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V článku jsou stanoveny základní materiálové parame-
try mšenského pískovce. Na základě experimentálních
výsledků je prokázáno, že materiál má z hlediska trans-
portu a akumulace vlhkosti a solí velmi příznivé vlast-
nosti.

Úvod 
Pro historické zdivo je často charakteristický vysoký ob-

sah solí. Patrně nevýznamnějším zdrojem je voda v podzá-
kladí, která obsahuje rozpustné soli. U většiny historických
objektů chybí horizontální vodotěsná izolace, a tak mohou
být roztoky solí volně transportovány kapilárními silami do
zdiva. Dalším významným zdrojem jsou sodné a vápenaté
ionty chloridů používaných pro zimní údržbu vozovek a
chodníků. Ty mohou difundovat bu� přímo do zdiva, nebo
nejprve do půdy, a poté difúzně advektivním přenosem pod-
zemní vody do konstrukcí. Soli mohou vznikat i důsledkem
reakce kyselinotvorných plynů se základními složkami sta-
vebních materiálů, některé typy pak jako důsledek biologic-
ké činnosti živých organizmů a mikroorganizmů. Ve vodě
rozpustné soli, které jsou ve formě hydratovaných iontů
transportovány porézním systémem, mohou být obsaženy již
ve struktuře zdicích materiálů. 

Soli v porézním systému zdicích materiálů ve formě roz-
toků nejsou většinou nebezpečné. Problém nastává po vypa-
ření vody, díky němuž může za specifických podmínek (tep-
lota, tlak, stupeň nasycení) dojít ke vzniku solných krystalů
či krystalových hydrátů. V závislosti na tvaru, velikosti a
propojení pórů mohou vzniknout krystalizační tlaky, které
při překročení pevnosti materiálu způsobí jeho destrukci. 

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit rozsah poškození
historického zdiva v důsledku krystalizace solí, je provést
chemickou analýzu vzorků odebraných přímo z budovy. La-
boratorní experimenty poskytnou podrobné informace o ob-
sahu vody a typu a obsahu iontů solí v materiálu, díky nimž

jsme schopni kvantifikovat a klasifikovat stav zdiva. Sou-
časně je možné odhadnout pravděpodobné důvody přítom-
nosti jednotlivých solí a definovat jejich zdroje. Stěží však
odhadneme, jak bude probíhat poškození v čase, přestože
právě tato otázka je z hlediska životnosti a trvanlivosti kon-
strukce zásadní. Pro získání reálného obrazu o hysterezi a
vývoji krystalizace by bylo nezbytné tento postup opakovat
po dobu několika let, nebo dokonce desetiletí, což by bylo
nejen vysoce finančně a časově náročné, ale i odběr tak vel-
kého počtu vzorků by byl u historických budov nepřípustný.

Transport vody a solí stejně jako jejich krystalizaci ve stě-
nách historických budov je možné efektivně předvídat po-
mocí matematického a počítačového modelování. Je možné
získat představu o vývoji vlhkostních polí a polí koncentra-
ce solí, což představuje klíčovou informaci, chceme-li od-
hadnout čas a místo poškození materiálu či konstrukce. Přes-
nost počítačových simulací však kriticky závisí na vstupních
parametrech, jejichž určení pro specifické typy materiálů je
časově náročné a značně obtížné. Také přesnost jednotlivých
metod měření je diskutabilní, zejména u vysoce nehomogen-
ních materiálů, jakými historické zdicí materiály bezesporu
jsou. 

Vstupní parametry pro počítačové modelování současné-
ho přenosu vlhkosti a solí můžeme rozdělit do dvou skupin: 

� počáteční podmínky stanovíme odběrem vzorků mate-
riálů na základě geometrie studované konstrukce s přihléd-
nutím k místům s předpokládaným výskytem vyšší koncent-
race solí a k identifikaci jejich zdroje. Laboratorní analýzou
stanovíme obsah vlhkosti a solí v konstrukci. Prvními z okra-
jových podmínek jsou meteorologická data pro teploty, rela-
tivní vlhkost, srážky a sluneční radiaci, pokud je to možné i
data pro koncentraci kyselinotvorných plynů v atmosféře.
Tyto údaje je možné získat z meteorologických měření ve
formě „referenčního roku“, který představuje průměrné hod-
noty jednotlivých veličin za dostatečně dlouhou dobu. Dru-
hý typ zahrnuje obsah vlhkosti a koncentrace solí v půdě,
která je v kontaktu či v blízkosti konstrukce. Tato data získá-
me opět měřením in situ v kombinaci s chemickou analýzou; 

� parametry popisující transport a akumulaci vlhkosti a
solí materiálů použitých v konstrukci jsou obsaženy v mate-
matických modelech v bilančních rovnicích hmotnosti vlh-
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kosti a solí. Pro námi řešenou problematiku – současný tran-
sport vlhkosti a solí – zahrnují součinitel vlhkostní vodivos-
ti a faktor difúzního odporu pro popis transportu kapalné a
plynné vlhkosti, sorpční izotermy a retenční křivky popisu-
jící akumulaci vlhkosti. Dále je nezbytné stanovit vazebnou
izotermu solí a disperzní koeficient solí. Všechny tyto para-
metry mohou být zjištěny běžnými experimenty a metodami
ze vzorků odebraných z konstrukce. Pokud není možné vzor-
ky odebrat (příkladem mohou být cenné historické budovy),
mohou posloužit vzorky kamenů z lomů, které obvykle pro
jednotlivé stavby známe. 

V článku se věnujeme stanovení materiálových vlastností
pískovce z lomu Mšené Lázně, a to objemové hmotnosti, hus-
totě matrice, otevřené pórovitosti a saturovaného obsahu
vlhkosti, absorpčního koeficientu vody, součinitele vlhkost-
ní vodivosti, součinitele difúze vodní páry, faktoru difúzní-
ho odporu vodní páry, sorpčních izoterem a retenčních křivek
vlhkosti. Využitím těchto parametrů můžeme definovat me-
chanizmus transportu a akumulace vlhkosti a částečně před-
povědět chování materiálu při pronikání solného roztoku. Pa-
rametry popisující transport a akumulaci solí budou předmě-
tem dalšího výzkumu. Získaná data budou vstupními para-
metry pro počítačovou simulaci vlhkostních a solných pomě-
rů historických budov a skulptur z mšenského pískovce.

Materiál

Lomy a historické aplikace
Mnohé historické budovy v České republice byly postave-

ny z podobných typů pískovce. Křemičitý hrubozrnný pís-
kovec se pro pevnost často používal zejména pro architekto-
nické konstrukce, jako jsou stěny, portály a okenní rámy.
Ornamentální části architektury (gotické květiny, romantic-
ké lastury) a skulptury (od dob renesance až do současnosti)
se zhotovovaly z jemně zrnitého vápenato-hlinitého pískovce.
K takovým druhům patří také pískovec z lomu Mšené Lázně. 

První dochovaná zmínka o těžbě, pocházející ze zemské-
ho registru v klášteře v Roudnici nad Labem, je datována ro-
kem 1388. Přesto první obrazový dokument pochází až z ro-
ku 1826 (obr. 1). Lomy v Lázních Mšené a okolí vstoupily
do povědomosti nejvíce v letech 1866 až 1873, nebo� zdejší
pískovec byl vybrán jako vhodný materiál pro dokončení
Svatovítské katedrály na Pražském hradě. Za nejznámější
můžeme považovat lom „Brož“, ze kterého se dopravoval
v letech 1920–1930 pískovec na stavbu budovy Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a pro adaptaci prezidentského domu
na Pražském hradě. Byl uzavřen v roce 1978.

Po druhé světové válce se mšenský pískovec používal pro
restaurování různých monumentů, např. kopie sochy Panny

Marie se Svatým Dominikem a Svatým Tomášem Akvin-
ským, sousoší Panny Marie se svatým Bernardem na Karlo-
vě mostě (obr. 2, obr. 3), kopie sochy z fontány na pražském
Uhelném trhu (originál z roku 1797) či arkýřové kaple na
pražské Staroměstské radnici. 

Obr. 2. Kopie sochy Panny Marie se Svatým Dominikem 
a Svatým Tomášem Akvinským na Karlově mostě (stav v létě 2005)

Obr. 3. Sousoší Panny Marie se svatým Bernardem 
na Karlově mostě (stav v létě 2005)

Obr. 1. Ruční dobývání pískovce v lomu na kresbě 
J. Šembery z roku 1826
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V osmdesátých letech minulého století proběhl ve zmiňova-
né oblasti rozsáhlý geologický výzkum, který prokázal dosta-
tečné zásoby pískovce. V roce 1999 byla opět zahájena těžba.
Většina současné produkce je určena na drobné architektonic-
ké prvky, opravu a restaurování historických budov a soch. 

Experimentální metody

Materiálové parametry 
Mšenský pískovec je jemně zrnitý našedlý materiál s na-

žloutlými až hnědými skvrnami. Tento psamitický rovno-

měrně zrnitý kámen je z 95 % tvořen křemennými poloovál-
nými zrny. Zrna ostatních minerálů se vyskytují zřídka, nej-
více je zastoupen turmalín, epidot, muskovit a zirkon. Zrna
křemene mají průměr do 0,1 mm, zatímco zrna muskovitu
poloměr až 0,3 mm (obr. 4 až obr. 6). Matrice je tvořena jí-
lovými minerály, převážně kaolinitem. Základní vlastnosti
pískovce [1] jsou uvedeny v tab. 1. 

Ze základních fyzikálních parametrů byla třemi typy me-
tod měřena objemová hmotnost, hustota matrice, celková
otevřená pórovitost a saturovaný obsah vlhkosti. První spo-
čívala ve stanovení objemové hmotnosti ρ [kg/m3] z lineár-

Obr. 4. Struktura mšenského pískovce pořízená rastrovacím elektronovým mikroskopem SEM
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ních rozměrů vzorků a jejich hmotnosti (takto získaná data a
veličiny budeme v následujícím textu označovat indexem 1)

kde md [kg] je hmotnost suchého vzorku, a, b, c [m] jeho
lineární rozměry. 

Druhá metoda, pracující s kapilární nasákavostí (data a
veličiny označené indexem 2), a třetí metoda, založená na
vakuové nasákavosti (data a veličiny označené indexem 3),
využily pro stanovení vyšetřovaných veličin koncept Archi-
médových vah. Vysušené vzorky byly nejprve zváženy, a po-
té plně nasyceny vodou. V případě kapilární nasákavosti by-
ly ponořeny po dobu 24 hodin pod vodu. Vzorky pro měře-
ní vakuové nasákavosti byly ponořeny do exsikátoru s od-
vzdušněnou destilovanou vodou, uzavřeny a po dobu 3 h by-
lo v exsikátoru vytvořeno vakuum. Nasycené vzorky byly
poté ponechány ve vodě 21 hodin. 

Z hmotnosti suchého vzorku, vodou saturovaného mw [kg]
a ponořeného ve vodě zavěšeného na Archimédových
vahách ma [kg] jsme stanovili objem vzorku V [m3] podle
vztahu

kde ρw je objemová hmotnost vody při teplotě 20 ˚C, která
činí 998 kgm3.

Celková otevřená pórovitost ψ0 (bezrozměrná, ekvivalent-
ní se saturovaným obsahem objemové vlhkosti wsat), obje-
mová hmotnost a hustota matrice ρmat [kg/m3] byly vypočítá-
ny podle vztahů 

Transport kapalné vlhkosti
Byl charakterizován pomocí sorptivity a součinitele vlh-

kostní vodivosti. Sorptivita S [ms–1/2] je definována podle [2]
jako

kde I [m] je veličina charakterizující množství nasáklé vody, 
t [s] je čas. Rovnice (6) je zjednodušením obecného vztahu
pro nárůst obsahu vlhkosti s odmocninou času, který se běžně
používá v teorii transportních procesů v porézních médiích [3].

Rovnici (6) jsme získali vydělením původní rovnice ve tvaru

hustotou vody. V rovnici (7) je i [kg/m2] reálné množství na-
sáklé vody a A absorpční koeficient vody, A = S ρw.

Sorpční experiment měl běžné uspořádání podle [2].
Vzorky ve tvaru kvádru byly nejprve vodotěsně a parotěsně
izolovány na bočních stranách epoxidovým tmelem. Čelní
neizolovanou stranou byly poté zavěšeny nad rezervoár, ve
kterém bylo nutné zvýšit vodní hladinu, aby byla v kontaktu
se vzorkem. Konstantní úroveň hladiny během experimentu
zajiš�ovala Mariottova láhev. Hmotnost vzorku byla monito-
rována jako funkce času bu� automaticky, nebo ručním vá-
žením v intervalech podle [4]. Tímto způsobem bylo stano-
veno množství nasáklé vody i ve vzorku jako funkce času.
Absorpční koeficient vody A byl poté vypočítán z lineární
části funkce i = i(t1/2).

Součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] bez závislosti na
obsahu vlhkosti byl určen ze stanoveného absorpčního koe-
ficientu vody A pomocí vztahu [4]

kde w0 je počáteční množství vody ve vzorku.

Transport plynné vlhkosti
Pro měření součinitele difúze vodní páry jsme použili tři

modifikace miskové metody (wet cup, dry cup a kombinova-
nou metodu). Vzorky byly opět po obvodu izolovány epoxi-
dovým tmelem, umístěny do měřicí misky a utěsněny tech-
nickou plastelínou. Lepší zpracovatelnosti a nepropustnosti
bylo dosaženo jejím zahřátím, s následným vytvrzením. Při
aplikaci metody wet cup byla pod utěsněný vzorek umístěna
miska s nasyceným roztokem K2SO4, čímž vznikla na jeho
spodní straně relativní vlhkost 97,8 %. Vzorky byly poté
přemístěny do klimatizační komory s relativní vlhkostí 25 %
a teplotou 25±1˚C, kde byly periodicky váženy. Po ustálení
hmotnosti (ustálení toku vodní páry) byl stanoven součinitel
difúze vodní páry D podle rovnice (9). V případě metody dry
cup byl pod vzorek umístěn CaCl2 vysušený při teplotě 
250 ˚C a byla simulována relativní vlhkost 5 %. Následující
postup byl obdobný jako u metody wet cup. Při kombinaci
obou metod jsme pod vzorkem použili CaCl2 (relativní vlh-
kost 5 %). Vzorek byl umístěn do klimatické komory, v níž
byla při teplotě 25±1˚C udržována relativní vlhkost 85 %.
Vyhodnocení experimentu bylo jinak stejné jako u předeš-
lých metod. 

Součinitel difúze vodní páry D [m2s–1] byl vypočten ze
zjištěných dat pomocí rovnice

kde ∆m [kg] je množství vodní páry difundované vzorkem za
příslušný čas, d [m] tlouš�ka vzorku, S [m2] plocha vzorku, 
τ [s] časová perioda korespondující s transportem vodní páry
o hmotnosti ∆m, ∆pp [Pa] rozdíl parciálních tlaků vodní páry
ve vzduchu pod specifickou plochou vzorku a nad ní, 
R [Jmol–1K–1] univerzální plynová konstanta, M [kgmol–1]
molární hmotnost vody a T [K] absolutní teplota.

Na základě výpočtu součinitele difúze vodní páry jsme
stanovili faktor difúzního odporu µ [–] jako podíl difúzního
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Tab. 1. Vybrané fyzikální vlastnosti mšenského pískovce [1]

v tlaku v tahu
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Obr. 6. Výbrus mšenského pískovce v příčně polarizovaném světle (zvětšení 250x)

Obr. 5. Výbrus mšenského pískovce v plošně polarizovaném světle (zvětšeno 250x)
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součinitele vodní páry ve vzduchu Da a součinitele difúze
vodní páry měřeného materiálu D. 

Akumulace vlhkosti
Z parametrů popisujících akumulaci plynné a kapalné vlh-

kosti jsme se zabývali stanovením adsorpčních izoterem a
retenčních křivek vlhkosti. Při měření adsorpčních izoterem
byly jednotlivé vzorky, vysušené při teplotě 115 ˚C, umístě-
ny do exsikátorů se solnými roztoky, které simulovaly růz-
nou relativní vlhkost vzduchu ϕ [%], viz tab. 2 [5]. Experi-
ment probíhal paralelně ve všech exsikátorech. Rostoucí hmot-
nost vzorků byla průběžně monitorována až do ustálení. Ob-
jemový obsah vlhkosti byl pak vypočítán podle vztahu 

kde ms [kg] je hmotnost vlhkého vzorku po ustálení, m0 [kg]
počáteční hmotnost suchého vzorku. Nakonec byla vytvořena
adsorpční izoterma (tj. funkce w = w(ϕ)) z bodů [ϕi, wi].

Pro zjištění retenční křivky vlhkosti byla zvolena metoda
tlakové desky. Zařízení se skládá z kompresoru, který vytvá-
ří tlak vyšší než atmosférický, tlakového panelu s manomet-
ry pro regulaci tlaku, tlakové extrakční nádoby a keramic-
kých desek. V extrakční nádobě byly kapilárně nasáklé vzor-
ky položeny na vzduchotěsné, vodou nasycené keramické des-
ky pokryté vrstvou kaolinu a sí�oviny. Podle typu keramické
desky byl po uzavření nádoby aplikován přetlak p a extraho-
vaná voda ze vzorků se zachytávala do byrety. Po ustálení
byl extraktor otevřen a stanovena hmotnost pro jednotlivé vzor-
ky. Dále byly vzorky umístěny zpět a aplikován vyšší přetlak.
Experiment byl ukončen stanovením obsahu vlhkosti w ve vzor-
cích a vytvořením retenční křivky vlhkosti jako funkce w = w(p).

