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Cílem článku je seznámit čtenáře s citlivostní analýzou
Ilji M. Sobola. V úvodní části je uveden stručný přehled
historie a tradičních metod, v další části podstata dekom-
pozičního teorému funkce odezvy a základních myšle-
nek, ze kterých Sobolova citlivostní analýza vychází. Cit-
livostní koeficienty jsou doplněny jasným výkladem
založeným na metodě Monte Carlo, je uveden přehled
jejich základních vlastností a diskutována numerická
náročnost jejich výpočtu. V závěru je uveden numerický
příklad citlivostní analýzy únosnosti ocelové vzpěry. 

Úvod
Fyzikální systémy nebo výsledky experimentálních měře-

ní jsou charakterizovány nezávislými proměnnými, závislý-
mi proměnnými a vzájemnými vztahy (relacemi). Vzájemné
vztahy jsou zpravidla formalizovány matematickými výpoč-
tovými modely, ve kterých je jedna nebo více proměnných
studovaná odezva systému. Matematické modely kromě to-
ho obsahují další parametry, jejichž hodnoty nejsou exaktně
známy, ale mohou se měnit v rozsahu, který závisí na na-
šich neúplných vědomostech o studovaném systému. Nadto
jsou numerická řešení ještě zatížena numerickými chybami. 

Obvykle jsou modely komplexních fyzikálních systémů
zatíženy dvěma základními typy neurčitostí: 
– stochastickou, která plyne z přirozené proměnlivosti ve-

ličin modelu;
– subjektivní nebo vědomostní, jež plyne z neschopnosti

zadat exaktní hodnotu parametru, který je ve výpočtu
uvažován jako konstanta [13]. Vědomostní (subjektivní)
neurčitost se někdy popisuje jako stupeň víry v zadání
vhodného parametru, jehož neurčitost je jiného druhu než
stochastická [11].

Vliv neurčitosti vstupních parametrů na neurčitost odezvy
systému, vyjádřené matematickým modelem, studuje citli-
vostní a neurčitostní analýza [1]. Obecná definice citlivostní
analýzy: „Citlivostní analýza (sensitivity analysis) studuje
neurčitost výstupu modelu (numerického nebo jiného) způ-
sobenou rozdílnými příčinami neurčitostí modelových vstu-
pů“. …. „Neurčitostní analýza (uncertainty analysis) je spí-
še zaměřena na kvantifikaci neurčitostí modelových výstu-
pů.“ [15].

Citlivostní a neurčitostní analýzy se používá jako formál-
ní metody pro evaluaci dat a modelů, nebo� obě umožňují
ohodnocení neurčitosti výstupních proměnných a vypovída-

jí o důležitosti vstupních proměnných a jejich vlivu na sle-
dovaný výstup [16]. Metody citlivostní a neurčitostní analý-
zy se nejčastěji dělí na deterministické a stochastické, při-
čemž u modelů s převládající vědomostní neurčitostí se rov-
něž setkáváme s aplikacemi fuzzy množinové teorie [6].

V tomto článku se zaměříme na stochastickou citlivostní
analýzu. Účelem stochastické citlivostní analýzy je posoudit
relativní citlivost náhodné proměnlivosti sledovaného jevu
k náhodné proměnlivosti jednotlivých vstupních veličin. Ur-
čuje se, jak náhodná proměnlivost určité vstupní veličiny
ovlivňuje (v porovnání s ostatními) náhodnou proměnlivost
sledovaného výstupu (únosnosti konstrukce, pravděpodob-
nosti poruchy apod.). Citlivostní analýza tak odpovídá také
na otázku, které veličiny jsou dominantní, a je jim proto
nutno věnovat zvýšenou pozornost při přípravě vstupních
hodnot, úvahách a rozhodování o zlepšení technologických
postupů a koncipování a organizaci kontrolních činností [7].

Tradiční metody citlivostní analýzy
Mějme výpočtový model se vstupními veličinami (X1, X2,

…, XM), jejichž rozptyly (nebo neurčitost) jsou nenulové, a
sledujme vliv těchto veličin na výstupní veličinu Y prostřed-
nictvím funkce odezvy f,

Tradiční metoda umožňující sledovat vliv změny vstupní
veličiny Xi na změnu výstupní veličiny Y je parciální deriva-
ce Y podle Xi: ∂Y/∂Xi. Omezením použití parciální derivace
je, že nezohledňuje reálný rozptyl vstupní veličiny. Ve sto-
chastické citlivostní analýze se proto někdy používá norma-
lizovaný vztah

kde σXi je směrodatná odchylka vstupní veličiny Xi a σY je
směrodatná odchylka výstupní veličiny Y. 

Dalším tradičním způsobem je sledovaní korelace mezi
vstupem a výstupem. Často je v rámci simulačních metod
používán Spearmanův koeficient pořadové korelace [7], [10],
[12]. Citlivostní analýza je založena na předpokladu, že veli-
činy, k nimž je výstup citlivější, budou mít stupeň korelace
s výstupem vyšší. Pokud je hodnota Spearmanova korelač-
ního koeficientu kladná, pak s rostoucí hodnotou vstupní ve-
ličiny Xi roste i hodnota výstupní veličiny Y, v opačném pří-
padě s rostoucí hodnotou vstupní veličiny Xi klesá hodnota
výstupní veličiny Y [7]. Závislost a korelace však nejsou sy-
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nonyma [17]. Korelace poukazuje na závislost, ale opak není
pravdou [17]. Podmínkou pro použití Spearmanova koefi-
cientu pořadové korelace je, aby výstupní veličina byla mo-
notónně závislá na každé vstupní veličině, v opačném přípa-
dě není použití korelace vhodným indikátorem citlivosti.
Přes všechna omezení se korelace často používá jako indiká-
tor citlivosti u numericky náročných výpočtových modelů,
kde jsme u simulačních metod typu MC (např. LHS) omeze-
ni strojovým časem [7].

Citlivostní analýzu, založenou na analýze rozptylu náhod-
ných veličin, poprvé použil Pearson kolem roku 1900. V ro-
ce 1973 autoři Cukier a kol. zpracovali citlivostní analýzu
založenou na analýze podmíněných rozptylů sledované veli-
činy [2], přičemž kromě vlivu jedné vstupní veličiny si byli
vědomi i přítomnosti interakcí vyšších řádů (vlivu dvojic,
trojic atd.) a dekompozičního teorému [3]. Jejich metoda,
známá jako FAST (Fourier Amplitude Sensitivity Test),
však neumožňovala vypočítat vliv interakce dvou nebo více
vstupních veličin na výstup (to bylo zpracováno až dalšími
vědci v roce 1999 [14]).

V roce 1986 zpracovali autoři Hora a Iman analýzu výz-
namnosti neurčitosti (uncertainty importance) faktoru Xi, vy-
cházející z redukce rozptylu modelového výstupu Y, zapříči-
něné fixací vstupní veličiny Xi na hodnotě uvažované v in-
tervalu neurčitosti této veličiny [5]. Citlivostní koeficient 

kde V(Y) je rozptyl (variance) výstupní veličiny za předpo-
kladu, že všechny vstupní veličiny jsou uvažovány jako ná-
hodné; V(Y ¦Xi) je podmíněný rozptyl výstupní náhodné veli-
činy, který se počítá pro vstupní náhodné veličiny (X1, X2,
…, Xi–1, Xi+1, …, XM) a fixovanou veličinu Xi, a E(V(Y ¦Xi)) je
jeho aritmetický průměr, který se počítá pro (nefixovanou)
vstupní náhodnou veličinu Xi.

V roce 1990 navrhli autoři Hora a Iman nový typ citli-
vostní analýzy založený na vztahu

kde v čitateli je rozptyl aritmetického průměru logaritmu
výstupní náhodné veličiny, který se počítá pro vstupní ná-
hodné veličiny (X1, X2, …, Xi–1, Xi+1, …, XM) a fixovanou
veličinu Xi přes všechny možné realizace Xi. Výraz ve jme-
novateli je rozptyl logaritmu výstupní náhodné veličiny za
předpokladu, že všechny vstupní veličiny jsou považovány
za náhodné. Výhoda vztahu (4) je v robustnosti, nicméně ne-
ní snadné konvertovat výsledky citlivostní analýzy log (Y)
zpět na Y.

Ucelenou koncepci citlivostní analýzy, umožňující analy-
zovat vliv libovolné podskupiny vstupních faktorů (dvojic,
trojic apod.) na sledovaný výstup, zpracoval ruský matema-
tik Ilja M. Sobol [19], [20]. Sobolovy práce byly inspirová-
ny pracemi [3], přičemž ucelená koncepce byla doplněna
jasným výkladem založeným na metodě Monte Carlo. 

Sobolův dekompoziční teorém
Mějme funkci odezvy (1), která je integrovatelná na svém

funkčním oboru 

Studujme případ, kdy jsou vstupní náhodné veličiny statis-
ticky nezávislé. Sobolova koncepce je založena na hierar-
chické dekompozici funkce odezvy (1) do tvaru s rostoucí
dimenzí

kde každý člen je funkcí pouze vstupních veličin daných in-
dexy fi = fi(Xi), fij = fij(Xi, Xj) atd. Každý člen rozkladu funkce
f musí být rovněž integrovatelný na svém funkčním podobo-
ru. Dekompozice (6) není rozvojem do řady, nebo� má 2M

(konečný počet) členů: f0 je konstanta, počet členů fi je M,

počet členů fij je      atd. Každá vstupní veličina má hustotou 

pravděpodobnosti pi(xi) ≥ 0 definovanou na intervalu 〈0;1〉,
mimo tento interval je pi(xi) = 0. Pokud jsou vstupní náhod-
né veličiny spojitého typu, pak jejich sdružená hustota 
pi(xi, ..., xM) se rovná součinu marginálních hustot pi(xi) = 0, 
i = 1, …, M. Z Fubiniovy věty o dvojitém integrálu vyplý-
vá, že pokud každý člen dekompozice (kromě konstanty f0)
má nulovou střední hodnotu

pak jsou všechny členy dekompozice ortogonální v párech

V důsledku toho lze členy rozkladu (6) jednoznačně zapsat
pomocí podmíněných realizací funkce odezvy 

Podmínka, že hustota pravděpodobnosti pi (xi) je mimo in-
terval 〈0;1〉 nulová, není omezující, nebo� transformaci kaž-
dé vstupní veličiny na jiný vhodný typ rozdělení (Gaussovo,
lognormální, histogram apod.) lze provést v rámci funkce
odezvy (1). Za tímto účelem je praktické hustotu pravděpo-
dobnosti pi (Xi) uvažovat v intervalu 〈0;1〉 v co nejjednoduš-
ším tvaru s rovnoměrným rozdělením.

Jak je možné dekompozici funkce odezvy (6) využít pro
citlivostní analýzu? Je možné provést citlivostní analýzu do-
sazením deterministických hodnot do (6) a následným po-
rovnáním jednotlivých členů rozkladu f0, fi, fij,…, f12…M s
velikostí výstupu f? Připomeňme, že dekompozice (6) není
zpracována na základě analýzy samotné funkce odezvy (1),
nýbrž pomocí analýzy změn výstupu Y, které jsou způsobe-
ny kvantifikovanými změnami vstupních veličin danými
funkcemi pi (xi). Pokud při dekompozici změníme funkci pi

(xi), změní se tím i člen f0 a všechny členy s indexem i, tj. fi,
fij atd. V podstatě to znamená, že dekompozici funkce ode-
zvy (1) do tvaru (6) lze provést i s algoritmem, u něhož zná-
me pouze vstupy a výstupy (black box), přičemž citlivostní
analýzu lze vyhodnotit ve smyslu kvantifikace vlivu změny
vstupní veličiny na změnu výstupní veličiny.
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Sobolovy citlivostní koeficienty
Změna výstupní veličiny Y je charakterizována směrodat-

nou odchylkou sY nebo rozptylem V(Y) = σY
2. Jelikož platí

(7) a (8), jsou všechny členy dekompozice (6) statisticky ne-
závislé náhodné veličiny a lze zapsat, že rozptyl V(Y) se rov-
ná součtu rozptylů jednotlivých členů dekompozice

kde V(fi(Xi)) = V(E(Y ¦Xi)), atd. Zapíšeme-li podíl jednotlivých
členů rozkladu (10) na celkovém rozptylu, lze Sobolovy citli-
vostní koeficienty zapsat ve tvaru

Sobol navrhl v [21] i alternativní definici Si = corr(Y, E
(Y ¦Xi)), která je založena na výpočtu korelace mezi výstupní
náhodnou veličinou Y a podmíněným náhodným aritmetic-
kým průměrem E(Y ¦Xi). Obdobně jako (11a) lze zapsat i člen

Citlivostní koeficient Sij vyjadřuje vliv dvojic na sledovaný
výstup. Obdobně je možno zapsat i další Sobolovy citlivost-
ní koeficienty umožňující kvantifikovat interakce vyšších
řádů.

S přihlédnutím ke vztahu (6) lze zapsat dekompozici Sobo-
lových citlivostních koeficientů do tvaru

Počet členů v (12) je 2M-1, tj. pro M = 3 dostaneme sedm cit-
livostních koeficientů S1, S2, S3, S12, S23, S13, S123; pro M = 
= 10 dostaneme 1 023 citlivostních koeficientů, což je příliš
mnoho pro praktické použití. Hlavní překážkou ve stanove-
ní všech členů (12) je však velká numerická náročnost jejich
výpočtu.

Jako příklad uve�me výpočet koeficientu Si metodou Mon-
te Carlo. Touto metodou je možné vygenerovat N realizací
veličiny Xi, tj. Xi(1), …, Xi(N). Poté ke každé realizaci Xi(j),
j = 1, …, N vygenerujme K realizací vektoru X~i (všech-
ny s výjimkou i-té), tj. X~i(j, 1), …, X~i(j, K). Poznamenejme,
že K může, ale nemusí být rovno N. Dále je třeba pro každé
j stanovit odhad E(Y ¦Xi). 

Odhad V(E(Y ¦Xi)) lze získat podle vztahu

kde m
–

je odhad aritmetického průměru

Velký počet citlivostních koeficientů a numerická nároč-
nost jejich výpočtu zpravidla nedovolují uvádět koeficienty
všech řádů, ale pouze citlivostní koeficienty prvního řádu
(11a) a tzv. úplný vliv (total effect) vstupní veličiny a jejích
interakcí s ostatními na sledovaný výstup. Úplný vliv STi se
počítá podle vztahu

kde V(Y ¦X~i) je podmíněný rozptyl výstupní náhodné veliči-
ny, který se počítá pro vstupní náhodnou veličinu Xi a fixova-
né veličiny (X1, X2, …, Xi–1, Xi+1, …, XM); E(V(Y ¦X~i)) je arit-
metický průměr tohoto rozptylu, který se počítá pro (ne-
fixované) vstupní náhodné veličiny (X1, X2, …, Xi–1, Xi+1, …,
XM).

Uve�me stručnou rekapitulaci vlastností Sobolových cit-
livostních koeficientů:

– jestliže se odstraní variabilita Xi, tj. V(Xi) = 0, pak se roz-
ptyl výstupní veličiny V(Y) sníží minimálně o Si 

. 100 %;
– pokud jsou mezi veličinami vzájemné interakce, pak 

STi >Si, v opačném případě STi = Si. Rozdíl STi – Si vy-
jadřuje, jakou měrou je veličina Xi „zapletena“ v inter-
akcích s ostatními veličinami;

– pokud je STi = 0, pak proměnlivost vstupní veličiny Xi

nemá na proměnlivost výstupu žádný vliv, tj. může být
fixována na jakékoli hodnotě definičního oboru své
funkce hustoty pravděpodobnosti, aniž by to mělo vliv
na rozptyl výstupní veličiny;

– u aditivních modelů je suma Si rovna jedné, u neaditiv-
ních je menší než jedna, přičemž rozdíl 1– ∑i Si indi-
kuje přítomnost interakcí vyšších řádů;

– suma STi je větší než jedna u neaditivních modelů, nebo
rovna jedné u aditivních modelů.

Citlivostní analýza únosnosti ocelové vzpěry
Aplikujme nyní Sobolovu dekompozici na analýzu únos-

nosti ocelové vzpěry z profilu IPE220. Únosnost R je mož-
no vypočítat z funkce odezvy

kde e0 je amplituda počátečního zakřivení prutu ve tvaru jed-
né půlvlny funkce sinus, A je plocha průřezu, Fcr je Eulero-
va kritická síla, Wz je průřezový modul k ose Z (osa kolmá
k pásnicím, kolem níž je průřez ohýbán při vybočení), a fy je
mez kluzu. Rovnici (17) je pro hledanou únosnost R kvadra-
tickou rovnicí s explicitním řešením

,                     (10)

.                           (11a)

.           (11b)

(11c)

.  (12)

.              (13)

,                         (14)

.                                (15)

,               (16)

,           (17)

(18)

kde ,                         (19a)

,
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kde E je modul pružnosti, L je délka prutu a h je výška průřezu,
b je šířka pásnice, t1 je tlouš�ka stojiny a t2 je tlouš�ka pásnice.
Vstupní náhodné veličiny jsou přehledně uvedeny v tab. 1.

