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Obsahem článku je aplikace fyzikálních zákonů ke sle-
dování transportu vlhkosti v materiálech uplatněním vlast-
ností elektromagnetického mikrovlnného záření. Vý-
sledky práce by měly prokázat možnost získání vlhkost-
ních parametrů stavebních materiálů nedestruktivní
metodou pro racionální návrh konstrukce stavby k vy-
loučení nežádoucího působení vlhkosti na její užívání.

Úvod
Vlhkost stavebních konstrukcí má vliv na fyzikální vlast-

nosti materiálů a může způsobit degradaci konstrukce. Kro-
mě několika výjimek nejsou stavební materiály v praxi ni-
kdy v suchém stavu. Vždy obsahují vlhkost, a� už v tuhém,
kapalném, nebo plynném skupenství. Vlhkost je veličina pro-
měnlivá, vyvolává různé účinky, např. na tepelně technické
vlastnosti. Pro vyjádření předpokládaného nepříznivého vli-
vu vlhkosti na stavební hmoty ve vztahu ke stavební kon-
strukci je třeba co nejpřesněji zjistit nejen tepelně izolační
schopnosti použitých materiálů, ale zejména jejich vlhkostní
charakteristiky. Parametrem, který vyjadřuje přenos vlhkos-
ti v kapilárně porézních látkách, je součinitel kapilární vodi-
vosti.

Šíření vlhkosti v pórovitých látkách
Jednou z vlastností pórovitých materiálů, rozhodujících

o jejím použití do stavební konstrukce, je schopnost přijímat
a vydávat vodu. Jde o vlhkost, která materiálem protéká, do-
sycuje ho, případně odvodňuje, a mění se v prostoru i v ča-
se. Mnohé vlastnosti (izolační schopnost, pevnost atd.) zá-
visí na vlhkosti materiálů, a proto je nutné ji nejen respekto-
vat, ale především kontrolovat a usměrňovat. 

V kapilárně pórovitých materiálech nastává pohyb vlh-
kosti difúzí a vodivostí (kapilární vodivostí). Vlhkost mate-
riálu představuje množství vody obsažené v pórovitém pro-
středí hmoty a vyjadřuje se hmotnostním nebo objemovým
poměrem vody k pevné fázi látky. Voda se do porézní hmoty
dostává z vnějšího prostředí a za ustálených teplotních a
vlhkostních poměrů dochází k rovnováze mezi vlhkostí ma-
teriálu a vlhkostí vzduchu. Je-li parciální tlak vodní páry ve

stavebním materiálu menší než v okolním vzduchu, pak
materiál ze vzduchu páru přijímá, v opačném případě ji uvol-
ňuje. Rovnovážná vlhkost je charakterizována nulovým pří-

růstkem hmotnosti a teploty v čase. Vliv na součinitel tepel-
né vodivosti je odlišný podle teploty a obsahu vlhkosti ma-
teriálu. 

Model působení vnějších vlivů na segment pórovitého
staviva je znázorněn na obr. 1. Součinitel vlhkostní vodivosti
je ústřední veličinou transportní schopnosti pórovité staveb-
ní látky v závislosti na obsahu vlhkosti. Difúzním pocho-
dem vodní páry za teplotního spádu se látkový proces urych-
luje a zvýšeným teplotním spádem se zvyšuje i difúze.

Součinitel kapilární vodivosti
Pro výpočet součinitele kapilární vodivosti se běžně uplat-

ňuje Matanova metoda, u níž postačí znalost jedné křivky
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navlhání (obr. 2), čas od počátku experimentu a souřadnice
polohy profilu vlhkostního čela, která odpovídá této křivce.
Využívá Boltzmannovu transformaci, kterou je možné pou-
žít v případě krátkých časů, kdy se ještě neprojeví okrajová
podmínka na suchém konci vzorku a převádí řešení parciál-
ní diferenciální rovnice, získané spojením rovnice kontinui-
ty a Lykovovy rovnice pro hustotu toku, na obyčejnou dife-
renciální rovnici. 

Předpoklad průběhu křivek navlhání v časových interva-
lech t1 až t4 po zahájení navlhání a vyjádření hraničních pod-
mínek pro výpočet součinitele vlhkostní vodivosti κ je zná-
zorněn na obr. 2. Na ose x jsou délky jako souřadnice, a to
ve vzdálenosti od kontaktu měřeného vzorku s volnou hla-
dinou.

Matanova metoda
Použitím Boltzmannovy transformace postupným inte-

grováním podle souřadnice x (ξ) vyjádříme součinitele vlh-
kostní vodivosti. Tato souřadnice převádí řešení parciální di-
ferenciální rovnice na řešení obyčejné diferenciální rovnice
v nové proměnné η funkci  dvou proměnných x, t na funkci
na fci ω proměnné η [2] 

u (x, t) = ω (η), (1)

kde ω je nová proměnná za předpokladu, že t je vybraný
interval a η je transformace, označená jako Boltzmannova
souřadnice [m.s-1/2], s okrajovými podmínkami 

u (0, t) = ω (0) = u1 , u (x, 0) = ω (∞) = u2.

Postupným integrováním podle souřadnice x (ξ) můžeme
počítat součinitele kapilární vodivosti zavedením ξ jako sub-
stituce vzdálenosti měřené v délce vzorku od bodu na křiv-
ce vlhkostního čela du, ve vzorci vyjádřená do ∞, avšak pro
praktické uplatnění je brána do intervalu na měřeném vzor-
ku do vzdálenosti, kde se projeví vlhkost v ustáleném stavu,
to je u2, to je hodnota relativní vlhkosti měřeného materiálu. 

Známe-li rozložení vlhkosti u(x) v daném čase t (tzn. t je
konstanta a u(x) je funkce jediné proměnné x), můžeme vy-

jádřit součinitele vlhkostní vodivosti κ jako funkce vlhkosti
v délce vlhkostního čela sledovaného vzorku materiálu [2]

kde t je interval, ve kterém je vlhkost měřena jako funk-
ce křivky u(x) v délce konkrétního vlhkostního 
čela [s];

ξ – substituce vzdálenosti měřená v délce vzorku od
bodu na křivce vlhkostního čela du ve vzorci
vyjádřená do ∞, avšak pro praktické uplatnění je
brána do intervalu na  měřeném vzorku do vzdá-
lenosti, kde se projeví vlhkost v ustáleném stavu,
to je u2, to je hodnota relativní vlhkosti měřeného
materiálu [-];

x – souřadnice v délce vzorku a pro identifikaci její
přesné polohy jsou potřeba naměřené hodnoty
postupu vlhkostního čela, zjistitelné od úrovně 
spodní plochy měřeného vzorku [m];

u’ – derivace vlhkosti podle prostorové souřadnice, 
z počátku bude ∞ a s přibývajícím časem půjde 
k 0 substitucí x za ξ je u’ derivací podle ξ.

Měření vstupních údajů pro výpočet
součinitele kapilární vodivosti 

Pro měření vstupních údajů k výpočtu součinitele kapi-
lární vodivosti κ byla v Ústavu pozemního stavitelství VUT
FAST Brno sestavena měřicí aparatura (obr. 3), využívající
elektromagnetické mikrovlnné záření (EMVZ). Měří se pro-
pustnost při průchodu vzorkem definované tloušťky 20 mm,
která závisí na vlhkosti obsažené ve vzorku. Aparatura je
uspořádána tak, že vzorek porézního materiálu ve tvaru kvá-
dru je umístěn mezi vysílací a přijímací vlnovod, jeho nej-
menší základna je v kontaktu s vodní hladinou. Vzorkem
vzlíná voda a kolmo ke směru vzlínání nejtenčí stranou pro-
stupuje paprsek záření. Jeho výšku od vodní hladiny je mož-
né plynule měnit motorovým pohonem pohybu vlnovodů.
Pro efektivní sledování transportu vzlínající vlhkosti v ma-
teriálu byly nastaveny jednoznačné počáteční a okrajové
podmínky. 

Obr. 2. Vlhkostní profily u(x) v intervalech tx při navlhání
měřeného vzorku s vyznačením počátečních a okrajových podmínek

pro stanovení součinitele vlhkostní vodivosti [4]

A – souřadnice počátku profilu vlhkostního čela, B – souřadnice
jeho délky, C – souřadnice do suché oblasti do ∞, u2 – hmotnostní
vlhkost vzorku, u1 – hmotnostní vlhkost materiálu po navlhnutí

∫
∞

′⋅⋅
′

=
x

du
xut

xu ξξξκ )(
)(2

1
))(( [m2 s-1],       (2)

Obr. 3. Konstrukční schéma měřicí aparatury
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Měřicí aparatura umožňuje detekci veličiny v podobě pro-
pustnosti (resp. absorbance) svazku elektromagnetického mi-
krovlnného záření po průchodu vzorkem konstantní tloušť-
ky, která závisí na obsahu kapalné vlhkosti ve vzorku, sledo-
vat transport vlhkosti, její rozložení a množství v materiálu,
a tím stanovit:

– závislost změny intenzity záření na hmotnostní vlhkosti;
– polohu profilu vlhkostního čela při navlhání na zákla-

dě změny intenzity záření v závislosti na vlhkosti;
– křivky navlhání v různých intervalech od počátku na-

vlhání vzorku materiálu;
– výsledky měření je možné stanovit v decibelech nebo

v milivoltech.

Tok záření je ve vlnovodu soustředěn do úzkého svazku
průměru do 3 mm. Maximální výkon mikrovlnného generáto-
ru je v bezpečné oblasti. Mikrovlnné záření, které po průcho-
du vzorkem dopadá na čidlo přijímače, vyvolá v závislosti na
dopadajícím výkonu napěťovou odezvu, která je úměrná dopa-
dajícímu výkonu. Při maximálním výkonu vysílače snímá při-
jímací anténa a vyhodnocovací jednotka napětí 500 mV.

Princip detekce křivky navlhání
Sledovaný vzorek materiálu je volně zavěšen na vahách

mezi vlnovody. Uvedením jeho spodní plochy do kontaktu
s vodní hladinou je zahájeno navlhání, a současně je zapiso-
vána i hmotnost vnikající vody. Při splnění počátečních i
okrajových podmínek je možné zachytit křivky navlhání 
v krátkých intervalech kontinuálně bez přerušení a bez de-
strukce vzorku materiálu. 

Schéma předpokládaného průběhu navlhání vzorku mate-
riálu, který je uveden spodní plochou do kontaktu s vodní
hladinou, je na obr. 5. Vlevo je pohled na vzorek při proni-
kání vody vzlínáním ve svislém směru, vpravo graf vyjadřu-
jící množství vody rozložené v délce vzorku v intervalu tx
od počátku navlhání. Představuje rozložení vlhkosti jako
křivku navlhání, kde u2 je hmotnostní vlhkost v zóně těsně
u hladiny vody a u1 relativní hmotnostní vlhkost sledované-
ho materiálu v ustáleném stavu pro „suchou oblast“. Vlevo
je znázorněn předpoklad navlhání a postupu kapalné vlhkos-
ti v případě, že vzorek není po obvodu vodotěsně izolován,
a tudíž dochází k odpařování vlhkosti z jeho povrchu. 

Interakce záření s vlhkým materiálem
Elektromagnetické mikrovlnné záření, které prochází po-

rézní látkou, je v menší míře pohlcováno pevnou fází dané
látky (včetně krystalicky vázané vody) a ve větší míře vol-
nou, tj. chemicky nevázanou vlhkostí, zejména kapalnou vo-
dou v pórech. Pohlcená energie je v obou případech použita
na překonání třecích sil, které brání otáčejícím se nebo de-
formujícím se molekulám přítomným v látce v pohybu. K to-
muto pohybu jsou molekuly nuceny pod působením pro-
měnného elektrického pole záření. Čím více se elektricky
polární molekuly mohou v jeho proměnném poli natáčet či
deformovat a čím je prostředí hustší, tím je tření mezi otáče-
jícími se nebo deformujícími se molekulami a okolím větší,
a tím více je záření pohlceno a změněno v teplo. Molekulár-
ní řetězce v krystalové mřížce porézní látky se nemohou tak-
řka vůbec otáčet ani deformovat, a proto záření takřka vůbec
nepohlcují, i kdyby byly velmi polární. Molekulární řetězce
na okrajích krystalických zrn (v mezikrystalické fázi) se již
mohou více deformovat, a tím je pohlcovat (to je případ po-
lykrystalických, tzn. keramických látek, jako je cihelný pá-
lený keramický střep apod.). Polární molekuly vodní páry
přítomné v pórech látky se mohou natáčet v poli záření ještě
lépe, stejně jako molekuly vody v kapalné fázi. Polární mo-
lekuly vody se nalézají ve velmi hustém prostředí, a proto
kapalná voda pohlcuje elektromagnetické mikrovlnné záření
nejintenzivněji.

Využití elektromagnetického mikrovlnného záření ke sle-
dování transportu vlhkosti je založeno na Lambertově-Bee-
rově zákoně, který vyjadřuje vztah mezi absorbancí, optic-Obr. 4. Princip detekce křivky navlhání měřicí aparaturou

Obr. 5. Teoretické předpoklady průběhu navlhání vzorku materiálu pro sestavení měřicí aparatury
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kou délkou a koncentrací z pohlcující substance. Empiricky
odvozený zákon [3] má exponenciální podobu 

A = log I0/I = k ˙ c ˙ s,                           (3)

kde A je absorbance [-];
I0 – intenzita dopadajícího záření;
I – intenzita záření po projití hmotou;
s – délka materiálu, kterým záření projde (the path

length), optická délka [m];
c – molární absorbivita (extinkční koeficient) [m2 mol-1];
k – koeficient molární koncentrace látky v roztoku

[mol m-3].

Jednotkou je v tomto případě bel [B], častěji decibel [dB],
protože jde o dekadické logaritmy, jinak by to byl pro přiro-
zené logaritmy neper [Np]. Tento zákon vychází z předpo-
kladu, že vrstvy stejné velmi malé tloušťky ds zeslabí záře-
ní vždy o stejnou poměrnou část dI, úměrnou tloušťce této
vrstvy [3]. 

Bodově fokusovaný svazek elektromagnetického mikro-
vlnného záření 2,4 GHz o toku I0 vstupuje do vzorku o tloušť-
ce s = 20 mm a na opačné straně vystupuje snížený na hod-
notu I. Propustnost t (transmitance), resp. pohltivost A (ab-
sorbance), jsou definovány [3] jako podíl 

Propustnost závisí na tloušťce vzorku. Na základě Lamber-
tova-Beerova zákona můžeme stanovit absorpční součinitel
α, který na jeho tloušťce nezávisí, a je tedy materiálovou
konstantou 

odkud integrací

kde I0 je okrajová intenzita v místě s = 0. Podle Beerova
zákona je součinitel α přímo úměrný koncentraci látky, která
pohlcuje záření. Logaritmováním integrálního zákona dosta-
neme 

Na základě shora uvedeného zákona by bylo možné stano-
vit absorpční součinitel α, který není závislý na tloušťce vzor-
ku, a je tedy materiálovou konstantou [3]. Absorpční souči-
nitel α má význam v tom, že je stejný pro tentýž (a stejně
vlhký) materiál různé tloušťky, a nebylo by tedy nutné poři-
zovat vzorky definované tloušťky. Kapalná vlhkost a v menší
míře i vodní pára, přítomné ve vzorku, snižují jeho propust-
nost a zvyšují absorpční součinitel pro elektromagnetické
mikrovlnné záření. Kapalná vlhkost a v menší míře i pára sni-
žují propustnost mikrovlnného záření t a zvyšují absorpční
součinitel α. 

