
STAVEBNÍ OBZOR
ROČNÍK 17 ČÍSLO 02/2008 

Navigace v dokumentu

OBSAH

Procházka, J – Štefan, R.
Rozložení teplot v betonových prvcích vystavených požáru 33

Šilarová, Š.
Prosklené střechy 40

Milická, I. – Dlask, P. – Štemberk, P. – Šejnoha, J.
KSIM – efektivní nástroj pro integrované navrhování a projektové řízení – část I 45

Toman, J.
Dlouhodobé sledování teploty a vlhkosti na rekonstruované budově – část I 50

Kuráž, M.
Variabilita odtokového koeficientu na povodí Uhlířská 55

Suchá, J. – Štroner, M. – Špačková, L. 
Porovnání metod zaměření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí 60

Navigace
Použijte hypertextový odkaz z obsahu k zobrazení textu příspěvku.Z úvodu článku je možné vrátit se stejným způsobem na tento obsah.K prohledávání dokumentu stiskněte klávesy Ctrl + F.Pro rozšířené vyhledávání použijte nástroj, který poskytuje Váš prohlížeč souborů PDF.



pozemní stavby

dopravní stavby

vodohospodářské stavby

geotechnika

konstrukce a materiály

technologie

životní prostředí

geodézie a kartografie

mechanizace

informatika

ekonomika

softwareSTAVEBNÍ OBZOR

Fakulta stavební 

ČVUT v Praze

Fakulta stavební

VUT v Brně

Fakulta stavební

VŠB TU-Ostrava

Česká komora autorizovaných

inženýrů a techniků

 2 �� 2008
ročník 17

obalka.qxp  16.6.2009  17:28  Stránka 1



STAVEBNÍ OBZOR, odborný měsíčník, vydává
Fakulta stavební ČVUT Praha společně s Fakultou
stavební VUT Brno, Fakultou stavební VŠB TU
Ostrava, Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem
stavebních inženýrů. Řídí redakční rada, vedoucí
redaktorka Marcela Klímová. Adresa redakce:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel./fax: 224 354 596,
klimova@fsv.cvut.cz, http://www.fsv.cvut.cz/obzor.
Vychází každý měsíc kromě července a srpna,
cena za výtisk je 40 Kč včetně DPH (+ poštovné a
balné). Objednávky odběru i reklamace přijímá 
Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovanská 3388,143 00
Praha 4, tel./fax: 241 770 220, e-mail: mgdtp@volny.cz.
Odběr je možné zrušit až po vyčerpání zaplace-
ného předplatného. Inzerci adresujte redakci. Tech-
nická redakce a realizace: Ing. Milan Gattringer. Po-
dávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím
pošt Praha, č. j. NP 144/1994, ze dne 21. 10. 1994. 
Do sazby 20. 1. 2008 Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

INDEX 47 755, ISSN 1210-4027

OBSAH

Procházka, J –   Štefan, R.

Rozložení teplot 
v betonových prvcích 
vystavených požáru  . . . . . 33

Šilarová, Š.

Prosklené  střechy  . . . . . . 40

Milická, I. – Dlask, P. – Štemberk, P.
– Šejnoha, J.

KSIM –  efektivní nástroj 
pro integrované 
navrhování a projektové
řízení – část I  . . . . . . . . . . . 45 

Toman, J.

Dlouhodobé sledování 
teploty a vlhkosti 
na rekonstruované 
budově – část I  . . . . . . . . . 50

Kuráž, M.

Variabilita odtokového 
koeficientu na povodí
Uhlířská  . . . . . . . . . . . . . . . 55

Suchá, J. – Štroner, M. 
– Špačková, L.

Porovnání metod 
zaměření průběhu 
nadzemních vedení 
vysokého napětí  . . . . . . . . 60

CONTENS

Procházka, J. – Štefan, R.

Temperature Distribution in
Concrete Elements Exposed
to Fire  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Šilarová, Š.

Glassed Roofs  . . . . . . . . . 40

Milická, I. – Dlask, P. – Štemberk, P.
– Šejnoha, J.

Kane’s Simulation – Effective
Tool for Integrated Design
and Project Management –
Part I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Toman, J.

Long-Term Monitoring of
Temperature and Moisture in
Reconstructed Building –
Part I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Kuráž, M.

Variability of Runoff
Coefficient in Uhlířská River
Basin  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Suchá, J. – Štroner, M. 
– Špačková, L.

Comparison of Methods 
of Measurement 
of Above-Ground 
High-Voltage Lines  . . . . . . 60

INHALT

Procházka, J. – Štefan, R.

Temperaturverteilung in
einem Brand ausgesetzten
Betonelementen  . . . . . . . . 33

Šilarová, Š.

Glasdächer  . . . . . . . . . . . . 40

Milická, I. – Dlask, P. – Štemberk, P.
– Šejnoha, J.

Ein effektives Instrument 
für das integrierte 
Entwerfen und die
Projektleitung – Teil I  . . . . 45 

Toman, J.

Langzeitbeobachtung der
Temperatur und Feuchtigkeit
an einem sanierten Gebäude
– Teil I  . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Kuráž, M.

Variabilität des
Abflussbeiwerts im
Einzugsgebiet Uhlířská  . . 55

Suchá, J. – Štroner, M. 
– Špačková, L.

Vergleich der Verfahren zur
Vermessung des Verlaufs
von Hochspannungs-
Freileitungen  . . . . . . . . . . . 60

Předseda:

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.

Členové:
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.

doc. Ing. Milan HUML, CSc.

doc. Ing. Vladimír JELÍNEK, CSc.

Ing. Jiří KALA, Ph. D.

doc. Ing. J. KORYTÁROVÁ, Ph. D.

Ing. Karel KUBEČKA

Ing. Libor MATĚJKA, CSc., Ph. D.

doc. Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc.

doc. Ing. Luděk NOVÁK, CSc.

doc. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc.

Místopředseda:

doc. Ing. Alois MATERNA, CSc.

doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.

prof. Ing. J. PROCHÁZKA, CSc.

Ing. Vlastimil ROJÍK

Ing. Karel SVOBODA

doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR

Ing. Milan ŠMAK, Ph. D.

Ing. Ludvík VÉBR, CSc.

doc. Ing. Josef VITÁSEK, CSc.

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

Ing. Renata ZDAŘILOVÁ

REDAKČNÍ RADA

obzor2_2008.qxp  15.2.2008  17:26  Stránka 101



Článek se zabývá vyšetřováním průběhu teplot v beto-
nových prvcích vystavených požáru. Je popsán dostupný
výpočetní program ConTemp a posouzen jeho soulad
s nově zaváděnými evropskými normami. 

Úvod
Požáry ve stavebních objektech často způsobují rozsáhlé

materiální škody a ohrožují zdraví i životy lidí. Důležitým prv-
kem ochrany je prokázání požární odolnosti nosných kon-
strukcí. Podle nově zaváděných evropských norem má být
u každé konstrukce, která může být vystavena účinkům po-
žáru, posouzena její požární odolnost, tj. doba, po kterou je
schopna plnit požadované funkce. Nejčastěji se posuzuje
nosná funkce – označovaná písmenem R (kritérium únosnosti)
s dobou požadované požární odolnosti v minutách (např. R60).
Dále se posuzuje požárně dělicí funkce, zahrnující kritérium
celistvosti E a kritérium tepelně izolační I (např. EI60).

Navrhováním betonových konstrukcí na účinky požáru se

zabývá ČSN EN 1992-1-2 [1], která uvádí tři možnosti: 
– návrh podle osvědčených řešení (tabulkové údaje nebo

zkoušky);
– zjednodušené výpočetní metody pro určité typy prvků

(metoda izotermy 500 ˚C, zónová metoda);
– zpřesněné výpočetní metody pro vystižení chování nos-

ných prvků, částí konstrukce nebo celé konstrukce.