Statistické charakteristiky h, b, t1, t2, fy byly uvažovány
histogramy podle výsledků experimentálního výzkumu [9].
U modulu pružnosti E bylo uvažováno Gaussovo rozdělení
hustoty pravděpodobnosti se statistickými charakteristikami
podle [4], [18]. Směrodatná odchylka Gaussova rozdělení
hustoty pravděpodobnosti amplitudy počátečního zakřivení
e0 byla uvažována z předpokladu, že se v tolerančních me-
zích ±0,15 % L normy [23] nachází 95 % realizací této ná-
hodné veličiny, přičemž délka prutu L je parametr výpočtu.

Cílem parametrické studie bylo stanovit průběh Sobolo-
vých citlivostních koeficientů Si v závislosti na bezrozměr-
né štíhlosti λ = L/(iz 

. 93,9), kde iz = 24,8 mm je nominál-
ní hodnota poloměru setrvačnosti profilu IPE220 [22]. Po-
stupovalo se tak, že koeficienty Si se počítaly pro délku prutu
L, která se parametricky zvyšovala od nuly s krokem ∆L =
= 0,094 mm. V každém kroku se hodnota citlivostního koe-
ficientu Si (obr. 1) stanovila jako aritmetický průměr vypoč-
tený z dvaceti realizací koeficientu, přičemž každá realiza-
ce byla vypočtena ze základní definice (11a) metodou Mon-
te Carlo pro N = K = 100 000 simulací. Realizace směrodatných
odchylek citlivostních koeficientů Si se nacházely v interva-
lu 〈0; 0,006〉, přičemž jejich průběh v závislosti na λ je tva-
rově přibližně podobný průběhům Si na obr. 1.

V tabulce 1 byly všechny veličiny stanoveny experimen-
tálně s výjimkou amplitudy počátečního zakřivení e0, jejíž
směrodatná odchylka σe0 byla určena podle toleranční nor-
my [23]. Na obrázku 2 je vykreslen průběh Sobolových cit-
livostních koeficientů si prvního řádu v závislosti na směro-
datné odchylce σe0 amplitudy e0 prutu délky L = 2,35 m. Še-
dým pozadím je zvýrazněn interval (± 0,1 % L; ± 0,2 % L),
v němž lze očekávat směrodatnou odchylku, kterou bychom
s největší pravděpodobností získali měřením u reálných
prutů. Nerovnost 0,987 < ∑iSi < 1 indikuje přítomnost sla-
bých vyšších interakcí pro všechny řešené štíhlosti; pro
srovnání u rámu se dvěma tlačenými sloupy jsme dostali
∑iSi = 0,84 [8].

Na obrázku 3 jsou citlivostní koeficienty Si pro štíhlost 
λ = 1,0. Součet všech koeficientů Si je 100 % ∑iSi ≈ 98,7 %,
tj. přibližně 1,3 % přísluší interakcím vyšších řádů Sij, Sijk

atd. Analýza úplného vlivu STi ukázala, že do vyšších inter-
akcí je „zapletena“ tlouš�ka a šířka pásnice.

Závěr
Z výsledků na obr. 1 je patrno, že u prutů se štíhlostí λ

je dominantní veličinou mez kluzu fy. Pokud je štíhlost prutu
rovna nule, jde o úlohu prostého tlaku, kde je únosnost zá-
vislá pouze na velikosti meze kluzu a plochy průřezu R = fy . A.
Pro λ = 0 je citlivostní koeficient meze kluzu Sfy = 0,75, a jeli-
kož jsou interakce vyšších řádů velmi malé, lze citlivostní koe-
ficient plochy průřezu uvažovat přibližně Si ≈ 1 – 0,75 = 0,25,
přičemž dominantní vliv má tlouš�ka pásnice St2 = 0,183 a
tlouš�ka stěny St1 = 0,057.

Počáteční zakřivení osy prutu (reprezentované amplitudou
e0) je dominantní pro štíhlosti λ = 〈0,47;1,67〉, přičemž ma-
ximum citlivostního koeficientu max Se0 = 0,82 nastává pro
λ = 0,88. Pro štíhlost λ > 1,67 je dominantní veličinou mo-
dul pružnosti E. Z geometrických charakteristik je další dů-

,                            (19b)

(19c)

,                              (19d)

,                      (19e)

Tab. 1. Vstupní náhodné veličiny

Symbol
Střední 
hodnota

Směrodatná 
odchylka

1. h 220,22 mm 0,9746 mm

2. b 111,48 mm 1,0930 mm

3. t 1 6,2245 mm 0,2467 mm

4. t 2 9,1356 mm 0,4214 mm

5. f y 297,30 MPa 16,8 MPa

6. E 210,00 GPa 12,6 GPa

7. e 0 – 0,76533 L

Obr. 1. Sobolovy koeficienty Si vs. λ

Obr. 2. Sobolovy koeficienty Si vs. σe0

Obr. 3. Sobolovy citlivostní koeficienty Si pro λ = 1,0
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ležitou veličinou tlouš�ka pásnice t2. V limitním případě λ =
= ∞ (nebo e0 = 0) je únosnost rovna Eulerově kritické síle, tj.
je závislá pouze na veličinách E, t2, b, které jsou vstupními
veličinami pro výpočet ohybové tuhosti nosníku EIz (tuhost
proti vybočení). Hodnoty citlivostních koeficientů veličin E,
t2, b nejrychleji rostou pro λ ≈ 〈1,0;1,1〉, přičemž zároveň
nejrychleji klesá citlivostní koeficient amplitudy e0. Dalším
dělícím bodem je λ ≈1,2, kde citlivostní koeficient meze klu-
zu klesne téměř k nule. Pro λ ≈1,2 je citlivostní koeficient
e0 roven hodnotě 0,5, a tedy i suma citlivostních koeficien-
tů veličin E, t2, b je rovna hodnotě 0,5. Má-li nosník vyšší
štíhlost, mají na jeho únosnosti dominantní vliv právě veli-
činy E, t2, b.

Je však nutno poznamenat, že ve výpočtu byl zanedbán
vliv vlastního pnutí. Pokud bychom usuzovali na vliv vlast-
ního pnutí z diferenciace křivek normativní vzpěrné pev-
nosti a, b, c, d normy EC3 [22], jsou tyto křivky nejodlišněj-
ší pro λ = 0,83. Pro detailnější postihnutí vlivu této struktu-
rální odchylky by bylo třeba prut modelovat deskostěnový-
mi konečnými prvky a únosnost počítat geometricky neli-
neárním výpočtem, což je však ve spojení s numericky vy-
soce náročným výpočtem Sobolových citlivostních koeficien-
tů prakticky nereálné. 

Jednou z možností, jak tento problém řešit, je aplikace
numerických metod typu „response surface“, přičemž apro-
ximační funkce musí být dostatečně podrobná a počet apro-
ximačních bodů dostatečně vysoký, aby bylo možno postih-
nout i interakce vyšších řádů. Pokud bychom se přidrželi
vztahu (17), lze vliv vlastního pnutí postihnout zvýšením ab-
solutní hodnoty geometrické imperfekce amplitudy e0. Tento
předpoklad však nemusí být pro podrobnou citlivostní ana-
lýzu Sobolovými citlivostními koeficienty úplně výstižný,
na což poukázala citlivostní analýza únosnosti zpracovaná
pomocí Spearmanových korelačních koeficientů, jejichž
hodnoty se u vlastního pnutí a amplitudy e0 shodovaly pouze
přibližně.

Vstupní náhodné imperfekce můžeme rozdělit přibližně
do dvou základních skupin [7]. Do první skupiny lze zařadit
ty veličiny, jejichž statistické charakteristiky lze výrobou
příznivě ovlivnit (mez kluzu, geometrické charakteristiky,
vlastní pnutí), a na ty, které nejsou na změny technologie vý-
roby dostatečně citlivé (např. proměnlivost modulu pružnos-
ti E). První skupinu veličin je možno ještě dále rozdělit na
dvě podskupiny, a to veličiny: 

– u nichž můžeme zkvalitněním výroby měnit jak střed-
ní hodnotu, tak směrodatnou odchylku [7]. Touto veli-
činou je např. mez kluzu; 

– jejichž střední hodnotu není možno výrazněji měnit,
protože by měla přibližně odpovídat nominální hodno-
tě (geometrické charakteristiky rozměrů průřezu).

Významnými veličinami jsou v této souvislosti mez klu-
zu, počáteční zakřivení osy prutu a tlouš�ka pásnice t2. O sní-
žení jejich proměnlivosti lze usilovat změnou technologie
výroby [7]. Snížení proměnlivosti meze kluzu fy lze doporu-
čit zejména u prutů s menší bezrozměrnou štíhlostí [7].

Příspěvek vznikl v rámci řešení úloh projektů č. 103/07/
1067 GA ČR, KJB201720602 AV ČR a výzkumného zá-
měru MSM0021630519.
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Kala, Z.: Sensitivity Analysis

The aim of the presented paper is to inform the readers
about Ilya M. Sobol's sensitivity analysis. A short review
of the sensitivity analysis history and of its traditional
methods is given in the introductory part of the paper.
The following part presents the nature of the decomposi-
tion theorem of the response function, and of fundamen-
tal ideas on which Sobol's sensitivity analysis is based.
Sobol's sensitivity coefficients are completed by clear
explanation based on the Monte Carlo method; an
overview of their basic characteristics is presented, and
the numerical difficulty of their exacting calculation is
discussed. In conclusion, this paper presents a numerical
problem of the sensitivity analysis of a steel strut load-
carrying capacity.

Kala, Z.: Empfindlichkeitsanalyse

Ziel des Artikels ist es, die Leser mit der Empfindlich-
keitsnalyse von Ilja M. Sobol vertraut zu machen. Im
Einführungsteil des Artikels wird ein kurzer Überblick
sowohl der Geschichte, als auch der traditionellen Me-
thoden der Empfindlichkeitsanalyse gegeben. Im folgen-
den Teil wird das Wesen des Dekompositionstheorems
der Antwortsfunktion und der Grundideen, von denen
die Sobol'sche Empfindlichkeitsanalyse ausgeht, darge-
legt. Die Empfindlichkeitskoeffizienten von Sobol wer-
den durch eine klare von der Monte-Carlo-Methode aus-
gehende Erklärung ergänzt. Es wird ein Überblick der
Grundeigenschaften derselben gegeben und es wird der
numerische Aufwand zu deren Berechnung diskutiert.
Im Schlußteil des Artikels wird ein numerisches Beispiel
der Empfindlichkeitsanalyse der Tragfähigkeit einer
Stahlstrebe angeführt. 

�osobní zprávy
Za doc. Ing. Ladislavem Lambojem, CSc.

Koncem listopadu se odborná
veřejnost rozloučila s bývalým
děkanem Fakulty stavební ČVUT
v Praze, vynikajícím odborníkem
v oboru geotechniky.

Doc. Ing. Ladislav Lamboj,
CSc., se narodil 26. května 1941
v Praze. V roce 1958 začal stu-
dovat na ČVUT – Fakultě inže-
nýrského stavitelství, obor kon-
strukce a dopravní stavby, kte-
rou ukončil v roce 1963 s vy-
znamenáním. Na Katedru geo-

techniky Fakulty stavební ČVUT nastoupil jako pedagogic-
ký asistent, od roku 1966 zde působil jako odborný asistent
pro obor mechanika zemin a zakládání staveb. V roce 1983
získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd v oboru
teorie a konstrukce inženýrských staveb. V roce 1989 byl
jmenován docentem pro obor mechanika zemin a zakládání
staveb. V letech 1990 až 1997 zastával funkci proděkana pro
obor konstrukce a dopravní stavby.

V roce 1997 byl Akademickým senátem fakulty zvolen
děkanem Fakulty stavební ČVUT. Jeho velmi odpovědné a
úspěšné šestileté působení v této funkci skončilo v souladu
s ustanovením zákona v roce 2002. Doc. Lamboj předsedal
Vědecké radě stavební fakulty, byl členem VR ČVUT, VR
dopravní fakulty, VR fakulty architektury, VR Kloknerova
ústavu a VR FSv VŠB-TU Ostrava.

Od 1. března 1991 byl doc. Lamboj jmenován do funkce
vedoucího Katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT.
Řízení a odborný růst katedry přes velké pracovní zatížení
nikdy nezanedbával, naopak s plným nasazením se své ka-
tedře věnoval ve funkci vedoucího až do roku 2005.

Byl členem České společnosti pro mechaniku, členem
Českého a Slovenského výboru pro mechaniku zemin a
zakládání staveb, členem International Society for Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering, členem Českého
svazu stavebních inženýrů a předsedou pobočky ČSSI Praha
v letech 1996–1997. Byl autorizovaným inženýrem pro obor
geotechnika, statika a dynamika staveb a členem Autorizač-
ní rady ČKAIT.

Od devadesátých let patřil k nejvýznamnějším osobnos-
tem Fakulty stavební ČVUT. Byl uznávaným odborníkem a
pedagogem v oblasti mechaniky zemin a zakládání staveb.
Publikoval řadu učebních textů, více než 60 odborných člán-
ků a přednesl 40 vyzvaných přednášek doma i v zahraničí.
Vypracoval přes 80 expertních posudků a návrhů založení
pozemních a inženýrských staveb. Podle jeho metodiky bylo
úspěšně založeno mnoho zemědělských staveb na velmi
krátkých vrtaných pilotách.

Významná byla jeho normotvorná činnost. Podílel se na
zpracování ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými zá-
klady, ČSN 73 1002 Pilotové základy a byl vedoucím týmu
zpracovatelů ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstruk-
ce. Přeložil Eurokód 7 - část 1 a zpracoval k němu Národní
aplikační dokument.

Žádný ze spolupracovníků doc. Lamboje nikdy neza-
pomene na jeho pracovitost, smysl pro povinnost, spravedl-
nost, korektní jednání, organizátorské i pedagogické schop-
nosti a inženýrský cit. Zanechal po sobě nesmazatelnou lid-
skou a odbornou stopu, která i do budoucna ukazuje cestu
jeho následovníkům. Jeho památka zůstane trvale zachová-
na v myslích a srdcích přátel, žáků a spolupracovníků.

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze
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Analýza podkladní betonové vrstvy mostovky

Ing. Tomáš KREJČÍ, Ph. D.
Ing. Tomáš KOUDELKA, Ph. D.
prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc.

CIDEAS
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá počítačovou simulací chování podklad-
ní betonové vrstvy vložené pod izolaci mostovky. Předlo-
žená studie sleduje deformaci a poškození vrstvy v ra-
ném stadiu vlivem vývinu hydratačního tepla, působení
klimatických podmínek a způsobu ošetřování a ukládání
betonu. Úloha je řešena metodou konečných prvků ve spo-
jení s modely sdruženého přenosu tepla a vlhkosti, do-
tvarování a smršťování betonu a skalárního izotropního
poškození.

Úvod
Při sanaci mostovek vyvstává potřeba vybetonování pod-

kladní vrstvy pro izolaci a nové vrstvy vozovky. Podkladní
vrstva je ovlivněna řadou jevů, které se projeví zejména in-
tenzivním smršťováním a mohou vést až k odtržení vrstvy
od nosné konstrukce vlivem okrajového efektu. Může jít
o smršťování autogenní, spojené s hydratačním procesem bez
výměny vody s okolím, nebo o smršťování vysycháním. Prv-
ní mechanizmus úzce souvisí s vývinem hydratačního tepla
a projevuje se během několika dnů, druhý lze sledovat po
dobu týdnů až měsíců. Oba značně závisejí na teplotě a vlh-
kosti, a jsou tudíž silně ovlivněny slunečním zářením.

K získání objektivní představy o průběhu smršťování a ná-
sledném porušování podkladní vrstvy je třeba řešit složitý
sdružený problém transportu tepla (energie) a vlhkosti (hmot-
nosti), který je popsán soustavou silně nelineárních parciál-
ních diferenciálních rovnic v čase a prostoru. Na tepelně
vlhkostní analýzu navazuje sledování procesů přetváření
a poškození, které se spolu s teplotními dilatacemi, smršťo-
váním a dotvarováním projeví při formulaci konstitutivních
rovnic (vztah mezi napětím a přetvořením). Úloha je diskre-
tizována pomocí metody konečných prvků a řešena softwa-
rovým produktem SIFEL (Simple Finite Elements).

Pro pochopení věci je třeba vysvětlit základní pojmy sou-
visející s transportem tepla a vlhkosti, dále s materiálovým
modelem izotropního poškození, který byl pro studovaný pří-
pad použit jako plně vyhovující, a konečně s modelem do-
tvarování a smršťování betonu B3 podle prof. Bažanta [1].
Pro jednoduchost omezíme výklad na jednoosou napjatost,
jakkoli konkrétní počítačová simulace je třírozměrná.