Podíl vlhkosti na propustnosti záření
Elektromagnetické mikrovlnné záření, které prochází po-

rézní látkou, je slabě pohlcováno pevnou fází včetně krysta-
licky vázané vody. Je to proto, že se chemicky vázané mole-

kuly nemohou otáčet a třít o okolní molekuly. Voda a pára,
jejíž silně polární molekuly nejsou vázány v krystalové
struktuře, jsou naopak cyklicky proměnným elektromagne-
tickým polem záření orientovány (jejich elektrické dipóly
jsou natáčeny proti směru elektrické složky záření), a proto
záření a jeho energii pohlcují. Pohlcená energie je použita na
překonání třecích sil, které brání otáčející se molekule v
pohybu. Čím je prostředí hustší, tím je tření mezi otáčející-
mi se molekulami a okolím větší. Proto voda pohlcuje záře-
ní mnohem více než pára.

Dopadá-li na vzorek keramického páleného střepu cihlo-
vého vzorku 2 x 10 x 20 cm v podmínkách ustálené vlhkos-
ti bodově fokusovaný tok elektromagnetického mikrovlnné-
ho záření o velikosti Id, která je reprezentována na snímači
jeho výkonu napěťovým výstupem 500 mV, sníží se tento tok
po průchodu nejtenčí stěnou vzorku na 385 mV. Propust-
nost materiálu s ustálenou vlhkostí pak je t = 385/500 = 0,77
a součinitel absorpce podle (9) je α = 13,07 m-1. Pro další
úvahy je možné předpokládat, že příspěvek vlhkosti přítom-
né ve vzorku k celkovému součiniteli absorpce α je aditivní
veličinou, která se přičítá k součiniteli absorpce suchého
vzorku a nezávisí na jeho velikosti. Potom pro celkový sou-
činitel absorpce platí α = αs + αv, kde αs je absorpční souči-
nitel suchého vzorku a αv absorpční součinitel vlhkosti ve
vzorku. Potom platí

kde ts je propustnost suchého vzorku a tv propustnost vlhkos-
ti vzorku, a pro absorpční součinitel přítomné vlhkosti platí

Funkční závislost změny intenzity záření na její nastave-
né hodnotě (obr. 4) vyjadřuje míru pohlcení elektromagne-
tického mikrovlnného záření na jeho vstupní intenzitě při
detekci v přístrojových jednotkách [mV]. Intenzita záření je
vyjádřena prostřednictvím přístrojových jednotek na výstu-
pu z aparatury na měření intenzity záření. Nelinearita křivky
spíše svědčí o nepřesnosti v aparatuře – mezi napětím a zářivým
tokem, tedy výkonem [W]. Graf se hodí pro odečet příspěvku
ustálené vlhkosti od celkové pohltivosti toku záření tak, aby-
chom pracovali jen s pohltivostí vyvolanou vzlínající vodou. 

Z grafu je zřejmé, že jde o lineární závislost rozdílu mezi
detekovaným napětím, které představuje vstupující tok záře-
ní, a napětím vyvolaným intenzitou prošlého záření na veli-
kosti nastaveného napětí. Vzhledem ke skutečnosti, že proš-
lé, resp. pohlcené záření, je podle fyzikálního zákona úměr-
né vysílanému (to platí zejména pro malé výkony), je možné
fotometrické veličiny (4), tj. pohltivost t a propustnost α,
počítat přímo pomocí uin a uout z přístrojového výstupu

Stanovení závislosti absorpce záření na hmotnostní vlhkosti
Keramický pálený střep i plynosilikát je možné charakte-

rizovat jako pórovité inertní hmoty. V první fázi experimen-
tu byla na totožných vzorcích keramického páleného střepu
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tloušťky s = 20 mm s různou vlhkostí měřena propustnost
pro elektromagnetické mikrovlnné záření. Jeho tok odpoví-
dal výstupu napětí 500 mV na snímači výkonu záření. Bez-
prostředně poté byla změřena skutečná vlhkost gravimetric-
kou metodou. Grafické vyjádření funkční závislosti pohlce-
ného mikrovlnného záření na hmotnostní vlhkosti vzorku ke-
ramického páleného střepu pro popisované experimentální
uspořádání a z ní odvozená funkční závislost jako mocninná
funkce třetího stupně je uvedeno na obr. 6. Počátek vodorov-
né souřadnice byl nastaven od úrovně pohlceného záření pro
suchý vzorek, který snižuje jeho tok, reprezentovaný napě-
tím 500 mV, na výstupní tok, reprezentovaný napětím 420 mV
(pokles o 80 mV, pro ustálenou vlhkost je pokles 115 mV).
Hodnoty hmotnostní vlhkosti byly stanoveny gravimetricky. 

Z obrázku je patrná funkční závislost poklesu toku elektro-
magnetického mikrovlnného záření na hmotnostní vlhkosti.
Jestliže změříme tok svazku, který na jedné straně vstupuje
do vzorku o tloušťce w = 0,02 m (v přístrojových jednotkách
je to 500 mV), a dále tok, který na druhé straně vystupuje 
z vlhkého vzorku, můžeme z rozdílu mezi napětím spočítat
hmotnostní vlhkost v procentech ve vzorku podle rovnice
z hodnot naměřených jako funkční závislost změny intenzi-
ty záření na hmotnostní vlhkosti, jako polynom třetího stup-
ně [4], pro sadu šesti vzorků 

y(u) = 1 ˙ 10-7 ˙ u3 + 1 ˙ 10-5 ˙ u2 + 0,0115 ˙ x + 1,0136.  (13)  

Rovnice platí pro experimentální uspořádání s daným mi-
krovlnným zářičem pro definiční obor u ε (0; 450), kdy je
výstupní napětí ze snímače toku dosazováno v milivoltech.
Předpokladem pro stanovení funkční závislosti změny inten-
zity elektromagnetického mikrovlnného záření na hmotnost-
ní vlhkosti je, aby materiály vykazovaly pro záření dostateč-
nou propustnost, což je splněno u většiny silikátových a ke-
ramických staviv. Přestože rovnice (13) není univerzální,
platí pro jednu aparaturu a jedno experimentální uspořádání
a nelze ji aplikovat obecně, ukazuje na zásadní skutečnost.
Obsah vlhkosti ve stavební konstrukci lze rychle, nedestruk-
tivně a relativně snadno stanovit z měření propustnosti mik-
rovlnného záření o frekvenci 10 GHz vlnové délky přibližně
30 mm.

Mezi energií zářivého svazku a napěťovým výstupem
z aparatury existuje relace jako úměrnost mezi tokem záření
a výstupem v milivoltech. Výsledek měření na experimen-
tální aparatuře je uveden na obr. 7. Detekované napětí gene-
ruje snímač toku záření experimentální aparatury. Měření
platí pro keramický pálený střep v suchém stavu. Rozdíl, kte-

rý vykazuje tok před průchodem vzorkem a po něm, je
úměrný napětí, které reprezentuje velikost toku vstupujícího
do vzorku.

Lineární závislost rozdílu mezi napětím, které reprezentu-
je vstupní tok záření, a napětím, které reprezentuje tok pro-
šlý vzorkem, na velikosti napětí určujícího vstupní tok je
patrná z obr. 7. Vzhledem k tomu, že propuštěné, resp. pohl-
cené záření, je podle fyzikálního zákona úměrné vstupující-
mu (zejména to platí pro malé výkony zářivého toku, s jaký-
mi pracujeme), můžeme fotometrické veličiny ve vzorcích
(4), tzn. propustnost t a pohltivost a, počítat přímo pomocí
napětí uin a uout z přístrojového výstupu.

Experimentální křivka vykazuje jistou nelinearitu, která
nejspíš nemá hlubší fyzikální příčinu a je dána přístrojovou
chybou snímače výkonu zářivého toku. Při proložení experi-
mentální křivky přímkou dostaneme již dříve uvedenou
pohltivost a = 0,23, resp. propustnost t = 0,77. Zavlhlý mate-
riál pak vykazuje pro záření měřitelně menší propustnost.

Stanovení vlhkosti z fotometrických měření 
v oblasti záření

Nahradíme-li napětí jako výstupní přístrojovou veličinu,
reprezentující tok záření a její jednotky v rovnici (13), zná-
mou fotometrickou veličinou – propustností (případně pohl-
tivostí) elektromagnetického mikrovlnného záření v kon-
krétním stavebním materiálu s různou vlhkostí, je možné
předpokládat, že výsledky této práce a jejich výklad dosáh-
ne potřebné obecnosti a nezávislosti na experimentálním
uspořádání. Podkladem jsou výsledky měření keramického
cihelného střepu, uvedené v grafu na obr. 6.

Vysušený vzorek tloušťky 0,02 m, na který dopadá tok záře-
ní, určený napěťovou odezvou čidla o velikosti 500 mV, pohltí
část záření tak, že z opačné strany vzorku vystupuje záření,
které vyvolá napěťovou odezvu 420 mV. Propustnost vzorku 

Propustnost je závislá na tloušťce vzorku. Aplikací vzorce
(9) stanovíme absorpční součinitel, který je již materiálovou
vlastností vzorku na jeho tloušťce nezávislou

Pokud je tentýž vzorek zvlhčen na 12 % hmotnosti, což
odpovídá takovému poklesu toku záření po průchodu vzor-
kem, který odpovídá poklesu napětí snímače z 500 na 
95 mV, tedy o 405 mV. Propustnost vzorku o vlhkosti 12 %

Obr. 6. Funkční závislost na hmotnostní vlhkosti vzorku 
keramického páleného střepu

Obr. 7. Rozdíl mezi napětím vstupního a prošlého toku záření
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hmotnosti je tedy t = 94,33/500 = 0,189. To znamená, že
propustnost přítomné vody ve vzorku tl. 0,02 m 

a absorpční součinitel je podle (9)

Je zřejmé, že absorpční součinitel vody obsažené ve vzorku
velmi rychle roste s jejím obsahem, a hlavně to, že obsah
vody – v uvedeném případě 12 % hmotnostní vlhkosti –
několikanásobně převyšuje absorpční součinitel suchého
vzorku.

V tabulkách 1 a 2 a je uveden přepočet „přístrojové“
funkční závislosti podle rovnice (13), z hodnot naměřených
mikrovlnnou aparaturou při sledování vzorku materiálu
keramického páleného střepu, na hledané obecnější relace
mezi absorpčním součinitelem, resp. absorpčním součinite-
lem vody ve vzorku obsažené. Hodnoty závislých veličin
byly počítány pomocí výše uvedených vzorců. Součinitel
absorpce suchého vzorku materiálu je 8,36 m-1. Je možné
předpokládat, že i pro jiné materiály bude průběh absorpční-
ho součinitele v závislosti na vlhkosti obdobný. Objemový
podíl vody je zde definován jako objem kapalné vody pří-
tomné ve vzorku dělený objemem vzorku. 

Grafické vyjádření závislosti absorpčního součinitele na-
vlhaného vzorku materiálu a absorpčního součinitele vody
přítomné ve stejném vzorku keramického páleného střepu na
jeho hmotnostní a objemové vlhkosti vyjádřené v procen-
tech je uvedeno na obr. 8.

Měření probíhalo na vzorku keramického páleného střepu
a je zřejmé, že pravděpodobně i pro jiné pórovité inertní

223,0
846,0

189,0
==vt (16)

0,7536,8223,0ln·
02,0

1
=−−=vα [m-1].       (17)

Tab. 1. Přepočet závislosti absorpčního součinitele vody na hmotnostní vlhkosti

Tab. 2. Přepočet závislosti absorpčního součinitele vody na objemové vlhkosti

hmotnostní 
vlhkost [%] 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

absorpční 
součinitel [%] 22,37 28,45 34,23 39,86 45,46 51,12 56,91 62,94 69,28 76,05 83,39 91,49 100,60 111,20 124,10

objemový podíl 
vody 14,00 20,10 25,90 31,50 37,10 42,80 48,60 54,60 60,90 67,70 75,00 83,10 92,30 102,90 115,70

objemová 
vlhkost.[%] 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 16,50 18,00 19,50 21,00 22,50 24,00

absorpční součinitel 
[m-1] 20,83 26,62 31,67 36,62 41,53 46,46 51,12 56,57 61,86 67,39 73,23 79,48 83,23 93,66 102,00

absorpční součinitel 
vody [m-1] 12,48 18,23 23,32 28,27 33,18 38,11 42,77 48,22 53,51 59,04 64,88 71,13 77,88 85,31 93,62

Tab. 3. Přepočet funkční závislosti (26) na závislosti absorpčního součinitele jako funkci hmotnostní vlhkosti a funkci objemového podílu vody

absorpční součinitel 
vody [m-1] 12,20 21,90 29,90 37,30 44,60 52,20 59,80 67,90 76,50 86,10 97,30 111,70 130,30 154,80 204,70

hmotnostní vlhkost 
[%] 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00

objemový podíl 
vody 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,27

Obr. 8. Závislost absorpčního součinitele
a – na hmotnostní vlhkosti, b – na objemové vlhkosti

a)

b)
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hmoty bude průběh závislosti celkového absorpčního souči-
nitele na hmotnostní vlhkosti obdobný.

Z fyzikální podstaty interakce elektromagnetického mik-
rovlnného záření i z uvedených teoretických předpokladů
vyplývá, že absorpční součinitel vody je možné považovat
za nezávislý na stavebním materiálu, který vlhkost nese. Ji-
nými slovy, z hodnoty absorpčního součinitele vody αv ve sta-
vebním materiálu, který je stanoven na základě měření pro-
pustnosti mikrovlnného záření 10 GHz, lze přímo stanovit
objemový podíl vody ve vzorku. Průběh absorpčního souči-
nitele volné vody ve vzorku, vyjádřený objemovou vlhkostí,
by měl být stejný pro různé typy porézních materiálů, takže
by bylo možné tvrdit, že z hodnoty absorpčního součinitele
vody, obsažené v jakémkoli inertním stavebním materiálu,
lze přímo stanovit objemovou vlhkost podle tab. 2. Toto tvr-
zení je však třeba experimentálně ověřit.

Závěry
Základem teoretického popisu dynamiky šíření vlhkosti

v porézní inertní hmotě je spojení rovnice kontinuity s Lyko-
vovou rovnicí, která definuje součinitel kapilární vodivosti a
gradient relativní vlhkosti vystupující jako formální hnací
potenciál. Snazší řešení rovnice, popisující jednorozměrné
šíření vlhkosti pomocí Boltzmannovy transformace, má za
následek, že prostorové rozložení vlhkosti v materiálu, kte-
ré se předpokládá pro různé časy od počátku navlhání, vede
ke stejné závislosti součinitele kapilární vodivosti na hmot-
nostní vlhkosti. Jak přesně tento model popisuje skutečnost,
je nutné ověřit. 

Na základě měření propustnosti mikrovlnného záření po-
rézním stejnorodým inertním materiálem s různým obsa-
hem kapalné vlhkosti byl nalezen klíčový vztah (13) mezi
vlhkostí vzorku materiálu a přístrojovou odezvou. Z lineár-
ní charakteristiky snímače toku záření na aparatuře, kde je
výstupní napětí [mV] přímo úměrné výkonu svazku [W],
resp. hustotě záření [W/m2], by bylo možné pomocí vzorců
(11) a (12) stanovit propustnost pro záření a z tloušťky vzor-
ků i součinitele absorpce standardně definované materiálové
konstanty. Z měření propustnosti různě vlhkého materiálu
vyplynulo, že jejich absorpce výrazně závisí na obsahu vlh-
kosti ve vzorku.

Článek vznikl na základě plnění dílčích úkolů k vý-
zkumnému záměru MSM0021630511 „Progresivní sta-
vební materiály s využitím druhotných surovin a jejich
vliv na životnost konstrukcí“, a s materiální podporou
ÚPST FAST VUT v Brně.