Pro ověření základních fyzikálních a vlhkostních tran-
sportních a akumulačních parametrů byly zvoleny vzorky
následujících rozměrů: 

– základní materiálové parametry 50 x 50 x 40 mm, 
– transport kapalné vlhkosti 50 x 50 x 40 mm, 
– transport plynné vlhkosti cylindrické ∅105 mm,

výšky 20 mm, 
– akumulace vlhkosti  30 x 30 x 10 mm. 

Prezentované výsledky představují průměrnou hodnotu ze
čtyř měření. 

Výsledky a diskuze

Materiálové parametry
Základní materiálové parametry mšenského pískovce jsou

uvedeny v tab. 3. Výsledky prokázaly dobrou shodu mezi
daty získanými pomocí kapilární nasákavosti a daty určený-

mi využitím vakuové nasákavosti. Tato shoda indikuje velké
množství kapilárních pórů ve struktuře materiálu. Hodnoty
objemové hmotnosti, vypočítané na základě měření lineár-
ních rozměrů vzorků, byly systematicky nižší (typicky o 4 %)
než hodnoty získané dalšími dvěma metodami. Tento fakt
připisujeme otevřeným pórům na povrchu materiálu. 

Transport kapalné vlhkosti
Výsledky měření absorpčního koeficientu vody a součini-

tele vlhkostní vodivosti získané jak automatickým monitoro-
váním přírůstku hmotnosti, tak ručním vážením, jsou pre-
zentovány v tab. 4. Hmotnost získaná automatickým zázna-
mem byla u všech vzorků vyšší než v případě ručního měře-
ní. Rozdíl je způsoben přesnější automatickou metodou, ne-
bo� při ručním vážení může dojít ke ztrátě části absorbované
vody při vyjímání vzorku z nádoby. 

Transport vodní páry
Hodnoty součinitele difúze vodní páry D a faktoru difúz-

ního odporu vodní páry µ jsou uvedeny v tab. 5. Oba para-
metry byly stanoveny v závislosti na relativní vlhkosti. Sou-
činitel difúze vodní páry D je v případě měření metodou wet
cup téměř třikrát vyšší než metodou dry cup a kombinova-
nou metodou. Na základě výsledků je možné usoudit, že
významnou roli v rozsahu vyšší relativní vlhkosti má tran-
sport kapalné vlhkosti, což je v souladu s výsledky měření
transportních parametrů kapalné vlhkosti. 

Akumulační vlhkostní parametry
Z průběhu adsorpční izotermy pískovce (obr. 7) je zřejmé,

ze jeho adsorpční kapacita pro vodní páru je velmi malá, či
spíše téměř zanedbatelná. To je způsobeno absencí malých
pórů ve struktuře materiálu a dominantním zastoupením
kapilárních pórů, které se projevily ve vysokých hodnotách

,
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 mm

  w  
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Tab. 2. Relativní vlhkost nad nasycenými roztoky solí 
při teplotě 23±1 ˚C

Roztok soli Relativní vlhkost [%]

LiCl 12,00

MgCl2.6H2O 33,00

NaNO2 65,00

NH4Cl 79,50

KNO3 94,00

K2SO4 97,80

Tab. 3. Základní materiálové parametry mšenského pískovce

ρ 1 ρ 2 ρ 3 ρ mat2 ρ mat3 ψ 0,2 ψ 0,3 w sat2 w sat3

1 740 1 810 1 807 2 604 2 627 0,305 0,312 305 312

[kgm-3] [m3m-3] [kgm-3]

A  (manuální měření)

[kgm-2s-1/2]

A  (automatické měření)

[kgm-2s-1/2]

κ  (manuální měření)

[10-5 m2s-1]

κ  (automatické měření)

[10-5 m2s-1]

1,14

1,41

1,33

2,04

Tab. 4. Absorpční koeficient vody a součinitel vlhkostní vodivosti
mšenského pískovce

Tab. 5. Parametry transportu vodní páry

25–97 % 5–85 % 5–25 % 25–97 % 5–85 % 5–25 %

3,4 1,1 1,2 6,7 21 19

D [10-6 m2s-1] µ  [–]
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transportních parametrů kapalné vlhkosti a vodní páry (tab.
5, tab. 6). Jelikož velké póry mají menší specifický povrch,
na jejich stěnách se adsorbuje méně molekul vody. 

Retenční křivku vlhkosti uvádí obr. 8. Pro tlak menší než

3 bary byl obsah vlhkosti ve vzorcích přibližně stejný jako
kapilární nasákavost (tab. 3). Hlavní pokles vlhkosti byl po-
zorován při tlaku 3 až 5 barů, který koresponduje s rozměry
pórů 0,5 až 0,3 mm. Předpokládáme proto, že hlavní zastou-

pení v distribuční křivce pórů budou mít právě póry této
velikosti, které určují malou adsorpční schopnost materiálu
pro vodní páru a velkou schopnost transportu kapalné a plyn-
né vlhkosti. 

Závěr 
Výsledné základní materiálové parametry a parametry

transportu a akumulace vlhkosti, které mají přímou vazbu
k transportu a akumulaci ve vodě rozpustných solí, mohou
být využity dvojím způsobem. První možností je přímá apli-
kace v počítačových modelech současného přenosu vlhkosti
a solí. Je zřejmé, že pouze spolehlivě a dostatečně přesně
určené parametry umožní seriózně předpovídat transport a
akumulaci solí v konstrukcích historických budov. Tímto
způsobem stanovená pole vlhkosti a koncentrace solí mohou
být následně využita při návrhu údržby a sanace povrcho-
vých vrstev staveb. Další možností je využití počítačové
simulace pro odhad rizika poškození historických konstruk-
cí a jejich materiálů v důsledku krystalizace solí z roztoku,
případně jejich rekrystalizace z pevné fáze. Můžeme získat
informace o vlhkostních poměrech konstrukce, které přímo

souvisejí s prahem nasycení solného roztoku a následnou krys-
talizací. 

Přínosem je i možnost přímého kvantitativního odhadu
chování materiálu na základě získaných parametrů. Z tohoto
hlediska se jeví jako klíčový parametr součinitel vlhkostní
vodivosti, který prokázal velkou schopnost pískovce tran-
sportovat kapalnou vlhkost. Toto zjištění je však z hlediska
trvanlivosti a životnosti konstrukce rozporuplné. Na jedné
straně struktura materiálu umožňuje rychlou redistribuci
vlhkosti, např. po dešti. Následkem je redukce vlhkostního
napětí a prevence akumulace vlhkosti v nejvíce exponova-
ných povrchových částech konstrukce, která je často akumu-
lací nadměrné vlhkosti poškozena. Na druhé straně je nutné
si uvědomit, že neexistuje-li horizontální izolace proti vlh-
kosti, s čímž se často u historických budov setkáváme, do-
chází vlivem schopnosti mšenského pískovce k rychlému
transportu vlhkosti z podzákladí. 

U tohoto materiálu bylo také prokázáno, že jeho pórová
struktura je otevřená pro transport vodní páry, což je bezpo-
chyby pozitivní zjištění. V zimním období je vysoký koefi-
cient difúze vodní páry garantem transportu vodní páry z in-
teriéru stavební konstrukce, čímž je zabráněno vzniku kon-
denzace. 

V rámci analýzy akumulačních parametrů vlhkosti bylo
zjištěno, že mšenský pískovec obsahuje převážně póry veli-
kosti 0,3 až 0,5 mm, zatímco obsah malých pórů je zanedba-
telný. Otevřená struktura s vysokým zastoupením velkých
pórů eliminuje případné poškození materiálu krystalizací
solí či vytvářením krystalů ledu. Souhrnně je tedy možno
prohlásit, že mšenský pískovec prokázal velmi dobré vlast-
nosti z hlediska transportu a akumulace vlhkosti a solného
roztoku. Materiál je možno aplikovat v náročných podmín-
kách, jako je permanentní vystavení solným roztokům či
vlhkosti, bez nebezpečí závažného poškození jeho struktury. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/06/0031 GA ČR.
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This paper seeks to determine basic material parameters
of sandstone from Mšeno. The experimental results have

Obr. 7. Adsorpční izoterma mšenského pískovce

Obr. 8. Retenční křivka vlhkosti mšenského pískovce
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proved that the material has very favourable properties
as concerns its transport and accumulation of moisture
and salts.

Pavlík, Z. – Michálek, P. – Pavlíková, M. – Kopecká, I. –
Maxová, I. – Černý, R.: Sandstein aus Mšené-lázně aus
der Sicht des Transports und der Akkumulation von
Feuchtigkeit und Salzen – Teil 1

Im Artikel werden die grundlegenden Material-
parameter von Sandstein aus Mšené-lázně bestimmt.
Aufgrund der Versuchsergebnisse wird nachgewiesen,
dass das Material vom Gesichtspunkt des Transports
und der Akkumulation von Feuchtigkeit und Salzen sehr
günstige Eigenschaften besitzt.

�zprávy

Již v lednovém čísle v roce 2002 náš časopis uveřejnil člá-
nek o záměru vybudovat moderní vědeckotechnickou kni-
hovnu v samém středu dejvického areálu vysokých technic-
kých škol v Praze. Záměr přechází ve skutečnost a na po-
zemku, vymezeném ulicemi Technická, Thákurova, Bechy-
ňova a Studentská, vyroste do konce roku 2008 moderní
budova Národní technické knihovny. Projekt výstavby s cel-
kovými náklady 1,8 mld. Kč se stane jedním z prvních pří-
kladů spolupráce soukromého a veřejného sektoru u nás.
Strategickým partnerem pro výstavbu a generálním partne-
rem projektu je společnost Sekyra Group, která rovněž
zabezpečí inženýrskou činnost, dokumentaci a technický
dozor. Autorem architektonického návrhu je nástupce vítěze
architektonické soutěže z roku 1991 ateliér Projektil Archi-
tekti, který je společně se společností HELIKA zpracovate-
lem projektu stavby.

Budova půdorysu zaobleného čtverce o rozměrech 70 x
x 70 m bude mít pět nadzemních podlaží pro knihovní a
administrativní účely a tři podzemní podlaží s parkovištěm a
depozitářem knih. Dva pláště sníží náklady, které by jinak
byly spojeny s vybudováním a provozem klimatizace. „No-
vá knihovna má charakteristiky obvyklé v anglosaských a
severských zemích a dosud nezvyklé v českých zemích. Vy-
užije všech účelných možností soudobých architektonických,
konstrukčních a technologických principů, současně je kon-
cipována tak, aby obstála dlouhou dobu v epoše překotného
technického rozvoje,“ říká ředitel Státní technické knihovny
Ing. Martin Svoboda.

Veřejnost zde nalezne sloučené knihovní fondy Státní
technické knihovny a knihoven Českého vysokého učení
technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Pros-
tory budou pro zájemce otevřeny sedm dní v týdnu včetně
studovny přístupné i v nočních hodinách. Knihovna bude
mít komplexní automatizovaný systém, volný přístup k roz-
sáhlým knižním a časopiseckým fondům, bohatou nabídku
elektronických informačních zdrojů a dostatečný prostor pro
prezenční studium. Nebude chybět ani prostor pro setkávání
a komunikaci – a� už v atriu knihovny, ve studovnách, odpo-
činkových prostorách, výstavní síni, nebo třeba v kavárně.

Tisková informace

Národní technická knihovna 
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Nový materiál na bázi hydrofilní minerální vlny 
se zvýšenou objemovou hmotností

Ing. Petr MICHÁLEK
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doc. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku jsou uvedeny informace o novém tepelně izo-
lačním materiálu na bázi hydrofilní minerální vlny se
zvýšenou objemovou hmotností a výsledky měření jeho
tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností. Ma-
teriál je vyvíjen pro použití ve vnitřních zateplovacích
systémech a pro vysušování a odsolování historického
zdiva. 

Úvod 
V současné době jsou na českém stavebním trhu k dispo-

zici pouze materiály na bázi minerální vlny s hydrofobními
přísadami, protože přítomnost vody nepříznivě ovlivňuje zej-
ména jejich tepelně izolační funkci. Hydrofobizace však
může vést i k problémům v konstrukci, například k hroma-
dění zkondenzované vody, následnému vzniku tepelných
mostů a možnému poškození konstrukce. 

Hydrofilní přísady v materiálech na bázi minerální vlny se
používají zřídka, hlavně v zemědělství pro pěstování rostlin.
V minerální vlně urychlují transport kapalné vlhkosti a vy-
tvářejí velký prostor pro další použití. Příkladem může být
vnitřní zateplovací systém nebo desky pro vysušování či od-
solování zdiva. Rychlost transportu kapalné vlhkosti závisí
především na prostorové hustotě vláken, proto byl vyvinut
materiál se zvýšenou objemovou hmotností. V článku jsou
uvedeny výsledky ověřování jeho mechanických, tepelných
a vlhkostních vlastností. Pro porovnání jsou zde i parametry
dalších materiálů, které nebyly v článku [1] zahrnuty.

Experimentální metody

Základní parametry
Daný materiál charakterizuje objemová hmotnost, otevře-

ná pórovitost a hustota matrice. Transport kapalné vlhkosti
popisuje absorpční součinitel vody a z něj vypočtený prů-
měrný součinitel vlhkostní vodivosti. Podrobný popis metod
pro určení těchto parametrů je uveden v článku [1].

Vysychání přes vrstvu hydrofilní minerální vlny
Při experimentu byl zkoumán transport vody z porézního

stavebního materiálu nasyceného vodou přes různé vrstvy
hydrofilní minerální vlny. Vzorky cihly, vodotěsně a parotěs-
ně izolované po pěti stranách  silikonovým kaučukem (jedna
strana zůstala neizolovaná), se nechaly postupně nasytit vo-
dou. Vzorky hydrofilní minerální vlny byly izolovány stej-
ným způsobem po čtyřech bočních stranách. Poté byly oba
vzorky mechanicky spojeny neizolovanými stranami k sobě
tak, aby nebylo bráněno vypařování z jediné neizolované stra-

ny vzorku minerální vlny do prostředí laboratoře (21±1 ˚C,
20 % relativní vlhkosti vzduchu). Přechod mezi cihlou nebo
pórobetonem a minerální vlnou byl zvnějšku utěsněn sani-
tárním silikonem. Další dva nasycené vzorky cihly nebyly
minerální vlnou pokryty a nechaly se vysychat neizolova-
ným čelem jako referenční. Jiné dva vzorky nasycené cihly
měly dvě neizolovaná čela a také nebyly opatřeny minerální
vlnou. Vlákna ve vzorcích minerální vlny byla kolmá ke
směru transportu vlhkosti (s jedinou výjimkou, kde s ním
byla rovnoběžná). Toto uspořádání experimentu respektuje
orientaci vláken v izolačních deskách, tedy tak, jak by v nich
probíhal transport vlhkosti na zdivu. Všechny vzorky se pra-
videlně vážily a hmotnostní úbytky odpařením zaznamená-
valy. Ze získaných dat byl vypočten časový průběh obsahu
vlhkosti ve vzorcích cihly. 

Součinitel difúze vodní páry a faktor difúzního odporu
K měření součinitele difúze vodní páry byly využity mis-

kové metody v modifikacích „wet cup“, „dry cup“ a „wet/
/dry cup“. Vzorky vodotěsně a parotěsně izolované silikono-
vým kaučukem na všech bočních stranách byly vloženy do
misky a utěsněny silikonem. U metody wet cup byla uzavře-
ná miska s nasyceným roztokem K2SO4 (rovnovážná relativ-
ní vlhkost nad roztokem byla 97,8 %) umístěna v klimatizo-
vané místnosti s relativní vlhkostí 25 % a pravidelně vážena.
Měření se prováděla při 25±1 ˚C v období dvou týdnů. Pro
výpočet součinitele difúze vodní páry byla použita hmotnost
misek při ustáleném průběhu úbytku vlhkosti určené pomo-
cí lineární regrese pro poslední tři hodnoty. U metody dry
cup byla uzavřená miska s vysušeným silikagelem nebo bez-
vodým CaCl2 (rovnovážná relativní vlhkost nad vysoušed-
lem byla určena měřením 5 %) umístěna v klimatizované
místnosti s relativní vlhkostí 25 %. U kombinované metody
wet/dry cup byla uzavřená miska se silikagelem umístěna do
termostatické komory, ve které byla udržována relativní vlh-
kost 89 %. Výpočet součinitele difúze D [m2s-1] a faktoru
difúzního odporu µ [–] z naměřených dat je uveden v [3].

Součinitel tepelné vodivosti
Měření součinitele tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1] pří-

strojem ISOMET 2104 (Applied Precision, Bratislava) je
založeno na analýze průběhu časové závislosti teplotní ode-
zvy na impulsy tepelného toku do analyzovaného materiálu
[2]. Přístroj je vybaven různými typy sond – jehlovou pro
porézní, vláknité nebo měkké materiály a plošnou pro tvrdé
materiály. 