Přenos tepla a vlhkosti
Transportní problémy se obecně řeší jako sdružené nelineár-

ní úlohy, které vyžadují simultánní numerickou integraci tří
skupin rovnic. První skupinu, označovanou jako transportní
rovnice, tvoří Fickův, Darcyho a Fourierův zákon, druhou
retenční vztahy a třetí bilanční rovnice. První dvě skupiny
postihují materiálové vlastnosti, třetí pak zachování energie

a hmotnosti. Diskretizací transportního problému metodou
konečných prvků dostáváme systém nelineárních a nesyme-
trických rovnic. V tomto případě je vhodné rozšířit numeric-
ké řešení soustavy rovnic o Newtonovu – Raphsonovu meto-
du. Tento fakt výrazně zvyšuje nároky nejen na počítačové
zpracování, ale i na hardware počítače (rychlost procesoru,
velikost paměti). Proti klasickým úlohám lineární statiky se
mění způsob ukládání matic v systému algebraických rov-
nic. Dále se mění způsob jejich řešení a prodlužuje se doba
výpočtu. Jako velmi výhodné řešení se ukazuje použití para-
lelního programování [2].

Pro numerickou simulaci byl použit fenomenologický pří-
stup podle Künzela a Kiessla [3], kteří zavádějí v materiá-
lovém bodu neznámou veličinu h – relativní vlhkost [-] a 
T – absolutní teplotu [K]. Bilanční rovnice pro energii a
hmotnost mohou být zapsány vzorci

kde ρ je objemová hmotnost materiálu [kg m-3]; 
c – specifická tepelná kapacita [J kg-1 K-1]; 
Hw– entalpie materiálové vlhkosti [J m-3]; 
t – čas [s]; 
λ – tepelná vodivost [W m-1 K-1]; 
hv – specifické výparné teplo [J kg-1]; 
δp – permeabilita vodní páry v porézním materiálu

[kg m s-1 Pa-1]; 
psat – tlak nasycených vodních par [Pa]; 
w – obsah vody [kg m-3]; 
Dh – vodivost kapalné fáze [kg m s-1]; 
Qj – tepelný zdroj [W m-3], který zde zastupuje vývin

hydratačního tepla. 

Model zanedbává konvekci vodní páry i kapaliny způsobe-
nou rozdílem totálních tlaků a gravitací, jakož i změny en-
talpie vlivem proudění kapalné fáze. Na levých stranách obou
rovnic jsou akumulační členy. Na pravých stranách jsou
toky tepla a vlhkosti. V rovnici (1) jde o tok tepla a entalpie
difúzí vodní páry. Tok kapalné fáze v rov. (2) je pouze mírně
ovlivněn teplotou ve viskozitě kapaliny, a tudíž v její vodi-
vosti Dh. Tok vodní páry je však simultánně řízen poli tep-
loty i vlhkosti vlivem exponenciální závislosti tlaku nasyce-
né páry na teplotě.

Výhodou tohoto modelu je jeho použití při analýze sta-
vebních konstrukcí za běžných klimatických podmínek a
snadné a rychlé uplatnění fyzikálních vlastností materiálů
zjištěných v laboratoři. Dodejme, že pro spolehlivé stano-
vení teplotních a vlhkostních polí je právě experimentální
určení fyzikálních vlastností daného materiálu nezbytné.

,   (1)

,                (2)

obzor10_2007.qxp  13.12.2007  21:27  Stránka 295



296 STAVEBNÍ OBZOR 10/2007

Künzelův a Kiesslův model byl v programu pro řešení me-
todou konečných prvků rozšířen o model vývinu hydratační-
ho tepla v betonu a o statisticky zpracovaný soubor klima-
tických podmínek (zdroj ČHMÚ). Dále byl využit ve spoje-
ní s Bažantovým modelem B3, popisujícím dotvarování a
smršťování betonu ve sdružené tepelně vlhkostně mechanic-
ké analýze. Jde o částečně sdruženou úlohu (angl. staggered
algorithm), kde jsou v každém časovém kroku přenášena da-
ta z tepelně vlhkostní části do části mechanické.

Dotvarování a smrš�ování betonu 
ovlivněné změnou teploty a vlhkosti

Základem výpočtů při použití několika různých materiá-
lových modelů, popisujících rozdílné jevy mechanického
chování, je rozklad celkové deformace v materiálovém bodě
na složky

kde εtot je celková deformace,
εel – elastická složka deformace,
εd – složka deformace od poškození betonu (damage),
εcr – složka deformace od dotvarování betonu (creep),
εsh – složka deformace od smršťování betonu (shrinkage),
εt – deformace vlivem změny teploty.

Vlivy smršťování a dotvarování betonu společně s přetvoře-
ním od změny teploty mají značný vliv na celkové přetvoře-
ní, které je rozhodující pro to, zda k vytvoření trhliny dojde.
Oba vlivy jsou v aplikovaném modelu B3 zahrnuty a jsou
závislé na teplotě a vlhkosti.

Za předpokladu, že se napětí v konstrukci pohybuje v rámci
provozních hodnot (tj. přibližně asi do 40 % pevnosti) a že
nedochází k odtěžování (tj. pokles deformací), se dotvarování
betonu řídí Boltzmannovým principem superpozice, kde je
vyjádřena deformace v závislosti na napětí integrální rovnicí

Funkce poddajnosti lineárního viskoelastického materiálu J
vyjadřuje deformaci v čase t od jednotkového napětí σ = 1
působícího od času τ. Při proměnném napětí je třeba nahra-
dit rovnici (4) vhodným přírůstkovým vztahem. Obvyklá
integrální formulace není pro numerické řešení příliš vhod-
ná, neboť vyžaduje uchovávat informace o stavu napětí a de-
formace ze všech předchozích okamžiků. Z tohoto pohledu
je vhodnější převést integrální konstitutivní vztah na dife-
renciální rovnici. To je možné, pokud je funkce J, tzv. jádro
rovnice (4), vyjádřena ve formě degenerovaných (Dirichle-
tových – Pronyho) řad

kde yµ(t) = (t/τµ)qµ a qµ = 2/3. Funkce Dµ(τ) mohou být pro
dané vyjádření vztahu (5) získány z naměřených dat, např.
metodou nejmenších čtverců. Pro některé speciální tvary
funkce J lze nalézt explicitní vyjádření. Koeficienty τµ se
nazývají retardační časy. Vhodný způsob jejich stanovení je
popsán např. v [4]. Celková deformace od dotvarování be-
tonu εcr je uvažována jako součet deformací jednotlivých
členů Kelvinova reologického řetězce, který je vyjádřením
degenerovaných jader (5). 

Význam symbolů v obr. 1:

Podle modelu B3 relativní vlhkost a teplota ovlivňují do-
tvarování a smršťování dvěma způsoby. Přímo, změnou koe-
ficientu viskozity v konstitutivním modelu, a nepřímo, ov-
livněním rychlosti hydratace (stárnutí) betonu. Zmiňované
přímé ovlivnění míry dotvarování teplotou T a vlhkostí h
může být v řetězci popsáno vztahem

Efekt teploty vychází z konceptu aktivační energie

kde uc je aktivační energie dotvarování. Efekt vlhkosti vy-
jadřuje empirický vztah

Celkové smrštění εsh uvažujeme jako součet složek “dry-
ing shrinkage” (smrštění od vysychání a nasákání) εshd, auto-
genní smrštění εsha (objemové změny během chemických pro-
cesů v průběhu hydratace) a karbonatační smrštění εshc (způ-
sobené reakcí hydroxidu vápenatého cementové pasty se
vzdušným oxidem uhličitým). Velmi malé karbonatační smrš-
tění je ve výpočtu zanedbáno. Autogenní smrštění je zavede-
no jako materiálový parametr, jehož počáteční hodnota i ča-
sový průběh jsou dány experimentálním měřením na odpo-
vídajících vzorcích betonu. Přetvoření změnou teploty a vlh-
kosti se tedy skládá z vlivu:

– vysychání a nasákání

– teploty

kde 

,                         (3)

.                  (4)

,      (5)

(6)

Obr. 1. Kelvinův reologický řetězec

(7)

(8)

(9)

,                                  (10)

,                                   (11)

(12)
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přičemž εsh0 je limitní smrštění v čase t0 a α0 délková teplot-
ní roztažnost. Pro relativní vlhkost 0,4 ≤ h < 0,98 platí

Empirické koeficienty r a ρ jsou funkcemi aktuální tahové
pevnosti betonu ft [5]. Jejich hodnoty se pohybují nejčastěji
mezi 0,1/ft a 0,6/ft (MPa-1) pro r a mezi 1,0/ft a 2,0/ft (MPa-1)
pro ρ.

Model izotropního poškození
Poškození betonu dostatečně vystihuje nejjednodušší ska-

lární izotropní model s Mazarsovým vztahem pro výpočet
normy ekvivalentního přetvoření

kde εε je v třírozměrném vyjádření vektor hlavní deformace
a operátor < > značí výběr pouze kladných složek daného
vektoru. Deformace εεa je ta část celkové deformace, která zbude
po odečtení dotvarování, smršťování a teplotního roztažení.

Evoluční vztah (obr. 2) pro parametr poškození ω v zá-
vislosti na ekvivalentní deformaci je definován 

kde uf definuje sklon změkčení a ft je aktuální tahová pev-
nost betonu. Modul pružnosti, tahová a tlaková pevnost be-

tonu závisí na stáří betonu. Napětí se v případě skalárního
izotropního poškození a jednoosé napjatosti vypočítá ze
vztahu

kde E je aktuální modul pružnosti [6]. Zobecnění tohoto
vztahu na třírozměrnou napjatost lze nalézt v [4].

Výsledky počítačové simulace
Diskutovaná betonová vrstva slouží jako podklad pro izo-

laci a další vrstvy vozovky, kde je požadována rovinnost a
dokonalá přilnavost ke konstrukci mostu. Tloušťka vrstvy se
pohybuje od 40 do 100 mm. Simulace koresponduje s jed-
ním z navrhovaných technologických postupů výstavby apli-
kovaných na betonovou vrstvu tloušťky 100 mm a vyztuže-
nou při obou površích sítí ∅ 6 mm s oky 100/100 mm. Vrst-
va byla po dobu tří dnů kropena a přikryta fólií proti sluneč-
nímu záření, jehož přímé působení na tak tenkou vrstvu by
mělo v letním období nedozírné následky. Vrstva byla navíc
po 24 hodinách rozdělena na smršťovací segmenty  rozměru
4 x 6 m. Ty byly vytvořeny proříznutím do hloubky 40 mm.
Dokonalé spojení podkladní vrstvy s nosnou konstrukcí mos-
tu měla zajišťovat adhezní kontaktní vrstva na bázi cemen-
tu. Adhezní vrstva je ve výpočtu modelována materiálem po-
dobným betonu se sníženou tahovou pevností (ft = 1,5 MPa)
bez efektu stárnutí a dotvarování. Přítomnost rozptýlené
výztuže nebyla ve výpočtu uvažována, neboť nebyly k dis-
pozici materiálové parametry pro beton s mikrovýztuží (ne-
zbytná je pevnost v tahu a modul pružnosti, optimálně i lo-
mová houževnatost).

Třírozměrný model podkladní vrstvy je vytvořen sítí ko-
nečných prvků – čtyřúhelníků s lineárními bázovými funk-
cemi (obr. 3). Přijetím předpokladu rovinné deformace v ro-
vině souměrnosti segmentu se úloha redukuje na dvojroz-
měrnou. Výztužné sítě jsou diskretizovány jednorozměrný-
mi prvky (tyčemi), rovněž s lineární aproximací. Podepření

(c je nezáporná konstanta).

(13)

(14)

Obr. 3. Detail sítě konečných prvků s vyznačenými řezy

Obr. 2. Model izotropního poškození a evoluční vztah mezi ω a ε

(15)

,                                (16)

obzor10_2007.qxp  13.12.2007  21:27  Stránka 297



298 STAVEBNÍ OBZOR 10/2007

na levém okraji odpovídá ose symetrie. Podpory okraje pra-
vého simulují proříznutí vrstvy po 24 hodinách od ukončení
betonáže. Výpočet sleduje interval od stáří 1 hodiny po dobu
30 dnů, kdy se budou podle předpokladů nanášet vrstvy vozovky.

Z rozboru výsledků dojdeme k těmto základním poznatkům: 
� gradient teploty po tloušťce desky nabývá v průběhu

výpočtu nízké hodnoty. Vývin hydratačního tepla nemá na
tak tenkou desku zásadní význam. Významnějším činitelem
je proces vysychání;

� vlivem smršťování od vysychání se vrstva výrazněji po-
rušuje u horního povrchu (obr. 4);

� v místech dělení na segmenty a na volných okrajích má
vrstva tendenci se nadzvednout a odtrhnout od mostovky
(okrajový efekt – obr. 5);

��ošetření betonu  musí trvat dostatečně dlouho. Ošetření
vlhčením ukazuje na omezení poruch horního povrchu pod-
kladní vrstvy, nicméně nevylučuje okrajový efekt vedoucí
k odtržení poblíž volného okraje. I když se značné poškoze-
ní horních vrstev silně zredukuje diskrétní a rozptýlenou vý-
ztuží, potřebu ošetření tím nahradit nelze. Pro lepší pocho-
pení procesu vysychání je na obr. 6 ukázán časový průběh
relativní vlhkosti při horním povrchu podkladní vrstvy. Vel-
mi zřetelný je vliv předpokládaného třídenního vlhčení a
zakrytí fólií s následným odkrytím povrchu. Příznivý vliv
bude mít utěsnění povrchu hlazením, čímž se sníží difuzivi-
ta povrchu. Je třeba upozornit, že v tomto případě nebyl
uvažován dostatečně dlouhý interval, aby se plně projevilo
smršťování vysycháním v interakci s dopadem klimatických

Obr. 5. Izolinie parametru poškození v čele vyrovnávací vrstvy po pěti dnech 
od ukončení betonáže

Obr. 4. Detail deformovaného tvaru čela (vpravo) vyrovnávací vrstvy po pěti dnech od ukončení betonáže 
(vykreslení posunů je 150x zvětšené)

Obr. 6. Vývoj relativní vlhkosti v jednotlivých úrovních vyrovnávací vrstvy
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podmínek v letním období (předpokládá se, že radiace je
radikálně omezena zastíněním podkladní vrstvy);

� okrajový efekt ukazuje na potřebu kotvení. Kotvení ok-
raje se jeví jako nezbytné a spoléhat se na soudržnost adhez-
ní vrstvy v oblasti okrajového efektu nedoporučujeme;

� autogenní smršťování lze výrazně potlačit použitím roz-
ptýlené výztuže, kdy se smršťování může dokonce obrátit
až v bobtnání, které je důsledkem teplotní dilatace po vývi-
nu hydratačního tepla. Tyto poznatky plynou z měření na
cementových pastách [7], a i když v případě betonu nebu-
dou tak výrazné, nelze je ignorovat.

Závěr
Uvedená studie dává představu o chování podkladní beto-

nové vrstvy mostovky v prvních několika dnech po betoná-
ži. Hlavní úlohu zde má smrštění ovlivněné hydratací beto-
nu, vysycháním a změnou teploty. Smršťování vysycháním
má za následek vytvoření trhlin u horního povrchu vrstvy.
Tomu lze čelit vložením diskrétní výztuže v kombinaci s mi-
krovýztuží, dále důkladným ošetřováním betonu a zabráně-
ním dopadu přímého slunečního záření. Příznivý efekt bude
mít rovněž utěsnění povrchu hlazením nebo leštěním, čímž
se podstatně sníží difuzivita povrchu. Jak v místech prořezu

(dělení vrstvy na segmenty), tak u volných okrajů se objevu-
je „okrajový efekt“, kdy se vrstva snaží vlivem smrštění od-
trhnout a nadzvednout od podkladu (konstrukce mostu).
Tento jev ukazuje na potřebu jejího přiměřeného kotvení.
Odtržení vrstvy od podkladu bylo prokázáno při rekonstruk-
cích mostů.

Použitý software na bázi metody konečných prvků využí-
vá předností ověřených přístupů a materiálových modelů,
které navíc spojuje ve sdruženou úlohu tepelně vlhkostně
mechanickou. Model transportu tepla a vlhkosti, model ska-
lárního izotropního poškození i Bažantův model B3 dotva-
rování a smršťování betonu jsou úzce spjaty s experimentál-
ním měřením a laboratorním zjištěním materiálových para-
metrů. Pro realistické vystižení odezvy stavební konstrukce
je jejich přesné stanovení velmi důležité, byť často obtížné.