Literatura
[1] Kutílek, M.: Vlhkost pórovitých materiálů, Praha, SNTL 1992.
[2] Mrlík, F.: Vlhkostné problémy stavebných materiálov a konš-

trukcií. Bratislava, Alfa 1985. 
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Škramlik, J. – Novotný, M. – Šuhajda, K.: Measurement
of Moisture of Construction Materials by Microwave
Absorption Method

This paper deals with the application of physical laws to
monitoring of moisture transport in materials by
employing properties of microwave electromagnetic
radiation. The outcomes of the research should prove the
feasibility of getting moisture parameters of building
materials by a nondestructive method in order to ration-
alize the design of building structures and eliminate
undesirable moisture effects on its use.

Škramlik, J. – Novotný, M. – Šuhajda, K.: Messung des
Feuchtegehalts von Baustoffen mit dem Mikrowellen-
Absorptionsverfahren 

Inhalt des Artikels ist die Anwendung physikalischer
Gesetze zur Beobachtung des Feuchtigkeitstransports in
Materialien durch Anwendung der Eigenschaften der
elektromagnetischen Mikrowellenstrahlung. Die Ergebnisse
der Arbeit sollen die Möglichkeit des Erhalts von Feuch-
tigkeitsparametern von Baustoffen durch eine zerstörungs-
freie Methode für den rationellen Entwurf einer Bau-
konstruktion zur Eliminierung unerwünschter Einwirkung
von Feuchtigkeit auf deren Nutzung nachweisen.
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Hybridně lehčená sádrová hmota 

Ing. Alena VIMMROVÁ
doc. Ing. Luboš SVOBODA, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Článek popisuje lehčenou sádrovou hmotu, která kromě
nadouvané sádrové kaše obsahuje lehké pórovité inertní
anorganické plnivo. Zrna porézního plniva účinně ome-
zují tvorbu velkých bublin v tuhnoucí napěňované hmo-
tě. Výsledkem pak je hmota s rovnoměrnější strukturou
a lepšími vlastnostmi. Na celkovém vylehčení kompozitu
se podílejí póry v pojivu i plnivu, proto je možné hmotu
označovat jako hybridně lehčenou.

Úvod
V současné době je sádra jako energeticky málo náročné

a ekologicky příznivé stavební pojivo předmětem výzkumné
pozornosti. Hledají se další možnosti použití sádrových kom-
pozitů, např. jejich vylehčením, a tím i zlepšením tepelně izo-
lačních vlastností. Jednou z možností, jak vylehčit sádrové
hmoty, je využití chemické reakce vytvářející v tuhnoucí sá-
drové soustavě nadouvací plyn. Nejčastěji je jím oxid uhličitý
vznikající kyselým rozkladem anorganického karbonátu [1].

K nevýhodám chemického nadouvání patří, že při přípra-
vě hmoty, obsahující kromě vlastní sádrové kaše pouze na-
douvací přísady, je obtížné zajistit rovnoměrnou tvorbu bub-
lin v celém objemu nadouvaného kompozitu. Dochází ke
vzniku ojedinělých bublin řádově větších, než je běžná veli-
kost bublin v tuhnoucí soustavě. Nepravidelný výskyt ex-
trémních bublin způsobuje nežádoucí kolísaní výsledných
vlastností vznikající tuhé pěny (obr. 1). 

Experimentální část
V rámci zkoušek pěnových sádrových kompozic, připra-

vovaných pomocí nadouvacího systému tvořeného plavenou
křídou a síranem hlinitým, se výskyt bublin systematicky sle-
doval. V rámci přípravy byly práškové přísady smíchány se
sádrou, kyselá složka se přidávala v tekuté podobě. Odmě-

řené množství tekutého kyselého činidla bylo doplněno na
požadované množství vodou, a poté byla přidána sádra s práš-
kovými přísadami. Směs se míchala 30 s v laboratorní mí-
chačce při nízkých otáčkách, následovalo stírání po dobu 30 s,
a další míchání za stejných podmínek. Ze směsi se zhotovo-
vala normová tělíska o rozměrech 40 x 40 x 160 mm, která
nebyla nijak zhutňována, pouze na povrchu zarovnána. Trá-
mečky se sušily při 50 °C do ustálení hmotnosti, poté se zjiš-
ťovala objemová hmotnost a jednodenní pevnost v tahu a
tlaku. Zkouška pevnosti v tahu za ohybu probíhala standard-
ním tříbodovým ohybem. Pevnost v tlaku byla stanovena na
zlomcích tělísek po zkoušce v tahu za ohybu, zatěžovací
plocha lisu byla 40 x 40 mm.

Materiály a vzorky
Základem pro ověřování vhodnosti různých typů mikropl-

niv byly pěnové směsi s různou objemovou hmotností. Jako
mikroplnivo byly ověřovány čtyři anorganické přísady – kře-
mičitý úlet (mikrosilika), uhličitan vápenatý (plavená křída),
cement a perlit. První směs byla použita pro ověřování směsí
s mikrosilikou, cementem a křídou, druhá pro směsi s perli-
tem. Pro obě byla základem energosádra (β-sádra) z odpad-
ního sádrovce elektrárny Mělník (výrobce Rigips) s pevnos-
tí v tlaku 12 MPa a ohybovou pevností 4,7 MPa.

Jako kyselá složka, nutná pro vznik nadouvacího plynu
(oxidu uhličitého), byl použit práškový síran hlinitý (jemně
mletý) u prvního typu směsi, u druhého tekuté kyselé činid-
lo, tvořené vodným roztokem technického síranu hlinitého a
kyseliny citrónové. Kyselina citrónová byla použita pro zpo-
malení vytvrzovací reakce, která při použití síranu hlinitého
vzrůstá. Dále byla do směsí přidána disperze Vinnapas RI
551 Z (výrobce Wacker Polymer Systems) v množství 6,2 a
8,3 % z hmotnosti sádry, prášková celulóza Walocel MKX
(výrobce Wolff Cellulosics) v množství 0,33 a 0,20 %. Karbo-
nátovou složku tvořila plavená malířská křída (2,9 a 2,3 %). 

Výsledky 
Objemová hmotnost prvního typu kompozitu, připravené-

ho bez mikroplniva, se pohybovala kolem 314 kg˙m
-3 a její

pevnost v tlaku kolem 0,33 MPa. Na této směsi se ověřoval
přídavek křemičitého úletu, plavené křídy a cementu. Jak je
zřejmé z obr. 2, přídavek křemičitého úletu výrazně zvětšu-

Obr. 1. Struktura sádrové hmoty vylehčené pouze 
nadouvacím plynem

Obr. 2. Objemová hmotnost sádrové pěnové hmoty po přidání
křemičitého úletu
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je objemovou hmotnost pěnového kompozitu (téměř o 50 %
při přísadě 15 % křemičitého úletu z hmotnosti sádry). Pří-
sada úletu tedy výrazně omezuje rozvoj pórovitého systému
v napěňované kompozici. I když je v literatuře referováno
o možnosti vzniku zpevňující struktury CSH při reakci síranu
vápenatého s křemičitým úletem [1], přičítáme zvýšení pev-
nosti především poklesu pórovitosti napěňované soustavy.

Rozhodující vliv snížené pórovitosti na vzrůst pevnosti
byl zřejmý i při zvyšování obsahu plavené křídy nad množ-
ství, které teoreticky může reagovat s kyselou pěnotvornou
složkou. V takovém případě je možné přidávaný vápenec po-
važovat za inertní plnivo, které nevykazuje nadouvací efekt.
Podobně jako v případě křemičitého úletu pak dochází ke
zvýšení objemové hmotnosti. K dosažení stejného zvýšení
objemové hmotnosti musí být vápenec přidán ve větším
množství než křemičitý úlet. Jak ukazuje obr. 4, srovnatelné
zvýšení objemové hmotnosti dosáhneme až přísadou 50 %
vápence z hmotnosti sádry. Současně s objemovou hmot-
ností se zvyšuje i pevnost podobně jako v případě křemiči-
tého úletu.

Podobné výsledky byly získány i při použití cementu.
Cement sice nemůže být považován za inertní plnivo [3] a
výsledky stanovení pevnosti také vykazují větší rozptyl, cel-
kový trend však odpovídá předcházejícím případům a na
nárůstu pevnosti se opět podílí především pokles pórovitos-
ti systému.

Jako další přísada byl použit expandovaný perlit (s veli-
kostí zrn do 2 mm a sypnou hmotností 90 kg˙m

-3) v množ-
ství 1-30 % z hmotnosti sádry. Směs, použitá pro ověřování
vlastností perlitu, dosahovala bez mikroplniva objemové hmot-
nosti 700 kg˙m

-3 a pevnosti v tlaku 2,9 MPa. Směsi s výraz-
nou přísadou perlitu (20-30 %) měly velmi nízké hodnoty

objemové hmotnosti (obr. 5), ale pokles objemové hmotnos-
ti byl provázen neúnosným poklesem pevnosti (obr. 6). I při
výrazně nižším dávkování byl vliv perlitu patrný, ale obje-
mová hmotnost vzrostla až k 700 kg˙m

-3.

Nízkým dávkováním se použití porézního plniva při pří-
pravě nadouvané sádrové kaše zásadně liší od známého pou-
žití co největšího množství porézního plniva při přípravě
lehčených kompozitů s nenapěňovaným sádrovým pojivem.
Porézní plnivo přidávané v malém množství snižuje objemo-
vou hmotnost jen mírně nebo nevýrazně. Při porovnávání s
objemovou hmotností sádrové pěny připravené bez tohoto
plniva můžeme v řadě případů zaznamenat dokonce zvýše-
ní objemové hmotnosti, které padá na vrub sníženého napě-
nění sádrového pojiva. 

Hlavním důvodem k použití porézního plniva při přípravě
nadouvané sádrové hmoty je zjištění, že zrna porézního plniva
výše uvedené velikosti účinně omezují tvorbu velkých bublin
v tuhnoucí napěňované hmotě (obr. 7). Výsledkem pak je
hmota s rovnoměrnější strukturou a lepšími vlastnostmi.

Obr. 3. Tlaková pevnost sádrové pěnové hmoty po přidání
křemičitého úletu

Obr. 4. Objemová hmotnost sádrové pěnové hmoty po přidání 
přebytku vápence

Obr. 5. Objemová hmotnost sádrové pěnové hmoty s perlitem

Obr. 6. Pevnost v tlaku sádrové pěnové hmoty s perlitem

Obr. 7. Struktura sádrové pěnové hmoty s přísadou perlitu
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Závěr
Bylo zjištěno, že podíl velkých bublin se příliš nemění ani

při současném používání povrchově aktivních látek, stabili-
zujících pěnový systém, ani při současném použití polymer-
ní disperze, zlepšující mechanické vlastnosti sádrového kom-
pozitu. Ukázalo se však, že tvorbu velkých bublin lze potla-
čit přísadou mikroplniva nebo plniva tvořeného zrny, jejichž
velikost se pohybuje maximálně v desetinách milimetru. Na
celkovém vylehčení kompozitu na bázi sádrové pěny s pří-
sadou perlitu se podílejí jak póry v pojivu, tak v plnivu, proto
je možné vzniklou sádrovou hmotu označovat jako hybridně
lehčenou. Tu je pak možné využít především k přípravě te-
pelně izolačních, sanačních a protipožárních omítek. Možné
však je i její využití pro přípravu lehkých prefabrikovaných
stavebních prvků. 

Článek byl zpracován za podpory výzkumného záměru
CEZ MSM 6840770031 „Komplexní systém metod pro
řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností staveb-
ních materiálů“.
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Vimmrová, A. – Svoboda, L.: Hybrid Light Gypsum
Material

This paper describes light gypsum material, which is
lightened by gas produced in gypsum paste through
chemical additives and by inert porous inorganic aggre-
gate. Granules of porous aggregate limit the formation of
big bubbles in the material. The final material has a
more regular structure with better properties. The mate-
rial can be called hybrid light material, because the light-
ening is caused both by the gas and by the light aggre-
gate.

Vimmrová, A. – Svoboda, L.: Kombiniert leicht
gemachte Gipsmasse 

Der Artikel beschreibt eine Leichtgipsmasse, die außer
dem aufgeschäumten Gipsbrei einen leichten porigen
anorganischen inerten Füllstoff enthält. Die Körner des
porösen Füllstoffs begrenzen wirksam die Bildung
großer Blasen in der erhärtenden aufgeschäumten
Masse. Das Ergebnis ist dann eine Masse mit einer 
gleichmäßigeren Struktur und besseren Eigenschaften. An
der gesamten Leichtmachung der Verbundmasse beteili-
gen sich die Poren im Bindemittel und die im Füllstoff.
Deshalb ist es möglich, die Masse als kombiniert leicht
gemacht zu bezeichnen.

�dizertace
Odraz ekologického zemědělství 
ve stavbách a krajině
Ing. Simona Losmanová

Dizertace se zaměřuje na aktuální problematiku ekologického
zemědělství a provozu ekofarem v ČR včetně vlivu prostředí
na objekty a provozně architektonického řešení farmy. Sou-
částí práce je návrh dvou optimálních provozů ekofarem.

Analýza chování betonových mostů 
velkých rozpětí
Ing. Lukáš Vrablík

Podstatou dizertace je zpřesnění analýzy deformací betonové
konstrukce mostu vlivem smrš�ování betonu a jeho předpětí.
Pro analýzu jsou vyvinuty podpůrné softwarové prostředky.
Výsledná doporučení jsou přímo využitelná v praxi.

Betonové vodonepropustné konstrukce
Ing. Pavel Kasal

Dizertace se věnuje specifické kategorii vodonepropustných
železobetonových konstrukcí nazývaných „bílá vana“. Roze-
bírá jednotlivé faktory ovlivňující správnou funkci takovéto
konstrukce, jako jsou trhliny, nepropustnost betonu, utěsnění
pracovních a dilatačních spár, utěsnění prostupů a zpracování
a ošetřování betonu. 

Spolupůsobení plošného a pilotového 
základu
Ing. Zdeněk Cihlář

V práci se řeší kombinovaný základ vzniklý spojením ploš-
ného a hlubinného typu založení, kde dochází k interakci pi-
lot, desky a základové půdy. Jde především o experimentální
ověření závislosti aktivace konstrukce spojující hlavy pilot,
deformace a napětí v základové půdě. 

Vliv extrémních hydrologických jevů 
na činnost stokových systémů
Ing. Dagmar Hánková

Dizertace se zabývá vztahem extrémních hydrologických jevů
a přetížení stokové sítě. Kategorizují se důsledky těchto jevů
z pohledu hydrologické spolehlivosti a bezpečnosti sítě a
předkládá se metodika hodnocení rizik spojených s přetížením
sítě. 

Modelování vztahu povrchového odtoku 
k vodní erozi půdy
Ing. Hana Nováková

Práce ověřuje možnost aplikace modelu EROSION 3D v pod-
mínkách České republiky a vymezuje úlohy, pro které je mo-
del vhodný. Přínos je v oblasti výzkumu eroze půdy a s ní spo-
jených transportních procesů. Může posloužit i pro protierozní
ochranu povodí.
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Porovnání dvou metod citlivostní analýzy 
zemních svahů

Ing. Marie KALOUSKOVÁ, CSc.
doc. Ing. Michal ŠEJNOHA, Ph.D.

doc. Ing. Václav BLAŽEK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá citlivostí stupně bezpečnosti na náhod-
né základní vstupní parametry – soudržnost, úhel vnitř-
ního tření a vlastní tíhu. Jsou použity dvě metody, a to
deterministická citlivostní analýza a stochastická citli-
vostní analýza ve formě variačních koeficientů. Algorit-
mus je ilustrován příkladem zemní hráze s postupně
rostoucí hladinou vody.

