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Perforovaná spřahovací lišta, která je vhodným spřaho-
vacím prostředkem pro kompozitní ocelobetonové nos-
níky, byla velmi podrobně experimentálně ověřena ve
dvou odlišných podobách na ČVUT v Praze. Z výsledků
zkoušek byly odvozeny návrhové vzorce pro stanovení
smykové únosnosti lišty pro statické namáhání. Pro
opakované namáhání, kde působí také únava materiálu,
byly dosud provedeny pouze tři zkoušky s jedním typem
lišty. Obecně jsou zkoušky smykové únosnosti lišty po-
měrně jednoduché, a přitom výstižné, ale jsou nákladné
a spotřebují mnoho času. Proto je vhodné vytvořit nume-
rický model protlačovacího vzorku a únosnost dalších
modifikací lišty ověřovat tímto způsobem. První takový
model připravil J. Samec [1], [2]. Další vývoj tohoto
modelu je popsán v předloženém článku.

Spřahovací prvky pro ocelobetonové 
konstrukce

Spřažené ocelobetonové konstrukce jsou populární proto,
že vhodně v jednom celku kombinují vysoce únosnou (ale
dražší) ocel s (levnějším) betonem, který dodává výsledné
kompozitní konstrukci tuhost a odolnost proti nárazu, požá-
ru atp. Navrhovat ocelobetonové konstrukce je dnes běžné,
existuje bohatá literatura, např. [4] a [5] a evropské normy
pro navrhování [6], [7], které jsou přeloženy do češtiny [8],
[9]. 

Spřahovací prvky, tzn. prvky, které spojují ocelovou a be-
tonovou část konstrukce, se neustále vyvíjejí. Nejrozšířeněj-
ší jsou nyní spřahovací trny přivařované automatem (obr. 1a).
Jedině tyto spřahovací prvky se také dostaly do norem, kde

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 15 ČÍSLO 8/2006

Pokročilý model spřahovací lišty 
Ing. Jan MAREČEK, Ph. D. 

Gleeds Česká republika, s. r. o.

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.
ČVUT –  Fakulta stavební, Praha

Obr. 1. Spřahovací prvky
a – trn s hlavou, b – nastřelené zarážky, c – perforovaná lišta
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226 STAVEBNÍ OBZOR 8/2006

jsou vzorce pro stanovení statické smykové únosnosti i
únosnosti při únavě. U ostatních prvků, jako jsou nastřelova-
né zarážky (obr. 1b) nebo perforovaná lišta (obr. 1c), se úda-
je o únosnosti v normách nenajdou, zčásti proto, že nejsou
obecně známé, a zčásti proto, že např. nastřelovací kotvy
Hilti se považují za ryze firemní výrobky a normy se úzkost-
livě vyhýbají jakékoli preferenci produktu jedné firmy.

Na ČVUT se delší čas pod vedením druhého autora člán-
ku provádí výzkum spřahovací (perforované, děrované) liš-
ty, jejíž původ je v Německu [10]. Zkoumají se dva základ-
ní tvary lišty a bylo vykonáno velké množství zkoušek s nor-
malizovanými protlačovacími vzorky i zkoušky na nosní-
cích. Výsledky jsou publikované doma [11], [12] i v zahra-
ničí [13]–[18]. Lišta se v ČR také skutečně používá, a to jak
v pozemních stavbách (obr. 2), tak v mostech.

Únosnost lišty
Je obecně známo, že u nás používanou spřahovací lištu

tvoří ocelový pás tlustý 10 či 12 mm (standardní konstrukč-
ní ocel S235) s kruhovými otvory a polootvory podle obr. 3,

kterými se pro zvýšení únosnosti provlečou pruty betonářské
výztuže. Lišta se na horní pás ocelového nosníku přivaří kou-
tovým svarem přenášejícím podélnou sílu působící v zatí-
ženém nosníku mezi betonovou deskou a ocelovým nosníkem. 

Lištu je možné kombinovat s monolitickým (běžným či
lehkým betonem) i s prefabrikáty. Není vhodné lištu použí-
vat s trapézovými plechy, nebo� kvůli liště nemohou plechy
být spojité a jejich dělení na krátké délky zpravidla není hos-
podárné.

Na ČVUT bylo během posledního desetiletí vykonáno
mnoho experimentů s nízkou i vysokou lištou na protlačova-
cích vzorcích podle obr. 4 a jsou experimentální poznatky

i s působením lišty v lehkém betonu, při umístění dvou lišt
vedle sebe a i s dalšími modifikacemi tvaru lišty. Pro obě lišty
z obr. 3 jsou k dispozici vzorce pro výpočet statické únosnos-
ti a omezené znalosti jsou i s lištou opakovaně namáhanou [2].

Model lišty
Z předchozího výčtu je zřejmé, že je již dostatek podkla-

dů pro dva prozkoumané tvary lišty a že se lišta může v praxi
bez obav používat. Jakmile se však tvar lišty z jakýchkoli
důvodů pozmění, nejsou zmíněné podklady použitelné, resp.
jsou jen orientační. Z těchto příčin vychází snaha vytvořit
teoretický model, jenž by se na vyzkoušených tvarech lišty
ověřil a po ověření by poskytoval mocný, a přitom efektivní
nástroj pro stanovení únosnosti pro jakýkoli jiný tvar lišty,
otvorů, vyztužení atd. Tak by se minimalizovala potřeba dal-
ších finančně nákladných protlačovacích zkoušek, které by
byly nutné, pokud by se postupovalo pouze cestou experi-
mentální. První takový model vypracoval J. Samec [1], [2].
Model byl schopen věrohodně předpovědět únosnost protla-
čovacího vzorku, predikce deformací však víceméně selhá-
vala. Proto první autor tohoto článku připravil v průběhu
doktorského studia na Katedře ocelových a dřevěných kon-
strukcí ČVUT zdokonalený model [3].

Vzhledem ke značné složitosti daného problému (dva růz-
né materiály a jejich vzájemné spolupůsobení, geometrická
a materiálová nelinearita apod.) byl pro vytvoření teoretické-
ho modelu využit software ABAQUS, založený na metodě
konečných prvků (MKP).

Obr. 2. Příklad použití spřahovací lišty

Obr. 3. Spřahovací lišta ČVUT
a – nízká 50/10, b – vysoká 100/12, c – modifikovaná s otvory 

v horní části

Obr. 4. Protlačovací vzorek
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Geometrie
Většina experimentů se statickou smykovou únosností

perforované lišty byla realizována formou protlačovacích
zkoušek. Pro tvorbu a kalibraci numerického modelu byl vy-
brán protlačovací vzorek (obr. 4) s vysokou lištou. Protlačo-
vací vzorek je možné modelovat celý, nebo využít symetrii
a modelovat pouze jeho část s nadefinovanými okrajovými
podmínkami. Podle [19] se modelováním poloviny vzorku
zkrátí výpočetní čas přibližně na 25 % proti modelování ce-
lého vzorku. Řešení nelineárních úloh většího rozsahu je vý-
početně velmi náročné, proto byla modelována pouze polo-
vina protlačovacího vzorku (obr. 5).

Kromě využití symetrie byl model dále zjednodušen. Všech-
ny úpravy byly voleny tak, aby nebyla příliš ovlivněna přes-
nost výsledků v klíčových místech modelu, a zároveň byl
ušetřen výpočetní čas. Roznášecí ocelová deska (obr. 4) ne-
byla modelována vůbec a zatížení bylo aplikováno přímo na
profil HEB. Oboustranný koutový svar lišty byl rovněž za-
nedbán a vzájemné spojení mezi lištou a pásnicí ocelového
profilu bylo modelováno jako tuhé. V modelu bylo uvažová-
no o některých dalších zjednodušeních [3].

Hlavními součástmi numerického modelu jsou ocelová
část (profil HEB a perforovaná lišta), betonový blok a vý-
ztuž. Ocelová i betonová část a výztužné pruty procházející
uzavřenými otvory lišty byly modelovány trojrozměrně po-
mocí funkce Solid, která umožňuje následné použití objemo-
vých prvků Solid. Ostatní výztuž byla pro zjednodušení mo-
delována prvky tyčovými (Truss).

Materiál
Správné zadání materiálových vlastností je jedním z klí-

čových bodů celého numerického modelování, proto mu by-
la věnována náležitá pozornost. Přiřazení vlastností materiá-
lů v postprocesoru ABAQUS je realizováno pomocí předde-
finovaných materiálových modelů, do nichž jsou zadány po-
žadované vstupní parametry (materiálové vlastnosti – modul
pružnosti, hustota atp.).

Modelování nelineárních materiálových vlastností betonu
patří mezi nejobtížnější úlohy v otázce řešení betonových
konstrukcí numerickými metodami. Tento kvazikřehký ma-
teriál má rozdílnou pevnost v tahu a tlaku. Náročnost mode-
lování navíc zvyšuje přítomnost výztuže.

Ze tří dostupných materiálových modelů pro beton byl
zvolen model Concrete damaged plasticity, který nejlépe od-
povídá řešené problematice. Předpokládá, že hlavními me-
chanizmy porušení je praskání betonu v tahu a drcení v tla-
ku. Při jednoosém tahu je závislost napětí deformace lineár-
ní do hodnoty meze pevnosti v tahu, po které následuje ob-
last změkčení. Při jednoosém tlaku je odezva lineárně elas-
tická do hodnoty rovné 30 % válcové pevnosti v tlaku. Plas-
tická oblast pracovního diagramu je charakterizována zpev-
něním následovaným změkčením po dosažení mezní pev-
nosti v tlaku. Lineárně elastickou oblast pracovního diagra-
mu popisuje materiálový model Linear elasticity, který lze
s výše zmíněným modelem kombinovat.

Materiálový model Concrete damaged plasticity vyžaduje
zadání řady vstupních parametrů (materiálových charakte-
ristik). Experimentálně byly odvozeny pouze válcová pev-
nost v tlaku, pevnost v příčném tahu a modul pružnosti. Vel-
kým problémem je určení ostatních potřebných materiálo-
vých vlastností tak, aby odpovídaly pevnostním charakteris-
tikám použitého betonu. V dostupné literatuře přímé empi-
rické vztahy pro jejich určení neexistují, většina z nich byla
tedy zadána podle předem nastavených hodnot [19]. Pro při-
blížení uve	me základní experimentálně zjištěné parametry
betonu protlačovacího vzorku, který byl použit ke kalibraci
popisovaného numerického modelu: Youngův modul pruž-
nosti E = 41 000 MPa, válcová pevnost v tlaku fck,cyl =
= 65 MPa, pevnost v příčném tahu ftk = 5 MPa.

Pro popis chování ocelové části protlačovacího vzorku
(profil HEB, lišta a výztuž) byly vybrány materiálové modely
Classical metal plasticity, popisující plastické chování, a Li-
near elasticity, který popisuje lineárně elastickou oblast pra-
covního diagramu oceli. Obdobně jako v případě betonu i
tyto dva materiálové modely lze kombinovat a popsat jimi
chování jednoho materiálu. V numerickém modelu se před-
pokládá, že pracovní diagram oceli je pro jednoosou napja-
tost stejný v tahu i tlaku a bylo zde uvažováno s izotropním
zpevněním materiálu. Obecný průběh pracovního diagramu
bylo nutné pro účely numerického modelu zjednodušit na
trilineární tak, že do meze kluzu je průběh lineárně elastic-
ký. Po dosažení této hodnoty se objevuje plastická deforma-
ce a ocel zpevňuje až do hodnoty meze pevnosti. Po dosaže-
ní meze pevnosti se napětí dále nemění, poměrná deformace
roste teoreticky do nekonečna.

Ocelový profil HEB a perforovaná lišta modelovaného
vzorku byly vyrobeny z oceli S 235. Materiálové charakte-
ristiky se neověřovaly, proto bylo v modelu uvažováno s nor-
movými hodnotami meze kluzu fy = 235 MPa, meze pevnos-
ti fu = 360 MPa a příslušnými hodnotami poměrných defor-
mací. Normou udávané hodnoty meze kluzu a meze pevnos-
ti oceli jsou však zpravidla vyšší, pro přesnější kalibraci nu-
merického modelu proto bude zapotřebí experimentální ově-
ření těchto parametrů pro konkrétně použitou ocel protlačo-
vacího vzorku.

Použitá žebírková výztuž byla kvality R 10505. Stejně
jako v případě ocelové části se pružnostní a pevnostní cha-
rakteristiky výztuže uvažovaly normové s mezí kluzu fyk =
= 490 MPa, mezí pevnosti ftk = 550 MPa a modulem pruž-
nosti E = 200 000 MPa.

Sí� konečných prvků
Na úvod si připomeňme základní princip metody koneč-

ných prvků. Prvním krokem je rozdělení geometrie modelu
na konečné prvky. Jednotlivé prvky jsou spojeny uzly. Sou-
bor prvků a uzlů tvoří sí� konečných prvků. Počet prvků
v numerickém modelu udává její hustotu. Obdobně jako kni-

Obr. 5. Model poloviny protlačovacího vzorku
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hovna materiálových modelů i knihovna konečných prvků
postprocesoru ABAQUS nabízí širokou škálu prvků pro ře-
šení nejrůznějších inženýrských úloh. Každý konečný prvek
je charakterizován především geometrií, stupni volnosti (zá-
kladní neznámé v MKP – ve statické analýze jde o posuny)
a počtem uzlů.

Z důvodu geometrického prostorového modelování všech
tří částí (ocel, beton a výztuž procházející uzavřenými otvo-
ry lišty) pomocí funkce Solid byly pro tyto části vybrány
trojrozměrné objemové prvky Solid. Pro ostatní výztužné
pruty byly pro zjednodušení vybrány trojrozměrné tyčové
prvky (Truss). Základním tvarem prvku Solid je šestistěn.
Lineární prvek, který byl použit v modelu, má 8 uzlů, v kaž-
dém vrcholu jeden. V každém uzlu má prvek 3 stupně vol-
nosti, posuny ve směru globálních os u1, u2, u3. Z hlediska
počtu integračních bodů, ve kterých je počítáno napětí a
deformace, lze zvolit plnou nebo redukovanou integraci. Pro
úsporu výpočetního času byla zvolena integrace redukova-
ná, což v případě lineárního prvku znamená jediný integrač-
ní bod v těžišti prvku. Označení použitého konečného prvku
C3D8R jednoznačně určuje jeho vlastnosti. Jde o objemový
(Continuous) prvek s 8 uzly a redukovanou integrací. Použi-
té tyčové prvky (Truss) s označením T3D2 obsahují pouze
dva uzly se třemi stupni volnosti v každém z nich (posuny
u1, u2, u3) a přenášejí pouze osové síly.

Obecně platí, že se zahuš�ováním sítě konečných prvků
výpočet konverguje k přesnému řešení (MKP je pouze meto-
dou přibližnou). Podstatně se však zvyšuje výpočetní nároč-
nost. Proto byla nejdříve provedena studie konvergence husto-
ty sítě konečných prvků, a poté zvolena její optimální hustota.

Pro modelování ocelové, resp. betonové části bylo použi-
to celkem 1 107, resp. 8 640 objemových prvků Solid C3D8R,
výztuž v uzavřených otvorech lišty byla reprezentována 2 112
prvky C3D8R a ostatní výztuž 440 tyčovými prvky (Truss)
T3D2. Na obrázku 6 je znázorněna sí� konečných prvků oce-
lové části numerického modelu.

Interakce
V numerickém modelu byly definovány tři různé oblasti

interakcí, a to kontakt na rozhraní ocel a beton, interakce
různě hustých sítí konečných prvků betonové části a interak-
ce popisující působení výztuže v betonu. 

Vzájemný kontakt mezi ocelovou částí (pouze perforova-
ná lišta, kontakt mezi pásnicí profilu HEB a betonem nebyl

uvažován) a betonovým blokem byl definován pomocí kon-
taktních ploch. Každé dvojici ploch, která byla v kontaktu
(kontaktní pár), byly přiřazeny mechanické modely kontakt-
ního chování, a to jak v tečném, tak v normálovém směru ke
kontaktní ploše. Součinitel tření, který byl na styku ocel/beton
uvažován hodnotou 0,45, popisoval chování kontaktních
párů v tečném směru, chování v normálovém směru bylo de-
finováno pomocí funkce Hard contact [3].

Sí� konečných prvků betonového bloku byla ve střední
klíčové části (místo kontaktu s perforovanou lištou) zhuště-
na za účelem přesnějšího zachycení přenosu smykové síly.
V okrajových částech, které nejsou tak důležité z hlediska
interpretace výsledků, byla naopak zvolena sí� řidší kvůli
snížení výpočetní náročnosti. Na styku těchto dvou různě
hustých sítí je nutné zachovat kontinuitu pole napětí a defor-
mací, z tohoto důvodu bylo nutné uzly obou sítí „svázat“.
K tomu byla využita funkce Tie constraint, která zaručuje
stejný posun uzlů na styčných plochách různě hustých sítí.

Třetí v numerickém modelu definovanou interakcí je
vazba výztuž/beton. Vyztužení betonové desky bylo mode-
lováno pomocí diskrétních prutů tvořených objemovými pros-
torovými prvky Solid a prvky Truss. Pro zajištění vzájemné
interakce mezi prvky výztuže a prvky betonu byla použita
funkce Embedded element (zapuštěný prvek). Zjednodušeně
řečeno, prvky (zapuštěné) výztuže jsou zapuštěny do prvků
(hostujících) betonu. Leží-li zapuštěný uzel uvnitř hostující-
ho prvku, hodnoty jeho posunů jsou dále ve výpočtu stano-
veny interpolací ze stupňů volnosti (posunů) hostujícího prvku.

Zatížení a okrajové podmínky
Modelován byl zkušební vzorek odpovídající tělesům

série tří protlačovacích zkoušek. Průměrná únosnost (maxi-
mální dosažená síla) protlačovacích vzorků činila 1 530 kN.
Shodně byl tedy zatížen i numerický model s tím rozdílem,
že celková aplikovaná síla měla z důvodu modelování polo-
viny vzorku poloviční hodnotu proti experimentu. Jelikož
byla při modelování vynechána roznášecí ocelová deska (viz
též oddíl Geometrie), způsob vnesení zatížení z hlavy lisu do
ocelového profilu nebyl uvažován ve tvaru osamělého bře-
mene, ale jako rovnoměrně rozložené napětí působící na
průřezovou plochu ocelového profilu HEB (resp. na jeho po-
lovinu). Celková hodnota rovnoměrného napětí vycházela
z velikosti působící síly a průřezové plochy jeho profilu.
V průběhu experimentu byla zkouška řízena silou, tj. přírůst-
ky zatížení byly v čase konstantní. Při zatěžování numeric-
kého modelu je čas chápán jako imaginární veličina, přírůst-
ky zatížení a jeho celkový průběh tedy nejsou na čase závis-
lé. Celková hodnota zatížení je na numerický model apliko-
vána postupně v průběhu zatěžovacího kroku.

