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Předložený rozbor se zabývá spolehlivostí lehkých střech
zatížených vlastní tíhou a sněhem. Porovnává se spoleh-
livost střech navržených podle předchozí verze ČSN a
podle zásad zavedených Eurokódů ČSN EN. Uvažují se
čtyři vybrané lokality na území ČR, pro které jsou stano-
veny pravděpodobnostní modely zatížení sněhem na zá-
kladě dostupných měření. Ukazuje se, že provedené změ-
ny předpisů jsou oprávněné a nanejvýš potřebné. Při ná-
vrhu lehkých střech se doporučuje zvýšit součinitel zatí-
žení od sněhu v závislosti na lokálních podmínkách a za-
těžovacím poměru charakteristických hodnot zatížení
sněhem a celkového zatížení na hodnoty větší než 1,5.

Úvod
Havárie lehkých střech v zimním období 2005/2006 vyvo-

laly revizi normativních dokumentů pro zatížení sněhem –
ČSN 73 0035 [1], ČSN P ENV 1991-2-3 [2] a ČSN EN
1991-1-3 [3]. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
ve spolupráci s ČVUT v Praze – Kloknerovým ústavem vy-
hodnotil dostupná měření a zpracoval novou mapu sněho-
vých oblastí, která se stala podkladem pro Změnu Z3 ČSN
73 0035 [4], Změnu Z1 přednormy ČSN P ENV 1991-2-3
[5] a Změnu Z1 zavedené evropské ČSN 1991-1-3 [6]. Všechny
změny jsou platné od 1. 11. 2006 a zavádějí stejnou charak-
teristickou hodnotu zatížení sněhem.

Nová mapa sněhových oblastí v dokumentech [4]–[6] od-
povídá zásadám zavedených evropských norem [6], [7] a
uvádí charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi pro
průměrnou dobu návratu padesát let (kvantily ročních ma-
xim pro pravděpodobnost 0,98). V některých oblastech jde
o hodnoty až dvakrát větší než podle předchozí verze ČSN
73 0035 [1]. Změny Z3 [4] a Z1 [5], [6] jsou proto předmě-
tem řady diskuzí a odborných článků [9]–[12], které změny
odůvodňují a poskytují pokyny pro jejich uplatnění v projek-
ční praxi.

V současné době lze navrhovat konstrukce podle ČSN 
73 0035 [4], kdy se uplatní pravidla pro kombinace zatížení
podle této normy, nebo podle ČSN P ENV 1991-2-3 [5] s vy-
užitím kombinačních pravidel podle ČSN P ENV 1991-1 [8]
pro zásady navrhování. Oba alternativní postupy se po defi-
nitivním zavedení příslušných souborů EN Eurokódů do
systému ČSN (asi od roku 2010) nahradí návrhem podle

ČSN EN 1991-1-3 [6] s uvážením kombinačních pravidel
podle ČSN EN 1990 [7].

Předložený rozbor se zabývá citlivou otázkou spolehlivos-
ti lehkých střech zatížených vlastní tíhou a sněhem. Porov-
nává se spolehlivost střech navržených podle předchozí ver-
ze ČSN 73 0035 [1] – dále značeno jako varianta „ČSN“,
podle ČSN 73 0035 po Změně Z3 [4] – varianta „ČSN Z3“
– a podle zásad zavedených Eurokódů ČSN EN 1991-1-3
[6] a ČSN EN 1990 [7] s využitím alternativních pravidel
(6.10) a (6.10a,b) pro kombinace zatížení v mezních stavech
únosnosti – varianty „EN (6.10)“ a „EN (6.10a,b)“. Uvažují
se čtyři vybrané lokality na území ČR, pro které jsou stano-
veny pravděpodobnostní modely zatížení sněhem z dostup-
ných měření ČHMÚ.

Ukazuje se, že změny platných předpisů jsou oprávněné a
nanejvýš potřebné. Při návrhu lehkých střech se doporučuje
zvýšit součinitel proměnného zatížení od sněhu v závislosti
na lokálních podmínkách a zatěžovacím poměru charakteris-
tických hodnot zatížení sněhem a celkového zatížení (od stá-
lého a sněhu) na hodnoty větší než 1,5.

Zatížení sněhem na zemi 
ve vybraných lokalitách

Pro kritické zhodnocení modelu zatížení sněhem na zemi
S, zavedeném změnami Z3 [4] a Z1 [5], [6], se dále využijí
měření ročních maxim S1 v meteorologických stanicích Hum-
polec, Ostrava-Poruba, Praha-Ruzyně a Zlín z období 1962
až 2006. Základní statistické charakteristiky ročních maxim
zatížení sněhem na zemi S1 – průměr µS1

a variační koefi-
cient VS1

– jsou uvedeny v tab. 1. Roční maxima zatížení
sněhem se zpravidla popisují Gumbelovým rozdělením
maximálních hodnot [7], [13]. Za předpokladu nezávislosti
ročních maxim lze z ročních extrémů odvodit průměr µSN

a
směrodatnou odchylku σSN

maxim, které nastanou v období
N let, ze vztahů [13]

Kvantil ročních maxim odpovídající pravděpodobnosti p
lze stanovit ze vztahu [13]

sp = smod – ln(-ln(p)) / c,                        (2)

kde smod a c jsou parametry Gumbelova rozdělení pro roční
maxima

smod = µS1
– 0,577√6σS1

/π ; c = π /(√6σS1
).        (3)
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Tabulka 1 dále uvádí statistické charakteristiky padesáti-
letých maxim zatížení sněhem na zemi S50, teoretické cha-
rakteristické hodnoty získané jako 98% kvantil Gumbelova
rozdělení a charakteristické hodnoty zatížení sněhem na ze-
mi podle ČSN 73 0035 [1] (v normě uvedena jako základní
tíha sněhu s0) a podle nové sněhové mapy zavedené změna-
mi Z3 [4] a Z1 [5], [6]. Údaje naznačují velmi dobrou shodu
teoretických hodnot sp, stanovených vyhodnocením meteo-
rologických pozorování, s hodnotami sk v nové mapě sněho-
vých oblastí [4], [5], [6] pro lokality Humpolec, Ostrava-Po-
ruba a Praha-Ruzyně. Pro oblast Zlína se zdá být charakte-
ristická hodnota sk podle nové sněhové mapy poněkud kon-
zervativní. Vzhledem k „vyhlazování“ sněhové mapy z dů-
vodu praktické použitelnosti (při tvorbě mapy se zavedl při-
měřený počet sněhových oblastí se stejnou charakteristickou
hodnotou) lze konstatovat, že změny Z3 [4] a Z1 [5], [6] velmi
dobře odpovídají výsledkům pravděpodobnostního rozboru.

Zatížení sněhem na střeše
Podle ČSN [1] se normové (charakteristické podle termi-

nologie EN) hodnoty zatížení sněhem na střeše ss,k (v normě
značeno sn) stanoví ze vztahu

ss,k = s0 µs κ ,                                (4)

kde s0 je základní tíha sněhu na zemi (pro uvažované lokality
uvedena v tab. 1), µs je tvarový součinitel a κ součinitel
stanovený v závislosti na tíze zastřešení. V dalším rozboru se
uvažují ploché střechy (α = 0˚) nebo střechy s mírným sklo-
nem (α ≤ 25˚), pro které platí µs = 1,0. Součinitel κ se v sou-
ladu s ČSN [1] uvažuje:

– hodnotou 1,2, pokud pro průměrné stálé zatížení 
(a zároveň charakteristickou hodnotu) platí 
µG = Gk ≤ 0,5 kN/m2;

– hodnotou 1,0, pokud platí µG = Gk ≥ 1,0 kN/m2;
– hodnotou stanovenou lineární interpolací v intervalu

1,2 až 1,0 pro µG = Gk v rozmezí 0,5–1,0 kN/m2.

Poznamenejme, že v souladu s ČSN [1] se součinitel κ stanoví
pouze na základě tíhy zastřešení přenášeného uvažovaným
konstrukčním prvkem. V dalším rozboru se však nerozlišuje
vlastní tíha zastřešení a další stálá zatížení, a proto se součini-
tel κ zjednodušeně stanovuje na základě charakteristické hod-
noty celkového stálého zatížení Gk.

Charakteristické hodnoty zatížení sněhem na střeše ss,k po-
dle dokumentů [4]–[6] se určí ze vztahu

ss,k = µi Ce Ct sk ,                            (5)

kde sk je charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi
uvedená v tab. 1, µi tvarový součinitel, Ce součinitel expozice
a Ct tepelný součinitel. Hodnoty tvarového součinitele v doku-
mentech [4]–[6] se opírají o nové poznatky o sfoukávání sně-
hu ze střech získané na základě evropského výzkumu [14].
Pro ploché střechy (α ≤ 25˚) je tvarový součinitel µ1 = 0,8
(v dalším rozboru se zjednodušeně uvažuje rovnoměrné zatí-
žení sněhem na celé ploše střechy). Součinitele expozice a
teploty se dále uvažují v souladu s doporučením dokumentů
[4]–[6] jednotkové, Ce = Ct = 1, a proto se v dalším rozboru
neuvádějí.

Pro stanovení výpočtové (návrhové podle terminologie EN)
hodnoty zatížení sněhem na střeše se podle ČSN [1] uvažu-
je součinitel zatížení γQ = 1,4 (v normě označený γf), zatím-
co při výpočtu návrhové hodnoty podle dokumentů [4], [6]
se uvádí vyšší dílčí součinitel zatížení - γQ = 1,5.

Pravděpodobnostní rozbor spolehlivosti
Předmětem rozboru je spolehlivost nosné konstrukce, pro

kterou lze funkci mezního stavu g(X) zapsat v jednoduchém
tvaru 

g(X) = KR R – KE (G + µ1 S50).                 (6)

Základní veličiny vystupující v rovnici (6) jsou popsány v tab. 2.
Při rozboru spolehlivosti se uvažuje návrhová životnost kon-
strukce padesát let, která se pro budovy a běžné stavby dopo-
ručuje v EN 1990 [7]. Proto se ve funkci mezního stavu (6)
uvažují pro zatížení sněhem na zemi hodnoty padesátiletých
extrémů S50. Poznamenejme, že statistické charakteristiky za-
tížení sněhem v tab. 1 se stanovily v souladu s postupy v Euro-
kódech.

Při návrhu odolnosti konstrukce podle verze ČSN 73 0035
[1] (varianta „ČSN“), podle ČSN 73 0035 po Změně Z3 [4]
(„ČSN Z3“) a podle zásad zavedených Eurokódů s využitím
alternativního pravidla (6.10) („EN 6.10“) se stanoví charak-
teristická hodnota odolnosti Rk ze vztahu

Rk / γM = γG Gk + γQ ss,k ,                      (7)

kde charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše ss,k se
určí ze vztahu (4) pro variantu ČSN a ze vztahu (5) pro va-
rianty ČSN Z3 a EN 6.10. Dílčí součinitele a charakteristické
hodnoty vystupující ve vztahu (7) jsou uvedeny v tab. 2.

Tab. 1. Charakteristiky zatížení ve vybraných lokalitách

ČSN

 s 0 

Humpolec 0,533 0,66 1,61 0,22 1,45 1 1,5

Ostrava-Poruba 0,344 0,68 1,06 0,22 0,95 0,5 1

Praha-Ruzyně 0,323 0,70 1,02 0,22 0,91 0,5 1

Zlín 0,296 0,64 0,88 0,22 0,79 0,5 1

Lokalita

Maxima Charakteristické hodnoty 

[kN/m2]
průměr

[kN/m2]
µ

S 1 

variační 
koeficient 

V
S 1

průměr 

[kN/m2]
µ

S 50 

variační 
koeficient 

V
S 50

teoretické   

s p 

Změny Z3, Z1 
s k 
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Ve variantě EN 6.10a,b, ve které se při návrhu odolnosti
použije dvojice rovnic 6.10a a 6.10b [7], se odolnost určí
z méně příznivého ze vztahů

Rk / γM = γG Gk + ψ0 γQ ss,k ,                    (8a)

Rk / γM = ξ γM Gk + γQ ss,k ,                     (8b)

kde zatížení sněhem na střeše ss,k se stanoví ze vztahu (5). Re-
dukční součinitele ξ a ψ0 ve vztazích (8a,b) se uvažují hodno-
tami doporučenými v ČSN EN 1990 [7], kde se uvádí ξ = 0,85
a ψ0 = 0,5 pro zatížení sněhem v obvyklých nadmořských výš-
kách nedosahujících horské úrovně (přes 1 000 m se má uva-
žovat ψ0 = 0,7).

V následujícím rozboru se sleduje spolehlivost konstruk-
ce navržené podle jednotlivých variant v závislosti na zatě-
žovacím poměru χ charakteristických hodnot zatížení sně-
hem na střeše k celkovému zatížení, který je dán vztahem

χ = ss,k /(Gk + ss,k) .                        (9)

Poměr χ lze u lehkých střech očekávat přibližně v rozmezí
hodnot 0,4 až 0,8. Pro poměr χ a známé zatížení sněhem na
střeše ss,k lze ze vztahu (9) stanovit charakteristickou hodnotu
stálého zatížení

Gk = ss,k (1 – χ) / χ .                   (10)

Poznamenejme, že v dalším rozboru se nerozlišují stálá zatí-
žení z různých zdrojů (vlastní tíha konstrukce, tíha střešního
pláště, tíha technického zařízení uvažovaného objektu, které
může být zavěšeno na nosné konstrukci střechy apod.).
Vzhledem k tomuto zjednodušení se ve variantách ČSN a
ČSN Z3 uvažuje součinitel stálého zatížení γG = 1,2 (v normě
označený γf). Ve variantách EN 6.10 a EN 6.10a,b se uvažuje
γG = 1,35.

Pravděpodobnostní modely základních veličin popsané
v tab. 2 jsou založené na doporučeních JCSS (Joint Commit-
tee on Structural Safety – Společná komise pro spolehlivost
stavebních konstrukcí) [15].

Poznamenejme, že poměr µR /Rk průměrné a charakteristické
hodnoty odolnosti R vychází z předpokladu, že pro charakte-
ristickou hodnotu přibližně platí Rk = µR (1 + 2 VR) [15].

Výsledky rozboru spolehlivosti
Rozbor spolehlivosti konstrukce vychází z funkce mezní-

ho stavu (6) a pravděpodobnostních modelů základních veli-
čin uvedených v tab. 1 a tab. 2. Závislost indexu spolehli-
vosti β na zatěžovacím poměru χ pro konstrukci navrženou
podle ČSN, ČSN Z3, EN 6.10 a EN 6.10a,b pro lokality Hum-
polec, Ostrava-Poruba, Praha-Ruzyně a Zlín zachycují obr. 1
až obr. 4. Spolehlivost konstrukcí navržených podle ČSN a
EN 6.10 pro všechny uvažované lokality se porovnává na
obr. 5.

Obrázky 1 až 5 zřetelně ukazují, že návrh založený na nor-
mě ČSN 73 0035 [1] (varianta ČSN) vede k významně nižší
spolehlivosti než nový model zatížení sněhem na střeše za-
vedený Změnami Z3 [4] a Z1 [5], [6] (varianty ČSN Z3 a
EN). Index spolehlivosti β je pro variantu ČSN menší při-
bližně o 1,0 až 2,0 v porovnání se směrnou hodnotou βt = 3,8
doporučenou pro běžné konstrukce a návrhovou životnost

Dílčí součinitel γ X k µ X

ČSN / ČSN Z3 / EN ČSN / ČSN Z3 + EN ČSN / ČSN Z3 + EN

odolnost R LN 1,15/1,15/1,15 (7)/(8) 0,8 R k 0,1

stálé zatížení G N 1,20/1,20/1,35 (10) 1,0 G k 0,1

zatížení sněhem na zemi 
(max. 50 let)

S GU – tab. 1 tab. 1 tab. 1

tvarový součinitel µ 1 – – 1,0/0,8 1,0/0,8 –

součinitel lehkých střech κ – – 1,0 až 1,2/– – –

zatížení sněhem na střeše 
(max. 50 let)

S s – 1,4/1,5/1,5 (4)/(5) m 1  m S 50 V S 50

největší odolnost K R N – – 1 0,05

největší zatížení K E N – – 1 0,1

Veličina Symbol Rozdělení V X

Tab. 2. Modely základních veličin

N – normální rozdělení, LN – lognormální rozdělení s počátkem v „0“, GU – Gumbelovo rozdělení maximálních hodnot

Obr. 1. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ
pro lokalitu Humpolec
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padesát let [7] (pravděpodobnost poruchy Pf je přibližně pa-
desátkrát až pětsetkrát vyšší než směrná hodnota Pt = 7,2 x 10–5

odpovídající βt = 3,8). Předchozí předpis tedy nezajiš�oval
dostatečně spolehlivé konstrukce lehkých střech.