Prezentovaný sdružený model je možné použít k popisu
chování betonových konstrukcí v počátečním stadiu tuhnutí
a tvrdnutí, kdy působící vlivy rozhodují o jejich spolehlivos-
ti a životnosti. Použití modelu je však limitováno výpočetní
náročností a nedostatečnou databází fyzikálních vlastností
jednotlivých materiálů.

Článek vznikl za podpory projektu č. 1M 0579 MŠMT
ČR v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.
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Obr. 7. Profil parametru poškození v čase 8 dnů od ukončení
betonáže v typickém poli vrstvy (řez 1) a v čele vrstvy (řez 2)

Krejčí, T. – Koudelka, T. – Šejnoha, J.: Analysis of
Screeding Concrete Layer of Bridge Flooring

This paper is aimed at a computer simulation of the

behaviour of the screeding concrete layer of a bridge

floor. The presented study goes into deformation and

damage processes in an early stage, when hydration heat

evolution, impact of climate conditions and curing of

concrete play a decisive role. The problem is solved using

the finite element method in conjunction with the cou-

pled heat and moisture transfer, concrete creep and

shrinkage and the scalar isotropic damage model.

Krejčí, T. – Koudelka, T. – Šejnoha, J.: Analyse der
Unterbetonschicht eines Brückentragwerks

Der Artikel befasst sich mit der Computersimulation der
unter die Abdichtung der Brückenfahrbahn eingebet-
teten Betonschicht. Die vorliegende Studie untersucht
die Deformierung und Beschädigung der Schicht im
Frühstadium des Betons, wenn die Entwicklung der Ab-
bindewärme (Hydratationswärme), die Einwirkung der
Klimabedingungen und die Betonbehandlung und -ein-
bringung eine wichtige Rolle spielen. Das Problem wird
mittels der Methode der finiten Elemente gelöst,  und zwar
in Verbindung mit den Modellen des gekoppelten Wärme-
und Feuchtigkeitstransports, des Kriechens und Schwindens
sowie auch mit dem Modell der isotropen Beschädigung.
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Vplyv teploty do 100 °°C na železobetónové prvky
Ing. Slávka ŠIMKOVÁ, Ph. D.

TU – Stavebná fakulta
Košice

Ťažiskom predkladaného článku je experimentálna a teo-
retická závislos� medzi vynúteným dĺžkovým pretvo-
rením a �ahovým napätím železobetónových prvkov –
vzoriek, ktoré boli spôsobené silovými účinkami výstuže
pri teplotnom za�ažení do 100 ˚C. Podkladom teoretickej
závislosti boli nami odvodené matematické vz�ahy pre
výpočet �ahových napätí a výsledných dĺžkových pre-
tvorení železobetónových vzoriek v závislosti od teploty
a stupňa vystuženia. V uvedených vz�ahoch boli použité
aproximačné funkcie k nameraným hodnotám modulu
pružnosti a pomerným dĺžkovým pretvoreniam nevy-
stužených vzoriek.

Úvod
Betónové konštrukcie sú počas svojej životnosti vystave-

né rôznym účinkom, akými je nielen mechanické za�aženie,
ale aj vplyv prostredia. Medzi významné vplyvy prostredia
patrí pôsobenie vlhkosti a účinky zvýšených a vysokých tep-
lôt.

Obmedzenie možnosti vo
ného pretvárania železobetóno-
vého prvku v dôsledku rôznej teplotnej dĺžkovej roz�ažnosti
betónu a ocele, ako i teplotného zmraš�ovania, môže aj v sta-
ticky určitom prvku vyvola� vznik napätí. Uvedené napätia
môžu nadobúda� nezanedbate
né hodnoty, ktoré je potrebné
zoh
adni� pri jeho posudzovaní. Skúmaním meniacich sa
vlastností betónu v dôsledku teplotných zmien prostredia sa
zaoberal aj rozsiahly medzinárodný výskumný projekt
PECO [1], na ktorom participovalo naše pracovisko. Cie
om
výskumu bolo sledova� jednak vplyv teplôt na fyzikálno-me-
chanické vlastnosti troch druhov betónu, ktorý bol už použi-
tý na výstavbu obálok jadrových elektrární (Penly, Mochov-
ce, Temelín), ako aj vplyv teplôt a druhu kameniva na fyzi-
kálno-mechanické vlastnosti betónu, ktorého zloženie betó-
novej zmesi bolo rovnaké. V spolupráci s Ústavom staveb-
níctva a architektúry v Bratislave bola uskutočnená analýza
chemického zloženia kameniva a betónov počas zahrievania
a sledovali sa chemické zmeny v betóne. Vlastnosti betónu,
ktoré boli predmetom výskumného projektu, boli sledované
do teploty 800 ˚C, pričom vzorky sa z vyšetrovanej teploty
vždy ochladili. Cie
om experimentov s rôznym druhom ka-
meniva bolo určenie vhodnosti použitia druhu kameniva
v betóne, aby sa docielili najlepšie vlastnosti betónu a jeho
možné použitie v obálkach jadrových elektrární. Z h
adiska
objemových zmien sa ako najvhodnejší ukázal by� betón
s použitím andezitového kameniva. Pri práci na projekte sa
ukázala potreba výskumu v oblasti zvýšených teplôt, t. j. tep-
lôt do 250 ˚C, a to nie až po ochladení, ale pri aktuálnej tep-
lote. To vyústilo do projektu VEGA [2], kde bol skúškam
podrobený len betón s jedným druhom kameniva – andezi-
tom. Všetky merania boli uskutočnené pri aktuálnej – vyšet-
rovanej teplote. Jednou z častí výskumného projektu bolo
sledovanie vplyvu zvýšených teplôt na pretvorenia a napä-
tos� železobetónových prvkov. V našom výskume sme sa za-

oberali problémom napätosti iba v pozdĺžnom smere, ktorý
je dôležitejší, pretože pozdĺžne napätia sa sčitujú s napätia-
mi od za�ažení pôsobiacich na nosný prvok.

Experimentálny program
Experimenty, počas ktorých sa sledovalo dĺžkové pretvo-

renie a moduly pružnosti pri rôznych teplotných hladinách,
boli uskutočnené na sérii nevystužených a symetricky vystu-
žených vzoriek – hranolov s rozmermi 100 x 100 x 400 mm.
Výstuž z ocele 10 425 (V) bola umiestnená v ich rohoch.

Vplyv teploty na pozdĺžne pretvorenia sa skúmal na hra-
noloch rozdelených do skupín:

– 4 nevystužené hranoly,
– 4 vystužené hranoly, stupeň vystuženia 1,13 %,
– 4 vystužené hranoly, stupeň vystuženia 2,01 %,
– 4 vystužené hranoly, stupeň vystuženia 2,80 %.

Počet vzoriek bol limitovaný kapacitou použitej klimatizač-
nej jednotky. Dosiahnutá pevnos� betónu v tlaku na kockách
s hranou 150 mm po 30 dňoch ošetrovania činila 54 MPa.

Po ukončení ošetrovania boli vzorky vystavené teplotné-
mu za�aženiu v klimatizačnej jednotke Feutron, a to v šty-
roch teplotných cykloch. Každý z nich predstavoval zahria-
tie na danú teplotu a jej pôsobenie 24 hodín, pričom úrovne
teplotného za�aženia boli 40, 60, 80 a 100 ˚C. Na každej
z úrovní sa merali dĺžkové pretvorenia základní umiestne-
ných na dvoch proti
ahlých pozdĺžnych stranách vzoriek prí-
ložným deformometrom a boli vykonané skúšky modulu pruž-
nosti betónu.

Aproximačné funkcie modulu pružnosti 
a pomerného dĺžkového pretvorenia 
nevystužených vzoriek

K nameraným hodnotám modulov pružnosti a pretvorení
nevystužených vzoriek sme h
adali aproximačné funkcie, kto-
ré sme využili pri odvodení vz�ahov pre výpočet pomerných
dĺžkových pretvorení a napätí železobetónových vzoriek v zá-
vislosti od teploty a stupňa vystuženia. Vz�ah medzi modu-
lom pružnosti a teplotou sa javil by� lineárny, preto sme po-
užili aproximáciu

Ec(T) = cT + d ,                               (1)

Ec(T) = – 0,175 T + 36,64.               (2)

Na nevystužených hranoloch sme merali súčet dvoch zlo-
žiek dĺžkového pretvorenia, a to pretvorenie od teplotnej dĺž-
kovej roz�ažnosti εcT(T) a teplotného zmraš�ovania betónu
εc,sh(T). Celkové pomerné dĺžkové pretvorenie nevystužených
vzoriek v závislosti od teploty εc(T) dobre popisoval polynóm
druhého stupňa v celom sledovanom teplotnom rozsahu

εc(T),teor = –4,6427.10-5 T2 + 1,29313.10-2 T – 0,241397 [‰].   (3)

Grafy závislostí medzi modulom pružnosti Ec(T), resp. cel-
kovým pomerným dĺžkovým pretvorením εc(T) nevystuže-
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ných hranolov a teplotou T, získané z experimentov priamym
meraním na vzorkách a ich aproximované hodnoty, sú na
obr. 1 a obr. 2.

Súčinite� celkového dĺžkového pretvorenia 
Pre účely odvodenia teoretických závislostí celkového dĺž-

kového pretvorenia, resp. �ahového napätia v betóne, od tep-
loty a stupňa vystuženia sme zaviedli veličinu súčinite
 cel-
kového dĺžkového pretvorenia αc(T). Deriváciou vz�ahu (3)
pod
a T získame funkciu, ktorú nazveme dotyčnicový súči-
nite
 celkového dĺžkového pretvorenia [5]

αc(T) = –9,2854.10-5 T + 1,29313.10-2 .              (4)

Odvodená závislos� dotyčnicového súčinite
a celkového dĺž-
kového pretvorenia je teda lineárnou funkciou teploty 

αc(T) = a T + b .                               (5)

Rovnice (2) a (4) sú odvodené z intervalu nami sledovaných
teplôt a len pre dané zloženie betónu. 

Pomerné dĺžkové pretvorenie 
železobetónových prvkov

Pri odvodení matematického vz�ahu na výpočet výsledné-
ho pretvorenia vystužených prvkov v závislosti od teploty a
stupňa vystuženia sme vychádzali z pružného pôsobenia ma-
teriálu a predpokladu dokonalej súdržnosti medzi betónom a
výstužou. Zanedbali sme vplyv dotvarovania betónu od vy-
volaných napätí, ako aj relaxáciu.

Modul pružnosti betónu a jeho súčinite
 celkového dĺžko-
vého pretvorenia sme považovali za závislé od teploty T, a
to pod
a vz�ahov odvodených z výsledkov experimentu; pre
oce
 sme materiálové charakteristiky považovali v rozsahu
nami sledovaných teplôt za konštantné, opierajúc sa o po-
znatky uvedené v [3] a [4]. 

Výsledné pomerné dĺžkové pretvorenie εv(T1, T2) prvku –
vzorky pri ohriatí z teploty T1 na T2 je dané integrálom

Dosadením aproximačných funkcií a následnou integráciou
dostávame

Pre napätie v teplotnom intervale (T1, T2) vyvolané silovými
účinkami výstuže platí

Integrovaním (8) s použitím vety o strednej hodnote 

Význam �alších veličín vo vz�ahoch (6) až (9):
As, Ac – prierezové plochy ocele a betónu,
ρ = As /Ac – stupeň vystuženia prierezu,
Es – modul pružnosti ocele,
n = Es / Ec – pracovný súčinite
 ocele,

Tm = (T1 + T2) / 2 – stredná teplota.

Zistili sme, že do 60 ˚C sú experimentálne a teoretické
hodnoty pomerného dĺžkového pretvorenia vypočítané po-
mocou vz�ahu (7) prakticky zhodné, a to pre každý stupeň
vystuženia prierezu. Nad touto teplotou sa rozdiel medzi
experimentálnymi a teoretickými hodnotami zväčšuje a je
tým väčší, čím sú teplota i stupeň vystuženia vyššie. Experi-
mentálne hodnoty pretvorenia dosahujú vyššie hodnoty pri
menšom �ahovom napätí ako hodnoty získané teoretickým
výpočtom. Príčinou týchto rozdielov môže by� zanedbanie
vplyvu teplotného dotvarovania, prípadne u najvyššieho stup-
ňa vystuženia mohla by� vnútorná štruktúra betónu narušená
významnými �ahovými napätiami (trhliny). Podrobné odvo-
denie vz�ahov (6) až (9) je uvedené v [5]. 

Pracovné diagramy 
železobetónových vzoriek v �ahu 

Pre jednotlivé stupne vystuženia a sledované teplotné hla-
diny sme zobrazili závislos� medzi vynúteným pomerným

Obr. 1. Modul pružnosti betónu

Obr. 2. Pomerné dĺžkové pretvorenie nevystužených vzoriek

(6)

(7)

(8)

(9)
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dĺžkovým pretvorením εcN od silových účinkov výstuže a �a-
hovým napätím v betóne σc. Je to vlastne čas� pracovného
diagramu železobetónových vzoriek v �ahu, pri tvorbe ktoré-
ho sme vychádzali z úvah zrejmých z obr. 3. Je zrejmé, že
pre εcN a εsN platí

εcN = εv – εc ,                                 (10)

εsN = εsT – εv .                               (11) 

Hodnoty εc a εv sme získali priamymi meraniami na vzor-
kách, εsT výpočtom pod
a vz�ahu platného pre dĺžkovú zme-
nu v dôsledku teplotnej dĺžkovej roz�ažnosti εsT = αsT . ∆T,
kde αsT je súčinite
 teplotnej dĺžkovej roz�ažnosti ocele; 
v teplotnom rozsahu 20–100 ˚C má konštantnú hodnotu
12·10-6 ˚C-1.

V pracovnom diagrame železobetónových vzoriek vytvo-
renom na základe experimentu bolo napätie σc vypočítané
pomocou napätia vo výstuži (pretože v teplotnom rozsahu
20–100 ˚C je modul pružnosti výstuže konštantný a platí Hoo-
kov zákon), pričom sme vychádzali z rovnováhy síl v betóne
a výstuži.

σc = εsN · Es · ρ ,    kde ρ = As /Ac . (12)

Modul pružnosti betónu je možné vyjadri� aj nasledovne 

Ec = σc /εcN .                                (13)

Na základe vyššie uvedeného sme zostrojili pracovný dia-
gram železobetónových vzoriek v �ahu (závislos� σc – εcN), a
to pre jednotlivé stupne vystuženia a sledované teplotné úrov-
ne. Na obrázku 4 je pracovný diagram vzoriek v �ahu zodpo-
vedajúci hodnotám pretvorenia εcN a napätí σc získaných z ex-
perimentu. Nad 60 ˚C dochádza k výraznému nárastu pre-
tvorenia pri pomalšom náraste napätí. Bodom pracovného
diagramu železobetónových vzoriek v �ahu, príslúchajúcim
danej teplotnej hladine, zodpovedajú rôzne hodnoty modulu
pružnosti betónu, pretože, ako už bolo popísané vyššie, so zvy-
šovaním teploty sa jeho ve
kos� lineárne zmenšuje. Takto
zostrojený pracovný diagram železobetónových vzoriek v �a-
hu vypovedá o degradácii betónu počas ohrievania.

Pre porovnanie uvádzame pracovný diagram železobetó-
nových vzoriek v �ahu pre tri stupne vystuženia, ktorý zod-
povedá pomerným dĺžkovým pretvoreniam εcN a �ahovým
napätiam σc v betóne vyplývajúcim z nami odvodených vz�a-
hov (obr. 5). Pri výpočte pretvorenia εcN a napätí σc sme
vychádali z pružného stavu, a teda z platnosti Hookovho zá-
kona. Mierne zakrivenie súvisí so znižovaním modulu pruž-

Obr. 3. Východisková schéma pre tvorbu pracovného diagramu železobetónových vzoriek v �ahu
εc – hodnota pomerného dĺžkového pretvorenia nevystuženého hranola vplyvom teploty, εv – hodnota pomerného dĺžkového pretvorenia
vystuženého hranola vplyvom teploty, εsT – hodnota pomerného dĺžkového pretvorenia nezabetónovanej výstuže vplyvom teploty, εcN – hodno-
ta vynúteného pomerného dĺžkového pretvorenia betónu vplyvom vystuženia, εsN – hodnota zadržanej pomernej dĺžkovej deformácie výstuže 

Obr. 4. Závislos� medzi pomerným dĺžkovým pretvorením εcN a �ahovým napätím v betóne σc (pracovný diagram železobetónových 
vzoriek v �ahu) pre tri stupne vystuženia – experiment
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nosti betónu počas ohrievania, pričom pre vyšetrovaný tep-
lotný interval je závislos� modulu pružnosti od teploty lineár-
na, v dôsledku čoho už funkčný vz�ah medzi pretvorením a
napätím lineárny nie je. 