Zkoušky pevnosti
Zahrnovaly měření pevnosti v tahu za ohybu, modulu

pružnosti v tlaku, pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu. Zkouš-
ky pevnosti v tahu za ohybu (obr. 1) se prováděly na hydrau-
lickém zkušebním stroji FP100 s tříbodovým ohybem se
vzdáleností podpor 200 mm a grafickým záznamem prů-
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běhu zatěžování. Maximální zatěžovací síla byla podle na-
staveného rozsahu 1 kN, 2 kN nebo 4 kN, rychlost průhybu
při zatěžování 3 mm za minutu. Modul pružnosti v tlaku a
pevnost v tlaku se určovaly běžnou tlakovou zkouškou. Při
tahové zkoušce byly konce tyčových vzorků upnuty do zku-
šebního stroje a rovnoměrně zatěžovány tahem až do úplné-
ho přetržení vzorku (obr. 2).

Materiály a vzorky
Hydrofilní minerální vlnu se zvýšenou objemovou hmot-

ností s pracovním názvem DR (obr. 3) pro tyto účely vyro-
bila firma Rockwool CZ. Orientace vláken v materiálu je
rovnoběžná s povrchem izolační desky. Pro porovnání byly
podrobněji studovány i parametry materiálů na bázi hydro-
filní minerální vlny z prací [1] a [3]. Vybraný materiál, ozna-
čený pracovním názvem DD, se skládal ze dvou vrstev mi-
nerální vlny s rozdílnou objemovou hmotností. Vrstva mine-

rální vlny s nižší objemovou hmotností tl. 7 cm (měkká vrst-
va – DDS) byla během výroby spojena s vrstvou tl. 2 cm
o vyšší objemové hmotnosti (tvrdá vrstva – DDH). Vlákna
obou vrstev byla rovnoběžná s povrchem vyráběné desky.
Další materiál, pracovně označený PRG, měl vlákna na po-
vrch izolační desky kolmá. Vlákna všech materiálů byla po-
kryta hydrofilní přísadou. 

– Pevnost v tahu za ohybu se měřila na vzorcích 100 x 
x 100 x 300 mm, připravených pro studium vlivu směru vlá-
ken ve dvou variantách. V prvních pěti kusech byla vlákna
podélně ve směru délky vzorku, v dalších pěti příčně, tedy
kolmo na délku vzorku. 

– Modul pružnosti v tlaku se ověřoval na krychlích 100 x
x 100 x 100 mm také s ohledem na orientaci vláken ve vzor-
ku, a to pět kusů bylo zatěžováno rovnoběžně se směrem vlá-
ken a po pěti kusech kolmo na směr vláken v jednom směru
a ve druhém. Tři vzorky byly zatíženy tlakem až do rozdrce-
ní, aby bylo možné určit pevnost v tlaku.

– Pevnost v tahu se měřila na tyčových vzorcích o délce
500 mm, tl. 100 mm (odpovídající tlouš�ce izolační desky),
šířce 100 mm, uprostřed v délce 300 mm zeslabených na šíř-
ku 50 mm. Vlákna byla ve směru délky vzorku.

– Pro experiment vysychání přes vrstvu minerální vlny
byly připraveny vzorky cihel 60 x 60 x 275 mm a vzorky
hydrofilní minerální vlny 60 x 60 x 25/75/40/50 mm (pro
materiály DDH/DDS/PRG/DR).

– Velikost vzorků pro určení absorpčního součinitele
vody a součinitele tepelné vodivosti byla 50 x 50 x 50(20)
mm. Třetí rozměr byl ve směru transportu vody, tl. 20 mm
byla použita pouze u materiálu DDH. Pro stanovení součini-
tele difúze vodní páry byly připraveny válcové vzorky o prů-
měru 110 mm a tlouš�ce 20 mm. Pro každé měření bylo pou-
žito pět vzorků. 

Výsledky a diskuze
Parametry nově vyvinutého materiálu DR jsou uvedeny

v tab. 1. Pro porovnání jsou uvedeny i parametry materiálů
z práce [1]. Rozdíly objemové hmotnosti mezi jednotlivými
materiály jsou dostatečně velké, takže představují možné vý-
robní rozmezí. Objemová hmotnost standardních hydrofob-

Obr. 1. Zkouška pevnosti v tahu za ohybu

Obr. 2. Zkouška pevnosti v tahu

Obr. 3. Materiál DR
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ních minerálních vln je podle technických listů např. 138 a
175 kg/m3 [4]. Pórovitost všech materiálů je vyšší než 90 %,
jak bylo očekáváno pro tento typ materiálu. Hustota matrice
přibližně souhlasí s údaji typickými pro čedič.

Absorpční součinitele A vody a roztoku chloridu sodného
pro orientaci vláken kolmo na směr toku vlhkosti, resp. rov-
noběžně se směrem toku vlhkosti, uvádějí tab. 2a a tab. 2b.
Nejvyšší hodnoty A vykazuje materiál DR při orientaci vlá-
ken rovnoběžné s tokem vlhkosti (tab. 2b). Parametry tran-
sportu roztoku Na2SO4 o koncentracích 0,5 a 1 mol/l rozto-
ku v materiálu DR s ohledem na orientaci vláken jsou uve-
deny v tab. 2c. Je zřejmé, že rovnoběžná orientace vláken
vzhledem ke směru transportu kapalné vlhkosti opět zapříči-
ňuje rychlejší přenos roztoku síranu sodného při obou kon-
centracích, jako tomu je u roztoků NaCl.

Difúzní vlastnosti studovaných materiálů pro vodní páru
představuje tab. 3. Faktory difúzního odporu získané meto-
dou wet cup jsou vždy nižší (a součinitele difúze vodní páry
vyšší) než hodnoty získané metodou dry cup, což je jev po-
zorovaný u mnoha jiných materiálů. Materiál DR vykazuje
přibližně stejné hodnoty faktoru difúzního odporu jako os-
tatní minerální vlny, je tedy zřejmé, že vyšší objemová hmot-
nost nezpůsobuje u této minerální vlny vyšší odpor proti
průchodu vodní páry.

Tabulka 4 ukazuje, že součinitel tepelné vodivosti materiá-
lů na bázi hydrofilní minerální vlny závisí v suchém stavu na
objemové hmotnosti v relativně úzkém rozmezí. U hydrofil-
ní minerální vlny DR se zvýšenou objemovou hmotností je
jen mírně vyšší než u ostatních hydrofilních minerálních vln.

Modul pružnosti a pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu a v tahu
za ohybu pro hydrofilní minerální vlnu DR uvádí tab. 5. Je
patrné, že pevnost materiálu ve směru rovnoběžně s vlákny
je vyšší než ve směru kolmo na vlákna. To je zřejmě způso-
beno větším odporem vláken proti vzájemnému oddělení při
působení síly v jejich směru. Vyšší modul pružnosti (1,595
MPa) pro směr kolmo na povrch vyráběné izolační desky
souvisí pravděpodobně s tlakem na její povrch vyvinutým
při výrobě.
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Tab. 1. Základní fyzikální parametry hydrofilních minerálních vln

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice

DR 164 2 644 93

DDH 210 2 540 91,9

DDS 90 2 540 96,4

PRG 60 2 697 96,5

Materiál

[kg/m3]

Pórovitost
[% obj.]

Tab. 2a. Parametry transportu vody a roztoku chloridu sodného,
orientace vláken kolmo na směr toku vlhkosti

Tab. 2b. Parametry transportu vody a chloridu sodného, orientace
vláken rovnoběžná se směrem toku vlhkosti

Tab. 2c. Parametry transportu roztoku síranu sodného v materiálu DR
s ohledem na orientaci vláken vzhledem ke směru transportu vlhkosti

DR 930,4 5,13 – – 4,91 – 5,43

DDH 917,8 5,66 5,86 5,5 5,8 5,13 5,23

DDS 961,9 3,63 2,38 2,63 1,91 1,43 1,28

1,0 M
NaCl

Nasycený 
obsah 

vlhkosti

[kg m-3]

Materiál

Absorpční součinitel A

 [kg m-2s-1/2]

voda
0,05M 
NaCl

0,2M 
NaCl

0,5 M
NaCl

0,8 M
NaCl

DR 930,4 7,86 – – 6,76 – 6,80

DDH 917,8 5,10 3,31 3,68 2,68 2,72 –

DDS 961,9 2,92 3,21 3,15 2,66 2,25 2,37

PRG 963,2 3,70 3,60 3,41 3,22 3,44 3,36

Materiál

Nasycený 
obsah 

vlhkosti

[kg m-3]

Absorpční součinitel A

 [kg m-2s-1/2]

voda
0,1 M* 
NaCl

0,2M 
NaCl

0,5 M
NaCl

0,8 M
NaCl

1,0 M
NaCl

0,5 M Na2SO4 1,0 M Na2SO4

kolmo 5,51 4,69

rovnoběžně 6,44 6,84

Absorpční součinitel A 

[kg m-2s-1/2]Orientace vláken 
materiálu DR

* pro DDH byl použit roztok 0.05 M NaCl

Tab. 3. Parametry transportu vodní páry, orientace vláken kolmo 
na směr toku vlhkosti (kromě materiálu PRG)

97/25 % 5/25 % 5/89 % 97/25 % 5/25 % 5/89 %

DR 1,3 E-5 7,0 E-6 7,2 E-6 1,8 3,3 3,2

DDS 1,2 E-5 6,25 E-6 6,2 E-6 1,9 3,7 3,8

DDH 1,4 E-5 6,3 E-6 7,3 E-5 1,8 3,9 3,2

PRG 1,6 E-5 5,5 E-6 5,3 E-6 1,4 4,2 4,3

Materiál

Součinitel difúze 
vodní páry

Faktor difúzního odporu 
vodní páry

[m2s-1] [–]

Tab. 4. Součinitel tepelné vodivosti

DR 0,051

DDH 0,047

DDS 0,043

PRG 0,036

Materiál
Součinitel tepelné vodivosti

[W/mK]

Tab. 5. Mechanické vlastnosti materiálu DR v závislosti na orientaci
vláken vzhledem k působící síle

kolmo rovnoběžně

modul pružnosti v tlaku 1,595/1,0201) 5,765

pevnost v tlaku 0,200 0,337

pevnost v tahu – 0,304

pevnost v tahu za ohybu 0,0942) 0,37413)

Vlastnost
Orientace [MPa]

1) hodnoty pro dva možné směry působení síly kolmo na vlákna, a to ve
směru kolmo na povrch vyráběné desky/rovnoběžně s povrchem desky 

2) vlákna orientována kolmo na spojnice podpor i na působící sílu
3) vlákna orientována ve směru spojnice podpor, ale kolmo na působící sílu
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Průběh vysychání dlouhých vzorků cihel spojených s růz-
nými materiály na bázi hydrofilní minerální vlny představu-
je obr. 4. Z grafu je zřejmé, že referenční vzorky bez mine-

rální vlny, zejména ty se dvěma neizolovanými čely, vysy-
chají zpočátku nejrychleji. Po určité době je však rychlost
vysychání všech vzorků přibližně stejná, což je zřejmě dáno
stejnou rychlostí transportu vlhkosti v cihle směrem k povr-
chu, z něhož probíhá volné vysychání nebo vysychání přes
vrstvu hydrofilní minerální vlny.

Závěr
Měření ukázala, že nový hydrofilní materiál na bázi mine-

rální vlny s vysokou objemovou hmotností DR má dobré
předpoklady pro využití ve stavební praxi v případech, kdy
je vyžadován rychlý odvod vody nebo roztoku soli. Tran-
sport kapalné vlhkosti i roztoků solí je výrazně rychlejší než
ve většině stavebních materiálů, a dokonce i než ve srovna-
telných druzích minerální vlny, což se projevuje zvýšeným
absorpčním součinitelem vody vzhledem k referenčním ma-
teriálům DDH, DDS a PRG. Faktor difúzního odporu vodní
páry se od běžného typu minerální vlny liší jen v rámci chy-
by měření, součinitel tepelné vodivosti je v porovnání s běž-
nými typy jen mírně zvýšený. Materiál má výrazně větší
odolnost proti mechanickému poškození, což umožňuje jeho
účelné využití např. pro vnitřní tepelné izolace.

Článek byl vytvořen za podpory projektu č. 106/04/0138
GA ČR.
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Michálek, P. – Tydlitát, V. – Konvalinka, P. – Černý, R.:
New Material Based on Hydrophilic Mineral Wool with
an Increased Bulk Density

This paper presents information on thermal insulating
material based on hydrophilic mineral wool with an
increased bulk density. Further, it presents outcomes of
the monitoring of its thermal, moisture and mechanical
properties. The material should be used in inner thermal
insulating systems, as well as for drying and desalting of
historical masonry.

Michálek, P. – Tydlitát, V. – Konvalinka, P. – Černý, R.:
Ein neues Material auf Basis hydrophiler Mineralwolle
mit erhöhter Dichte 

Im Artikel werden Informationen über ein wärmedäm-
mendes Material auf der Basis hydrophiler Mineralwolle
mit erhöhter Dichte und die Ergebnisse der Prüfung seiner
Wärme- und Feuchtigkeitseigenschaften sowie der mecha-
nischen Eigenschaften angeführt. Das Material ist für
innenseitige Wärmeschutzsysteme und zur Austrocknung
und Entsalzung historischen Mauerwerks bestimmt.

Obr. 4. Vysychání vzorků cihel 275 mm izolovaných minerální
vlnou nasycených vodou

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Profesní komora požární ochrany® a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra

pořádají v rámci projektu strukturálních fondů JPD3 

semináře

Celoživotní vzdělávání v požární ochraně
20. – 22. února 2006

� 20. února – Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle evropských norem 
Statické výpočty za požární situace

� 21. února – Zajištění požární bezpečnosti staveb v souladu s evropskými normami 
Nové poznatky v problematice požární ochrany obecně

� 22. února – Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
Požární ochrana v praxi 

Semináře jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Absolvování jednoho semináře je navrženo 
na ocenění bodovou hodnotou 1. Pro každý seminář jsou připraveny textové pomůcky v rozsahu 100 stran. 

Podrobné informace a přihlášku na seminář lze nalézt na internetové adrese:

www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz
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Ověřování vlastností totálních stanic 
TOPCON GPT-2006 – část 1

Ing. Martin ŠTRONER, Ph. D.
Ing. Jitka SUCHÁ, Ph. D.

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Pro měření osnovy vodorovných směrů, zenitových úhlů
a šikmých délek na krátké vzdálenosti u souboru dva-
nácti totálních stanic TOPCON GPT-2006 bylo realizo-
váno experimentální pole. Současně byl experimentálně
určen tvar rozměrů vhodného cíle pro měření na krátké
vzdálenosti (největší délka cca 7 m). Nejvhodnější tvar a
rozměr terče vyplynul z analýzy příslušných směrodat-
ných odchylek. V článku jsou prezentovány hlavní para-
metry ověřovaných totálních stanic a přesnějšího pří-
stroje Leica TC 1800, který bude sloužit k porovnání
výsledků měření.

Úvod
Spolehlivost stavebních objektů po jejich dokončení nebo

objektů provozovaných je podmíněna spolehlivostí jednotli-
vých procesů a technologických operací, zejména ve fázi
provádění staveb.

Významnou součástí těchto procesů jsou geodetické čin-
nosti, např. kontrolní měření a měření posunů, které posky-
tují informace o geometrických a fyzikálních parametrech
stavebního objektu, jeho podloží a okolí. Tyto informace a
data vedou ke kvantitativnímu popisu spolehlivosti (tj. funkč-
nosti, životnosti, udržovatelnosti, bezpečnosti atd.) stavební-
ho objektu. Proto mezi problematiku výzkumného záměru
VZ 1 - CEZ MSM 684 077 000 1 „Spolehlivost, optimaliza-
ce a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část
„Geodetické monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“
patří také partie ověřování geodetických měřicích přístrojů.
Tato partie tvoří důležitý základ metrologického zabezpeče-
ní přístrojů a pomůcek využívaných při geodetických měře-
ních na stavbách. 

V roce 2003 bylo v rámci projektu H2397/2003 Fondu
rozvoje vysokých škol „Inovace a rozvoj laboratoří pro prak-
tickou výuku Stavební geodézie“ získáno na podporu výuky
předmětu Stavební geodézie Fakulty stavební ČVUT v Pra-
ze dvanáct totálních stanic Topcon GPT-2006. Díky tomu se
naskytla unikátní možnost ověřovat způsobilost, stabilitu a
přesnost přístrojů TOPCON GPT-2006 na větším množství
exemplářů z téže výrobní série se záměrem určit, zda a jak
výrazně se jednotlivé přístroje liší v přesnosti. Případně je
možné v etapových měřeních opakovaných vždy po jednom
roce sledovat vývoj přesnosti přístrojů. Za tímto účelem bylo
realizováno experimentální testovací pole pro měření na
krátké vzdálenosti, kde byly měřeny osnovy vodorovných
směrů, zenitové úhly a šikmé délky. Součástí experimentu je
porovnání s přesnějším přístrojem Leica TC 1800. Výsledky
těchto poměrně rozsáhlých experimentů, podrobených sta-
tistickým testům, budou postupně publikovány.