Varianty ČSN Z3 a EN 6.10a,b vedou pro zatěžovací
poměr χ v očekávaném rozmezí od 0,4 do 0,8 (pro lehké
střechy) k indexu spolehlivosti β přibližně 3,8 až 2,8, a tedy
k pravděpodobnostem poruchy Pf vyšším v některých přípa-
dech přibližně padesátkrát, než je směrná hodnota. Ukazuje
se také, že pro konstrukce s převažujícím stálým zatížením
(χ ~ 0) vede návrh podle ČSN Z3 k poměrně malé spolehli-
vosti – index spolehlivosti je β ~ 3,0 a pravděpodobnost po-
ruchy Pf je asi dvacetkrát vyšší než směrná hodnota. Tento
poznatek odpovídá výsledkům studií [16] a [17].

Nejvyšší spolehlivosti je dosaženo při návrhu podle va-
rianty EN 6.10. Pro očekávané rozmezí zatěžovacího pomě-
ru 0,4 až 0,8 je index spolehlivosti β vyšší o 0,4 až 0,1 v po-
rovnání s ČSN Z3 a EN 6.10a,b.

Poznamenejme, že u všech uvažovaných variant návrhu je
patrná významná proměnlivost indexu spolehlivosti β s mě-
nícím se zatěžovacím poměrem χ. Například pro EN 6.10 se
index spolehlivosti β mění z 3,8 na 4,0, a následně klesá pod
3,0 pro χ = 0,8.

Výsledky pravděpodobnostního vyhodnocení meteorolo-
gických dat zatížení sněhem na zemi, popsané ve druhém od-
dílu, naznačují, že charakteristické hodnoty sk zavedené Změ-
nami Z1 [4] a Z3 [5], [6] dobře odpovídají teoretickým hod-
notám. Pro variantu EN 6.10 je však spolehlivost konstruk-
ce pro vyšší zatěžovací poměry χ > 0,3 nedostatečná; index

spolehlivosti β významně klesá pod směrnou hodnotu βt.
Tomu lze zabránit zvýšením součinitele zatížení sněhem γQ.
Obrázek 6 naznačuje vliv součinitele γQ na index spolehli-
vosti β pro lokalitu Praha-Ruzyně, kterou lze považovat za
reprezentativní (viz obr. 5). Pro žádoucí zvýšení spolehli-
vosti lehkých střešních konstrukcí v předpokládaném rozmezí
poměru χ 0,4 až 0,8 by bylo třeba zvýšit hodnoty dílčího
součinitele zatížení sněhem γQ na 1,7 až 1,9. Poznamenejme,
že podobný poznatek se uvádí ve studiích zpracovaných pro
kombinaci zatížení sněhem a větrem v šesti lokalitách v Ně-
mecku [18], [19].

Obr. 2. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ
pro lokalitu Ostrava-Poruba

Obr. 3. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ
pro lokalitu Praha-Ruzyně

Obr. 4. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ
pro lokalitu Zlín

Obr. 5. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ
– porovnání pro všechny uvažované lokality

Obr. 6. Vliv součinitele zatížení γQ na index spolehlivosti β
pro lokalitu Praha-Ruzyně
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Závěry
Z předložené studie spolehlivosti lehkých střech zatíže-

ných vlastní tíhou a sněhem lze vyvodit tyto závěry:
� statistický rozbor dostupných měření ve čtyřech vybra-

ných lokalitách v ČR potvrzuje charakteristické hodno-
ty uvedené v nové mapě sněhových oblastí, která je sou-
částí Změny Z3 ČSN 73 0035 [4], Změny Z1 ČSN P
ENV 1991-2-3 [5] a Změny Z1 ČSN EN 1991-1-3 [6];

� modely zatížení sněhem na střeše zavedené Změnami
Z3 [4] a Z1 [5], [6] zvyšují výrazně spolehlivost leh-
kých střech v porovnání s verzí ČSN 73 0035;

� spolehlivost střech navržených pro vlastní tíhu a sníh
klesá s rostoucím poměrem charakteristických hodnot
zatížení od sněhu a od vlastní tíhy a sněhu;

� index spolehlivosti lehkých střech navržených podle
ČSN 73 0035 [1] může v některých případech klesnout
až na hodnotu 1,5, což odpovídá vysoké pravděpodob-
nosti poruchy 0,07;

� index spolehlivosti lehkých střech navržených podle
Změny Z3 ČSN 73 0035 [4] a podle dvojice rovnic
6.10a a 6.10b v EN 1990 [7] a ČSN EN 1991-1-3 [6]
může v některých případech klesnout pouze na hodno-
tu 2,8, což odpovídá pravděpodobnosti poruchy 0,003,
a tedy stále nedostatečné spolehlivosti;

� nejvyšší spolehlivosti je dosaženo při návrhu podle rov-
nice 6.10 v EN 1990 [7] a ČSN EN 1991-1-3 [6]. Index
spolehlivosti je pro lehké střešní konstrukce vyšší při-
bližně o 0,1 až 0,4 v porovnání s variantami ČSN Z3 a
EN 6.10a,b;

� při návrhu lehkých střech se doporučuje zvětšit souči-
nitel proměnného zatížení od sněhu v závislosti na lo-
kálních podmínkách a zatěžovacím poměru charakte-
ristických hodnot zatížení sněhem a celkového zatíže-
ní (od stálého zatížení a sněhu) na hodnoty 1,7 až 1,9;

� další kalibrační studie by se měly zaměřit na zpracová-
ní operativních normových předpisů pro navrhování
lehkých střech na celém území ČR.

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu č. 103/06/1521
GA ČR „Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v ex-
trémních podmínkách“. 
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Holický, M. – Marková, J. – Sýkora, M.: Reliability of
Light Roofs Loaded by Snow

The submitted study is focused on a reliability analysis of

light-weight roofs exposed to permanent load and snow.

The reliability of roofs designed in accordance with pre-

vious ČSN and Eurocodes ČSN EN is compared. Four

localities in the Czech Republic, for which probabilistic

models are derived from the available data, are consid-

ered. It appears that the accepted revision is fully justi-

fied and highly needed. For the design of light-weight

roofs it is recommended to use the partial factors for the

snow load greater than 1,5; depending on local condi-

tions, and the load ratio of the snow load and the total

load.

Holický, M. – Marková, J. – Sýkora, M.: Zuverlässigkeit
leichter Dächer unter Schneebelastung 

Die vorliegende Analyse befasst sich mit der Zuverlässig-
keit leichter Dächer, die durch ihr Eigengewicht und
durch Schnee belastet werden. Es wird die Zuverlässig-
keit von nach der vorhergehenden Version der ČSN ent-
worfenen Dächern und von nach den Grundsätzen der
eingeführten Eurocodes ČSN EN entworfenen Dächern
verglichen. Es werden vier ausgewählte Standorte auf
dem Gebiet der Tschechischen Republik in Betracht
gezogen, für die Wahrscheinlichkeitsmodelle der Schnee-
belastung aufgrund zugänglicher Messungen festgelegt
werden. Es zeigt sich, dass die durchgeführten Änderun-
gen der Vorschriften berechtigt und höchst notwendig
sind. Bei der Planung leichter Dächer empfiehlt es sich,
den Koeffizienten der Schneelast in Abhängigkeit von
den örtlichen Bedingungen und dem Belastungsverhält-
nis der charakteristischen Werte der Schneelast und der
Gesamtbelastung auf Werte von mehr als 1,5 zu erhöhen.
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Posouzení funkční způsobilosti elastických 
mostních závěrů

Ing. Bohuslav NOVOTNÝ, DrSc.
ČVUT – Kloknerův ústav, Praha

doc. Ing. František LUXEMBURK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

V článku se analyzuje účinek přejezdu těžkých náklad-
ních vozidel na napjatost a deformace elastického most-
ního závěru a na základě vztahů DesignGuide2002 se
provádí výpočet trvalých deformací. Výsledky přibližné
analýzy potvrzují, že materiál je „přetížen“ a k vyjíždění
kolejí a poruchám spolupůsobení závěru s mostní a vo-
zovkovou konstrukcí může dojít již velmi brzy po jeho
uvedení do užívání. 

Úvod
Elastický mostní závěr (EMZ) má eliminovat účinky po-

hybů mostních konstrukcí s hodnotou maximálního pohybu
do 50 mm a zabezpečovat vodotěsnost. V praxi je však často
pozorováno předčasné porušení těchto konstrukčních prvků
– především ztrátou spolupůsobení (odtrhnutím) směsi závě-
ru a přilehlé konstrukce a vyjížděním kolejí těžkými náklad-
ními vozidly. V příspěvku budeme zkoumat vliv tohoto pře-
jezdu využitím relativně jednoduchých matematických mo-
delů, které se standardně uplatňují při posuzování funkčnos-
ti vozovek.

Vlastnosti materiálů 
Napětí v konstrukci elastického mostního závěru, vyvola-

ná teplotním roztahováním a zkracováním mostní konstruk-
ce, vznikají relativně pomalu. Relaxuje-li materiál závěru
obdobně rychle, jak to vyžadují změny teploty, výsledná na-
pětí jsou poměrně malá – proto jsou relaxační vlastnosti smě-
si EMZ mimořádně důležité. Při poklesu teploty schopnost
materiálu relaxovat postupně klesá až k bodu náhlé změny
vazkosti směsi Tg (teplota skelného přechodu). Při této tep-
lotě vazkost a roztažnost materiálu klesá téměř k nule, mate-
riál se stává křehkým a každý dodatečný pohyb způsobí lom
– dochází k poruše mostního závěru a ke ztrátě jeho funkční
způsobilosti.

V České republice upravují požadavky na EMZ technické
podmínky TP80 [2]. Definují požadavky na vstupní mate-
riály směsí, ale nepředepisují metody, které by posoudily vhod-
nost směsi závěru. Vhodnost směsi v USA pro APJ (Asphalt
Plug Joint) se ověřuje zkouškou AASHTO TSRST [1] (Ther-
mal Specimen, Restricted Specimen Test), tj. stanovením
teploty skelného přechodu Tg a času relaxace t75 (doba po-
třebná pro pokles napětí o 75 %). Styky APJ nesmějí být rea-
lizovány v oblastech s teplotami nižšími než Tg, čas relaxa-
ce t75 by měl být kratší než tB75 (Bridge Time Requirement),
který představuje časový úsek mezi jednotlivými přírůstky
(diskrétního) pohybu mostní konstrukce. 

Vlastnosti směsí 
Problematika elastických mostních závěrů je v zahraničí

(zejména v USA) rozpracována podstatně detailněji než v ČR.
Podrobnější informace o vlastnostech používaných materiá-
lů musíme proto hledat v zahraniční literatuře (zejména o vy-
jíždění kolejí při vyšších teplotách). Podle zprávy [1] byly
ověřovány směsi amerických výrobců, a to z hledisek, která
jsou důležitá pro správnou funkci závěru. Výsledky zkoušek
výrobků firem PAVETECH, WBA (Watson, Bowman,
Acme) a KL (Koch/LDI) pro teploty, které jsou pro posou-
zení účinků pojezdu těžkými nákladními vozidly nejzávaž-
nější, uvádí tab. 1. Sloupce 3 až 5 uvádějí výsledky v tahu –
modul pružnosti Eb, napětí na mezi průtažnosti σy a deforma-
ci εy odpovídající mezi průtažnosti. Další hodnoty charakte-
rizují schopnost adheze pojiva směsi závěru v kontaktu s be-
tonovou mostní deskou a přilehlou vozovkou – zkouškou v
přímém tahu bylo zjištěno mezní normální kontaktní napětí
σb,n a smykovou zkouškou smykové mezní kontaktní napětí
σb,t .V posledním sloupci je uveden modul tuhosti (rezilient-
ní modul) Mr směsi (zkouška v nepřímém tahu).

P – Pavetech; WBA – Watson, Bowman, Acme; KL – Koch/LDI

Experimentální výzkum vlastností závěrů používaných
v ČR byl v omezeném rozsahu proveden i v Silniční labora-
toři ČVUT. Uplatnění standardních zkoušek pro tyto nestan-

Tab. 1. Charakteristiky materiálů elastického mostního závěru 

Teplota E b σ y σ b,n σ b,t M r

[˚C]

P 1,3 0,027 0,020 0,067 0,110 15,7

21 WBA 4,6 0,130 0,029 0,09 0,130 8,9

KL 1,5 0,044 0,030 0,098 0,076 14,7

P 9,3 0,130 0,014 0,220 0,210 94,8

4,4 WBA 14,0 0,180 0,018 0,260 0,330 27,7

KL 7,8 0,150 0,019 0,190 0,220 56,3

Materiál ε y
[MPa] [MPa]

Tab. 2. Charakteristiky směsi závěru stanovené v laboratoři ČVUT

Teplota E F b,t   (σ b,t  ) M r

[˚C] [MPa] [kN, MPa] [MPa]

20 – 17,0   (0,962) –

5 – 35,0   (1,981) –

-10 80 – 1 230,0

-20 250 53,0  (2,999) 2 640,0
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dardní směsi naráželo při vyšších teplotách na značné pro-
blémy. Ze získaných výsledků základních materiálových
vlastností směsí uvádíme v tab. 2 modul tuhosti pojiva E,
modul tuhosti směsi (rezilientní modul) Mr a smykovou sílu
Fb,t na mezi porušení styku závěru a standardní asfaltové
směsi ve smykové zkoušce spojení vrstev (σb,t představuje
smykové napětí odpovídající síle Fb,t za předpokladu rovno-
měrného rozdělení napětí na ploše styku vrstev).

Analýza funkčnosti 
Při návrhu závěru je nutné přihlížet k chování vybrané smě-

si. Materiál styku musí být poddajný (vazký), aby se přizpů-
sobil deformacím vyvolaným teplotně podmíněnými pohyby
mostní konstrukce. Při nadměrné vazkosti však dochází
k nežádoucímu tečení směsi, k separaci kameniva a vyjíždě-
ní kolejí těžkými nákladními vozidly. Zaměříme se na tyto
účinky a budeme sledovat napětí, deformace při simulaci pře-
jezdu a možnosti vzniku trvalých deformací. Získání těchto
informací je náročné, reálnou situaci (schematicky znázor-
něnou na obr. 1) budeme proto modelovat zjednodušeně. Geo-
metrii závěru budeme uvažovat v podobě, kterou americké
zdroje považují za optimální: šířka 500 mm, tlouš�ka 5 cm.
Uvažujme účinek dvojmontáže standardní nápravy 100 kN –
dvě kruhová zatížení o poloměru 12,03 cm, rovnoměrné
svislé intenzity 0,55 MPa a vzdálenost středů pneumatik
34,4 cm. Výpočtovým modelem je dvousložkový systém:

– vrstva (popř. deska) EMZ s moduly pružnosti 20 MPa
(odpovídající teplotě 21 ˚C) a 100 MPa (4,4 ˚C), Pois-
sonovo číslo uvažujeme hodnotou 0,5;

– poloprostor s materiálovými parametry betonové kon-
strukce mostovky (Ec = 37,5 GPa, νc = 0,2).

Zanedbáme tedy vliv kovového krycího pásu zajiš�ujícího
uzavření dilatační mezery a přenášejícího svislé zatížení do
podkladní konstrukce. Rovněž zanedbáme vliv dalších po-
drobností geometrie prostoru, který závěr vyplňuje. Předběž-
né výpočty přitom naznačují, že tuhost podkladu nemá na
veličiny důležité pro posouzení jeho funkce zásadní vliv.

Spolupůsobení s konstrukcí
Působení elastického mostního závěru při přejezdu těžký-

mi nákladními vozidly v této části simulujeme modelem ten-
ké pružné desky, která spolupůsobí s podkladní mostní kon-
strukcí a na bocích s mostní vozovkou. Kontakt s mostní
konstrukcí je považován za dokonalý, pokud svislé tahové
kontaktní napětí je menší než pevnost spoje EMZ/mostní
konstrukce. „Desku EMZ“ analyzujeme metodou koneč-
ných prvků [3], v důsledku lokálních účinků těžkých náklad-
ních vozidel (rychlé odeznívání efektu se vzdáleností) uva-
žujeme pouze segment EMZ 0,5 x 1,5 m podle obr. 2 a po-
hyb dvojmontáže standardní nápravy 100 kN simulujeme
několika polohami zatížení (0 ≤ xL

≤ 0,18 m), simulace začí-
ná „okrajovou polohou“ středů zatížení xL = 0 . 