Z porovnania pracovných diagramov železobetónových vzo-
riek v �ahu získaných z experimentu a získaných výpočtom
pod
a vytvoreného výpočtového modelu vyplýva, že do 60 ˚C
sú hodnoty pretvorenia εcN a napätí σc takmer zhodné, a to
pre všetky sledované stupne vystuženia. Nad touto teplotou
vznikajú rozdiely a je zrejmé, že dochádza k odklonu pra-
covného diagramu získaného z experimentu od pracovného
diagramu vyplývajúceho z teoretického výpočtu. Nad touto
teplotou dáva teoretický výpočet menšie pomerné dĺžkové
pretvorenie εcN pri vyšších �ahových napätiach σc ako expe-
riment. Možnou príčinou rozdielov mohlo by� zanedbanie
krátkodobého teplotného dotvarovania betónu od vynútených
napätí spôsobených teplotným zmraš�ovaním betónu a rôz-
nou teplotnou dĺžkovou roz�ažnos�ou betónu a ocele. Spomí-
nané zanedbanie teplotného dotvarovania bolo v súlade
s STN 73 1230 [4], ktorá uvažuje len teplotné dotvarovanie
od dlhodobého pôsobenia zvýšených a vyšších teplôt a uvád-
za základnú hodnotu súčinite
a teplotného dotvarovania pre
50, 70, 100 ˚C a vyššie teploty. Tieto súčinitele sa používajú
potom vo vz�ahoch pre výpočet pomerného pretvorenia
vplyvom dotvarovania uvedených v čl. 2.1.6 STN 73 1201
[8]. Vypočítané pretvorenie od teplotného dotvarovania pri
teplotách 80 a 100 ˚C pre hutný a žiaruvzdorný betón s ande-
zitovým kamenivom pod
a uvedených noriem obsahuje tab. 1.

Je evidentné, že v súlade s citovanými normami pomerné dĺž-
kové pretvorenie od krátkodobého dotvarovania dosahuje ve
-
mi malé hodnoty.

V projekte PECO sa skúmal vplyv krátkodobého účinku
teplôt (48 h) na dotvarovanie betónu v tlaku na vzorkách
rovnakých rozmerov a z betónu s rovnakou receptúrou, aká
bola použitá v našom experimentálnom programe. Pri tlaku
5 MPa boli zistené tieto hodnoty pomerného dĺžkového pre-
tvorenia od teplotného dotvarovania: εc,cr = 0,163 ‰ pre 
T = 80 ˚C a εc,cr = 0,425 ‰ pre T = 100 ˚C. Je zrejmé, že uve-
dené hodnoty aj pri krátkodobom účinku teplôt sú nezane-
dbate
né. Ak sa prikloníme k tvrdeniu niektorých autorov
[6], že teplotné dotvarovanie v �ahu spočiatku narastá rých-
lejšie ako v tlaku, oprávnene môžeme predpoklada�, že tak-
tiež teplotné dotvarovanie vzoriek v �ahu pri zvýšených tep-
lotách v trvaní 24 h je nezanedbate
né.

Okrem zanedbania teplotného dotvarovania betónu v �ahu
spomínanými príčinami rozdielov v hodnotách pretvorení a
napätí dosiahnutých v rámci experimentu a vypočítaných po-
d
a (7) a (9) by mohli by� rozdielne moduly pružnosti betó-
nu v tlaku a v �ahu počas pôsobenia zvýšených teplôt, prí-
padne napätím indukovaná teplotná dĺžková roz�ažnos� betó-
nu. Všetky tri uvedené vplyvy (teplotné dotvarovanie betó-
nu, rozdielne moduly pružnosti v tlaku a �ahu a napätím in-
dukovaná teplotná dĺžková roz�ažnos� betónu) môžu ma�
rôzny podiel na spomínaných rozdieloch, avšak ich kvantifi-
kovanie by znamenalo rozsiahly a náročný experimentálny
program. Skúsme ale h
ada� cestu, ktorou by sme sa priblíži-
li k hodnotám z experimentu pre teploty 80 a 100 ˚C. Za tým
účelom prijmime zjednodušenia a predpokladajme, že rozdiel
medzi teoretickými hodnotami a hodnotami pretvorenia
z experimentu je spôsobený len teplotným dotvarovaním, a
zároveň predpokladajme linearitu v dotvarovaní.

Ke�že laboratórium, v ktorom sme realizovali experiment,
nebolo vybavené potrebnou technikou pre vykonanie skúšok
na teplotné dotvarovanie betónu v �ahu, súčinite
 dotvarova-
nia sme vyjadrili zo vz�ahu platného pre efektívny modul
pružnosti [7]. Predpokladali sme �alej, že uvedená relácia
platí aj pre vyjadrenie teplotného dotvarovania v �ahu. Hod-
notu Ecef(T) sme pre teploty 80 a 100 ˚C určili na základe
hodnôt pomerných dĺžkových pretvorení nevystužených a
vystužených vzoriek získaných z experimentu a pomerných

Obr. 5. Závislos� medzi pomerným dĺžkovým pretvorením εcN a �ahovým napätím v betóne σc (pracovný diagram železobetónových 
vzoriek v �ahu) pre tri stupne vystuženia – teória

ρ  = 1,13 % ρ  = 2,01 % ρ  = 2,80 %

80 0,002 0,004 0,008

100 0,004 0,008 0,010

T

 [ oC ]

ε c,cr  [‰]

Tab. 1. Pretvorenie vplyvom teplotného dotvarovania 
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dĺžkových pretvorení nezabetónovanej výstuže od pôsobia-
cej teploty, a to vyčíslením vz�ahu (13). Potom pre súčinite

dotvarovania platí

kde ϕ (T) je súčinite
 dotvarovania betónu, ktorý počas krátko-
dobého ohrevu považujeme za invariantný v čase;

Ec(T) – modul pružnosti betónu pri danej teplote pod-

a vz�ahu (2).

Pretvorenie od teplotného dotvarovania betónu εcN,cr vyjadru-
je vz�ah

εcN,cr = ϕ(T) . εcN .                        (15)

Pre teploty 80 a 100 ˚C superpozíciou pretvorení εcN a εcN,cr

získame výsledné vynútené pomerné dĺžkové pretvorenie 

εcNv = εcN + εcN,cr .                        (16)

Vplyv dotvarovania betónu na �ahové napätia v betóne
zoh
adníme tak, že vo vz�ahu (9) za Ec(T) dosadíme hodno-
ty Ecef(T) pri teplotách 80 a 100 ˚C. 

,                             (14)

Obr. 6. Pracovný diagram železobetó-
nových vzoriek v �ahu, ρ = 1,13 %

Obr. 7. Pracovný diagram železobetó-
nových vzoriek v �ahu, ρ = 2,01 %

Obr. 8. Pracovný diagram železobetó-
nových vzoriek v �ahu, ρ = 2,80 %
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Na základe vyššie uvedených predpokladov teplotného
dotvarovania pri T = 80 ˚C, T = 100 ˚C a výpočtov sme vy-
tvorili pracovné diagramy vzoriek v �ahu pre sledované stup-
ne vystuženia a porovnali ich s diagramami získanými z ex-
perimentu (obr. 6, obr. 7, obr. 8).

Ak sa vo výpočte vynúteného pomerného dĺžkového pre-
tvorenia εcN a �ahového napätia v betóne σc zoh
adní vplyv
teplotného dotvarovania pri teplote 80 až 100 ˚C, medzi pra-
covnými diagramami železobetónových vzoriek v �ahu, zís-
kanými z experimentu a z teoretického výpočtu, sú len malé
odchýlky. Výraznejší rozdiel v pretvorení εcN je len u stupňa
vystuženia 2,80 %, a to pri teplote 100 ˚C; jeho hodnota činí
24 %. Pravdepodobnou príčinou uvedeného rozdielu by mo-
hlo by� porušenie pevnosti betónu v �ahu. Len v dôsledku na-
máhania teplotou bolo vo vzorkách s najvyšším stupňom
vystuženia dosiahnuté napätie 1,06 MPa. Uvedené napätie
ešte zväčšujú vynútené napätia od zmraš�ovania počas ošet-
rovania. Efektívny modul pružnosti betónu, ktorý sme pou-
žili vo výpočte súčinite
a dotvarovania betónu v �ahu ϕ(T),
zrejme obsahoval aj vplyv trhlín, a teda vypočítaná hodnota
súčinite
a dotvarovania betónu v �ahu pre vzorky so stupňom
vystuženia ρ = 2,80 % pri T = 100 ˚C je zrejme nepresná.

Efektívny modul pružnosti
Každá z kriviek vyššie uvedených pracovných diagramov

(obr. 4, obr. 5) bola zostrojená pre daný stupeň vystuženia,
ale pre rôzne teploty. Môžeme však postupova� aj ináč, na-
príklad vytvori� pracovné diagramy železobetónových vzoriek
pri danej teplote, pričom jednotlivé body každej z kriviek
budú odpoveda� pomernému dĺžkovému pretvoreniu εcN a
napätiu σc vo vzorke pri danom stupni vystuženia. Za�ažova-
cí režim je diktovaný množstvom prítomnej výstuže. Sklon
takto zostrojeného pracovného diagramu by mal odpoveda�
modulu pružnosti. Ak by sme jednotlivé čiary aproximovali
priamkou, potom sklon priamky reprezentuje hodnotu mo-
dulu pružnosti. Postupne s rastúcou teplotou sa zmenšuje
sklon čiary pracovného diagramu, teda sa zmenšuje modul
pružnosti. Z obrázkov 4 a 5 je evidentné, že sklon čiar pra-
covných diagramov železobetónových vzoriek v �ahu, vytvo-
rených na základe experimentu, sa so zvyšovaním teploty
nad 60 ˚C zmenšuje rýchlejšie ako sklon čiar pracovných dia-
gramov získaných na základe teoretického výpočtu. Sklon
čiar pracovných diagramov z teoretického výpočtu skutočne

zodpovedá modulu pružnosti v celom sledovanom teplot-
nom rozsahu, naproti tomu zmenšovanie sklonu u experi-
mentálnych čiar nad 60 ˚C nezodpovedá skutočnému pokle-
su modulu pružnosti, ale jedná sa, povedzme, o efektívny
modul pružnosti, ktorý v sebe zahŕňa teplotné dotvarovanie,
prípadne mikrotrhliny a makrotrhliny. Moduly pružnosti vy-
počítané pomocou vz�ahu (13) vyjadrujú bu� moduly pruž-
nosti, ak za σc a εcN dosadíme hodnoty vyplývajúce z teore-
tického výpočtu, alebo efektívne moduly pružnosti, ak do
uvedeného vz�ahu dosadíme hodnoty vyplývajúce z experi-
mentu pri teplotách 80 a 100 ˚C (pre hodnoty do 60 ˚C sa však
bude jedna� o moduly pružnosti). 

Závery
Teplotné za�aženie železobetónových prvkov spôsobuje

vznik napätí a pretvorení v betóne a oceli spôsobené rozdiel-
nymi hodnotami súčinite
ov teplotnej roz�ažnosti oboch
materiálov, teplotným zmraš�ovaním a teplotným dotvaro-
vaním betónu, a to aj pri zvýšených teplotách do 100 ˚C. Je
preto nezanedbate
ným faktorom najmä pre �ahaný betón,
kde ovplyvňuje genézu a rozvoj trhlín.

Z rozdielu teplotného pretvorenia vo
nej oce
ovej výstuže,
nevystuženého a vystuženého betónu je možné, v�aka stabil-
nej hodnote modulu pružnosti ocele v tejto teplotnej oblasti,
v železobetónovom prvku urči� dostatočne presnú hodnotu
sily, resp. napätia v oceli a v betóne, a to využitím podmien-
ky rovností síl v priereze (vo výstuži a v betóne) za predpo-
kladu dokonalej súdržnosti medzi výstužou a betónom. Na
základe �ahových napätí v betóne odpovedajúcich jednotli-
vým stupňom vystuženia, jednotlivým teplotným hladinám a
nameraným pomerným pretvoreniam je možné zobrazi� čas�
pracovného diagramu železobetónu v �ahu.

Vytvorený výpočtový model obsahuje (ako vstupné funk-
cie závislé od teploty) modul pružnosti betónu Ec(T) a súči-
nite
 celkového dĺžkového pretvorenia σc(T), ktorý tu zavád-
zame ako súčet skutočnej teplotnej roz�ažnosti a teplotného
zmraš�ovania. Uvedené vstupné funkcie boli odvodené z me-
raní pri teplotách iba do 100 ˚C, preto ich platnos� môže by�
spo
ahlivá len v tomto teplotnom intervale. Zároveň sme
predpokladali, že pokia
 sme v pružnej oblasti, modul pruž-
nosti betónu v tlaku získaný uvedenými skúškami je platný
aj v �ahu. 

Obr. 9. Pracovné diagramy železobetónových vzoriek v �ahu vyplývajúce z experimentu pre T = konšt.
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Výpočty pod
a spomínaného modelu s využitím odvode-
ných vstupných funkcií dobre vystihujú procesy prebiehajú-
ce pri ohrievaní do teploty 60 ˚C bez uváženia teplotného
dotvarovania a nad teplotou 60 ˚C so zoh
adnením vplyvu
teplotného dotvarovania, ktorý, ako sa ukazuje, je nad uve-
denou teplotou nezanedbate
ný aj pri jej krátkodobom pôso-
bení. Z analýzy �ahových napätí (vlastných napätí) vyplýva,
že ich hodnoty, najmä ak sa sčitujú s �ahovými napätiami od
viazaného zmraš�ovania počas ošetrovania, môžu by� pri
teplote 100 ˚C také vysoké, že sa v ich pracovnom diagrame
pohybujú v oblasti jeho vrcholu, pričom môže by� dosiahnu-
tá medza vzniku trhlín. 

V súvislosti s experimentami a ich následným vyhodnote-
ním, ako aj pri tvorbe výpočtového modelu sa ukázala potre-
ba riešenia �alších výskumných úloh. Je to predovšetkým
otázka vzniku a priebehu teplotného zmraš�ovania, teplotnej
roz�ažnosti a teplotného dotvarovania betónu v �ahu. To si
však vyžaduje náročné skúšky s rôznymi hodnotami nasýte-
nia betónu vodou v kapilárach – od dokonale vysušenej hmo-
ty až po plne nasýtenú. Ďalej by bolo zrejme ve
mi užitočné
spresni� pracovný diagram betónu v �ahu na rôznych teplot-
ných hladinách, čo by si žiadalo cie
avedomý experimentál-
ny program, podstatne rozsiahlejší ako bol náš. Výskum by

bolo vhodné zamera� aj na účinky dlhodobo pôsobiacich
zvýšených teplôt, ktoré sú v niektorých prevádzkach reálnej-
šie než ich krátkodobé účinky.
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Šimková, S.: Effect of Temperature up to 100 ˚C on
Reinforced Concrete Elements

The experimental and theoretical dependence between
relative length strain and tensile stress (a part of the
stress-strain diagram in tension) of steel reinforced
prisms which were induced by force effect of reinforce-
ment at the temperatures up to 100 ˚C is the focus of the
presented paper. Mathematical relations for calculating
tensile stresses and resulting length strains of steel-rein-
forced concrete specimens in the dependence on temper-
ature and ratio of reinforcement, derivated by the
authors, served as a basis of theoretical dependence. In
the mentioned relations, approximating functions to the
measured values of elasticity modulus and length strains
of non-reinforced specimens were used.

Šimková, S.: Einfluss einer Temperatur bis 100 ˚C auf
Stahlbetonelemente 

Der Schwerpunkt des vorliegenden Artikels ist die ex-
perimentelle und theoretische Abhängigkeit zwischen
einer erzwungenen Längenänderung und der Spannung
von Stahlbetonelementen als Prüfkörpern, die durch die
Kraftwirkungen der Bewehrung bei einer Temperatur-
belastung bis zu 100 ˚C verursacht wurden. Grundlage für
die theoretische Abhängigkeit waren die von uns abgeleit-
eten mathematischen Beziehungen für die Berechnung der
Zugspannungen und der resultierenden Längenänderun-
gen der Stahlbeton-Prüfkörper in Abhängigkeit von der
Temperatur und dem Bewehrungsgrad. In den genan-
nten Beziehungen wurden Approximationsfunktionen zu
den gemessenen Werten des Elastizitätsmoduls und zu
den relativen Längenänderungen unbewehrter Prüfkörper
angewandt.
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Článek uvádí výsledky modelového výzkumu proudění
vody za různého uspořádání svodů do dna údolí.

Úvod
Pro využití energetického potenciálu vodního toku Nya-

gak v Ugandě byla navržena vodní elektrárna navazující na
betonovou přehradu. Celkové řešení vodního díla (elektrár-
na, přehrada, štěrková propust, přívod na elektrárnu a ostat-
ní části) vychází z koncepcí používaných i v České republi-
ce. Vodní elektrárna bude využívat průtok a spád získaný jed-
nak výstavbou přehrady, jednak derivací. Přehrada musí být
navržena tak, aby splňovala bezpečnostní kritéria kladená na
takové vodní dílo.