V numerickém modelu byly aplikovány okrajové podmín-
ky popisující jeho chování v rovině symetrie a podepření be-
tonové desky. Vzhledem k tomu, že byla modelována pouze
polovina protlačovacího vzorku, je nutné uzlům ocelového
profilu v rovině symetrie definovat příslušné okrajové pod-
mínky, které zamezí posunům kolmo k rovině symetrie. Pro
zajištění stability volného konce stojiny proti vybočení z ro-
viny, které je ve skutečnosti realizováno oběma pásnicemi,
byla přidána okrajová podmínka zamezující posunům kolmo
k rovině této stojiny.

V průběhu protlačovací zkoušky spočíval zkušební vzorek
spodní částí betonové desky na tuhém podkladu. Obecný tvar
okrajových podmínek popisujících tento způsob uložení byl
použit pro uzly spodní části betonové desky ve tvaru u1 =
= u2 = u3 = 0. Uzlům je tedy zabráněno v posunech ve všech
třech směrech globálních os.

Obr. 6. Sí� konečných prvků ocelové části
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Výpočet
Numerická analýza obecně spočívá a v postprocesoru

ABAQUS probíhá ve třech základních fázích, a to rozdělení
dané problematiky do kroků (Step), přiřazení analytických
procedur (metod výpočtu) jednotlivým krokům a zadání za-
tížení a okrajových podmínek v jednotlivých krocích. Popi-
sovaná numerická analýza byla rozdělena na dva kroky. Prv-
ním je počáteční krok, ve kterém byly definovány okrajové
podmínky (viz předchozí odstavec) a aktivovány kontakty
(viz odstavec Interakce). Ve druhém kroku bylo na numeric-
ký model aplikováno veškeré zatížení. Délka zatěžovacího
kroku byla zvolena 1 (= 100 % zatížení). Nastavený čas
umožňuje v průběhu výpočtu sledovat procentní podíl mo-
mentálně aplikovaného zatížení. Čas 0 odpovídá nezatížené-
mu modelu, čas 0,2 již 20 % celkového zatížení, čas 0,85
pak 85 % atd. Numerický model byl tedy zatěžován přírůst-
kově, nikoli jednorázově. 

Z průběhu pracovního diagramu protlačovací zkoušky by-
lo zřejmé, že bude nutné při výpočtu uvažovat vliv geome-
trické nelinearity. Pro řešení nelineární úlohy byla zvolena
Newtonova–Raphsonova iterační metoda, která dělí zatížení
na jednotlivé přírůstky, jejichž velikost závisí na rychlosti a
kritériích konvergence nelineárního výpočtu. Pro nalezení
přibližného rovnovážného stavu na konci každého přírůstku
zatížení je zapotřebí několika iterací. Konvergenční kritéria,
která ovlivňují velikost jednotlivých přírůstků zatížení, po-
čet iterací apod., mají zásadní vliv na celkovou dobu výpoč-
tu nelineární úlohy. V našem případě byla ponechána v pře-
dem nastavených hodnotách. Pro názornost uve	me dvě
základní kritéria, kterými jsou tolerance pro nevyrovnané
síly 0,5 % a tolerance pro nevyrovnané posuny 1 %. Při řeše-
ní nelineárních úloh je možné zvolit pevnou velikost přírůst-
ku zatížení nebo ponechat automatickou inkrementaci. V na-
šem numerickém modelu byla zvolena možnost automatické
inkrementace umožňující efektivní řešení většiny nelineár-
ních úloh v reálném časovém horizontu.

Výsledky
Na úvod tohoto odstavce uve	me pro názornost použité

hardwarové vybavení a základní parametry modelu a výpoč-
tu. K analýze byl použit osobní počítač s procesorem AMD
Athlon XP 2600+ 1,92 GHz; 1,0 GB RAM; 120 GB HDD.
Celkový počet konečných prvků typu C3D8R činil 11 859,
typu T3D2 bylo v modelu 440, přírůstků zatížení při volbě
automatické inkrementace bylo 13 500 a iterací 21 183. S ta-
kovouto konfigurací počítače a numerického modelu byla
doba výpočtu 334 hodin, z čehož je zřejmé, že i přes mnohá
zjednodušení modelu je nelineární výpočet z hlediska výpo-
četního času relativně náročný.

Hlavními sledovanými výsledky numerické analýzy byla
celková únosnost protlačovacího vzorku a vzájemný prokluz
mezi betonovým blokem a ocelovou částí. S ohledem na po-
žadované výstupy výpočtu a v minulosti experimentálně zís-
kané hodnoty bylo dosaženo následujících výsledků: únos-
nost a prokluz protlačovacího vzorku při experimentu 
Fexp = 1 530 kN, δexp = 2,0 mm, únosnost a prokluz modelu
Fnum = 1 354 kN, δnum = 0,83 mm. Z porovnání dosažených
výsledků vyplývá, že numericky stanovená hodnota únos-
nosti, resp. prokluzu, činí 88,5 %, resp. 41,5 % experimen-
tální hodnoty. Model tedy velmi dobře předvídá chování
protlačovacího vzorku z hlediska únosnosti, z hlediska pro-
kluzu bude nutné model ještě doladit.

Zmíněné základní shrnutí výsledků z hlediska únosnosti a
prokluzu je třeba podrobněji zdůvodnit a vysvětlit. V čase
0,885 (tedy při zatížení rovném 88,5 % maximální experi-

mentální hodnoty) došlo k výraznému zmenšení inkrementu
zatížení (divergenci nelineárního řešení) na hodnotu 1.10–25

a výpočet byl vzhledem k nemožnosti dosažení maximální-
ho zatížení v reálném čase ukončen a okamžik divergence
byl označen za kolaps numerického modelu. Podrobnější
analýza výsledků modelu byla následně provedena na zákla-
dě několika výstupních dat z postprocesoru ABAQUS.

Na obrázku 7 je ocelová část protlačovacího vzorku s prů-
během izolinií Misesova srovnávacího napětí při hodnotách
zatížení 60, 70, 75, 80, 85 a 88,5 % (procentní hodnota cel-
kově aplikovaného zatížení). Maximální hodnoty napětí při
kolapsu je podle očekávaní dosaženo poblíž konce (horní
okraj) perforované lišty. Tato hodnota činí 252 MPa, což je
hodnota nepatrně nad teoretickou mezí kluzu použité oceli
(235 MPa). Při kolapsu tedy dochází k částečné plastifikaci
perforované lišty, zejména v její horní části. Ocelová část je
na obr. 7 vykreslena v deformovaném tvaru. Pro zvýraznění
bylo použito měřítko deformace 1 : 30. Výrazné zdeformo-
vání horního (krajního) uzavřeného otvoru je s největší prav-
děpodobností způsobeno příliš krátkou vzdáleností (ve smě-
ru délky lišty) mezi lícem otvoru a okrajem lišty, která činí
pouhých 15 mm.

Maximální hodnota napětí Tresca v betonové části mode-
lu činí 201 MPa. Leonhardt [10] uvádí maximální hodnotu
napětí v betonu v otvoru lišty přibližně jako trojnásobek vál-
cové pevnosti v tlaku. V našem případě při použití betonu
válcové pevnosti tlaku fck,cyl = 65 MPa činí její trojnásobek
195 MPa. Numerický model tedy v tomto ohledu Leonhard-
tův závěr potvrzuje. Maximální hodnoty napětí je dosaženo
v místě druhého betonového kolíku, kde je také umístěna
výztuž. Z průběhu izolinií napětí, tahového porušení a defor-
mací lze usuzovat na pravděpodobné porušení spřažení
usmyknutím betonových kolíků, což potvrzují i největší
deformace v těchto místech. Maximální hodnoty deformace
(0,7 mm) je dosaženo v místě dolního betonového kolíku,

Obr. 7. Napětí v ocelové části modelu
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minimální hodnotu deformace vykazuje horní betonový ko-
lík, kde došlo k částečné plastifikaci lišty a následné redistri-
buci smykové síly, v důsledku čehož nebyl horní betonový
kolík plně využit.

Při reálné protlačovací zkoušce došlo při kolapsu k rozště-
pení betonového bloku v místě perforované lišty a k vylome-
ní betonového „klínu“ ve spodní části bloku. Současně s tím
došlo ke vzájemnému oddělení betonové desky od pásnice
ocelového profilu. Výsledky numerického modelu vykazují
stejný způsob oddělení betonu od ocelové části (obr. 8), což
je zřejmě způsobeno vlivem otevřených otvorů lišty, které se
při protlačovací zkoušce opírají o okolní beton, a tím „odtla-
čují“ betonový blok od pásnice ocelového profilu. Měřítko
deformace obr. 8 bylo pro zvýraznění zvoleno 1 : 50. Prů-
měrná hodnota prokluzu mezi ocelovou částí a betonovou
deskou činila v případě experimentu 2 mm. U numerického
modelu byl zjištěn prokluz jen 0,83 mm. Tato hodnota byla
získána jako rozdíl svislých deformací uzlu ocelové části a
betonové desky. Uzly sítě konečných prvků byly totožné
s místy, kde byly v experimentu umístěny číselníkové úchyl-
koměry. Průběh numericky stanovené závislosti prokluzu na
zatížení, především jeho náhlá změna při přibližně 1 300 kN,
dokazuje, že v tomto okamžiku skutečně nastává kolaps nu-
merického modelu. Vypočtená hodnota prokluzu činí 41,5 %
experimentálně získané hodnoty. V tomto ohledu náš model
vykazuje příznivější shodu s experimentem než obdobný
model vytvořený Samcem [1], [2], avšak i tuto shodu je tře-
ba ještě vylepšit a model dále vyladit. Podrobněji jsou po-
psané příčiny, neshody a návrhy k vylepšení modelu z hle-
diska prokluzu uvedeny v dizertační práci prvního autora
článku [3].

Shrnutí
Výsledky numerického modelu přijatelně korespondují

s výsledky experimentu. Numericky stanovená hodnota únos-
nosti činí 88,5 % únosnosti experimentální. Shoda ve vypo-
čteném prokluzu mezi ocelí a betonem je 41,5 %. Podle prů-
běhu napětí a deformace v numerickém modelu lze usoudit

na následující způsob porušení protlačovacího vzorku: rela-
tivně krátká osová vzdálenost prvního (horního) uzavřeného
otvoru lišty od jejího okraje způsobuje plastifikaci oceli v je-
jí horní části. Plastická deformace je v našem případě navíc
podpořena použitím vysokopevnostního betonu. Vlivem
nadměrné plastifikace horního otvoru dochází k redistribuci
smykové síly v ocelové části směrem k dalším otvorům lišty.
Nejméně deformovaná část lišty u dolního otvoru přenáší
větší část smykové síly, která způsobuje nadměrnou defor-
maci betonu v jejím okolí. Porušení spřažení je následně
způsobeno usmyknutím betonových kolíků, o čemž svědčí
nadměrné tahové porušení betonu při jejich horním líci. Od-
dělení betonové desky od pásnice ocelového profilu, ke kte-
rému došlo při experimentu, bylo potvrzeno i numerickým
modelem (obr. 8) a je pravděpodobně způsobeno přítomnos-
tí otevřených otvorů lišty, které „odtlačují“ beton dále od
ocelového profilu.

Závěr
V článku se rekapitulují výsledky dlouholetého výzkumu

spřahovací lišty vhodné pro ocelobetonové konstrukce a po-
pisují se úskalí při tvorbě počítačového modelu chování liš-
ty, viz např. [20]. Model je nyní odladěn, dobře předvídá
únosnost, a může tedy sloužit k parametrickým studiím
únosnosti různých tvarů lišty, případně i k optimalizaci její-
ho tvaru. Je také dobrým základem pro ještě složitější mo-
del, který by vystihl i chování lišty při opakovaném za-
těžování. Tvorba numerického modelu je přitom stále ještě
ve fázi vývoje, v současnosti se připravuje obdobný typ v MKP
softwaru ATENA, který je specializovaným programem pro
řešení železobetonových konstrukcí [21], [22], [23].

Výzkum spřahovací lišty byl na Fakultě stavební ČVUT
v Praze podporován již několika projekty GA ČR, na-
posledy č. 103/05/2003. 
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Mareček, J. – Studnička, J.: Shear Connector Advanced
Model 

The perforated shear connector, which is successfully
being used for shear connection of a steel beam and a
concrete slab in steel and concrete composite beams, was
in detail tested at the Czech Technical University in
Prague (CTU) in two standardized types. Based on the
test results formulae for the static shear strength of this
connector were derived. Only three tests with repeated
loading of one connector type, when material fatigue
occurs, were carried out. The experimentally assessed
shear load capacity of the connector is apposite, but also
time and cost consuming. Therefore, the need of compu-
tational models that would effectively and precisely pre-
dict the connector’s shear resistance, arises. Samec pre-
sented in [1], [2] the results of the first numerical model
that commenced further model development. This paper
is focused on the progress concerning this issue that is
represented mainly by the PhD thesis of the first author
[3].

Mareček, J. – Studnička, J.: Fortschrittliches Modell
einer Zahnleiste  

Eine perforierte Zahnleiste, die ein geeignetes Ver-
bundmittel für Stahlbeton-Kompositträger ist, wurde an
der TU Prag sehr detailliert experimentell in zwei unter-
schiedlichen Formen geprüft. Von den Ergebnissen wur-
den Entwurfsformeln für die Bestimmung der
Schubfestigkeit der Leiste für statische Beanspruchung
abgeleitet. Für eine wiederholte Beanspruchung, wo
auch die Materialermüdung eine Rolle spielt, sind bisher
nur drei Prüfungen mit einem Leistentyp durchgeführt
worden. Allgemein sind Prüfungen der Schubfestigkeit
einer Leiste relativ einfach und dabei treffsicher, aber sie
sind teuer und verbrauchen viel Zeit. Deshalb ist es ange-
bracht, ein numerisches Modell des Durchdrückmusters
zu schaffen und die Tragfähigkeit weiterer Leistenmodi-
fikationen auf diese Weise zu prüfen. Das erste derartige
Modell hat  J. Samec [1], [2] vorbereitet. Die Weiterent-
wicklung dieses Modells wird im vorliegenden Artikel
beschrieben.

Uprostřed léta, 27. července 2006,
jsme se rozloučili s prof. Ing. Františ-
kem Čihákem, DrSc., vedoucím
Katedry hydrotechniky a proděka-
nem Fakulty stavební ČVUT. Po-
dlehl po více než půlročním zápase
o nové srdce ve věku 54 let, k velké
lítosti všech, kdo ho znali, popř. měli
možnost s ním spolupracovat.

Byl špičkovým inženýrem v tom nejryzejším slova smys-
lu. Ve svém oboru, a� již šlo o kovové konstrukce vodních
staveb, či vodní elektrárny, přinesl mnoho původních myšle-
nek a technických řešení, které bezprostředně prosadil do
praxe. Jeho odborné aktivity však měly podstatně širší roz-
sah. Vždy překvapoval syntetickým pojetím teoretických
základů inženýrství a programovým využíváním nejnověj-
ších výpočetních metod při posuzování konstrukcí. Objem
práce, který soustavně zvládal, se vymykal i nejnáročnějším
měřítkům. Přitom měl vzácnou schopnost hodnotit význam
problémů, které přinášel život, a odhadovat jejich důležitost
i ve vzdálené perspektivě. 

Jeho dílo na fakultě, kam přišel po letech projekční praxe
v roce 1979, a� již jde o pedagogickou činnost, vědeckovýzkum-
nou práci, či významné aktivity v řídicí činnosti a reprezen-
taci vůči praxi – v akademickém senátu a vedení fakulty,
bylo obdivuhodné. Tím citelnější je ztráta, kterou v jeho
osobě ČVUT zaznamenalo. Mohl být mimořádně úspěšným
v praxi, jako představitel výroby hydroenergetických zaříze-
ní či špičkový projektant, on však se programově soustředil
na aktivity v zájmu fakulty, resp. Katedry hydrotechniky, je-
jímž vedoucím byl od roku 1999.

František Čihák byl mimořádná lidská osobnost s pozitiv-
ním vlivem na své spolupracovníky a s pochopením pro
jejich starosti. Velmi se věnoval rodině, pěstoval ušlechtilé
záliby. Při neformálním rozloučení vyzvedl děkan fakulty
prof. Z. Bittnar jeho výjimečnou schopnost hledat a nachá-
zet racionální řešení různých problémů a východiska i z vel-
mi komplikovaných situací a také jeho vzácné lidské vlast-
nosti.

L. Satrapa, 
V. Broža

�osobní zprávy
Za profesorem Františkem Čihákem
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Návrh betonového průřezu vyztuženého 
nekovovou výztuží 

Ing. Lukáš JANDA
prof. RNDr. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc.

VUT – Fakulta stavební 
Brno

Článek uvádí porovnání návrhu kompozitního beto-
nového průřezu s nekovovou výztuží podle americké
normy ACI 440.1R-03 [2], evropské EN 1992-1-1 [4] a
podle doporučení výrobce nekovové výztuže [1]. Na zá-
kladě výsledků lze odvodit návrhy na „doplnění“ EC2
tak, aby ji bylo možné použít pro navrhování betonových
konstrukcí s nekovovou výztuží. Dále je uvedeno zjed-
nodušené porovnání konstrukce vyztužené ocelí B490,
nerezem EN 1.4301, uhlíkovými vlákny a skleněnými
vlákny.

Úvod
Železobeton patří k nejpoužívanějším stavebním materiá-

lům. Důvodem je zejména vysoká tuhost, tvarová rozmani-
tost a relativně dlouhá životnost výsledné konstrukce, ovšem
za předpokladu, že není vystavena agresivnímu prostředí.
Právě v těchto případech je návrh ocelové výztuže proble-
matický, protože agresivní prostředí způsobuje její degrada-
ci, která může vést k nutnosti opravy celé konstrukce, v hor-
ším případě k její havárii. Tento problém lze řešit zesílením
krycí vrstvy, ochranou ocelové výztuže nátěry, např. epoxi-
dovými, nebo výztuží, která korozi nepodléhá.