Výsledky zjednodušené simulace uvádí tab. 3. Zjednodu-
šení se týká především způsobu interakce desky závěru s při-
lehlou konstrukcí – symbolem V označujeme předpoklad vol-
ného okraje desky (situace vznikne po jeho odtrhnutí od kon-
strukce vozovky), R označuje případ s omezenou deformací
okraje (verze posuvného kontaktu s podmínkou ∂ 2w/∂y2 = 0
na okraji x = 0) umožňující svislé posuny jeho okraje. Dále
symbol O označuje předpoklad oboustranného kontaktu des-
ky závěru s podkladní mostní konstrukcí (nedochází k jeho
odtrhnutí, styk přenáší i tahová kontaktní napětí) a J jedno-
stranný kontakt s možností odtrhnutí závěru od mostní kon-
strukce (pouze za negativních – tlakových kontaktních napě-
tí). Veličina σokraj představuje normální okrajové napětí vy-
volané posuvným vetknutím závěru (model R), napětí σkont

označuje tahové normální napětí na styku s mostní konstruk-
cí, které může vzniknout pouze za předpokladu oboustranné-
ho kontaktu. Tabulka 3 ukazuje, že napětí σokraj i σkont nabý-
vají hodnot, které přesahují adhezní pevnost σb,n z tab. 1.

Maximální horizontální napětí σh materiálu závěru a průhy-
by w uvádí tab. 3. Výsledky výpočtu za předpokladu jedno-
stranného kontaktu J naznačují, že při odtrhnutí závěru se
vytvoří hrb (záporné průhyby) s následným značným zvýše-
ním horizontálních tahových napětí.

Výsledky předchozích výpočtů doplníme zpřesněnou ana-
lýzou vlivu podmínek na bočním styku desky závěru s kon-
strukcí vozovky: na okraji x = 0 určujeme okrajové síly a

Obr. 1. Schéma elastického mostního závěru

Tab. 3. Výsledky výpočtu za předpokladu kontaktu desky závěru 
a mostní konstrukce

E  = 20 MPa E  = 100 MPa

(21,0 ˚C) (4,4 ˚C)

σ okraj, max
R / O 0,357 0,357

[MPa] R / J 0,663 0,663

σ kont,max
V / O 0,734 0,727

 [MPa] R / J 0,734 0,727

σ h, max
V / O 0,363 0,362

[MPa] V / J 1,018 1,018

w max
V / O 0,396D-02 0,396D-02

[mm] V / J -4,247 -0,850

Veličina Typ výpočtu

V – okraj volný, R – posuvně vetknutý, J – jednostranný, O – oboustranný

Obr. 2. Simulace pohybu dvojmontáže standardní nápravy 
100 kN [m]
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okrajové momenty (dvojice sil) tak, aby byly splněny pod-
mínky vetknutí – nulové průhyby a nulové natočení okrajo-
vého průřezu desky. Uvažujeme pouze „okrajovou“ polohou
dvojmontáže xL = 0,1203 m na rozdíl od výsledků tab. 3,
které představují maximální hodnoty v intervalu 0 ≤ xL

≤ 0,18 m.

Maximální kontaktní napětí při vetknutí okraje a pro po-
rovnání horizontální napětí u volného okraje s cílem proká-
zat, že odtrhnutí závěru (ztráta kontaktu) vede k menšímu
horizontálnímu napětí s nekontrolovatelným růstem defor-
mací (tvorba hrbů), uvádí tab. 4. Pro porovnání jsou zde uve-
dena i okrajová napětí za posuvného vetknutí okraje – maxi-
mální hodnoty představují přibližně průměr při úplném ve-
tknutí okraje. 

Výpočet trvalých deformací 
V této části modelujeme závěr jako pružnou vrstvu v do-

konalém kontaktu s pružným poloprostorem, který má mate-
riálové parametry betonu mostovky. Na tuto soustavu půso-
bí dvě kruhová zatížení modelu dvojmontáže a tlouš�ku vrst-
vy závěru uvažujeme ve dvou verzích: 5 cm a 10 cm. Vý-
sledky výpočtu jsme shrnuli v tab. 5 včetně veličin důležitých
pro posouzení mechanického působení závěru. Vrstva mate-
riálu tl. 10 cm lépe roznáší zatížení, proto je smykové napě-
tí τxz na styku s podkladní konstrukcí menší než u vrstvy 
tl. 5 cm, menší je i pravděpodobnost ztráty pevného kontaktu
vrstvy závěru a podkladní konstrukce. Větší jsou i vodorov-
né deformace εh a svislé deformace εz. Vodorovné deforma-
ce přitom ovlivňují únavovou výkonnost (životnost) závěru.
Vysoké hodnoty deformací εz při vyšších teplotách jsou ne-
bezpečné z hlediska možnosti vzniku a rozvoje trvalých
deformací.

Výpočet trvalých deformací provedeme podle americké
návrhové metody Design Guide2002 [4]. Celková trvalá

deformace, vyjádřená hloubkou vyjeté koleje drut v asfaltové
vrstvě rozdělené na n vrstev, představuje součet trvalých de-
formací generovaných v jednotlivých vrstvách

kde εp
(i) je celková plastická deformace ve vrstvě i a hi je

tlouš�ka vrstvy i. Plastická deformace εp
(i) se určuje na základě

vztahů DesignGuide2002 [4] v závislosti na velikosti pružné
deformace vyvolané opakovaně účinky standardního zatížení
– budeme přitom používat výsledný model

kde εp je plastická deformace nahromaděná po N opaková-
ních zatížení,

εr – pružná deformace (resilient strain),
N – počet opakování zatížení,
T – teplota ve stupních Farenheita [°F],
k1 – parametr hloubky.

Parametr hloubky k1 je funkcí celkové tlouš�ky hac asfaltových
vrstev a hloubky z, ve které plastickou deformaci zjiš�ujeme

Vztahy (1) až (3) vycházejí z výsledků měření in-situ se za-
měřením na standardní asfaltové směsi. Při posuzování trva-
lých deformací směsi závěru s extrémně nízkými hodnotami
modulu tuhosti je tuto skutečnost třeba vést v patrnosti. Při vý-
počtu trvalých deformací podle vztahů (1) až (3) jde již o znač-
nou extrapolaci mimo interval kalibračních hodnot, nicméně
výpočty mohou poskytnout cenné informace o vlivu jednot-
livých veličin na průběh formování trvalých deformací. Při
výpočtech podle (1) jsme vrstvu materiálu závěru v případě
celkové tlouš�ky 5 cm rozdělili na vrstvy 3 + 1 + 1 cm a v pří-
padě celkové tlouš�ky 10 cm na vrstvy 4 + 2 + 2 + 2 cm. Vý-
sledky z tab. 6 dávají za pravdu zahraničním zkušenostem, že
za optimální je považována tlouš�ka 5 cm. Závěr tlouš�ky 10 cm,

Tab. 4. Maximální napětí při vetknutí závěru na styku s konstrukcí
vozovky 

E  = 20 MPa E  = 100 MPa
(21,0 ˚C) (4,4 ˚C)

σ okraj, max 0,205 0,216

σ h, max 0,859 0,905

σ h, max  FE 0,407 0,408

σ okraj, max = σ h, max  RE 0,513 0,513

CE

Okrajové
podmínky

Napětí
[MPa]

CE – napětí za vetknutí okraje, FE – u volného okraje, RE – za posuvného
vetknutí okraje 

Tab. 5. Napětí a deformace dvouvrstvého systému od účinku 
standardní nápravy 100 kN

20 MPa 100 MPa 
(21,0 ˚C) (4,4 ˚C)

5 0,1823 0,1822

10 0,1200 0,1200

5 0,5600 0,1051

10 0,7425 0,1484

5 -0,9411 -0,1749

10 -1,3592 -0,2669

Veličina Místo Vrstva  EMZ
h  [cm]

ε z 102     z = h /2

τ xz [MPa] z = h

ε h  102    z = h /2
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Tab. 6. Hloubka kolejí drut podle vztahů (1) až (3) předpisu [4]

T  = 21,0 °C T  = 4,4 °C 
(20 MPa) (100 MPa)

5 0,1890 0,0158

10 0,7689 0,0642

5 0,5699 0,0476

10 2,3179 0,1937

5 1,7181 0,1435

10 6,9876 0,5838

5 – 1,3041

10 – 5,3057

104

106

N
h 

 [cm]

102

103
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doporučený TP80 [2], generuje podstatně větší hloubku vy-
jetých kolejí. I když hodnoty podle vztahů (1) až (3) lze po-
važovat v důsledku extrapolace do jisté míry za nadhodno-
cené, je zřejmé, že při vyšších teplotách jsou závěry v důsled-
ku nízké tuhosti náchylné k nadměrné tvorbě trvalých defor-
mací i při menším provozu těžkých nákladních vozidel. Tyto
výsledky jsou ve shodě s pozorováním stavu již realizovaných
závěrů [5] a potvrzují i závěry práce [1].

Závěr
V příspěvku jsme uplatnili zjednodušené modely funkce

elastického mostního závěru k přibližné analýze jeho napja-
tosti a deformace při přejezdu těžkými nákladními vozidly a
k odhadu tvorby trvalých deformací. Výsledky naznačují, že
materiál závěru je těmito přejezdy nadměrně namáhán. Při
ověřování trvalých deformací jsme extrapolovali použití
vztahů návrhové metody [4], které byly odvozené pro stan-
dardní asfaltové směsi. Pro směsi s velmi malou tuhostí při
vyšších teplotách indikují malou odolnost proti vzniku a roz-
voji trvalých deformací. Vztahy (1) až (3), uplatněné při
určování hloubky vyjetých kolejí, by mohly být použity jako
základ pro úpravu výpočtového postupu na základě dlouho-
dobého monitorování funkce realizovaných elastických
mostních závěrů. 

Příspěvek byl vypracován v rámci projektů č. 103/ 04/ 0581
GA ČR.
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Novotný, B. – Luxemburk, F.: Assessment of Service-
ability of Asphaltic Plug Joints

In the paper, the effect of heavy vehicle loads on stress
and deformation state of asphaltic plug joints (APJ) is
addressed using approximate methods. Then the
DesignGuide2002 formulae are used to determine the
APJ rutting. The computations indicate that the materi-
al is overstressed and overstrained, which may result in
excessive premature distress formation.

Novotný, B. – Luxemburk, F.: Beurteilung der
Funktionsfähigkeit elastischer Fahrbahnübergangs-
konstruktionen an Brücken  

Im Artikel wird die Wirkung des Befahrens mit schwe-
ren LKW auf den Spannungszustand und die Ver-
formung einer elastischer Fahrbahnübergangskon-
struktionen an Brücken analysiert und aufgrund der
Beziehungen des DesignGuide2002 eine Berechnung der
bleibenden Verformungen durchgeführt. Die Ergebnisse
der Annäherungsanalyse bestätigen, dass das Material
"überlastet" wird und es bereits sehr bald nach der
Inbetriebnahme zur Spurrinnenbildung und zu Stö-
rungen des Zusammenwirkens der Übergangskonstruk-
tion mit der Brücken- und Fahrbahnkonstruktion kom-
men kann. 
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Využití homogenizačních principů 
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V článku je řešen problém kalibrace metody TDR (Time
Domain Reflectometry) pro měření obsahu vlhkosti sta-
vebních materiálů jak standardní gravimetrickou meto-
dou, tak metodou empirickou a metodami založenými na
dielektrických směšovacích modelech odvozených na
základě homogenizačních principů. Analýza experimen-
tálně stanovené kalibrační křivky slouží jako kritérium
pro posouzení vhodnosti a aplikovatelnosti jednotlivých
modelů.

Úvod 
V současnosti existuje mnoho metod, které mohou být

aplikovány jak v laboratoři, tak na místě stavby, např. při
stavebně technickém průzkumu. V laboratořích se setkáme
nejčastěji s přesnými a nákladnými zařízeními, pracujícími
např. na principu útlumu γ -záření [1], [2], [3], na principu
jaderné magnetické rezonance [4], [5] a rentgenové radio-
grafie [6]. Přestože přesnost těchto metod je nezpochybnitel-
ná, jsou většinou použitelné pouze pro laboratorní měření.
V praxi se používají méně přesné metody, založené např. na
zjištění elektrického odporu či kapacity kondenzátoru, kde
měřeným dielektrikem je vlhký materiál [7]. Přesnost totiž
značně závisí na vodivosti roztoku v pórech, tzn. především
na obsahu iontů solí v konstrukci či materiálu. 

Metoda TDR, o které jsme již referovali v pracích [8], [9],
umožňuje v závislosti na typu senzorů velmi přesné labora-
torní měření, ale i měření in-situ, a to i ve značně zasolených
materiálech. Její univerzálnost je důvodem, proč se nyní
podrobnou kalibrací zabýváme. S principem a technologií
měření se může čtenář seznámit v pracích [8], [9], kde jsme
podrobně rozvedli postup měření včetně základní kalibrace
senzorů a jejich osazení do materiálu. V tomto článku jsme
se zaměřili na evaluaci vlhkosti z naměřených hodnot rela-
tivní permitivity, což považujeme za klíčový krok pro uni-
verzální využití metody TDR k měření vlhkosti stavebních
materiálů s často velmi odlišnou vnitřní strukturou. 

Experiment
Kalibrační měření byla provedena na vzorcích pórobetonu

polské firmy PPH FAELBED zařízením LOM/RS/6/mps
firmy Easy Test [10], pracujícím na principu TDR. Labora-
torní sondy typu LP/ms stejného výrobce mají dva hroty o
délce 53 mm, ∅ 0,8 mm, vzdálenost hrotů je 5 mm. Přesnost
rozlišení senzorů udávaná výrobcem je ±0,1 % z naměřené-
ho obsahu vlhkosti.

U pórobetonu je často diskutována závislost trvanlivosti a
pevnosti na vlhkosti, zejména při cyklickém vlhčení a vy-
soušení. Jelikož aplikace homogenizačních metod je podmí-
něna znalostí základních materiálových parametrů, provedli
jsme měření celkové otevřené pórovitosti, objemové hmot-
nosti, hustoty matrice a nasyceného obsahu vlhkosti na prin-
cipu vakuové nasákavosti s využitím Archimédovy hmot-
nosti [11]. Výsledky zjištěných materiálových parametrů
jsou uvedeny v tab. 1.

Do vzorků o rozměrech 40 x 40 x 100 mm bylo nejprve
nutné vyvrtat dva paralelní otvory pro osazení senzorů a je-
jich horní části následně utěsnit silikonovým tmelem. Jednot-
livé vzorky byly částečně nasyceny vodou a parotěsně utěs-
něny. Vlhkost se monitorovala měřením relativní permitivi-
ty metodou TDR až do ustálení. Po ustálení permitivity, a
tím vlastně i vlhkosti, byl experiment přerušen a vlhkost v jed-
notlivých vzorcích stanovena gravimetrickou metodou. Z hod-
not relativní permitivity a odpovídajících hodnot gravime-
trické vlhkosti byla vytvořena kalibrační křivka (obr. 1).

Empirické konverzní funkce
Jak jsem již uvedli, pro stanovení závislosti obsahu vlh-

kosti na relativní permitivitě je možné použít destruktivní
gravimetrickou metodu, která je velmi oblíbena pro kalibra-
ci či ověřování metod měření vlhkosti. Tento způsob je ne-
jen časově náročný, ale dalším základním nedostatkem takto
stanovené kalibrační křivky je její omezení pouze na jednot-
livý materiál. Cílem je najít či navrhnout vhodný kalibrační
model pro celou škálu stavebních hmot, nezávisle na jejich
vnitřní struktuře. Jednou z možností je využití empirických
konverzních funkcí. Můžeme je stanovit např. gravimetric-
kou kalibrací a na základě jejich průběhu pro různé typy a
skupiny materiálů rozhodnout, pro jaké materiály s podobnými
či do jisté míry shodnými vlastnostmi jsou použitelné. Tento
způsob kalibrace metody TDR se osvědčil v půdních vědách,
kde se často setkáváme s empirickými křivkami navrženými
Toppem [12] či Malickim [13]. Platnost těchto empirických
kalibračních křivek, které jsou definovány vztahy (1) a (2)

Tab. 1. Základní materiálové parametry studovaného pórobetonu

Celková otevřená pórovitost [m3/m3] 0,77

Objemová hmotnost 480

Hustota matrice 2 060

Nasycený obsah vlhkosti 768

[kg/m3]

,                   3

eff

2

effeff εεεθ ⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅+⋅−= −−−− 6422 103,4105,51092,2103,5 (1)
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kde εff je relativní permitivita, θ [m3/m3] objemový obsah vlh-
kosti a ρ objemová hmotnost, jsme ověřili i pro pórobeton.
Přestože se někteří autoři domnívají, že tyto metody je možné
aplikovat univerzálně [14] pro veškeré porézní materiály, je
zřejmé, že pro námi studovaný pórobeton selhaly, což potvr-
zují výsledky prezentované na obr. 2. Protože si uvědomu-
jeme časovou náročnost empirické kalibrace, která by musela
být provedena pro celou řadu materiálů, využili jsme pro sta-
novení závislosti změřené relativní permitivity na vlhkosti
dielektrické směšovací modely, vycházející z principů homo-
genizace. 