Přístroj Topcon GPT-2006 
Na obrázku 1 je přístroj určený pro geodetické práce zejména

ve stavebnictví. Směrodatné odchylky měření úhlů jsou 1,8 mgon,
pro směrodatné odchylky délky měřené bezhranolově na
vzdálenost větší než 25 m platí vztah 5 mm + 2 ppm·d, pro
vzdálenost kratší pak má směrodatná odchylka velikost 
10 mm. Pro měření délek na hranol pak platí vztah 3 mm +
+ 2 ppm·d. Přístroj je vybaven dvouosým kapalinovým kom-
penzátorem, dalekohledem s třicetinásobným zvětšením a
vnitřní pamětí, která pojme maximálně šest tisíc bodů. Důle-
žité parametry jsou uvedeny v tab. 1.
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zvětšení 30x

obraz vzpřímený

zorné pole 1,66 gon

rozlišovací  schopnost 0,75 mgon

minimální zaostření 1,3 m

bezhranolový mód – dosah 3 m až 100 m

hranolový mód – dosah na minihranol 1 500 m

                         – dosah na standardní hranol 4 000 m

přesnost měření délek – bezhranolový mód  d  < 25 m 10 mm

                                                                     d  > 25 m 5 mm + 2 ppm. d

přesnost měření délek – hranolový mód 3 mm + 2 ppm. d

metoda absolutní čtení

minimální čtení 0,2 mgon

přesnost měření úhlů 1,8 mgon

průměr kruhu 71 mm

senzor náklon vertikální a horizontální

metoda kapalinový kompenzátor

rozsah kompenzace ± 0,06 gon

korekční jednotka 0,1 mgon

citlivost krabicové libely 0,30 gon / 2 mm

citlivost alhidádové trubicové libely 0,012 gon / 2 mm

hmotnost přístroje s baterií 5 kg

rozsah pracovní teploty –20 ˚C až +50 ˚C

další vlastnosti

dalekohled

délkové měření

elektronické měření úhlů

korekce náklonu

Tab. 1. Hlavní parametry přístroje Topcon GPT-2006
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Displej je použit maticový LCD se čtyřmi řádky o dvace-
ti znacích. Tři horní řádky zobrazují měřená data a dolní řá-
dek zobrazuje programové klávesy, které se mění se změnou
měřického módu. Pro ovládání je k dispozici celkem deset
kláves, z toho čtyři kontextové.

Přístroj Leica TC 1800
Jako referenční byl k dispozici přístroj Leica TC 1800.

Směrodatné odchylky měření úhlů jsou 0,3 mgon, pro měře-
ní délek na hranol pak platí vztah 2 mm + 2 ppm·d. Přístroj
je vybaven dvouosým kapalinovým kompenzátorem, dale-
kohledem s třicetinásobným zvětšením a možností registra-
ce měření na pamě�ovou kartu. Důležité parametry jsou uve-
deny v tab. 2.

Tvar a rozměr cíle
Byly navrženy celkem tři základní typy terčů (obr. 3).

Rozměr čtvercového ohraničení všech terčů je 50 x 50 mm.
Tyto tři typy byly dále modifikovány, a to každý do čtyř va-
riant různou tlouš�kou čar (0,09 mm; 0,20 mm; 0,30 mm;
0,35 mm). Poloměr nejmenší kružnice kruhového znaku je
0,5 mm.  Bylo tedy k dispozici celkem dvanáct typů znaků,
mezi kterými bylo nutné vybrat nejvhodnější. Jako vhodné
kritérium se jevila směrodatná odchylka cílení, kterou bylo
třeba zjistit experimentálně.

Cílové znaky byly sestaveny do matice, očíslovány, vytiš-
těny na papír A4 laserovou tiskárnou a stabilizovány na zdi
v prostoru, kde bude probíhat experiment, ve vzdálenosti odpo-
vídající předpokládané největší vzdálenosti měření (cca 7 m).

Obr. 1. Topcon GPT–2006

Tab. 2. Parametry přístroje Leica TC 1800

zvětšení 30x

minimální zaostření 1,7 m

hranolový mód – dosah na minihranol 1 300 m

                         – dosah na standardní hranol 2 500 m

přesnost měření délek – hranolový mód 2 mm + 2 ppm. d

metoda absolutní čtení

minimální čtení 0,1 mgon

přesnost měření úhlů 0,3 mgon

senzor náklon vertikální a horizontální

metoda kapalinový kompenzátor

rozsah kompenzace ± 0,07 gon

přesnost 0,1 mgon

citlivost krabicové libely 0,07 gon / 2 mm

hmotnost přístroje s baterií 6,5 kg

rozsah pracovní teploty –20 ˚C až +50 ˚C

další vlastnosti

dalekohled

elektronické měření úhlů

délkové měření

korekce náklonu

Obr. 2. Leica TC1800

Obr. 3. Typy cílů
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Záměrná přímka přístroje byla úmyslně zvolena nekolmá
k rovině terčů, protože při měření v praxi kolmost záměry na
terč nastává pouze výjimečně. 

Směrodatnou odchylku měření směru σϕ a zenitového
úhlu σz lze vyjádřit pomocí vztahů (1)

kde σϕc, σzc je směrodatná odchylka cílení pro směr, zeni-
tový úhel,

σϕo, σzo – směrodatná odchylka odečtení pro směr,
zenitový úhel,

σi – směrodatná odchylka urovnání indexů.

Opakovaným odečítáním beze změny zacílení lze zjistit smě-
rodatnou odchylku odečtení σo, v případě zenitového úhlu
spolu se směrodatnou odchylkou urovnání indexu σi.   

První částí experimentu bylo zjištění přesnosti odečítání
totální stanice. Beze změny zacílení bylo provedeno 51 mě-
ření. Výsledkem byly směrodatné odchylky odečtení pro vo-
dorovný směr σϕo = 0,00011g a směrodatné odchylky odeč-
tení a urovnání indexu pro zenitový úhel σzoi = 0,00019g.
Další částí bylo opakované padesátinásobné cílení na jednot-
livé znaky v jedné poloze, vždy v pořadí 1, 2, …, 12. Z mě-
ření byly zvláš� pro každý cíl a zvláš� pro vodorovný a zeni-
tový úhel vypočteny průměry, opravy a směrodatné odchyl-
ky jednoho měření σϕ a σz. Zároveň byl vypočten hodnoticí
koeficient P = √(σϕ

2 + σz
2). Výsledky jsou uvedeny v tab. 3.

V tabulce 4 jsou uvedeny zjištěné směrodatné odchylky
v cílení σϕc a σzc získané podle vzorců (2), které vyjadřují jen
vliv přesnosti cílení měřičem

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kruhové cíle (č. 3, 6, 9
a 12 – vyznačeno tučně) jsou pro měřiče nejvhodnější. Dále
vzhledem k padesáti opakováním lze spočítat směrodatnou
odchylku směrodatné odchylky, která má pro nejmenší hod-
notu Pc = 0,00047 gon velikost σPc = 0,000047 gon. Je zřej-
mé, že rozdíl mezi hodnoticími koeficienty Pc terčů 3, 9 a 12
není statisticky významný. Při výběru nejvhodnějšího cíle by-
lo přihlédnuto také k subjektivnímu pocitu měřiče, který
shledával cílení na č. 12 jako problematické a pomalé, a to
vzhledem k malému otvoru v nejmenší kružnici. Cíl č. 3 se
jevil jako méně vhodný slabými čarami vzhledem k předpo-
kládané dlouhodobosti stabilizace bodů. Z těchto důvodů
byl pro měření nakonec vybrán jako nejvhodnější cílový
znak č. 9 (kruhový s tlouš�kou čar 0,3 mm). 

Závěr
Výsledkem první etapy je stanovení nejvhodnějšího typu

a varianty cíle, který bude v dalších experimentech využit
pro podrobné ověřování přesnosti a vlastností totálních sta-
nic TOPCON GPT-2006 včetně vzájemného porovnání pří-
strojů. Zvolené postupy měření, jejich konkrétní realizace a
závěrečné hodnocení výsledků včetně statistického bude
podrobně popsáno v následujících článcích.

Článek byl zpracován v rámci  záměru VZ 1 - CEZ MSM
684 077 000 1 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetic-
ké monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Tab. 3. Směrodatné odchylky měření na jednotlivé cíle

Cíl σ ϕ  / gon σ z  / gon P  / gon

1 0,00049 0,00053 0,00072

2 0,00046 0,00048 0,00066

3 0,00041 0,00032 0,00052

4 0,00047 0,00039 0,00061

5 0,00055 0,00041 0,00068

6 0,00045 0,00037 0,00058

7 0,00056 0,00048 0,00074

8 0,00056 0,00049 0,00075

9 0,00043 0,00031 0,00053

10 0,00045 0,00038 0,00059

11 0,0005 0,00054 0,00073

12 0,00041 0,00032 0,00052
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Tab. 4. Směrodatné odchylky cílení

Cíl σ ϕ c  / gon σ zc  / gon P c  / gon

1 0,00047 0,00050 0,00069

2 0,00045 0,00044 0,00063

3 0,00040 0,00026 0,00047

4 0,00046 0,00034 0,00057

5 0,00054 0,00036 0,00064

6 0,00043 0,00031 0,00053

7 0,00055 0,00044 0,00071

8 0,00055 0,00046 0,00072

9 0,00041 0,00025 0,00048

10 0,00044 0,00033 0,00055

11 0,00049 0,00050 0,00070

12 0,00040 0,00025 0,00047
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Štroner, M. – Suchá, J. – Pospíšil, J.: Verification of
Total Stations TOPCON GPT-2006 – Part 1

For the short-distance measurement of the set of hori-
zontal directions, zenith angles and slope lengths, an
experimental field was  introduced in the set of 12 total
stations TOPCON GPT-2006. At the same time, the
shape and the size of the appropriate target for short-dis-
tance measurements (the largest length – approx. 7m)
was experimentally determined. The most suitable form
and size of the target arose from the analysis of the cor-
responding standard deviations. The article presents
major parameters of the verified total stations and a
more accurate device Leica TC 1800, which will be uti-
lized for the comparison of the measurement results. 

Štroner, M. – Suchá, J. – Pospíšil, J.: Prüfung der
Eigenschaften von Totalstationen TOPCON GPT-2006
– Teil 1

Für die Messung des waagerechten Richtungssatzes, der
Zenitwinkel und der schrägen Längen auf kurze
Entfernungen bei einer Gruppe von zwölf Totalstationen
TOPCON GPT-2006 wurde ein Experimentalfeld rea-
lisiert. Gleichzeitig wurde experimentell die Form der
Abmessungen eines geeigneten Ziels für Messungen auf
kurze Entfernungen (größte Länge ca. 7 m) bestimmt.
Die geeignetste Form und die Abmessung der Zielscheibe
ergab sich aus der Analyse der zugehörigen maßgeben-
den Abweichungen. Im Artikel werden die
Hauptparameter der geprüften Totalstationen und des
genaueren Instruments Leica TC 1800 vorgestellt, das
zum Vergleich der Messergebnisse dienen wird.
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�veletrhy
STROJEXPO 2007
11.–13. dubna, Praha

Jarní období se v Pražském veletržním areálu PVA Letňa-
ny pozná podle toho, že se zde koná mezinárodní veletrh
strojírenské techniky MACH a další tematicky související
veletržní akce pod jednoticí značkou STROJEXPO 2007.
Proti květnovému termínu v předchozích letech byly tyto ve-
letrhy přesunuty na duben. Důvodem jsou ochranné podmín-
ky strojírenského veletrhu EMO Hannover, konaného v le-
tošním září, stanovící svým účastníkům povinnost v termínu
od 1. května do 31. října 2007 nevystavovat stroje ani stroj-
ní zařízení na výstavě či veletrhu stejného nebo podobného
zaměření. Pořadatel akce, veletržní správa TERINVEST,
proto zvolil pro pořádání veletrhů STROJEXPO 2007 dub-
nový termín.

Cílem veletrhů, konaných pod záštitou Českého vysokého
učení technického v Praze, je přinést ucelenou přehlídku
technologií, strojů, materiálů, aplikací a nejnovějších trendů
v oboru strojírenství, povrchových úprav, mechanických a
chemických předúprav, hutnictví a slévárenství, zařízení pro
chemickou výrobu (včetně zpracování plastů a pryží) a zaří-
zení pro nakládání s odpady, recyklaci a čištění. Součástí
jsou samostatné veletržní akce:

� MACH – 6. ročník
stroje, zařízení a komponenty pro strojírenství 

� FINET – 4. ročník
povrchové úpravy a finální technologie 

� METAL – 13. řadový veletrh 
stroje a zařízení pro hutnictví a slévárenství 

� WAREC – 2. ročník
nakládání s odpady, recyklace, čištění 

� INTERCHEM – 1. ročník
stroje, zařízení a technologie pro chemickou výrobu, 
zpracování plastů a pryží  

Novinkou je razantní navýšení počtu států, které budou
mít na veletrzích obchodní zastoupení. Kromě standardních
zástupců evropských zemí přislíbilo účast i Chile, Ecuador,
Kolumbie, Peru, Irák, Pákistán a Indie. Většinou jde o dele-
gace podnikatelů, kteří mají zájem obchodovat s českými
strojírenskými firmami. Typickým případem je delegace ko-
lumbijská, která má prvořadý zájem o navázání obchodních
styků s výrobci strojů a zařízení pro zpracování odpadů. Per-
spektivně působí i zájem zástupců průmyslových odvětví z
Iráku a Íránu. Přestože se zatím neřadí mezi státy, se který-
mi by obchodování probíhalo bez překážek, jsou pro naše
exportně zaměřené podniky perspektivní. Na tuto skutečnost
je proto pamatováno i v doprovodném programu a mnohé
přednášky budou věnovány právě této problematice.

Zaměření veletrhů strojírenské techniky STROJEXPO
2007 a řada společných témat mezi kmenovými veletrhy
MACH a FINET a souběžně probíhajícími veletrhy ME-
TAL, WAREC a INTERCHEM vytváří předpoklady pro to,
aby účast na této akci nebyla zbytečná. Jde o udržení kroku
s moderními trendy v oboru i s konkurencí.

za veletržní správu Terinvest, s. r. o. 
Ing. Bohuslav Kuklík 

Ing. Martin Smrček

FAST VŠB TU Ostrava
ÚTAM AV ČR Praha

Inženýrská akademie ČR
za podpory

CIDEAS, SPS, ČSSI a ČKAIT

pořádají

konferenci

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ
12. dubna 2007 v Ostravě

Osmý ročník konference se zahraniční účastí bude zamě-
řen na rozvoj pravděpodobnostního posudku bezpečnosti,
použitelnosti a trvanlivosti konstrukcí v souladu se zdoko-
nalováním výpočetní techniky a s prohlubováním poznatků
z oblasti teorie spolehlivosti. Zvláštní pozornost bude za-
měřena na aplikace v projekční praxi.

___________________________
www.sbra-anthill.com
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Alternativní přístup k ověřování přesnosti 
digitální katastrální mapy

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

VUT – Fakulta stavební, Brno

Ing. Vladimíra ŽUFANOVÁ, Ph. D.
Katastrální úřad, Brno

Digitální katastrální mapa je součástí operátu katastru
nemovitostí. V příspěvku je diskutován postup daný před-
pisem a navržena alternativní metoda ověřování respek-
tující statistické principy. Obě možnosti jsou porovnány
v katastrálních územích Miroslav a Moravský Krumlov. 

Úvodem
V zájmu resortu je nejen tvorba nových digitálních katast-

rálních map (dále DKM), ale i ověřování jejich přesnosti.
V současné době se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky
č. 190/1996 Sb. [1] v platném znění. Podle názoru autorů
příspěvku není předepsaný postup zcela v souladu se zažitý-
mi statistickými principy, používanými v geodézii, přede-
vším se zákonem hromadění chyb.

Digitální katastrální mapa
Vzniká při obnově operátu katastru nemovitostí, přičemž

v současnosti platná vyhláška rozlišuje obnovu:

– novým mapováním podle §§ 48 až 56 vyhlášky;
– přepracováním SGI v S-JTSK do číselného vyjádření

podle § 57 vyhlášky. Tento způsob je možné používat
v územích s platnou katastrální mapou v S-JTSK, vy-
hotovenou na základě metod měření s přesností odpo-
vídající alespoň 4. třídě přesnosti podle dřívějších
předpisů;

– na podkladu komplexních pozemkových úprav, při nichž
dochází k obnově jen v té části katastrálního území, ve
které se tyto úpravy provádějí.

Technické parametry 
– přesnost bodů obsahu je dána kódem kvality bodu (tab. 1),
– souřadnicový systém je S-JTSK,
– je uspořádána podle katastrálních území,
– má vektorový charakter,
– neobsahuje duplicitní kresbu,
– umožňuje standardní grafický výstup,
– čárová kresba umožňuje vytvořit dva typy plošných

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

Analýza přesnosti podle vyhlášky

Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření
V terénu je nutné zaměřit kontrolní soubor podrobných

bodů. K tomu je třeba vybudovat bodové pole, připojit je do
referenčního systému a body kontrolního souboru dále iden-
tifikovat s podrobnými body katastrální mapy. Soubor po-
drobných identických bodů má být podroben analýze podle
kritérií uvedených ve vyhlášce pro kód kvality 3, resp. 4.

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrob-
ných bodů je střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem 

kde mx, my jsou střední chyby určení souřadnic x, y.

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y
dvojice podrobných bodů je základní  střední chyba md dél-
ky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené ze souřad-
nic, které musí být určeny tak, aby charakteristika:

– mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,14 m;
– md nepřesáhla kritérium ud vypočtené v metrech 

pro každou délku pro kód kvality 3 ze vztahu 
ud = 0,21 [(d + 12) : (d + 20)], resp. pro kód kvality 4
ze vztahu ud = 0,39 [(d +12) : (d + 20)].