Úvod
Všeobecně uznávaným měřítkem stability svahů je stupeň

bezpečnosti FS, z něhož se při pravděpodobnostním řešení
určuje pravděpodobnost poruchy pf = P(FS ≤ FS), kde FS ≥
≥ 1 je předepsaná hodnota. Stupeň bezpečnosti závisí přede-
vším na parametrech smykové pevnosti c (soudržnost) a 
ϕ (úhel vnitřního tření), na vlastní tíze zeminy γ a je také ovliv-
něn výškou hladiny vody, zejména v případě zemní hráze
při postupném napouštění vodní nádrže [1], [2]. Předložená
studie je zaměřena na vyšetření vlivu soudržnosti, úhlu
vnitřního tření a vlastní tíhy na stupeň bezpečnosti svahu při
různých úrovních hladiny a pro tři různá rozdělení náhod-
ných vstupních parametrů. K tomuto účelu jsou použity dva
odlišné přístupy. První aplikuje deterministickou a druhý
stochastickou citlivostní analýzu. Oba algoritmy jsou ověře-
ny na číselném příkladu. Veškeré výpočty byly provedeny
programem GEO MKP Fine, s.r.o. [3].

Vybrané metody citlivostní analýzy
Nejjednodušší postup nabízí deterministická citlivostní

analýza. Jde v podstatě o parametrickou studii, v níž se zjiš-
ťuje charakter funkce odezvy (v našem případě funkce stup-
ně bezpečnosti) v závislosti na jedné vstupní veličině, při-
čemž ostatní vstupní parametry jsou konstantní, obvykle
rovny svým středním hodnotám. Při řešení citlivosti stupně
bezpečnosti FS na vybrané vstupní veličiny c, ϕ , γ se tedy
vyšetřuje průběh funkce FS (c, ϕ , γ) za předpokladu, že dvě
ze vstupních veličin jsou konstantní a rovny svým středním
hodnotám. Citlivost stupně bezpečnosti FS na změnu para-
metrů c, ϕ , γ lze hodnotit podle strmosti funkcí 

kde µc, µϕ, µγ jsou střední hodnoty soudržnosti, úhlu vnitřní-
ho tření a vlastní tíhy.

Odlišný pohled poskytne stochastická citlivostní analý-
za, která přihlíží k rozptylu vstupních veličin v celém spekt-
ru reálných hodnot. Z několika možných variant se zaměří-
me na citlivostní analýzu ve formě variačních koeficientů.
V literatuře (např. [4]) se doporučuje použití přibližného
vzorce

kde Z = f (X1,...Xi,...Xn) je funkce odezvy při náhodných
vstupních parametrech Xi,

Zi = f (µX1
,...Xi,...µXn) – funkce odezvy získaná při pro-

měnné vstupní veličině Xi a
pevných hodnotách µXj ostat-
ních vstupních veličin,

– variační koeficient funkce ode-
zvy Z,

– variační koeficient funkce
odezvy Zi.

Pomocí vztahu (1) se pak určí absolutní vliv jednotlivých
náhodných vstupních veličin na funkci odezvy, vyjádřený
např. ve výsečovém diagramu. 

Podívejme se na význam vzorce (1) podrobněji. Předpo-
kládejme, že funkce odezvy Z je obecně nelineární funkcí
dvou proměnných X, Y, tj.

Z = f (X, Y). (2)

Pokud ji nahradíme Taylorovým rozvojem ve středních hod-
notách a nelineární členy zanedbáme, bude pro rozptyl funk-
ce Z platit [5]

kde µX, µY jsou střední hodnoty proměnných X, Y,
σX

2, σY
2 – rozptyly proměnných X, Y,

cov(X, Y) – kovariance proměnných X, Y.

První člen pravé strany rovnice (3) má význam rozptylu
funkce

Z1 = f (X, µY). (4)

tedy funkce odezvy při pevné vstupní veličině Y rovné střed-
ní hodnotě µY, a podobně druhý člen má význam rozptylu
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funkce
Z2 = f (µX, Y), (5)

tj. funkce odezvy při pevné vstupní veličině X rovné střední
hodnotě µX. Třetí člen vyjadřuje vliv kovariance vstupních
veličin X, Y. Rovnici (3) lze s použitím vztahů (4) a (5) for-
málně přepsat ve tvaru

Vztah (6) je možné zobecnit pro funkci odezvy 

Z = f (X1,...Xi,...Xn) ,                          (7)

závislou na n parametrech Xi

kde

má význam rozptylu funkce odezvy závislé pouze na vstup-
ní veličině Xi při pevných hodnotách Xj ≠ Xi, které se budou
rovnat svým středním hodnotám µXj

.

Jestliže ve výrazu (8) vyjádříme rozptyly pomocí variačních
koeficientů

σZ
2 = νZ

2 . µZ
2,                                (10)

σZ i
2 = νZi

2 . µZ i
2,                               (11)

dostaneme vztah pro variační koeficient odezvy ve tvaru

Z porovnání vzorců (1) a (12) vyplývá, že v přibližném
vztahu (1) se předpokládá rovnost µZ i

= µZ a také statistická
nezávislost náhodných vstupních veličin (zanedbávají se
jejich kovariance). Pokud jde o první z předpokladů, je spl-
něn přesně, je-li funkce odezvy Z lineární. Uvažujme pro
jednoduchost funkci odezvy ve tvaru

Z = aX + bY,                           (13)

kde a, b jsou konstanty. Potom platí, že střední hodnota odezvy

µZ = aµX + bµY.                           (14)

Odezva při pevné vstupní veličině Y = µY je určena vztahem

ZX = aX + bµY (15)

a její střední hodnota má tvar

µZ X
= aµX + bµY.                           (16)

Z porovnání (14) a (16) vyplývá rovnost µZ = µZ X
a 

v obecnějším případě většího počtu proměnných Xi platí  

µZ = µZ i
.                                  (17)

V přesnějším vzorci (12) je proti zjednodušenému vzorci
(1) zohledněn vliv korelací mezi vstupními veličinami.

Citlivost stupně bezpečnosti FS(c, ϕ, γ) na tři náhodné
vstupní parametry c, ϕ, γ ve formě variačních koeficientů se
řeší s využitím vztahu (12) upraveného na tvar

kde vFS  je variační koeficient funkce stupně bezpečnosti při 
náhodných parametrech c, ϕ, γ ;

vFS,c , resp. vFS,ϕ, resp. vFS,γ – variační koeficient funkce
stupně bezpečnosti při jednom náhodném vstupním 
parametru c, resp. ϕ, resp. γ ;

g[cov(c, ϕ), cov(c, γ), cov(ϕ, γ)] – funkce vyjadřující
vliv korelace mezi veličinami c, ϕ, γ a nelinearity 
funkce FS(c, ϕ, γ).

Podíl jednotlivých parametrů i vlivu korelace a nelinearity
na stupeň bezpečnosti lze zobrazit ve výsečovém grafu.

Příklad
Pro analýzu citlivosti stupně bezpečnosti byl zvolen pří-

klad zemní hráze řešené v [1], [2]. Jako náhodné vstupní ve-
ličiny jsou uvažovány soudržnost c, úhel vnitřního tření ϕ a
vlastní objemová tíha γ . Alternativně se používá rozdělení
normální, lognormální s kladnou šikmostí (LN+) a lognor-
mální se zápornou šikmostí (LN-). Stochastické parametry
včetně korelační matice jsou uvedeny v tab. 1. Tvar svahu a
čtyři úrovně hladiny podzemní vody jsou schematicky zná-
zorněny v obr. 1.
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( ) ( ) ( )[ ], ,cov,,cov,,cov2
,

2
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2 γϕγϕγϕ ccgvvvv FSFScFSFS +++=
(18)

Veličina Rozdělení Dol. kvantil Hor. kvantil Modus

normální 5 15 10,0

LN+ 5 15 7,5

LN- 5 15 12,5

normální 15 25 20

LN+ 15 25 17

LN- 15 25 23

normální 15 25 20

LN+ 15 25 17

LN- 15 25 23

c  [kPa]

ϕ [o]

γ  [kN/m3]

Tab. 1. Stochastické parametry veličin c, ϕ, γ

c ϕ γ

c 1 -0,4 0,3

ϕ -0,4 1 0,3

γ 0,3 0,3 1

Korelační matice
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V obr. 2 jsou uvedeny výsledky deterministické analýzy
citlivosti pro parametry c, ϕ, γ . Uvažuje se postupně svah
bez vody a se čtyřmi různými úrovněmi hladiny vody, ozna-
čenými pro stručnost jako VODA1 až VODA4. Ve všech gra-
fech v obr. 2 jsou na vodorovné ose vyneseny bezrozměrné
veličiny c/µc, resp. ϕ /µϕ, resp. γ /µγ, a na svislé ose hodnoty
stupně bezpečnosti FS.

Z grafů je patrný převážně lineární charakter funkce FS(c,
ϕ, γ) v okolí středních hodnot, kde vychází jednoznačně vyš-
ší citlivost stupně bezpečnosti na změnu hodnot úhlu vnitř-
ního tření (křivky šedě zabarvené) proti změně soudržnosti c
(křivky černě zabarvené). Přibližně stejnou citlivost, ovšem
zápornou, vykazuje stupeň bezpečnosti na změnu objemové
tíhy (světle zabarvené křivky se zápornou směrnicí).

Výsledky stochastické analýzy jsou znázorněny na výse-
čových grafech v obr. 3 a obr. 4. Ve všech případech je uveden
procentní podíl jednotlivých členů v rov. (18) na druhé
mocnině výsledného variačního koeficientu. Je třeba zdůraz-
nit, že hodnota posledního členu pravé strany rov. (18), vy-
jadřující vliv statistické závislosti vstupních parametrů a ne-
linearity funkce FS(c, ϕ, γ), se neurčuje přímo, ale jako roz-
díl mezi druhými mocninami variačních koeficientů stupně
bezpečnosti zjištěného při všech třech náhodných paramet-
rech c, ϕ, γ a stupňů bezpečnosti v případech, kdy pouze je-
den z parametrů je uvažován jako náhodný. Ve sledovaném
případě jsou hodnoty tohoto členu vždy záporné (vzhledem
k záporné korelaci mezi parametry c, ϕ) a jejich příspěvek
ke druhé mocnině variačního koeficientu se uvažuje v abso-
lutní hodnotě. V grafech jsou tyto příspěvky znázorněny vý-
sečí s popiskem „c, fi, gama“. Pokud se použije zjednodu-
šený vzorec (1), jsou procentní podíly parametrů c, ϕ, γ
samozřejmě výrazně odlišné, avšak proporce mezi vlivy jed-
notlivých parametrů jsou velmi podobné jako při použití
přesnějšího vzorce (18).

Ve všech sledovaných případech (tři různé typy rozdělení,
svah bez vody a čtyři úrovně hladiny vody) se ukázal jako
rozhodující vliv soudržnosti c na funkci stupně bezpečnosti,
kdežto nejméně významný je vliv vlastní tíhy γ. Ukazuje se
také značný význam statistické závislosti mezi náhodnými
vstupními parametry, vyjádřený v grafech výsečí s popiskem
„c, fi, gama“. Vliv parametru c na stupeň bezpečnosti se
zvětšuje s rostoucí hladinou podzemní vody, a naopak, vliv
vlastní tíhy se zmenšuje. Například v případě normálního
rozdělení u suchého svahu je podíl vFS, c

2 na druhé mocnině
výsledného variačního koeficientu vFS

2 30 %, kdežto při nej-
vyšší hladině vody činí 39 %. Naproti tomu podíl vFS, γ

2 na
výsledném vFS

2 je u svahu bez vody 8 % a při nejvyšší hla-
dině vody pouze 3 %. 

Je však třeba poznamenat, že ve výpočtu jsme se dopusti-
li určitého zjednodušení v tom, že vlastní tíha zeminy nad
hladinou podzemní vody a pod ní byla uvažována stejná.
Přesnější výpočet by vyžadoval zavedení vlastní tíhy nasy-
cené zeminy pod hladinou podzemní vody. 

Obr. 1. Schéma zemní hráze

Obr. 2. Citlivost FS na c, ϕ, γ – deterministická analýza
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V obrázku 4 jsou porovnány citlivosti ve formě variač-
ních koeficientů pro tři různé typy rozdělení c, ϕ, γ (Gausso-
vo, lognormální s kladnou šikmostí a lognormální se zápor-
nou šikmostí), a to pro hladinu vody označenou VODA3. 
Z výsečových grafů je zřejmé, že podíly vlivu parametrů vy-
cházejí velmi podobné v případech normálního a lognor-
málního rozdělení se zápornou šikmostí, kdežto lognormál-
ní rozdělení s kladnou šikmostí dává výsledky poněkud od-
lišné – vyšší citlivost na parametr ϕ a výrazně menší vliv ko-
relace. Výsledky jsou obdobné i při ostatních výškách hladiny
vody.

Vzhledem k tomu, že ve zvoleném příkladu vychází vliv
vlastní tíhy na stupeň bezpečnosti velmi malý, byl stejný
problém řešen pouze s uvažováním vlivu dvou parametrů –
soudržnosti a úhlu vnitřního tření. Z deterministické analý-
zy vychází podobně jako v případě tří náhodných paramet-
rů větší citlivost stupně bezpečnosti na úhel vnitřního tření.
Výsledkem stochastické analýzy je výrazně větší citlivost
stupně bezpečnosti na změny soudržnosti a v porovnání s pří-
kladem se třemi náhodnými parametry je patrný menší podíl
vlivu korelace mezi dvěma parametry c, ϕ na výsledném
stupni bezpečnosti. Tyto skutečnosti ilustrují vybrané výse-
čové grafy v obr. 5, znázorňující citlivost stupně bezpečnos-
ti na c, ϕ při dvou různých výškách hladiny vody.Obr. 3. Citlivost ve formě variačních koeficientů – normální

rozdělení c, ϕ, γ

Obr. 4. Citlivost ve formě variačních koeficientů
– tři typy rozdělení parametrů c, ϕ, γ
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Závěry
Cílem práce bylo porovnání dvou metodik zjišťování cit-

livosti stupně bezpečnosti zemního svahu na tři náhodné
materiálové parametry – soudržnost, úhel vnitřního tření a
vlastní tíhu při postupně rostoucí hladině podzemní vody. Ze
studie vyplývá, že výsledek deterministické citlivostní ana-
lýzy ukazuje větší citlivost stupně bezpečnosti na změny
úhlu vnitřního tření a vlastní tíhy, kdežto ze stochastické cit-
livostní analýzy vychází, že rozhodující vliv na stupeň bez-

pečnosti má soudržnost a citlivost na změny vlastní tíhy je
zanedbatelně malá. Pokud se vlastní tíha uvažuje jako deter-
ministická veličina, vychází poměr citlivosti na soudržnost a
úhel vnitřního tření podobný jako v případě, kdy je vlastní
tíha také náhodná. Je však třeba zdůraznit, že podle struktu-
ry zeminy záleží na podílu mezi rozptyly všech tří (případně
dvou) náhodných veličin. Tyto protichůdné výsledky nejsou
v praxi neobvyklé a dokazují právě důležitost stochastické-
ho výpočtu, který je schopen vystihnout vlastnosti modelu
konstrukce v celém spektru náhodných vstupních paramet-
rů. V řešeném problému se ukázalo, že při stochastické cit-
livostní analýze ve formě variačních koeficientů poskytne
přesnější vzorec (18) v podstatě stejné poměry mezi citli-
vostmi stupně bezpečnosti na jednotlivé vstupní parametry
jako zjednodušený vzorec (1).
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Obr. 5. Citlivost ve formě variačních koeficientů 
– dva náhodně proměnné parametry c, ϕ

Kalousková, M. – Šejnoha, M. – Blažek, V.:
Comparison of Two Methods of Sensitivity Analysis of
Earth Slopes

This paper concentrates on the sensitivity of the factor of
safety to the random variation of cohesion, the angle of
internal friction and the self-weight as basic input
parameters. Two methods are used: the deterministic
sensitivity analysis and the stochastic sensitivity analysis
in terms of coefficients of variation. An example of an
earth dam with a gradual increase of the groundwater
table is introduced.