Dielektrické směšovací modely 
Ve smyslu homogenizační teorie můžeme porézní mate-

riál obecně považovat za směs tří fází – pevné, kapalné a plyn-
né. V případě pórobetonu je pevná fáze tvořena jemně mle-
tým křemenným pískem, páleným vápnem, cementem a hli-
níkovým práškem. Kapalná fáze je reprezentována vodou a
plynná fáze vzduchem. V případě, že materiál je suchý, uva-
žujeme jeho strukturu pouze jako směs pevné a plynné fáze.
Objemová frakce vzduchu, který vyplňuje póry suchého ma-
teriálu, je definována jeho otevřenou pórovitostí. Při proni-
kání vody do materiálu dojde k částečnému vytlačení vzdu-
chu z pórů a k jeho nahrazení vodou. Chceme-li tedy spočí-
tat jeho relativní permitivitu, musíme nejprve znát permitivi-
tu jeho jednotlivých složek. V našem případě jsme relativní
permitivitu matrice pórobetonu εs spočítali na základě per-
mitivity suchého vzorku materiálu εeffd. Hodnota εs byla

Obr. 1. Empirická kalibrační křivka stanovená gravimetricky

Obr. 2. Závislost relativní permitivity na vlhkosti stanovená empirickými konverzními funkcemi Toppa a Malického

 ,
        

                  
    

ρ
ρρε

θ
⋅+

⋅−⋅+−
=
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159,0168,0819,0 2
eff (2)
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určena pomocí Rayleighova vztahu [15] 

kde fs a fa jsou objemové podíly pevné a plynné fáze v mate-
riálu a εa relativní permitivita vzduchu (1,0).

Prvním analyzovaným směšovacím modelem byl čtyřfá-
zový model, navržený Dobsonem a kol. [16], který je defi-
nován vztahem

kde εeff je relativní permitivita materiálu naměřená metodou
TDR, θ objemový obsah vlhkosti [m3/m3], θbw množství vá-
zané vody na stěnách porézního prostoru, εbw relativní permi-
tivita vázané vody, εfw relativní permitivita volné vody (79 při
20 ˚C), εa relativní permitivita vzduchu, ψ celková otevřená pó-
rovitost (0,77 m3/m3) stanovená pomocí vakuové nasákavosti
a α empirický parametr. 

Druhým směšovacím modelem je model de Loora [17]
definovaný vztahem

Dalším byl model Boettchera [18], který popisuje rovnice

Použili jsme také tři homogenizační vztahy Bruggemanova
typu, navržené Polderem a van Santenem [19]. V prvním
z těchto vztahů autoři předpokládali sférické uspořádání jed-
notlivých složek tvořících strukturu materiálu, druhý vztah
reprezentuje jehlicovité uspořádání, třetí plošnou orientaci
komponent. Tyto vztahy jsou vyjádřeny rovnicemi

kde fj je objemový podíl vzduchu nebo vody, εj relativní per-
mitivita vzduchu nebo vody. 

Podle Wienera [20] musí jakýkoli vícefázový kompozit
splňovat podmínky horní 

a dolní meze

funkce efektivní permitivity, která leží mezi těmito dvěma
hranicemi. Zde jsme Wienerovy meze použili pro ověření
získaných výsledků. 

Posledním ze sledovaných vztahů a modelů byla funkce
efektivní permitivity navržená Lichteneckerem [21], který
předpokládal, že splňuje podmínku definovanou rovnicí

εeff
k = f1ε1

k + f2ε2
k + f3ε3

k ,                     (12)

kde parametr k nabývá hodnot v intervalu [-1, 1]. Extrémní
hodnoty parametru k reprezentují tedy Wienerovy meze. Para-
metr k popisuje přechod od anizotropie při k = -1,0 k anizotropii
při k = 1,0. Lichteneckerova rovnice (12) je však aplikovatelná
i pro izotropní materiály. Je vhodné zmínit, že je konzistentní
s mnoha dalšími aproximacemi, např. Looyenga [22] zavádí
ve svých výpočtech funkce efektivní permitivity k = 1/3.

Výsledky a diskuze
Výsledky empirické kalibrace závislosti objemového ob-

sahu vlhkosti na změřené relativní permitivitě jsou uvedeny
na obr. 1. Získaná data jsme proložili polynomickou funkcí,
kterou můžeme považovat za empirickou kalibrační křivku
se spolehlivostí R2 = 0,9913. Obrázek 2 popisuje výsledky
získané aplikací empirických vztahů Toppa a Malického. Je
zřejmé, že hodnoty vypočtené pomocí Toppovy polynomic-
ké funkce jsou systematicky vyšší než experimentální data.
Můžeme však také pozorovat relativně dobrou shodu experi-
mentálně stanovených dat s výsledky Malického funkce v roz-
sahu vlhkosti do 0,20 m3/m3. Pro větší obsah vlhkosti je však
i tato funkce nevhodná. Toto zjištění nepřekvapuje, nebo�
obě funkce byly původně navrženy pro aplikaci v půdních
vědách. Zatímco pro většinu půd je charakteristická malá
hygroskopičnost, mnoho stavebních materiálů, např. póro-
beton, je značně hygroskopických. Pro tyto materiály se
zmíněné metody jeví jako nevhodné. V případě, že je apliku-
jeme, je nutné vždy ověřit jejich přesnost, např. empirickou
kalibrací. Pro ověření platnosti prezentovaných výsledků
uvádíme i Wienerovy meze.

Výsledky vypočtené Dobsonovým čtyřfázovým modelem
jsou pro různé hodnoty empirického parametru a vázané vlh-
kosti uvedeny na obr. 3. Byly získány optimalizací metodou
nejmenších čtverců, přičemž obsah vázané vlhkosti θbw byl
volen s ohledem na sorpční izotermu materiálu a parametr α
byl fitován podle gravimetricky získaných dat. První dvě
hodnoty θbw na obr. 3 korespondují s vlhkostí sorpční izoter-
my pro obsah vlhkosti 30 % a 97 %. Třetí hodnota reprezen-
tuje počátek nadhygroskopické oblasti vlhkosti. Z porovná-
ní je evidentní, že senzitivita Dobsonova modelu na změny
θbw je velmi malá a ve všech případech jsme získali velmi
dobrou shodu s experimentálními daty. Při aplikaci tohoto
modelu je však nezbytné znát obsah vázané vlhkosti a i tento
model je vhodné ověřit empirickou kalibrací. 
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U modelu de Loora bylo nejlepší shody s empirickými da-
ty dosaženo pro obsah vázané vlhkosti v blízkosti maximál-
ní hygroskopické vlhkosti. Výsledky tří úspěšných aproxi-
mací experimentálních dat jsou prezentovány na obr. 4, což
je důkazem malé citlivosti modelu na její změny.

Závislost relativní permitivity na vlhkosti, stanovená smě-
šovacími vztahy Boettchera a Rayleigha, je zřejmá z obr. 5.
Obě metody prokázaly, že jsou pro ověřovaný materiál ne-
vhodné, patrně pro absenci volných parametrů, které by zo-
hlednily specifické vlastnosti jednotlivých materiálů. 

Výsledky získané směšovacími vztahy Poldera a van San-
tena uvádí obr. 6. Je zjevné, že nejlepší shody s experimen-
tálními daty bylo dosaženo pomocí modelu, který předpo-
kládá jehlicovité uspořádání struktury materiálu. Přestože
neobsahuje volné parametry, byly výsledky téměř shodné
s výsledky získanými aplikací modelů Dobsona a de Loora.

Aplikaci Lichteneckerovy rovnice popisuje obr. 7. Vý-
sledky jsou opět velmi podobné Dobsonovu modelu. Opti-
malizovaná hodnota parametru k, která popisuje specifickou
mikrogeometrii (topologii) zkoumaného materiálu, odpoví-
dá přibližně empirickému parametru α v Dobsonově mode-
lu. Tento výsledek pouze ověřil správnost našich výpočtů,
nebo� Dobsonův model byl částečně odvozen na základě
Lichteneckerovy rovnice. Nepatrně lepší shodu Dobsonova
modelu s experimentálními výsledky, proti výsledkům Lich-
teneckerovy rovnice, připisujeme druhému volnému para-
metru v Dobsonově modelu, tj. obsahu vázané vlhkosti. 

Závěr
Experiment a výpočty prezentované v tomto článku může-

me považovat za další krok k aplikaci metody TDR při mo-

Obr. 3. Závislost relativní permitivity na vlhkosti stanovená Dobsonovým čtyřfázovým modelem

Obr. 4. Závislost relativní permitivity na vlhkosti vypočtená modelem de Loora
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nitorování obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech. Hlav-
ním přínosem je zjištění, že metody používané pro výpočet
obsahu vlhkosti z relativní permitivity změřené v půdních
vědách nejsou pro stavební materiály všeobecně aplikovatel-
né. Některé z ověřovaných metod je však možné po empiric-
ké kalibraci pro stavební materiály použít. Jako nejvhodněj-
ší se jeví modely Dobsona a Maxwella de Loora, které zavá-
dějí obsah vázané vody θbw jako volný parametr. Domnívá-
me se tedy, že obsah vázané vody je kritickým faktorem při
aplikaci homogenizačních principů při kalibraci metody
TDR pro stavební materiály, které jsou proti většině půd
značně hygroskopické. Je však nezbytné brát v potaz, že
jsme se v práci zabývali pouze jedním typem stavebního ma-
teriálu. Z tohoto důvodu není možné získané výsledky gene-

ralizovat pro všechny typy stavebních materiálů. V součas-
né době již probíhá měření na dalších běžných stavebních
materiálech, díky kterým bude možné rozšířit platnost
výše uvedených modelů na ostatní typy. Uvažujeme také o
aplikaci dielektrických směšovacích modelů na bázi
spektrální dielektrické funkce a funkce rozdělení objemo-
vé hmotnosti.

Článek vznikl ve spolupráci s Technical University of
Lublin. Výzkum byl částečně podporován výzkumným
záměrem MŠMT ČR č. MSM 684 077 00 31 a částečně
projektem KONTAKT MŠMT ČR č. CZ – 2 v rámci
česko-polské bilaterální spolupráce.

Obr. 5. Závislost relativní permitivity na vlhkosti vypočtená směšovacími vztahy Boettchera a Rayleigha

Obr. 6. Závislost relativní permitivity na vlhkosti vypočtená směšovacími vztahy Poldera a van Santena
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Pavlík, Z. – Fiala, L. – Černý, R. – Sobczuk, H. – 
– Suchorab, Z.: Application of Homogenization
Principles in the Calibration of the TDR Method

This paper outlines the problem of the calibration of the
TDR (“Time Domain Reflectometry“) method used for
the measurement of moisture content omogenization
techniques, an analysis of the experimentally determined
calibration curve is performed, which serves as a criteri-
on for the assessment of suitability and applicability of
the particular models in the measurement of moisture
content of porous building materials.

Obr. 7. Závislost relativní permitivity na vlhkosti stanovená pomocí Lichteneckerovy rovnice
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Pavlík, Z. – Fiala, L. – Černý, R. – Sobczuk, H. – 
– Suchorab, Z.: Anwendung der Homogenisierungs-
prinzipien bei der Kalibrierung des TDR-Verfahrens 

Im Artikel wird das Problem der Kalibrierung des TDR-
Verfahrens (Time Domain Reflectometry) für die
Messung des Feuchtegehalts von Baustoffen sowohl mit
der standardmäßigen gravimetrischen Methode, als
auch mit der empirischen Methode und mit Methoden,
die auf dielektrischen Mischmodellen basieren, die auf-
grund der Homogenisierungsprinzipien abgeleitet sind,
behandelt. Die Analyse einer experimentell bestimmten
Kalibrierungskurve dient als Kriterium zur Beurteilung
der Eignung und Anwendbarkeit der einzelnen Mo-
delle.   

Unikátní a ekologicky šetrné vytápění pomocí geotermál-
ní energie nahradilo v ústecké zoologické zahradě dodávky
tepla z dálkového parovodu. Ve dvou etapách byly vybudo-
vány venkovní rozvody geotermální vody, výměníkové sta-
nice tepla, rekonstruovány vnitřní rozvody ústředního tope-
ní a staré radiátory nahrazeny novými. Voda o teplotě 32 ˚C
je odebírána z vrtu hlubokého 515 m, který se nachází v areá-
lu zahrady.

Podle původního návrhu se voda měla přivádět do jednot-
livých stanic tepelných čerpadel, ale protože má specifické
chemické složení, může tepelné čerpadlo zanést, a tím jej
vyřadit z provozu. Bylo tedy třeba najít jiné řešení. Voda
z vrtu je primárním okruhem vedena přes deskové výmění-
ky, v nichž předá teplo vodě v sekundárním okruhu. Ta ná-
sledně putuje přes kaskádovitě řazená tepelná čerpadla, kde
je dále ohřívána podle aktuální potřeby. Zvolené řešení
umožní tepelným čerpadlům pracovat v optimálním režimu.
Kaskádové zapojení lze dobře regulovat, což snižuje poža-
davky na velikost akumulačních nádrží v kotelnách a pro-
dlužuje životnost kompresorů. Voda proudí ve speciálním
izolovaném potrubí uloženém do země.

Teplota výstupní vody je regulována podle počasí. Systém
měření a regulace vyhodnocuje venkovní teplotu, té přizpů-
sobuje momentální potřebu teploty a množství vody v systé-
mu a spíná potřebný počet čerpadel. Maximální teplota vody
v systému je 55 ˚C. Tepelnými čerpadly ji lze regulovat až
do venkovní teploty –6 ˚C. Při velkém poklesu teploty může
být jako doplňkový zdroj připojen elektrický kotel. 

Stavební práce na systému vytápění provedlo sdružení do-
davatelů pod vedením společnosti Skanska CZ během sedm-
nácti měsíců. Investorem projektu byla Zoologická zahrada
Ústí nad Labem, přičemž část finančních prostředků poskytl
Státní fond životního prostředí.

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem je umístěna v pří-
rodním prostředí na svahu Mariánské hory. Předchůdcem by-
la ptačí rezervace, kterou v těchto místech od roku 1908 bu-
doval významný ústecký podnikatel a milovník přírody pan
Heinrich Lumpe. Soukromá rezervace, zpřístupněná pro ve-
řejnost roku 1914, sloužila jako útočiště ústeckého i přeléta-
vého ptactva. Rezervace měla rovněž vést návštěvníky k po-
znání a lásce k přírodě. Kromě úkrytů pro ptactvo zde nechal
postupně vybudovat systém kaskád a vodopádů, jezírko, po-
hádkovou jeskyni, Trpasličí hrad, růžovou zahradu s pohád-
kovými výjevy a další dobové atrakce. Rezervaci obohatil
také o stovky jehličnatých a listnatých stromů, okrasných
keřů a vzácných rostlin, založil srnčí oboru a z dovezených
zkamenělých kmenů instaloval kamenný les. Rezervace, na-
zývaná po svém zakladateli Lumpepark, získala brzy velký
věhlas i v zahraničí – ročně ji navštěvovalo až 50 tis. náv-
štěvníků z celé Evropy. Po druhé světové válce byla přemě-
něna na zookoutek, který se postupně utvářel v dnešní zoo-
logickou zahradu rozmístěnou na ploše 26 ha. Vybudovány
zde byly pavilony šelem a exotária a velké výběhy pro noso-
rožce, žirafy, slony, zebry a antilopy.
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Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu 
za vysokých teplot

Ing. Lucie ZUDA
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Patrik BAYER, Ph. D.
Ing. Pavel ROVNANÍK, Ph. D.
VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku je prezentováno ověřování tepelných vlastností
materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektro-
porcelánovým plnivem a expandovaným vermikulitem
za vysokých teplot. Studovanými veličinami jsou součini-
tel teplotní vodivosti, měrná tepelná kapacita, součinitel
tepelné vodivosti a součinitel teplotní délkové roztažnos-
ti. Všechny parametry jsou určeny v rozmezí od labora-
torní teploty do 1 000 ˚C.