Kód Bod

1
určený se střední souřadnicovou chybou 0,04 m 
(bývalá 1. třída přesnosti)

2
určený se střední souřadnicovou chybou 0,08 m 
(bývalá 2. třída přesnosti)

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

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

6 digitalizovaný z mapy měřítka 1 : 1 000

7 digitalizovaný z mapy měřítka 1 : 2 000

8
digitalizovaný z grafických map dřívějších 
pozemkových evidencí

Tab. 1. Kvalita podrobných bodů DKM

,
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Dosažení přesnosti určení podrobných bodů se ověřuje:
– oměrnými mírami nebo kontrolním měřením délek pří-

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

– nezávislým kontrolním měřením a výpočtem souřadnic
výběru podrobných bodů a jejich porovnáním s urče-
nými souřadnicemi.

Posouzení přesnosti souřadnic
�� Výběrová střední souřadnicová chyba

Pro porovnání dvojic souřadnic jednotlivých identických
bodů se vypočtou rozdíly 

kde xm, ym jsou dané souřadnice podrobného bodu a xk, yk jsou
souřadnice téhož bodu  z kontrolního určení.

Dosažení stanovené přesnosti se ověřuje pomocí výběro-
vé střední souřadnicové chyby sxy, vypočtené jako kvadratic-
ký průměr středních chyb souřadnic sx, sy, které se určí ve
výběru o rozsahu N bodů ze vztahů 

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

Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když
výběrová střední souřadnicová chyba sxy, vypočtená ze vztahu 

vyhovuje kritériu sxy ≤ 0,15 pro výběr o rozsahu N 100 až 300
bodů a sxy ≤ 0,14 pro výběr větší než 300 bodů u kódu kvali-
ty 3. Pro kód kvality 4 platí hodnota sxy ≤ 0,26 pro výběr
o rozsahu větším než 300 bodů.

�� Střední odchylka v poloze
Při posuzování jednotlivých bodů se přesnost  určení souřad-
nic pokládá za vyhovující, když střední odchylka v poloze up,
vypočtená ze vztahu 

nepřekročí  mezní odchylku 2uxy = 0,28 m, a přitom alespoň
60 % posuzovaných odchylek nepřekročí hodnotu uxy = 0,14 m
pro kód kvality 3. Pro kód kvality 4 platí hodnoty 2uxy = 0,52 m,
tj. uxy = 0,26 m.

�� Přesnost souřadnic dvojice podrobných bodů
Dosažení přesnosti se posuzuje podle rozdílu délek daného
vztahem

kde dm je délka spojnice vypočtená z daných souřadnic a dk je
přímo určená délka. 

Považuje se za vyhovující, jestliže:
a) absolutní hodnota všech rozdílů délek vyhovuje kritériu   [m];
b) kritérium I∆dI ≤ ud . k [m] je splněno pro 60 % délek d,

přičemž ud se vypočte pro příslušný kód kvality podrob-
ných bodů z uvedených vztahů a koeficient k má hodno-
tu pro délku:

– vypočtenou ze souřadnic k = 1,0,
– spojnice určenou z hodnot odměřených na mapě 

u měřítek
1 : 200, 1 : 250, 1 : 500 k = 1,1,
1 : 1 000 k = 1,2,
1 : 2 000 k = 1,3,
1 : 5 000 k = 1,6.

Kritéria přesnosti podle zákona 
hromadění chyb

Vzorce pro posuzování přesnosti DKM uváděné ve
vyhlášce mají původ v ČSN 01 3410, která byla v minulosti
závazným předpisem. Závaznost předpisu ovšem ještě neza-
ručuje jeho bezproblémovost. Nabízí se možnost pokusit se
stanovit kritéria porovnání souřadnic bodů DKM se souřad-
nicemi kontrolního měření na základě zákona hromadění
chyb. Stejně tak je možné pokusit se stanovit kritéria pro
ověření relativní přesnosti souřadnic dvojice podrobných
bodů na základě rozdílů přímo měřených délek a délek vy-
počtených z jejích souřadnic bodů.

Přesnost podrobných bodů DKM charakterizuje střední
souřadnicová chyba mxy (tab. 1). Úplná charakteristika přes-
nosti podrobných bodů není známa, předpokládejme proto
kruhový tvar elipsy chyb. Mezní souřadnicová chyba je pak
dána vztahem 

kde t je koeficient spolehlivosti. Pro zjiš�ování přesnosti jed-
notlivých bodů na základě rozdílů souřadnic DKM a souřad-
nic získaných kontrolním měřením navrhujeme použít
zkoušku na hladině významnosti 95 %, tj. t = 2. Mezní souřad-
nicová chyba je pak kritériem pro posouzení rozdílů mezi
body DKM a body kontrolního měření.

Další nezávislou metodou je posouzení relativní přesnosti
na základě rozdílů přímo měřených délek (dK) a délek vypo-
čtených ze souřadnic DKM (dDKM). Pro porovnání se stanoví
jejich rozdíl 

Podle zákona hromadění středních chyb je střední chyba
délky, vypočítané ze souřadnic bodů DKM, funkcí střední
souřadnicové chyby bodů DKM, tj. 

Volbou technologie měření lze zajistit, že přesnost přímé-
ho měření délek spojnic bodů bude výrazně větší než přes-
nost délek vypočtených ze souřadnic. Pro stanovení kritéria
tak bude rozhodující přesnost ze souřadnic vypočtených
délek spojnic. Za předpokladu homogenity souboru souřad-
nic bodů DKM se stejným kódem kvality nebude mít pro
posouzení rozdílů význam absolutní délka spojnice. Z dosa-
vadních zkušeností autorů vyplývá, že na tento předpoklad
se lze spolehnout až do délky spojnic několik set metrů.

∆x = xm – xk,   ∆y = ym – yk, 
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Mezní chyba délky spojnice, a tím i kritérium pro posouze-
ní shody s přímo měřenými délkami, pak je 

kde t = 2. Na základě výše uvedeného lze stanovit kritéria
přesnosti pro ověření samostatných bodů i relativní přesnosti
souřadnic bodů DKM podle zákona hromadění chyb.

Vyhláška požaduje v obou případech, aby 60 % bodů ne-
překročilo již hodnotu střední chyby. Žádný z  rozdílů nesmí
překročit mezní chybu. Při stanovení kritérií pro porovnání
délek označuje vyhláška střední chybu jako ud. Výpočet kri-
téria ud podle tohoto ustanovení není podle názoru autorů
v souladu se zákonem hromadění středních chyb, nebo� jeho
důsledkem je pro krátké délky značné zpřísnění požadavků
na přesnost podrobných bodů. Vyhláška v tomto případě
z nějakého důvodu nenahlíží hodnotu 0,14 m jako střední
chybu definovanou podle zákona hromadění chyb. Koneč-
ným dopadem je, že stanovené mezní hodnoty pro porovná-
ní délek odpovídají ověřování podrobných bodů se střední
souřadnicovou chybou menší než 0,14 m.

Samozřejmě nelze zpochybnit legitimní snahu mít co nej-
kvalitnější katastrální mapu. Zde však požadavky vyhlášky
na ověřování neodpovídají požadavkům stejného předpisu
na střední souřadnicovou chybu. Podle našeho názoru to
může v extrémním případě svádět ke zkreslování výsledků
zeměměřických činností na úseku katastru nemovitostí.

1) digitalizovaný z grafické mapy v měřítku 1 : 1000
2) digitalizovaný z grafické mapy v měřítku 1 : 2000
3) digitalizovaný z grafických map dřívějších pozemkových evidencí

Ověřování v katastrálním území Miroslav
Katastrální území a obec Miroslav leží přibližně 40 km

jihozápadně od Brna směrem na Znojmo. Ověřovala se část
katastrální mapy ležící převážně v intravilánu obce Miro-
slav. Do roku 1980 byla součástí katastrálního operátu mapa
1 : 2 880 v souřadnicovém systému Sv. Štěpán a přídělové
plány. V letech 1978–1980 probíhala obnova katastrálního
operátu novým mapováním podle instrukce pro technicko-
-hospodářské mapování. Od roku 2000 se mapa přepracová-
vala do digitální podoby. Platnost nového operátu byla
vyhlášena v roce 2002. Vzhledem k několika nedostatkům
bylo stanoveno, že nová DKM bude vyhotovena s kódem
kvality 4.

Pro kontrolní měření byla použita nová měřická sí� cha-
rakterizovaná vnitřní přesností mx,y = 0,03 m. Lze tedy oče-
kávat, že podrobné body zaměřené pro analýzu přesnosti
budou podstatně přesnější než podrobné body DKM. Identi-
ta bodů byla určena v programu VKM. K seznamu souřad-
nic kontrolních bodů byl připojen jako referenční výkres
DKM. Pak již bylo možné přiřadit k sobě čísla odpovídají-

cích identických bodů. Většina z nich jsou objekty trvalého
charakteru, zejména rohy budov a zděné podezdívky plotů.
Celkem bylo zaměřeno 724 podrobných bodů. Po identifika-
ci bylo vybráno 664 identických bodů.

Ke kontrolnímu měření délek se používalo ocelové pásmo
a ruční dálkoměr Topcon EM-30 s přesností 3 mm. Celkem
bylo zaměřeno 234 kontrolních délek. Část souboru kontrol-
ních délek (konkrétně 44) byla použita i pro kontrolu přes-
nosti vlastního měření. Bylo prokázáno, že soubor kontrol-
ních bodů splňuje s jistotou parametry kódu kvality 3. Je
tedy o stupeň vyšší kvality než ověřovaná DKM.

Přesnost DKM podle vyhlášky
Odchylky v poloze, vypočtené podle vyhlášky, byly roz-

děleny do tříd četnosti (tab. 3). Je zřejmé, že hodnoty se
dobře přimykají teoretickému rozložení hustoty pravděpo-
dobnosti pro střední souřadnicovou chybu. Je patrné, že vět-
šina bodů splňuje požadované parametry pro kód kvality 3.
V ověřovaném souboru se však objevily i body s podstatně
většími chybami. Porovnání středních odchylek v poloze
podle vyhlášky je shrnuto v tab. 4.

Podmínku up ≤ ux,y nesplňuje pouze 5 % podrobných bodů.
V tomto ohledu bylo kritérium podle vyhlášky splněno. Ne-
byla však dodržena podmínka, že u žádného ověřovaného
bodu nesmí up překročit 2ux,y (zde 0,52 m). Podle vyhlášky
je nutné konstatovat, že DKM nevyhovuje ani kritériím pro
kód kvality 4.

Dále byla určena výběrová střední souřadnicová chyba
bodů. Kontrolní měření lze považovat za podstatně přesněj-

 t,   m  u dd ⋅=

Tab. 2. Kritéria pro posouzení přesnosti DKM na základě zákona
hromadění chyb

Kód kvality bodu m x, y u x, y m d u d

3 0,14 0,40 0,20 0,40

4 0,26 0,74 0,37 0,74

61) 0,21 0,59 0,3 0,59

72) 0,42 1,19 0,59 1,19

83) 1,00 2,83 1,41 2,83

Tab. 3. Odchylky podle tříd četnosti

0–5 170 25,6

5–10 200 30,1

10–15 151 22,7

15–20 77 11,6

20–25 28 4,2

25–30 9 1,4

30–35 14 2,1

35–40 6 0,9

40–45 1 0,2

45–50 1 0,2

50–55 1 0,2

>55 6 0,9

celkem 664 100,0

Počet bodů
Podíl 
[%]

Odchylka u p 

[cm]

Tab. 4. Porovnání středních odchylek v poloze podle vyhlášky

Odchylka Poèet bodù Podíl [%]

u p   ≤  u x, y 628 94,6

u p  > u x, y  a u p  ≤  2u x, y 30 4,5

u p  > 2u x, y  (nevyhovuje) 6 0,9
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ší než u souřadnic podrobných bodů katastrální mapy. Proto
bylo zvoleno k = 1. Výběrová střední souřadnicová chyba
souboru bodů je sx,y = 0,18 m. Tato hodnota splňuje krité-
rium sx,y ≤ 0,26 m pro soubor větší než 300 bodů (N > 300) pro
posuzování přesnosti podrobných bodů katastrální mapy vy-
hotovené podle dřívějších předpisů ve 4. třídě přesnosti ma-
pování. Již nyní je zřejmé, že ověřovaná oblast DKM je jako
celek velmi kvalitní. Bohužel, 1 % bodů, které nevyhověly
kritériu up ≤ 2ux,y, je příčinou nevyhovujícího hodnocení po-
dle vyhlášky. Pokud bude ověřován daný soubor bodů podle
kritérií pro kód kvality 3, dosáhne se výsledků shrnutých
v tab. 5.

Porovnáním přímo měřených délek a délek vypočtených
ze souřadnic DKM podle kritérií [1] pro kód kvality 4 bylo
dosaženo výsledků obsažených v tab. 6. Je zřejmé, že krité-
riím vyhlášky nevyhověly tři míry. Jde o míry mezi body,
které byly jako chybné vyhodnoceny již při analýze souřad-
nicových rozdílů. Stejným postupem pro kód kvality 3 bylo
dosaženo výsledků uvedených v tab. 7.

Přesnost podle zákona hromadění středních chyb
Kontrolní soubor zaměřených identických bodů byl po-

droben analýze i podle zákonů matematické statistiky. Podle
oddílu 3 je mezní hodnota rozdílu souřadnic 0,40 m pro bo-
dy s kódem kvality 3 a 0,74 m pro body s kódem kvality 4.
Výsledky jsou uvedeny v tab. 8. Kritéria pro kód kvality 3,
určená ze souřadnicových chyb, nesplnilo 9 bodů. Jak bylo
uvedeno, body katastrální mapy mají deklarován kód kva-
lity 4. Kritéria stanovená podle souřadnicových chyb pro
kód kvality 4 nesplnily 4 body. Jde o body, které nevyho-
věly ani při analýze podle vyhlášky. Výsledky ověřování
délky spojnic podle zákona hromadění středních chyb shr-
nuje tab. 9.

Jako chybné se opět objevují délky mezi body, které byly
jako chybné již analyzovány. Počet nevyhovujících délek je
však menší než při ověřování podle vyhlášky. Jak již bylo
zmíněno, je tento stav způsoben tím, že vyhláška stanovuje
vyšší nároky na přesnost rozdílů mezi přímo měřenými dél-
kami a délkami vypočtenými ze souřadnic, než odpovídá
deklarované střední souřadnicové chybě.

Zkoušky potvrdily, že pro většinu lokality je oprávněně
DKM deklarována s kódem kvality 4. Ojedinělé problémy
však nutí ke konstatování, že DKM ověřovaná podle vyhláš-
ky nevyhovuje kódu kvality 4.

Ověřování v katastrálním území 
Moravský Krumlov

Moravský Krumlov leží v Jihomoravském kraji v okrese
Znojmo, přibližně 30 km jihozápadně od Brna. Analyzova-
ná mapa vznikla přepracováním původního technicko-hos-
podářského mapování z let 1974 a 1975. Podklady tvořilo
40 listů map 1 : 1 000. Katastrální úřad deklaruje podrobné
body DKM s kódem kvality 3.

Pro ověřování byla vybudována měřická sí� 40 bodů. Prů-
měrná střední souřadnicová chyba bodu měřické sítě z
vyrovnání vyšla 0,04 m. Pro kontrolní soubor podrobných
bodů bylo polární metodou zaměřeno 437 identických bodů.
Identita bodů kontrolního souboru s body DKM byla zjištěna
v programu VKM. Dále bylo zaměřeno 228 kontrolních délek.

Analýza přesnosti podle vyhlášky [1]
Při zjiš�ování rozdílů souřadnic dvojic identických bodů

byla hodnota ux,y překročena ve 28 % z celkového počtu
bodů, což vyhovuje vyhlášce. Kritérium 2up bylo ovšem pře-
kročeno ve 13 % případů. Katastrální mapa tím nesplnila
podmínky pro kód kvality 3. Výsledky porovnání délky
spojnic dvojic podrobných bodů shrnuje tab. 10.

Tab. 5. Ověření podle kritérií pro kód kvality 3

Odchylka Počet bodů Podíl [%]

u p   ≤  u x, y 498 75

u p  > u x, y  a u p  ≤  2u x, y 133 20

u p  > 2u x, y  (nevyhovuje) 33 5

Tab. 6. Porovnání délek podle kritérií pro kód kvality 4

Odchylka Počet bodů Podíl [%]

∆d   ≤  u d 225 96,2

u d  < ∆d  ≤  2u d 6 2,6

∆d  > 2u d  (nevyhovuje) 3 1,3

Tab. 7. Porovnání délek podle kritérií pro kód kvality 3

Odchylka Počet bodů Podíl [%]

∆d   ≤  u d 213 91

u d  < ∆d ≤  2u d 12 5,1

∆d  > 2u d  (nevyhovuje) 9 3,8

Tab. 8. Analýza podle zákona hromadění chyb

počet bodů podíl [%] počet bodů podíl [%]

u p   ≤  u x, y 655 98,6 660 99,4

u p  > u x, y 

(nevyhovuje)
9 1,4 4 0,6

Odchylka

Kód kvality 3

 u x, y  = 0,40 m 

Kód kvality 4 

u x, y  = 0,74 m

Tab. 9. Ověření délky spojnic podle zákona hromadění 
středních chyb

počet délek podíl [%] počet délek podíl [%]

∆d   ≤  u d 229 97,9 231 98,7

∆d  > u d 

(nevyhovuje)
5 2,1 3 1,3

Odchylka

kód kvality 3 – u d  = 0,40 m kód kvality 4 – u d  = 0,74 m

Tab. 10. Porovnání délky spojnic

Odchylka Počet bodů Podíl [%]

∆d  ≤  u d 209 92,0

u d  < ∆d  ≤  2u d 17 7,0

∆d > 2u d  (nevyhovuje) 2 1,0
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Analýza přesnosti podle zákona hromadění 
středních chyb

Pro porovnání souřadnic podrobných bodů byl použit stej-
ný soubor kontrolních bodů jako pro analýzu přesnosti podle
vyhlášky. Stejné konstatování platí i pro soubor délek spoj-
nic mezi podrobnými body. Výsledky jsou uvedeny v tab.
11 a tab. 12.