Kalousková, M. – Šejnoha, M. – Blažek, V.: Vergleich
zweier Verfahren der Empfindlichkeitsanalyse von
Erdböschungen 

Der Artikel befasst sich mit der Empfindlichkeit des
Sicherheitsgrads für zufällige grundlegende Eingangs-
parameter: Zusammenhalt, Winkel der inneren Reibung
und Eigengewicht. Es werden zwei Verfahren angewandt,
und zwar die deterministische Empfindlichkeitsanalyse
und die stochastische Empfindlichkeitsanalyse in Form
von Variationskoeffizienten. Der Algorithmus wird am
Beispiel eines Erddamms mit schrittweise steigendem
Wasserspiegel illustriert. 
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Interakce nádrže na vodním toku 
a městského odvodnění

Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ, Ph.D.
Dr. Ing. Ivana KABELKOVÁ

Ing. David STRÁNSKÝ, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek předkládá studii městského toku ovlivněného ná-
drží s hydroelektrárnou a zaústěním odlehčovací komo-
ry, která prošla několika fázemi rekonstrukce. Jejich
účinnost byla sledována na základě změny struktury
společenstva makrozoobentosu. Ačkoli se rekonstrukcí
omezil vnos polutantů do toku i hydraulický stres, v ma-
krozoobentosu ke změnám nedošlo, nebo� společenstvo
je již degradováno přítomností nádrže. 

Úvod
Toky v urbanizovaných povodích musí vyhovět mnoha

nárokům – v závislosti na rozvoji lidských sídel fungují jako
recipienty čištěných i nečištěných odpadních vod (z čistíren
odpadních vod a ze stokové sítě), nádrže na nich budované
zabezpečují ochranu území před záplavami, zásobování
vodou, výrobu elektrické energie a slouží pro rekreaci (kou-
pání, rybaření, stezky v okolí). Některé z těchto služeb se
doplňují, jiné mohou být konfliktní. V popředí rovněž stojí
ochrana vodních toků jako ekosystémů, tedy životních pro-
stor pro rostliny a živočichy [21], jejichž kvalita (ekologic-
ký stav toku) je ovlivněna chemickým, fyzikálně chemic-
kým a hydromorfologickým stavem toku.

Příspěvek se zabývá studiem spolupůsobení nádrže na
vodním toku a zaústění odlehčovací komory jednotné kana-
lizace na společenstvo makrozoobentosu v toku jako indi-
kátoru ekologického stavu. Pro posouzení jednotlivých vlivů
byla dlouhodobě sledována činnost odlehčovací komory,
kvalita vody, režim nádrže a průtoky. Hlavním cílem projek-
tu bylo zhodnocení účinnosti jednotlivých etap rekonstrukce
odlehčovací komory a určení možného konfliktu mezi služba-
mi poskytovanými nádrží a systémem městského odvodnění.

Metodické postupy

Zájmová oblast
Tok Botič je významným přítokem Vltavy, jehož povodí

o celkové ploše 135 km2 se rozkládá v jihovýchodní části
území Prahy a přilehlé oblasti Středočeského kraje. Celková
délka toku je 33 km, z nichž 17 km protéká Prahou. Samot-
ný tok má deset větších přítoků. Horní část Botiče protéká
zemědělskou oblastí s četnými menšími obcemi, které jsou
buď bez kanalizace, nebo mají kanalizaci oddílnou. Odpad-
ní vody jsou čištěny v devíti malých čistírnách, jejichž reci-
pientem je přímo Botič nebo jeho přítoky. Ve své střední
části vstupuje Botič na okrajová území Prahy odvodněná
oddílnou kanalizací. Dolní část povodí je odvodněna jednot-
nou kanalizací. 

Hostivařská nádrž
Hostivařská nádrž, vybudovaná v letech 1959-1962 pro

ochranu níže ležícího území před povodněmi, se nachází na
km 15,7-13,4. Využívá se i pro rekreaci a po rekonstrukci
spodních výpustí od dubna 2001 i pro výrobu energie (Qmax

cca 200 l/s). V případě odstavení turbíny se část vody
vypouští obtokovým potrubí (Qmax = 66 l/s), zbytek přepadá
(poměr průtoků přelivu a obtoku je za bezdeštného období
cca 1:1). Turbína byla v provozu v období 04/2001-02/2003
a 09/2005-05/2006 (tab. 1).

Typický bezdeštný průtok v Botiči pod nádrží je cca 110 l/s.
Za povodně v srpnu 2002 z Hostivařské nádrže odtékalo 
41 m3/s. Nejvyšší zaznamenaný průtok v následujících le-
tech byl v únoru 2006, a to 8 m3/s.

Kvalita vody v Botiči
Kvalitu vody nad Hostivařskou nádrží a pod ní monitoru-

jí Lesy hl. m. Prahy šestkrát ročně od roku 2001 [26]. Vzhle-
dem k vysokým koncentracím fosforu, který je vypouštěn
z výše ležících čistíren odpadních vod nad nádrží, spadá
kvalita vody do tříd IV-V. Z ostatních ukazatelů bývají kri-
tické koncentrace nerozpuštěných látek (tř. V/2002, tř. IV/2003)
a dusičnanů (tř. IV/2002, tř. V/ 2005). Ukazatele BSK5, CHSK,
TOC, NH4 a vodivost jsou zpravidla ve třídě III. Nejlepší kva-
lita vody byla v roce 2004, kdy kromě P (tř. IV) a BSK5, CHSK
a TOC (tř. III) další ukazatele dosáhly třídy II nebo I.

Hostivařská nádrž je značně eutrofizovaná, takže v ní
dochází ke spotřebě fosforu a dusíku a ke zvýšení pH. Vli-
vem ohřevu vody v nádrži vzrůstá v létě značně i teplota
vody pod nádrží. Koncentrace kyslíku jsou zpravidla nižší
pod nádrží, zatímco koncentrace nerozpuštěných látek a
uhlíkatého znečištění vyšší. Kvalita vody pod nádrží se
v letech 2001 a 2002 až do srpnové povodně řadila do třídy
III   [6] (zpravidla kvůli zvýšeným hodnotám BSK5, CHSK,
TOC, NH4, P a vodivosti). Koncem roku 2002 se zhoršila na
třídu IV (z důvodů vysokých koncentrací TOC) a v roce
2003 až na třídu V (vysoké koncentrace TOC, NH4, P, Mn).
V roce 2004 se kvalita vody opět zlepšila na třídu III, kromě
zvýšené vodivosti počátkem roku (tř. IV). V roce 2005 však

Tab. 1. Provozování Hostivařské nádrže

Období
Do 

03/2001
04/200

-02/2003
03/2003
-08/2005

09/2005
-04/2006

Od 
05/2006

výroba 
elektřiny

nebyla 
instalována

ano porucha ano porucha

odtok 
z nádrže

přepad
spodní 
výpust

přepad + 
obtok na 
spodní 
výpusti

spodní 
výpust

přepad + 
obtok na 
spodní 
výpusti
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bylo naměřeno CHSK ve třídě V a TOC a NO3 ve třídě IV.
Ke zlepšení kvality v těchto ukazatelích na třídu III došlo
opět v roce 2006, avšak koncentrace nerozpuštěných látek a
kyslíku (v létě) byly ve třídě IV. Vývoj kvality vody nad
nádrží a pod ní v jednotlivých letech uvádí tab. 2.

Odlehčovací komora OK83
Tato první odlehčovací komora na Botiči pod nádrží byla

postavena v roce 1973 na pravobřežním sběrači CXIIb jed-
notné stokové sítě v Praze, odvodňujícím převážně průmy-
slovou oblast Hostivaře. Její výstavba byla vyvolána nedo-
statečnou kapacitou dolních úseků sběrače. Do výpusti byl
podchycen i horní úsek Měcholupského potoka. Oddělené
srážkové vody jsou do potoka zaústěny v oblasti chráněné
jako „Přírodní památka Meandry Botiče“. 

Původně byla navržena na ředicí poměr 1+4. Se stoupají-
cím množstvím odpadních vod, zejména srážkových z do-
končovaných areálů, však tento poměr musel být vložením
škrticí tratě DN500 zmenšen na 1+2,5 (Qkrit = 477 l/s), aby
nedocházelo k zaplavování objektů v níže ležících úsecích.
Tato úprava ředicího poměru byla příčinou zvýšené četnosti
přelivů nedostatečně ředěných odpadních vod, obsahujících
i značné množství obtížně rozložitelných organických látek
a těžkých kovů. Stav Botiče pod výpustí byl předmětem
opakujících se stížností obyvatel. Od října 1997 byla proto
zprovozněna i druhá škrticí trať DN300, umožňující zvýše-
ní Qkrit na 569 l/s a ředicího poměru na 1+3,2 [18].

V letech 2002-2003 byla zvětšena kapacita nevyhovují-
cích dolních úseků sběrače CXIIb a postaven sběrač G
(DN800), navržený v rámci GO HMP, který převádí splaš-

Tab. 2. Kvalita vody v Hostivařské nádrži* 

Úroveň třída 2001 2002 2003 2004 2005 2006

V – NL – – NO3 –

IV P P, NO3, NL P, NL P P P

III
BSK5, CHSK, 

TOC,NH4,NL
BSK5, CHSK, TOC BSK5, CHSK, TOC, NO3 BSK5, CHSK, TOC BSK5, CHSK, TOC

BSK5,CHSK,TOC, 

NH4, NO3, NL

V – Mn TOC, NH4, P, Mn – CHSK –

IV – P COD – TOC, NO3 O2, TSS

III
BSK5, CHSK, 

TOC,NH4,P,Mn

O2, BSK5, CHSK, 

TOC
BSK5, NO3, NL

BSK5, CHSK, 

TOC,NH4,P,Mn
BSK5, P, NL

BSK5, TOC, NH4, P, 

Mn

nad

pod

* parametry zařazené do III.-V. třídy jakosti dle ČSN 75 7221 (1990); ostatní parametry byly zařazeny do I. nebo II. třídy

Etapa I II III IV V

období do 10/1997 11/1997-05/2002 06/2002-08/2003 09/2003-04/2005 od 05/2005

škrticí tra� DN300 DN300+DN500 DN300+DN500 DN300+DN500 Atypický profil

kapacita škrtící trati [l/s] 477 569 569 569 2 300

poměr ředění 1+2,5 1+3,2 1+3,2 1+14,4 1+46

počet ekvivalentních obyvatel 33 178 33 178 33 178 13 133 13 133

objem přepadlé vody  [m3] 16 044 13 510 12 265 2 059

odlehčené NL [kg] 2 218 1 830 1 371 214

trvání přepadu [h] 9,0 6,5 5,4 0,4

počet přepadů 22 18 17 3

počet toxických přepadů (NH3) 9,0 4,9 0,4 0,0

počet přepadů 
s hydraulickým stresem

6,1 5,7 5,3 1,3

vý
st

av
ba

 a
 m

an
ip

ul
ac

e 
s 

pr
ůt

ok
y

Tab. 3. Přínos dílčích etap rekonstrukce OK83 (průměrné roční hodnoty)
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kové vody části povodí OK83 do kmenové stoky F. Povodí
se tak zmenšilo o Dolní Měcholupy, Křeslice a Petrovice. 
V zimě roku 2005 zde proběhly zásadní stavební úpravy
(škrcení sezděním odtokové stoky VPN 1300/2100 na úro-
veň 0,69 m nade dno), čímž se od května 2005 ředicí poměr
zvýšil na 1+46 a Qkrit na 2 500 l/s [17]. Výhledově má komo-
ra sloužit pouze jako havarijní výpust s ředěním 1+101.

Přínos jednotlivých etap rekonstrukce na OK83 z hledis-
ka vnosu znečištění a hydraulického vlivu na recipient byl
simulován počítačovým programem REBEKA [19] pro
sedmdesátiletou dešťovou řadu pro Prahu [11]. Výsledky
simulace jednotlivých etap rekonstrukce (tab. 3) ukazují
postupné snižování průměrného počtu přepadů za rok, stej-
ně jako snížení objemu a doby trvání přepadů a vnosu sus-
pendovaných látek do toku. Průměrný počet přepadů s to-
xickým působením amoniaku byl již ve druhé etapě reduko-
ván na polovinu (z 9 na 4,9) a ve čtvrté etapě téměř elimino-
ván (0,4). Nicméně objem přepadů, množství suspendova-
ných látek a s nimi spojené množství adsorbovaných zne-
čišťujících látek (např. těžkých kovů), stejně jako působení
hydraulického stresu, byly redukovány až v roce 2005 v pá-
té etapě.

Monitorování ekologického stavu – makrozoobentos
Ekologický stav Botiče se sledoval na základě struktury

společenstva bentických bezobratlých (makrozoobentosu)
na jednom místě nad Hostivařskou nádrží (km 17,2), na
dvou místech pod nádrží (km 13,2 a km 12,9) a na dvou mís-
tech pod odlehčovací komorou (km 11,8 a km 11,1) (obr. 1).
Lokality na km 12,9, km 11,8 a km 11,1 byly sledovány od
roku 1998, ostatní od roku 2003. Všechny vykazují obdob-
né morfologické i hydraulické charakteristiky.

Makrozoobentos byl sledován v letním období (zpravidla
v červenci) metodou kopaného vzorku [7]. Pro nalezené
společenstvo byly zjištěny a vypočteny základní charakteris-

tiky a indexy pomocí programu ASTERICS [7]. Do roku
2000 jsou k dispozici pouze informace o saprobním indexu
(Si), charakterizujícím organické znečištění a nepřímo i kys-
líkové poměry. 

Výsledky a diskuze
Struktura společenstva makrozoobentosu je významně

narušena již nad Hostivařskou nádrží. Průměrný počet nale-
zených druhů v letech 2003-2006 byl 16±2, tj. podprůměr-
ný [27]; diverzita 1,68±0,12, tj. slabá [12], a saprobní index
1,66±0,22, tj. průměrný stav. Změny ve struktuře společen-
stva v jednotlivých letech lze připsat obnově společenstva
po povodních 08/2002, kdy kouskovači byli nahrazeni pas-
tevci a škrabači, sběrači a filtrátory (obr. 2).

Nádrž způsobuje významné změny struktury společenstva
makrozoobentosu. V těsné blízkosti pod nádrží na km 13,2
byla průměrná podobnost se společenstvem nad nádrží
46±12 %. Na km 12,9 podobnost mírně vzrostla na 56±19 %.
Těsně pod nádrží (km 13,2) klesl počet nalezených druhů na
9±1 (extrémně nízký) a dále na km 12,9 opět vzrostl na 14±3
(podprůměrný). Vlivem nádrže se objevily druhy zooplank-
tonu typické pro lentické habitaty, zatímco některé bentické
druhy (schránkatí chrostíci, plži a brouci) téměř vymizely.
Průměrná hodnota Si vzrostla na 2,31±0,27 na km 13,2 dále
na 2,26±0,20 (stále však průměrný stav) na km 12,9.

Změny struktury společenstva makrozoobentosu byly vy-
volány jak změnou kvality vody, tak činností turbíny a s ní
spojeným nárůstem vnosu jemného sedimentu do toku. Nej-
větší počet druhů (obr. 3) byl nalezen v roce 2004 s nejlep-
ší kvalitou vody (tab. 2). V období provozu turbíny (2001,
2002 a 2006) dosahoval saprobní index hodnot 2,42±0,09,
zatímco v období, kdy turbína nebyla ještě instalována
(1998-2000) nebo byla mimo provoz (2004), byly tyto hod-

Obr. 1. Schéma monitorované oblasti
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noty lepší (2,06±0,12). Změny podílu jemného organického
materiálu se odrážejí v procentním zastoupení filtrátorů.