Úvod
Během životnosti stavební konstrukce mohou nastat ne-

standardní situace, kdy je znalost chování alkalicky aktivo-
vaných strusek za vysokých teplot užitečná, např. při zasa-
žení konstrukce požárem (stěny tunelů, šachet atd.). Materiál
na bázi alkalicky aktivované strusky může v tomto případě
sloužit jako požárně ochranná či tepelně izolační vrstva. 

Na vzorcích alkalicky aktivované strusky s elektroporce-
lánem a expandovaným vermikulitem jako pojivy bylo nut-
né stanovit vlhkostní a tepelné parametry referenční sady a
sad po zatížení vysokými teplotami. V článku jsou prezento-
vány výsledky experimentů, v nichž byly stanoveny tepelné
parametry tohoto materiálu během zatížení vysokými teplo-
tami v rozmezí do 1 000 ˚C. 

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

firmy Kotouč Štramberk. Chemický rozbor je uveden v tab. 1,
jemnost mletí v tab. 2. Pro přípravu alkalického aktivátoru
byl použit roztok vodního skla. Silikát SiO2 PORTIL–A do-
dala firma Cognis Iberia, elektroporcelán firma P-D Refrac-
tories CZ. Jeho pórovitost je 0,3 %, nasákavost 0,1 %, obje-
mová hmotnost 2 350 kgm-3. Chemické složení uvádí tab. 3,

jemnost mletí tab. 4. Expandovaný vermikulit dodala firma
Minko. Chemický rozbor je v tab. 5, kde je také uvedena che-
micky vázaná voda, u které při teplotách nad a pod 105 ˚C
dochází k uvolnění. Jeho pH je 7, hustota surového vermiku-
litu je 2 600 kgm-3, sypná hmotnost expandovaného vermi-
kulitu 75–130 kgm-3, tvrdost 1,5–3,0 Mohs, teplota sintrová-
ní 1 260 ̊ C, teplota tavení 1 315 ̊ C, žáruvzdornost do 1 100 ̊ C,
měrná tepelná kapacita 800 J/kgK.

Při výrobě vzorků (tab. 6) bylo nejprve nutné smísit sili-
kát s vodou na roztok, a poté ho zamíchat do homogenizo-
vané směsi strusky s elektroporcelánem a vermikulitem.
Aby se předešlo tvorbě pórů, byla směs nalita do 2/3 výšky
forem, vibrována 3 s, následně doplněna a opět 3 s vibrová-
na. Hotové vzorky byly zbaveny forem po 24 hodinách a
uloženy na dalších 27 dní do vodní lázně. Pro měření tepel-

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO Cl Na2O K2O SO3

38,6 0,52 7,22 38,77 12,9 0,5 0,06 0,21 0,38 0,36

Tab. 1. Chemické složení strusky [%]

Měrný povrch

0,045 mm 0,090 mm [cm2g-1]

12,4 1,9 3 920,00

Zbytek na sítu [% hm.]

Tab. 2. Jemnost mletí strusky

Tab. 3. Chemické složení elektroporcelánu [%]

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2

48,6 0,8 45,4 0,3 0,2 1 2,9 0,7

Tab. 4. Jemnost mletí elektroporcelánu

4 2,5 1 0,5 0,25 0,125 0,09 0,063 0,045

frakce 0-1 – – 0,69 45,24 70,76 89,98 93,4 98,99 99,99

frakce 3-6 69,31 95,52 100 99,98 99,99 100 – – –

Velikost oka 
[mm]

so
u
h
rn

n
ý
 z

b
y
te

k
 n

a 
sí

tu
 [

%
]

– 4,12frakce 1-3 100 98,98 10078,30 99,57 99,94 99,94

Tab. 5. Chemické složení vermikulitu [%]

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO Cl Na2O K2O SO3 TiO2 FeO

35-41 6-9,5 6-9,5 2-6 21,5-25,5 0,3 0-0,5 0,8 3-6 0,02 0,6-1,4 1,17

S P2O5 F Cr2O3 Li2O H2O (+105 ˚C) H2O (-105 ˚C)

0,18 0,2-2 0,2-0,8 0,01-0,15 0,03 5,18 6,02

Tab. 6. Složení směsi pro výrobu vzorků

frakce frakce frakce

0-1 3-4 3-6

315 315 315 44 450 90 235

Záměsová 
voda
[ml]

Elektroporcelán [g]
Vermikulit Struska Silikát

[g]
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ných parametrů byly použity vzorky:
– součinitel teplotní vodivosti 

3 vzorky 71 x 71 x 71 mm, ve kterých byl zabudován
teplotní senzor složený ze šesti termočlánků chromel-
-alumel podél osy vzorku;

– měrná tepelná kapacita
3 vzorky 71 x 71 x 71 mm;

– součinitel teplotní délkové roztažnosti
2 vzorky 40 x 40 x 100 mm. 

Experimentální metody
� Součinitel teplotní vodivosti byl určen metodou dvoj-

né integrace na základě teplotních profilů zjištěných při jed-
nostranném ohřevu [1]. Tato metoda je založena na aplikaci
inverzní úlohy vedení tepla, která vychází z rovnice vedení tep-
la ve tvaru

kde T je teplota, a [m2s-1] součinitel teplotní vodivosti.

Při řešení inverzní úlohy se předpokládá, že T(t) a T(x)
jsou monotónní funkce a konstantní teplota τ = T(x, t). Pak
musí existovat vzájemně jednoznačné parametrizace x = x0

(τ, t), t = t0 (τ, x), kde x0 a t0 jsou monotónní funkce. Využi-
jeme-li toho, pak integrací rovnice vedení tepla (1) podle x a
t dostaneme

a odtud po řadě algebraických úprav [1] součinitel teplotní vo-
divosti v závislosti na teplotě 

Určení teplotních profilů ve vzorku potřebných pro apli-
kaci řešení inverzní úlohy vedení tepla ve tvaru (3) je zalo-
ženo na využití speciálně upravené pece. Vzorek je v kon-
taktu s prostředím pece pouze jedním čelem. Boční strany
jsou tepelně izolovány, čímž je zajištěno jednorozměrné
vedení tepla. Pec má dvojí dvířka – plná udržují konstantní
teplotu, druhá jsou opatřena otvorem. Vzorek se vloží do
dvířek a vzniklé mezery se utěsní tepelně izolačním mate-
riálem. Po dosažení požadované teploty se dvířka vymění a
vzorek se vystaví jednostrannému ohřevu. Teplotní senzory
podél osy vzorku (termočlánky chromel-alumel) umožňují
zaznamenávat teplotní pole. Z křivek T(x, ti) se vybere sada
8 až 10, které jsou pak použity k výpočtu součinitele teplot-
ní vodivosti a. 

� Měrná tepelná kapacita c [Jkg-1K-1] byla určována v zá-
vislosti na teplotě. Do neadiabatického směšovacího kalori-
metru s kalibrovanými tepelnými ztrátami [2] naplněného

vodou se vhodí vzorek vyhřátý na požadovanou teplotu.
Známe-li počáteční teplotu vody v kalorimetru a konečnou
teplotu vody po vyrovnání v kalorimetru včetně oprav na te-
pelné ztráty, získáme změnu entalpie vzhledem k jisté refe-
renční hodnotě. Sadou měření pro různé teplotní zatěžovací
stavy vzorku získáme entalpii odpovídající příslušným tep-
lotám. Tyto hodnoty můžeme pak vynést do grafické závis-
losti specifické entalpie h [Jkg-1] jako funkce teploty T [K].
Regresní analýzou této bodově zadané funkce získáme spo-
jitou funkci h(T) a pomocí definičního vztahu pro měrnou
tepelnou kapacitu 

dostaneme funkci c(T) jako první derivaci analyticky vyjád-
řené spojité funkce specifické entalpie h podle teploty T.

� Součinitel tepelné vodivosti λ [Wm-1K-1] byl pro kaž-
dou teplotu určen na základě znalosti měrné tepelné kapaci-
ty c hustoty materiálu ρ [kgm-3] a součinitele teplotní vodi-
vosti a [m2s-1] podle rovnice 

� Teplotní roztažností materiálu rozumíme změnu roz-
měrů tělesa z něj zhotoveného se změnou teploty za stálého
tlaku [3]. Podle toho, zda uvažujeme změnu délkových roz-
měrů, nebo objemu, mluvíme o roztažnosti délkové, nebo
objemové. Obvykle je součinitel teplotní délkové roztažnos-
ti α [K-1] definován pomocí vztahu

kde l0 [m] je počáteční délka vzorku při teplotě T0, dl je pro-
dloužení vzorku při změně teploty o dT. 

� Pro zjiš�ování součinitele délkové teplotní roztažnos-
ti porézních materiálů za vysokých teplot byla vyvinuta meto-
da [4] založená na komparativním principu. Základem zaří-
zení je speciálně upravená pec. Otvor pro vložení materiálu
z horní strany pece je válcovitý. Konstrukce pece umožňuje
měřit současně dva vzorky svisle vedle sebe. Ze středu víka
kónického tvaru jsou vyvedeny čtyři termočlánky různé dél-
ky směřující do středu pece. Další dva jsou umístěny uvnitř
pece a sledují teplotu v její dolní a horní části. Všech šest ter-
močlánků je napojeno na záznamovou jednotku. Úzkými
otvory ve víku procházejí dvě identické keramické tyčinky
pro detekci délkových změn v prostoru mimo pec. Údaje di-
gitálních úchylkoměrů s přesností ±1 µm kontinuálně regist-
ruje záznamová jednotka. 

Navržený princip měření teplotní délkové roztažnosti je
založen na sledování dvou různých materiálů součastně. Jed-
ním z nich je standardní materiál se známým průběhem α
v závislosti na teplotě. U druhého materiálu tuto závislost
zjiš�ujeme. Teplotní pole v peci není homogenní, protože do-
chází k tepelným ztrátám u stěn a víka. Proto se pro výpočet
α uvažuje průměrná teplota, vypočtená na základě údajů ze
šesti termočlánků. Za vhodný standardní materiál je možno
považovat nekorodující a stabilní kovy se známým průbě-
hem teplotní délkové roztažnosti. Vzhledem k rozměrům

 ,
x
T

a   
x

    
t
T









∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

(1)

dt
c
tq

dt t tx
x
T

 adxdt   tx
t
T

t

t

t

t

t

t

tx

∫∫∫ ∫ +
∂
∂

=
∂
∂ 2

1

2

1

2

1

0

)()(
),0(

)),,(()(),( 0

),(

0 ττρ
ττ

τ

(2)

(3)

 
T
h

   Tc
∂
∂

=)( (4)

ρλ   c   a    ⋅⋅= .                                 (5)

 dT,    ldl  ⋅⋅= α0 (6)

obzor3_2007.qxp  9.3.2007  14:19  Stránka 82



STAVEBNÍ OBZOR 3/2007 83

pece je nejvhodnějším vzorkem váleček ∅ 2 až 3 cm, délky
10–12 cm. Měření probíhá v rozsahu od T0 do T. Pec je spuš-
těna při běžné teplotě T0. V této chvíli má vzorek počáteční
délku l0. Teplota v peci se nechá ustálit a na měřicím zaříze-
ní se odečítá hodnota ∆l, udávající celkový přírůstek délky
vzorku a tyčinky. Její odečítání trvá do ustálení hodnoty.
Ustálená hodnota se bere pro výpočet α pro danou teplotu  Ti

měřeného materiálu. Pro výpočet součinitele teplotní délko-
vé roztažnosti za vysokých teplot je rovnice (6) upravena
podle metody [4] do tvaru

kde ∆lm, ∆ls jsou konečné délkové změny materiálu a standar-
du, lo,s je počáteční délka standardu a αs známý součinitel
délkové teplotní roztažnosti pro standard. Odpovídající hod-
nota pro relativní prodloužení může být vyjádřena tvarem

kde lo,m je počáteční délka materiálu. Součinitel teplotní dél-
kové roztažnosti je pak určen na základě relativního prodlou-
žení podle vztahu

Při experimentu byl vzorek na počátku měření vystaven
vlivu laboratorního prostředí s teplotou 25 ˚C a relativní vlh-
kostí 50 %. Dále byl postupně zatěžován na vyšší teplotu
podle zatěžovacího stavu, při níž zůstal 5 hodin, kdy se před-
pokládalo ustálení.

Výsledky a diskuze
Hodnoty objemové hmotnosti ρ a otevřené pórovitosti v zá-

vislosti na teplotě, určené běžnou termogravimetrickou me-
todou a v případě pórovitosti pomocí vakuové nasákavosti,
jsou uvedeny v tab. 7. Je patrné, že při zvyšování teplot do
1 000 ˚C docházelo k relativně malému poklesu objemové
hmotnosti asi o 5 %. S tím koresponduje i mírný nárůst otev-
řené pórovitosti. Avšak pro vzorky zatěžované na 1 200 ˚C
objemová hmotnost vzrostla asi o 10 % proti referenční
sadě, hustota matrice mírně klesla a u otevřené pórovitosti
došlo k poklesu až o 35 % proti referenční sadě.

Pro přehled uvádíme v tab. 8 hodnoty mechanických vlast-
ností v závislosti na teplotním zatížení. Mechanické vlast-

nosti materiálu se postupně zhoršují až do 800 ˚C, což je způ-
sobeno částečným odvodněním mezi 100 až 600 ˚C a rozklá-
dáním matrice nad 600 ˚C. Při zatížení nad 800 ˚C dochází
k mírnému nárůstu vlivem vytváření nové krystalické fáze a
při 1 200 ˚C dojde k několikanásobnému zvýšení způsobe-
nému vytvořením nových keramických vazeb.

Závislost součinitele teplotní vodivosti na teplotě je uve-
dena na obr. 1. Je zřejmé, že součinitel teplotní vodivosti se
mezi 150 a 400 ˚C nejprve zvýší, pak nastane pokles. Prav-
děpodobným důvodem je, že použitá metoda měření je dy-
namická. 

Nejde tedy o klasický součinitel teplotní vodivosti definovaný
pouze pomocí vedení tepla, ale o zobecněný, který vzhledem
k významným teplotním gradientům ve vzorku zahrnuje i vliv
proudění a záření a vzhledem k chemickým reakcím probíha-
jícím v materiálu za vyšších teplot i energetické vlivy těchto
reakcí. 

Závislost měrné tepelné kapacity na teplotě je vidět z obr. 2.
Funkce c(T) dosahuje prvního lokálního maxima okolo
300 ˚C, pak dojde k poklesu až do 600 ˚C, a poté začne
poměrně rychle růst až do 1 000 ˚C. Vznik lokálního maxi-
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Tab. 7. Objemová hmotnost a otevřená pórovitost v závislosti 
na teplotě

25 200 400 600 800 1 000 1 200

objemová 
hmotnost  

[kgm-3]

1 918 1 944 1 946 1 878 1 857 1 856 2 102

otevřená 
pórovitost

[m3m-3]

0,30 0,30 0,29 0,30 0,32 0,32 0,20

Parametr
Zatěžovací stav [˚C]

Tab. 8. Porovnání mechanických vlastností v závislosti 
na teplotním zatížení

v tahu za ohybu v tlaku

25 3,3 22,6

200 2,9 21,2

400 2,7 18,4

600 2,4 14,2

800 2,2 7,9

1 000 2,5 10,1

1 200 11,6 29,2

Pevnost [MPa]
Zatěžovací stav

[˚C]

Obr. 1. Součinitel teplotní vodivosti v závislosti na teplotě

Obr. 2. Měrná tepelná kapacita v závislosti na teplotě
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ma kolem 300 ˚C je možno připsat chemickým reakcím
v materiálu v tomto rozsahu teplot, kdy se vlastně mění jeho
složení. Nárůst v oblasti vyšších teplot je pravděpodobně
způsoben krystalizací akermanitu, k němuž dochází při tep-
lotách vyšších než 800 ˚C.

Průběh součinitele tepelné vodivosti v závislosti na teplo-
tě, vypočítaný na základě součinitele teplotní vodivosti, měr-
né tepelné kapacity a objemové hmotnosti, je znázorněn na
obr. 3. Je zřejmé, že funkce λ(T) v podstatě sleduje průběh
funkce a(T).