Předpokladem použití zjednodušených a zpřesněných vý-
početních metod je znalost rozložení teploty ve vyšetřovaném
průřezu. To závisí na požárním scénáři (nominální či para-
metrický požár), době vystavení požáru (tj. požadované po-
žární odolnosti), charakteru požárního úseku (hodnota po-
žárního zatížení, geometrie, materiály povrchů apod.), a sa-
mozřejmě na parametrech konstrukce. V praxi se pro mode-
lování vývoje požáru v čase používá normová teplotní křiv-
ka ISO 834, která však bývá velmi často konzervativní. Pokud
jsou o požárním úseku známy podrobnější údaje, je vhodné
pro tento úsek uvažovat parametrickou teplotní křivku [2].

Teplotní profily
Pro běžné tvary průřezů, vystavených normovému požáru

[2] po určitou dobu, jsou v příloze A normy [1] uvedeny te-
plotní profily, které graficky znázorňují rozložení teploty ve
vyšetřovaných prvcích (obr. 1). Platí pro beton se silikáto-

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 17 ČÍSLO 2/2008

Rozložení teplot v betonových prvcích 
vystavených požáru

prof. Ing. Jaroslav PROCHÁZKA, CSc.
Bc. Radek ŠTEFAN

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Obr. 1. Teplotní profily [1] 
a – deska tlouš�ky 200 mm pro R30 až R240, b – sloup o rozměrech 300 x 300  mm pro R60 
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34 STAVEBNÍ OBZOR 2/2008

vým kamenivem, lze je však použít i pro betony s ostatními
druhy kameniva. Umožńují stanovit, jaká je teplota v urči-
tém bodě průřezu (např. v místě výztuže), případně určit ob-
last, ve které má průřez danou teplotu. V některých přípa-
dech však nelze normové teplotní profily použít. Jde zejmé-
na o tyto případy:

– uvažují se průřezy vystavené parametrickému požáru;
– posuzují se průřezy s odlišnými tvary či rozměry, než

je uvedeno v normě [1], která např. vůbec neobsahuje
teplotní profily pro stěny;

– posuzují se průřezy s jinou dobou vystavení požáru,
než je uvedeno v [1];

– posuzují se průřezy s protipožární ochranou (izolační
vrstvou);

– je třeba znát teplotu ve větší vzdálenosti od povrchu
betonu (norma [1] např. uvádí u desky tloušťky h = 200 mm
teplotní profily pouze do hloubky 100 mm – obr. 1a);

– je třeba stanovit více hodnot a použití teplotních profi-
lů je poměrně pracné (zejména při výpočtu zónovou
metodou).

Často je tedy nutné provést podrobnější výpočet rozlože-
ní teplot ve vyšetřovaném průřezu. V současné době existu-
je několik výpočetních programů, které byly právě k tomu-
to účelu navrženy. 

Program ConTemp
Program ConTemp [3] je společně s uživatelskou příruč-

kou [4] volně dostupný na internetových stránkách Techni-
cal University of Denmark, Department of Civil Enginee-
ring. Počítá teplotu v bodě zadaném souřadnicemi (x, y),
kde x se měří podél rozměru W a y podél rozměru H zada-
ného prvku (obr. 2). Teplotu v bodě (x, y) je možné vypočí-
tat pro parametrický požár zadaný faktorem otvorů O [m1/2],
požárním zatížením vztaženým k ploše povrchu ohraničují-
cích konstrukcí qtd [MJ/m2] a koeficientem povrchů b
[J/m2s1/2K], ale lze provést výpočet i pro normový požár.

Výstupem jsou čtyři datové soubory s příponou „.RES“,
které jsou automaticky uloženy do stejné složky, ve které je
umístěn program ConTemp. Jde o datové soubory:

– CONTXY.RES
udává teplotu v zadaném bodě (x, y) v závislosti na
čase, interval je 1 min;

– CONTXTI.RES
udává průběh teploty napříč průřezem
(po 10 mm do vzdálenosti W) v zadaném čase t;

– CONTXMAX.RES
udává maximální teploty dosažené v průřezu 
(po 10 mm do vzdálenosti W) ;

– CONTXHOT.RES
udává průběh teploty napříč průřezem (po 10 mm do vzdá-
lenosti W) v čase „HOT“, v němž je dosaženo maximální
teploty právě v hloubce 30 mm pod povrchem betonu.

Geometrie a typ průřezu
Pomocí vhodně zadaných rozměrů W [m] a H [m] je mož-

né modelovat následující průřezy: 

– sloup (trám) vystavený požáru ze čtyř stran (obr. 2a), 
– trám (sloup) vystavený požáru ze tří stran (obr. 2b), 
– nízký trám vystavený požáru ze tří stran (obr. 2c), 
– desku či stěnu vystavenou požáru z jedné strany (obr. 2d),
– styk stěny a desky (obr. 2e). 

Pro všechny průřezy je také možné zadat parametry ochran-
né vrstvy (protipožární izolace), tzn. její tloušťku d [m] a
součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK]. Umístění izolace se
uvažuje podle obr. 2 (tj. na stranách vystavených požáru).
Jiné případy, než jsou uvedeny na obr. 2, nelze v programu
ConTemp modelovat. 

Výpočet
Po spuštění programu se objeví zadávací panel (obr. 3) a

postupuje se následovně:

– zadají se rozměry prvku W [m] a H [m] podle obr. 2;
– zadají se souřadnice bodu (x, y), ve kterém má být ur-

čena teplota;
– zadá se čas t [min], ve kterém má být určena teplota 

v bodu (x, y);
– pokud se počítá průřez s izolační vrstvou, zadá se její

tloušťka d [m] a součinitel tepelné vodivosti (Conduc-
tivity of Insulation) λ [W/mK]. V zadávacím panelu
(obr. 3) je uvedena jednotka [W/mC], v ČR se použí-
vá [W/mK]. Tyto jednotky jsou ekvivalentní;

– zvolí se buď výpočet při uvažování parametrického
požáru („Opening Factor Fire“), nebo podle normové-
ho požáru s fází chladnutí („Standard Fire With Coo-
ling“). Vždy se označí „Opening Factor Fire“;

Obr. 2. Geometrie a typy průřezů [4]
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– pro parametrický požár se zadá faktor otvorů („Ope-
ning Factor“) O [m1/2], požární zatížení („Fire Load“)
vztažené k ploše povrchu ohraničujících konstrukcí qtd

[MJ/m2] a koeficient povrchů („Thermal Inertia“) b
[J/m2s1/2K]. V zadávacím panelu programu ConTemp
(obr. 3) je uvedena jednotka [Ws1/2/m2C], v ČR se po-
užívá [J/m2s1/2K], obě jsou ekvivalentní;

– v kolonce „Concrete“ se vybere druh betonu a kliknu-
tím se spustí výpočet.

Při zadávání vstupních údajů se musí dodržovat určitá pravidla
– po zapsání číselné hodnoty do zadávacího pole se nesmí
stisknout „Enter“ (program by se automaticky ukončil). De-
setinná místa se oddělují desetinnou tečkou. Pokud se změní
zadávací parametry po dokončení výpočtu (po kliknutí na
označení betonu), změní se i data v uložených datových
souborech. Obrázek v pravém horním rohu zadávacího pa-
nelu je pouze ilustrativní, skutečný tvar a typ prvku je dán
volbou rozměrů W a H.

Výběr druhu betonu

Při výběru druhu betonu program umožňuje výběr z pěti
druhů. V první a druhé skupině jsou betony obyčejné, tzn.
skupina 1 – beton s běžnými druhy kameniva (žula, vápe-
nec, čedič) („1 Main Group Concrete“), skupina 2 – beton se
silikátovým kamenivem („2 Siliceous Concrete“). Další tři
skupiny obsahují betony lehké (s objemovou hmotností 600,
1 200 a 1 800 kg/m3). Pokud chceme pomocí programu zís-
kat výsledky odpovídající teplotním profilům uvedeným v nor-
mě [1], je nutné vybrat beton se silikátovým kamenivem
(obr. 4).