V dnešní době se používají kompozitní materiály na bázi
skleněných, uhlíkových a aramidových vláken, tvořících
nosnou část, a polymerické pryskyřice jako pojiva. Nekovo-
vá výztuž má svá specifika, k nimž je třeba přihlížet již při
návrhu, který musí být principiálně shodný s návrhem oce-
lové výztuže. V článku se budeme zabývat porovnáním ná-
vrhu průřezu podle americké normy [2], evropské [4] a do-
poručením výrobce. Norma ACI již postup návrhu průřezu
vyztuženého nekovovou výztuží obsahuje. Z porovnání lze
odvodit možnosti „doplnění“ běžně používané EC2 tak, aby
ji bylo možné využít při navrhování betonových konstrukcí
s nekovovou výztuží. 

Stanovení zatížení
� ACI 440.1R-03

Pro stanovení zatížení používá vlastní normu – charakteris-
tické hodnoty zatížení se násobí součiniteli spolehlivosti.
V mezních stavech se používají různé kombinace zatížení po-
dle jednotlivých posudků. Pro stanovení průhybů se uvažuje
plné stálé i nahodilé zatížení v charakteristických hodnotách.
Při posuzování dlouhodobého napětí se uvažují všechna dlou-
hodobě působící zatížení (stálá i nahodilá) v charakteristické
hodnotě. Dílčí součinitel spolehlivosti v případě posuzování
únosnosti má pro stálé zatížení hodnotu 1,4 a pro nahodilé 1,7.

� EN 1992-1-1 
Vlastní norma specifikuje dílčí součinitele spolehlivosti pro
různé druhy zatížení. Hlavní rozdíl proti ACI je v tom, že
chybí kombinace, ve které by byla zahrnuta všechna dlou-
hodobě působící zatížení. Ta je důležitá pro posuzování dlou-
hodobé úrovně napětí ve výztuži. Při dlouhodobém působení
napětí, které překročí mez závislou na typu vláken, se nekon-
trolovatelně dotvarovává a může se i přetrhnout.

� Doporučení výrobce 
Postup vychází z EC 2 s tím rozdílem, že zde se počítá přímo
s charakteristickými hodnotami zatížení bez jakýchkoli sou-
činitelů spolehlivosti. Do výpočtu se zahrne pouze skutečná
vlastní tíha a skutečné užitné zatížení podle tabulek EC. Při
stanovení zatížení se nerozlišuje, zda se posuzuje podle mez-
ních stavů první nebo druhé skupiny. Pro obě se používá stej-
né zatížení. Tento přístup je dán „přísnou“ podmínkou pro
určení výpočtové pevnosti výztuže, která pak zajiš�uje potřeb-
nou bezpečnost.

Ohybová únosnost
� ACI 440.1R-03

Výpočet ohybové únosnosti prvku vychází z rovnováhy sil na
průřezu.

Materiálové charakteristiky
Při výpočtu ohybové únosnosti prvku se statisticky zaru-

čená pevnost výztuže násobí součinitelem spolehlivosti ce,
který nabývá hodnot od 0,7 do 1,0 podle toho, v jakém pro-
středí se konstrukce nachází a jaký typ vláken obsahuje vý-
ztuž. Beton se v návrhu uvažuje zaručenou pevností v tlaku
f’c, jejíž hodnota pro danou třídu betonu přibližně odpovídá
charakteristické hodnotě pevnosti betonu fck [4].

Možnosti porušení
V mezním stavu únosnosti musí být dosaženo mezního

přetvoření alespoň v jednom materiálu. Z toho teoreticky
vyplývá, že může nastat mezní přetvoření:

– v betonu εc = 0,003 a dojde k jeho drcení;
– v betonu i výztuži zároveň;
– ve výztuži, která se přetrhne.

To, který případ nastane, určuje balanční stupeň vyztužení,
jenž udává procentní podíl vyztužení, při němž dojde u dané-
ho průřezu a materiálu k porušení přetržením výztuže i drcení
betonu současně. Je-li skutečné vyztužení větší než balanční,
poruší se prvek drcením betonu v oblasti tlačených vláken. 

Teoreticky je zřejmé, že pokud bude skutečné vyztužení
větší než balanční, dojde k porušení prvku drcením betonu,
na stavbě však může vlivem odchylek rozměrů proti návrhu
nebo použitím betonu vyšší pevnosti dojít k porušení výztu-
že přetržením. Proto je v ACI uvedeno, že k porušení drce-
ním dojde až tehdy, bude-li skutečný stupeň vyztužení větší
než 1,4násobek balančního stupně. To souvisí především s
redukčním faktorem φ, který má různou hodnotu pro jedno-
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tlivé typy porušení. Průběh přetvoření a napětí podle typu
porušení průřezu ukazuje obr. 1.

Tlakové porušení
Při tlakovém porušení je dosaženo mezního poměrného

přetvoření 0,003, beton se začne chovat plasticky, a poté dr-
tit. Proto lze pro výpočet únosnosti průřezu nahradit skuteč-
ný průběh napětí obdélníkem podle obr. 1a. Napětí ve
výztuži a výška tlačené oblasti betonu jsou v tomto případě
neznámé a k jejich jednoznačnému určení jsou nutné dvě
rovnice. První je rovnováha sil na průřezu

druhá vyplývá z lineárního průběhu poměrného přetvoření po
výšce

Pokud do (1) dosadíme z Hookeova zákona 

a za εcu = 0,003, dostaneme vztah pro výpočet napětí ve
výztuži

Výsledný moment únosnosti pak lze počítat z rovnice 

Pokud místo plochy výztuže dosadíme stupeň vyztužení a
velikost tlačené části betonu vyjádříme z rovnováhy sil na
průřezu, dostaneme alternativní vztah pro výpočet momentu
únosnosti

kde stupeň vyztužení 

Význam ostatních symbolů je zřejmý z obr. 1.

Tahové porušení
Pokud je skutečné vyztužení menší než balanční, při němž

dojde k tahovému porušení přetržením výztuže, nelze pro
beton použít obdélníkové rozložení napětí, protože hodnota
dosaženého poměrného přetvoření v betonu, a tím i poloha
neutrální osy, je neznámou. To je způsobeno tím, že nekovo-
vá výztuž se chová po celou dobu zatěžování lineárně, a to
až do porušení. Je zřejmé, že poloha neutrální osy, a tím i
dosažené přetvoření v betonu, závisí na mnoha faktorech,
zejména na množství výztuže, vlastnostech betonu a rozmě-
rech průřezu. Při mezním přetvoření ve výztuži je průběh
napětí v betonu neznámý a může být zcela lineární, nebo ně-
která část tlačené oblasti se již může chovat plasticky.

V normě [2] není uvedeno přesné řešení tohoto typu poru-
šení u prvku s nekovovou výztuží. Pro výpočet neznámé
výšky tlačené oblasti je použit vztah (8), který vychází z li-
neárního průběhu poměrného přetvoření po výšce průřezu
na obr. 1b a dává maximální možnou výšku tlačené oblasti
v případě tahového porušení

Protože výsledkem je maximální výška tlačené oblasti, které
odpovídá nejmenší rameno vnitřních sil, a tím i nejmenší moment
únosnosti, je takto určená výška tlačené oblasti na stranu bezpečnou.

Výsledný moment únosnosti pak lze vypočítat z rovnice

Redukční faktor 
Tímto součinitelem se redukuje ohybová únosnost prvku.

Podle toho, jakým způsobem dojde k porušení prvku, nabý-
vá φ hodnot 0,5 – 0,7. Důvod snížení jeho únosnosti spočívá
v zajištění dostatečné rezervy přetvoření (duktility) kon-
strukce bez složitých výpočtů. V případě porušení prvku
přetržením výztuže φ = 0,5. Pokud by moment únosnosti
nebyl tímto součinitelem snížen, došlo by ihned po nepatr-
ném překročení maximální únosnosti prvku k přetržení
výztuže a k havárii průřezu. Toto chování je způsobeno tím,
že FRP má až do porušení lineární pracovní diagram.

Pokud se prvek poruší drcením betonu, což znamená, že
skutečný stupeň vyztužení musí být 1,4násobkem balanční-

Obr. 1. Možnosti porušení průřezu podle americké normy [2]

,                     (1)

.                         (2)

(3)

(4)

.

.                        (5)

,          (6)

.                          (7)

.                        (8)

,                (9)

kde násobitel 0,8 zajiš�uje dostatečnou bezpečnost návrhu.
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ho stupně vyztužení, φ = 0,7. Tato hodnota je stejná u prvku
vyztuženého pouze ocelovou výztuží. To, že je hodnota stej-
ná, vyplývá z principu porušení prvku, kdy o něm rozhodu-
je tlačený beton, a nikoli tažená výztuž. Při skutečném vyz-
tužení z intervalu (ρfb; 1,4.ρfb) se určí redukční faktor lineár-
ní interpolací podle vztahu

� EN 1992-1-1
Norma [4] neobsahuje explicitní metodiku pro návrh
nekovové výztuže do betonových prvků, způsob výpočtu
užitý pro kovové výztuže však lze využít a extrapolovat
vztahy. Nekovová výztuž má rozdílné charakteristiky a
chování, proto je nutné upozornit na specifika návrhu
betonového prvku s touto výztuží.

Materiálové charakteristiky
V současné době nejsou v normě [4] stanoveny dílčí sou-

činitele spolehlivosti materiálu pro nekovovou výztuž. Vzhle-
dem k tomu, že jde o kompozitní materiál vyráběný ve spe-
cializovaných výrobnách, lze předpokládat, že by se hodno-
ta součinitele mohla pohybovat kolem 1,25–1,30, v závislos-
ti na druhu výroby výztuže. Pro beton je stanoven dílčí sou-
činitel spolehlivosti materiálu γc = 1,50.

Možnosti porušení
Stejně jako v ACI i v EN musí být v mezním stavu dosa-

ženo mezního přetvoření alespoň v jednom materiálu. Ev-
ropská norma rozlišuje dva případy porušení:

– tlakové drcením betonu (v betonu je dosaženo mezní-
ho poměrného přetvoření 0,0035 pro beton < C50/60);

– tahové přetržením výztuže (ve výztuži je napětí na
úrovni její meze kluzu).

Proti americké normě se neurčuje balanční vyztužení, ale kon-
troluje se limitní poměr tlačené oblasti betonu k účinné výšce
průřezu, který udává maximální výšku tlačené oblasti, při kte-
ré je ve výztuži přetvoření rovno alespoň přetvoření na mezi
kluzu

Pokud je skutečná tlačená výška větší než limitní, dojde k
tlakovému porušení, a naopak, pokud je tlačená výška menší
než limitní, dojde k tahovému porušení. Tuto podmínku lze
ekvivalentně vyjádřit pomocí poměrného přetvoření výztuže

Pokud je výsledné přetvoření εf menší než přetvoření na mezi
kluzu výztuže εf d, jde o tlakové porušení, a naopak, je-li vý-
sledné přetvoření větší než přetvoření na mezi kluzu, jde o po-
rušení tahové. Zde je největší rozdíl proti prvku s ocelovou
výztuží, protože výztuž FRP žádnou mez kluzu nemá a po do-
sažení mezního poměrného přetvoření se přetrhne. Průběh po-
měrného přetvoření a napětí po výšce průřezu pro jednotlivé
typy porušení ukazuje obr. 2.

Tlakové porušení
Pokud ve výztuži není dosaženo poměrného přetvoření na

mezi kluzu (únosnosti), dojde k porušení prvku drcením
betonu. Stejně jako v ACI i v EN lze v tomto případě nahra-
dit obecný průběh napětí v betonu obdélníkem, což je zřej-
mé z obr. 2a. Při tlakovém porušení je přetvoření ve výztu-
ži a výška tlačené oblasti neznámou. Pro řešení máme k dis-

pozici opět dvě rovnice. První je rovnováha sil na průřezu
(obr. 2a)

Druhá rovnice vychází z lineárního průběhu poměrného pře-
tvoření po průřezu (obr. 2)

Vyjádřením neznámé fFRP z rovnice (14) a dosazením do (13)
vznikne kvadratická rovnice, jejímž řešením je výška tlačené
oblasti betonu. Pokud známe tlačenou výšku betonu, můžeme
ze vztahu (13) dopočítat napětí ve výztuži fFRP. Výsledný mo-
ment únosnosti se vypočítá podle vztahu

V zásadě lze říci, že při tlakovém porušení je filozofie výpoč-
tu stejná jako podle americké normy.

Tahové porušení
Tahové porušení prvku nastane při překročení přetvoření

na úrovni meze kluzu výztuže. Nekovová výztuž však mez
kluzu nemá a při překročení jejího mezního přetvoření v ta-
hu (resp. po dosažení mezního napětí tahové pevnosti) se pře-
trhne. Navíc je v normě [4] požadováno, aby byla schopna
po dosažení návrhového napětí (u oceli meze kluzu) dále se
plasticky přetvářet. Tím, že se dále plasticky přetváří, ovliv-
ní růst poměrného přetvoření v betonu, čímž umožní, aby se
také beton začal chovat plasticky. Pak je možné použít
náhradní obdélníkový průběh napětí po tlačené části betonu.

Pokud bude nekovová výztuž navrhována na vlastní mez-
ní únosnost v tahu, nesplní podmínku dalšího přetvoření,
protože ihned po nepatrném zvýšení napětí (přetvoření) se
přetrhne. Průběh napětí po tlačené betonové části je proto
neznámý a nelze ho obecně nahradit obdélníkem, protože
nevíme, zda se beton chová ještě lineárně, nebo již plastic-

.                             (10)

.                               (11)

.                        (12)

Obr. 2. Možnosti porušení průřezu podle evropské normy [4]

.                  (13)

.                 (14)

.             (15)
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ky. To závisí na velikosti dosaženého přetvoření v betonu.
Zjednodušeně by se dalo říci, že při nízkém podílu vyztuže-
ní, za předpokladu tahového porušení, se beton bude chovat
lineárně a při zvyšování podílu vyztužení se začne postupně
chovat plasticky až do doby, kdy přejde v tlakové porušení.

Otázkou tedy je, jak určit průběh napětí po tlačené části
průřezu nebo navrhovat výztuž v případě tahového porušení
na nižší hodnotu výpočtové pevnosti v tahu podobně jako v
normě [2], kde toto zabezpečuje redukční faktor φ = 0,5.
Ohybová únosnost prvku při tahovém porušení se vypočte
ze vztahu

Pro nekovovou výztuž je však sporná hodnota mezního napětí
v tahu výztuže fFRP,d a rameno vnitřních sil ze vztahu (16).

� Doporučení výrobce
Princip výpočtu vychází z teorie omezení napětí podle [4]. Pro
beton je stanoveno maximální dovolené napětí, a to 

Pro výztuž je maximální dovolené napětí stanoveno 

Toto omezení platí pouze pro výztuž se skleněnými vlákny.
Pro jiné materiály bude nutno stanovit jiné maximální napětí.

Ohybová únosnost
Výpočet skutečného napětí ve výztuži a betonu je založen

na lineárním chování obou materiálů. Tento předpoklad ne-
kovová výztuž splňuje, protože její chování je lineární po
celou dobu až do porušení. Co se týče betonu, tak v něm se
napětí pohybuje na nízké úrovni, a lze proto jeho chování
uvažovat lineárně. Napětí v betonu a ve výztuži můžeme vy-
počítat ze vztahů

kde σc a σFRP jsou určované hodnoty napětí a M je
návrhová hodnota ohybového momentu. Význam ostat-
ních veličin a průběh napětí v jednotlivých materiálech je
zřejmý z obr. 3.

Velikost tlačené výšky kd se určí z rovnosti statických mo-
mentů ploch tažené a tlačené části průřezu k těžišti

Dlouhodobé napětí
Při zkouškách vlastností bylo zjištěno, že pokud je neko-

vová výztuž vystavena dlouhodobému působení napětí nad
určitou mez, která se liší podle druhu vláken, dochází u ní
k nekontrolovatelnému dotvarování, které může končit jejím
přetržením.

� ACI 440.1R-03
Mezní přípustné hodnoty dlouhodobého napětí ve výztuži
jsou zde stanoveny podle typu vláken. Dlouhodobé napětí se
určuje pro dlouhodobá zatížení stálá i nahodilá v plné charak-
teristické hodnotě. Při výpočtu je uvažováno s lineárním
chováním materiálu a vyloučením betonu v tahu. Napětí ve
výztuži lze počítat ze vztahu

kde Ms je moment od uvažovaného dlouhodobého zatížení, 
Af  plocha výztuže, d účinná výška průřezu a k podíl výšky tla-
čené části k účinné výšce d. Výšku lze vypočítat z pružné
analýzy průřezu nebo pomocí vztahu

kde ρf je stupeň vyztužení a nf je poměr modulu pružnosti
výztuže a betonu.

� EN 1992-1-1
Posuzování dlouhodobého napětí zde není obsaženo. Hlavní
problém je v tom, že nejsou stanoveny mezní hodnoty dlou-
hodobých napětí pro nekovovou výztuž a není dána kombi-
nace zatížení, pro kterou by se dlouhodobé napětí mělo počí-
tat. Výpočet, který je uvedený v normě [2], je možné provést
i podle [4]. Pružná analýza se používá také pro stanovení tla-
čené výšky betonové části při určování průřezových charak-
teristik trhlinou porušeného průřezu. Dlouhodobé napětí se dá
vypočítat rovněž podle vztahu

kde αe má stejný význam jako nf v normě [2], Icr je moment
setrvačnosti trhlinou porušeného průřezu, d účinná výška a x
výška tlačené oblasti betonu. Pokud by se tedy norma [4] do-
plnila o odpovídající mezní hodnoty dlouhodobých napětí ve
výztuži a příslušné kombinace zatížení, mohl by být posudek
dlouhodobého napětí podle ní proveden.

� Doporučení výrobce
V návrhu podle doporučení výrobce výztuže se posouzení
dlouhodobého napětí ve výztuži neuvádí. Příčinou je pravdě-
podobně velké omezení napětí ve výztuži při posuzování ohy-
bové únosnosti podle vztahu (18).

Průhyb
Postup při posuzování deformací ohýbaného prvku je ve

všech třech algoritmech výpočtu podobný. Všechny vychá-
zejí z rozdílné tuhosti průřezu před vznikem trhlin a po něm.
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Obr. 3. Průběh přetvoření a napětí po průřezu
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Pro výslednou tuhost je pak stanovena určitá závislost mezi
tuhostí průřezu bez trhliny a tuhostí průřezu porušeného trh-
linou podle poměru momentu na mezi vzniku trhlin k půso-
bícímu momentu. 