Jedním z kritérií je bezpečné převedení povodní pod pře-
hradu a utlumení energie vody. Problematika účinného tlu-
mení energie vody přepadající přes přeliv se zejména v ná-
ročných soustavách s prostorovými jevy proudění efektivně
řeší pomocí fyzikálního (hydraulického) modelování. Při
předběžném návrhu se předpokládá svod vody pomocí příč-
ných skluzů u vzdušní paty přehrady, které mají soustředit
průtok do vývaru. Z různého sklonu údolních svahů vyplývá
riziko nerovnoměrného namáhání vývaru. Podmínky prou-
dění za různého uspořádání svodů vody do dna údolí byly
předmětem modelového výzkumu v hydraulické laboratoři
na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Při projektování VD Nyagak se v základních úvahách kro-
mě způsobů využití vodní energie objevily i další problémy
(převádění povodňových průtoků a sedimentů). Jednou z vý-
znamných částí návrhu přehrady bylo bezpečné převádění
povodňového průtoku pod přehradu. Na něm závisí bezpeč-
nost celého vodního díla. Vzhledem k zásobování elektric-
kou energií oblasti Nebbi District je celé dílo třeba navrhnout
tak, aby dodávka energie byla zabezpečena i za mimořád-
ných situací (povodně a sucha) a nebyla ohrožena přehrada
a údolí pod ní.

Koncepce vodní elektrárny vychází z využití průtoků a spá-
du dané polohou, hydrologickými i dalšími místními pod-
mínkami v Ugandě. Uplatnily se samozřejmě projekční a
stavitelské znalosti z České republiky i z celého světa. Prů-
toky využívané vodní elektrárnou jsou dány základními hyd-
rologickými charakteristikami. Spád získaný přehradou a
derivací využívá vodní elektrárna téměř v plném rozsahu
(pouze se odečítají ztráty proudění vody v přivaděči). Elekt-
rárna je umístěna níže po toku a voda je přiváděna tlakovým
přivaděčem, který má vtok v levé části betonového přehrad-
ního tělesa, vedle štěrkové propusti.

Pro převádění povodně slouží bezpečnostní přeliv, který
je koncipován jako nehrazený, čelní, s hydraulicky vhodně
zaoblenou plochou, o třech přelivných polích. Pro ochranu

údolí pod přehradou i pro ochranu samotného tělesa přehra-
dy je vhodné energii přepadající vody za bezpečnostním pře-
livem snížit na minimum. Na základě hydrotechnického vý-
zkumu byl v projektu navržen tlumicí prostor u paty hráze.
Jeho velikost byla optimalizována a dále byla navržena ně-
která další opatření pro snížení energie vody při průchodu
povodně přes přehradní těleso – prahy na dně svodu.

Vodní dílo Nyagak

Betonová gravitační přehrada
Betonová gravitační přehrada má max. výšku 14,6 m nade

dnem řeky a délku v koruně 75,6 m. Výškovou polohu lze
charakterizovat kótou koruny přehrady (1 445 m n. m.), ko-
runa přelivu je o 2 m níže.

Tlumicí prostor u vzdušní paty přehrady
Návrh tlumicího zařízení pod přehradou je možné opřít

bu� o standardní výpočty (hydraulika objektů), nebo o vý-
sledky fyzikálního modelového výzkumu. Výpočetní metody
nejsou pro tento řešený případ vhodné. Jde o prostorový pro-
blém střetávání proudů vody, a proto se přistoupilo na návrh
tlumicího zařízení pomocí hydraulického modelu s varianta-
mi řešení tlumicích prvků.

Šířka tlumicího prostoru se zmenšuje ze šířky všech pře-
livných polí (3 x 11 m + 2 x 1 m dělicí pilíře) na šířku odpad-
ního koryta (11 m), hloubka je 3,2 m. Šikmé svody jsou
dlouhé 12 m a široké 2,5 až 6 m. Sklon pravého svodu je 
1 : 2,86, sklon levého svodu 1 : 4,45. Různé sklony pravého
a levého svodu jsou dány založením přehrady na rostlé skále.

První úvahy projektanta, týkající se tlumení energie vody
pod přehradou, byly založeny na myšlence utlumení energie
proudů směřujících proti sobě. Tyto proudy však mají roz-
dílnou energii vlivem nestejného sklonu vyplývajícího ze
založení bočních svodů. Proto tlumicí prostor i odpadní ko-
ryto jsou namáhány nesymetricky, a tak vzniká šroubovité
proudění vody, které nerovnoměrně namáhá odpadní koryto
pod přehradou. Vložením disipačních prvků do tlumicího pro-
storu se energie vody může utlumit příznivěji (vlny vznikající
u stěn tlumicího prostoru se sníží a pulsace vln zmenší). 

Hydraulický model 
Model VD Nyagak (těleso hráze, terén v nádrži, nátok na

elektrárnu, štěrková propust, pilíře na přelivu, skluzy, vývar,
odpadní koryto a terén pod přehradou) byl navržen a vybu-
dován v měřítku M – 1 : 20 (obr. 1). K tomuto měřítku jsme
dospěli rozborem geometrických, tíhových, průtokových,
časových a kvalitativních podmínek.

Výroba modelu byla koncipována jako stavebnicový
systém, který je možné kdykoli jednoduše přeměnit na další
variantu tlumení energie pod přelivy. Objektový model byl
vytvořen z plastových dílů, jejichž jednoduchá montáž umož-
nila rychlou výrobu, přestavby, měření a vyhodnocení. Pro
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přehledné vyhodnocení a prezentaci byl model barevně kon-
cipován kontrastními odstíny barev. Jednotlivé varianty tlu-
micích prahů jsou tmavě zbarveny, což znamená nový stav
nebo další variantu.

Návrhový průtok Q1000 byl zvolen podle zkušeností
z České republiky, kontrolní povodeň Q10 000. Tyto průtoky a
také průtoky menších povodní byly na modelu zkoušeny pro
prověření výběhu a pulsace hladin v tlumicím prostoru. Ne
vždy je návrhový průtok pro bezpečnostní přelivy návrho-
vým průtokem pro tlumicí zařízení za přelivy.

Tlumicí prvky
Varianta č. 1 byla odvozena na základě předpokladů, zna-

lostí a zkušeností realizačního týmu na Katedře hydrotechni-
ky FSv ČVUT. Jako základní byla tvořena vývarem a boční-
mi svody. Následující varianty vycházely z prvního návrhu,
a navíc byly uprostřed svodů umístěny tlumicí prahy růz-
ných tvarů a velikostí. Rychlé vyhodnocení pokusů bylo
vyžadováno krátkou dobou danou na hydrotechnický vý-
zkum a brzkým termínem výstavby samotného vodního díla.
Celkem bylo vytvořeno devět variant (obr. 2), přičemž varian-
ta č. 1 byla bez tlumicích prahů, varianta č. 6 s jedním příč-
ným a jedním podélným prahem a všechny ostatní s po-
délnými tlumicími prahy v obou svodech.

Vyhodnocení jednotlivých variant bylo operativní a rych-
lé, každá další varianta vycházela ze zkušeností získaných
z vyhodnocení předešlých variant. Před návrhem nové úpra-
vy tlumicího prahu ve skluzu vždy proběhla odborná disku-
ze všech výzkumníků a na základě této porady byla vytvoře-
na další varianta.

Další z komplikací řešených v rámci hydrotechnického
výzkumu bylo nastavení dolní hladiny (za tlumicím zaříze-
ním). Při různých povodňových průtocích bylo proudění říč-
ní i bystřinné, a proto bylo nutné přizpůsobit výzkum těmto
nedostatečně známým okrajovým podmínkám. Okrajová pod-
mínka dolní vody závisela také na uspořádání dolní stavby a
prahu za tlumicím prostorem, proto poslední dvě varianty
zohledňovaly i tuto skutečnost. Nastavení dolní hladiny bylo
spojeno i s možností či nemožností odstranění vyčnívající
skály v korytě pod přehradou.

Nejúčinnější tlumení energie 
Do prostoru osy svodu od levého a pravého přelivného

pole byly umístěny stěny stupňovitě zalomené, o výšce 1 m.
Stěna na levém svodu se skládala ze čtyř stupňů rozměru 

1 x 4 m (s přesahem 1 m). Stěna na pravém svodu se skláda-
la ze tří stupňů 1 x 4 m (s přesahem 1 m). Délka navrženého
prostoru pro tlumení energie byla 13 m od paty přehradního
bloku. Nastavení dolní vody bylo pomocí přepadu vody za
prahem tlumení energie vody. Při velkých povodňových prů-
tocích docházelo k úspěšnému tlumení energie vody bez vel-
kých pulsací hladiny. Při nízkých povodňových průtocích
docházelo v pravém svodu k vlně, která viditelně převyšova-
la okolní hladinu, nicméně nebyla výše než hladina vody při
vyšších průtocích. Tato varianta je velice příznivá z hledis-
ka tlumení energie vody za přelivy (obr. 3, obr. 4).

Obr. 1. Model VD Nyagak – celkový pohled na hráz, skluz, tlumicí
prostor a odpadní koryto

projekt: Nyagak vodní elektrárna, projektant: Hydroprojekt CZ,
záměr: malá vodní elektrárna, místo: řeka Nyagak blízko Paidha
Village

Obr. 2. Varianty výzkumu
1 – bez prahů, 2 – práh 0,5 x 0,5 m, 3 – práh 1 x 1 m, 4 – práh 1 x
x 1 m s rozrážečem, 5 – podélné schody, 6 – příčná stěna, 7 – zalo-
mené stěny, 8 – zalomené stěny a přepad přes ostrou hranu do kory-
ta, 9 – krátké zalomené stěny a krátký tlumicí prostor

Obr. 3. Vyhodnocení varianty č. 9 při návrhovém průtoku Q1 000
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Optimální varianty 
Po vyhodnocení všech devíti variant tlumení energie vody

a při porovnání výsledků hydraulického modelování vychá-
zí nejlepší varianta č. 9. Tato varianta je charakterizována
podélnými prahy v ose bočních svodů. Ve svodu pod pra-
vým přelivem byl do osy svodu umístěn práh se třemi zalo-
menými částmi a s příčným profilem 1 x 1 m. Ve svodu pod
levým přelivem byl do osy svodu umístěn práh se čtyřmi
zalomenými částmi a s příčným profilem 1 x 1 m. Tlumení
energie v tlumicím prostoru i v prostorech svodů bylo nej-
lepší, nicméně poznámka projektanta ohledně pracnosti vý-
roby se zdá být opodstatněná. Proto bylo vhodné udělat opti-
malizační výběr nejvhodnější varianty řešení. 

Další vhodnou variantou pro tlumení energie vody i z hle-
diska pracnosti výroby tlumicích prahů byla varianta č. 3. Je
podobná variantě č. 9 s tím rozdílem, že prahy jsou rovné a
v celé délce bočních svodů. Práh s příčným profilem o roz-
měrech 1 x 1 m a rovnými stěnami je vhodný i z hlediska
pracnosti výroby. Menší nedostatek varianty č. 3 byl vyhod-
nocen v pravém svodu, kdy hladina uprostřed svodu je více
rozbouřená a pulzující, nicméně bezpečnost a funkčnost
celého tlumicího prostoru není omezena ani ovlivněna. 

Při návrhu a posouzení jednotlivých variant tlumení ener-
gie vody za přelivy je zapotřebí dbát nejen na hydraulické
podmínky proudění vody, ale i na ostatní podmínky zahrnu-
jící v sobě návrh konstrukce, pracnost a trvanlivost betono-
vých prahů. Provozní podmínky jednotlivých návrhů bylo
třeba zkoumat nejen při návrhovém průtoku Q1 000 a při kon-
trolním průtoku Q10 000, ale i při nižších povodňových průto-
cích a také při běžných průtocích vody. Pracnost výroby be-
tonové konstrukce je menší, pokud se v konstrukci neobje-
vují zkosené a zaoblené hrany nebo pokud je možné pro
prvek jednoduše vytvořit bednění. Trvanlivost jednotlivých
dílů závisí na statickém a dynamickém  zatížení, na výběru
vhodného materiálu, na vyztužení namáhaných částí kon-
strukce (v případě prahů – vyztužení drátkobetonem) a na
kvalitě provedených prací.

Závěr
Návrh tlumení energie za přelivy na vodním díle Nyagak

je náročný vzhledem k prostorovému uspořádání bezpeč-
nostního přelivu, skluzu, svodu, tlumicího prostoru a odpad-
ního koryta. Nejednoznačné vstupní podmínky dolní vody
ztěžují celý návrh a posouzení tlumení energie vody. Nejis-

toty přenesené do hydrotechnického výzkumu se mohou ne-
gativně projevit v návrhu a posouzení vodního díla, a proto
je nutné vyzkoušet na modelu všechny možné varianty ne-
přesných vstupních dat. Netradiční návrh tlumicího prostoru
nebyl v České republice dosud použit, nicméně vychází ze
zkušeností získaných hydraulickým výzkumem.

Provedený výzkum prakticky ve všech variantách proká-
zal velmi dobrý tlumicí účinek protisměrných proudů. Na
výstupu do koryta je průtok rovnoměrně rozdělený na celou
šířku průřezu bez výrazných prostorových jevů. S ohledem
na velkou výstupní rychlost proudění je nezbytné velmi kva-
litní opevnění koryta za výstupním prahem tlumicího prosto-
ru.

Z provedených experimentů je možno vyvodit závěr, že
nejúčinnější utlumení energie přepadající vody zajistí úpra-
va se zazubenými prahy ve dně v ose bočních svodů (viz
varianta č. 9). Pokud by bylo možné pravobřežní svod více
zahloubit, např. o 1 m proti návrhu s mírnějším sklonem dna
a větší hloubkou výše na svahu, dosáhlo by se dalšího zmír-
nění prostorových jevů na hladině. 

Jako vyhovující řešení je možno doporučit i uspořádání
s prizmatickým prahem 1 x 1 m v ose bočních svodů. V tomto
případě však dochází k větším pulsacím hladiny v porovná-
ní s nejvýhodnější variantou č. 9.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM 
č. 6840770002 „Revitalizace vodního systému krajiny a měst
zatíženého významnými antropogenními změnami“.
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Obr. 4. Pohled do tlumicího prostoru pod přehradou u  varianty 
č. 9 při návrhovém průtoku Q1 000
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Účelem článku je seznámit čtenáře s novými poznatky,
jež determinují funkci ventilačního systému a jsou roz-
hodující pro jeho návrh a dimenzování. 

Tepelně vlhkostní mikroklima
U tepelně vlhkostního mikroklimatu jde o dvě složky –

teplotu a relativní vlhkost vzduchu, přičemž relativní vlhkost
nelze upravovat samostatně, ale pouze jako důsledek úpravy
teploty vzduchu. Pro samostatnou úpravu relativní vlhkosti
vzduchu při respektování jeho teploty by bylo nezbytné vlh-
čení a odvlhčování, což je již ovšem úkolem pro klimatiza-
ci. Nezáleží-li na teplotě, pak lze snížit relativní vlhkost na
téměř jakoukoli hodnotu. Obvykle je to hodnota pod 60 %
s ohledem na tvorbu plísní a likvidaci roztočů (obr. 1).

Avšak ani teplota vzduchu není hlavním předmětem vět-
rání, obvykle je to důsledek optimalizace odérového mikro-
klimatu. V zimě je hlavním činitelem úpravy teploty vzdu-
chu vytápění, v létě chlazení, tj. opět klimatizace. Je však
pozoruhodné, že teplotou vzduchu lze ovlivnit i vnímání je-
ho kvality, tj. odérové mikroklima. Při poslední návštěvě na
Katedře technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT
prof. Fanger z Denmark Univerzity of Technology prezen-
toval zajímavý výsledek jedné ze svých prací [7] – přívodem
vzduchu do interiéru o 3 ˚C chladnějším se vytváří vjem pří-
vodu zcela čistého vzduchu. K obdobným závěrům dospěli
Berglund a Cain [3]. Zjistili, že dokonce v čistém vzduchu
bez odérů pocit svěžesti vzduchu klesá s růstem vlhkosti a
teploty. Čistý vlhký vzduch byl posuzován jako méně svěží
suchý vzduch (obr. 2).

Vliv vlhkosti na vnímání svěžesti vzduchu je však menší
než vliv teploty vzduchu. V průměru změna teploty vzduchu

o 1 ˚C má stejný účinek jako změna rosného bodu o 6 ˚C. Je
zřejmé, že čistý vzduch v dobře větrané místnosti může být
vnímán různě, v závislosti na teplotě a vlhkosti. Croome se
spolupracovníky [5] zkoumal vliv otevření oken a dveří, tj.
výměny vzduchu, na vnímání jeho svěžesti. Zjistil, stejně ja-
ko předtím Rodahl [12], že vliv množství venkovního vzdu-
chu vstupujícího do interiéru na pocit svěžesti vzduchu není
význačný, resp. měl vliv pouze tehdy, jestliže jeho teplota
byla menší než neutrální teplota, tj. optimální teplota kores-
pondující aktivitě člověka. Je zajímavé, že již dříve [2] po-
ukazoval na skutečnost, že chladný vzduch v místnosti sub-
jekty považovaly za čerstvý a vzduch v přetopené místnosti
za těžký. Také rychlost proudění vzduchu měla pozitivní
vliv na pocit jeho svěžesti – vzduch přiváděný okny (vyšší
rychlostí) byl vnímán jako svěžejší než přiváděný dveřmi
(nižší rychlostí) při téže teplotě. 