Obecně je třeba poznamenat, že nevyhovujícími body
jsou zde rohy plotů v zahrádkářské kolonii. Jejich evidování
s kódem kvality 3 je zarážející i proto, že některé byly zamě-
řeny fotogrammetricky. V lokalitách typu zahrádkářských
kolonií došlo zřejmě k posunu plotů, a proto kontrolně za-
měřené body nelze spolehlivě prohlásit za identické s pů-
vodním technicko-hospodářským mapováním. Není jasné,
proč státní správa vedla tyto body s kódem kvality 3, když je
identita reality a mapy velmi diskutabilní. Pokud by tyto
body nebyly vedeny s kódem kvality 3, DKM by vyhověla
požadavkům na přesnost.

Závěr
U digitálních katastrálních map vzniklých přepracováním

vždy zůstává riziko nezjištěných chyb a omylů původního
mapování. Ideálním předpokladem jejich vzniku je pouze
nové měření. Mapy vzniklé přepracováním jsou poplatné
možnostem doby vzniku podkladů a žádným postupem ne-
lze jejich kvalitu zlepšit nad úroveň použitých podkladů.
Rovněž možnost odhalení chyb a potenciálně problematic-
kých oblastí je při tvorbě DKM přepracováním omezena.

Kritéria podle vyhlášky kladou na podrobné body vyšší
nároky než standardní aplikace zákona hromadění středních
chyb. Jak již bylo uvedeno, podle názoru autorů není meto-
dika ověřování podle [1] exaktní ve smyslu principů zákona
hromadění chyb. V současnosti je připravována její novela,
jejíž platnost se čeká od 1.3.2007. To je jistě příležitost k za-
myšlení nejen nad metodikou posuzování přesnosti DKM.  

Výsledky analýzy přesnosti vedou k závěru, že vybrané
katastrální mapy nevyhovují požadovaným kritériím. Důvo-
dy mohou být dva, a to problémy s identitou bodů původní-
ho a kontrolního měření a omyl při původním mapování. Při
mapovacích pracích pochopitelně docházelo i k ojedinělým
pochybením. Některé omyly zůstávají neodhaleny řadu let.
Takové izolované případy nesnižují úroveň katastrální mapy
jako celku. Jiným případem je zmíněná zahrádkářská kolo-
nie v Moravském Krumlově. Jde o problematickou lokalitu
díky metodě vzniku původní mapy (fotogrammetrie) a cha-

rakteru užívání (časté změny oplocení). V těchto prostorách
je deklarování kódu kvality 3 pro podrobné body překvapivé.

Je možné zvažovat, zda body, u nichž lze předpokládat
hrubou chybu či omyl původního mapování, je správné z ově-
řování vyloučit. Zde diskutované výsledky jsou akademic-
kou studií, která není podkladem pro právně ani jinak závaz-
né závěry. Výsledky analýzy včetně komentářů byly předá-
ny vedoucím pracovníkům kompetentních katastrálních pra-
coviš�, kteří je použijí v souladu s předpisy a všeobecným
zájmem mít kvalitní digitální katastrální mapu. 
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Vondrák, J. – Fišer, Z. – Žufanová, V.: Alternative
Approaches to Accuracy Testing of Digital Cadastral
Maps

The digital cadastral map (DKM) is an essential part of
the Real Estate Cadastre. The department needs and
requires not only creation of new maps but also testing of
their accuracy. Accuracy testing of digital cadastral
maps is supposed to follow corresponding provisions of
law and the application-of-law instruction (hereinafter
referred to as the Instruction). According to the authors,
the procedure described in the Instruction contradicts
statistical principles commonly used in surveying, espe-
cially the theory of errors. This paper discusses the pro-
cedure prescribed by the Instruction and proposes an
alternative testing method respecting statistical princi-
ples. Both methods were used for accuracy testing of dig-
ital cadastral maps in two cadastral areas (Miroslav and
Moravsky Krumlov). The paper evaluates the quality of
maps in these cadastral districts and, above all, com-
pares the two methods of accuracy testing.

Vondrák, J. – Fišer, Z. – Žufanová, V.: Eine alternative
Herangehensweise an die Prüfung der Genauigkeit einer
digitalen Katasterkarte 

Eine digitale Katasterkarte (DKK) ist Bestandteil des
Operats des Liegenschaftskatasters. Im Interesse des
Ressorts liegt nicht nur die Schaffung neuer DKK, son-
dern auch die Prüfung ihrer Genauigkeit. Zurzeit richtet
sich die Prüfung der Genauigkeit von DKK nach den

Tab. 11. Výsledky ověřování rozdílů souřadnic

počet bodů podíl [%]

u p   ≤  u x, y 411 94

u p  > u x, y  (nevyhovuje) 26 6

Odchylka

Kód kvality 3

u x, y  = 0,40 m

Tab. 12. Výsledky ověřování délek

počet délek podíl [%]

∆d  ≤  u d 218 96,0

∆d > u d  (nevyhovuje) 10 4,0

Kód kvality 3

 u d  = 0,40 mOdchylka
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einschlägigen Bestimmungen der Verlautbarung Nr.
190/1996 Slg. in der geltenden Fassung (im Folgenden
nur "die Verlautbarung"). Nach der Meinung der
Autoren des Beitrags steht das durch die Verlautbarung
vorgeschriebene Verfahren nicht ganz im Einklang mit
den in der Geodäsie angewandten und bewährten stati-
stischen Prinzipien, vor allem mit dem Fehlerfortpflan-
zungsgesetz. Im Beitrag wird das durch die Verlaut-
barung gegebene Verfahren diskutiert und eine alterna-
tive Prüfmethode vorgeschlagen, die die statistischen
Prinzipien respektiert. Der Vergleich beider Möglich-
keiten wird in zwei Katastergebieten (Miroslav und
Moravský Krumlov) realisiert. Der Beitrag bewertet die
Qualität der DKK in den genannten Katastergebieten
und konfrontiert die zwei Herangehensweisen an die
Genauigkeitsprüfung.

� literatura

Staré fabriky, užitkové a výrobní haly, pivovary,
jatky, cukrovary, vodárny a vodojemy, mlýny a
vodní díla, nádraží, hutě, vápenky nebo důlní věže
patří do české a moravské krajiny a do obrazu
našich měst stejně neodmyslitelně jako historické

památky. Tato publikace dokumentuje autentický stav ně-
kterých průmyslových objektů a areálů v České republice v roz-
mezí let 2003 až 2006, představuje unikátní architekturu a ty-
pologii industriálních staveb, navazující na odpovídající tech-
nologie jednotlivých průmyslových odvětví. Zachycuje nejen
to, co zbylo z průmyslové éry v naší paměti; naznačuje součas-
ně východiska pro nové postindustriální využití tohoto dědictví,
od stavebních konverzí po alternativní uměleckou inspiraci.

Kniha, kterou doplnil fotografiemi Pavel Frič, vychází
v roce 300. výročí českého technického vzdělávání a těží
z mnohaletého bádání památkářů, teoretiků a historiků archi-
tektury z okruhu Výzkumného centra průmyslového dědic-
tví při ČVUT v Praze. 

Titanic, Grada, 2007

Dvořáková, E. – Fragner, B. –
– Šenberger, T.

Industriál_pamě�_východiska

Objemná budova paláce Myslbek na histo-
ricky významném rozhraní Starého a Nového
Města získala své jméno podle pozemku, na
kterém byla vystavěna. Jméno se poprvé na

Příkopech objevilo ve třicátých letech jako název výtvarného
spolku navazujícího na osobnost Josefa Václava Myslbeka,
který vlastnil v těchto prostorách prozatímní výstavní pavilon.
Do roku 1926 stála na Příkopech budova banky Union, která
se ji rozhodla strhnout a vypsat soutěž na sídlo nové. Projekt
počítal s rozšířením parcely až na Ovocný trh, kde se za tímto
účelem obětovalo pět domů. Stavba se však nerealizovala a
banka se rozhodla prázdnou parcelu prodat. Uvolněnou plo-
chu zaplnil ve třicátých letech zmiňovaný pavilon. Ozna-
čovala se tak nadále i prázdná parcela poté, co byl pavilon
v padesátých letech odstraněn. Celý prostor se proměnil v park
spojující klidné prostředí Ovocného trhu s živými Příkopy.
Parková úprava později sloužila jako staveniště pro výstavbu
metra a rekonstrukci Stavovského divadla. Město ještě mno-
hokrát uvažovalo, jak by se mělo s parcelou největšího a nej-
dražšího pozemku v centru Prahy naložit. V poslední vy-
psané soutěži zvítězila francouzská finanční společnost
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), která se pustila
do výstavby gigantického projektu administrativně obchod-
ního paláce Myslbek.

Vlastníkem budovy je akciová společnost Myslbek, založe-
ná v roce 1993 a spravovaná společností PBW Czech Repub-
lic. Projekt se uskutečnil díky úspěšné spolupráci společnosti
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a Magistrátu hlav-
ního města Prahy. Pro veřejnost byla nová budova poprvé
zpřístupněna v říjnu 1996. Nabízí 8 600 m2 prodejní plochy,
17 000 m2 kancelářské plochy a 324 parkovacích míst. 

Stavba jako celek se skládá prakticky ze tří na sobě nezá-
vislých budov. Kancelářská podlaží jsou soustředěna kolem
vnitřních atrií, aby všechny pracovní plochy měly dobré
denní osvětlení. Fasáda na Ovocný trh evokuje stylové a ba-
revné prvky pražské architektury, fasáda na Příkopy, s přes-
ně sesazenými skleněnými povrchy a impozantní výškou vstup-
ního podlaží “Piano Nobile”, vytváří symbolickou bránu se
stylizovanou pohyblivou mříží v moderním stylu. Nákupní
galerie v přízemí a prvním patře budovy je propojena eska-
látory a výtahem. Mezi nájemce kancelářských i prodejních
prostor patří významné české i mezinárodní firmy. Činnost
vyvíjejí v nejrůznějších oblastech podnikání: bankovnictví, pojiš-
�ovnictví, právní poradenská činnost, telekomunikace a spotřební
zboží. Většina nájemců se do budovy nastěhovala ihned po jejím
dokončení a i po několika letech zde stále působí.

Tisková informace

�zprávy
Myslbek oslavil desáté narozeniny

 

obzor2_2007.qxp  8.2.2007  12:20  Stránka 54



STAVEBNÍ OBZOR 2/2007 55

Rozvinutí snímku válcové plochy do roviny
Ing. Martin ŠTRONER, Ph. D.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Při dokumentaci památkových objektů je často třeba
digitální model objektu doplnit skutečnými fotografiemi
a tyto na objekt umístit. Článek uvádí matematický po-
stup, který umožní převést fotografii v digitální formě ze
zkreslené formy do podoby rovinné.

Úvod
Dokumentace nejen památkových objektů je oblast, ve

které se ve velké míře uplatňuje digitální forma zpracování
a prezentace výsledků měření. Z měřických metod je využí-
vána hlavně fotogrammetrie a v poslední době také laserové
skenování. Výsledkem práce bývá CAD model. 

Pro dosažení maximálně věrného zobrazení zdokumento-
vaného objektu je vhodné vytvořený model potáhnout sním-
kem jeho skutečného povrchu. Cílem uváděného matematic-
kého postupu je transformovat středový průmět části válco-
vé plochy tak, aby výsledkem byl povrch snímané válcové
plochy rozvinutý do roviny. Pro snazší odvození a výpočet
bylo přijato jedno zjednodušení, a to takové, že osa válcové
plochy je svislá a prochází počátkem soustavy souřadnic.
Tento předpoklad nikterak neomezí možnost použití výpoč-
tu. Vzhledem k tomu, že všechny výpočty probíhají v sou-
řadnicích, lze pomocí prostorové transformace tuto podmín-
ku snadno splnit i u válcové plochy, která ve skutečnosti
v terénu ve svislé poloze není.

Popis problému
Na válcové ploše je oblast, která byla zachycena např. di-

gitálním fotoaparátem, a tím převedena středovým promítá-
ním do roviny (rovinný snímací čip). Jako výsledek výpočtu
je požadován obraz zájmové oblasti na válci (obr. 1) rozvi-
nutý do roviny.

Matematické funkce
Při popisu možného postupu transformačního výpočtu

bude třeba využít dále uvedených matematických rovnic.

�� Válcová plocha
Rovnice (1) popisuje rovnici válcové plochy ve svislé poloze,
jejíž osa je rovnoběžná s osou Z souřadné soustavy a prochází
jejím počátkem [1]

kde X, Y jsou souřadnice a r je poloměr válcové plochy. Pro
výpočet bude využit také jiný popis válcové plochy, vyjádře-
ný na obr. 2, a rovnicemi 

kde ϕ je směrník bodu v rovině X, Y (v obloukové míře), s je
výška bodu B a d je délka po obvodu válce.

����Direktní lineární transformace 
Jednoduchá a účinná transformace geodetických (prostoro-
vých) souřadnic X, Y, Z na souřadnice snímkové x, y. 

Členy v závorce potlačují vliv radiální distorze, jejich velikost
je závislá na koeficientech k0, k1, k2 a vzdálenosti r od hlav-Obr. 1. Obraz zájmové oblasti na válci

,  r Y X 0222 =−+ (1)

 Z,s  =

,  r  d  ϕ⋅=

(2)

(3)

Obr. 2. Jiný popis válcové plochy

(4)

(5)
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ního snímkového bodu x0, y0. Podrobnější informace lze najít
např. v [2].

Kromě této transformace lze využít i jiné rovnice, např.
středového promítání, a snadno nahradit v algoritmu uvede-
né rovnice. Direktní lineární transformace (DLT) má velkou
výhodu ve snadném výpočtu transformačního klíče (koefici-
entů L1, L2, …, L11).

����Výpočet prostorových souřadnic 
Jestliže je k bodu B znám směrník ϕ, vodorovná délka D (zde
vždy totožno s r) a výška bodu Z, lze vypočítat prostorové
souřadnice X, Y, Z podle vzorců 

Tyto vzorce mají význam hlavně pro výpočet v návaznosti na
vzorce (2) a (3). 

Postup transformace
Pro výpočet transformace je nutné geodetické měření, kte-

ré určí poloměr válcové plochy a potřebný počet vlícovacích
bodů (nejméně 6, při použití členů potlačujících distorzi –
v závorce – příslušně více), které umožní výpočet prvků
vnitřní a vnější orientace pro přepočítávaný snímek pomocí
DLT. 

����Velikost pixelu
Je třeba zvolit, jak velkou oblast válcové plochy bude ve
výsledných obrazových datech reprezentovat 1 pixel. Lze
volit podle účelu prací, ale je vhodné volit podobně, jako je
tomu v originálních obrazových datech v zájmové oblasti.
Prakticky se volí ∆ = ∆s = ∆d, pixely snímače fotoaparátu
jsou pokládány za čtvercové.

����Stanovení zájmové oblasti
Dále je třeba zvolit hranice zájmové oblasti válce, pravý dolní
bod zájmové oblasti je definován dp, sp, levý horní bod je defi-
nován dk, sk (index p = počáteční, k = koncový). Tato volba
určuje spolu s hodnotou ∆ počet sloupců n a řádků m výsled-
ného obrazu. Platí

Body vymezující oblast mohou být zaměřeny geodeticky
(nejlépe současně se zaměřením vlícovacích bodů pro výpo-
čet transformace geodetických souřadnic do snímku), a poté
lze z prostorových souřadnic X, Y, Z určit souřadnice s, d
uvedených bodů. 

����Výpočet bodů na válcové ploše
Dále je třeba vypočítat polohu jednotlivých bodů na válcové
ploše, nejsnazší je to v souřadné soustavě s, d podle pos-
tupu

pro i = 0 až m,
pro j = 0 až n,

s [i, j] = sp + i . ∆,
d [i, j] = dp + j . ∆.

Výsledkem cyklu jsou dvě matice obsahující souřadnice pra-
videlného rastru po povrchu válcové plochy.

����Výpočet souřadnic 
Dalším krokem je ze souřadnic s [i, j], d [i, j] vypočítat Z [i, j]
a ϕ [i, j] úpravou vzorců (2) a (3). Dostaneme

Ze souřadnic Z [i, j] a ϕ [i, j] je třeba dále vypočítat souřad-
nice prostorové podle vzorců (6), (7), (8) a z nich souřadnice
snímkové x [i, j], y [i, j] podle vzorců (4) a (5). 

����Výpočet barvy bodu
Barva pixelu obrazových dat je složena z hodnot barev čer-
vené (R), zelené (Z) a modré (B), každá z nich v intervalu 0 až
255. Snímkové souřadnice x [i, j], y [i, j] z předchozího výpoč-
tu v matici o rozměru m × n obecně nejsou celá čísla, a tedy
je třeba pro určení barvy vypočítat hodnoty R, G, B z okolních
bodů. Při transformaci snímku je nutno zmínit a při algorit-
mizaci výpočtu ošetřit případ, kdy se promítaný bod zobrazí
mimo hranice snímku, a v takovém případě se přiřadí obvyk-
le barva černá (R = 0, G = 0, B = 0).