Výsledky
Některé výsledky se zobrazí přímo ve spodní části zadá-

vacího panelu:

– teplota v bodě (x, y) v čase t;
– maximální teplota v bodě (x, y) a čas jejího dosažení;
– teplota „HOT“ v bodě (x, y) a čas jejího dosažení.

Podrobnější výsledky jsou zapsány ve čtyřech datových sou-
borech do složky, ve které je umístěn program ConTemp. 

Výpočetní metoda a modelování požáru
Výpočet rozdělení teploty v betonovém prvku je založen

na metodě konečných diferencí. Probíhá do okamžiku, kdy je
ve všech vrstvách dosaženo maximální teploty, nejdéle však do
maximální délky požáru v trvání 10 hodin (t = 600 min).
Podrobné informace o výpočtu a o uvažovaných fyzikálních
parametrech betonu je možné nalézt v uživatelské příručce [4].

Vývin požáru je modelován pomocí vztahů uvedených v dán-
ské normě DS410 [5]. Parametrická teplotní křivka je defi-
nována vztahem

kde θg je teplota plynů v požárním úseku [°C],
Γ – součinitel vlivu otvorů a kvality povrchů, určí se

ze vtahu (2),
t – čas [h],
td – náhradní čas [h], určí se ze vztahu (3),

Obr. 3. Zadávací panel programu ConTemp [3]

Obr. 4. Porovnání teplotních profilů desky tl. 200 mm vystavené normovému požáru

(1)

(2)
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kde O je koeficient otvorů [m1/2],
b – koeficient povrchů [J/m2s1/2K],

kde qtd je návrhová hodnota hustoty požárního zatížení vzta-
žená na jednotku plochy ohraničujících konstrukcí [MJ/m2].
Pro výpočet veličin O, b a qtd lze použít vztahy uvedené 
v normě [2].

Parametrická křivka popsaná vztahem (1) však není totož-
ná s křivkou definovanou v normě [2] rovnicí

kde t* je náhradní čas zohledňující vliv otvorů a kvalitu po-
vrchů [h]. Určí se ze vztahu

Pro porovnání jsou na obr. 5 sestrojeny křivky parametrické-
ho požáru podle dánské normy ([5] vztah (1)) a podle české
normy [2] (vztah (4)). Křivky jsou sestrojeny pro požární
úsek s qtd = 200 MJ/m2, b = 1 400 J/m2s1/2K, O = 0,07 m1/2.
Z obrázku je zřejmé, že se křivky liší. Při použití programu
ConTemp pro vyšetřování průběhu teplot v prvcích vysta-
vených parametrickému požáru je třeba mít tento nesoulad
na paměti. 

Kromě parametrické křivky umožňuje program také vý-
počet pro normový požár s fází chladnutí. Norma [2] však
normovou křivku s fází chladnutí neudává a ani v uživatel-
ské příručce [4] není podrobně popsána. V programu Con-
Temp by se tedy mělo počítat vždy jen s použitím „Opening
Factor Fire“. Pro modelování normového požáru však může
být použit následující postup:

– označí se položka „Opening Factor Fire“ (stejně jako
pro výpočet parametrického požáru). Program bude
počítat podle vztahů (1), (2), (3);

– položky O a b se zadají referenčními hodnotami uve-
denými v normě [2], tedy O = 0,04 m1/2, b = 1 160 J/m2s1/2K.
Program poté bude počítat s hodnotou Γ = 1;

– zadá se velká hodnota požárního zatížení, např. 
qtd = 105 MJ/m2, obecně qtd → ∞.

Program bude počítat: td → ∞, poté (1+0,04˙(t/td)3,5) → 1 a
výsledná rovnice požární křivky bude mít podobu 

Křivka zadaná touto rovnicí má téměř stejný průběh a dosa-
huje přibližně stejných hodnot jako křivka popsaná v normě
[2] rovnicí

Křivky popsané pomocí vztahů (6) a (7) se liší jen velmi
málo (cca o 1 °C). Program ConTemp lze tedy použít pro vý-
počet teplot v prvcích vystavených normovému požáru, po-
kud je tento požár zadán podle uvedených pravidel.

Využití v praxi
To, že je program ConTemp na rozdíl od většiny podob-

ných programů volně dostupný, mu dává šanci stát se vý-
znamným pomocníkem při praktickém navrhování. Vzhle-
dem k popsaným skutečnostem ho nelze použít pro výpočet
rozložení teplot v betonových prvcích vystavených parame-
trickému požáru (není v souladu s normou [2]). Proti tomu
při uvažování normového požáru (zadávaného podle daných
pravidel) není mezi programem ConTemp a platnými nor-
movými předpisy zásadní rozpor, jeho použití tedy lze dopo-
ručit. Následující příklad ilustruje možnost jeho využití při
praktickém navrhování.

Příklad
Má se posoudit požární odolnost prostě podepřeného trá-

mu o rozpětí l = 6 m a rozměrech b = 0,25 m a h = 0,45 m
(obr. 6). Návrhový ohybový moment od zatížení má hodno-
tu MEd = 140,40 kN/m (trám je zatížen stálým zatížením gk =
= 12 kN/m a proměnným zatížením qk = 10 kN/m). Hlavní
nosná výztuž je tvořena pěti profily ∅ 16 mm (za běžné tep-
loty průřez podle ČSN EN 1991-1-1 vyhoví). Krytí hlavní
nosné výztuže je navrženo c = 35 mm, materiály: beton C20/25
a ocel 10 505 (B500). Je požadována požární odolnost R180.
Pokud průřez nevyhoví, je třeba navrhnout odpovídající pro-
tipožární izolaci. Trám je požáru vystaven ze tří stran (shora
je krytý panely).

� Posouzení podle tabulek
Prostě podepřené nosníky musí podle normy [1] při požado-
vané požární odolnosti R180 splňovat požadavky na mini-
mální rozměr (šířku trámu) bmin a osovou vzdálenost výztu-
že od povrchu betonu a podle tab. 1. Posuzovaný trám má
šířku 250 mm a osová vzdálenost výztuže od líce betonu se
vypočítá jako a = c + ∅/2 = 35 + 16/2 = 43 mm. Je tedy zřej-
mé, že nosník tabulkovým požadavkům pro požární odol-
nost R180 nevyhovuje. 

(3)

( ),e472,0e204,0e324,01 325 120 *19*7,1*2,0
g

ttt ⋅−⋅−⋅− −−−+=θ
(4)

(5)

Obr. 5. Porovnání parametrické teplotní křivky podle české normy [2]
a podle dánské normy DS410 (ConTemp) pro zadaný úsek

( ). 18ln 15020 +⋅+= tgθ (6)

( ). 18log34520 10 +⋅+= tgθ (7)

Obr. 6. Zadaný průřez trámu

obzor2_2008.qxp  15.2.2008  17:16  Stránka 36



STAVEBNÍ OBZOR 2/2008 37

� Posouzení metodou izotermy 500 °C
Pro použití metody izotermy 500 °C musí být splněn poža-
davek na minimální šířku průřezu podle normy [1]. Pro po-
žární odolnost R180 je požadována minimální šířka 200 mm
([1], tab. B.1a). Šířka posuzovaného průřezu má hodnotu 
b = 250 mm – uvedený požadavek je splněn. Je tedy možné
použít metodu izotermy 500 °C.