Trhliny
Šířka trhliny nemá pro prvky vyztužené nekovovou výztu-

ží velký vliv na její životnost, protože nepodléhá korozi. Po-
kud je splněna podmínka maximálního průhybu, není nutné
šířku trhlin posuzovat. Bylo by tomu tak pouze v případech,
kdy by byly nevhodné z estetického hlediska, vodotěsnosti
betonu atd.

Ekonomické porovnání
Pro zdůraznění důvodů k uplatnění nekovové výztuže jsou

rovněž uvedeny ceny a množství různých typů výztuže. Po-
rovnávány jsou pouze náklady na vyztužení konstrukce bez
dalších nákladů, které tvoří bednění, vázání výztuže, dopra-
va apod.

Zvolenou konstrukcí je podzemní kolektor pro vedení
inženýrských sítí, navržený se čtyřmi typy výztuže, a to oce-
lovou B490, nerezovou EN 1.4301 a nekovovou výztuží se
skleněnými nebo uhlíkovými vlákny. Kolektor o rozměrech
4,6 x 3,6 m má být uložen 2,5 m pod povrchem. Tlouš�ka
jeho stěny je 0,3 m, pro výztuž se skleněnými vlákny ji bylo
nutné zesílit na 0,4 m. Nad kolektorem je parkovací plocha
pro osobní vozidla. Geometrie navržené konstrukce je zná-
zorněna na obr. 4. 

Cenu (bez DPH) jednotlivých typů výztuže kolektoru uvá-
dí obr. 5 (u nerezové jde pouze o ceny hladké tyče). Jak je
z obrázku zřejmé, nekovová výztuž je podstatně dražší než
standardní ocelová výztuž B490. Bude-li ovšem konstrukce

vystavena působení agresivního prostředí, je pravděpodob-
né, že se počáteční vyšší investice vrátí v podobě provozu
bez nutnosti údržby po dobu její životnosti.

Hmotnost výztuže potřebné k vyztužení 1 běžného metru
kolektoru je uvedena v tab. 1. Nejlehčí je výztuž s uhlíkový-
mi vlákny, nejtěžší nerezová výztuž. Zajímavější je porov-
nání nerezové výztuže, která má také dobré antikorozní
vlastnosti, s nekovovou výztuží. Zde cena jednoznačně ho-
voří ve prospěch nekovové výztuže a výhodou je její pod-
statně nižší hmotnost.

U některých konstrukcí může být ekonomické optimalizo-
vat tlouš�ku prvku pro snížení celkové ceny průřezu. Pokud
zvětšíme jeho tlouš�ku, dosáhneme většího ramene vnitřních
sil, a tím i větší únosnosti průřezu při stejném vyztužení
(resp. stejné únosnosti při menším množství výztuže). Jestli-
že jde o konstrukci uloženou pod zemí, nedojde při zvětšení
tlouš�ky prvku k podstatné změně vnitřních sil, protože ze-
minu nahradí beton, který má asi jen o pětinu větší objemo-
vou hmotnost.

Nekovová výztuž tvoří podstatnou část ceny průřezu. Cí-
lem optimalizace je najít výšku průřezu, při níž se náklady
na vyztužení a na beton rovnají. Tato výška je z hlediska ce-
ny průřezu optimální, protože celková cena průřezu je nej-
nižší. Při dalším zvyšování bude potřebné množství a také
cena výztuže klesat, ušetřené náklady však převáží cena be-
tonu, a tím je celková cena průřezu vyšší. Toto zvětšování

Obr. 4. Příčný řez kolektorem

Tab. 1. Hmotnost výztuže

skleněná uhlíková

hmotnost [kg] 496,79 287,98 66,39 869,83

Typ 
Ocel 
B490

Vlákna
Nerez
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výšky průřezu lze provádět pouze tam, kde nejsou žádná
konstrukční omezení a větší výška prvku nevadí.

U konstrukce podzemního kolektoru byl proveden opti-
malizační výpočet pro průřez uprostřed stropu. Byly zvole-
ny čtyři tlouš�ky desky a pro každou proveden návrh a
posouzení vyztužení (pouze z hlediska první skupiny mez-
ních stavů), a nakonec určeny celkové ceny. Jako optimální
vyšla výška 0,45 m (obr. 6). Vývoj cen výztuže a betonu v
závislosti na výšce průřezu je znázorněn na obr. 7. Je zřej-
mé, že pokud zvyšujeme výšku průřezu, cena výztuže klesá,
betonu naopak roste. Optimální je výška 0,45 m, při níž se
křivky protínají.

Příspěvek vznikl za podpory projektu MPO 1H PK2-57
v rámci činnosti Centra integrovaného navrhování sta-
vebních konstrukcí CIDEAS a za podpory Centra inte-
grovaného výzkumu anorganických kompozitů CIVAK,
1M06005, vzniklých v rámci programu „Výzkumná cen-
tra PP2-DP01“ MŠMT ČR 
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Janda, L. – Štěpánek, P.: Design of a Concrete Cross-
Section Reinforced with Non-Metallic Reinforcement 

This paper presents comparison of the design of a com-
posite concrete cross-section with non-metallic reinforce-
ment according to US standard ACI 440.1R-03,
European EN 1992-1-1 and recommendations of the pro-
ducer of non-metallic reinforcement. Based on the
results, proposals for an amendment of the currently
applied EC2 can be derived to facilitate its use in the
design of concrete structures with non-metallic rein-
forcement. Further, a simplified comparison of a struc-
ture reinforced with various types of reinforcement
(including B490 steel, EN 1.4301 stainless steel, carbon
fibres, and glass fibres) is made. 

Janda, L. – Štěpánek, P.: Entwurf eines mit nichtmet-
allischer Bewehrung bewehrten Querschnitts 

Der Artikel behandelt den Vergleich des Entwurfs eines
Kompositbetonquerschnitts mit nichtmetallischer
Bewehrung nach der amerikanischen Norm ACI 440.1R-
03, der europäischen EN 1992-1-1 und nach der
Empfehlung des Herstellers der nichtmetallischen Bewe-
hrung. Aufgrund der Ergebnisse können Vorschläge zur
„Ergänzung“ der heute bereits üblicherweise ange-
wandten EC2 so abgeleitet werden, dass sie für das Ent-
werfen von Betonkonstruktionen mit nichtmetallischer
Bewehrung angewandt werden kann. Des Weiteren wird
ein vereinfachter Vergleich einer mit verschiedenen
Bewehrungstypen (Stahl B490, Edelstahl EN 1.4301,
Kohlefasern, Glasfasern) bewehrten Konstruktion ange-
führt.

Obr. 5. Cena jednotlivých typů výztuže na 1 m
(PREFA KOMPOZITY, belgický prodejce FORTIUS, 

BK International, Ferona)

Obr. 6. Cena průřezů podle výšky

Obr. 7. Ceny betonu a výztuže podle výšky průřezu
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V článku je popsána metodika analýzy fuzzy neurčitosti
pravděpodobnosti poruchy ocelové vzpěry zatížené stá-
lým a dlouhodobým nahodilým zatížením. Je studována
fuzzy náhodná neurčitost, jejíž příčinou jsou vágně (sub-
jektivně) zadané histogramy vstupní náhodné veličiny
dlouhodobého nahodilého zatížení. Fuzzy analýza prav-
děpodobnosti poruchy byla vyhodnocena podle obecné-
ho principu rozšíření, přičemž pravděpodobnost poru-
chy byla řešena metodou Monte Carlo. Je popsán proces
fuzzifikace vstupního histogramu zatížení a proces de-
fuzifikace fuzzy čísla výstupní pravděpodobnosti poru-
chy. V závěru článku je diskutována problematika pou-
žití fuzzy pravděpodobnostních a pravděpodobnostních
metod při posudku spolehlivosti systémů.

Úvod
V posledním období se stále častěji setkáváme se snahou

posuzovat spolehlivost konstrukcí s využitím pravděpodob-
nostních metod. Stochastické metody pro navrhování kon-
strukcí, které vyžadují znalost histogramů zatížení, nutně
vycházejí jak z objektivních, tak ze subjektivních vágních
informací. Typickým příkladem vágní neurčitosti jsou histo-
gramy účinků zatížení v metodě SBRA [6] nebo histogramy
systémových imperfekcí ocelových rámů [3]. 

Jelikož je každá stavební konstrukce (až na výjimky) uni-
kátní, není možno objektivně změřit všechny materiálové a
geometrické imperfekce na větším počtu konstrukcí. V ob-
dobí návrhu konstrukce často zcela chybějí statistické infor-
mace zatížení, jimiž bude konstrukce zatížena po dobu své
životnosti.

Skutečnou hodnotu pravděpodobnosti poruchy konstruk-
ce nejsme schopni zjistit; pracujeme proto jen s její teoretic-
kou hodnotou, potřebnou pro srovnávání a rozhodování. Cen-
né informace a závěry plynoucí z pravděpodobnostního ře-
šení tak mohou být do značné míry znehodnoceny v důsled-
ku vágní neurčitosti vstupních veličin a výpočtových mode-
lů. Na jedné straně tedy usilujeme o rozšíření pravděpodob-
nostních metod ve stavební praxi, na druhé straně nám však
k tomu chybí dostatek výlučně objektivních statistických
informací. Zde nastává důležitý moment, kdy je třeba ve vý-
počtu připustit a kvantifikovat i vliv subjektivní vágní (fuz-
zy) neurčitosti. 

Vágnost jako průvodní jev všech složitých, obtížně popsa-
telných soustav, případně procesů, v nichž se uplatňuje lid-
ský faktor, je nejčastěji formalizována pomocí aparátu fuzzy
množinové teorie, jejímž zakladatelem je profesor kaliforn-
ské univerzity v Berkeley Lotfi A. Zadeh [15], [16]. Jeho
fuzzy množinová teorie zobecňuje teorii abstraktních mno-
žin, kterou založil německý matematik George Cantor
(1845–1918). V teorii klasických množin prvek do množiny
bu	 patří, nebo nepatří. V Zadehově fuzzy množinové teorii

je fuzzy množina definována jako třída, která přiřazuje prv-
kům neurčitost pomocí jejich částečné příslušnosti formou
stupně příslušnosti. Stupeň příslušnosti často označuje mož-
nost skutečnosti, že prvek x patří do množiny X. 

Jednou z možností znázornění fuzzy množiny prvků na-
cházejících se v množině reálných čísel je grafický způsob
(obr. 1). Číslo vynesené na vodorovné ose vyjadřuje hodno-
tu, která je nepřesná, tj. „asi a0“. Na svislé ose je stupeň pří-
slušnosti do množiny: 1 znamená, že prvek patří do množi-
ny zcela, 0 znamená, že prvek nepatří do množiny vůbec.
Přechodová oblast uvnitř intervalu (0; 1) vymezuje oblast
částečné příslušnosti prvku do množiny. Funkce příslušnos-
ti nemá nic společného s pravděpodobností. Kdybychom
chtěli mluvit o pravděpodobnosti, museli bychom zkoumat
četnost výskytu nějakého jevu, který nastal.

Běžné úlohy, s nimiž se nejčastěji setkáváme, jsou charak-
terizovány jak fuzzy, tak i stochastickou neurčitostí. Tuto
„kombinovanou“ fuzzy náhodnou neurčitost lze modelovat
s užitím fuzzy náhodných proměnných a fuzzy náhodných
funkcí [8]. Základní termíny a definice související s fuzzy
náhodností (fuzzy randomness) byly zavedeny v pracích [5]
a [11]. Fuzzy náhodnost vzniká tehdy, nelze-li uskutečnit
pozorování za exaktně definovaných okrajových podmínek
[8]. Fuzzy náhodnou veličinu lze chápat jako náhodnou veli-
činu, která byla měřena za neurčitých podmínek. Pokud je
fuzzy náhodná veličina závislá na čase, jde o fuzzy náhodný
proces, který je možno modelovat časovými řadami s fuzzy
vstupními informacemi.

Fuzzy náhodné vstupní veličiny
Typickou fuzzy náhodnou veličinou, kterou nelze měřit za

exaktně definovaných okrajových podmínek, je účinek zatí-
žení, který se může co do intenzity a doby trvání velmi lišit.
Podklady pro vyhodnocení histogramu zatížení nelze získat,
protože skutečné statistické charakteristiky zatížení působící
po dobu životnosti nemohou být v období návrhu konstruk-
ce známy. 

Metoda SBRA používá pro zohlednění účinků dlouhodo-
bého nahodilého zatížení histogram ve tvaru znázorněném
na obr. 2. Histogram „reálného“ zatížení dostaneme, pokud
histogram vynásobíme extrémní hodnotou zatížení.
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Fuzzy neurčitost stochastických metod
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Obr. 1. Fuzzy číslo „asi a0“
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Je možno se ptát, proč jsou největší četnosti přiřazeny prá-
vě hodnotám 0; 0,31 a 0,625. Existuje výlučně objektivní
důvod, proč nejvyšší četnosti nepřiřadit např. bodům 0; 0,33;
0,66? Je možno zvolit jiný histogram zatížení a jak se to pro-
jeví na výsledné pravděpodobnosti poruchy?

Uve	me názorný příklad, ve kterém vágní (fuzzy) neurči-
tost zohledníme fuzzy čísly m1 a m2, kterými nahradíme sub-
jektivně zvolené charakteristiky 0,310 a 0,625. Jelikož nemá-
me bližší informace, je nejlogičtější zvolit pro fuzzy čísla m1

a m2 dvě trojúhelníkové funkce příslušnosti (obr. 3, obr. 4).
Stupeň příslušnosti prvku do množiny je deklarován hodno-
tou příslušnosti na svislé ose. Hodnota 1 znamená absolutní
jistotu, že prvek do množiny patří, 0 absolutní jistotu, že pr-
vek do množiny nepatří. Hodnoty z intervalu (0;1) znamena-
jí, že prvek patří do množiny částečně.

Pro naše účely byl původní histogram metody SBRA mír-
ně upraven tak, aby bylo možno posouvat parametry vrcho-
lů m1 a m2. Na obrázku 5 je uveden příklad pro hodnoty m1 =
= 0,24 a m2 = 0,715 se stupněm příslušnosti 0,7. 

Problematika je dále názorně ukázána na obr. 6. První a
třetí histogram má stupeň příslušnosti 0, tj. náleží okrajům
množiny. Histogramu uprostřed, který je nebližší histogra-
mu SBRA, je přiřazen stupněm příslušnosti 1.

Další náhodné veličiny budeme považovat za exaktně de-
finované. Vstupní statistické geometrické charakteristiky pro-
filu IPE180 a histogram meze kluzu fy byly uvažovány podle
[7]. U modulu pružnosti E byla podle dvou nezávislých ex-
perimentálních výzkumů [1], [12] uvažována střední hodno-
ta 210 GPa a směrodatná odchylka 12,6 GPa. U počáteční
amplitudy e0 jsme předpokládali, že se 95 % zatížení nachá-
zí v tolerančních mezích normy [19].

Obr. 2. Histogram „long2“ dlouhodobého nahodilého zatížení
metody SBRA

Obr. 3. Fuzzy číslo m1

Obr. 4. Fuzzy číslo m2

Obr. 5. Fuzzy histogram „long2“ dlouhodobého nahodilého zatížení

Obr. 6. Histogram dlouhodobého nahodilého zatížení 
pro fuzzy náhodnou analýzu
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Pro stále zatížení G jsme zavedli Gaussovu funkci pravdě-
podobnosti se statistickými charakteristikami (tab. 1). Histo-
gram dlouhodobého nahodilého zatížení Q jsme dostali vy-
násobením histogramu z obr. 2 extrémní hodnotou 140 kN.
Vstupní veličiny jsou přehledně uvedeny v tab. 1.

Fuzzy analýza pravděpodobnosti poruchy
Pravděpodobnost poruchy Pfi je definována jako pravdě-

podobnost, že účinek zatížení G + Q je větší než únosnost Fd

Únosnost osově tlačeného oboustranně kloubově uloženého
prutu byla určena jako síla Fd, při níž je normálové napětí
rovno mezi kluzu fy v nejvíce namáhaném místě průřezu
v polovině vzpěry

kde A je plocha průřezu, Fd osová tlaková síla prutu, při které
je dosaženo meze kluzu (únosnost), Wz průřezový modul a Fcr

Eulerova kritická síla. Byla uvažována délka prutu Lcr = 1,93 m,
což přibližně odpovídá štíhlosti λ = 1,0 [18]. Počáteční imper-
fekce byla uvažována jako amplituda e0 jedné půlvlny funkce
sinus ve směru kolmém na stojinu průřezu.

Náhodná únosnost F byla určena podle (1) metodou Monte
Carlo. Pro výpočet pravděpodobnosti poruchy bylo použito
tolik kroků metody, aby k poruše došlo minimálně stokrát, což
zaručuje vyrovnanou chybu odhadu pravděpodobnosti 10 %.
Ve všech fuzzy i stochastických výpočtech byly použity
výhradně vlastní (nekomerční) programy autora tohoto článku.

Výstupní veličina Pfi ve vztahu (1) je fuzzy číslo, protože
vstupními charakteristikami jsou fuzzy čísla m1, m2. Index i
vyjadřuje číslo varianty subjektivního řešení. V případě, že
bychom vágně definovanou úlohu zadali N expertům, byla
by výstupem množina N fuzzy čísel Pf1, Pf2, …, Pfi, …, PfN.
Rozdíly v řešení by byly tím větší, čím více by se odlišova-
ly jejich názory na neurčitost vstupních statistických charak-
teristik. Pokud by byly všechny vstupní statistické charakte-
ristiky exaktně známy, mělo by platit, že Pf1 = Pf2 = … = Pfi, = ...= PfN.

Postup, jakým obdržíme výstupní fuzzy číslo Pf1, je mož-
no názorně vysvětlit pro vstupní veličiny popsané ve druhém
oddílu. Výstupní fuzzy číslo Pf1 ve vztahu (1) je závislé na
dvou vstupních fuzzy číslech m1, m2 histogramu dlouhodo-
bého nahodilého zatížení Q (obr. 5). Funkci příslušnosti µPf1

pravděpodobnosti poruchy Pf1 do množiny je pak možno
určit z obecného principu rozšíření podle vztahu (3). Vztah
(3) byl vyhodnocen s užitím α-řezů [2], [9].