Odérové mikroklima
Po udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu Buc-

kové a Axelovi za objev receptorů odérové složky prostředí
v roce 2004 se dostává této složce zvýšené pozornosti, i když
předtím stejným způsobem zapůsobila práce Herzova o Prou-
stově fenoménu [8]. Z publikovaných prací je zřejmé, že
odéry mají v životě člověka větší význam, než se dosud před-
pokládalo. 

V evropském měřítku se snaží hned dva standardy o kate-
gorizaci vnitřního prostředí na základě odérového mikrokli-
matu. Prvním je ČSN EN 13779 Větrání obytných prostor –
Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení [6],
druhým CEN CR 1752 Ventilation for Buildings [4]. Obě
normy volí za základní kritérium koncentraci oxidu uhličité-
ho v interiéru, resp. její zvýšení nad koncentrací ve venkov-
ním vzduchu. Na základě tohoto kritéria zavádějí dvojí kla-
sifikaci interiéru – v prvním případě kategorie IDA1 až IDA4
(kvalita vzduchu vysoká, střední, mírná a nízká), ve druhém
případě kategorie A, B, C s podílem nespokojených osob
PPD 15, 20 a 30 % (tab. 1). Podíl nespokojených osob PPD
lze stanovit i pro všechny kategorie IDA, a rovněž tak vypo-
čítat hladinu odérového mikroklimatu v deciodérech (dCd)
[9]. Obě mají analogický průběh s obdobnými funkcemi,
přičemž dCd reaguje citlivěji na zhoršující se kvalitu vzdu-

Obr. 1. Přežívající organizmy v závislosti na relativní 
vlhkosti vzduchu

1 – stafylococcus, 2 – adenoviruses, 3 – plísně, 4 – roztoči

Obr. 2. Pocit svěžího (čerstvého) až těžkého (opotřebovaného)
vzduchu během nepřetržitého sezení nebo chůze [3]
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chu. Jejich hodnoty jsou srovnatelné s decibely pro hluk
(obr. 3). Vzájemná závislost je patrná z obr. 4. Je zřejmé, že
oba standardy vycházejí z klasického normativu Pettenkofe-
ra 1 000 ppm v interiéru s korespondujícím množstvím ven-
kovního vzduchu 25 m3/h. p a připouštějí jednak vzduch
horší (IDA4, kategorie C), jednak lepší kvality (IDA1, IDA2
a kategorie A). Vždy jde o sedící subjekt (1,2 met) a o admi-
nistrativní nebytové prostory. Je tudíž otázkou, do jaké míry
je lze aplikovat na bytové prostory. 

Vzhledem k tomu, že na tvorbě obou standardů se podíle-
li pracovníci z Dánska (zvláště z Technical University of Den-
mark), je zajímavé, co udávají dánské standardy a jaké nové
hodnoty jsou pro ně navrhovány. 

Dánský standard předepisuje konstantní nepřetržité nuce-
né odsávání z kuchyně 20 l/s (72 m3/h) a 15 l/s (54 m3/h)
z koupelny. Navrhováno je nucené větrání automaticky 
ovládané spínačem při dosažení 45 % relativní vlhkosti vzdu-
chu, přičemž se předepisuje pro koupelnu základní ventilace
10 l/s (36 m3/h) a zvýšená 20 l/s (72 m3/h), pro kuchyň
základní 10 l/s (36 m3/h) a zvýšená 50 l/s (180 m3/h) s přívo-
dem vzduchu do ložnice a obývacího pokoje. Experimentál-
ně bylo ověřeno [1], že při dodržení těchto podmínek v kou-
pelně a kuchyni nepřekročila relativní vlhkost vzduchu 45 %
a CO2 1 200 ppm (odpovídá kategorii C), v obývacím poko-
ji 1 000 ppm (odpovídá kategorii B). Je tedy zřejmé, že dán-
ský standard pro dosažení energetických úspor se nerozpa-
kuje počítat s kvalitou vnitřního vzduchu nejen v kat. B, ale
i v kat. C. V posluchárnách a administrativních budovách se
však dosud senzory CO2 nastavují na 600 ppm. 

Na obě normy reagovala pohotově firma J. Dittrich Elec-
tronic, jež nabídla na trh senzor kvality vzduchu (obr. 5).

Dobrou kvalitu vzduchu do 1 500 ppm signalizuje zelené
světlo, 1 500–2 500 ppm CO2 žluté světlo a nad 2 500 ppm
červené světlo. Z tohoto příkladu je zřejmé, že standardy by
měly vycházet ze skutečné koncentrace CO2 v interiéru, ni-
koli z jeho rozdílu vůči venkovní koncentraci.

Diskuze a závěr
Faktory určujícími funkci ventilačního zařízení jsou tepel-

ně vlhkostní, a především odérové mikroklima. V odborné
literatuře i v nových standardech Evropské unie jsou však
zřejmé určité rozpaky při stanovení přípustných hodnot,
nesporně způsobené mimořádným tlakem v rámci snah o ener-

Tab. 1. Klasifikace kvality vnitřního vzduchu (upraveno podle ČSN EN 13 779 a CR 1752)

kategorie
kvalita 

vzduchu

CO2 nad 
vzduchem 

venku [ppm]

CO2 

v interiéru* 
[dCd]

venkovní 

[m3/h. p]
kategorie

CO2 nad 
vzduchem 

venku [ppm]

CO2 

v interiéru* 
[dCd]

venkovní 

[m3/h. p]

IDA 1
vysoká 
(high)

≤ 400 ≤ 17 > 54 10 – – – –

IDA 2
střední 

(medium)
400–600 17–26 36–54 15 A 460 20 36

IDA 3
mírná 

(moderate)
600–1 000 26–40 22–36 20 B 660 29     25**

IDA 4
nízká
 (low)

> 1 000 > 40 < 22 30 C 1 190 45 14

* pro venkovní vzduch 350 ppm,   ** klasický normativ Pettenkoferův

ČSN EN 13 779

PPD
[%]

CR 1752

Obr. 3. Porovnání průběhu hodnot PPD a dCd v závislosti na
rozdílu koncentrace CO2 uvnitř a venku (PPD), resp. koncentrace

CO2 v interiéru (dCd)

Obr. 4. Závislost mezi hodnotami PPD a dCd

Obr. 5. Senzor kvality vzduchu (J. Dittrich Electronic)
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getické úspory. To je také zřejmě důvod, proč se normativní
hodnoty stále vracejí ke klasické hodnotě Pettenkoferově 
1 000 ppm a 25 m3/h. p, i když v bytových prostorách se
nerozpakují připustit 1 200 ppm. Snahou by mělo být inteli-
gentnější řízení ventilačních zařízení, jež by umožnilo kopí-
rovat změny koncentrace CO2 změnami výkonu větrání, a
tím dosahovat energetických úspor.
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Jokl, M. – Šebesta, D.: Factors Determining the
Functioning of the Ventilation System

This paper is aimed to inform about new knowledge
which determines functioning of the ventilation system
and is decisive for its design and dimensioning.

Jokl, M. – Šebesta, D.: Faktoren, die die Funktion eines
Lüftungssystems bestimmen 

Zweck des Artikels ist es, die Leser mit neuen Erkennt-
nissen bekannt zu machen, welche die Funktion eines
Lüftungssystems determinieren und die entscheidend für
dessen Entwurf sind. 

�dizertace
Systém managementu jakosti 
v teorii a praxi
Ing. Tomáš Mastný

Dizertace vymezuje aplikaci managementu jakosti pro
stavební projekty a analyzuje příčiny vzniku rizik nekvalit-
ního technického i technologického provedení stavebních
prací a projektových návrhů. 

Využití fyzikálních modelů pro experimentální
výzkum ukládání radioaktivních odpadů
Ing. Vladimír Valeš

Součástí práce byla výstavba a provozování dvou středních
fyzikálních modelů bentonitové bariéry z lisovaných prefab-
rikátů. Během provozování modelů byly po deseti minutách
sledovány rozhodující parametry (bobtnací tlak a teplota) a
získána data, která se v dizertaci zpracovávají.

Dynamický komparátor veřejného sektoru
Ing. Eduard Hromada

Dizertace prohlubuje teoretický základ a aplikační možnosti
dynamické simulace a diskutuje otázku prostoru a času k vy-
tváření rozložení pravděpodobnosti technickoekonomických
úloh.

Numerical Solutions of Earth Pressures
Ing. Tomáš Koudelka

V práci je popsán nový způsob výpočtu zemních tlaků
pomocí teorie bočního tlaku (GLPT). Metoda je implantová-
na do původního softwaru a následně použita pro řešení sta-
bility skalního masivu v Chotkově ulici v Praze, pro simulaci
experimentu s pasivním zemním tlakem E3/2 a k výpočtu
zemních tlaků na podzemní nekotvenou opěrnou stěnu.

Vybrané metody analýzy vlnových polí 
a jejich aplikace v optické metrologii
Ing. Pavel Novák

Na základě podrobné teoretické analýzy gradientních metod
vyhodnocování fáze vlnového pole je navržena nová kalori-
metrická metoda určení fáze vlnového pole. Metody byly
experimentálně ověřeny a gradientní senzor vlnoplochy zave-
den do sériové kontroly optických systémů Meopta.

Mikroskopická analýza tvrdosti povrchů
materiálů a napařovaných vrstev
Ing. Nataliya Murafa

Práce se zabývá hodnocením křehkosti povrchů a napařova-
ných vrstev s použitím Vickersovy indentační metody. Jev se
sleduje u tří typů povrchů materiálů: monokrystalických kře-
míkových desek s napařenými vrstvami, ocelových desek
s plazmovými nástřiky a tlustých skleněných tabulí. 
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K přesnosti nivelace při monitorování 
stavebních a průmyslových objektů

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.
Ing. Bc. Martin PAVEL

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Dipl.-Ing. Matthias FUHRLAND 
TU – Fakulta lesního a vodního hospodářství 

a geověd, Dráž�any

Článek je věnován výsledkům ověřování digitálních ni-
velačních přístrojů pro použití ve stavební a průmyslové
geodézii.

Úvod
Pracoviště inženýrské geodézie Geodetického ústavu TU

Dráž�any a Katedry speciální geodézie FSv ČVUT v Praze
spojuje kromě společné problematiky též dlouholetá peda-
gogická a odborná spolupráce. Jejím výstupem je i tento in-
formativní článek, shrnující závěry víceletých zkoušek a ově-
řování zejména digitálních nivelačních přístrojů pro sledo-
vání staveb a v průmyslových provozech.

Podmínky při těchto měřeních jsou mnohdy výrazně od-
lišné od podmínek při měření tahových nivelací, pro něž jsou
přístroje konstruovány. Jde například o dlouhodobé postave-
ní nivelačního přístroje na jednom stanovisku nebo o vlivy
související s prostorovými podmínkami a nepřerušeným ne-
bo jen zmírněným provozem v okolí sledovaného objektu.
Pro úspěšná měření je zapotřebí možné negativně působící
vlivy znát a co nejúčinněji je omezit nebo vyloučit.

Indukované chvění
Při měření v průmyslových halách nebo objektech v expo-

novaných lokalitách zástavby je veškeré geodetické měření
ovlivňováno, ztěžováno nebo výjimečně i znemožněno chvě-
ním, které se na přístroj přenáší z bezprostředního okolí
(obr. 1). Jeho zdroje, např. rotační stroje a zařízení, jeřábo-
vé dráhy, ale i pouliční dopravu, nelze z ekonomických, or-
ganizačních či společenských důvodů zpravidla eliminovat.
Tato situace je výrazná při přesných nivelačních měřeních,

protože kratší dosah přístrojů a technologický postup ztěžu-
jí možnost výběru stanoviska. Je nutno konstatovat, že digi-
tální přístroje pro přesnou nivelaci (PN) jsou na indukované
chvění výrazně citlivější než přístroje klasické, zejména li-
belové. Zkušenost autorů dokládá, že při postavení v blíz-
kosti běžícího elektrárenského soustrojí je jedině možné
použití právě libelového přístroje. Rozsáhlé studie prokáza-
ly, že přístroj s libelou o citlivosti 5“ reaguje na chvění v po-
rovnání s přístrojem s kompenzátorem v poměru 1 : 1 245 [1].
Výsledky zkoušek několika typů dosud běžně používaných
nivelačních přístrojů jsou shrnuty v tab. 1.

Je patrné, že frekvence chvění, vyvolaného pouliční do-
pravou (20–45 Hz), jsou obdobné rozsahu frekvencí, při
nichž se nivelační přístroje stávají nefunkčními (14–40 Hz)
[1]. Potom je vhodné a potřebné, třeba i za cenu ověřování,
najít takovou kombinaci vnějších podmínek a instrumentária,
aby měření mohlo standardně probíhat s očekávanou přesnos-
tí. V mnohých případech je východiskem pouhé přiložení ruky
k hlavě stativu, použití těžších nebo průmyslových stativů.

Změny teploty 
Je známo, že veškeré geodetické elektronické přístroje je

zapotřebí po uvedení do provozu temperovat, zejména pak
po skokových změnách teploty. Po tuto dobu se může polo-
ha záměrné přímky nivelačního přístroje ve svislé rovině vý-
razně měnit [2], jak dokládá obr. 2. Jsou na něm patrné vý-
sledky celodenního sledování stability záměrné přímky oblí-
bených digitálních nivelačních přístrojů, které byly z místa
dlouhodobého uložení s teplotou +23 ˚C (např. také z auta)
v zimě rychle přeneseny do vnějšího prostředí, jehož prů-
měrná teplota je uvedena v závorce za označením typu (Sok-
kia SDL, Topcon DL, Wild (nyní Leica) NA, Trimble (dříve
Zeiss) DiNi). U této zkoušky bylo zjištěno, že přístroj velmi
nepříznivě reaguje i na přechod mezi světlem a stínem. 

K obdobným závěrům vedly i zkoušky, při nichž se pře-
cházelo z klimatizované místnosti na letní sluneční žár. Nej-
menší stabilita je v prvních 30 minutách po zapnutí přístro-Obr. 1. Nivelace v průmyslu

Tab. 1. Kritické frekvence chvění [1]

Přístroj / vnější vlivy Frekvenční rozsah [Hz]

libelový Zeiss (Jena) Ni030 16,0 a 20,0–24,4

kompenzační Zeiss Ni 050 14,0–20,0

digitální Trimble (Zeiss) DiNi 11 20,0 a 40,0

digitální Wild (Leica) NA 3000 18,6–24,2

pouliční automobilová doprava 20–25

projíždějící tramvaj 40–45
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je, je však nutno konstatovat, že novější přístroje (v obr. 2
Sokkia SDL2) jsou podstatně méně citlivé. (Změna polohy
záměrné přímky přístroje NA 3000 ve svislé rovině o 7“ v prvních
30‘ po zapnutí představuje na vzdálenost 30 m změnu výšky 
o 1 mm, u novějšího SDL2 o 6“ po 15‘ představuje na tutéž
vzdálenost chybu 0,9 mm!) Z výsledků vyplývá, že ani po uply-
nutí očekávané doby temperace 20´ až 30´ nedochází k úplné-
mu ustálení polohy záměrné přímky. Proti klasickým opticko-
-mechanickým přístrojům je to při větších teplotních rozdílech
nevýhoda, zejména v případě měření malého počtu bodů.

Nivelační la�
Stupnice celistvých latí pro přesnou nivelaci jsou vyzna-

čeny na invarovém pásku, který má součinitel teplotní roz-
tažnosti (1-2).10-6. Pro používání platí řada známých pravi-
del, která nejsou předmětem tohoto textu. Výsledky rozsáh-
lého ověřování nivelační soupravy, týkajícího se vlivů vyvo-
laných vnějšími podmínkami při měření [3], jsou uvedeny
v tab. 2. Souprava sestávala z přístroje Sokkia SDL2 (licenč-
ní Zeiss DiNi 11), hliníkového stativu a kódové dvoumetro-
vé latě NEDO. 

Komentář k tabulce
– Intenzita osvětlení má vliv na čas potřebný pro vyhodno-

cení kódu latě, při osvětlení 28 lx již není přístroj scho-
pen kód vyhodnotit, kdežto s optickým nivelačním pří-
strojem je ještě stále možné měřit. S klesající intenzitou
osvětlení se může změnit velikost převýšení až o 0,2 mm
při záměře délky 20 m. Vliv přezáření stupnice latě inten-
zivním zdrojem umělého osvětlení (např. v podzemních
prostorách) nebyl studován. V praxi se v současnosti za-
čínají používat speciální latě s vnitřním osvětlením. 