Má-li se posoudit únosnost průřezu vystaveného normo-
vému požáru po dobu t = 180 min, musí platit podmínka

kde MRd,fi je návrhová hodnota momentu únosnosti a MEd,fi

návrhová hodnota momentu od zatížení pro požární situaci.
Návrhový moment od zatížení pro požární situaci [kNm] se
určí z hodnoty momentu při běžné teplotě pomocí redukční-
ho součinitele ηfi výpočtem podle vzorce

kde ηfi je redukční součinitel pro úroveň návrhového zatíže-
ní pro požární situaci a MEd návrhová hodnota momentu od
zatížení při běžné teplotě [kNm]. Hodnotu součinitele ηfi je
podle normy [1] možné zjednodušeně uvažovat 0,7. Pro přes-
nější výpočet lze použít vzorec 

kde gk je charakteristická hodnota stálého zatížení [kN/m];
qk – charakteristická hodnota proměnného zatížení [kN/m];
ψfi – kombinační součinitel pro časté nebo kvazistálé

hodnoty daný buď jako ψ1,1 , nebo ψ2,1;
γG – dílčí součinitel spolehlivosti pro stálé zatížení;
γQ – dílčí součinitel spolehlivosti pro proměnné zatížení.

Charakteristické hodnoty zatížení gk = 12 kN/m, qk = 10 kN/m
(kategorie B), součinitele zatížení γG = 1,35 a γQ = 1,5. Kom-
binační součinitel ψfi se uvažuje jako součinitel ψ2,1. Pro
kategorii zatížení B je hodnota tohoto součinitele rovna 0,3.
Návrhový ohybový moment od zatížení za běžné teploty má
hodnotu MEd = 140,40 kN/m. Po dosazení do vztahů (10) a
(9) dostaneme

Metoda izotermy 500 °C je založena na předpokladu, že
beton s teplotou vyšší než 500 °C nepřispívá k únosnosti,
zatímco zbývající betonový průřez si zachovává původní
vlastnosti. Pevnost výztuže se redukuje v závislosti na její
teplotě. Poloha izotermy se určí pomocí programu Con-
Temp. Na obrázku 7 je sestrojena izoterma 500 °C ve vyšet-
řovaném průřezu trámu, pro výpočet však není nutné znát
celý průběh. Jak je z obrázku zřejmé, rozhodující je vzdále-

nost izotermy od bočního líce trámu, která vymezuje šířku
redukovaného průřezu bfi. V případě, že by se řešil průřez s ta-
ženými horními vlákny, musela by se určit také vzdálenost
izotermy 500 °C od spodního líce, neboť by bylo nutné určit
také redukovanou účinnou výšku průřezu dfi (pro snazší
výpočet norma umožňuje upravit zaoblený tvar izotermy na
tvar pravoúhlý, viz obr. 7).

Pro zjištění vzdálenosti izotermy 500 °C od bočního líce
trámu pomocí programu ConTemp se postupuje následovně:

– označí se položka „Opening Factor Fire“ a zadá se 
O = 0,04 m1/2, b = 1 160 J/m2s1/2K a qt,d = 105 MJ/m2

(obecně jakákoli vysoká hodnota). Tím je požár zadán;
– zadá se čas, ve kterém má být vypočítána teplota, tj.

čas požadované požární odolnosti t = 180 min;
– jde o trám vystavený požáru ze tří stran. Podle již uve-

dených pravidel se zadají jeho rozměry W = 0,125 m
(polovina šířky) a H = 0,45 m (výška). Tím je defino-
ván průřez; 

– zvolí se beton „2 Siliceous Concrete“ a kliknutím se
spustí výpočet;

– zadá se souřadnice y odpovídající horní hraně trámu 
(v tomto místě je vzdálenost izotermy 500 °C od líce
nejmenší). V příkladu, který je zde řešen, by tomu od-
povídala souřadnice y = 0,45 m. Program je však nasta-
ven tak, že v některých případech nelze zadat hodnotu
y = H, zadá se tedy hodnota nepatrně nižší, např. 0,449 m;

– je třeba určit, pro jaké x se teplota v čase t rovná právě
500 °C (teplota se zobrazuje přímo v zadávacím pane-
lu a její hodnota se automaticky mění při změně zadá-
vaných souřadnic).

Hledaná vzdálenost izotermy 500 °C je x = 0,0524 m, šířka
redukovaného průřezu se vypočítá jako

bfi = b – 2x = 0,25 – – 2 ˙ 0,0524 = 0,145 m.

Dále se určí teplota v jednotlivých výztužných prutech.
Postup je shodný jako při zjišťování polohy izotermy, liší se
pouze souřadnice zadávaných bodů (obr. 8). Teplota výztuž-
ných prutů je uvedena v tab. 2.

,                              (8)

,EdffiEd, MM i ⋅=η (9)

.
kQkG

kfik
fi qg

qg
⋅+⋅

⋅+
=

γγ
ψ

η

Tab. 1. Požadované minimální rozměry ([1], tab. 5.5) 

Normová požární 
odolnost

b min = 240 300 400 600

a  = 80 70 65 60

Nejmenší rozměry [mm] 
(možné kombinace)

R180

,                      (10)

,48,0
00,1050,100,1235,1

00,103,000,12

kQkG

kfik
fi =

⋅+⋅
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=
⋅+⋅

⋅+
=

qg
qg
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ψ

η

kNm. 67,3940,14048,0EdffiEd, =⋅=⋅= MM iη

Obr. 7. Redukovaný průřez
trámu

Obr. 8. Označení a souřadnice jednotlivých prutů
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Pro jednotlivé pruty se v závislosti na teplotě θ určí sou-
činitel pro redukci pevnosti výztuže ks,θ (pomocí grafu či
vztahů uvedených v normě [1], čl. 4.2.4.3). Dosazením do
vztahu (11) se určí redukovaná pevnost výztužných prutů.
Výsledná redukovaná pevnost výztuže se určí jako vážený
průměr redukované pevnosti jednotlivých prutů (tab. 2).

kde ks(θ) je součinitel pro redukci pevnosti výztuže,
θ – teplota výztuže [°C],
fsd,fi(θ)– návrhová hodnota redukované pevnosti výztuže

při teplotě θ [MPa],
fyk – charakteristická hodnota pevnosti výztuže při

běžné teplotě [MPa],
θM,fi – dílčí součinitel spolehlivosti pro požární situaci

(θM,fi = 1).

Únosnost průřezu za požární situace se určí ze vztahu

kde As je plocha hlavní nosné výztuže [mm2],
dfi – účinná výška redukovaného průřezu pro požární

situaci [mm],
λ – součinitel definující účinnou výšku tlačené zóny

(λ = 0,8),
xfi – výška tlačené oblasti redukovaného průřezu pro 

požární situaci [mm].

Uvedené veličiny jsou patrné z obr. 9 (je také zřejmé, že vý-
ztužné pruty nemusejí při výpočtu únosnosti za požární situa-
ce ležet uvnitř redukovaného průřezu). Dosadí se As = 1 005 mm2,
fsd,fi(θ) = 50,88 MPa, dfi = d = h – c – ∅/2 = 450 – 35 – 16/2 =
= 407 mm, λ = 0,8 (C20/25) a xfi se určí podle vztahu

kde bfi je šířka redukovaného průřezu pro požární situa-
ci [mm],

η – součinitel tlakové pevnosti betonu (η = 1),
fcd,fi,(20) – návrhová pevnost betonu v tlaku pro požární

situaci při běžné teplotě [MPa].

Dosadí se η = 1,0 (C20/25), fcd,fi(20) = fck/γM,fi = 20/1,0 = 
= 20 MPa, ostatní hodnoty byly již uvedeny. Dosazením do
vztahů (13) a (12)

Podmínka (8) má po dosazení tvar

MRd,fi = 20,36 kNm < MEd,fi = 67,39 kNm.

Podmínka spolehlivosti za požární situace není splněna a
posuzovaný průřez tedy nevykazuje požadovanou požární
odolnost R180. 