Pod zaústěním odlehčovací komory dochází ke kombina-
ci vlivu nádrže a přepadů komory. V roce 1998 a 2000 (druhá
etapa) hodnoty Si reflektovaly vysoký počet přepadů, na km
11,8 byly znatelně vyšší (o 0,2-0,4) než nad zaústěním
komory (km 12,9) (obr. 4). Od povodní 08/2002 mají hodno-
ty Si na km 11,8 stejný vývojový trend jako na výše polože-
ných lokalitách (korelační koeficient 0,98) a lehce nižší hod-
noty (v průměru o 0,16). Lze tudíž konstatovat, že během 
IV. etapy byly přepady z komory redukovány na takovou úro-
veň, která nemá zřejmě vliv na změnu Si v bezprostřední blíz-
kosti pod komorou. Počet nalezených druhů byl však na loka-
litě na km 11,8 vždy významně nižší proti lokalitě na km 12,9
a tento fakt zůstává stejný i po rekonstrukci komory (obr. 4).

Struktura společenstva na vzdálenější lokalitě km 11,1
nebyla činností komory ovlivněna. Po celou dobu sledování
byly hodnoty Si stabilní (2,41±0,09). Počet druhů na této
lokalitě a na lokalitě km 12,9 byl téměř stejný a průměrný
index podobnosti obou lokalit byl v letech po povodních
76±14 %. 

Závěry
Poslední etapa rekonstrukce odlehčovací komory OK83

přinesla významné snížení jak akutního a chronického zne-
čištění, tak i hydraulického stresu působícího na recipient.
Nicméně vzhledem k tomu, že struktura společenstva mak-
rozoobentosu je již nad jejím zaústěním významně narušena
(díky Hostivařské nádrži), vliv celkové rekonstrukce se na
zlepšení struktury společenstva výrazně neprojevil. 

Nádrže způsobují významné narušení podélné spojitosti
toku, mění složení a kvantitu driftujících organizmů stejně
jako fyzikálně chemické parametry vody [15]. Struktura
společenstva makrozoobentosu pod nádrží se tudíž význam-
ně liší od struktury nad ní [24], [14]. Dochází ke snížení dru-
hové pestrosti a diverzity, zatímco celková abundance, bio-
masa a taxonomická dominance narůstají [15], [1], [4].
Změny ekosystému pod nádrží souvisejí s velikostí, typem
nádrže a způsobem jejího provozu [23], [2], [16]. Následný
proces obnovy [13], [25], [8] je pomalý, závisí na mnoha
faktorech, např. velikosti a režimu nádrže, morfologickém
stavu toku pod nádrží a dalších zdrojích narušení. V Hosti-
vařské nádrži nebylo společenstvo makrozoobentosu zcela
obnoveno ještě 1 km pod nádrží [22].

Struktura společenstva dále odráží změnu kvality vody,
která se významně liší na přítoku do nádrže a na odtoku z ní.
Díky nádrži dochází ke zvýšení teploty vody [20] a ke změně
obsahu živin [5]. Kvalitu vody v případě Hostivařské nádr-
že významně ovlivňuje činnost vodní elektrárny spojená se
zvýšeným vnosem jemného sedimentu spodní výpustí do
toku.

Vnos jemného sedimentu, ať už z nádrže, nebo z odleh-
čovací komory, představuje pro makrozoobentos významný
stresor. Horní hranice tolerance pro suspendované látky 

Obr. 2. Distribuce potravních skupin makrozoobentosu 
nad Hostivařskou nádrží (B17,2)

Obr. 3. Makrozoobentos v Botiči

Obr. 4. Saprobní index makrozoobentosu v Botiči

Obr. 5. Vztah mezi zastoupením filtrátorů a průměrnou 
koncentrací nerozpuštěných látek (jarní a letní období předcháze-

jící odběru makrozoobentosu) pod Hostivařskou nádrží (B12,9)
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10-15 mg/l [9] je vysoce překračována již pod nádrží. Účin-
nost jednotlivých etap rekonstrukce komory je tudíž potlače-
na činností vodní elektrárny na Hostivařské nádrži. 

Vodní elektrárny jsou považovány za „čistou energii“. V sou-
vislosti s naším zjištěním vyvstává otázka: „Co je ekologic-
ky přínosnější pro trvale udržitelný rozvoj? Výroba čisté
energie, nebo zlepšení životních podmínek pro makrozoo-
bentos v toku pod nádrží?“ Oba cíle jsou bezesporu žádou-
cí, avšak vzájemně jsou v prezentovaném případě neslučitel-
né. Navíc zrušení produkce elektrické energie by mohlo při-
nést pouze částečné zlepšení struktury společenstva makro-
zoobentosu pod nádrží. Pro výrazné zlepšení by musela být
odstraněna nádrž jako taková, což je těžko realizovatelné.

Článek vznikl za podpory projektu č. MSM6840770002
MŠMT ČR. Data poskytly Lesy hlavního města Prahy a
Pražské vodovody a kanalizace. 
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Š�astná, G. – Kabelková, I. – Stránský, D.: Interaction of
River Dam and System Sewer

This paper presents a study of an urban stream affected
by a reservoir with hydropower production and by a
combined sewer overflow, which has been reconstructed
recently. Changes of the benthic community structure
(BCS) were followed to assess benefits of the reconstruc-
tion. Although the reconstruction brought a reduction of
pollution and hydraulic stress in the stream, no improve-
ment of the BCS was observed as the community is
already degraded due to the reservoir.

Š�astná, G. – Kabelková, I. – Stránský, D.: Interaktion
eines Staubeckens an einem Wasserlauf mit der
Stadtentwässerung 

Der Artikel stellt eine Studie eines urbanen Wasserlaufs
vor, der durch ein Staubecken mit Wasserkraftwerk und
einen in der letzten Zeit mehrfach umgebauten Misch-
wasserüberlaufs beeinflusst wird. Anhand der Verände-
rung der Struktur der Makrozoobenthos-Gesellschaft
wurden die Effekte des Umbaus untersucht. Obwohl der
Umbau eine Verringerung des Eintrags von Pollutanten
in den Wasserlauf wie auch des hydraulischen Stresses
brachte, wurde keine Verbesserung der Struktur der
benthischen Besiedlung beobachtet, da sie schon durch
die Existenz des Staubeckens beeinträchtigt wird.
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Praha

Článek ukazuje možnosti aplikace simulačních postupů
při řešení technicko-ekonomických rizik. Nejprve je po-
zornost věnována riziku jako náhodné proměnné a
stručnému popisu způsobu určení míry rizika. Poté je
ukázán postup určení míry rizika na jednoduchém pří-
kladu hloubené jámy. 

Úvod
V poslední době je věnována velká pozornost metodám

určujícím míru rizika i v jiných oborech než v tradičním
bankovnictví a pojišťovnictví. Jedním z nich je stavebnic-
tví, kde dobře zpracovaná úvodní riziková analýza projektu
může rozhodnout o jeho úspěchu. 

Úvodní riziková analýza se vytváří již v průběhu příprav
projektu a na základě jejích výsledků je možné zasahovat do
projektu a ošetřit některá rizika, jakožto prvky náhodné po-
vahy, ještě před zahájením výstavby. Předem je však nutné
si uvědomit, že míra rizika je závislá na mnoha náhodných
jevech, výsledné hodnoty jsou tudíž rovněž náhodné a není
možné je interpretovat jako dané. Tento příspěvek volně na-
vazuje na článek autorů V. Berana a kol. [1], kteří v něm po-
psali základní ideu a metodiku určení pravděpodobnosti, že
k selhání projektu dojde nedodržením stanovené ceny či ter-

mínu realizace, popř. překročením obou limitů. V tomto
příspěvku je navíc stanoveno i riziko vzniklé překročením
těchto limitů.

Riziko a pravděpodobnostní přístup 
Míra rizika se definuje jako

kde Dmi je škoda vzniklá realizací scénáře nebezpečí Sci a 
Pi je pravděpodobnost realizace tohoto scénáře. Základní
metody hodnocení rizika stejně jako postupy, jak určit pravdě-
podobnost realizace scénáře nebezpečí, jsou popsány 
v publikaci [2] a dílčí výzkumné zprávě [3] (obr. 1). Empi-
rické přístupy vycházejí ze vzorců, jež jsou vypsány ve
schématu:

– index FAR (Fatal Accident Rate) se určuje jako poměr
počtu mrtvých za jednu hodinu trvání expozice nebez-
pečí a počtu lidí vystavených nebezpečí; 

– index RPN (Risk Priority Number) je definován jako
součin hodnot: 
– Sv (severity) – závažnost nebezpečí, 
– Lk (likelihood) – pravděpodobná možnost nebezpečí,
– Dt (detection) – zjistitelnost nebezpečí; 

– čára FN vyjadřuje závislost mezi roční četností nehod
a počtem obětí na životech (nehody s velkým počtem
obětí bývají méně četné). 

,∑ ⋅=
i

iims PDR (1)

Obr. 1. Základní metody hodnocení rizika
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Mezi expertní metody patří univerzální metoda rizikové
analýzy UMRA, FTA (Failure Tree Analysis), ETA (Event
Tree Analysis) a FMEA (Failure Mode and Effects Analy-
sis). V posledním sloupci jsou uvedeny simulační metody,
např. typu Monte Carlo nebo metody LHS [4]. Při jejich
použití můžeme zajistit i statisticky závislé vstupní proměn-
né s předepsanou korelační maticí [5], [6].

V našem okolí lze nalézt mnoho rizik, např. konstrukční,
prováděcí, technologická, ekonomická, úvěrová, tržní a dal-
ší. Zde se zaměříme na ekonomická a prováděcí rizika. Je-
jich predikci založenou na  simulaci ukážeme na jednodu-
chém příkladu. 

Budeme vycházet z harmonogramu výstavby a předpo-
kládat, že okamžiky zahájení a doby trvání jednotlivých
úseků jsou náhodné proměnné. Za náhodné proměnné pova-
žujeme i jednotkové ceny rozpočtových položek a objemy
prací odpovídající daným položkám. Mezi jednotlivými pro-
měnnými lze uvažovat statistickou závislost (prodloužením
doby výstavby etapy může dojít ke zvýšení nákladů). Jednot-

kové ceny jsou nejen náhodné, ale i závislé na okamžiku
zahájení výstavby. Pro stanovení jejich vývoje v čase byla
použita aproximovaná inflační křivka (obr. 2).

Za riziko budeme považovat pravděpodobné překročení
rozpočtové ceny. Existují dva základní zdroje rizika – selhá-
ní projektu z technických důvodů (např. zhroucení stavby)
a selhání z ryze ekonomických důvodů, a to překročením
rozpočtové ceny a vyvolaným penále za překročení smluvní
doby výstavby. Selhání projektu z technických důvodů
nebylo v tomto příspěvku uvažováno. 

Aplikace na jednoduchý příklad
V rámci zjednodušení a možného pozdějšího rozšíření na

liniové stavby (tunel, kolektor apod.) byla vybrána stavba
jámy. Zjednodušený harmonogram stavebních prací je na
obr. 3. Jde o jámu ∅ 3,5 m, hlubokou 11 m, raženou pomo-
cí výbušniny. Položky rozpočtu jsou vypsány v tab. 1, data
zde uvedená jsou výchozí pro pravděpodobnostní výpočet. 

Obr. 3. Zjednodušený harmonogram stavebních prací

Obr. 2. Míra inflace (zdroj ČSÚ)
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Statistické rozdělení náhodných veličin 
Jak již bylo zmíněno, k harmonogramu i k rozpočtu bylo

přistupováno jako k souboru náhodných veličin. Vycházíme
z předpokladu, že rozměry skutečné stavební jámy jsou ná-
hodné a od nich se odvíjí jak cena konstrukce, tak harmono-
gram stavebních prací. Její rozměry mají pro statistickou
analýzu lognormální rozdělení dané třemi hodnotami, a to
dolním 2,5% kvantilem, modusem a horním 2,5% kvanti-
lem, což jsou údaje, které lze s uspokojivou přesností stano-
vit expertním odhadem. Způsob stanovení obvyklých para-
metrů rozdělení x0, µ a σ lze najít v [6] a [7]. Za další náhod-
nou proměnnou, vstupující do výsledné ceny, je považován
poměr mezi suchou a mokrou částí hloubené jámy. Pro tento
poměr bylo přijato rovnoměrné rozdělení. Jednotkové ceny
jsou považovány za náhodné veličiny s normálním rozděle-
ním a variačním koeficientem ρ = 0,1. Jejich střední hodno-
ty jsou závislé na okamžiku zahájení výstavby.

Určení míry rizika
Riziko bylo vypočteno podle vztahu (1). Škoda Dm, vzni-

klá realizací scénáře nebezpečí, je stanovena překročením
smluvní ceny Cs = 1 100 000 Kč a smluvní doby Ts = 25
dní. Překročení smluvní doby bylo penalizováno obvyklou
sankcí 0,1 % ze smluvní ceny za každý den překročení.
Škoda byla stanovena podle vzorce

kde

pro všechny C > Cs, přičemž C je výsledná cena jedné reali-
zace, Cs smluvní cena a Ncp počet realizací, ve kterých došlo
k překročení smluvní ceny. Veličinu Dm tak lze chápat jako
střední hodnotu škody.

Pro určení pravděpodobnosti realizace scénáře nebezpečí
P byla použita metoda Monte Carlo. Histogram sestavený
z použitých 104 simulací vývoje ceny a doby výstavby je
uveden na obr. 4. Výsledky byly vypočteny pro výstavbu
v roce 2007. V obrázku jsou vyznačeny oba limity, jejichž
překročení považujeme za realizaci scénáře nebezpečí. 

Výsledná pravděpodobnost překročení smluvní ceny 

kde N je počet všech realizací. Analogicky je vypočtena
pravděpodobnost překročení smluvní doby.

Jak již bylo zdůrazněno, střední hodnoty jednotkových
cen jsou závislé na okamžiku zahájení výstavby. Pro jejich
stanovení v daném okamžiku byla použita aproximace in-
flační křivky na obr. 5 polynomem třetího stupně. Výsled-
nou pravděpodobnost pro příštích pět let uvádí tab. 2. Je
patrné, že pravděpodobnost překročení ceny roste v čase,
což odpovídá zadanému růstu jednotkových cen v závislos-
ti na inflační křivce. Pravděpodobnost překročení smluvní
doby je v čase téměř konstantní. 

Vyjádřením pravděpodobnosti překročení limitů binomic-
kým rozdělením dojdeme ke vzorci (srov. [4])

Odhad nutného počtu simulací pro C.O.VP’= 0,1 a Pmin =
= 0,2206 vychází Nmax = 353,3 < N = 10 000. Je tedy zřej-
mé, že počet simulací pro stanovení pravděpodobnosti v tomto
řádu je dostatečný.

Riziko vypočteme ze vzorce (1) ve spojení se vztahy (2) 
a (4)

Tab. 1. Tabulka rozpočtových položek
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Tab. 2. Pravděpodobnost překročení smluvní ceny a smluvní doby

Obr. 4. Trojrozměrný histogram a mapa intenzity s vyznačenými limity

Obr. 5. Vývoj střední hodnoty ceny položky č. 1 v čase
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Vývoj rizika a jeho aproximace polynomy druhého a tře-
tího stupně v průběhu pěti let je vykreslen na obr. 6. Apro-
ximace umožňuje jistou prognózu i na několik dalších let.

Závěr
Na předešlém příkladu byl ukázán postup použití pravdě-

podobnostního přístupu k určení míry technicko-ekonomic-
kých rizik. Zaměřili jsme se na ekonomická rizika. Jelikož
příklad byl vybrán s ohledem na jeho možné rozšíření na
liniové stavby, budou hodnoty rizika způsobeného technic-
kým selháním projektu (např. zhroucením stavby) zapraco-
vány při řešení složitějšího projektu (kolektor, tunel). 