Pro názorné vysvětlení vyhodno�me druhou variantu řeše-
ní výpočtu fuzzy čísla Pf2 pro druhý model vstupních fuzzy
náhodných veličin. Jak jsme naznačili již v úvodu, existuje
nejistota i ve tvaru histogramu. Zopakujme nyní fuzzy ana-
lýzu pravděpodobnosti poruchy pro histogram „long1“ pou-
žívaný rovněž v metodě SBRA (obr. 8). 

Tab. 1. Vstupní náhodné a fuzzy náhodné veličiny

Symbol
Funkce 
hustoty

Střední 
hodnota

Směrodatná 
odchylka

h Gauss 180 mm 0,8 mm

b Gauss 91 mm 0,9 mm

t 1 Gauss 5,3 mm 0,22 mm

t 2 Gauss 8 mm 0,37 mm

f y histogram 297,3 MPa 16,8 MPa

E Gauss 210 GPa 12,6 GPa

e 0 Gauss 0 2,955

G Gauss 95 kN 9,5 kN

Q histogram histogram s fuzzy parametry m 1 a m 2

.                         (1)

(2)

(3)

Obr. 7. Fuzzy pravděpodobnost poruchy Pf1

Obr. 8. Histogram „long1“ dlouhodobého nahodilého 
zatížení metody SBRA

Obr. 9. Fuzzy číslo m3
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Neurčitost pozice maximální četnosti je zohledněna fuzzy
číslem m3 (obr. 9). Histogram byl, obdobně jako v předcho-
zím příkladu, mírně upraven nivelací hodnot mezilehlých
četností (obr. 10). Maximální stupeň příslušnosti 1 je přiřa-
zen hodnotě m3 = 0,625 (obr. 9, obr. 10). Ostatní náhodné
veličiny 1 až 10 byly uvažovány podle tab. 1. Fuzzy číslo
pravděpodobnosti poruchy je uvedeno na obr. 11.

Koncové výstupní fuzzy číslo Pf dostaneme sjednocením
variant výstupních fuzzy množin

Pro zvolený příklad fuzzy čísel Pf1, Pf2 je výstupní fuzzy
číslo Pf znázorněno na obr. 12. K tomu, abychom získali
reprezentativní „ostrou“ hodnotu pravděpodobnosti poru-
chy, kterou je možno porovnávat s referenční hodnotou, je
třeba výstupní fuzzy číslo Pf defuzifikovat. Snad nejčastěji
se používá metoda středu plochy (těžiště) [2], [9]. Ostrá hod-
nota pravděpodobnosti poruchy Pf

* je určena jako souřadni-
ce těžiště

Dolní a horní mez určitého integrálu určuje nosič fuzzy čísla
pravděpodobnosti poruchy. Jde o interval, ve kterém je defi-
novaná funkce příslušnosti fuzzy čísla (obr. 12). Integrál (5)
byl vyhodnocen numericky s použitím kubických spline,
jimiž byly aproximovány výstupní hodnoty α-řezů podle (3).

Interval Pf ∈ (4,71E – 5; 44,5E – 5) je nosičem fuzzy čísla
pravděpodobnosti poruchy. Hodnota funkce příslušnosti µPf

určuje stupeň příslušnosti (pravdivosti) hodnoty Pf na vodo-
rovné ose do fuzzy množiny. Nejvyšší hodnoty stupňů pří-
slušnosti 1 odpovídají pravděpodobnosti poruchy 4,26E-5
(pro jádra m1 = 0,31 a m2 = 0,625) a pravděpodobnosti poru-
chy 4,95E-5 (pro jádro m3 = 0,625). Nelineární průběh funk-
ce příslušnosti µPf pro Pf ≥ 4,95E – 5 odpovídá nelineární
závislosti mezi m3 a Pf. Jak je z průběhu µPf na obr. 12 patr-
no, je stupeň příslušnosti vyšších hodnot pravděpodobností
poruchy do výstupní fuzzy množiny relativně nízký.

Závěr
Téma článku přispívá k diskusi o adekvátnosti použití

pravděpodobnostních metod všude tam, kde nemáme k dis-
pozici dostatek výlučně objektivních informací o proměnli-
vosti vstupních náhodných veličin a o jejich korelacích z ex-
perimentů [4]. Jako příklad byla zvolena metoda SBRA,
která je dlouhodobě rozvíjena za účelem zavedení pravděpo-
dobnostního pojetí posudku spolehlivosti do projekční praxe
[6]. 

Použití pravděpodobnostního řešení s sebou přináší nut-
nost zadávání výlučně objektivních statistických informací.
Nemáme-li k dispozici přesné informace, stává se model

Obr. 10. Fuzzy histogram „long1“ dlouhodobého 
nahodilého zatížení

Obr. 11. Fuzzy pravděpodobnost poruchy Pf2

Obr. 12. Fuzzy pravděpodobnost poruchy Pf

.                   (4)

.                 (5)
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zdrojem vágní neurčitosti, která u složitých systémů může
významně převládnout nad neurčitostí stochastickou. Pro
snížení vágní neurčitosti pravděpodobnostního řešení je
možno navrhnout dvě základní řešení:
– připustit a kvantifikovat vágní neurčitost pravděpodob-

nostního posudku s použitím teorie fuzzy množin (např.
F-SBRA);

– zavést závazný normový předpis pro pravděpodobnostní
posuzování spolehlivosti konstrukcí.

Pravděpodobnostní metody posudku spolehlivosti, které
vycházejí z metody Monte Carlo, jsou ve spojení s nelineární-
mi metodami MKP značně výpočtově náročné. Přesnější
pravděpodobnostní posudek by měl zahrnovat stabilitní jevy
vzpěr, klopení a boulení, dále vliv vlastního pnutí, tuhostí
styčníků, a rovněž posudek svarových a šroubových spojů.
Náročnost těchto požadavků predikuje použití nelineárních
deskostěnových výpočtových modelů. Vágní neurčitost je
možno kvantifikovat fuzzifikací pravděpodobnostního posud-
ku (např. tak, jak bylo ukázáno v tomto článku). Fuzzy analý-
za vyhodnocená s použitím obecného principu rozšíření však
vyžaduje opakované řešení pravděpodobnosti poruchy pro
řádově milióny sad kombinací vstupních dat, což nutně vede
k aplikacím numerických metod typu „response surface“ [13].
Výstupní fuzzy množina je pak vytvořena sjednocením fuzzy
množin vyhodnocených větším počtem nezávislých odbor-
níků. Konečným výstupem je defuzzifikovaná ostrá hodnota
Pf. Tento proces je nereálně výpočtově náročný a nelze vy-
loučit, že by mohl být znehodnocen v důsledku ekono-
mických či jiných tlaků, kterým může být projektant vy-
staven.

Druhou možností je zavedení všeobecně závazného nor-
mového předpisu, který by vyřešil otázku obecně platných,
a tedy také kodifikovatelných statistických údajů. Předpis by
měl obsahovat obecně platná pravidla pro zavádění vstup-
ních náhodných veličin a jejich korelací, návrhové pravdě-
podobnosti poruchy a s tím související referenční funkce a
hodnoty, jejichž určení závisí nejen na inženýrském pojetí,
nýbrž též na ekonomických hlediscích a různých celospole-
čenských zájmech. Fuzzy stochastická analýza by mohla
velmi přispět k vytváření a kalibraci těchto norem.

Je zřejmé, že snaha o zavádění pravděpodobnostních me-
tod posudku spolehlivosti do projekční praxe s sebou přiná-
ší řadu nových problémů. Na jedné straně to je velká přes-
nost, s jakou je daný problém pomocí matematiky popsán,
na druhé straně si však přílišná složitost vynucuje řadu zjed-
nodušení, a matematický popis je tedy nevýstižný. Snaha o stá-
le větší přesnost vede k neúměrnému nárůstu definic a šíře
pojednání o prakticky jednoduchých věcech [10].

Jde o rozpor mezi precizností a relevantností, na nějž po-
prvé upozornil prof. Zadeh, když v [17] formuloval tzv.
princip inkompatibility: „S rostoucí složitostí systému klesá
naše schopnost formulovat přesné a významné soudy o jeho
chování, až je dosaženo hranice, za níž jsou přesnost (pre-
ciznost) a relevantnost prakticky vzájemně se vylučujícími
charakteristikami.“.

Pro každou lidskou činnost je relevantní pouze určitá míra
přesnosti. Formálně složité výpočtové modely složitých sou-
stav vyžadují informace, které jsou náročné jak způsobem
objektivního získávání, tak i nároky na kvalitu. Rozsáhlá a
náročná měření jsou v těžkých provozních podmínkách bu	
zcela nemožná, nebo při zajištění potřebné robustnosti je
kvalita jejich informace tak nízká, že nejsou použitelná [10].

V této souvislosti je třeba zamyslet se nad tím, kde se na-
chází relevantní míra přesnosti u metod pro navrhování sta-

vebních nosných konstrukcí. I když řešení současných no-
rem, založené na metodě parciálních součinitelů spolehli-
vosti (mezních stavů), není z hlediska prokazování spolehli-
vosti vždy jednoznačně progresivní, nebude zřejmě ještě po
řadu dalších let významněji odsunuto z oblasti praktické
aplikace a běžných metod navrhování.

Příspěvek vznikl v rámci řešení úloh projektu KJB201720602
AV ČR a projektu CIDEAS 1M68407700001(1M0579).
Při řešení byly částečně využity výsledky dosažené v pro-
jektech č. 103/05/2059, 103/05/0417, 103/05/1107 GA ČR.
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Kala, Z: Fuzzy Uncertainty of Stochastic Methods

This paper describes the methodology of an analysis of
the fuzzy uncertainty of failure probability appearing
due to vaguely (in a subjective manner) introduced his-
tograms of input random quantities. It analyzes the fail-
ure probability of a steel strut loaded by a permanent
and long-time variable actions. The fuzzy analysis of fail-
ure probability was evaluated according to the general
extension principle, the failure probability being ana-
lyzed by applying the Monte Carlo method. The fuzzifi-
cation process of the input loading histogram and the
defuzzification process of a fuzzy number of an output
failure probability are described. At the end of the
paper, the problem of application of fuzzy probability
methods to the assessment of reliability of systems is dis-
cussed.

Kala, Z: Fuzzy Unbestimmtheit von stochastischen Methoden

In diesem Artikel wird eine Methodik der Analyse der
Fuzzy-Unbestimmtheit der als Folge von vage (subjektiv)
eingegebenen Histogrammen von zufälligen Eingabe-
größen entstehenden Ausfallwahrscheinlichkeit be-
schrieben. Es wird die Ausfallwahrscheinlichkeit einer
durch ständige und langzeitige zufällige Belastung be-
lasteten Stahlstrebe analysiert. Die fuzzy Analyse der
Ausfallwahrscheinlichkeit wurde nach dem allgemeinen
Expandierungsprinzip ausgewertet, wobei die Ausfall-
wahrscheinlichkeit mittels der Monte Carlo-Methode
analysiert wurde. Das Fuzzifizierungsprozess des Ein-
gabebelastungsdiagramms und der Defuzzifizierungs-
prozess einer Fuzzy-Zahl der Ausgabe-Ausfallwahrschein-
lichkeit werden beschrieben. Im Schlussteil des Artikels
wird die Problematik der Benutzung von Fuzzy-
Wahrscheinlichkeitsmethoden bei der Beurteilung der
Zuverlässigkeit von Systemen diskutiert.

Technologie pozemního laserového skenování se v praxi
uplatňuje stále častěji. Laserové skenovací systémy umož-
ňují mimořádně rychlé, ucelené a bezpečné bezkontaktní
určování prostorových souřadnic, trojrozměrné modelování
a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, pod-
zemních prostor, libovolných terénů apod.  

Ve stavebnictví a příbuzných oborech jde zejména o za-
měřování složitých technologických celků a konstrukcí,
určení stavu budov nebo mostů, podjezdů, přehradních hrází
a dalších objektů či získání podkladů pro výstavbu, údržbu a
rekonstrukci liniových staveb (silnic, dálnic a železničních
tratí). V neposlední řadě slouží tyto systémy pro topografic-
ké mapování tunelů, kamenolomů, svahů a skalních stěn,
mapování v dolech a jeskyních, skládek odpadů apod., dále
se uplatňují při zakládání staveb, při zpracování dokumenta-
ce interiérů a blízkých exteriérů stavebních objektů a přírod-
ních útvarů. Speciální uplatnění nacházejí v oblasti architek-
tury, dokumentace památek a v archeologii. Byly využity při
stavbě tunelu Mrázovka, zaměření skutečného stavu chladi-
cí věže tepelné elektrárny v Chvaleticích, fasády budovy při
výstavbě Německé školy v Praze, nepřístupného skalního
masivu v obci Dolánky, trojrozměrné geometrie horní části
levé věže kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
v Praze atd. Podle dostupných informací má u nás laserový
skener k dispozici již nejméně pět subjektů. 

Studenti Fakulty stavební ČVUT dosud neměli možnost
se s touto progresivní technologií prakticky seznámit. Díky
kapitálové dotaci z Fondu rozvoje vysokých škol a příspěv-
ku mateřské fakulty na vybudování laboratoře laserového
skenování č. Aa271/2006 je však opak pravdou. Cílem pro-
jektu bylo zlepšit praktickou výuku a experimentální činnost
posluchačů na oborech Architektura a stavitelství, Informač-
ní systémy ve stavebnictví, Konstrukce a dopravní stavby,
Inženýrství životního prostředí, Geodézie a kartografie. Stu-
denti pěti oborů tak budou moci v rámci tří studijních pro-
gramů pracovat s technikou na špičkové úrovni a dojde ke
skloubení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi
v oblasti, ve které to dosud nebylo možné. Zároveň se fakul-
ta, a tím i ČVUT, stane konkurenceschopnější nejen v evrop-
ském prostředí. Technické vybavení bude využívat na čtyři
sta studentů za rok v povinných předmětech prezenční for-

my studia a pro hlubší seznámení bude dále dostupné pro-
střednictvím volitelných předmětů. Zřízení laboratoře je plně
v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty.

Na základě interního výběrového řízení před podáním
projektu byla vybrána nabídka fy Gefos na skenovací systém
Leica HDS 3000, tvořený laserovým skenerem, speciálním
stativem, řídicím počítačem skeneru, řídicím softwarem pro
skenování, specializovaným zpracovatelským softwarem, ter-
či pro signalizaci vlícovacích bodů a potřebnou kabeláží. Hlav-
ními kritérii byly technické parametry, cena a rozsah dodávané-
ho příslušenství. Z prostředků Katedry geodézie a fakulty byla
laboratoř doplněna výkonným počítačem, určeným výhradně
pro zpracování výsledků měření. Přístrojové vybavení bylo
zavedeno do výuky v závěru zimního semestru 2005/2006.

V návaznosti bude modernizována náplň laboratorních a
praktických cvičení na uvedených oborech. Studenti se se-
známí se základními principy měření a možnostmi zpraco-
vání a výstupů ve specializovaných aplikacích. 

Zřízení laboratoře bylo umožněno udělením dotace projektu
Aa271/2006 Fondu rozvoje vysokých škol a příspěvkem Fakulty
stavební ČVUT v Praze.

doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Ing. Martin Štroner, Ph. D.

Nová laboratoř laserového skenování 

�Fakulta stavební

Detail skeneru 
Leica HDS 3000

Sken napodobeniny antické sochy
pro účely výuky
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Tepelně technický pohled na jednopláš�ové
pojížděné střechy

Ing. Petr ZAHRADNÍK 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Kromě standardních vlivů na konstrukci, které jsou pro
všechny typy střech stejné, se u střech pojížděných vy-
skytují další vlivy. Ty je nutné popsat a při tvorbě sklad-
by a detailů s nimi počítat. Jde především o silové za-
tížení, jak statické, tak dynamické, a chemické zatížení
od rozlitých paliv a olejů. V článku bude provedena te-
pelně technická analýza detailu deš�ové vpusti. 

Typy pojížděných střech
Podle zatížení se rozlišují střechy pochůzné a pojížděné

osobními vozidly do 2,5 t, pojížděné těžkými vozidly včetně
kolejových a heliporty. Norma [2] je zařazuje do dvou kate-
gorií (tři typy dopravních ploch) podle tab. 1. Pro porovná-
ní je v německé DIN 1072 [3] klasifikováno osm tříd zatíže-
ní pojížděných střech.

Pojížděné střešní pláště
U těchto pláš�ů je nutné respektovat i normy pro silniční a

železniční mostovky, ve kterých jsou uvedeny požadavky na
technické řešení a provádění (obr. 1). Speciálním případem
provozních střech jsou heliporty. V železobetonové přistá-
vací desce musí být umístěno vystrojení přistávací plochy,
tj. navigační prostředky a ostatní zařízení nutná k zabezpeče-
ní provozu vrtulníků, což při nevhodném provedení bývá
příčinou vzniku výrazných tepelných mostů.

Za výhodu lze považovat rozšíření užitné plochy, a tím
zvýšení užitné i urbanistické hodnoty objektu, a ochranu vo-
dotěsné izolace před vlivy vnějšího prostředí, zejména záře-
ní UV. Nevýhodou jsou vyšší investiční náklady, větší náro-
ky na technické řešení, použité materiály a provedení, na sta-
vební konstrukce – zejména statické (zvýšené zatížení kon-
strukce) a složité opravy.

Požadavky na pojížděné střechy
Z charakteru pojížděných střech vyplývá, že kromě „běž-

ných“ vlivů na konstrukci, které jsou stejné pro všechny ty-
py střech, se vyskytují další, které je nutné popsat a při tvor-
bě její skladby uvažovat. Jde především o silové zatížení
konstrukce od provozu a chemické zatížení od rozlitých pa-
liv a olejů.

Nejslabším článkem skladby jsou, vzhledem k jejich malé
pevnosti v tlaku, tepelné izolace. Pro tento typ střech je vhod-
ný bu	 extrudovaný polystyren (XPS), nebo pěnové sklo,
s potřebnými tepelně izolačními vlastnostmi a pevností v tla-
ku (tab. 2). Vzhledem k omezenému výběru pevných tepel-
ných izolací je zřejmé, že podrobná kategorizace střech po-
dle zatížení, jaká je v normě [3], bude zbytečná.