� Posouzení průřezu opatřeného protipožární izolací 
metodou izotermy 500 °C

Pro splnění požadované požární odolnosti se navrhne vrstva
izolace charakterizovaná tloušťkou d [mm] a součinitelem
tepelné vodivosti λ [W/mK]. Jako protipožární ochrana může
posloužit obklad ze sádrových desek. Posoudí se průřez opat-
řený obkladem tloušťky 10 mm (d = 0,01 m, λ = 0,22 W/mK).
Určení teploty programem ConTemp bude shodné jako v před-
chozím případě, pouze se společně s parametry průřezu za-
dají hodnoty d a λ . Vzdálenost izotermy 500 °C od bočního
líce betonu je x = 0,0207 mm a šířka redukovaného betono-
vého průřezu bfi = b – 2x = 0,25 – 2 ˙ 0,0207 = 0,2090 m. Re-
dukovaná pevnost výztuže je uvedena v tab. 3.

Ostatní shodné hodnoty se dosadí do vtahů (13) a (12)

Podmínka (8) má po dosazení tvar 

MRd,fi = 109,81 kNm > MEd,fi = 67,39 kNm.

Tab. 2. Určení redukované pevnosti výztuže

f yd,fi(θ), f yd,fi(θ)

1 2 -43,43 813 0,077 38,7

2 2 -84,43 706 0,099 49,4

3 1 -125,43 676 0,156 78,2

Prut k s(θ),i
[MPa]

50,88

Počet 
prutů

Teplota 
θ  [˚C]

Souřadnice 
x, y  [mm]

,                         (11)

,           (12)

Obr. 9. Rozdělení napětí ve vyšetřovaném průřezu za požární situace

(13)

Tab. 3. Určení redukované pevnosti výztuže v izolovaném průřezu 

f yd,fi(θ),i f yd,fi(θ)

1 2 -43,43 524 0,514 256,80

2 2 -84,43 455 0,629 314,25

3 1 -125,43 434 0,656 327,90

Prut k s(θ),i [MPa]

294,00

Počet 
prutů

Teplota 
θ  [˚C]

Souřadnice 
x,y [mm]
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Podmínka spolehlivosti za požární situace je splněna a po-
suzovaný průřez opatřený obkladem ze sádrových desek
tloušťky 10 mm vykazuje požadovanou požární odolnost
R180. Únosnost ve smyku lze posoudit postupem uvedeným
v příloze D normy [1].

Závěr
Znalost rozložení teploty v průřezu vystaveném požáru je

nezbytným předpokladem pro výpočet jeho návrhové únos-
nosti. Rozložení teploty je možné stanovit zkouškami, což
bývá nákladné, nebo výpočtem (s využitím teplotních profilů
[1] nebo vhodnými výpočetními programy). Výpočetní pro-
gram ConTemp v mnoha případech práci usnadní a urychlí.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770001. 
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Procházka, J. – Štefan, R.: Temperature Distribution in
Concrete Elements Exposed to Fire

This paper focuses on the examination of the course of
temperatures in concrete elements exposed to fire. It
describes the available ConTemp computation program,
which can be easily used in practice thanks to its simple
character. Further, it presents an assessment of the com-
patibility of the ConTemp program with the European
standards being newly introduced. Finally, it also pres-
ents an example of its application. 

Procházka, J. – Štefan, R.: Temperaturverteilung in
einem Brand ausgesetzten Betonelementen 

Der Artikel befasst sich mit der Problematik der
Untersuchung des Temperaturverlaufs in Betonelemen-
ten, die einem Brand ausgesetzt sind. Es wird das verfüg-
bare Rechenprogramm ConTemp beschrieben, das in
der Praxis gerade wegen seiner Einfachheit günstig
angewandt werden kann. Im Artikel wird auch die
Übereinstimmung des Programms ConTemp mit den
neu eingeführten europäischen Normen beurteilt und ein
Beispiel für seine Anwendung angeführt.

�dizertace
Dividendová politika stavebních firem
Mgr. Jan Gazda

Práce se opírá o veřejné informační zdroje i vlastní propočty
a dotýká se též problematiky tržní hodnoty firem, efektivnos-
ti kapitálového trhu, rozhodování firem a akcionářů a vývoje
hospodářského výsledku stavebních firem v ČR. Teoretická
část řeší vztah používání dividendového výnosu a výplatního
poměru.

Odhad vlivu trhu podnikatelských nemovitostí
zaměřený na udržitelný rozvoj
Ing. Martin Piech

Dizertace předkládá model pro odhad, jeho omezení a mož-
nost širší aplikace při rozhodování státních a podnikatelských
subjektů. Hodnotí také úspěšnost softwaru Reality.

Územně plánovací aspekty rozvoje 
historických sídel
Ing. Monika Ciglerová

Dizertační práce se zabývá studiem územně plánovacích pod-
kladů a schvalovacích procesů v kontextu historických sídel.
Obsahuje faktický materiál z Velké Británie a Polska, komentuje
rozdíly v přístupu těchto zemí a porovnává je s českou praxí.

Nové technologie zpracování 
a zpřístupnění starých map
Ing. Jiří Cajthaml

V práci se uvádějí nové technologie pro zpřístupnění starých
map v praxi. Nejvýznamnější aplikací je zpřístupnění na inter-
netu, kde jde o pionýrskou práci, která umožní další široké
využití v oblasti geověd.

Prezentace prostorových modelů 
v terénu v kartografii
Ing. Jan Havrlant

Práce se zabývá prezentací prostorových modelů terénu v kar-
tografii. V teoretické části se řeší optimální kombinace stí-
nování, barevné hypsometrie a textury mapy. Přínosem práce
je tvůrčí rozšíření programového prostředí JAVA 3D na zob-
razení modelu terénu, který je uložen ve formátu DEM.
Autorský produkt Pohled3D umožní zvýšit realistický dojem
kartografických výstupů.

Nonlinear Modelling of Concrete Structures
Ing. Omar Rodrigo Bacerreza Nogales

Práce se zabývá modelováním betonových konstrukcí se za-
měřením na únosnost a jejich dlouhodobé působení. Pod-
statnou část tvoří rozbor nelineárních modelů betonu a po-
rovnání numerických postupů s výsledky měření na reálných
modelech.
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Prosklené střechy
doc. Ing. Šárka ŠILAROVÁ, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

S nástupem nových konstrukčních řešení moderní ar-
chitektury se nad obytnými prostory stále častěji uplat-
ňují nejen velkoplošné střešní světlíky, ale i prosklené
střešní pláště. Při správném tepelně technickém návrhu
je nutné se zaměřit především na konstrukční řešení zá-
kladních střešních skladeb, jejich posouzení podle nor-
my a na bezchybnou tvorbu detailů. 

Úvod
Podkroví šikmých a strmých střech nebylo dříve zpravidla

užíváno pro trvalý pobyt osob a sloužilo pouze jako zázemí
– převážně pro skladování nejrůznějších předmětů a sušení
prádla. Ve venkovských objektech se zde většinou ukládalo
seno, které fungovalo jako tepelně izolační vrstva. Vzhledem
k tomu, že nad touto vrstvou byla vzduchová mezera, a pak
již vlastní krytina (např. tašky, došky, šindele) na latích, vznikla
tak funkčně v podstatě „předchůdkyně“ dvouplášťové kon-
strukce střechy. Přibližně v sedmdesátých a osmdesátých le-
tech minulého století se začal prostor podkroví (zpravidla 
u stávajících bytových domů) používat pro bydlení a jiné vy-
užití s trvalým pobytem osob. S nástupem nových konstruk-
čních řešení moderní architektury se od devadesátých let
stále častěji uplatňují nad obytnými prostory nejen velko-
plošné střešní světlíky, ale i prosklené střešní pláště.

Zásady pro návrh 
Střešní pláště se skleněnou krytinou se navrhují k pro-

světlení podstřešního prostoru u zimních zahrad, skleníků
apod. Průhledná krytina může být z tabulového skla nebo z
plastových komůrkových desek. Krytina z tabulového skla
se navrhuje v kombinaci kaleného skla pro exteriér a bez-
pečnostního (lepeného) skla z interiéru. Na základě tepelně
technických požadavků se aplikují dvojskla nebo trojskla,
anebo má sklo z bezpečnostních důvodů drátěnou vložkou.
Vzhledem k mechanickým vlastnostem je nutné zajistit do-
konalou dilataci skleněných tabulí ve stycích a v napojení
na ostatní konstrukce, což je v kombinaci se základní funk-
cí střešního pláště – vodotěsností – pro konstrukční řešení
obtížný úkol. 