Z vývoje cen ve stavebnictví je zřejmé, že uvažovat
pouze celkovou inflaci je hrubé zjednodušení. Jednotkové
ceny ve stavebnictví rostou momentálně mnohem výrazněji,
než ukazuje inflační křivka. Pro přesnější představu vývoje
rizika v závislosti na okamžiku zahájení výstavby by bylo
nutné použít pro predikci vývoje v budoucnosti realističtěj-
ší data. I tak dávají výsledné hodnoty představu o vývoji ri-
zika v čase i o jeho reálné hodnotě v daném okamžiku. 

Článek vznikl za podpory projektu 1M0579 MŠMT ČR
v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.
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Obr. 6. Vývoj rizika v čase 

Novotná. E. –  Milická, I.  – Šejnoha, J.: Application of
Simulation to the Solution of Technological and
Economic Risks

The present paper demonstrates possibilities of the
application of simulation procedures to the solution of
technological and economic risks. First, the attention is
paid to risk as a random variable and to a concise
description of the ways determining the risk measure.
Next, the procedure of the risk assessment is illustrated
by an example of pit excavation. The results are dis-
cussed in the concluding paragraph.

Novotná. E. –  Milická, I.  – Šejnoha, J.: Anwendung der
Simulation bei der Lösung  technologisch-ökonomischer
Risiken

Der Artikel zeigt Möglichkeiten der Anwendung von
Simulationsverfahren bei der Lösung  technologisch-
ökonomischer Risiken. Zuerst wird die Aufmerksamkeit
dem Risiko als einer zufälligen Veränderlichen und der
knappen Beschreibung der Art und Weise der Bestim-
mung des Risikos gewidmet. Danach wird das Verfahren
an einem einfachen Beispiel des Schachtabteufens
dargestellt. Die Ergebnisse werden am Ende des Artikels
diskutiert.
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Článek se zabývá měřením průběhu nadzemních vedení
vysokého napětí. Je uveden podrobný přehled a porov-
nání metod historických s metodami, které využívá dneš-
ní praxe. 

Úvod
Současná odborná literatura se tématu měření průběhu nad-

zemních vedení vysokého napětí věnuje poměrně málo, přesto-
že se s ním mnozí zeměměřiči během praxe setkávají často.
Starší texty (z padesátých až sedmdesátých let) uvádějí ně-
kolik způsobů měření průběhu elektrického vedení. Tyto
metody jsou však zastaralé, a proto bylo cílem diplomové
práce [5] porovnat metody dnes již „historické“ s metoda-
mi, při nichž se využívá nejmodernější přístrojová technika.
Pro aktuálnost výsledků byla navázána úzká spolupráce s fir-
mami PRAGOPROJEKT (Ing. Sobotka) a Geoline. Článek
shrnuje pouze typy metod včetně podrobného popisu, vý-
sledky experimentálního měření budou publikovány násled-
ně.

Metody určení průběhu nadzemního vedení lze rozdělit do
tří hlavních skupin, a to na metody měřické, početní a gra-
fické. Všechny vycházejí ze získaných dat, liší se však zpra-
cováním. Měřické metody využívají naměřených hodnot k
výpočtu průhybu vedení přímo. Početní metody definují
pomocí naměřených hodnot průhybovou křivku a z jejího
matematického vyjádření se určuje průvěs vedení. U grafic-
kých metod se veličiny zakreslují do obrázku a z něj se
odměřují hledané hodnoty průhybů.

Jednou ze současných metod je laserové skenování. Vzhle-
dem k tomu, že jde o poměrně obsáhlé téma, bude jí věnová-
na pozornost v samostatném článku, opět včetně experimen-
tálního měření a porovnání s metodami klasické geodézie.

Určení průběhu vodiče měřením
Existuje mnoho postupů, které lze na úlohu aplikovat, při-

čemž se využívají naměřené hodnoty přímo k výpočtu prů-
věsu vedení. V odborné literatuře je nejčastěji uváděna me-
toda trigonometrická, pozemní fotogrammetrie, sledování
kmitů vodiče a trigonometrická nivelace. Dále je možné
použít speciální měřické přístroje a pomůcky sestrojené pro
měření průhybů vedení – průhyboměr Askania, Abneyův
sklonoměr či bambusové tyče. Abneyův sklonoměr a průhy-
boměr Askania jsou dnes již v podstatě nedostupné [6], pro-
to se s jejich popisem v současné odborné literatuře neset-
káme. Přesnost určení průhybu těmito speciálními pomůcka-
mi se pohybovala do 10 cm a pro praktické účely byla dosta-
čující. Speciálně upravené a izolované bambusové tyče, kte-

ré se používají k měření průhybu vodiče pouze u vedení níz-
kého napětí, jsou opatřeny decimetrovou stupnicí. Měří se ji-
mi výška vodiče nad terénem. Nivelací se určí výška pat kol-
mic. Za bezvětří je možné dosáhnout přesnosti okolo 10 cm.

Trigonometrická metoda
Nejčastěji užívanou měřickou metodou je trigonometrická

metoda. Při tomto způsobu měření lze práci v terénu rozdě-
lit na tři základní části:

– promítnutí směru vodiče na terén a vytyčení bodu O’
(ve středu rozpětí nebo v místě nejnižšího bodu vodiče);

– zaměření výšek závěsných bodů A, B a bodu O;
– zaměření výšky vodiče a výpočet jeho průhybu f. 

K promítnutí směru vedení na terén jsou nutné nejméně dva
body na vodiči s dostatečně velkou vzdáleností. Nejjedno-
dušším způsobem promítnutí na zem je volné zavěšení olov-
nice v natažené ruce a procházení pod vodičem, až se lano
vedení a závěs olovnice překrývají. V tomto místě se olov-
nice spustí na zem a průmět vodiče stabilizuje. Není-li lano
příliš vysoko a je bezvětří, pohybuje se přesnost průmětu
bodu řádově v centimetrech. Přesnějšího průmětu lze do-
sáhnout pomocí optické olovnice firmy Askania [6]. Na prů-
mětu směru vodiče se určí a stabilizuje bod O’ ve středu
pole. V tomto bodu se vytyčí kolmice na směr vedení. Na
kolmici se ve vhodné vzdálenosti zvolí stanovisko teodolitu
S a změří se její délka. Kolmici lze vytyčit pentagonem ne-
bo již zmíněnou olovnicí Askania. Nadmořská výška pro-
mítnutého středu pole O’ na terénu se určí trigonometricky
nebo nivelací. Při úhlovém měření jsou nejprve zaměřeny
výškové úhly β1 bodu O’ stabilizovaném na zemi, dále β2

bodu O, který leží na vodiči, a nakonec ještě βA a βB závěs-
ných bodů A, B. Poté se měří vodorovné směry. Osnova vo-
dorovných směrů je tvořena závěsnými body A, B a směrem
vytyčené kolmice k vedení. Z naměřených směrů získáme
úhly αA a αB (obr. 1). Vzdálenosti dAa dB jsou určeny přímým
měřením nebo výpočtem.

Využitím základních vět, platných pro pravoúhlý trojúhel-
ník, lze určit výškový rozdíl h bodů O a O’

Převýšení bodu O a závěsných bodů určíme dosazením do
vzorců
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Trigonometrická metoda slouží k určení výšek závěsných
bodů A, B a výšky nejnižšího bodu vedení nad terénem. Její
přesnost se pohybuje od 3 do 5 cm.

Pozemní fotogrammetrie
Výhodou pozemní fotogrammetrie při určování průhybu

vodiče je možnost zaznamenání velkého množství bodů, do-
datečné vyhodnocení kteréhokoli bodu zobrazeného na
snímcích a kontrola vyhodnocení pozorovaných bodů. Mě-
řické snímky poskytují také cennou dokumentaci stavu ve-
dení v terénu. Na rozdíl od jiných metod se výsledky měře-
ní získají až po laboratorním zpracování a vyhodnocení
snímků. Pozemní fotogrammetrii lze, stejně jako trigonome-
trickou metodu, použít pro přesné určení průhybu vodiče.
Obě metody je možné vzájemně kombinovat. Spojení se
v praxi osvědčilo, neboť se vhodně doplňují.

Trigonometrická nivelace
Používá se především při měření průhybu vodiče v hor-

ských oblastech, zastavěných územích nebo na nepřehled-
ných místech. Princip spočívá v nalezení horizontální tečny t
v místě největšího průhybu (obr. 2). Tečna se v terénu sta-

bilizuje kolíky 1, 2, poté následuje výškové měření. Vzdále-
nost mezi stožáry se rozdělí na úseky A-1, 1-D, D-2 a 2-B,
které jsou postupně nivelovány. Pokud byla horizontální teč-
na správně vytyčena, převýšení v úsecích 1-D a D-2 jsou stejná.

Dále je nutné určit výšku závěsných bodů A, B a délku
rozpětí pole. Pro určení výšky se využívá trigonometrie.
Délku je možné měřit přímo nebo vypočítat ze vhodně zvo-
leného geometrického obrazce. 

Z literatury je znám další způsob určení průhybu vedení,
který vychází z nivelačního měření [6]. V rámci této meto-
dy se určí libovolná tečna k vodiči (obr. 3) a stabilizuje se
kolíky D, C. Nivelačním měřením se určí převýšení 

h1 = HA – HC , (4)

h2 = HB – HD , (5)

kde  HA , ..., HD je nadmořská výška bodů A, ..., D.

Průhybová křivka se v tomto případě nahrazuje parabolou.
Maximální průhyb fmax se určuje početně ze vztahu

Určení průběhu vodiče výpočtem
Jednou z metod, jak určit průhyb vodiče, je početní řeše-

ní. Využívá matematické definice křivky, jejíž tvar zavěšený
vodič zaujímá, nebo ji nahradí křivkou jednodušší. Přesný
průběh zavěšeného vodiče charakterizuje řetězová dráha. Ta
se také nejčastěji používá k výpočtu průhybu. Řetězovku
lze nahradit parabolou, která má při splnění určitých podmí-
nek téměř totožný průběh. Tento způsob určení průhybu vo-
diče se používá v energetice. Charakteristické hodnoty kři-
vek se sestavují do tabulek v závislosti na rozpětí pole, prů-
řezu vodiče a převýšení závěsných bodů, přičemž se počítá
se změnou průhybu vlivem vnějších podmínek (teploty,
námrazy apod.). Tyto tabulky se dále používají při montáži
vedení napínáním vodičů pomocí latí nebo dynamometrů.
Vzhledem k tomu, že geodetická praxe tuto metodu často ne-
využívá, nebudeme se jí věnovat podrobněji. Matematické
vztahy je možné nalézt v [1], [5], [6].

Určení průběhu vodiče graficky
Grafická metoda určení průhybu vodiče vychází z trigo-

nometrického měření a zobrazení několika bodů. Největší
průhyb se potom určí odměřením vzdálenosti f z grafického
znázornění. Vlastnímu měření předchází promítnutí vodiče
na terén. V průmětu jsou vhodně zvoleny a stabilizovány
body 1’, 2’, …, n’ (obr. 4) tak, aby ležely poblíž největšího

Obr. 1. Trigonometrické měření průhybu vodiče

Obr. 2. Měření průhybu vodiče trigonometrickou nivelací

Obr. 3. Měření průhybu vodiče od všeobecné tečny

.                    (6)
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průvěsu. Následuje měření délek s1, s2, …, sn mezi stabilizo-
vanými body. Podélný profil mezi stožáry A’, B’ je určen
nivelací. Při tomto měření se v rámci podélného profilu
výškově určí body stabilizované pod vedením. Z vhodně
zvoleného stanoviska se dále pokračuje trigonometrickým
měřením. Postupně jsou zaměřeny závěsné body A, B, prů-
měty bodů 1’, 2’,…n’ na vedení, a následně délky všech
záměr. 

Ze získaných hodnot se výpočtem určí převýšení závěs-
ných bodů hA, hB a podrobných bodů  h1, h2, …, hn.  Ve vhod-
ném měřítku se graficky znázorní výška a vzájemná poloha
stožárů a bodů stabilizovaných pod vodičem. Spojením
bodů A, 1, 2, …, n a B se vykreslí průběh vodiče. Jeho maxi-
mální průhyb se určí jako svislá vzdálenost dvou rovnobě-
žek. První rovnoběžka je spojnice závěsných bodů, druhá je
konstruována jako tečna k průhybové křivce. Výhodou této
metody je možnost zpětně odečítat z obrázku průhyby v
libovolně zvolených bodech, aniž bychom s nimi museli
počítat při zaměření.

Současné metody 
K určení průběhu nadzemních vedení vysokého napětí by-

la vybrána metoda, používaná firmou Pragoprojekt, a prosto-
rová polární metoda, kterou využívá např. firma Geoline.
Obě metody byly podrobeny experimentálnímu ověřování.

Metoda fy PRAGOPROJEKT
Vodič zavěšený mezi dva izolátory se vlivem zemské tíže

prohýbá a vytváří křivku. Za vhodných povětrnostních pod-
mínek leží ve svislé rovině. Pravoúhlé prostorové souřadni-
ce podrobných bodů na vedení lze určit jako průsečíky zá-
měrných přímek se svislou rovinou. Průsečík svislé roviny a
záměrných přímek lze vyhledat dvěma způsoby. V Prago-
projektu se k získání podrobných bodů na vedení využívá
kombinace početního a grafického způsobu řešení. Druhý
způsob je pouze výpočetní s použitím základních vztahů a
úloh analytické geometrie.

Obecně metoda vyžaduje zaměření závěsných bodů ze
dvou stanovisek (obr. 5) zvolených proti sobě tak, aby vede-
ní leželo mezi nimi. Závěsné body musí být z obou stanovi-
sek viditelné a velikost úhlů, které jsou využity pro výpočet
protínání vpřed, musí vyhovovat doporučeným hodnotám

(úhel protnutí na určovaném bodu nemá být menší než 25 gon).
Na stanovisku 4001 se měří orientace na stanovisko 4002,
popř. na další body sloužící pro připojení do použité sousta-
vy souřadnic (např. S-JTSK). Následuje úhlové zaměření zá-
věsných bodů A, B a podrobných bodů na vodiči. Paty sto-
žárů a podrobné body na průmětu vedení na terén se zamě-
řují také délkově. 

Druhé stanovisko 4002 slouží pouze k úhlovému určení
závěsných bodů A, B, které je nutné znát pro výpočet jejich
souřadnic protínáním vpřed. Samozřejmostí je zaměření orienta-
cí. Takto provedené zaměření vodiče plně dostačuje k určení prů-
běhu vedení. Naměřené hodnoty lze zpracovat dvěma způsoby.

� Početně grafické řešení

Stejně jako u jiných geodetických úloh je nejprve nutné určit
souřadnice stanovisek. Pokud výpočet probíhá v místní sou-
stavě, souřadnice stanovisek jsou voleny. V ostatních pří-
padech se určují základními geodetickými výpočetními úlo-
hami z bodů zvolené souřadnicové soustavy. 

Dále je nutné určit polohu svislé roviny. K tomu se využi-
jí závěsné body A, B vedení. Závěsné body byly úhlově
zaměřeny ze dvou stanovisek, proto je možné vypočítat
jejich prostorové pravoúhlé souřadnice aplikací základní
geodetické výpočetní úlohy – protínání vpřed (obr. 6).

Obr. 4. Měření průhybu vodiče z grafických podkladů Obr. 5. Schéma měření

Obr. 6. Protínání vpřed
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Souřadnice závěsných bodů se určují ze vztahů

Neznámými hodnotami ve vzorcích (7) a (8) jsou směrníky
αij a délky sij. Pro určení jejich hodnot je nutné znát velikost
směrníků σ4001,Α a σ4002,Α , které lze vypočítat ze vztahu 

Pravoúhlé prostorové souřadnice podrobných bodů na
vedení se vypočítají prostorovou polární metodou. Protože
byly zaměřeny pouze úhlově, je nutné každému přiřadit
délku. Délka se volí libovolná, nejlépe tak, aby vypočtený bod
ležel až za vedením (obr. 7). Získáním souřadnic těchto bodů
1’, 2’, …, n’ jsou určeny přímky, které protínají svislou rovi-
nu. Těmito průsečíky prochází křivka vedení. Následuje gra-
fické řešení. V grafickém softwaru (např. MicroStation,
AutoCad) se založí dvojrozměrný soubor, do kterého se
nahrají souřadnice všech bodů. Spojnice izolátorů představu-
je svislou rovinu, ve které leží vodič. Záměrné přímky jsou
určeny spojnicemi bodů 1’, 2’, …, n’ se stanoviskem 4001.