Za vhodnou skladbu je tedy možné považovat obrácenou
střechu, kde je jako tepelný izolant použit XPS, a střechu kom-
paktní s pěnovým sklem (obr. 2). Pro střechy extrémně zatě-
žované pojezdem (nákladní doprava, heliporty) je vhodnější
pěnové sklo s vyšší pevností v tlaku (tab. 2). Konkrétní tlouš�-
ka byla navržena v programu Teplo 2005 při okrajových pod-
mínkách (tab. 3, tab. 4) daných normou. Vzhledem k nižší
pevnosti v tlaku XPS je nutná tlustší a více vyztužená pojíž-
děná roznášecí deska, než je tomu u pěnového skla.

Tab. 1. Pojížděné střechy podle zatížení [2]

plošné        

q k  [kN/m2]

lokální         
Q k  [kN]

  kat. F – tíha vozidla 
do 30 kN              

2 10

  kat. G – tíha vozidla 
30 až 160 kN          

5 45

K

I

např. heliporty – nutno posoudit pro jednotlivé případy,  
výrazný vliv dynamiky při přistávání

Kategorie Dopravní plocha

Zatížení

Obr. 1. Příklad pojížděné střechy (La Part Dieu, Lyon)

Tab. 2. Pevnost tepelných izolací v tlaku

Druh Pevnost [MPa]

minerální (při 10% deformaci)

EPS (při 10% deformaci) 0,10 – 0,20 

XPS (při 10% deformaci) 0,25 – 0,50

pěnové sklo 0,70 – 1,20 
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Volba tepelné izolace přímo ovlivňuje rozměry roznášecí
desky včetně množství výztuže, a tím i svislých nosných
konstrukcí. Vzhledem k výrazným rozdílům u obou tepel-
ných izolantů při větším zatížení je vhodnější pěnové sklo.

Vlastnosti 
U obrácené  střechy (s XPS) leží hydroizolace pod vrstvou

tepelné izolace, čímž je chráněna před teplotními šoky a
objemovými změnami vlivem kolísání teplot. Má zároveň

funkci parozábrany a je chráněna před zářením UV. Případ-
né netěsnosti se však špatně lokalizují a voda pod tepelnou
izolací výrazně zhoršuje tepelně izolační parametry skladby.

Výhodou kompaktní skladby střechy (s pěnovým sklem)
je jednoduchost celého souvrství. Všechny vrstvy jsou spo-
jené litým asfaltem, a proto není nutné mechanické kotvení.
Parotěsnost skladby pěnového skla a asfaltu vylučuje kon-
denzaci, systém je velmi odolný. Ceny pěnového skla však
zvyšují investiční náklady. Technologie jeho výroby ne-
umožňuje vyrábět desky větších rozměrů a tlouš�ky, skladba
je tedy pracnější. Lepení litým asfaltem je rovněž pracné.

Tepelně technické posouzení 
Pro analýzu v trojrozměrném teplotním poli (v programu

Cube 3D) byl zvolen detail deš�ové vpusti ve střeše s kom-
paktní skladbou. Tlouš�ka tepelné izolace (pěnového skla) je
220 mm, součinitel prostupu tepla uN 0,161 W/m2.K. Není
provedeno přídavné zateplení, je zde pouze běžná izolace
jako součást skladby střechy, chybí zateplení potrubí, vpus�
a část potrubí jsou obetonovány (obr. 3, obr. 4). Byla zjiště-
na nejnižší vnitřní povrchová teplota 8,61 < 13,57 ¯C, čímž
detail nesplňuje požadavek normy.

Vlivem nepříznivých klimatických podmínek v zimním
období konstrukce výrazně prochládá a  vodní pára na vnitř-
ním povrchu kolem vpusti kondenzuje. V takové oblasti lze
očekávat vznik plísní. Tvarovka vpusti a navazující potrubí
jsou obetonovány bez dilatace, a proto lze předpokládat dro-

Obr. 2. Schéma skladby provozní střechy
a – obrácená střecha, b – kompaktní střecha

Tab. 3. Okrajové podmínky pro návrh ploché střechy [1]

Okrajové podmínky pro výpočty Hodnota

venkovní teplota θ e (při posuzování detailů vpustí 
je zvolena teplota v oblasti potrubí +5 °C) 

–15,0˚ C

teplota vnitřního vzduchu θ ai 21,0 °C

relativní vlhkost venkovního vzduchu ϕe 84,00 %

relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i 50,00 %

součinitel přestupu tepla v interiéru h si                                  

–  výpočet rizika vzniku plísní                                      
4,0 W/m2K       

10,0 W/m2K

součinitel přestupu tepla v exteriéru h se 25,0 W/m2K

Tab. 4. Vybrané požadavky pro ploché střechy [1]

min. vnitřní povrchová teplota 
θ si,min  (pro dané okrajové 
podmínky je zaručena na povrchu 
max. 80% relativní vlhkost, a tím 
vyloučen vznik plísní)

13,57 ˚C 

doporučená 
0,16 

Požadavky 
Hodnota

[W/(m2.K)] 

součinitel prostupu tepla UN
požadovaná    

0,24 

Obr. 3. Časté řešení detailu vpusti
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lení betonu v místě styku s potrubím. Detail, přestože se s
ním v praxi často setkáváme, není jak z hlediska hygienické-
ho, tak energetického, vhodný.

Upravené řešení 
Tepelný most z původní varianty je přidáním tepelné izo-

lace přerušen (obr. 5, obr. 6). Zároveň musí být provedeno
souvislé zateplení, u potrubí min. tlouš�ky 60 mm. 

U zatěžované části vpusti je třeba rošt uložit na betonovou
roznášecí desku, spodní díly pak na prstence pěnového skla
(přerušení tepelného mostu). Izolace odpadního potrubí
slouží i jako akustická ochrana.

Analýzou byla zjištěna nejnižší vnitřní povrchová teplota
16,44 > 13,57 ˚C, ke kondenzaci ani vzniku plísní nedochá-
zí, čímž detail splňuje požadavek normy. Tepelný tok, tedy
ztráta detailem, je třikrát menší než u původního detailu. 

Závěr
Cílem předchozího textu bylo nastínit potřebu multidis-

ciplinárního přístupu k návrhu provozních střech a popsat je-
jich vhodnou skladbu. Problematické je obvykle řešení de-
tailů tak, aby byly plně funkční, a přitom byly odstraněny te-
pelné mosty a kondenzace v nich. Pro porovnání byla prove-
dena tepelně technická analýza dvou variant deš�ových
vpustí – často prováděný detail a upravená varianta. Prove-
dení obou se liší v řešení tepelného mostu v konstrukci.

Analýza prokázala výrazný rozdíl ve všech zkoumaných
parametrech, především pak ve vnitřní povrchové teplotě, na
které závisí další možné negativní projevy konstrukce. Je
zbytečné zdůrazňovat, že obdobné výsledky a možné problé-
my mohou nastat i u jiných detailů nejen střešní konstrukce.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM 
6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí“.
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Zahradník, P.: Thermal and Technical Aspects of Car
Park Roofs

Beside the usual effects on the construction, which are
identical for all types of roofing, there are some other
effects in the case of car park roofs. These effects should
be described and considered during the composition and
detail designing of such roofs. The effects in question are
in the first place the force load, both static and dynamic,
and the chemical load by spilled fuel and oil. In addition,
thermal and technical analysis of the detail of a gully will
be made in this article. 

Zahradník, P.: Wärmetechnische Betrachtung ein-
schaliger befahrener Dächer 

Neben den üblichen Einflüssen auf die Konstruktion, die
für alle Dachtypen identisch sind, treten bei befahrenen
Dächern weitere Einflüsse auf. Diese müssen
beschrieben werden, und beim Entwurf des
Konstruktionsaufbaus und der Details während des
Vorschlags muss mit ihnen gerechnet werden. Vor Allem
geht es um kräftemäßige Belastungen, sowohl statische,
als auch dynamische, und um die chemische Belastung
von vergossenen Kraftstoffen und Ölen. Im Artikel wird
eine wärmetechnische Analyse des Details eines
Straßenablaufs durchgeführt.

Obr. 4. Izoterma 13,57 ˚C 

Obr. 5. Upravené řešení detailu vpusti

Obr. 6. Izoterma 13,57 ˚C
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Plošné stanovení tlakových poměrů 
ve vodovodní síti

Ing. Jan KOBR
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Optimální tlakové poměry ve vodovodní síti jsou jedním
z předpokladů hospodárného provozování celého
vodovodního systému. Dostatečný tlak je důležitý pro
zajištění plynulé dodávky vody spotřebiteli, příliš vysoký
tlak je naopak příčinou podstatného zvýšení ztrát ve
vodovodní síti i v domovních rozvodech, může ovlivnit i
počet havárií vodovodních řadů a vodovodních přípojek.
Podrobné plošné zmapování tlakových poměrů je proto
pro provozovatele i správce vodovodní sítě velmi důležitý
materiál, který poskytne přehled kritických míst v celém
systému zásobování vodou.

Úvod
Tlakové poměry v zásobních pásmech definuje ČSN 75 5401

Vodárenství – navrhování vodovodních potrubí [1]:
� minimální hydrodynamický tlak 0,25 MPa pro objekty

do dvou podlaží 0,15 MPa nad terénem se určuje od mini-
mální hladiny v zásobním vodojemu;

� maximální hydrostatický tlak 0,6 MPa, v odůvodněných
případech až 0,7 MPa, se určuje od maximální provozní
hladiny v zásobním vodojemu.

Příspěvek se zabývá plošným stanovením tlakových po-
měrů v pražské vodovodní síti a úseků potrubí, kde hydro-
statický tlak přesahuje dovolenou mez.

Vliv tlaku v potrubí na únik vody
Vliv tlaku v potrubí na velikost úniku vody otvorem o plo-

še 1 cm2 (součinitel výtoku je uvažován hodnotou µv = 0,5)
dokumentuje obr. 1. Vypočítá se podle vztahu [2]

, (1)

kde Q je průtok (únik vody) [m3s–1],
µv – součinitel výtoku [–],
S – plocha otvoru [m2],
g – gravitační konstanta 9,81 [ms–2],
H – tlak v potrubí [m].

Při tlaku H = 70 m je pak Q = 1,85 ls–1, při tlaku H = 50 m
je Q = 1,57 ls–1.

Při poklesu tlaku o 0,2 MPa se tedy v našem případě únik
sníží o 1,85 až 1,57 = 0,28 ls–1, tj. o 15,1 %. Za rok to před-
stavuje 8 830 m3 vody. Při variabilních nákladech na výrobu
a distribuci vody např. 4 Kč/m3 to představuje 35 320 Kč.
Tento ilustrativní příklad byl uveden pro jeden únik výše
zmíněných parametrů. V případě deseti takovýchto úniků se
za rok „ušetří“ cca 350 000 Kč. Tisíc takovýchto úniků před-
stavuje 8 830 000 m3 vody. Pro porovnání, v roce 2005 čini-
ly vykázané ztráty vody v pražské vodovodní síti cca 31 mil. m3

a bylo odstraněno 3 906 poruch.

Datové podklady
Výpočet hydrostatického tlaku v pražské vodovodní síti

byl proveden nad podrobnými daty z GIS v kategorii „voda
pitná“ 1 : 1. Pro dopočet nadmořské výšky uzlů sloužil digi-
tální model terénu ATLAS DMT. Vstupní data (výškové
bodové pole) byla vybrána z digitálních vrstevnicových map
s krokem vrstevnic 5 m (součást GIS). Výška potrubí byla
vztažena k terénu, protože téměř vždy se tlakoměry osazují
na podzemní hydranty a snímač tlaku je přibližně v úrovni
terénu. Tlak v ose potrubí je o hloubku uložení potrubí vyšší
(zpravidla o cca 1,3 m) než tlak naměřený v podzemních
hydrantech. Vzhledem k přesnosti vstupních dat výškopisu
(vrstevnice s krokem 5 m) lze tento rozdíl zanedbat. Dalším
podkladem byl tabelární přehled maximálních vstupních
hydrostatických tlaků pro jednotlivá zásobní pásma a redu-
kované oblasti.

Metodika výpočtu
Vodovodní sí� je schematizována úseky a uzly tvořícími

orientovaný graf vodovodní sítě. Každé potrubí začíná a
končí v uzlu (počáteční nebo koncový), přičemž každý uzel
může být společný pro více potrubí. Jednotlivé úseky mohou
obsahovat i vnitřní uzly, které pouze upřesňují trasu jednot-
livých úseků potrubí (obr. 2). Ke všem uzlům (koncovým i
vnitřním) v pražské vodovodní síti byla z digitálního mode-
lu terénu doplněna nadmořská výška terénu.

Výpočet tlaku trubního úseku
Výpočet tlaku v jednotlivých uzlech byl proveden jako

rozdíl vstupního tlaku v metrech nadmořské výšky a kóty
terénu. Pro každý dílčí úsek potrubí (potrubí mezi sousední-Obr. 1. Závislost úniku vody na tlaku

Obr. 2. Úsek vodovodní sítě s koncovými a vnitřními uzly
� koncové uzly,  � vnitřní uzly
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mi uzly, i vnitřními) byl stanoven průměr tlaku v obou při-
lehlých uzlech. Tlak pro potrubí (od počátečního do konco-
vého uzlu) byl vypočten jako vážený průměr tlaku dílčích
úseků vzhledem k jejich délce podle vzorce

, (2)

kde H je výsledný tlak v potrubí [m],
hi – tlak v dílčím úseku i potrubí [m],
li – délka dílčího úseku i potrubí [m].

Takto získaný výsledek je daleko objektivnější než pouhý
aritmetický průměr tlaku v počátečním a koncovém bodu,
protože zahrnuje průběh terénu po celé délce potrubí.

Výpočet délky potrubí s tlakem větším než 0,6 MPa
Při výpočtu délky sítě s tlakem větším než doporučená

mez 0,6 MPa se kontrolují všechny dílčí úseky jednotlivých
potrubí, resp. všech uzlů. V případě, že je v některém uzlu
stanovená mez překročena, vypočítá se „patřičná“ část při-
lehlého dílčího úseku, která zadanou podmínku splňuje
(např. > 0,6 MPa). Součet všech „patřičných“ částí1) pro
dané potrubí tvoří délku potrubí vyhovující podmínce (např.
délka potrubí s tlakem > 0,6 MPa).

Pražská vodovodní sí�
Distribuce vody na území Prahy je pro složitou konfigura-

ci terénu značně obtížná, nebo� je třeba zásobit území
nadmořské výšky 180 až 440 m. Zajiš�uje ji velký počet tla-
kových pásem zásobovaných z jednotlivých vodojemů a čer-
pacích stanic jak gravitačně, tak přímým čerpáním do sítě.
Poměrně složitý systém zásobních tlakových pásem vznikl
historickým vývojem pražského vodovodu a postupným
propojováním jeho jednotlivých částí. V minulosti bylo pro
zásobní pásma charakteristické poměrně volné pojetí hranic,
které se podle potřeb provozu měnily. To umožňovalo pro-
vozovateli zajiš�ovat pružně dodávku vody v období, kdy
byl vodovod na hranici své kapacity. V roce 1994 byla v rám-
ci snižování ztrát vody rozdělena vodovodní sí� na jasně de-
finovaná zásobní pásma, která se stala základními jednotka-
mi pro sledování a vyhodnocování ztrát vody. V některých
zásobních pásmech byly vytvořeny další distrikty s redukcí
tlaku (tzv. redukované oblasti).

V současné době je pražská vodovodní sí� rozdělena do
195 oblastí (zásobní pásma a redukované oblasti), zahrnu-
tých v GIS k datu zpracování tohoto materiálu. Terminolo-
gie není dodnes zcela vyřešena a používají se termíny:
– zásobní pásmo, tj. samostatně vyhodnocovaná oblast sítě.

Provádí se zde bilance nátoku vody a fakturace. Může
obsahovat redukované oblasti, tedy část sítě zásobované
přes redukční ventil. Podle typu zdroje vody může být zá-
sobní pásmo gravitační, čerpané nebo redukované;

– redukovaná oblast, tj. část sítě zásobovaná přes redukční
ventil (i více redukčních ventilů na vtoku do redukované
oblasti). Může obsahovat další redukovanou oblast. Ná-
tok do redukované oblasti bývá zpravidla měřený, ale ne-
provádí se porovnání s fakturací;

1) Délka „patřičné“ části se počítá ze souřadnic XYZ. Výsledkem je
skutečná délka potrubí v třírozměrném prostoru. V GIS je délka
všech řadů počítána z XY. Rozdíl mezi délkou sítě počítanou z XY a
XYZ je zpravidla do 0,01 % celkové délky pásma.

Obr. 3. Schéma k výpočtu délky sítě vyhovující podmínce
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– tlakové pásmo je pojem podle standardů [3] v souladu
s normou [4]. Rozděluje pražskou vodovodní sí� do osmi
částí bez ohledu na výškové umístění vodojemů či čerpa-
cích stanic od minimální po maximální kótu terénu. Toto
členění je pro provozovatele prakticky nepoužitelné.

Výsledky jednotlivých oblastí, obsahující vypočtený průměr-
ný hydrostatický tlak, délku sítě s tlakem nad zvolenou mez
(0,6 MPa nebo 0,7 MPa) a procento délky sítě zásobované
s tlakem nad zvolenou mezí, uvádí tab. 1.

Celková délka vodovodní sítě [m] 3 279 969

� délka sítě pitné vody ve vyhodnocovaných oblastech [m] ..................................................................................... 2 946 488
z toho:  s tlakem nad 0,6 MPa [m], tj. 48,6 %, .......................................................................................................1 430 871

s tlakem nad 0,7 MPa [m] , tj. 26,9 %,.......................................................................................................... 793 149
� průměrný hydrostatický tlak ve vyhodnocovaných oblastech [MPa].............................................................................. 0,60
� počet vyhodnocovaných oblastí ........................................................................................................................................ 195

z toho: s tlakem nad 0,6 MPa............................................................................................................................................. 161
� počet oblastí s průměrným tlakem nad 0,6 MPa ................................................................................................................. 60
� počet oblastí s tlakem v celé oblasti nad 0,6 MPa............................................................................................................... 11

Obr. 4. Průměrný hydrostatický tlak v jednotlivých oblastech (zásobní pásma, redukované oblasti)

Tab. 1. Ukázka výsledků výpočtu délky sítě s tlakem nad 0,6 MPa a pro jednotlivé oblasti

délka z toho délka z toho

[m] [m v. sl.] [m] [%] [m] [%]

c101 GR KOZINEC 

přes RV V Záhorském

c102 GR KOZINEC 

přes RV Národních Hrdinů

1030 n103 AT ROHOŽNÍK 3 258,06 46,74 0,00 0,00 0,00 0,00

1040 n104 ČS LEHOVEC 2 588,33 57,37 367,33 14,19 0,00 0,00

n105 GR KOZINEC 

pro Koloděje

1060
n106 GR LÁDVÍ III 
Ďáblice Jih

11 405,76 45,04 1 992,68 17,47 0,00 0,00

1070 n107 GR TROJA 9 322,50 64,07 6 746,24 72,37 5 578,64 59,84

0,00 0,00 0,001010 6 474,26 40,89 0,00

1020 9 946,35 56,90 2 402,02 24,15 0,00 0,00

1050 9 596,60 40,80 526,96 5,49 0,00 0,00

Průměrný 
tlak

Sí� s tlakem

Oblast
Zásobní pásmo,

redukovaná oblast

Délka podle 
GIS nad 0,6 MPa nad 0,7 MPa
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Grafické zpracování
Přehled maximálního hydrostatického tlaku ve vodovodní

síti je zakreslen v tematické mapě vodovodní sítě na obr. 5.