Spoje a styky se navrhují volné s přesahem či zasunutím,
anebo opatřené těsněním či pružnými tmely. V horizontál-
ních spárách se skleněné tabule spojují speciálními profily,
jejichž velikost závisí na sklonu krytiny.

Navrhování střech obecně, nejen prosklených, se řídí do-
poručením současně platných norem pro navrhování střech a
pro zatížení stavebních konstrukcí, zatížení sněhem a větrem:

– ČSN 73 1901, – ČSN EN 1991-1-3, 
– ČSN 73 0035 , – ČSN P ENV 1991-2-4,
– ČSN P ENV 1991-2-3, – ČSN EN 1991-1-4. 

Česká technická norma pro zatížení stavebních konstruk-
cí platí současně s evropskými normami, a tak to bude až do
zrušení ČSN 73 0035, které se předpokládá v roce 2010.
Nelze opominout ani ustanovení ČSN 73 0810 Požární bez-
pečnost staveb – Základní ustanovení z dubna 2005. 

Obr. 1. Vícepodlažní prosklené atrium se skleněnou střešní 
konstrukcí (Německo)
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Každý střešní plášť musí být navržen v souladu se závaz-
nými kritérii souboru tepelně technických norem, a sice [1]
a ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – Část 1 až 4 : 2005

a 2007, které jsou v současné době závazné jako celek (dle
zák. 406/2006 Sb., vyhl. 137/1998 a vyhl. 213/2001 Sb.). 

Ke splnění závazných tepelně technických normových po-
žadavků je nutný nový pohled a radikální úpravy konstrukč-
ních řešení prosklených střech včetně detailů. Nové poža-
davky na celkový součinitel prostupu tepla skleněných kon-
strukcí, střešních oken a střešních světlíků (původní požada-
vek na vnitřní povrchové teploty otvorových výplní a kon-
strukcí střech a stěn zůstává v platnosti) radikálně ovlivňují
řešení prosklených střech, střešních světlíků i střešních oken.

Co přinesla změna a novela normy 
Zásadní změny [1] v oblasti prosklených střešních kon-

strukcí a konstrukcí střešních oken: 

� sjednocení požadavku na součinitel prostupu pro stře-
chy lehké a těžké (2005);

� nově zaveden požadavek na celkový součinitel prostu-
pu tepla střešních oken a střešních světlíků (2005);

� nově zaveden požadavek na celkový součinitel prostu-
pu tepla pro lehké obvodové pláště podle poměru pro-
sklené části a neprůhledné (2005);

� požadavek na vnitřní povrchové teploty zůstává v plat-
nosti, nově jde o veličinu teplotního faktoru (2007) otvo-
rových výplní a konstrukcí střech a stěn.

Závazná tepelně technická kritéria návrhu
U prosklených střešních konstrukcí je vždy nutné proká-

zat splnění dvou závazných požadavků normy [1].

� Nejnižší vnitřní povrchová teplota pro konstrukce 
Novým pojmem v novele [1] je teplotní faktor vnitřního po-
vrchu otvorové výplně či prosklené konstrukce, který má
nahradit vnitřní povrchovou teplotu a bude charakterizovat
prosklenou konstrukci jednoznačným výpočetním vztahem 

fRrsi ≥ fRrsiN = fRsi,cr + ∆ fRsi ,

kde fRsi,cr je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu a ∆ fRsi

bezpečnostní přirážka teplotního faktoru. 

Minimální hodnoty faktoru teplotního povrchu pro otvo-
rové výplně a pro lehké obvodové pláště se pro parametry
vnitřního prostředí obytných budov, charakterizované vnitř-
ní teplotou θi = 20,6 °C a relativní vlhkost vnitřního vzdu-
chu ϕi = 50 % pohybují v rozmezí fRsi,N = 0,708 až 0,715,
podle způsobu vytápění a umístění otopného tělesa.

Pro okrajové podmínky podstřešního prostoru vysokých
atrií, jejichž konstrukce jde přes několik podlaží, je nutné
návrhovou teplotu vnitřního prostředí upravit podle skuteč-
nosti, která je charakterizována normovým vztahem pro
návrhovou teplotu vnitřního vzduchu vytápěných staveb ve
výšce nad 5 m od podlahy, a sice

θaih,u = θai + h ˙ ∆ θai,h ,

kde θai je návrhová vnitřní teplota [°C] ve výšce 1,5 m
od podlahy,

∆ θai,h – teplotní gradient [K/m],
h – světlá výška vnitřního prostoru [m].

Teplotní gradient se uvažuje hodnotou ∆ θai,h = 0,3 K/m.

� Součinitel prostupu tepla prosklené střešní konstrukce
U ≤ UN , přičemž U je součinitel prostupu tepla [W.m-2K-1] a
UN požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [Wm-2K-1].

Obr. 2. Prosklená střešní konstrukce

Obr. 3. Detail prosklené střešní konstrukce

Obr. 4. Prosklená střešní konstrukce (Carrefour Praha)
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Pro prosklené či skleněné střešní pláště není v rámci
novely normy [1] definován samostatný požadavek na skle-
něné střešní konstrukce, je nutné proto respektovat požadav-
ky v normě deklarované, které lze pro prosklené střechy
zobecnit podle sklonu od vodorovné roviny:

46–75° svislé okno,
0–45° střešní okno,
±15° od svislice lehký obvodový plášť

(sklon 76–84°je nutné brát přísněji).

Na základě tepelně technického posouzení otvorových vý-
plní a průsvitných částí střešních plášťů je prokázáno, že roz-
hodujícím kritériem návrhu otvorových výplní, střešních svět-
líků a prosklených střech je nejnižší vnitřní povrchová teplo-
ta konstrukce. Kritická místa pro splnění těchto požadavků: 

– okraj zasklívací jednotky včetně hloubky zasklívací
polodrážky,

– tloušťka okenního rámu a správně navržená a provede-
ná připojovací spára,

– tloušťka tepelné izolace osazovacích (zateplovacích)
límců prosklených či průsvitných střešních konstrukcí.  

Obr. 5. Prosklená střešní konstrukce (Švýcarsko)

Obr. 6. Prosklená střešní konstrukce (Švýcarsko)

Tab. 1. Součinitel prostupu tepla UN [1] pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 ˚C pro střešní pláště 
a prosklené konstrukce

požadovaný doporučený

1,7 1,2

1,5 1,1

f w d 0,50 0,3 + 1,4 · f w

f w > 0,50 0,7 + 0,6 · f w

lehký obvodový pláš�, hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, 
s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru f w  = A w /A   [m2/m2], kde A  je 

celková plocha lehkého obvodového pláště [m2] a A w   plocha průsvitné výplně 

otvoru včetně příslušných částí rámu. Rámy by měly mít U f ≤ 2 W/m2·K.

0,2 + 1,0 · f w

Popis konstrukce

Součinitel prostupu tepla 
U N,20 [W/(m2·K)]

okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámu) – kovové rámy musí mít U f ≤ 2 W/m2·K, ostatní U f ≤ 1,7 W/m2·K

šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45˚, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí (včetně rámu) – kovové rámy musí mít U f ≤ 2 W/m2·K, ostatní U f ≤ 1,7 W/m2·K

Obr. 7. Detail ukončení u žlabu prosklené střešní konstrukce

Obr. 8. Detail ukončení u žlabu a u štítové konstrukce prosklené
střešní konstrukce
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Obr. 9. Detaily napojení prosklené střešní konstrukce na lehký obvodový pláš� a na neprůhlednou stěnu s vyznačením kritických míst
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Závěr
Předpokladem bezchybného návrhu, realizace i funkce

proskleného střešního pláště je jeho komplexní řešení v sou-
ladu se závaznými kritérii, s okrajovými podmínkami a od-
povědným zpracováním všech detailů včetně napojení na ne-
průhledné konstrukce. Norma [1] zavádí nové požadavky na
vlastnosti prosklených střešních konstrukcí, střešních oken a
světlíků stanovením hodnoty požadavku na součinitel pro-
stupu tepla. Současně zůstávají v platnosti požadavky na nej-
nižší vnitřní povrchovou teplotu nejen pro konstrukci střeš-
ních oken, ale i vnitřní povrch prosklených střešních kon-
strukcí a střešních světlíků. 