Pokud bod na snímku leží, pak je k dispozici mnoho po-
stupů, jak určit výslednou barvu bodu. Nejjednodušší je me-
toda nejbližšího souseda, u které se snímkové souřadnice 
x [i, j], y [i, j] zaokrouhlí a převezme se barva pixelu s těmi-
to souřadnicemi. 

Tento postup však značně zhoršuje kvalitu výsledného
obrazu, a proto se obvykle využívá jiných postupů, jako je
vážený průměr z nejbližších čtyř bodů (obr. 3), jejichž sním-
kové souřadnice se získají jako kombinace souřadnic xA =
= celá část (x [i, j], xB = xA + 1; yA = celá část (y [i, j]), yB =
= yA + 1. Hodnota červené barvy R se pak získá postupem

( ),  D  X ϕcos⋅= (6)

( ),     D  Y  ϕsin⋅= (7)

 Z .Z  = (8)

,   
 dd

  n  pk 1+
∆
−

= (9)

.    
 ss

  m  pk 1+
∆
−

= (10)

 s,Z  =

r
d

=ϕ .                                   (12)

(11)
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Obr. 3. Vážený průměr z nejbližších čtyř bodů
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kde RAA je hodnota červené barvy bodu na snímku o souřad-
nicích xA, yA, kde RAB je hodnota červené barvy bodu na sním-
ku o souřadnicích xA, yB, atd. Stejným postupem lze vypočítat
hodnotu barvy pro zelenou G a modrou B.

Výsledkem převodu (zpětné transformace) je matice m × n
prvků, kde každý prvek obsahuje hodnoty R, G, B, které lze
snadno uložit jako rastrový obrázek. Pro vytvoření obrazu
povrchu celé válcové plochy by ovšem bylo třeba transfor-
movat a spojit více snímků.

Závěr
Uvedený postup je možno využít nejen pro válec, ale

může být modifikován pro jiné matematicky vyjádřitelné
plochy rozvinutelné do roviny, jako je kuželová plocha nebo
eliptický válec. 

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 205/04/1398
GA ČR „Využití 3D skenerů v geodézii a památkové péči“.

Literatura
[1] Rektorys, K. a kol.:  Přehled užité matematiky. Praha, Promé-

theus 1995.
[2] Hanzl, V. : Přímá lineární transformace snímkových souřadnic

s eliminací radiálního zkreslení objektivu. Geodetický a kartogra-
fický obzor, 32/74, 1986, č. 5.

Štroner, M.: Flattening of an Image of the Cylindrical
Plane  

When documenting historical monuments, it is often ne-
cessary to add real photographs to the created CAD
model of a building and place them on top of it. This arti-
cle presents a mathematical procedure which facilitates
to convert a photograph in digital form from the distort-
ed form into flat form. 

Štroner, M.: Abwicklung einer Zylinderfläche in die
Ebene 

Bei der Dokumentation von denkmalsgeschützten
Objekten ist es oft notwendig, das CAD-Modell des
Objektes durch tatsächliche Fotografien zu ergänzen
und diese auf das Objekt zu platzieren. Der Artikel
befasst sich mit einem mathematischen Verfahren, das
die Überführung einer Fotografie in digitaler Form aus
der gezeichneten Form in die ebene Form ermöglicht.

,

, ... ,                (14)

�dizertace
Energetické systémy zpětného získávání
tepla z větracího vzduchu
Ing. Daniel Adamovský

Dizertace analyzuje nový způsob hodnocení energetické účin-
nosti zařízení na zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.
Práce vychází z trendu snižování provozní energetické
náročnosti budov a technických zařízení. 

Systém sledování technického stavu budov
geodetickými metodami
Ing. Pavla Formanová

Práce se vztahuje k některým částem Pražského hradu, jehož
vnitřní prostory se polohově zaměřují z vnitřku jednotlivých
místností. Splnění úkolů dizertace podle zápisu z obhajoby
brání nekvalifikovaná spolupráce pracovníků správy Hradu.  

Sledování posunů bodů geodetické sítě –
statistický přístup
Ing. Tomáš Kubín

V dizertační práci byl odvozen parametr necentrality x2-testu
a F-testu v Gaussově–Markově modelu s neúplnou hodností
pro ověřitelnou podmínku, pro variantu omezení parametrů
modelu a pro variantu středních hodnot měření.

Výztužné stěny dřevostaveb
Ing. Radek Brandejs

Práce se zaměřuje na chování výztužných stěn při statickém i
cyklickém zatížení. Teoretické modely byly ověřeny na ex-
perimentech ve skutečném měřítku. Získané výsledky lze
aplikovat při navrhování vícepodlažních budov s dřevěnou
kostrou, a umožní tak větší využití dřeva v bytové výs-
tavbě.

Vývojové trendy v bytové výstavbě 
na území ČR
Ing. Alena Smejkalová

Hlavním přínosem dizertace je mechanizmus prognózování
objemu výstavby na území ČR. Význam má formulace kvan-
tifikačního hodnocení vstupních faktorů pro vytvoření spektra
relevantních časových řad pro anticipaci dat prognózní časové
řady. 
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Téměř šest let násilného uzavření českých
vysokých škol za fašistické okupace mělo pro
školu dalekosáhlé následky. Kromě nevyčís-
litelných materiálních ztrát také četné oběti na
životech učitelů a studentů a několikaletou

izolaci od vývoje techniky a vědy ve světě. Jedním z důsled-
ků bylo např. i to, že reformy studia, připravované před oku-
pací, i stavba budov ČVUT v Dejvicích, započatá v roce 1925,
zůstaly nedokončené. 

Rok 1948, konkrétně represe vůči studentům a učitelům,
připravené a bezprostředně uplatněné po 25. únoru, tzv. stu-
dijní prověrka na všech vysokých školách, mající na ČVUT
za následek vyloučení několika set studentů, postupné ruše-
ní největší fakulty ČVUT – Vysoké školy obchodní, tehdy
již věd hospodářských, to vše byly skutečnosti, které signa-
lizovaly další vývoj. Začala jimi mimo jiné celková přestav-
ba ČVUT, během níž zejména v letech 1949 až 1960 došlo
k mnoha zásadním změnám především v organizaci fakult.
Vznikla pracoviště s celoškolskou působností, jako byly ka-
tedry vojenské, marxismu-leninismu, branné výchovy. V ro-
ce 1952 se osamostatnily Vysoká škola chemicko-technolo-
gická a Vysoká škola zemědělská. Legislativním základem
pro změny v organizaci a ve všech oblastech činnosti ČVUT,
postavení týkající se zaměstnanců a práv a povinností stu-
dentů, ale i majetku školy a studentských spolků, byl zákon
o vysokých školách č. 58/1950 Sb. Po roce 1960 mělo ČVUT
čtyři fakulty – stavební, strojní, elektrotechnickou a dnešní
fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. V roce 1976, jako
pátá, byla zřízena fakulta architektury. Na této struktuře nic
nezměnily ani pozdější zákony o vysokých školách, které by-
ly v letech 1950 až 1980 postupně vydány celkem čtyři (stej-
ně tak i statuty ČVUT). 

Nesporným kladem z hlediska rozvoje školy i jeho pod-
mínkou bylo pokračování v dostavbě dejvického areálu v le-
tech 1958 až 1988 a výstavba kolejí pro studenty ČVUT
v Podolí, na Strahově a v Bubenči. Čtyřicetiletou etapu v dě-
jinách školy ukončil 17. listopad 1989, kdy se podruhé
v tomto století dostala její existence a rozvoj do závislosti na
politické moci. Umožnil zahájit postupnou přeměnu ČVUT
v duchu demokratických tradic a požadavků kladených v sou-
časnosti na technickou inteligenci. Po rozdělení ČSFR byla
v roce 1993 zahájena  výuka na nově vzniklé fakultě doprav-
ní. Od roku 2005, kdy vznikla fakulta biomedicínského inže-
nýrství, má České vysoké učení technické sedm fakult.

Nedílnou součástí jsou pracoviště a účelová zařízení s ce-
loškolskou působností, jako jsou Masarykův ústav vyšších
studií, Kloknerův ústav, Výpočetní a informační centrum,
Technologické a inovační centrum, Výzkumné centrum prů-
myslového dědictví, Ústav technické a experimentální fyzi-
ky, Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Útvar vý-
stavby a investiční činnosti, Správa účelových zařízení, Na-
kladatelství Česká technika (členěné na Ediční středisko,
Audiovizuální a technické centrum a Prodejnu technické li-
teratury). Centrum informačních a poradenských služeb spo-
lupracuje s fakultami, katedrami i studentskými organizace-
mi. Pomáhá firmám průmyslových oborů a institucím kon-
taktovat talentované studenty, vytváří podmínky pro spolu-
práci již v průběhu studia. Lze zde získat veškeré informace
o studiu a dění na ČVUT i informace pro mimoškolní život.
Odborné poradny – studijní, psychologická, sociálněprávní,
duchovní – poskytují individuální pomoc.  

O vědeckých, pedagogických, kulturních, sportovních a dal-
ších aktivitách školy informuje časopis Pražská technika.

www.cvut.cz

�ČVUT

�výstava

 

Rozvoj vysokého technického školství do dnešních dnů

Jako profesoři medicíny jsou lékaři života lidu, právě tak profesoři techniky musí svými radami 
bdít nad životem průmyslu a svými přednáškami sloužit potřebám země a doby.

František Josef rytíř Gerstner

Lapidárium Betlémské kaple,  Betlémské náměstí,  Praha 1 • www.cvut.cz 
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�recenze

Již název naznačuje poněkud ne-
tradiční autorův přístup k této po-
měrně mladé a rychle se rozvíjející
disciplině. Z podtitulu je zřejmé, že
obsah knihy pokrývá dvě nosná
témata – rizikovou analýzu a rizi-
kový management. Spojuje tak
technickou i ekonomickou prob-
lematiku při studiu rizik.

Pro pochopení díla je třeba si
uvědomit autorův vývoj, který se
k problematice rizik propracoval

přes své aktivity v oboru stavební spolehlivosti až po činnost
projektového manažera uplatňujícího se v různých funkcích
pro kvalifikovaného investora. V této činnosti získal neoce-
nitelnou zkušenost s uzavíráním nejrůznějších smluv (man-
dátních, o dodávkách projektových a stavebních prací,
pojistných, jakož i kupních a nájemních). Stal se i rozhod-
cem u rozhodčího soudu. Měl tak možnost pochopit proble-
matiku rizik v celé její šíři a obecnosti. Jakkoli vybaven
poznatky teorie spolehlivosti, neklade přehnaný důraz na teo-
retické základy směřující k pravděpodobnosti selhání, jako
spíše na principy a způsob „spolehlivostního myšlení” při
hodnocení rizik. Přes nepochybně široký rozhled v sobě
autor nezapře stavebního inženýra a knihu směřuje do oblas-
ti technologických procesů a cíleně se nezabývá speciálními
otázkami, jako jsou finanční či ekologická rizika. Velkou
pozornost věnuje rizikologii. Je účelné čtenáře upozornit,
aby názvosloví věnoval potřebnou pozornost. Z vlastní zku-
šenosti mohu potvrdit, že nepřesná interpretace základních
rizikologických pojmů může vést až k hrubým omylům v
rizikové analýze.

Kniha není teoretickým dílem, je spíše průvodcem a uži-
tečným „rádcem” při řešení konkrétních úloh, s nimiž se
inženýr v denním životě setká. Z tohoto důvodu byla přijata
na Fakultě stavební ČVUT v Praze za jednu ze základních
učebnic pro rodící se studijní program „Bezpečnostní a rizi-
kové inženýrství”. Je rozdělena na čtyři části:

� První část je věnována základním pojmům a definicím.
Čtenář se dozví, co se skrývá pod pojmy projekt, aspekt,
segment, či Osoba. Pochopí událost jako realizaci jevu, na-
učí se rozlišovat mezi neurčitostí a nejistotou a dokáže roz-
lišovat mezi různými kategoriemi rizik, jejichž soubor tvoří
portfolio rizik. Postupně se dostane k základním pojmům
rizikové analýzy, jako je pravděpodobná možnost a škoda,
jakožto hmotná forma újmy. Důraz je kladen na souvislost
rizika s faktorem času a prostoru a na okolnosti (kontext),
v nichž se nachází projekt nebo Osoba. Pojmy riziková si-
tuace a rizikové faktory uzavírají tuto vstupní část knihy,
která se může zdát netrpělivému čtenáři poněkud rozvláčná.

� Druhá část předkládá teoretické základy, počínaje dis-
kuzí o fyzikálních a statistických  závislostech se zmínkou o
koeficientu korelace, jakož i o existenčních a sekvenčních
závislostech. Teorii pravděpodobnosti je věnován jen
nezbytný prostor s omezením na základní axiómy, z nichž
plynou i jednoduchá vyjádření pro závislost pravděpodob-

nosti na čase (pravděpodobnost během technického života
jako funkce pravděpodobnosti za jednotku času) a prostoru.
Zmínka je též o odhadech matematicko-statistických veličin,
dále o základních typech rozdělení pravděpodobnosti a o ná-
hodných funkcích. Navazující spolehlivostní inženýrství je
pojednáno na úrovni základních spolehlivostních modelů,
přesto nechybějí nezbytné transformační vztahy a odhad
střední životnosti včetně definice podmínek spolehlivosti.
Pozornost je v této části věnována inženýrství jakosti, a to
procesu zajištění jakosti včetně požadavku na potřebu syste-
matického managementu jakosti a jeho segmentů. Druhá část
je uzavřena problematikou rozhodování, definicí funkce
užitku a stanovením jejích vlastností. Čtenář najde zmínku
o logice, jakožto nástroji usuzování, a o významu lidského
činitele v rizikovém inženýrství a managementu rizika.

� Třetí část je nejobsáhlejší a předkládá metody analýzy
rizika. Důraz je kladen na vnímavost posuzovatele z hledis-
ka nebezpečí. Je diskutována metodika identifikace segmen-
tů a zdrojů nebezpečí, jakož i samotných nebezpečí metoda-
mi hazop, HIT apod., dále kvalifikace, tj. rozlišení  identifi-
kovaných nebezpečí, a nakonec jejich kvantifikace. Rozlišu-
je se relativní riziko (v porovnání s jinými, či s jistou srov-
návací úrovní) a absolutní riziko, jakožto pravděpodobná
škoda (součin pravděpodobnosti realizace scénáře a vzniklé
škody). Vlastním metodám předcházejí jednoduchá jedno-
parametrická  (FAR) a víceparametrická hodnocení (čára
FN, index RPN). Metody jsou pak rozděleny na simulační
(typu Monte Carlo) a expertní (UMRA, FMEA a její modi-
fikace) s tím, že je vždy diskutována jejich verbální a nume-
rická fáze. Nechybí ani zmínka o brainstormingu a analýze
SWOT.

� Závěrečná čtvrtá část naznačuje cesty, jak s rizikem
naložit. Za základní součást ovládání je označováno riziko-
vé inženýrství, zaměřené na analytickou stránku rizika. Spe-
cifické postavení má management rizika s cílem chránit sou-
časný a budoucí majetek  Osoby, který obsahuje kromě čin-
ností souvisejících s analýzou rizika zejména rozhodování
o riziku. Tato část, zahrnující čtyři základní strategie mana-
gementu rizika, tzv. 4T, je probrána velice důkladně. Velká
pozornost je věnována sledování rizika a potřebě a organiza-
ci systému managementu rizika. Bohaté praktické zkušenos-
ti autora se promítají do problematiky závazkových vztahů a
smluv, řešení sporů a pojištění. Čtenáře nepochybně zaujme
nejen diskuze o pojistitelnosti a nepojistitelnosti rizik a o re-
laci mezi funkcí užitku a pojištěním, ale i problematika za-
bezpečení proti nepojistitelným rizikům (bankovní záruky a
jejich formy).

� Obsáhlá příloha je praktickým návodem, jak pracovat
s vybranými expertními metodami (SAFMEA a UMRA) a po-
skytuje potřebné informace o základních typech rozdělení.

Tato kniha vyplňuje prázdné místo na českém trhu. Není
pochyb o tom, že o ni bude zájem nejen mezi studenty, ale i
mezi technickou veřejností. Její vydání je významným edič-
ním počinem vydavatelství C. H. Beck v Praze.

prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.

Milík Tichý 

OVLÁDÁNÍ RIZIKA
Analýza a management

C. H. Beck, Praha, 2006, 396 s., cena 850 Kč
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mezinárodní veletrh stavebních strojů, strojů na výrobu stavební
hmoty, stavebních vozidel, stavebního nářadí a těžebního průmyslu

23. – 29. dubna 2007
Nové výstaviště Mnichov

V polovině prosince byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce
a revitalizace bývalého Wilsonova nádraží. Po dobu pěti let,
které si přestavba vyžádá, musí být zachována provozu-
schopnost železniční stanice i metra. Stavební práce budou
probíhat v několika samostatných a za sebou následujících
etapách s cílem minimalizovat potíže způsobené cestujícím
a návštěvníkům stanice. České dráhy přijmou odpovídající
provozní opatření, aby mohl být zachován co největší rozsah
služeb.  Prostory sloužící k odbavení cestujících a poskyto-
vání služeb budou rozšiřovány a modernizovány jako jedny
z prvních. Již po první etapě by mělo zahájit činnost Cent-
rum pro odbavení cestujících s moderní koncepcí, která ús-
pěšně funguje na evropských nádražích. V prostorách želez-
niční stanice budou zřízeny další služby, např. banky, ces-
tovní agentury nebo poskytování informací. Návštěvníci bu-
dou mít možnost nákupů v renovovaných a rozšířených ko-
merčních prostorách. V historické Fantově budově budou
provedeny důkladné restaurátorské práce.