Závěr
Hodnoty maximálního hydrostatického tlaku v jednotli-

vých oblastech pražské vodovodní sítě, stanovené popsanou
metodikou, udávají průměrný maximální hydrostatický tlak
v síti 0,6 MPa a překročení maximální doporučené hodnoty
0,6 MPa u 48,6 % délky zásobní vodovodní sítě. Pro opti-
mální provozování celého vodárenského systému, přede-
vším z hlediska snižování úniku vody ve vodovodní síti, to
jsou nepříznivé předpoklady. Je třeba zintenzívnit optimali-
zaci tlakových poměrů ve vodovodní síti včetně souvisejí-
cích rekonstrukcí a úprav. Zpracovaný materiál byl předán
vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury a bude využit
především jako podklad pro plánování rekonstrukce vodo-
vodní sítě, optimalizaci tlakových poměrů, výstavbu redukč-
ních šachet, zároveň slouží jako doplňující kritérium při
hodnocení ztrát vody v jednotlivých oblastech vodovodní
sítě.
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[4] ČSN 75 0150 Názvosloví vodárenství. ČSNI, 1994.

Kobr, J.: Global Determination of Pressure Conditions
in the Water Piping

Optimal pressure conditions in the water piping are a
prerequisite of economical operation of the entire water
supply system. Sufficient pressure in the water piping is
of major importance for securing smooth water supply
to the customer. On the contrary, exceedingly high pres-
sure induces a substantial growth of losses in the water
piping and home water distribution. It can cause an
increase in the number of failures of water pipes and ser-
vice pipes. Therefore, a detailed global mapping of pres-
sure conditions in the water piping has become a very
important material both for the operator and the water
piping administration. It provides a complex overview of
critical spots in the water supply system.

Kobr, J.: Flächenbezogene Bestimmung der Druck-
verhältnisse im Wasserleitungsnetz 

Optimale Druckverhältnisse im Wasserleitungsnetz sind
eine der Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen
Betrieb des ganzen Wasserleitungssystems. Ein aus-
reichender Druck im Leitungsnetz hat grundlegende Be-
deutung für die Gewährleistung einer kontinuierlichen
Versorgung des Verbrauchers und ein zu hoher Druck
ruft dagegen eine wesentliche Erhöhung der Druckver-
luste im Wasserleitungsnetz hervor und kann auch die
Ursache einer erhöhten Anzahl von Havarien von Wasser-
leitungssträngen und Anschlussleitungen sein. Die aus-
führliche flächenbezogene Kartierung der Druck-
verhältnisse im Wasserleitungsnetz ist daher für den
Betreiber und Verwalter einer Wasserleitung ein sehr
wichtiges Material, das eine komplexe Übersicht der kri-
tischen Stellen im Wasserversorgungssystem gewährt.

Obr. 5. Přehled maximálního hydrostatického tlaku ve vodovodní síti
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Budování mikrosítě pro výstavbu mostu 
metodou GPS

Ing. Martin CUŘÍN
ČVUT –  Fakulta stavební

Praha

V geodetické praxi je často nutné vybudovat vytyčovací
sí� pro technologicky náročná díla, např. plánované pře-
mostění Vltavy dálničním obchvatem na sever od Prahy.
Pro přesnost geodetických základů v okolí stavby je
nutné zaručit kvalitu jejího polohového a výškového
určení. 

Úvod
Budování přesných vytyčovacích sítí je živým tématem

jak v praxi, tak v oblasti výzkumu. S nástupem moderních
geodetických technik se nabízí nový způsob jejich efektivní-
ho zaměření. V našem případě jde o vybudování mikrosítě
[1] pro stavbu mostu, překlenujícího hluboké říční údolí,
terestrickými metodami a metodou GPS. Jde tedy o netypic-
ký, ale v praxi se vyskytující případ – měření přes široké říč-
ní koryto vysoko nad vodní hladinou. To znamená nesnad-
nost, resp. nemožnost využití klasických metod, např. přes-
né nivelace. Ke kvalitnímu výškovému provázání bodů na
obou březích je nutné, z důvodu nedefinovatelné refrakce,
použít časově a výpočetně náročné simultánní měření zeni-
tových úhlů. Metoda GPS by mohla, díky své rychlosti a
většinou automatizovanému zpracování, zastoupit časově
náročný a nákladný postup terestrického definování mikro-
sítě. Již předem lze tvrdit, že bude časově i technicky méně
náročná. Je ale možné, aby nahradila metodu terestrického
zaměření sítě na subcentimetrové úrovni? U polohového ře-
šení to předpokládat lze, reálné měření by pak mělo proká-
zat, zda to lze říci i u výškové složky prostorového určení sítě.

Vybudovanou mikrosí� bude možné při schválení trasy
silničního okruhu přes Suchdol a Bohnice využít při stavbě
mostu jako body primární sítě nebo jako orientační body. 

Návrh přemostění Vltavy 
Most přes Vltavu je součástí navrhovaného silničního

okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves a součás-
tí stavby č. 519 Suchdol – Březiněves. Na katastrálním území
Suchdol a Bohnice převádí nově budovaný silniční okruh
kolem Prahy přes řeku Vltavu, železniční tra� ČD Praha –
Roztoky a místní komunikace na levém a pravém břehu.

Základní koncepce byla navržena ve vítězném návrhu ko-
lektivu autorů pod vedením prof. Ing. Jiřího Studničky,
DrSc., v architektonicko-konstrukční soutěži z roku 1999.
Trám mostovky ve tvaru Vierendeelova nosníku je podpírán
pouze převýšeným obloukem bez dalších stojek. Krajní pole
trámu o velkém rozpětí překonávají strmá úbočí Vltavy.
Z hlediska silničního provozu je most dvoupatrový, jeden
jízdní pás je na horní mostovce a druhý na dolní mostovce
o 10 m níže. Šířka vozovky 16 m v obou úrovních je po celé
délce mostu konstantní. Z konstrukčního hlediska je most
třípatrový, v nejnižším patře je na lávce vedena stezka pro

chodce a cyklisty. Most celkové délky 470 m překonává ve
velké výšce chráněné přírodní památky na obou březích
vltavského údolí. Niveletu má uprostřed cca 79 m nad hladi-
nou řeky.

Realizace projektu
V červenci 2003 byla vybudována modelová vytyčovací

sí� v lokalitě Suchdol – Bohnice. Pro praxi a další studijní
účely byla navržena a realizována po konzultaci s odborníky
Katedry ocelových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT, kteří
se podíleli na projektování přemostění silničního okruhu
přes Vltavu v dané lokalitě. Pro dosažení vysoké přesnosti
určení souřadnic byla zvolena statická metoda GPS na dvou
bodech sítě S2 a B6 v kombinaci s rychlou statickou meto-
dou (observace delší než 45 minut) na ostatních bodech mik-
rosítě a připojovacích bodech sítě DOPDOPL [2].

Klasické terestrické metody zastupují nivelace a trigono-
metrické určení výškových rozdílů (TUVR) [3]. Geometric-
ká nivelace je jistě vhodnou metodou určení výškových roz-
dílů v síti, pro překonání hlubokého údolí se širokým kory-
tem řeky ji však nelze použít. Nivelací tedy lze ověřit výško-
vé rozdíly mezi jednotlivými body na každém břehu. V dal-
ším textu je ustálen pro soubor tří bodů na každém břehu ter-
mín „triáda“. Pro klasickou metodu určení výškových rozdí-
lů mezi triádami byla použita metoda TUVR. 

Body sítě jsou označeny písmenem, rozlišujícím levý břeh
(na katastrálním území Suchdol S1-S3) a pravý břeh (na
katastrálním území Bohnice B4-B6), a číslem. Na každém
břehu se nacházejí tři stabilizované body (obr. 1). Jejich po-
loha byla navržena po rekognoskaci terénu tak, aby byla za-
jištěna jejich vzájemná viditelnost, nebyly poškozeny země-
dělskou činností, a zároveň je bylo možné využít při stavbě.
Body S1, S2 a B6 byly stabilizovány opracovanými žulový-
mi mezníky 80 x 16 x 16 cm. Bod S3 je stabilizován nastře-
lovacím hřebem v asfaltové komunikaci. Bod B4 je stávají-
cí zhuš�ovací bod 914242650 stabilizovaný žulovým hrano-
lem, bod B5 je stabilizován zabetonovanou ocelovou trub-
kou délky 80 cm s hřebem.

Obr. 1. Vytyčovací sí�
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Měření GPS
Po pečlivém stanovení observačního plánu byla sí� zamě-

řena metodou GPS. Pro určení souřadnic bodů byly použity
tři dvoufrekvenční aparatury Trimble 4000 a jedna Trimble
5700. Vektory v síti šesti bodů se měřily rychlou statickou
metodou [4] s elevační maskou 15˚ a intervalem záznamu 5 s.
Délka observace pro výpočet jednotlivých vektorů byla v
rozmezí 45 minut až 5 hodin 20 minut. Na dvou bodech sítě
S2 a B6, umístěných na různých březích Vltavy (obr. 1),
„pracovaly“ aparatury po celou dobu měření, tedy přes pět
hodin, především k zajištění kvality převýšení. Pro lepší vy-
rovnání sítě, zvýšení její tuhosti a nalezení případných odle-
hlých měření bylo využito sedm nadbytečných měření. 

Při zpracování zjištěných hodnot se však projevily nedo-
statky vzniklé volbou nevhodných míst pro stabilizaci bodů
mikrosítě. Body S3 a B4 byly částečné zakryty listnatými,
resp. jehličnatými stromy, ve vzdálenosti cca 4 m, body B5
a B6 byly stabilizovány cca 3 m od příhradových stožárů
velmi vysokého napětí. Měření na všech bodech tedy byla
pro odstranění vlivu výše uvedených zákrytů provedena
s dostatečně dlouhou dobou observace. Sí� byla připojena do
státního systému ETRS89 [5] dvacetiminutovou observací
na TB 914240180 a třicetiminutovou na TB 914190200,
které jsou součástí sítě DOPDOPL, tj. sítě bodů o známých
souřadnicích v obou národních systémech. 

Měření terestrická
K současnému oboustrannému měření zenitových úhlů

mezi body S2 a B4 byly využity vteřinové teodolity Zeiss
Theo 010A a 010B z excentrického stanoviska na centricky
postavený speciální válcový signál v osmi laboratorních jed-
notkách v půlhodinových intervalech. Laboratorní jednotka
je charakterizována dvanácti měřeními na symetrická roz-
hraní válce. Směry a šikmé délky z každého bodu na všech-
ny viditelné body sítě byly změřeny v jedné skupině elektro-
nickým tachymetrem Geodimeter 620 s charakteristikou
přesnosti měření směrů 0,5 mgon a délek 2mm + 2ppm. Fy-
zikální redukce délky (vliv teploty a atmosférického tlaku)
byly zavedeny do přístroje před měřením délek. Na bodech
se měřila výška horizontu dálkoměru a hranolu nad centrem.
Geometrická nivelace triád na každém břehu byla uskuteč-
něna přístrojem Zeiss Ni 500.

Oboustranné měření na pravém a levém břehu Vltavy na
bodech S2 a B6 (bodech s nejdelší observací metodou GPS)
bylo provedeno ve čtyřech laboratorních jednotkách ve dvou
úsecích s časovým rozdílem dvou hodin stejným vybavením
jako v první etapě. Na všech bodech na každém břehu byly
jednostranně změřeny i zenitové úhly na body protějšího
břehu. 

Zpracování výsledků získaných metodou GPS spočívalo
ve výpočtu pravoúhlých prostorových souřadnic bodů sítě

v systému ETRS-89 z naměřených dat a efemeridových dru-
žicových souborů software TRIMBLE Geomatics. Na zá-
krytových bodech musela být provedena redukce ve výpoč-
tech – z bodu B5 na S2 a B6 byly pro výpočet vektorů pou-
žity pouze dva nezávislé vektory s observační dobou 25 mi-
nut z počátku a konce z původní 2,5hodinové observace.
Obdobné problémy byly na „zákrytových“ bodech S3 a B4,
jejichž souřadnice mají horší charakteristiku přesnosti než
ostatní body mikrosítě.

K transformaci souřadnic ze systému ETRS-89 do státní-
ho souřadnicového systému S-JTSK [6] a výškového systé-
mu Bpv byl využit transformační program WJProtra. Do vý-
počtu transformačního klíče bylo zahrnuto sedm trigonome-
trických bodů. Na základě ověření identit nebyl žádný z bo-
dů vyloučen. Dosaženou přesnost transformačního klíče
mezi ETRS-89 a S-JTSK lze charakterizovat středními chy-
bami mx = 0,025 m, my = 0,014 m a mH = 0,009 m. Souřad-
nice bodů byly určeny dvakrát nezávislým vyrovnáním vol-
né sítě všech měřených vektorů s připojením na jeden ze
dvou výše uvedených bodů, tím nebyl tvar vnitřní sítě ovliv-
něn a deformován. Výsledné souřadnice byly pak určeny
jako prostý průměr obou vyrovnání (tab. 1). 

Zpracováním terestricky změřených délek, redukovaných
na spojnici stabilizačních znaků, a úhlů metodou vyrovnání
volné sítě [7] byl definován rovinný rozměr sítě. Kvalitu této
sítě lze posoudit aposteriorními hodnotami směrodatné
odchylky vyrovnané délky 2 mm a úhlu 0,63 mgon. 

Pro porovnání výsledků získaných oběma postupy byla
volná sí� umístěna do sítě určené metodou GPS Helmerto-
vou transformací bez změny měřítka, kde identickými body
bylo všech šest bodů. Průměrná odchylka v souřadnicích či-
ní 3,2 mm. Podobně lze porovnat délku spojnic bodů z měře-
ní GPS a z měření dálkoměrem, kdy průměrná odchylka do-
sahuje 4 mm. Po vyloučení dvou bodů, na kterých mohlo do-
jít k devalvaci dat z důvodu možných zákrytů a přerušení
signálů z družic, bylo dosaženo ještě lepších výsledků a lze
usuzovat na kvalitní shodu obou metod, alespoň co se týká
horizontální složky (polohy). 

U výškové složky byla porovnána převýšení mezi body
získanými nivelací a metodou GPS. Výškový uzávěr nivelo-
vaných bodů v obou triádách dosáhl 1 mm. Body sítě, na
kterých nebyly zákryty, dosáhly diference maximálně 1 mm.
U „problematických“ převýšení na zákrytových bodech však
dosahují odchylky až několika centimetrů. Volba polohy bo-
dů vzhledem k okolnímu terénu tedy výrazně ovlivňuje
výsledky měření metodou GPS. Výška bodů S3 a B4 byla
„přeurčena“ připočtením převýšení získaných nivelací ze
sousedních bodů mikrosítě. 

Pro posouzení přesnosti určení převýšení mezi břehy
metodou GPS bylo provedeno simultánní měření excentric-
kých zenitových úhlů. Zjištěné hodnoty byly centrovány a
redukovány na spojnici stabilizačních značek ve vlastním

Tab. 1. Elipsoidické souřadnice a výšky v ETRS-89, souřadnice v S-JTSK a výšky v Bpv

Bod H el Y X H Bpv

S1 50 8 25,0833 14 23 31,7941 308,7130 744 068,3110 1 036 907,4790 263,8310

S2 50 8 27,4562 14 23 28,0617 310,2520 744 131,7020 1 036 824,7250 265,3690

S3 50 8 30,1236 14 23 31,1577 302,8890 744 059,5400 1 036 751,4950 258,0090

B4 50 8 26,0500 14 24 16,8736 307,6720 743 177,5450 1 037 000,1850 262,8060

B5 50 8 29,0784 14 24 9,9057 300,5150 743 301,8220 1 036 888,6070 255,6480

B6 50 8 30,9992 14 24 11,0811 298,5430 743 270,5980 1 036 833,0060 253,6770

B L
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tabulkovém makru Zenitky.xls v aplikaci Excel podle obec-
ně platných vzorců [3]. Zenitové úhly byly určeny iteračním
postupem ve dvou krocích, kdy rozdíl mezi dvěmi aproxi-
macemi klesl pod 0,01 mgon. Na bodu S2 bylo dosaženo
vnitřní přesnosti měřených zenitových úhlů v osmi labora-
torních jednotkách 3,7cc, na protilehlém bodu B4 3,4cc.
Výsledné trigonometrické převýšení mezi body S2 a B4,
určené jako průměr z vypočtených, činí δh24TUVR = 2,6053 m;
směrodatná odchylka převýšení odhadnutá z oprav k průmě-
ru σδh = 2,1 mm (tab. 2). Rozdíl mezi převýšením určeným
TUVR a GPS činí 13 mm.

Centrace a redukce zenitových úhlů byla ve druhé etapě
provedena stejným software jako v etapě předešlé. Na bodu
S2 bylo dosaženo vnitřní přesnosti zenitových úhlů ve čty-
řech laboratorních jednotkách 2,0cc, na protilehlém bodu B6
2,0cc. Převýšení bylo určeno průměrem čtyř měření se smě-
rodatnou odchylkou σδh = 0,6 mm (tab. 3). Výškový rozdíl
bodů S2 a B6, určený GPS (δh26GPS = 11,692 m), a trigono-
metricky (δh24TUVR = 11,688 m) dosáhl 4 mm. 