V současné době jsou jen někteří výrobci těchto prvků
schopni náročný požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou
teplotu splnit. Důsledkem je výskyt kondenzátu, který větši-
nou vede ke vzniku plísní na konstrukcích, a tím k jejich
zdravotní závadnosti. Výrobky, které požadavky na vnitřní
povrchovou teplotu splňují, je proto třeba podpořit. 

Článek byl zpracován za podpory projektu MSM
6840770001. 
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Šilarová, Š.: Glassed Roofs  

In the presented paper I will concentrate - in the first
place – on structural solution of fundamental roof com-
positions, their evaluation by the binding criteria of a
project as given in the Czech standard ČSN 73 0540-2007
and on faultless creation of details. Since the 1990’s,  new
structural solutions of modern architecture have increas-
ingly applied large-size roof skylights, and also provided
roof coverings above living areas with glass. 

Šilarová, Š.: Glasdächer

Mit dem Auftreten neuer Konstruktionslösungen der mo-
dernen Architektur werden über Wohnräumen immer
öfter nicht nur großflächige Dachoberlichte, sondern auch
Glasdachhäute angewandt. Bei einem richtigen wärme-
technischen Entwurf ist es notwendig, sich vor allem auf die
Konstruktionslösung des grundlegenden Dachaufbaus, ihre
Begutachtung nach der ČSN 73 0540-2007 und auf die
zweifelsfreie Ausbildung der Details zu konzentrieren. 

� rekonstrukce

Budova na jedné z nejznámějších adres v zemi – Vinohrad-
ská 12, Praha 2 – změní výrazně svou podobu. Sdružení sta-
vebních firem rekonstruuje tento památkově chráněný ob-
jekt do moderní podoby. Po dokončení získá Český rozhlas
celek budov s nejmodernějším vybavením, ohraničený uli-
cemi Vinohradská, Balbínova a Římská, ale zároveň s vaz-
bou na historické tradice této instituce veřejné služby.  

Historická budova Českého rozhlasu je spjata s řadou zlo-
mových okamžiků minulého století v naší zemi. Byla posta-
vena pro Ředitelství pošt a telegrafů a Československý roz-
hlas v letech 1929–1932 podle návrhu architekta Dr. Bohu-
slava Slámy. V padesátých letech byla doplněna zástavbou
proluky v Balbínově ulici a v roce 2000 dostavbou objektu
v Římské ulici. 

Stav objektu i přístavby z roku 1953 byl značně zanedba-
ný a původní funkcionalistická tvář budovy byla vlivem stáří
a nevhodných zásahů v minulých desetiletích na mnoha mís-
tech téměř nepoznatelná. V historické budově sídlil vedle
administrativních a provozních pracovníků, techniků a novi-
nářů také Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Jsou zde i
velká rozhlasová studia. 

Cílem rekonstrukce je nejen budovu zmodernizovat, ale
navrátit jí i původní funkcionalistickou podobu. Probíhající
stavba je v pořadí již druhou etapou rekonstrukce, první pro-
běhla v letech 2004–2005. Rekonstruovaný objekt je památ-

kově chráněn, a proto je nezbytné všechny postupy průběž-
ně konzultovat nejen s investorem, ale také s památkáři. Vý-
stavba probíhá za plného provozu rozhlasu, pouze zaměst-
nanci se přemístili do náhradních prostor v budovách v Řím-
ské ulici. 

Rekonstrukcí bude vrácena historickým částem komplexu
původní tvář, budova na Vinohradské třídě bude organicky
propojena s novými budovami v Římské ulici a rozhlasová
pracoviště budou vybavena nejmodernější technikou. Vznik-
nou nové kanceláře a pracovny redaktorů pro 600 až 650
zaměstnanců, studiové provozy, stravovací zařízení, zdra-
votní středisko, sklady a nové technické zázemí objektu.
Rekonstrukce je hrazena většinou z vlastních prostředků
Českého rozhlasu a s přispěním Ministerstva kultury ČR a
Ministerstva financí ČR. Dohled nad rekonstrukcí vykonává
Národní památkový ústav Magistrátu hl. m. Prahy.

Historická budova Českého rozhlasu

Investor: Český rozhlas
Projektant: Metroprojekt, a. s.
Zhotovitel: Sdružení OHL ŽS, a. s. (vedoucí účastník

sdružení) a HOCHTIEF CZ, a. s.
Zahájení stavby: září 2007
Dokončení stavby: duben 2009
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KSIM – efektivní nástroj pro integrované
navrhování a projektové řízení – část I
Model s neurčitými prvky

Ing. Iva MILICKÁ
doc. Ing. Petr DLASK, Ph.D.

doc. Ing. Petr ŠTEMBERK, Ph.D. 
prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Příspěvek se zabývá neurčitostmi Kaneova modelu pou-

žívaného k technologickým, ekonomickým, environmen-

tálním a sociálně kulturním prognózám. Podstata řešení

a jeho aplikace je ilustrována na ekonomickém modelu

zaměřeném na tvorbu finančních zdrojů.

Úvod
Integrované navrhování zkoumá systém (např. stavební)

ze tří hledisek. Prvním je rozlišovací úroveň (materiál, pr-
vek, celek). Druhým jsou kritéria vymezená pro sledovanou
oblast (technologická, ekonomická, environmentální a sociál-
ně kulturní). Konečně třetí hledisko sleduje vývoj systému 
v čase, tedy dynamiku procesů, které ho charakterizují.

Pro popis procesů bylo vytvořeno mnoho simulačních
modelů. Díky analogiím mezi zákony termodynamiky, eko-
nomiky a dalších souvisejících oblastí, na které upozornil
v příspěvku „Analogies“ připraveném k publikaci M. Ti-
chý, jsou využitelné i v jiných oblastech, než pro které byly
původně vytvořeny. Preferují převážně proměnné, které mo-
hou být dobře kvantifikovány a příslušné zákony jejich vý-
voje v čase ověřovány (jiným modelem) či potvrzovány
(experimentálně). Přitom zpravidla ignorují takové katego-
rie, jako je estetické hledisko, pohodlí, příhodnost, postave-
ní apod. Tyto subjektivní proměnné jsou často rozhodující-
mi parametry. Názorným příkladem je rozhodování o volbě
dopravního prostředku.

Kromě nutnosti výběru proměnných je nevýhodou sofisti-
kovaných modelů jejich složitost, která automaticky vytváří
bariéru mezi tvůrci modelu a těmi, jež se zásadním způso-
bem podílejí na projektovém řízení a plnému pochopení rafi-
novaného modelu nemohou často věnovat dost času.

Potřeba simulačního nástroje, který by byl dostatečně sro-
zumitelný, a přitom dokázal postihnout interakce mezi pro-
měnnými ovlivňujícími zásadně navrhovaný systém, dala
základ vzniku Kaneova simulačního modelu, označovaného
někdy jako simulační jazyk KSIM [1]. Model slouží k popi-
su vývoje proměnných ve všech oblastech integrovaného
navrhování. Je popsán soustavou nelineárních diferenciál-
ních rovnic prvního řádu pro prvky vektoru x = x (t), tzv.
standardy, které zachycují vývoj kvality jednotlivých prvků
systému xi = xi (t), 0 ≤ xi ≤ 1, i = 1, 2, ..., I.