Výsledky měření součinitele teplotní délkové roztažnosti
α jsou patrné z obr. 4. Největšího nárůstu dosahuje mezi 200
až 400 ˚C, pak dochází k prudkému poklesu až do 600 ˚C,
dále je průběh téměř konstantní do 800 ˚C a další, tentokrát
dosti nevýrazné maximum, je okolo 900 ˚C. 

Tyto změny poměrně dobře korespondují se změnami
objemové hmotnosti a pórovitosti v tab. 7 i se změnami
měrné tepelné kapacity na obr. 2 a odrážejí vliv změn struk-
tury způsobených chemickými reakcemi v oblasti vyšších
teplot.

Závěr
V článku byla analyzována měrná tepelná kapacita, souči-

nitel teplotní délkové roztažnosti a součinitele teplotní a
tepelné vodivosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky
aktivované strusky s elektroporcelánem jako plnivem a
expandovaným vermikulitem. Měření probíhalo za teplot do
1 000 ˚C. Součinitele teplotní i tepelné vodivosti materiálu
při zvýšení teploty nad 400 ˚C klesají, podobně jako souči-
nitel teplotní délkové roztažnosti, kde pokles začíná zhruba
na 300 ˚C. To je pro stavební materiál namáhaný vysokými
teplotami pozitivní jev. Výsledky experimentů ukázaly, že
materiál má dobrý potenciál pro aplikace k ochraně kon-
strukcí před působením teplot do 1 000 ˚C. Měření probíha-
lo za teplot 25 až 1 000 ˚C, vyšší nebylo možné se stávající
technikou zjiš�ovat, protože 1 200 ˚C je hraniční teplota, při
které dochází k poruchám přístrojů i materiálu. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/04/0139 GA ČR.
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Zuda, L. – Černý, R. – Bayer, P. – Rovnaník, P.:
Thermal Properties of a Composite Material with Slag
Binder and Vermiculite at High Temperatures

This article describes measurement of thermal proper-
ties of a material on the basis of alkali activated slag with
electrical porcelain and expanded vermiculite aggregates
at high temperatures. The studied parameters are the
thermal diffusivity, specific heat capacity, thermal con-
ductivity and linear thermal expansion coefficient which
are determined in the temperature range from the labo-
ratory temperature up to 1000˚C.

Zuda, L. – Černý, R. – Bayer, P. – Rovnaník, P.: Wärme-
technische Eigenschaften eines Kompositmaterials bei
hohen Temperaturen 

Im Artikel wird die Prüfung der wärmetechnischen
Eigenschaften eines Materials auf der Basis von alkalisch
aktivierter Schlacke mit Elektroporzellanfüller und
expandiertem Vermikulit bei hohen Temperaturen
vorgestellt. Untersuchte Größen sind die Temperatur-
leitfähigkeit, die spezifische Wärmekapazität, die
Wärmeleitfähigkeit und der lineare Wärmedehnungs-
koeffizient. Alle Parameter werden in der Spanne von
der Labortemperatur bis zu 1 000 ˚C bestimmt.   

Obr. 3. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě

Obr. 4. Součinitel teplotní délkové roztažnosti v závislosti 
na teplotě
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Ověřování vlastností totálních stanic 
TOPCON GPT-2006 – část 2

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

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

Praha

V této části článku je popsáno realizované experimentální
pole, podrobně popsány měřické postupy, konkrétní rea-
lizace a závěrečné hodnocení výsledků určení vodorovných
směrů včetně statistického ověřování. Dále jsou zde
porovnány výsledky měření jednotlivými přístroji Topcon
GPT-2006 a výrazně přesnějším přístrojem Leica TC 1800.

Pole pro experiment
Pro navrhovaný experiment bylo nutno navrhnout a reali-

zovat pole bodů, které poslouží ke změření dostatečného
počtu geometrických parametrů pro posouzení přesnosti pří-
strojů. Vzhledem k tomu, že přístroje jsou využívány pro
výuku téměř nepřetržitě během semestru, a také vzhledem k
jejich počtu, bylo ověřovací pole navrženo v místnosti stu-
dijní laboratoře tak, aby bylo možné měřit bez nutnosti tran-
sportu přístrojů a pomůcek v krátké době. Splnění této pod-
mínky však znamenalo měřit pouze na kratší vzdálenosti.

Konfigurace a úprava bodů pole
Na základě předchozího experimentu byl vybrán typ a

konkrétní úprava cílových terčů pro stabilizaci bodů zkušeb-
ního pole. Po uvážení možností trvalé stabilizace v prosto-

rách jinak běžně využívané laboratoře (učebny) byl zvolen
způsob, kdy papírové terče z laserové tiskárny byly nalepe-
ny přímo na vyhlazenou plošku stěny učebny. 

Bylo stabilizováno celkem dvanáct bodů přibližně ve třech
výškových úrovních. Uspořádání a rozměry jsou znázorněny
na obr. 1, na středním obrázku je půdorysná situace, boční a
vrchní obrázky zobrazují bokorys a nárys. Délka laboratoře
je 12 m, šířka 6 m a výška 3,3 m. Jednotlivé stabilizované
body jsou označeny číslem v kroužku (1, 2, …, 12), umístě-
ní stanoviska měření, označené křížkem v kroužku, je při-
bližně uprostřed laboratoře.

Postavení přístroje
Do betonu pod podlahou byly zavrtány a zalepeny matice,

ke kterým byl přišroubován pevný ocelový trojramenný
kříž. K němu byly přišroubovány botky noh dřevěného stati-
vu (pevné nevysouvací nohy). K hlavě stativu byla upínacím
šroubem upevněna trojnožka, která byla před prvním měře-
ním zhorizontována. Poté byly na trojnožku u stavěcích
šroubů nalepeny štítky s ryskami, které koincidovaly s rys-
kami narýsovanými na stavěcích šroubech. To zajiš�ovalo
možnost snadného zjištění změny horizontace (případně
potvrzení či vyvrácení podezření na základě neurovnané tru-
bicové libely přístroje) a uvedení do původního stavu. Tato
stabilizace dává záruku neměnnosti umístění přístrojů během
ověřování, ale zároveň umožňuje kompletní demontáž sta-
noviska po měření, což je nutné při celodenním využívání

Obr. 1. Umístění cílů a přístroje
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učebny. Umístění přístrojů v další etapě nelze považovat za
totožné, toto však pro prováděný experiment není nutné.

Postup měření
Pro určení charakteristik přesnosti totálních stanic Topcon

GPT-2006 (jednotlivě i celého souboru všech dvanácti pří-
strojů) byly zvoleny následující měřické postupy:

– pro určení momentální přesnosti cílení měřiče bylo
vždy před každým souborem měření provedeno pade-
sátkrát opakované cílení na stejný cíl a zaregistrována
hodnota vodorovného a zenitového úhlu. Vzhledem
k menší přesnosti použitého dálkoměru se nepředpo-
kládá vliv cílení na měřené délky;

– pro určení přesnosti odečítání naměřených hodnot pří-
strojem bylo padesátkrát provedeno opakované regist-
rování vodorovného a zenitového úhlu na jeden bod
bez přecílování současně se zaměřením délky;

– padesátkrát bylo provedeno opakované registrování
vodorovného směru a zenitového úhlu na jeden bod
bez měření délky a přecílování;

– měření osnovy vodorovných směrů ve třech skupinách
se současným měřením zenitových úhlů a šikmých dé-
lek pomocí bezhranolového dálkoměru (včetně regist-
race).

Je důležité doplnit, že měření osnovy vodorovných směrů se
současným měřením zenitových úhlů a šikmých délek spolu
s měřením pro určení přesnosti cílení probíhalo vždy bez pře-
rušení. Měření jedním přístrojem trvalo přibližně tři hodiny.
Celkem bylo pro dvanáct přístrojů provedeno 1 464 cílení a
měření.

Pro porovnání bylo totožné měření provedeno s přesněj-
ším přístrojem Leica TC 1800, s výjimkou měření délek.
Přístroj nemá bezhranolový dálkoměr a pro ověření by přes-
nost nebyla dostatečná. Délky byly proto měřeny na odraz-
nou fólii nalepenou na kovový štítek tlouš�ky 1 mm přiklá-
daný na cíl, a výpočty pak provedeny s délkami redukovaný-
mi na tlouš�ku štítku. Pro zajištění totožnosti cíle bylo pří-
strojem zacíleno na bod, poté byl přiložen štítek s fólií tak,
aby její střed lícoval se záměrným křížem, a následně byla
změřena délka. Vzhledem k větší pracnosti byly délky pří-
strojem Leica měřeny pouze dvakrát, v první a ve druhé
poloze dalekohledu (tedy pouze v jedné skupině).

Vodorovné směry
Pro hodnocení byly z výsledků měření vypočteny směro-

datné odchylky σϕ charakterizující vnitřní přesnost jednotli-
vých totálních stanic Topcon GPT-2006 (TS) i kontrolního
přístroje Leica TC 1800. Byly rovněž vypočteny směrodat-
né odchylky vodorovného směru v jedné skupině z opakova-
ného cílení a odečtení σϕco a jen z opakovaného odečtení σϕο

na bod č. 5, popř. σϕod – z opakovaného odečtení úhlů za
současného měření délek. Dále byly vypočteny směrodatné
odchylky charakterizující přesnost jednotlivých totálních
stanic Topcon, určené z výsledků měření konkrétního pří-
stroje vzhledem k průměru vypočtenému z výsledků měření
všech totálních stanic σϕTS. Všechny směrodatné odchylky
byly počítány podle vzorce 

kde li jsou naměřené hodnoty, n je počet měření, lp je prů-
měrná hodnota, vi jsou opravy měření.

Obr. 2. Úprava postavení přístroje

Obr. 3. Detail spodní části přístroje

Obr. 4. Detail upevnění noh stativu
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Také byly porovnány výsledky měření jednotlivých totál-
ních stanic Topcon proti Leice a z nich určeny směrodatné
odchylky σϕTSL podle vzorce 

kde li jsou naměřené hodnoty, n počet měření, lT je hodnota
považovaná za správnou (zde zjištěná přístrojem s vyšší přes-
ností), εi jsou pak chyby. Konkrétní číselné hodnoty jsou uve-
deny v tab. 1, kde symbolem ϕ je uvažován redukovaný směr
měřený v obou polohách dalekohledu. Vnitřní přesnost σϕ pří-
strojů Topcon kolísá, přesto zdaleka nedosahuje nominální
hodnoty 1,8 mgon, kterou uvádí výrobce.

Je vhodné doplnit, že průměrná vnitřní přesnost, získaná
jako kvadratický průměr pro měření směru v jedné skupině
pro totální stanici Topcon, je σϕ∅ = 0,27 mgon. Průměrná přes-
nost charakterizující přesnost jedné totální stanice Topcon
proti průměru ze všech totálních stanic je σϕTS∅ = 0,80 mgon.
Průměrná přesnost charakterizující přesnost všech totálních
stanic Topcon proti přístroji Leica je σϕTSL∅ = 1,80 mgon.

Statistické ověřování výsledků
Cílem bylo určit, zda jednotlivé totální stanice patří z hle-

diska přesnosti měření vodorovných směrů do základního
souboru s normálním rozdělením o směrodatné odchylce od-
povídající údajům výrobce. Byly proto určeny hodnoty vý-
běrových směrodatných odchylek σϕTSL (tab. 1) z porovnání
výsledků měření jednotlivými přístroji Topcon proti etalonu,
za který jsou považovány výsledky z měření prováděných
výrazně přesnějším přístrojem Leica. Dále je známa směro-
datná odchylka daná výrobcem σϕ zákl. = 1,8 mgon. Nulová
hypotéza měla potom tvar: σϕ TSL = σϕ zákl.. Počet nadbyteč-
ných veličin měl velikost n´ = 22 (11 vodorovných úhlů ve
dvou skupinách) a ověření bylo provedeno jako oboustran-
né. Ověřována je hodnota τ1, pro kterou platí 

Tabulka 2 obsahuje kritické hodnoty τα pro hladinu význam-
nosti α = P(τ > τα) a tab. 3 jednotlivé hodnoty τ1. Jestliže τ1

překračuje kritickou hranici τα, znamená to, že měření v da-
ném souboru neodpovídají přesností základní směrodatné
odchylce σϕ zákl., tj. měření byla provedena méně kvalitním
přístrojem nebo nedostatečně pečlivě.

Při použití rizika α = 0,01 překročí testovací kritérium
pouze hodnota τ1 totální stanice č. 3, z čehož vyplývá, že
deklarovaná přesnost výrobcem není splněna u totální stani-
ce Topcon č. 3. U ostatních jedenácti totálních stanic je přes-
nost splněna. Při riziku α = 0,05 překročí kritérium pouze
hodnoty τ1 totální stanice č. 2 a č. 3. Připustíme-li ještě vyšší
riziko α = 0,10, překročí kritérium opět pouze hodnoty τ1

totálních stanic č. 2 a č. 3. Lze se tedy domnívat, že totální
stanice Topcon č. 2 a č. 3 vybočují ze souboru. U ostatních
nezamítáme nulovou hypotézu. 

Závěr
Měření a ověřování vodorovných směrů ukázalo, že no-

minální přesnost byla s pravděpodobností 0,99 splněna v pří-
padě jedenácti přístrojů a pouze pro jednu totální stanici do-
šlo na základě statistického testování k zamítnutí nulové hy-
potézy, tj. není splněn předpoklad, že směrodatná odchylka
měření totální stanicí odpovídá směrodatné odchylce uvádě-
né výrobcem.

Určit jednoznačně příčinu menší přesnosti měření u jedné
totální stanice je obtížné. Vzhledem k tomu, že veškerá mě-
ření prováděl jeden měřič v laboratorních podmínkách s ná-
hodným pořadím ověřovaných stanic, lze se domnívat, že
překročení testovacího kritéria u tohoto přístroje nastalo
v důsledku hrubšího neodborného zacházení s přístrojem stu-
denty v rámci výuky předmětu Stavební geodézie. Za školní
rok se na jedné totální stanici vystřídá až 140 studentů.

Článek byl zpracován v rámci záměru VZ 1 - CEZ MSM
684 077 000 1 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geo-
detické monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Tab. 1. Směrodatné odchylky měření vodorovných směrů

σ  ϕ o σ  ϕ od σ  ϕ co σ  ϕ σ  ϕ TS σ ϕ TSL

1. 0,12 0,12 0,31 0,2 0,83 2,01

2. 0,09 0,12 0,3 0,32 0,94 2,36

3. 0,12 0,11 0,28 0,34 1,25 2,65

4. 0,1 0,11 0,29 0,2 0,74 1,81

5. 0,11 0,1 0,41 0,23 0,72 1,99

6. 0,13 0,11 0,34 0,38 0,43 1,96

7. 0,11 0,1 0,24 0,32 0,92 1,11

8. 0,11 0,08 0,35 0,2 0,61 1,45

9. 0,1 0,11 0,2 0,31 0,67 1,36

10. 0,09 0,13 0,28 0,19 0,97 0,98

11. 0,11 0,11 0,24 0,17 0,55 1,51

12. 0,09 0,1 0,36 0,28 0,65 1,71

Leica 0,16 0,08 0,48 0,25 – –

TS
[mgon]

 .    T

zákl.

SL

ϕ

ϕ

σ
σ

τ =1
(3)

Tab. 2. Kritické hodnoty τα pro n´= 22

α 0,1 0,05 0,01

τ α 1,18 1,24 1,35

Tab. 3. Ověřované hodnoty τ1

TC 1 2 3 4 5 6

τ 1 1,12 1,31 1,47 1,01 1,11 1,09

TC 7 8 9 10 11 12

τ 1 0,62 0,81 0,76 0,54 0,84 0,95
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Štroner, M. – Suchá, J. – Pospíšil, J.: Verification of
Properties of TOPCON GPT-2006 Total Stations – Part II

This part of the paper describes the test field made, it
details the measuring methods selected, specific meas-
urements, as well as the final evaluation of the outcomes
of the determination of horizontal directions, including
statistical verification. Further, it compares the measure-
ment results gained in measurements using individual
Topcon GPT – 2006 devices with a substantially more
accurate Leica TC 1800 apparatus.

Štroner, M. – Suchá, J. – Pospíšil, J.: Prüfung der
Eigenschaften von Totalstationen TOPCON GPT-2006 –
Teil 2

In diesem Teil des Artikels wird ein realisiertes
Versuchsfeld beschrieben. Ausführlich werden die
gewählten Messverfahren, die konkreten Realisierungen
und die Abschlussbewertung der Ergebnisse der
Bestimmung der waagerechten statistischen Prüfung
beschrieben. Des Weiteren werden hier die Ergebnisse
der Messungen mit den einzelnen Geräten der Topcon
GPT – 2006 und mit dem erheblich genaueren Gerät
Leica TC 1800 verglichen.