– Přesnost měření není ovlivněna velikostí úhlu stočení ro-
viny kódové stupnice latě od kolmice k záměrné přímce,
na rozdíl od vizuálního čtení klasických číslicových latí,
kdy při větším stočení měřič stupnici nevidí. Doba vy-
hodnocení signálu se zvyšovala s úhlem stočení latě až od
natočení o 70˚, a to o 1 až 2 s. 

– Při nesymetrickém zákrytu části stupnice dochází ke
zkreslení výsledků měření, a to nezávisle na jeho umístě-
ní. Doba vyhodnocování kódu se měnila v rozmezí od 5,5
do 6,2 s, delší byla při nejmenším viditelném poli a při
nesymetrickém zákrytu. 

Obr. 2. Graf nestability polohy záměrné přímky ve svislé rovině

Tab. 2. Vlivy působící na nivelační la� 

standardní problematické nemožné

osvětlení stupnice > 50 lx 40 lx 30 lx

rychlost větru < 4 ms-1 5,7 ms-1 6,5 ms-1

stočení latě na vzdálenost 10 m/50 m 70˚/50˚ 80˚/60˚ 90˚/80˚

zákryt části stupnice – symetricky 0,25 m 0,20 m 0,18 m

zákryt části stupnice – asymetricky (0,20 + 0,10) m (0,25 + 0,05) m (0,30 + 0,00) m

svislost latě – bublina libely urovnána výběh o 1/2 průměru výběh o průměr

nepřesné zaostření na 20 m ±3 m ±5 m ±8 m

Vliv
Měření digitálním přístrojem
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Článek byl zpracován v rámci VZ MSM 6840770001
„Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních ma-
teriálů a konstrukcí“.
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Hánek, P. – Fuhrland, M. – Pavel, M.: Accuracy of
Levelling in Monitoring of Building and Industrial
Structures

This aritcle reports on the outcomes of verifying digital
levelling instruments employed in building and industri-
al surveying. 

Hánek, P. – Fuhrland, M. –  Pavel, M.: Zur Genauigkeit
der Nivellierung beim Monitoring von Bau- und Indus-
trieobjekten 

Der Artikel ist den Ergebnissen der Überprüfung digi-
taler Nivelliergeräte zum Einsatz in der Bau- und
Industriegeodäsie gewidmet.

BUDMA 2008

22.–25. ledna 2008
Poznaň

Sedmnáctý ročník mezinárodního stavebního vele-
trhu BUDMA bude zabírat téměř 43 000 m2 výstavní
plochy a představí nabídku 1 600 firem. Nabídka
bude rozdělena do sektorů zahrnujících stěny a pod-
lahy, střechy, stavební chemii, dřevo ve stavitelství,
kámen ve stavitelství, fitinky a keramiku, informač-
ní technologie pro stavební průmysl a sportovní stav-
by. Součástí doprovodného programu bude veletrh
stavebních strojů, vozidel a vybavení BUMASZ a
speciální investiční forum pro regionální rozvoj IN-
VESTFIELD. K dalším akcím patří např. Světlo
v architektonických souvislostech, Salon znalců ne-
bo Archispace.

Informace: Progres Partners Advertising,
tel.: 221 602 324, e-mail: poznan@ppa.cz

�projekty
Zelené Město

Počátkem října byly zahájeny práce na výstavbě bytového
projektu na pražském Jarově, ležícím na rozhraní Žižkova a
Vysočan. Výstavba je plánována ve dvou ucelených etapách,
v nichž po dokončení vznikne na území o rozloze 15 ha

téměř tisíc bytových jednotek. Zástavba je koncipována jako
soubor 28 samostatných šestipodlažních domů, doplněný
dvěma jedenáctipodlažními objekty. Obytné domy jsou usa-
zeny na svazích mělkého údolí pod vrchem Třešňovky, sva-
žujícího se směrem od ulice Spojovací. Téměř polovina stá-
vajících zelených ploch zůstane zachována i po dokončení
projektu v podobě parku přístupného i veřejnosti, nebo v po-
době vlastních zahrad či zelených teras u bytových jednotek.
Předpokládaný termín dokončení první etapy je na podzim
roku 2010. 

Společnost Zelené Město je členem skupiny Lighthouse
Group, mezi jejíž akcionáře patří např. RREEF/Deutsche
Bank AG, Globe Trade Centre S. A., Scorpio BSG Ltd. a
Alliance Holdings & Developments Limited. Jako dodavatel
přípravných prací byla vybrána společnost Hochtief CZ.
Urbanistický koncept zpracovalo United Architect Studio,
stavební a architektonické řešení objektů zajistila společnost
Causa. 
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Nový materiál na bázi hydrofilní minerální vlny se zvýšenou
objemovou hmotností (Michálek, P. – Tydlitát, V. –
Konvalinka, P. – Černý, R.), 2/41

Využití homogenizačních principů při kalibraci metody TDR
(Pavlík, Z. – Fiala, L. – Černý, R. – Sobczuk, H. –
Suchorab, Z.), 3/74

Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu za vysokých teplot 
(Zuda, L. – Černý, R. – Bayer, P. – Rovnaník, P.), 3/81

Měření základních parametrů vysokohodnotného betonu s trhli-
nami (Pavlíková, M. – Mňahončáková, E. – Padevět, P. –
Konvalinka, P. – Černý, R.), 4/97

Tepelné, vlhkostní a mechanické vlastnosti kompozitního mate-
riálu zatíženého vysokými teplotami (Zuda, L. – Drchalová,
J. – Černý, R. – Bayer, P. – Rovnaník, P.), 4/116

Transportní parametry vody a chloridů materiálů historických
budov (Pavlík, Z. – Fiala, L. – Pavlíková, M. – Černý, R.), 6/174

Měření hydratačního tepla sádry pomocí dvou různých typů
kalorimetrů (Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Mňahončáková, E.
– Černý, R.), 8/225

Vliv teploty na hydrataci sádry a její stabilitu (Tydlitát, V. –
Tesárek, P. – Mňahončáková, E. – Černý, R.), 8/231

Kalorimetrické stanovení obsahu anhydritu III v sádrovém po-
jivu (Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Mňahončáková, E. –
Černý, R.), 8/235

Kompozitní materiál na bázi energosádry (Tesárek, P. – Mňa-
hončáková, E. – Tydlitát, V. – Černý, R.), 8/239

Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry – tepelné
vlastnosti (Tesárek, P. – Mňahončáková, E. – Tydlitát, V. –
Černý, R.), 8/246

Klasifikace sádrového pojiva podle ČSN 72 2301 (Tesárek, P.
– Mňahončáková, E. – Tydlitát, V. – Černý, R.), 8/251

Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry – vlhkost-
ní vlastnosti (Tesárek, P. – Mňahončáková, E. – Tydlitát, V.
– Černý, R.), 9/267

Tranzitní zóna cementového tmelu mezi PET výztuží a betonem
(Kopecký, L. – Němeček, J. – Kuklík, P. – Bittnar, Z. –
Machovič, V.), 9/271

Vliv hydraulických a pucolánově aktivních přísad na mecha-
nické vlastnosti vápenných omítek (Pernicová, R. – Černý,
R. – Pavlíková, M.), 9/274

Vplyv teplot do 100 oC na železobetónové prvky (Šimková, S.),
10/300

� konstrukce pozemních staveb
Biodegradace hydroizolací v základech staveb (Husáková, V. –

Wasserbauer, R.), 9/278

� technická zařízení budov
Činitele určující funkci ventilačního systému (Jokl, M.), 10/310

� ekonomika a řízení ve stavebnictví
Komerční investice – kancelářské plochy v Praze (Čápová, D. –

Pospíšilová, P.), 4/110

Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady
– výpočet investičních nákladů stavby (Marková, L. –
Korytárová, J.), 5/134

Ekonomika skladových areálů a logistických center na území
Prahy (Čápová, D. – Bartoňová, K.), 5/143

Vývoj stavebnictví a jeho sektorový potenciál (Kadeřábková, B.
– Čadil, J.), 6/166

� inženýrská informatika
Informační a komunikační technologie ve stavebním vzdělávání

(Macháček, J.), 9/257
Komplexní přístup ke vzdělávání v oblasti navrhování kon-

strukcí na životnost (Kohoutková, A. – Teplý, B.), 9/261

� stavební mechanika
Spolehlivost lehkých střech zatížených sněhem (Holický, M. –

Marková, J. – Sýkora, M.), 3/65
Zjednodušené řešení roštových základových pasů (Novotný, R.

– Pech, P.), 4/101

� betonové konstrukce a mosty
Výpočetní analýza chování letmo betonovaného mostu přes La-

be v Mělníku (Niewald, J. – Vráblík, L. – Křístek, V.), 6/162

� ocelové konstrukce
Nová lávka pro chodce v Praze-Barrandově (Kotas, P. – Malec,

J. – Ryjáček, P. – Vítek, P. – Polák, M.), 1/2
Soutěž o návrh na nový most přes Vltavu mezi Holešovicemi a

Trójou (Hejnic, J. – Štěpán, P.), 7/193 
Ocelobetonové integrované mosty (Roller, F. – Studnička, J.),

7/204
Citlivostní analýza (Kala, Z.), 10/289

� geotechnika
Řešení problému interakce piloty se základovou deskou

(Kuklík, P. – Šejnoha, M.), 1/14
Základní kritéria a doporučení pro monitoring pórových tlaků

ve svazích (Bubeníček, M. – Záleský, J.), 1/20
Výstavba metodou top&down v projektu PALLADIUM Praha

(Uhrin, M.), 5/129

� silniční stavby
Posouzení funkční způsobilosti elastických mostních závěrů

(Novotný, B. – Luxemburk, F.), 3/70
Soutěž o návrh na nový most přes Vltavu mezi Holešovicemi a

Trójou (Hejnic, J. – Štěpán, P.), 7/193 
Analýza podkladní betonové vrstvy mostovky (Krejčí, T. –

Koudelka, T. – Šejnoha, J.), 10/295

� hydrotechnika
Malá vodní elektrárna Liběchov – obnovitelný zdroj energie

(Satrapa, L. – Králík, M. – Zukal, M.), 7/211
Tlumení energie za přelivy – hydraulický model VD Nyagak

(Satrapa, L. – Králík, M. – Zukal, M.), 10/307

� hydromeliorace a krajinné inženýrství
Koncepty EIA/SEA – pouhá „nálepka“, nebo „zbytečná chimé-

ra“? (Říha, J.), 5/138
Suchá nádrž na Šumickém potoce (Šlezingr, M.), 6/184
Zhodnotenie súčasného stavu vybraných úsekov na hrádzi Vý-

chodoslovenskej nížiny (Vinclerová, S. – Zeleňáková, M.),
7/215

� geodezie a pozemkové úpravy
Geodetické monitorování staveb a metody při měření posunů

(Švec, M. – Vorel, V.), 1/25
Ověřování vlastností totálních stanic TOPCON GPT-2006

(Štroner, M. – Suchá, J. – Pospíšil, J.)
– 1. část, 2/45
– 2. část, 3/85
– 3. část, 5/152
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Alternativní přístup k ověřování přesnosti digitální katastrální
mapy (Vondrák, J. – Fišer, Z. – Žufanová, V.), 2/49

Rozvinutí snímku válcové plochy do roviny (Štroner, M.), 2/55
Subpixelové měření v blízké fotogrammetrii (Kalvoda, P. –

Suchá, M. – Brkl, L. – Vondrák, J.), 3/89 
Lokální kvazigeoid z astronomických měření (Machotka, R.),

5/146
Program pro podporu výuky v terénu oboru geodézie a kar-

tografie (Bartoněk, D.), 6/179
Aktuální stav podrobného polohového bodového pole v ně-

kterých k. ú. Brna (Vondrák, J. – Fišer, Z. – Antoňů, J. –
Kalvoda, P.), 6/182

Systém pro podporu výuky v terénu oboru geodézie a kar-
tografie (Bartoněk, D.), 7/220

Ověření nivelace a nivelačních přístrojů pro měření svislých
posunů staveb na brownfields (Suchá, J. – Pospíšil, J. – Zá-
vacký, E.), 9/281

K přesnosti nivelace při monitorování stavebních a průmys-
lových objektů (Hánek, P. – Fuhrland, M. – Pavel, M.),
10/313

� software
Vývoj softwaru na zpracování mračen bodů PointClouder (Štro-

ner, M.), 4/113
Co je digitální úschovna? (–r–), 5/157

� bienále
Industriální stopy 2007 (–r–), 3/94, 5/160

� ČVUT
Rozvoj vysokého technického školství do roku 1918 (archiv

ČVUT), 1/30
Rozvoj vysokého technického školství do dnešních dnů (archiv

ČVUT), 2/58
Příspěvek s nejlepším využitím pro praxi (–r–), 4/126
Masarykův ústav vyšších studií (–r–), 5/156
Master of Business Administration (–r–), 5/156 
Spolek Česká technika (–r–), 9/260

� dizertace 1/13, 2/57, 3/94, 3/95, 3/96, 5/160, 6/192,
7/219, 8/256, 9/288, 10/312

� Fakulta stavební ČVUT
Podzemní výukové středisko Josef (–r–), 3/93

� konference
Euroconstruct, 5/156
TECHSTA 2007 (–r–), 6/185
IBT 2007, 7/214 

� literatura
Dvořáková, E. – Fragner, B. – Šenberg, T.: Industriál

_pamě�_východiska (–r–), 2/54
Valeš, M.: inteligentní dům (–r–), 3/73
Murtinger, K. – Beranovský, J.: Energie z biomasy (–r–), 3/88
Davidová, J. – Topenčík, M.: Koncesní zákon (–r–), 4/100
Novák, F. – Kliner, J.: Výstavba telekomunikačních sítí a zaří-

zení (–r–), 4/126
Hošek, Z.: Požární bezpečnost staveb (–r–), 5/159
Pražský industriál (–r–), 6/173
Vorlík, P.: Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech (–r–),

8/230
Murtinger, K. a kol.: Fotovoltaika (–r–), 9/288

� ocenění
Fasáda roku 2007 (–r–), 6/189
Cembrit – studentská soutěž (–r–), 9/287

� osobní zprávy
Za doc. Ing. Ladislavem Lambojem, CSc. (Bittnar, Z.), 10/294

� pokyny pro autory, 2/62

� projekty
Myšák Gallery (–r–), 1/28
Rekonstrukce Škodova paláce (–r–), 1/29
Národní technická knihovna (–r–), 2/40
Administrativní budova Gamma (–r–), 3/88
Promenáda Liberec (–r–), 5/159
Classic 7 Business Park (–r–), 4/109
Nové ústředí ČSOB (–r–), 5/157
D8 Europark (–r–), 5/160
Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové (–r–),

6/187
Nová Brumlovka (–r–), 6/188
Vyšehrad Victoria (–r–), 7/203
Prague Outlet Center (–r–), 7/224
Administrativní budova E (–r–), 8/256
Žizkovské nákladové nádraží změní tvář (–r–), 9/288
Zelené město (–r–), 10/315

� rekonstrukce
Rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze (–r–), 2/60

Obnova Fürstenberské zahrady (–r–), 3/95
Gröbeho vila (–r–), 8/238

� recenze
Tichý, M.: Ovládání rizika (Šejnoha, J.), 2/59

� semináře
Celoživotní vzdělávání v požární ochraně (–r–), 1/19, 2/44

� soutěže
Stavba roku 2007 (–r–), 3/95, 4/128

Porotherm 2007 (–r–), 4/115

Cena Siemens (–r–), 8/245

� technologie
Recyklace asfaltu (–r–), 5/159

Výtah druhé generace pro panelové domy (–r–), 7/224

� veletrhy a výstavy
Stavební veletrhy 2007 (–r–), 1/31

bauma 2007 (–r–), 1/32

Strojexpo 2007 (–r–), 2/48

Technika očima technika, 2/58, 4/127

Jaro v Budapešti (–r–), 4/128

Ekologické veletrhy Brno (–r–), 5/145

Pragobuilding (–r–), 8/255

Aquatherm Praha (–r–), 9/280

Budma (–r–), 10/315

� zprávy
Myslbek oslavil desáté narozeniny (–r–), 2/54

Tunely na Islandu (–r–), 2/61

Zvířata v ZOO zahřívá voda z nitra Země (–r–), 3/80

CEMEX na českém trhu stavebních materiálů (–r–), 3/86

Den českého stavitelství a architektury (–r–), 4/120, 5/137

www.stavbaserver.cz (–r–), 4/127

Optimalizace tra�ového úseku zábřeh na Moravě–Krasíkov
(–r–), 5/158

Ekoznačení v České republice (–r–), 6/192 

Trainee Program (–r–), 9/266
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