„Rekonstrukce pražského hlavního nádraží je pro nás vel-
kou výzvou, nebo� se v ní setkává krása secesní architektury
s moderním fungováním nádraží jako místa, které budou

vyhledávat jak cestující a návštěvníci hlavního města, tak
obyvatelé centra Prahy, kvůli příjemnému prostředí a široké
nabídce kvalitních služeb. Chceme nádraží nejen opravit,
ale především otevřít pro všechny obyvatele a začlenit do
života metropole“, říká Enrico Aliotti, generální ředitel
Grandi Stazioni S. p. A. Společnost, v jejímž čele stojí, při-
pravuje ve spolupráci s radnicí městské části Praha 1 obno-
vu přilehlých Vrchlického sadů. Cílem je zlepšit přístup
k nádražní budově a posílit bezpečnost a vlídnost prostoru.
Zkušenosti z revitalizace velkých nádražních komplexů v Itá-
lii a znalost problematiky železničního světa jsou základní-
mi prvky specializovaného know-how, které Grandi Stazio-
ni přenesla do českého projektu. Při zpracování tohoto netra-
dičního projektu byly využity zkušenosti českých odborníků
a společností. Cena investice je cca 1 mld. Kč, z toho je cca
50 % financováno Živnostenskou bankou. Pro zajištění sta-
vebních prací byla vybrána a. s. Metrostav.

Rekonstrukcí projdou následně i železniční stanice v Kar-
lových Varech a Mariánských Lázních, kde budou práce tr-
vat dva roky.

Tisková informace

�zprávy
Rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze 
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Dva tunely mezi městy Siglufjördur a Ólafsfjördur na
severním pobřeží Islandu o celkové délce téměř 11 km, které
postaví Metrostav za 5,7 mld. islandských korun, budou sou-
částí nového úseku hlavní dopravní tepny ostrova. O význa-
mu projektu svědčí i to, že podpisu smlouvy o zhotovení díla
se zúčastnili členové islandského parlamentu, ministři island-
ské vlády a mnoho dalších významných hostů. Obyvatelé
města Siglufjördur, kde byla smlouva podepsána, uspořáda-
li při této příležitosti velkou lidovou slavnost, na níž se
mimo jiné podával dort ve tvaru jedenáctimetrového tunelu. 

„Dvoukolovou soutěž obeslalo šest různých mezinárod-
ních konsorcií. Nabídka, kterou jsme předložili ve sdružení
s islandskou stavební společností Háfell, splnila požadavky
investora, společnosti Vegagerđin (instituce srovnatelná s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR) nejlépe. Dokázali jsme nabíd-

nout nejen nejvýhodnější cenu, ale obstáli jsme také v dal-
ších kritériích, například termínech či garancích kvality,“
říká obchodní ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát a dodává,
že nedostatečně chráněný domácí trh a nerovné podmínky
v zakládajících státech EU nutí české stavební firmy ucházet
se o zakázky i v tak vzdálených zemích, jakou je právě Island.
I tam jsou Češi schopni prokázat své kvality a prosadit se
navzdory domácím pochybnostem o vysokých cenách čes-
kého stavebnictví.

Firma počítá, že na výstavbě tunelů bude pracovat celkem
šedesát českých specializovaných dělníků a dvacet techniků a
že při dobrém řízení stavby bude schopna termín dokončení
zkrátit až o šest měsíců. 

Na stavbě, jejíž součástí je také most přes řeku Héðinsfja-
rðará a jejíž celková délka činí 14,1 km, vybuduje Metrostav
dva úseky ražených a hloubených tunelů o celkové délce
10 995 m. Kratší z obou tunelů, Siglufjördur, bude dlouhý
3 871 m, druhý tunel Ólafsfjördur bude měřit 7 124 m. Vjez-
dy do obou tunelů budou chráněny betonovými límci, které
zajistí přístupnost podzemní komunikace za ztížených kli-
matických podmínek. Ražba tunelů bude v celé délce probí-
hat ve vyvřelých horninách, nestabilní vrstvy se dají očeká-
vat pouze v hloubených úsecích. Výška nadloží je poměrně
vysoká, v úseku pod vrcholem Hólsfjall činí až 600 m. Pod-
mínky v podzemí budou pro raziče s ohledem na sopečnou
aktivitu Islandu značně náročné. V nejhlubších místech
ražeb bude teplota dosahovat až 40 ˚C. 

Tisková informace

�zprávy
Tunely na Islandu
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České vysoké učení technické v Praze
pořádá

16. ročník vědeckého semináře

Workshop 2007

19. – 23. února 2007
Fakulta stavební a Fakulta architektury, Thákurova 7, Praha 6
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Úprava rukopisu
� Název příspěvku(arial, 14 bodů, tučně),

oddílů (arial, 12 bodů, tučně) a odstavců
(times, 12 bodů, tučně) se píše malými písmeny
kromě velkých začátečních písmen, bez teček na konci.
Neměl by obsahovat více než 8 slov. Titulky se ne-
podtrhávají ani neprostrkávají. Pokud není článek příliš
rozsáhlý, není třeba nadpisy číslovat. U rozsáhlejších textů
se oddíly (kapitoly) mohou číslovat arabskými číslicemi
s tečkou, odstavce (podkapitoly) při hierarchickém členění
se číslují dvěma (výjimečně třemi) arabskými číslicemi
s tečkou za každou číslicí. 

� Záhlaví – jméno autora, název a místo jeho pracoviště
(nezkrácené osobní jméno, příjmení s akademickými titu-
ly a vědeckými hodnostmi; je-li autorů více, sdružují se
podle pracoviš�). 

� Anotace – max. 5 řádků vystihujících obsah článku,
anglické a německé résumé stejného rozsahu je překla-
dem anotace. V případě dodání pouze české verze redakce
zařídí její překlad  (vhodné je dodat cizojazyčné specifické
odborné termíny).

� Text článku (times, 12 bodů) – obvyklý rozsah je
8 až 10 stran, neměl by přesahovat 12 stran a obsahovat více
než 7 obrazových předloh (grafy, schémata, fotografické
snímky, tisky počítačových periferií apod.) a tabulek. 

� Seznam literatury se zařadí na konec rukopisu. Jednot-
livé prameny se označí čísly v hranatých závorkách. Uve-
dou se jen prameny citované v článku a v přiměřeném
rozsahu. Jen výjimečně by měla být citována literatura
starší patnácti let. Počet autocitací nesmí přesáhnout tře-
tinu všech citovaných prací. Odkazy v textu se uvádějí
rovněž čísly v hranatých závorkách, které nelze nahradit
lomítky. 

� Poznámka pod čarou nemá být delší než tři řádky. Píše
se na řádek následující za místem, ke kterému se text pod
čarou vztahuje. Od vlastního textu se odděluje vodorov-
nou čarou. Místo v textu a příslušný text pod čarou se vy-
značují arabskými číslicemi jako mocnitel s obloučkem,
např. 1), na rozdíl od poznámek u tabulek, kde se značí *).
Poznámky pod čarou se číslují průběžně v celém příspěvku.

Vzorce 
� V textu se odkazy na vzorce uvádějí obyčejnými čísly

v okrouhlých závorkách (n); 
� pro proměnné se v matematických výrazech používá le-

žaté písmo (times italica, 12 bodů), pro vektory

přednostně písmena latinské abecedy (arial italica tuč-
ně, 10 bodů), pro matice velká písmena, přednostně
latinské abecedy (TIMES ITALICA TUČNĚ,
12 BODŮ). Číslice ve vzorcích, a to i v indexech a
exponentech, se píší stojatě;

� indexy a exponenty se píší bez mezery ke znaku, se správ-
ným směrem snížení/zvýšení k základní úrovni řádku;

� desetinná místa se oddělují od celku desetinnou čárkou; 
� používají se zákonné měřicí jednotky;
� znaménka ve vzorcích (=, +, –, ., :, …, atd.) musí být od

ostatních veličin oddělena mezerou;
� pro násobení se nepoužívá *, ale příslušné znaménko; 
� jednotlivé matematické symboly do textu nelze vkládat

(na rozdíl od číslovaných rovnic), je nutné je psát jako
souvislý text.

Grafický program QuarkXpress 6.0, ve kterém se časopis lá-
me, v některých případech nekomunikuje s extenzemi pro
úpravu matematických vzorců různých verzí editoru Word.
U textů s velkým rozsahem vzorců je proto možné se před
zpracováním článku o vhodnosti dané extenze ve studiu
informovat (Ing. Milan Gattringer, tel.: 241 770 220).
Předejde se tak složitým korekturám. 

Úprava obrazových předloh a tabulek
� Na médium se obrázky ukládají jako samostatné soubo-

ry s příponou jpg, tif, eps, bmp s rozlišením 300 DPI.
Tabulky a grafy jako soubory s příponou xls. Prostor pro
ně se v rukopisu nevynechává, do textu se nevlepují. Do
redakce je třeba dodat i jejich tištěnou podobu. Pro zajiš-
tění kvalitní reprodukce je třeba dodat obrázky ve zhru-
ba dvojnásobném rozměru, než bude tištěný formát. Za-
měnitelnou základnu obrázku je třeba obyčejnou tužkou
vyznačit. Do textu budou v korektuře zalomeny podle
možnosti co nejblíže odkazu v závorce. 

� Pérové kresby – každý originál musí být na samostatném
listu maximálního formátu A4. Obrázky je nejlépe dodat
v poměru 1 : 1, tj. bu� na šířku jednoho sloupce (max.
77 mm), nebo dvou sloupců (max. 160 mm); tlouš�ka čar
musí odpovídat tištěnému formátu obrázku. Pro popiso-
vání kreseb a grafů se v textovém editoru používá výhrad-
ně písmo arial jednotné velikosti. Pro přehlednost má být
v obrázku co nejméně textu, s počínajícími malými pís-
meny. Vysvětlivky lze uvést v podpisku pod obrázek. V
textu se odvolávky na obrazové předlohy uvádějí v
kulatých závorkách (obr. n). U diagramů se stupnice
popisují vždy vně, na středu za jednosměrnou šipkou
následuje značka veličiny, za ní jednotka veličiny v hra-

Pokyny pro autory
STAVEBNÍ OBZOR
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

tel.: 224 354 596
klimova@fsv.cvut.cz

Redakce přijímá články v textovém editoru Word, tištěné po jedné straně bílého papíru formátu A4 (horní okraj 25 mm, levý 
35 mm, pravý 10 mm, dolní 15 mm), řádkování, 1,5. Rukopisy se dodávají výhradně na volných listech. Stránky se číslují
průběžně uprostřed dolního okraje. Současně je třeba dodat elektronickou verzi (disketu, CD, e-mail), opatřenou jménem autora
a názvy uložených souborů. Obrázky je vhodné uložit do samostatného souboru. Text nezalamovat do sloupců a obrázky do textu
nevkládat.
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natých závorkách. U grafu se vyznačuje ukončení ob-
rázku šipkou. Vytištěné obrázky je třeba označit vpravo
dole příslušným číslem a příjmením autora.

� Fotografické snímky, na rubu lehce označené číslem a
příjmením autora, musí být kontrastní, na hladkém bílém
fotografickém papíru s ostrou kresbou, rovnoměrným
leskem po celém povrchu, stupnicí polostínů, min. veli-
kosti 9 x 12 cm.

� Popisky pod obrázky (times italica, 12 bodů) na
samostatném listu se vloží za poslední stranu rukopisu. 

� Tabulky se označí průběžně arabskými číslicemi (Tab. 1.)
a názvem (times italica, 12 bodů) umístěným nad ta-
bulku. Vysvětlivky k obsahu a definice symbolů se píší
pod tabulku jako poznámky pod čarou. Na samostatných
listech se vkládají za poslední stranu textu. 

Příspěvky do rubrik
Rozsah nemá přesahovat šest stran a obsahovat více než čtyři
obrazové předlohy včetně tabulek. Pod textem se vpravo dole
uvede jméno a příjmení autora. Obecné požadavky na ruko-
pis, obrazové předlohy a tabulky platí obdobně jako u hlav-
ních článků. 

Recenze vědeckotechnické literatury
� Záhlaví – je nutné dodržet toto pořadí údajů: příjmení a

iniciály osobního jména autora (bez titulu), název díla
(u cizího název v originále, do závorky český překlad),
pořadí vydání (u druhého a dalších), místo vydání, vyda-
vatel, rok vydání, počet stran, obrázků, tabulek, popř. ce-
na. Název knih psaných jinak než latinkou se uvede
v českém přepisu. 

� Struktura – význam problematiky díla, záměr autora,
popis díla po významných částech (kapitolách), hodno-
cení záměru autora, okruh čtenářů, kterým je dílo určeno.
V pravé části rukopisu pod textem recenze jméno a pří-
jmení recenzenta nebo jeho šifra. Recenze nesmí být
delší než dvě strany. 

Údaje o autorech 
Na zvláštním listu autor uvede své jméno a příjmení, adresu
bydliště včetně PSČ, telefonní číslo, popř. e-mail na praco-
viště (netisknou se) a prohlášení, že jde o původní, jinde
nepublikovaný článek. Zároveň dodá podepsanou žádost o
otištění textu ve Stavebním obzoru.

Korekturní znaménka

výměna chybného nebo poškozeného písmene

výměna více chybných písmen, popř. slov

vypuštění přebytečných písmen nebo slov
(deleatur)

vypuštění textu ve více řádcích

chybějící slovo nebo text, popř. spojovací 
znaménko nebo pomlčka

vynechaná řádka

zařazení obrázku nebo tabulky

porušený slovosled

přemístění slov nebo řádek

přemístění přehozených písmen nebo slov

správné pořadí přehozených řádek

zapomenutá zarážka

posunutí textu nahoru nebo dolů

chybějící mezera

zvětšení mezer mezi slovy

zmenšení mezery mezi slovy 

zrušení mezery nebo spojovníku

zrušení mezery mezi řádky

vyznačení odstavce

zrušení odstavce

vysazení slov jiným písmem

index prvního stupně

index druhého stupně

exponent prvního stupně

exponent druhého stupně

chybně vyznačená korektura 
se v textu podtečkuje

Korektury se vyznačují barevně dvěma shodnými znaménky. Jedním se označí opravené místo a druhé se opakuje
na příslušném okraji otisku v účaří opravené řádky. Vpravo vedle znaménka na okraji otisku se napíše správné pís-
meno nebo doplňující text.

�� Tisknou se pouze původní, dosud nepublikované práce. 

�� Hlavní články se lektorují. 

�� Za obsah článku ručí autor. 

�� Otištěné články nejsou honorovány. 

�� Nevyžádané rukopisy se nevracejí, diskety a CD si lze
do měsíce po vyjití článku vyzvednout v redakci. 

Autorské korektury
Všechny otisky sazby zaslané autorovi musí byt zkorigo-
vány a vráceny do redakce obratem. Články se v redakci
upravují podle zvyklostí časopisu. V rámci korektury lze
opravovat pouze chyby v odborné a stylistické terminologii
a technické nedostatky zaviněné tiskárnou. Autor svým pod-
pisem na korektuře znovu potvrdí, že po opravě jím vyzna-
čených chyb s vytištěním článku souhlasí.

znaménko
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Ceník inzerce

v časopisu

STAVEBNÍ OBZOR
pro rok 200

Formát
vnitř listu

[Kč]

2. a 3. trana obálky  

[Kč]

1 strana .000,- 1 .000,-

3/4 strany 6. 0,- 1 . 50,-

1/2 strany 4. 00,- .500,-

1/3 strany . 00,- 5. ,-

1/4 strany 2. 0,- . 50,-

1/6 strany 1. 0,- 2. ,-

1/8 strany 1. ,- . 5,-

Inzerát na požádání graficky upravíme.
Další informace v redakci
tel./fax: 224 354 596
e-mail: klimova@fsv.cvut.cz/obzor

Cena za jeden výtisk je 40,- Kč, předplatné na celý rok 400,- Kč (+ poštovné a balné). 
Objednávky předplatného přímo na internetových stránkách http://web.fsv.cvut.cz/obzor/ nebo e-mail: mgdtp@volny.cz.
Písemně na adrese MG DTP, Ing. Milan Gattringer, Borovanská 3388/2, 143 00 Praha 4 nebo faxem na tel./fax: 241 770 220.

Jméno a příjmení (organizace):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel./fax: . . . . . . . . . . . . . . . . .   e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   DIČ:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankovní spojení:  kód banky: . . . . . . . . . . . .  číslo účtu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   specifický symbol:  . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení (organizace):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U organizace bankovní spojení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   DIČ:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objednávám závazně . . . . . ks časopisu STAVEBNÍ OBZOR v tištěné formě � nebo v elektronické formě na CD � .

Časopis/CD uhradím:    � složenkou    � fakturou    � osobně v redakci.

..............................................................                                  ....................................................................
datum                                                                                                                      podpis (razítko organizace)O
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