Gamma je největším objektem z dosud po-
stavených budov BB Centra v pražské Mich-
li. Nachází se za budovou Beta a sportov-
ním a obchodním centrem Brumlovka, kte-

ré je v současnosti ve výstavbě. Dotváří doposud chybějící
jižní nároží komplexu a sousedí přímo s radiálou 5. května,
což jí zajiš�uje vynikající viditelnost. Členitý tvar budovy vy-
tváří neopakovatelný dojem z každé její strany. S ulicí Vysko-
čilovou, po jejíž obou stranách se areál budov rozkládá, je
propojena pěší zónou s rozsáhlou parkovou zelení.

Velikosti objektu s deseti nadzemními a třemi podzemní-
mi podlažími odpovídá i určitá složitost ve tvaru a prosto-
rech, aby měřítko objektu bylo příjemné v kontextu okolí i
pro své uživatele. To umožnilo navrhnout více než šestnáct
druhů fasád. U administrativní budovy tohoto standardu
není problém zajistit moderními plášti absolutní ochranu

vnitřních prostor kanceláří, Gamma však bere ohled na své
okolí a řeší možný odraz hluku od svých pláš�ů. Výsledkem
hledání architekta ve spolupráci s experty na akustiku bylo
vytvoření zvukově pohltivé fasády, půdorysně zakřivené, čle-
něné do jednotlivých šupin, a současně velmi individuální a
zajímavé architektonické formy. Autorem Gammy, stejně jako
většiny budov v BB Centru, je Ing. arch. Jan Aulík ze Studia A.

Pozice Gammy přímo u ulice 5. května ovlivnila i základ-
ní dispoziční koncept domu při vytváření systému různě
chráněných venkovních i vnitřních prostor. Rozlehlá vnitřní
dvorana nabízí parkové plochy s posezením a vodní plochou
v naprostém odstínění od hluku z ulice. Zeleň hraje dů-
ležitou roli v konceptu celého objektu. Další zelené plochy
jsou na střešní terase nižšího z obou objektů.

Prosklenému atriu dominují panoramatické výtahy, jedna-
cí místnosti zasahující do atria přes dvě nadzemní podlaží a
štíhlé lávky spojující obě části budovy. Kromě hlavní recep-
ce jsou zde oddychové plochy s živými stromy, vstup do gas-
tronomického provozu a espresso. V prostoru atria, aby byly
v rovnováze velké prosklené plochy s teplejšími materiály,
jsou použity přírodní materiály – kámen na podlahu a dřevo
na obklady. 

Objekt Gamma je projektován obdobně jako ostatní budo-
vy BB Centra ve standardu vyspělé administrativní budovy
s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a chlaze-
ním vnitřního prostředí. Pronájem společnosti Telefónica
O2 Czech Republic se stal jednou z největších realitních
transakcí minulého roku.

Tisková informace

Administrativní budova Gamma

�zprávy

Murtinger, K. – Beranovský, J.

Energie z biomasy

Aktuálním tématem využívání energie ze dřeva,
rostlin a organických zbytků ze zemědělství a les-
nictví se zabývá populárně naučná kniha, která je
nejen představením tradičního, a zároveň velmi
perspektivního zdroje energie, ale snaží se být pře-
devším praktickým návodem, jak jej využít k vy-
tápění domu, výrobě tepla a elektřiny nebo v do-
pravě. Kromě toho se zaměřuje na úspory energie a
provozních nákladů, a může tak být vhodnou in-
spirací, jak šetřit nejen zdroji, ale také penězi. Za-
bývá se také možnou kombinací biomasy s dalšími
zdroji energie tak, aby výsledný efekt byl optimál-
ní z hlediska ekonomického i ekologického. Knihu,
určenou široké veřejnosti, vydalo nakladatelství ERA
ve spolupráci s Centrem pro obnovitelné zdroje a
úspory energie EkoWATT.

www.ekowatt.cz
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Subpixelové měření v blízké fotogrammetrii
Ing. Petr KALVODA

Ing. Miroslava SUCHÁ
Ing. Leoš BRKL 

Ing. Jiří VONDRÁK, Ph. D.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Digitální zpracování obrazu umožňuje zlepšení kvality
snímku, automatizace měření snímkových souřadnic a
dosažení subpixelové přesnosti. Prvním krokem při ře-
šení problematiky subpixelového měření bylo vytvoření
aplikace pro určování středů symetrických terčů. Celé
zpracování je realizováno v prostředí matematického
programu MATLAB. Pro subpixelové určení byl převzat
známý algoritmus. Článek shrnuje dosavadní zkušenosti
s tvorbou aplikace a ověřování dosažených výsledků. 

Úvod
Ve fotogrammetrii často řešíme problém, jak dosáhnout

přesnosti, která by byla srovnatelná s geodetickými metoda-
mi. Výsledná přesnost je ovlivněna měřítkem snímku, para-
metry kamery, konfigurací snímků, přesností určení vlícova-
cích bodů, a samozřejmě přesností určení snímkových sou-
řadnic [3].

Popis projektu
Cílem projektu subpixelového měření je vyvinout aplika-

ci, ve které by bylo možné měřit snímkové souřadnice se
subpixelovou přesností [3]. Jako nejvhodnější se jeví použi-
tí programového balíku MATLAB [6] s využitím toolboxu
Image Processing. MATLAB ukládá snímky jako dvojroz-
měrná pole (tj. matice), jejichž každý prvek odpovídá kon-
krétnímu pixelu ve zpracovávaném snímku (obr. 1). 

Vývoj aplikace 
V prostředí MATLAB bylo vytvořeno grafické uživatel-

ské prostředí (GUI), ve kterém je možné provádět vlastní
měření. Bylo třeba vyřešit:

– načtení a zobrazení snímku;
– označení oblasti pro vyhledávání a vytvoření submatic

původního snímku. Souřadnice rohů označené oblasti
se zobrazují v levém sloupci (obr. 2);

– naprogramování jednotlivých algoritmů pro vyhledá-
vání středu a jeho aplikace na submaticích;

– výstup souřadnic do textového souboru, který bude
možné dále zpracovávat.

Subpixelové určení polohy terčů
Několik metod pro určení středu objektu na snímku bylo

popsáno v práci [3]. Mezi nejpoužívanější patří jistě metoda
těžiště a metoda gradientu. Lze jimi dosáhnout přesnosti až
1/30 pixelu, minimální velikost signálu je 5 pixelů. Nevýho-
dou metody těžiště je nutnost manuálního nastavení prahu [3].

Metoda těžiště celé plochy terče

kde   Ti =                            ,

Obr. 1. Návrh projektu subpixelového měření snímkových souřadnic
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t je zvolená prahová hodnota, n je počet pixelů v rámci vy-
hledávací oblasti, gi jsou stupně šedi (intenzity) a ri, ci jsou
snímkové souřadnice.

Metoda těžiště hranových pixelů (metoda gradientu)
Zahrnuje do výpočtu pouze pixely, ve kterých dochází ke

změně stupňů šedi. Podstata spočívá ve výpočtu rozdílů stup-
ňů šedi ∆g mezi sousedními pixely, tzn. váhy jsou úměrné
těmto rozdílům. Postup výpočtu je zřejmý ze vzorců

kde jsou obrazové gra-
dienty.

V první fázi zpracování byl vytvořen M-file pro výpočet
středu měřické značky (pomocí gradientu). Bylo rozhodnu-
to, že metoda gradientu bude kombinována s hranovými
operátory [8] Robertse, Sobela, Cannyho, Prewitta, Zeroc-
rosse.

Ověřování na značce ∅ 75 pixelů 
V programu Microstation bylo vytvořeno devět kruho-

vých značek, které byly převedeny do rastrové podoby o
velikosti 75 pixelů pro simulaci reálného vyhledávání středu

terčů. U těchto značek jsou přesně známy souřadnice středu,
proto bylo možné určit střední souřadnicové chyby jednotli-
vých měření. V prostředí MATLAB byly určeny středy těch-
to značek postupně pro jednotlivé stupně šedi – g : 0, 100,
200, 250. Pro výpočet byla použita metoda gradientu v kom-
binaci s jednotlivými hranovými operátory. Cílem tohoto
dílčího experimentu bylo zjistit vliv stupňů šedi značky na
jednotlivé operátory (tab. 1).

Převedením z *.dgn na *.tif došlo k deformaci jednotli-
vých značek, tzn. značky nejsou symetrické. Střední chyby
0,017 pixelu při použití gradientu jsou způsobeny pravděpo-
dobně touto deformací. Odchylky ostatních středních chyb
od této hodnoty jsou způsobeny jednotlivými operátory.

Obr. 2. Ukázka vytvořeného GUI
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Tab. 1. Vliv stupňů šedi značky na jednotlivé operátory

g 0 100 200 250

gradient 0,017 0,017 0,017 0,017

grad + Roberts 0,017 0,017 0,017 0,017

grad + Sobel 0,146 0,167 0,111 0,123

grad + Canny 0,026 0,026 0,026 0,026

grad + Prewitt 0,067 0,067 0,142 0,163

grad + Zerocross 0,018 0,018 2,119 5,385

m 0 [px]

a
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V návaznosti na výsledky bylo rozhodnuto o ověření na
ideálním příkladu, a proto byly vytvořeny značky se zaruče-
nou symetrií. Pro ověření jednotlivých operátorů byla zvole-
na minimální velikost značky požadovaná pro metodu gra-
dientu.

Ověřování na ideálním příkladu

Značka ∅∅ 5 pixelů
V praxi jistě nebudou mít terče stejnou barvu po celém

povrchu. Díky nerovnoměrnému osvětlení může mít část
značky na snímku různé stupně šedi nebo může obsahovat
pouze několik světlejších pixelů. To může podstatně ovliv-
nit výsledky. Proto byly simulovány kruhové značky ∅ 5 pi-
xelů s různými stupni šedi (obr. 3).

1. typ               2. typ               3. typ                4. typ

Výpočet středu značek a jejich porovnání
Pomocí aplikace vytvořené v prostředí MATLAB byly ur-

čeny středy těchto značek postupně, pouze s použitím gra-
dientu samotného, a pak v kombinaci s jednotlivými hranový-
mi operátory. Za referenční hodnotu lze považovat výpočet
středu 1. typu značky pomocí samotného gradientu. S těmi-
to souřadnicemi jsou porovnány ostatní (tab. 2).

Z výsledků je evidentní systematický posun ve výsledcích
získaných s hranovým operátorem Zerocrosse, proto je z dalších
výpočtů vyloučen. Určení středu pomocí Cannyho operátoru je
shodné s výpočtem, který využívá pouze samotný gradient.

Z tabulky 3 je zřejmé, že změna stupňů šedi má vliv jak na
výpočet pomocí gradientu samotného, tak na výpočet pomo-
cí gradientu v kombinaci s některými hranovými operátory.
Podobně jako pro 1. typ značky je u Robertsova operátoru
systematický posun 0,5 pixelu i pro typ značky 2. To je způ-
sobeno velikostí masky 2 x 2 [8], což má za následek změnu
velikosti filtrovaného obrazu o 1 pixel proti obrazu původní-
mu (všechny pixely nového obrazu jsou posunuty o hodno-
tu 0,5 pixelu vůči pixelům obrazu původního). U třetího ty-
pu značky se stále projevuje systematický posun u Robertso-
va operátoru, v tomto případě však již není přesně 0,5 pixe-
lu (tab. 4).

Z výsledků vyplývá, že nejstálejší je Robertsův a Canny-
ho operátor. Otázkou zůstává, zda to platí pro všechny stup-
ně šedi. Proto bylo navrženo grafické ověřování jednotli-
vých hranových operátorů (tab. 5).

Grafické ověřování hranových operátorů
Cílem je, aby nalezené a vytažené hrany co nejvěrněji zob-

razovaly skutečnost a obraz byl symetrický. Na značkách na
obr. 3 byly měněny stupně šedi postupně od 30 do 120. 

� Výsledky vyhledávání hran pro 2. typ značky a rozhra-
ní g 120-90-60-30-0.

Robertsův operátor Sobelův operátor

Obr. 3. Ukázka značek

δy δx δy δx δy δx δy δx δy δx 

∅ 0,500 0,500 –0,100 –0,100 0,000 0,000 –0,100 –0,100 –0,180 0,253

Značka 
1–9

g  : 0 [px]

grad/Roberts grad/Sobel grad/Canny grad/Prewitt grad/Zerocros

Tab. 2. Výpočet středu 1. typu značky

δy δx δy δx δy δx δy δx δy δx 

∅ 0,000 –1,003 0,500 0,500 0,000 –0,125 0,000 –0,125 0,000 –0,125

grad 1/Prewitt
Značka

1–9

g : 120–90–60–30–0 [px]

grad 1/grad 2 grad 1/Roberts grad 1/Sobel grad 1/Canny

Tab. 3. Výpočet středu 2. typu značky

δy δx δy δx δy δx δy δx δy δx 

∅ 0,000 –0,933 0,500 0,643 0,000 –0,333 0,000 –0,375 0,000 –0,333

grad 1/grad 3 grad 1/Roberts grad 1/Sobel

g  : 120-0 [px]

grad 1/Canny
Značka

1–9
grad 1/Prewitt

Tab. 4. Výpočet středu 3. typu značky

δy δx δy δx δy δx δy δx δy δx 

∅ 0,000 0,056 0,500 0,500 0,050 –0,125 0,000 0,000 0,000 –0,077

Značka
1–9

g  : 120-0 [px]

grad 1/grad 4 grad 1/Roberts grad 1/Sobel grad 1/Canny grad 1/Prewitt

Tab. 5. Výpočet středu 4. typu značky
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Cannyho operátor Prewittův operátor 

V tomto případě nejlepší výsledky poskytuje Robertsův ope-
rátor. Při experimentech jsme zjistili, že pro tento operátor je
nutná vyhledávací oblast 9 pixelů okolo značky.

� Výsledky vyhledávání hran pro 3. typ značky s postup-
nou změnou šedi. Sledovalo se, jak se mění určení hran
pomocí jednotlivých operátorů.

Robertsův 

rozhraní g:
0/0 – 60/0 70/0 – 100/0 110/0 – 20/0

Sobelův 

rozhraní g:
1/0 – 60/0 90/0 120/0

Cannyho

rozhraní g:
0/0 – 110/0 120/0

Prewittův

rozhraní g:
1/0 – 60/0 90/0 120/0

Jako nestabilnější se jeví Cannyho operátor. Obraz značky je
deformován až při g = 120. Pro tento operátor stačí malá vy-
hledávací oblast, tzn. 2 pixely od značky. Robertsův operátor
deformuje obraz od g = 70, a navíc je třeba označit oblast 7 pi-
xelů okolo značky.

Při ověřování vyhledávání hran pro 4. typ značky byla
opět měněna intenzita pixelů postupně na 30, 60, 90, 100,
110, 120. Zde nejlepší výsledky poskytuje Cannyho operá-
tor. Správně detekuje hranu až do g = 130 s vyhledávací
oblastí 2 pixely okolo značky. Robertsův operátor detekuje
správně hranu do g = 120, ale s vyhledávací oblastí 11 pixe-
lů od značky. Vliv velikosti značky na požadovanou velikost
vyhledávací oblasti bude předmětem dalšího ověřování.

Závěr
Byla vytvořena aplikace v prostředí MATLAB pro měře-

ní snímkových souřadnic. Cílem experimentu bylo navrh-
nout a ověřit nejvhodnější metodu pro určení středu značek
– terčů a najít cestu pro další využití v praxi. Nejstálejší vý-

sledky podával Cannyho operátor a jako kvalitní se zdál také
Robertsův. Dobré výsledky Cannyho operátoru jsou dány je-
ho parametry, tj. šířkou Gaussovy masky (3 x 3) a horním a
dolním prahem [8]. Hlavní nevýhodou Robertsova operáto-
ru je vysoká citlivost k šumu [9] zaviněná užitím malé mas-
ky (2 x 2) [2]. Vývoj aplikace a diskutované zkoušky jsou
prvními kroky k vytvoření vlastní aplikace pro přesné měře-
ní. Pro další ověřování budou užity v první řadě větší znač-
ky (několik desítek pixelů), následně skutečné snímky. 
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Kalvoda, P. – Suchá, M. – Brkl, L. – Vondrák, J.:
Subpixel Measurement in Close-Range Photogrammetry

Digital image processing provides options to enhance the
image, to automate measurements of the points and
locate targets with subpixel precision. The main idea has
been to create an application for the determination of the
centers of the symmetric targets. The whole processing
has been run by the MATLAB professional university
mathematical pack. The known algorithms for subpixel
location were applied and consequently, the results were
compared.