Dále lze postupovat různým způsobem podle toho, jaké
funkce grafický software nabízí. Je možné odečíst souřadni-
ce průsečíků svislé roviny a záměrných přímek přímo v gra-
fickém souboru (jde pouze o rovinné souřadnice, výšku je
nutné dopočítat zvlášť). Je také možné odměřit ve výkresu
vzdálenosti od stanoviska 4001 k průsečíkům 1, 2, …, n’ a
znovu vypočítat souřadnice prostorovou polární metodou,
tentokrát již se správnou délkou.

� Početní řešení
Početní řešení využívá k nalezení průsečíku svislé roviny se
záměrnou přímkou poznatků analytické geometrie. Nejprve
je nutné nalézt obecnou rovnici svislé roviny

ax + by + cz + d = 0, (10)

přičemž a, b, c, d jsou parametry (a, b, c, d ∈ R) a x, i, z
pravoúhlé prostorové souřadnice. K jejímu sestavení je nutné

znát minimálně dva vektory v této rovině ležící. První vektor
u
→

je definován polohou závěsných bodů A, B, jejichž souřad-
nice se určí stejně jako v předchozím případě protínáním
vpřed. Druhý vektor v

→
vychází z předpokladu, že hledaná ro-

vina je svislá. Hledané vektory určíme ze vztahů

u
→

= B – A = (xB – xA, yB – yA, zB – zA), (11)

v
→

= (0,0,1). (12)

Součinem obou vektorů získáme orientovanou úsečku kol-
mou ke svislé rovině, tzv. normálový vektor, jehož souřad-
nice jsou hledané parametry a, b, c v rovnici svislé roviny

w
→

=  u
→

x v
→

= (a, b, c) . (13)

Dosazením vektoru w
→

a souřadnic jednoho z izolátorů do
rovnice (10) určíme poslední z parametrů d. K výpočtu prů-
sečíků je nutné sestavit také parametrické rovnice záměr-
ných přímek

x = xi + t . u1 , (14)

y = yi + t . u2 , (15)

z = zi + t . u3 , (16)

kde xi, yi, zi jsou souřadnice bodu ležícího na přímce, u1, u2,
u3  jsou souřadnice vektoru u

→
a t je parametr (t ∈ R).

Pro sestavení parametrické rovnice přímky je třeba znát
dva body ležící na přímce. V tomto případě se využívá stej-
ného postupu jako u kombinace výpočetního a grafického
řešení, tedy prostorovou polární metodou určíme body na
záměrných přímkách v libovolné vzdálenosti od stanoviska
4001. Vektor u

→
se určí jako rozdíl souřadnic

u
→

= (xi – x4001, yi – y4001, zi – z4001),            (17)

kde xi, yi, zi jsou souřadnice bodů 1’, 2’, …, n’ na záměrných
přímkách a x4001, y4001, z4001 souřadnice stanoviska 4001.

Dosazením vektoru u
→

a souřadnic stanoviska 4001 do rov-
nic (14)-(16) je nalezeno parametrické vyjádření přímky 
v prostoru. Hledané průsečíky svislé roviny a záměrných pří-
mek se určí postupným dosazením parametrických rovnic
přímek (14)-(16) do rovnice svislé roviny (10)

Po úpravách lze vyjádřit parametr t jako

Dosazením hodnoty parametru t do rovnic (14)-(16) získáme
souřadnice průsečíku záměrné přímky se svislou rovinou.

Prostorová polární metoda
Používá se pro určení souřadnic bodu v trojrozměrné pravo-

úhlé souřadnicové soustavě. Výsledkem měření a násled-

(7)

(8)

(9)

(18)

(19)

Obr. 7. Grafické řešení průsečíků záměrných přímek 
se svislou rovinou
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Suchá, J. – Štroner, M. – Špačková, L.: Historical and
Up-to-Date Methods of Surveying of Above-Ground
High Voltage Lines Run

This paper deals with surveying of the run of above-
ground high voltage lines. It details both the historical
and up-to-date methods and compares the historical pro-
cedures with those applied in current practice.

Suchá, J. – Štroner, M. – Špačková, L.: Historische und
gegenwärtige Methoden zur Vermessung des Verlaufs
oberirdischer Hochspannungsleitungen 

Der Artikel befasst sich mit der Problematik der
Messung des Verlaufs oberirdischer Hochspannungs-
leitungen. Es werden eine detaillierte Übersicht und ein
Vergleich historischer Methoden mit den Methoden, die
in der heutigen Praxis angewandt werden, angeführt. 

ných výpočtů jsou tři souřadnice bodu x, y, z. Výpočet pra-
voúhlých souřadnic bodu P vychází ze známých souřadnic
bodu A, z naměřených hodnot vodorovného směru, zenito-
vého úhlu a šikmé, popř. vodorovné délky. Výsledné souřad-
nice se určí ze vztahů

yP = yA + sAP cos σAP sin zAP,                    (20)

xP = xA + sAP cos σAP sin zAP,                    (21)

zP = zA + sAP cos σAP ,                         (22)

kde xi, yi, zi jsou pravoúhlé souřadnice bodu,
sAP – šikmá délka strany AP,
σAP – směrník strany AP,
zAP – zenitový úhel na bod P.

Závěr
V textu se čtenář mohl seznámit s podrobným výčtem

jednotlivých metod sloužících k určení průběhu vysokého
napětí, které byly dále podrobeny experimentálnímu měření.

Popis, výsledky a hodnocení budou publikovány v následu-
jícím článku.

Článek byl zpracován v rámci VZ 1 – CEZ MSM 684
077 000 1 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost sta-
vebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetické
monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Dne 2. února 2008 uplyne sto let od narození prof. Ing. Dr.
Václava Krumphanzla, zakladatele české inženýrské geodé-
zie, rodáka z Praskoles u Plzně. 

Po absolvování plzeňské reálky vystudoval na pražské
technice zeměměřické inženýrství, zaměstnání našel u ka-
tastrální měřické služby na Slovensku. Po rozpadu Česko-
slovenska přešel roku 1939 do Triangulační kanceláře Mi-
nisterstva financí v Praze a roku 1943 do podniku ČKD
Praha, kde se začal zabývat pracemi spojenými s dnešní
oblastí inženýrské geodézie, tedy s plánováním, projektová-
ním, vytyčováním, zaměřováním a sledováním stavebních
objektů. Po osvobození v roce 1945 působil jako civilní geo-
metr a později v družstvu Geoplán. Problematika geodézie
ve výstavbě ho přitahovala stále více, plně se jí věnoval po
přechodu do Výzkumného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického v Praze. V té době již byl uznávaným
odborníkem v problematice inženýrské geodézie, kterou v ro-
ce 1952 začal přednášet jako externista na oddělení zeměmě-
řického inženýrství Fakulty inženýrského stavitelství Českého
vysokého učení technického v Praze (v letech 1954–1960 na
samostatné Fakultě zeměměřické ČVUT) a na Slovenské
vysoké škole technické (dnes STU) v Bratislavě jako nový
předmět pod názvem Speciální geodézie. Roku 1956 publi-
koval skriptum Speciální geodesie I, což byl náš první uce-
lený text, zabývající se problematikou inženýrské geodézie.

V roce 1958 byl Ing. Dr. V. Krumphanzl jmenován docen-
tem pro obor geodézie a stal se kmenovým zaměstnancem
Katedry geodézie Fakulty zeměměřické ČVUT. Po odchodu
akademika prof. J. Ryšavého do důchodu v roce 1960 pře-
vzal její vedení. Po reorganizacích byly katedry geodézie ze-
měměřické fakulty a fakulty inženýrského stavitelství slou-
čeny a vedením nové katedry geodézie nově vzniklé staveb-
ní fakulty byl pověřen prof. Trnka. Roku 1961 byl V. Krump-
hanzl jmenován řádným profesorem. Po smrti prof. Trnky 
v roce 1963 vznikla katedra speciální geodézie, která zajiš-
�ovala výuku geodézie pro stavební obory, inženýrské geo-
dézie a ekonomiky a organizace zeměměřických prací pro
obor geodézie a kartografie. Vedoucím se stal doc. Ing. J.
Tlustý a prof. Krumphanzl byl pověřen vedením úseku inže-
nýrské geodézie. V pedagogické práci měl ke studentům ne-
kompromisní, ale lidsky chápající vztah a vždy se snažil pře-
dat jim co nejvíce ze svých bohatých znalostí a zkušeností.

Velmi bohatá byla jeho publikační činnost, obsahující
přes sto titulů. Za nejvýznamnější je třeba považovat jeho
učebnice. Jsou to Inženýrská geodézie z roku 1959, Inženýr-
ská geodézie I z roku 1966 a Inženýrská geodézie II (spolu-
autor prof. O. Michalčák) z roku 1975. Kromě učebnic pub-
likoval řadu odborných článků a výzkumných zpráv, vesměs
s problematikou inženýrské geodézie. Stejně rozsáhlá byla i
jeho veřejná činnost. Působil v Československé vědecko-
technické společnosti, kde zastával po řadu let funkci před-
sedy odborné skupiny 0S 1701 – Inženýrská geodézie. Celý
život se snažil vybojovat tomuto oboru nezastupitelné místo
v procesu investiční výstavby, která je bez účasti geodetů
nemyslitelná. Jeho zásluhy byly vysoko hodnoceny nejen
československou odbornou veřejností, ale i na mezinárodní
úrovni. To se projevilo zvolením prof. Krumphanzla prezi-
dentem 6. komise (inženýrská geodézie) FIG (Fédération In-

�osobní zprávy

�zprávy

100. výročí narození 
prof. Dr. Ing. Václava Krumphanzla 

ternationale des Géomètres) na XII. kongresu FIG v Londý-
ně v roce 1968. Tuto funkci zastával do roku 1972; vytvořil
strukturu této komise, která platí dodnes. Ve snaze o vyme-
zení postavení a povinností geodeta v investiční výstavbě
byl jedním z organizátorů zkoušek pro získání oprávnění 
k výkonu funkce odpovědného geodeta před komisí České-
ho úřadu geodetického a kartografického podle vyhlášky
10/1974 Sb. Do důchodu odešel v roce 1973, a potom ještě
po několik let spolupracoval s významnými podniky praxe.
Zemřel 5. dubna 1986 v Praze.

Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl po sobě zanechal nejen
jím vybudovaný předmět Inženýrská geodézie, ale celý směr
v oblasti geodézie a kartografie, který má nezastupitelné
místo nejen v České republice, ale ve světové geodézii vůbec.

doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.
Katedra speciální geodézie 

FSv ČVUT v Praze

Nové mostní svodidlo 

Ani rychlost 80 km/h v podání těžkého nákladního vozid-
la nedokázala prorazit mostní svodidlo odzkoušené v kon-
cem léta na polygonu Technického a zkušebního ústavu sta-
vebního Praha na bývalém letišti u obce Kámen u Pelhřimo-
va. Obdobně si tento bezpečnostní stavební prvek, vyvinutý
během necelého roku společností Skanska, poradil s nára-
zem osobního vozidla v rychlosti 100 km/h. Zkouška proběh-
la úspěšně, hodnoty snímané v narážejících vozidlech ne-
překročily mezní hodnoty pro ochranu přepravovaných osob.
Během necelého roku vývoje prošla konstrukce, jejímž vzo-
rem byla svodidla použitá na Pražské radiále u Pisáreckého
tunelu v Brně, zásadními změnami. Kotvené betonové svo-
didlo, které na českém stavebním trhu dosud chybělo, je
určeno pro dálniční a silniční mosty, mimoúrovňová křížení
ve městech a určitě najde uplatnění v dálničních a silničních
projektech. Jeho využití bude znamenat úsporu materiálu při
stavbě mostních konstrukcí. Po schválení Ministerstvem
dopravy ČR může být používáno na pozemních komunika-
cích.
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Stavba obchodního a zábavního centra Zlaté Jablko vstu-
puje do fáze dokončení hrubé stavby a uzavření objektu. No-
vá dominanta v centru Zlína se již prezentuje v plné velikos-
ti a čilý stavební ruch panuje na všech konstrukcích objektu.
Souběžně probíhá dodávka dvoupodlažního parkovacího do-
mu s celkovou plochou 4 000 m2 a kapacitou 270 vozů. 

Projekt symbolizuje pradávnou historii sídla, nebo� Zlaté
Jablko bylo podle starozlínských legend názvem města. Kom-
plex nabídne na 13 000 m2 prodejní plochy největší nákupní
galerii ve Zlínském kraji s více než 70 obchodními jednotka-
mi na třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Sou-
částí bude první multikino v regionu se šesti sály a prodejna
potravin. Zábavní a gastronomickou složku v projektu zastu-
pují tři kavárny, restaurace, sportbar, juicebar, cukrárna, tři
fastfoody a také wellness&fitness studio. Kanceláře v po-
sledních podlažích budou mít plochu 850 m2, proskleným
průchozím krčkem nad Rašínovou ulicí bude přístupných dal-
ších 700 m2 obchodních ploch elektrodomu Elkomy. V okolí
parkovacího domu se bude nacházet dalších 1 500 m2 ob-
chodních a kancelářských prostor. Celkové stavební náklady
díla, které bude dokončeno v únoru 2008, se budou pohybo-
vat kolem 500 mil. Kč. PSJ holding dílo realizuje pro deve-
lopera projektu, kterým je akciová společnost REIN Holding.

Tisková informace

�projekty
Zlaté Jablko

České vysoké učení technické v Praze 
pořádá 

odborný seminář

WORKSHOP 2008
18. – 22. února 2008

Formou posterů se odborné veřejnosti představí výsledky výzkumné činnosti v širokém spektru technických oborů.
Zájemci z praxe zde mohou získat nejnovější informace a navázat přímé kontakty. Součástí jednání budou vyzvaná

vystoupení, příspěvky z pléna a následná diskuze.

http://workshop.cvut.cz/2008/

�dizertace
Stabilita a deformace velkoprostorových
podzemních děl
Ing. Alexandr Butovič

Dizertace rozebírá faktory ovlivňující stabilitu a deformace
velkoprostorových podzemních děl, jako je velikost výrubu,
kvalita horninového prostředí, členění výrubu a jeho kotvení
a velikost původní napjatosti horninového prostředí. Těžiště
práce je v matematickém modelování problematiky.

Metody konzervace porézních stavebních
historických materiálů
Ing. Zuzana Slížková

Práce je složena ze souboru publikací s integrujícím textem.
Tematicky se zaměřuje na vybrané problémy konzervace a
restaurování historického kamene, historických malt a
omítek, diagnostiku a zkoušení malt a metodu konzervace his-
torických omítek. Je podpořena náročnými experimenty.

Pilotové základy – interakce piloty 
a základové půdy
Ing. Miroslav Zeman

V práci se analyzuje účinek vodorovného zatížení na svislou
osamělou pilotu, kde se zkoumá vliv reakce podloží na průběh
sil v pilotě. Je podpořena experimentem 1:10 a konstatuje se
jeho dobrá shoda s numerickým modelem.

Steel Fibre-Reinforced Prestressed Precast
Beams Made of Self-Compacting Concrete
Dipl.-Ing. Claus Peter Strobach

Dizertace přináší nové poznatky o chování vláknobetonových
prvků s využitím samozhutnitelného betonu založené převáž-
ně na experimentech. Výsledky jsou přímo použitelné v praxi.
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