Závěr
Z experimentálních měření v mikrosíti vyplývá, že po

pečlivé rozvaze, především vzhledem k možnosti zákrytů, a
po stanovení vhodného observačního plánu lze metodou
GPS vybudovat kvalitní vytyčovací sí�. Určitá omezení stále
platí u výškové složky. Metoda je bezkonkurenčně efektivní
zejména v lokalitách, kde není možnost snadného připojení
klasickými metodami ke státnímu systému JTSK. Pro stano-
vení kvalitních výškových relací v síti má stále uplatnění
klasické měření excentrických zenitových úhlů. TUVR je

metoda technologicky, časově i koordinačně náročná, ale v
lokalitách s obtížným či nemožným určením převýšení bodů
přesnou nivelací je určitě vhodnou ověřovací metodou. Vy-
budovaná mikrosí� může dobře sloužit komerční sféře jako
některý z bodů primární sítě při výstavbě mostu. 

Na síti lze ověřovat jednotlivé metody a postupy a studo-
vat dané problémy. Refrakční jevy jsou v případě, kdy papr-
sek prochází nehomogenními vrstvami atmosféry nad vodní
hladinou, zvláště složité a zajímavé. Pro trigonometrická
měření je důležité se soustředit na problematiku refrakce [9],
[10].

Při zamýšlené třetí etapě měření v síti, a zejména výško-
vém připojení bodů na obou březích přesnou nivelací na
body ZNS, resp. PNS ve výškovém systému Bpv, bude jistě
zajímavé porovnat výškové rozdíly bodů ležících na různých
březích Vltavy, určené nivelací ze ZNS, a převýšení bodů,
určené metodami TUVR a GPS [11].

Metoda GPS je jistě slibnou metodou, ale je ještě mnoho
otázek, kterými se lze zabývat. Bude vhodné věnovat pozor-
nost zejména výpočtu odlehlosti geoidu (kvazigeoidu) nad
referenčním elipsoidem pro výpočet normálních Moloděn-
ského výšek (Bpv) z výšek elipsoidických získaných z GPS.
Ve výpočtu byly použity dva modely kvazigeoidu. Pro zís-
kání lepších výsledků ve výškové složce byly provedeny vý-
počty s nejnovějším modelem kvazigeoidu a porovnány
variace odlehlostí – výsledky byly téměř shodné (do 0,1 mm).
To však nic nemění na potřebě ještě podrobnějších modelů
gravitačního pole Země s vystižením lokálních anomálií. 

Článek vznikl za podpory projektu č. CTU0302911
ČVUT IGS 2003.

Tab. 3. Převýšení mezi body S2 a B6 – II. etapa

Čas z SH z BH z SD z BD z S z B ρ cc k A δh  [m]

11:50 100,86660 99,13876 100,86847 99,14101 100,86754 99,13989 6 0,14 11,6871

12:04 100,86649 99,13940 100,86944 99,14071 100,86797 99,14006 3 0,07 11,6889

14:17 100,86590 99,13842 100,86892 99,14091 100,86741 99,13967 8 0,18 11,6878

14:27 100,86643 99,13905 100,86919 99,1410 100,86781 99,14003 4 0,09 11,6880

∅

σδ h

11,688

0,0006

Tab. 2. Převýšení mezi body S2 a B4 – I. etapa

Čas z SH z BH z SD z BD z S z B ρ cc k A δh  [m]

10:00 100,17456 99,83274 100,17537 99,83329 100,1750 99,83302 8 0,18 2,6059

10:30 100,1750 99,83314 100,17587 99,83359 100,17542 99,83337 4 0,09 2,6066

11:00 100,17526 99,83294 100,17547 99,83339 100,17537 99,83317 6 0,12 2,6078

11:30 100,17406 99,83304 100,17547 99,83339 100,17477 99,83322 8 0,18 2,6028

12:00 100,17476 99,83294 100,17557 99,83319 100,17517 99,83307 7 0,15 2,6070

12:30 100,17416 99,83264 100,17557 99,83289 100,17487 99,83277 10 0,21 2,6070

13:00 100,17386 99,83304 100,17507 99,83309 100,17447 99,83307 11 0,22 2,6017

13:30 100,17436 99,83284 100,17507 99,83329 100,17472 99,83307 9 0,20 2,6036

∅

σδ h

2,6053

0,0021
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Cuřín, M.:  Construction of a Micronetwork for a Bridge
Construction Using the GPS Method

In practical geodesy, the construction of a precise stak-
ing geodetic network for technologically ambitious work
in a rugged landscape (eg the building of a bridge over a
deep rocky river valley) is often required. For the preci-
sion assurance of the basic control in surroundings of the
construction it is necessary to take into account the qual-
ity of positional and vertical locating of the staking net-
work. The aim of the project is to assess the possibility of
micro network definition by fast GPS. 

Cuřín, M.: Errichtung eines Mikronetzes für den Bau
einer Brücke mit der Methode GPS

In der geodätischen Praxis ist es oft notwendig, ein
Abstecknetz für technologisch anspruchsvolle Werke zu
errichten, z.B. für die geplante Überbrückung der
Moldau durch den Autobahnring im Norden von Prag.
Für die Genauigkeit der geodätischen Grundlagen in
der Umgebung des Baus ist es notwendig, die Qualität
ihrer lage- und höhenmäßigen Bestimmung zu
garantieren.

�zprávy

Moderní architektonicky ojedinělý komplex na rozhraní
pražského Žižkova a Vinohrad, v těsné blízkosti stanice me-
tra Flora, postavila společnost Skanska CZ v období od pro-
since 2004 do května 2006. Na designu se podílela Arquitec-
tonica, tým architektů z Miami, a Cigler Marani Architects
z Prahy. Developerem, investorem a správcem nemovitosti
je Orco Property Group

Multifunkční projekt nabízí na celkové pronajímatelné
ploše 25 020 m2 moderní kanceláře kategorie A, obchodní
prostory, mezinárodní hotel Marriott Courtyard se 161 po-
koji a podzemní parkovací místa. Z předních nájemníků lze
jmenovat mezinárodní společnosti, jako jsou Exxonmobil,
Burda, GTS Novera, Jan Becher – Karlovarská Becherovka.

Atraktivní design je zvýrazněn atypickou dominantní fa-
sádou z kamene a skla. Uvnitř budovy se nachází jedno
z největších otevřených atrií v Praze, které poskytuje nejen
dostatek přirozeného osvětlení do kanceláří a příjemný vý-
hled, ale také nabízí klidné místo pro odpočinek zaměstnan-
ců a jejich návštěvníků.                           Tisková informace

Luxembourg Plaza
AQUATHERM Praha

21. – 25. listopadu 2006
Praha, Výstaviště Holešovice

Nomenklatura 13. mezinárodního odborného veletrhu
vytápění, větrání, klimatizační, regulační, sanitární a
ekologické techniky je zaměřena na hlavní obory tech-
nického zařízení budov. 

Program konference: 

�� Provoz a údržba bytových domů
�� Nízkoenergetické, pasivní a inteligentní budovy

– nadsázka či realita?
�� Vytápění a větrání průmyslových objektů
�� Využití pevných paliv pro vytápění budov 

ve 3. tisíciletí

Odborný program doplní třetí ročník výstavy 
„NÍZKOENERGETICKÁ VÝSTAVBA“ a semináře
vystavovatelů.

Informace: Progres Partners Advertising, s.r.o.,
Opletalova 55, 110 00 Praha 1, tel.: 224 213 905, fax:
224235033, e-mail: aqua@ppa.cz.

www.ppa.cz
www.tzb-info.cz
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ArchiCAD 10

�software

Výrazná novinka na trhu CAD pro architekturu a projek-
tování přichází i do naší republiky. Přináší výrazné rozšíření
možností pro modelování v prostředí virtuální budovy. Lze
modelovat konstrukce velmi obecných tvarů nebo zpracová-
vat rekonstrukce historických objektů, přičemž automatika
generování dvojrozměrné dokumentace a výkazů je zacho-
vána. Podporovanými operačními systémy jsou Windows®

XP Pro, Windows XP X64 edition, Macintosh® OS X 10.3,
Macintosh OS X 10.4. Demo verzi a verzi pro studenty lze
zdarma získat stažením z internetových stránek Graphisoftu.

Konstrukce obecných tvarů
� zdi, sloupy a nosníky nejsou omezeny na vertikální/hori-

zontální konstrukce, lze je umístit pod jakýmkoli úhlem.
To znamená, že zdi mohou být svislé, šikmé a obou-
stranně zkosené. To samé platí pro sloupy a nosníky.
Archicad 10 rovněž umožňuje přiřadit zdem, sloupům a
nosníkům obecný profil (v příčném řezu), který se může
skládat z několika komponent z rozdílného materiálu;

� trojrozměrné zóny se automaticky přizpůsobují výsledné
geometrii konstrukce. Jejich ořezávání pomocí desek a
střech je založeno na operacích boolean, tzn. trojrozměr-
ná zóna může být komplexního tvaru;

� půdorysné zobrazení konstrukcí reflektuje výšku řezu,
ze které je půdorys generován, i možnost nastavit různou
symboliku vykreslení. ArchiCAD 10 disponuje širokou
parametrizací dvojrozměrného zobrazení i velmi složité
konstrukce se v půdorysu automaticky zobrazí, jak je
vyžadováno normou a zvyklostmi.

Sjednocené pracovní postupy
� PlotMaker – výkresové prostředí je plně integrováno,

veškeré dokumenty a výkresové sestavy jsou přístupné
v navigátoru. Jakýkoli objekt lze mezi dokumenty pře-
souvat systémem “táhni a pus�”;

� možnost ukládat výkresy a výkresové sestavy do doku-
mentů PDF nabízely již předchozí verze. Nejnovější je
dokáže nejen ukládat, ale i načítat, a to i trojrozměrně;

� model je plně modifikovatelný prostřednictvím interak-
tivní tabulky objektů. Objekty lze v tabulce třídit a řadit
podle různých kritérií. Jestliže je parametr objektu v
tabulce změněn, změna se projeví v trojrozměrném
modelu a všech dvojrozměrných dokumentech. Interak-
tivní tabulky lze v grafické formě umís�ovat na výkresy,
jejich tvar se automaticky přizpůsobí velikosti výkresu;

� teamwork – funkce jsou rozšířeny i na výkresové pro-
středí. Systém správy dokumentů je přizpůsoben pro
práci i na velkých projektech;

� lze pracovat s neomezeným počtem sad per, každý
výkres může být kreslen jinou sadou. Nastavení je sou-
částí navigátora, tzn. studii lze jednoduše přiřadit jinou
sadu per než např. prováděcí dokumentaci;

� pro lepší dvojrozměrné grafické znázornění výkresů byly
výplně rozšířeny o možnost nastavení barevného gradien-
tu. Samozřejmostí je nastavení počátku a orientace výplně;

� další možnosti nastavení tisku a plotrování – vysoké roz-
lišení i pro tisk velkých formátů, tisk ve vlasových
čarách (v závislosti na maximálním rozlišení tiskového

zařízení), tisk vybraných vrstev v navigátoru, velikost
výkresové sestavy podle velikosti papíru, nastavení veli-
kosti tištěné výkresové sestavy v procentech. 

Uživatelské rozhraní
� ArchiCAD 10 je plně přizpůsoben operačním systémům

Windows XP (resp. MacOS). Každé tlačítko, rozbalova-
cí menu a další nastavení přesně odpovídají standardům
Windows XP. Velikost příkazů se automaticky přizpů-
sobuje rozlišení obrazovky tak, aby písmo bylo vždy
čitelné;

� nový systém nápovědy nabízí více informací při prová-
dění jednotlivých operací. V případě stisku pravého tla-
čítka myši v jakémkoli místě program reaguje způsobem
“Co to je?” nebo “skokem” do relevantního místa nápovědy;

� organizace pracovního prostředí pomáhá nastavení
firemních pracovních schémat, ta lze kontrolovat z jed-
noho počítače. Nastavená prostředí jsou k dispozici v mo-
mentě instalace (vizualizace, rýsování atd.). Program
rovněž umožňuje využití pracovních profilů a schémat
z předchozí verze;

� přehled o vybraných objektech je dán dočasnou změnou
jejich barvy. To platí pro dvojrozměrné dokumenty i
trojrozměrné zobrazení;

� je urychleno zadávání objektů pomocí dočasně se zobra-
zujících vodicích čar. Uživatel má k dispozici komplex-
ní grafický systém pro dosažení požadovaného umístění,
vzdálenosti, úhlu. Vše je intuitivní a velmi snadno
pochopitelné;

� při posouvání objektů je velmi důležitá přesnost (např.
stůl umístěný přesně v rohu místnosti) – všechny hrany a
“rohy” objektů jsou uchopovacími body a všem je přiřazen
“magnetismus” (např. stolem lze pohybovat po obrysu zdi);

� jsou rozšířeny možnosti pro zadávání souřadnic a roz-
měrů objektů. Paleta s údaji, které  jsou neustále aktua-
lizovány, sleduje kurzor. Kdykoli uživatel zadá hodnotu,
pozice objektu se přizpůsobí. Při zadávání souřadnic lze
přeskakovat mezi absolutním a relativním souřadným
systémem;

� standardem pro ovládaní pohybu ve 3D se staly počíta-
čové hry. Archicad 10 se chová stejně, což přináší mož-
nost současné editace a natáčení;

� grafické znázornění struktury podlaží se zobrazuje v ře-
zu. Výšku jednotlivých podlaží pak lze nastavit i grafic-
ky, právě v tomto zobrazení. Veškeré konstrukce se změ-
ně automaticky přizpůsobí.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA)
nabízí CAD software projektantům, architektům, stavebním
inženýrům a ostatním odborníkům ve stavebnictví. Jako
exkluzivní partner firmy Graphisoft pro Českou republiku
dodává 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD, na
který navazují software pro řízení projektů Virtual Construc-
tion a pro facility management systém ArchiFM a nástroje
GDL (Geometric Description Language) pro vytváření elek-
tronických katalogů stavebních výrobků. 

Tisková informace
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�zprávy

V areálu bývalého městského pivovaru v Hradci Králové
skončily práci archeologové a naplno se rozbíhá výstavba
nového Administrativního centra Královéhradeckého kraje.
Již od první poloviny roku 2007 zde bude sídlit krajský úřad,
komerční objekty a další instituce, mimo jiné Katedra vý-
tvarné výchovy UHK. Projekt zahájila Divize Pozemní sta-
vitelství Morava společnosti Skanska CZ v dubnu roku
2005. Investorem projektu je firma Immorent ČR, člen sku-
piny Erste Bank, která rekonstrukci financuje pro Krajský
úřad. Ten bude nemovitost splácet a stane se jejím vlastní-
kem. Autorem architektonického návrhu je projektová a in-
ženýrská společnost 3Q PROJECT.

Od zahájení stavby zde proběhly dvě etapy archeologické-
ho výzkumu a byl schválen projekt podchycení významných
archeologických nálezů. První etapa proběhla v listopadu a
prosinci 2004 v prostoru nádvoří pivovaru. Čtyři kopané
sondy západně od rampy bývalé lahvovny odhalily zbytky
základů dvou věží původní městské cihlové hradby ze 14. až
15. století. Východně od objektů bývalé sladovny, varny a
sila byla zachycena část parkánové hradby a jedna z bašt
z lámané opuky z 15. až 16. století. V hloubce 2 až 4 m pod
stávající stavbou bylo zjištěno pravěké souvrství (pozdní
doba kamenná, doba bronzová) s relikty dřevohlinité hradby
včetně dochovaných stop jejích konstrukčních prvků. Druhá
etapa probíhala od května do listopadu 2005 v prostoru bu-
doucího Pivovarského náměstí a zadního traktu objektu bý-
valé laboratoře. 

V současné době jsou konzervovány a tříděny movité ná-
lezy, je postupně zpracovávána fotografická a kresebná
dokumentace. Ve východní části areálu odhalila druhá etapa
též zbytky valového opevnění včetně pravěkých a raně stře-
dověkých zlomků keramiky. Nalezená kamenná zídka je
nejstarší archeologicky dochovanou kamennou stavbou
v Hradci Králové. Dále byly odkryty zbytky základů věží
horní městské hradby ze 14. až 15. století. V severozápadní
části areálu byl odkryt celý průběh parkánové hradby včetně
válcové bašty, která zůstane zachována na původním místě
nálezu stejně jako blok jílového valu v budoucí stavbě. Síla
zdiva bašty je 80 až 100 cm, dochovaná výška cca 2 m, polo-
měr oblouku bašty cca 2,5 m. Z výzkumu bylo získáno 
2 313 sáčků s nálezy, z toho je např. 119 sáčků s nálezy skla,
810 sáčků s keramikou, 498 sáčků se zvířecími kostmi, 213 sáč-
ků se železnými předměty, 57 vzorků stavebního materiálu a

82 vzorků dřeva. Zajímavostí je 46 sáčků s říčními škeble-
mi, 10 sáčků s kostěnými nástroji, 16 sáčků s kamennými
štípanými nástroji a další. 

Vybraná část jílového valu lichoběžníkového tvaru roz-
měru 6 x 5,1 x 2,2 m bude uzavřena do železobetonové obálky
o tlouš�ce stěn 40 cm. Dno bude zajištěno ocelovými nosní-
ky osazenými do ocelových trubek, které budou protlačeny
pod val. Tyto nosníky budou vynášeny do mikropilot, které
přenesou zatížení po dobu stavebních prací do základové
spáry. Po dokončení skeletu parkingu vznikne pod podlahou
valu zesílená deska a val bude na horním líci přisypán vrst-
vou písku tlustou 20 cm. Pomocí ztraceného bednění bude
nad ním vybetonována dočasná nosná konstrukce pod bu-
doucím Pivovarským náměstím, a poté bude ocelová kon-
strukce odstraněna.

Válcová bašta bude podchycena ocelovou konstrukcí a
dočasně uzavřena do ochranné obálky ze stříkaného betonu.
Přenesení zatížení do základové spáry zajistí stejně jako u
valu nosníky a mikropiloty délky 14 m. Celá ocelová kon-
strukce bude ztužena zavětrováním a bude proveden odkop
zeminy na úroveň základové spáry. Po dokončení skeletu
bude ocelová konstrukce odstraněna.

Cílem rekonstrukce je vytvořit moderní a důstojné krajské
centrum, ale zároveň ponechat a zrenovovat historicky vý-
znamné části pivovaru. V areálu vznikne několik set parko-
vacích míst pro občany, která v současné době městu chybě-
jí. Součástí administrativního centra bude i restaurace, zby-
tek komerčních ploch je určen vesměs k nepotravinářskému
využití. Nebude chybět ani banka. Nové Pivovarské náměs-
tí se pak stane místem pro setkávání lidí.

Tisková informace
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