Kalvoda, P. – Suchá, M. – Brkl, L. – Vondrák, J.:
Subpixelmessung in der Nahfotogrammetrie

Die digitale Verarbeitung eines Bildes ermöglicht eine
Verbesserung der Qualität der Aufnahme, die Auto-
matisierung der Messung der Aufnahmekoordinaten
und die Erzielung einer Subpixelgenauigkeit. Der erste
Schritt bei der Lösung der Problematik der Subpixel-
messung war die Schaffung einer Applikation für die
Bestimmung der Mitten symmetrischer Zielscheiben.
Die ganze Verarbeitung wird in der Umgebung des
mathematischen Programms MATLAB realisiert. Für
die Subpixelbestimmung wurde ein bekannter Algo-
rithmus übernommen. Der Artikel fasst die bisherigen
Erfahrungen mit der Schaffung der Applikation und der
Prüfung der erzielten Ergebnisse zusammen.
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�Fakulta stavební
Podzemní výukové středisko Josef

Historie štoly Josef je spjata s těžbou zlata ve zlatonosném
jílovském pásmu. V době vrcholného rozvoje středověké
těžby se v okolí pracovalo v 500 dolech. Štola se začala razit
až v roce 1981 v rámci obnovení průzkumu celé ložiskové
oblasti a průzkum byl ukončen v roce 1991. Cílená těžba zde
nebyla nikdy zahájena, nebo� by došlo k devastaci cenné pří-
rodní lokality.

Zdejší rudní revír patří z hlediska zásob zlata k nejbohat-
ším v Evropě. Podle odhadů ukrývají místní ložiska až 130 t
tohoto drahého kovu. Zlatonosné zrudnění je soustře	ováno
do křemenných žil a žilníků. Místní zlato dosahuje sice
vysoké ryzosti, ale je většinou velmi jemnozrnné. Také jeho
průměrný obsah v hornině není vysoký (2 g/t). Díky tomu
ložisko Mokrsko zůstalo ve středověku stranou zájmu horní-
ků a jeho potenciál byl plně rozpoznán až v osmdesátých
letech dvacátého století, kdy se začalo vážně uvažovat o
obnovení těžby. 

Největší koncentrace kovu jsou soustředěny v hloubkách
do 300 m pod povrchem. Zlato by tedy muselo být dobývá-
no povrchově, což by znamenalo citelné a nevratné zásahy
do okolní krajiny. Pro jeho separaci by navíc bylo nutné
použít ekologicky riskantní metodu kyanidového loužení.
Proto ke komerční těžbě zlata na Psích horách v blízké
budoucnosti nedojde.

Záměr Fakulty stavební ČVUT vybudovat zde výukové
středisko byl inspirován obdobnými univerzitními pracoviš-
ti v USA i Evropě. Podzemní pracoviště provozovaná vyso-
kými školami zajiš�ují vysokou úroveň praktické přípravy
studentů v reálných podmínkách, rozvíjení experimentální
činnosti a napomáhají užší spolupráci vysokoškolských pra-
coviš� s praxí. Pro svou činnost využije z celého systému
vyražených štol pouze nepatrnou část, přičemž oblast zlato-

nosných žil nebude narušena. Hlavní náplní tohoto multidis-
ciplinárního pracoviště bude:

� 1 až 3 denní výukové bloky v oblasti podzemních staveb,
mechaniky hornin, materiálového zkušebnictví, inženýr-
ské geologie, geodézie a mapování;

� specializovaná výuka a kurzy v oblasti obsluhy strojních
zařízení, destrukčních prací, ventilace či bezpečnostního
tréninku studentů; 

� experimentální vědeckovýzkumná činnost v oblastech
materiálového inženýrství, geotechniky, geologie a hyd-
rologie; 

� specializovaný trénink a školení zaměstnanců stavebních
firem (obsluha moderních stavebních zařízení, technolo-
gie stříkaných betonů, svorníková výstroj a kotvení, ško-
lení z bezpečnosti práce apod.).

Díky podpoře Ministerstva životního prostředí ČR jako
majitele podzemního díla, obce Chotilsko a společnosti Met-
rostav, která zprovozní část pro potřebu výuky na své nákla-
dy, se Fakultě stavební ČVUT podařilo v letech 2004 až
2005 vyřešit a splnit podmínky nutné pro jeho zprovoznění.
Oficiální otevření je plánováno na červen. Výuka studentů
podle nových studijních plánů bude zahájena v září 2007.
Postupně bude opravena i stávající budova pro administra-
tivní servis, ubytovací kapacity, dílny a povrchové laborato-
ře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem
Hlavního města Prahy.

Tisková informace
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�dizertace

Výzkumné centrum průmyslového dědictví
ČVUT v Praze a Kolegium pro technické pa-
mátky ČSSI a ČKAIT pořádá ve spolupráci s
Českým národním komitétem ICOMOS, Ná-
rodním památkovým ústavem, Národním tech-

nickým muzeem a Akademií múzických umění v Praze
v rámci oslav k 300. výročí založení ČVUT již čtvrté bienále
Industriální stopy. 

Na přípravě a zajištění doprovodných akcích se podílí
řada dalších organizací a institucí v jednotlivých městech,
podpořil je i Visegradský fond. Záštitu převzali předseda Se-
nátu České republiky a prezident Hospodářské komory
České republiky.  

Bienále představuje platformu pro výměnu názorů mezi
odborníky různých profesí i pro publikování a popularizaci
tématu v širší veřejnosti. Smyslem doprovodných konferen-
cí, výstav a kulturních akcí je ukázat možnosti a úskalí nové-
ho využití industriálních staveb a areálů, ale v jejich kontex-
tu také formulování obecnějších témat památkové péče,
architektonické tvorby a umění, způsobu života.

Tradičním místem doprovodné konference je unikátní
objekt bývalé čistírny odpadních vod, další akce budou pro-
bíhat v historickém centru Prahy i v nově využitých industriál-
ních objektech na předměstí Kladna, Liberce a Ostravy.
Konference bude probíhat v češtině a angličtině. Přednesené
referáty budou publikovány ve sborníku.

�bienále
INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007
17. – 23. září 2007

Průmyslové dědictví kulturním 
potenciálem udržitelného 

rozvoje

mezinárodní konference

Témata: 
� Proměna hodnotových kritérií: kultura, ekonomika

a politika. Areály a objekty zaniklého průmyslu ja-
ko krystalizační ohniska dalšího urbanistického
rozvoje, udržitelného rozvoje krajiny a sídel (shoda
i konflikt zájmů různých profesí). 

� Smysl a váha institucí (vládních, nevládních, vyso-
kých škol, zájmových skupin), jejich role a limity
při identifikaci, vyhodnocení, novém využití /adap-
tive re-use/ a prosazení záchrany průmyslového
dědictví. 

� Integrace v rámci Evropské unie – propojení kul-
turních industriálních cest. (Kompatibilita evidence
a vyhodnocování objektů průmyslového dědictví
jako cílů alternativní turistiky; informační systémy
a databáze pro vznikající projekty.) 

� Průmyslové dědictví prostorem k sebereflexi, mís-
tem pro tvorbu a nový umělecký zážitek.

Fórum českého
stavebnictví 2007

Konference o zadávání veřejných
stavebních zakázek v zemích EU

27. – 28. března 2007

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a poradenská spo-
lečnost INCOMA Consult přicházejí pod záštitou mez-
inárodní asociace FIEC s dvoudenním odborným projek-
tem, který se koncem března uskuteční v konferenčních
prostorách hotelu President v Praze. Nabídne informace
o vývoji českého stavebnictví v kontextu evropského tr-
hu, trendech rezidenční výstavby a dopravní infrastruktu-
ry i pohled špičkové zahraniční stavební společnosti. Hlav-
ním tématem druhého dne bude konference FIEC o zadá-
vání veřejných stavebních zakázek za účasti zástupců
členských států EU.

www.construction21.cz

Řízení jakosti na stavbách 
a technologická rizika jakosti
Ing. Jaroslav Berka 

Dizertace se týká aktuálního tématu a obsahuje příklady z praxe.
Vytčený cíl, týkající se racionální zakázky z hlediska cen a
nákladů i kalkulace rizika,  byl splněn.

Metodika výpočtu potenciálních
povodňových škod
Ing. Martin Brůža

Práce obsahuje metodiku výpočtu povodňových škod na sta-
vebních objektech, infrastruktuře a zemědělství. Ověřování
probíhalo na sedmi lokalitách, kde se porovnaly škody před-
pokládané podle dizertace se skutečnými.

www.industrialnistopy.cz
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Dlouho očekávaná rekonstrukce
známé zahrady pod Pražským hra-
dem, která je kvůli svému stavu
již několik let nepřístupná, byla za-
hájena v září. Název získala zahra-
da v roce 1822, kdy byla i se sou-
sedním palácem ve vlastnictví ro-
du Fürstenberků. Její historie však
sahá až do třináctého století, kdy
zde byly vinice a podle dochova-
ných materiálů v minulosti patřila
k nejkrásnějším místům v met-
ropoli. 

Rozkládá se mezi Valdštejnskou ulicí a Starými zámecký-
mi schody, kde bude v budoucnu vchod. Rozsáhlou obnovou
projde především ta část, která se nachází v mírném svahu.
Opraven bude vyhlídkový pavilon, kde bude moderní soci-
ální zařízení a občerstvení, a další dva pavilony, které se
v zahradě nacházejí. Rekonstruovány budou rovněž veškeré
opěrné zdi. Pro údržbu zahrady budou vybudovány dva nové
objekty, vzniknou také dvě oranžérie. Samozřejmostí jsou
konečné terénní a sadové úpravy. Celková rozloha opravo-
vané části je 6 800 m2. Projekt v hodnotě 165 mil. Kč reali-
zuje společnost Skanska CZ do konce roku 2007. O investič-
ní náklady se podělilo Hlavní město Praha a Evropská unie.
Projektantem obnovy je architektonický atelier Mepro.

Tisková informace

�zprávy �dizertace
Obnova Fürstenberské zahrady

ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
ECONOMIA, a. s., časopis Stavitel

vyhlašují 15. ročník veřejné neanonymní soutěže

Cílem soutěže, vypsané na podporu kvalitní a komplexní realizace stavebního díla, je seznámit nejširší odbornou i laic-
kou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je určena pro stavby realizované na území České repub-
liky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Mohou být
přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června před-
cházejícího roku do května 2007. Přihlášku včetně dokumentace je nutno doručit nejpozději do 31. května 2007 na adresu
Nadace ABF.
Na ocenění porota nominuje nejvýše patnáct staveb, z nichž bude vybráno nejvýše pět bez rozlišení pořadí. Vypisovatelé
a partneři mohou doporučit stavby pro vyhlášení dalších cen:

– Nadace ABF za IT dům,
– Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků,
– Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za nejlepší stavebně podnikatelský záměr,
– časopisu Stavitel za nejlepší stavebně architektonický detail,
– primátora Hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města,
– Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou k bydlení,
– veřejnosti organizovanou prostřednictvím tisku a internetu,
– poroty.

Nominace budou vyhlášeny v září a výsledky vyhlášeny na slavnostním Večeru českého stavitelství a architektury.
Partnerem soutěže je Státní fond rozvoje bydlení a Hlavní město Praha.

www.stavbaroku.cz

Vliv teploty na vybrané vlastnosti betonu
Ing. Tomáš Zadražil

Dizertace prokazuje, že vlivem teploty klesá pevnost betonu
v důsledku rozkladu hydrosilikátů na původní složky alit a
belit. Vliv má též rostoucí poréznost. Je předložena hypotéza
vysvětlující zpevnění betonu o stáří 90 dnů při teplotách mezi
200 a 400 ˚C. 

Experimentální měření dotvarování 
a smrš�ování vláknobetonů
Ing. Dušan Šňůra

V práci je předložen originální model výpočtu objemových
změn, který je přínosem pro rozvoj vláknobetonů v praxi.
Teoreticky odvozené a experimentálně ověřené hodnoty lze
použít při návrhu těchto konstrukcí.

Predikce mechanicko-fyzikálních vlastností
hurdiskových stropů
Ing. Pavel Rubáš

Dizertace je příspěvkem k problematice havárií hurdiskových
stropů, jejichž příčina dosud není jednoznačně objasněna. Jde
o první systematický pokus o zjištění těchto příčin.
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Ocelobetonové integrované mosty 
Ing. Filip Roller

Práce se zabývá řešením integrovaného mostu, který nemá
ložiska a mostní závěry a jehož horní stavba spolupůsobí
s opěrami i zeminou za opěrami. Dizertant vyřešil složitou
otázku interakce a pro použití v praxi celý problém napro-
gramoval do uživatelsky přátelského softwaru.

Objemové změny betonu ve fázi tuhnutí
Ing. Jiří Litoš

Dizertace se týká chování betonu v počátečním období tvrd-
nutí, kdy dochází ke vzniku trhlin, které se negativně projevu-
jí v konstrukcích. Autor navrhl nový způsob měření po-
čátečního smrš�ování a technicky dopracoval funkční zaří-
zení, na kterém lze měření provádět.

Aplikace geografických informačních 
systémů ve veřejné správě
Ing. Jiří Borovský

V první části práce se řeší využití GIS na úrovni malých sídel.
Ve druhé části je navržen model pro jednotné zpracování územ-
ně plánovacích podkladů v informačních systémech obcí či měst.
V práci ověřené na vybraných obcích Českobudějovického kraje
se uvádějí konkrétní náměty pro možnost aplikace databází na
úrovni správy pro potřeby územního plánování.

Limity využití území v podmínkách 
udržitelného rozvoje
Ing. arch. Marek Janata

Dizertace porovnává přístup k řešení problematiky určování
limitů využití území v ČR a v zahraničí a kriticky upozorňuje
na slabá místa současné legislativy. Navrhují se opatření ke
zlepšení situace.

Ekologické, funkční, urbanistické 
a architektonické problémy brownfieldů 
v malých městech
Ing. Zuzana Kamerová

Práce se zabývá využitím brownfields v malých městech. Na
základě průzkumu, popisu a hodnocení těchto ploch v pěti síd-
lech Královéhradeckého kraje vznikla metodika identifikace
v území a jejich klasifikace. Autorka navrhla obecné principy
pro jejich revitalizaci.

K vlivu technologie a lhůty výstavby 
na náklady a cenu stavební produkce
Ing. Václav Pospíchal

Práce se zabývá aktuálním tématem aplikovatelným v praxi for-
mou šetření nákladů a termínů realizace staveb. Metodický
přístup odpovídá současným znalostem v tomto vědním oboru.

�dizertace

Společnost CEMEX S. A. de C. V., s centrálou v Monter-
rey v Mexiku, byla založena v roce 1906 a během uplynu-
lých sto let se rozvinula v celosvětového předního výrobce
čerstvého betonu, kameniva a cementu. Na jaře roku 2005
koupila britskou společnost RMC Group plc včetně českých
dceřiných společností Readymix Bohemia, Transportbeton
Morava, Readymix Praha-Malešice a GZ-Sand. Používání
různých značek a image těmito společnostmi v minulosti
pak sjednotila pod jedinou značku. Kromě České republiky
je přítomna ve více než 50 zemích v Americe, Evropě, Afri-
ce, na Středním východě a v Asii.

Jako jeden z předních poskytovatelů integrovaných sta-
vebních řešení v České republice provozuje 47 betonáren,
7 štěrkoven a cementárnu. Nabízí i speciální výrobky, jako
anhydritové potěry, beton vyztužený ocelovými vlákny,
samonivelační nebo samozhutňující betony. Investovala do
dvou nových betonáren v Sokolově a Mikulově a zvýšila
kapacitu cementárny v Dětmarovicích. 

V listopadu loňského roku se CEMEX Czech Republic
zúčastnila XV. ročníku soutěže CEMEX Building Award v
Monterrey v Mexiku, kam nominovala obytný dům Podě-
brady, kancelářskou budovu Gemo Olomouc a most na sil-
nici I/50 Uherské Hradiště. Tyto projekty, na něž CEMEX
dodal beton, byly v Monterrey oceněny. Soutěže se zúčast-
nilo 62 projektů ze 24 zemí a jako porota bylo nominováno
27 odborníků.

Tisková informace

�zprávy

na českém trhu stavebních 
materiálů
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