Vzájemné interakce prvků v systému vyjadřuje matice in-
terakcí A = [aij] o rozměru (I, I). Ta je buď konstantní, nebo
se může měnit v čase. V takovém případě vyjadřuje zásahy
do systému, a to buď vnější (ad hoc), nebo vnitřní (podmí-
něné předchozím vývojem standardů). Podrobnosti o prv-
cích matice interakcí a jejich určení lze nalézt v [2]. 

V případě jedné proměnné x = x (t) a jediného parametru
a se soustava diferenciálních rovnic redukuje na tvar

jejíž řešení

spadá do třídy logistických křivek modelujících růst nějaké
množiny. Logistické křivky se uplatňují při řešení různých
modelů v technice, ekonomii, biologii či demografii. Speciál-
ním případem je sigmoida, popsaná rovnicí 

a jejím řešením 

Parametrická soustava logistických křivek je znázorněna na
obr. 1. 

Matice interakcí A je základním prvkem v KSIM. V pří-
padě subjektivních proměnných xi je expertní odhad jejich
prvků aij do jisté míry vágní, zatímco v případě objektivních
proměnných, podložených např. fyzikálním modelem, mají
modelové nejistoty spíše náhodný charakter. Je proto logic-
ké v prvním případě pracovat s fuzzy proměnnými, zatím-
co ve druhém případě s náhodnými proměnnými, což ná-
sledně umožňuje uplatnit model KSIM i v rizikové analýze.

Předložené téma bude publikováno ve dvou částech –
první je věnována fuzzifikaci modelu, druhá pak jeho rando-

,                               (1)

( ) ( ) ( )[ ], exp0lnexp atxtx −= kde a je parametr,             (2)

(1’)

.                  (2’)

Obr. 1. Soustava logistických křivek
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mizaci a z toho plynoucím důsledkům. Po stručném nástinu
teorie jsou oba přístupy ilustrovány na modelu města Příb-
ram [2]. V tomto článku jsou studovány vnější toky finanč-
ních prostředků a schopnost regionu vytvářet vlastní finanč-
ní zdroje.

Základní rysy modelu 
Kaneův model [1] vychází z těchto předpokladů:

– všechny proměnné jsou ohraničeny, tj. ;
– proměnné se vzájemně ovlivňují;
– odezva proměnné na jakýkoli podnět se blíží nule, když

se proměnná blíží své hraniční hodnotě, tj. xi → 0
(práh) nebo xi → 1 (nasycení);

– veličiny projevují tím větší vliv na ostatní, čím jsou
větší a čím větší je jejich změna v čase;

– komplexní interakce jsou popsány polem binárních
interakcí (mezi dvěma prvky).

S uvážením těchto vlastností mají bilanční rovnice v mo-
delu KSIM tvar 

Sčítá se přes všechna j (sumační pravidlo pro opakující se
indexy). V soustavě (3) jsou aij a bij prvky interakčních ma-
tic. Druhý sčítanec se zavádí proto, že relativní změna (např.
zvýšení teploty vzduchu) je vnímána výrazněji než sama hod-
nota (např. teplota).

Soustavu nelineárních rovnic řešíme po časových krocích
∆t. Za předpokladu, že známe všechny hodnoty v čase tr–1 a
považujíce je za konstanty, lze integrací postupně vypočítat
z (3) nové hodnoty xi (tr) jako

kde

Predikci (4) lze zpřesňovat náhradou konstantních hodnot
veličin xj jejich lineární či kvadratickou aproximací. Kane ve
svém původním příspěvku [1] uvedl bez bližšího odůvodně-
ní řešení ve tvaru (4) s exponentem

Prvky interakčních matic jsou buď konstantní po celé sle-
dované období, nebo při intervenčních zásazích jsou dány
hodnotami z předchozího časového kroku. Výpočty proká-
zaly, že mezi výsledky získanými pomocí vztahů (5) a (5’)
není téměř rozdíl. Všimněme si, že rov. (1) je zvláštním pří-
padem (3) a řešení (1) naznačuje charakter prognóz plynou-
cích z modelu KSIM. Obdobné řešení lze získat, nahradí-
me-li v soustavě (3) modulační funkci xi ln xi funkcí (xi –1).

Fuzzifikace modelu
Neurčitosti plynoucí z predikce prvků aij, bij interakčních

matic, a tím neurčitosti dopadající na časový průběh pro-

měnných xi = xi (t), nejsnáze postihneme, budeme-li funkční
hodnoty těchto veličin považovat za fuzzy čísla [3]. Míru
neurčitosti (vágnosti) vyjadřuje funkce příslušnosti. Na
obrázku 2 je vyznačen nejjednodušší průběh pro dvě fuzzy
čísla Aα a Bα a jejich fuzzy součet Cα vyznačený tučně. Míra
neurčitosti s rostoucí hodnotou proměnné α klesá.

Lze tedy očekávat, že množina číselných hodnot

na úrovni řezu α, kde aα je nejmenší a aα největší hod-
nota, reprezentuje fuzzy číslo Aα s menší nejistotou než
množina x ∈ 〈1; 3〉 pro α = 0. Hodnotu  lze očekávat v mno-
žině hodnot příslušejících do Aα s jistotou. Je označována
jako „singleton“ nebo jednoduše střední hodnota a odpovídá
obvyklému vyjádření Aα reálným číslem. Z obrázku 2 je vi-
dět, že v aritmetice fuzzy čísel pracujeme místo s jedinou
číselnou hodnotou s krajními hodnotami intervalů. Tomu
odpovídají i základní aritmetické operace. Snadno nahlédne-
me, že operací fuzzy sčítání pro fuzzy čísla z obr. 2 lze vy-
jádřit jako max-min konvoluci (+), tedy

Odečítání je analogické.

Pro další operace zavedeme operátor ∧ pro minimum a 
∨ pro maximum a budeme definovat operaci fuzzy násobe-
ní jako max-min konvoluci (x), tedy

Jde-li o operaci s reálnými kladnými čísly (obr. 3), vzorec
(7) se redukuje na tvar 

;1;0 〉〈∈ix

(3)

(4)

(5)

.     (5’)

Obr. 2. Fuzzy sčítání Cα = Aα (+) Bα

(6)

(7)

(7’)
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Fuzzy dělení je opět definováno jako max-min konvoluce (/),
tedy

V případě operace s reálnými kladnými čísly se vzorec (8)
redukuje na tvar 

Jako příklad vypočteme podle obr. 4

Ze vztahu (9) i z obrázku je vidět, že Dα  ≠ Aα ! Princip max-
-min konvoluce uplatníme i na operace s fuzzy čísly, která
jsou funkčními hodnotami složitějších výrazů (princip rozší-
ření).

Na základě uvedených vztahů můžeme fuzzifikovat řeše-
ní (4) soustavy (3). Náhradu reálných čísel aij, bij, xi fuzzy
čísly (aij)α, (bij)α, (xij)α  můžeme realizovat v libovolném řezu
uplatněním hraničních hodnot pro α ∈ 〈0; 1〉. Výpočet na
každém kroku spočívá v nalezení minimálních, středních a

maximálních hodnot pro daný řez α, tedy (xi; xi mean; xi). Pro
numerická řešení jsme použili lineární aproximaci v čase

Aplikace modelu s neurčitostmi
Předmětem zkoumání je segment I modelu města Příbram

[2], zaměřeného na tvorbu zdrojů (obr. 5). Další dva seg-
menty II a III, které mohou být s prvním v interakci, sledu-
jí rozvoj města a jeho lidských zdrojů. Interakce s dalšími
se pro přehlednost v této studii neuvažují.

Základním problémem je ohodnocení interakcí. K tomu-
to účelu je vhodné, jsou-li prvky matic interakcí vyjádřeny
ve stejných jednotkách (objemových, hmotných, topologic-
kých či finančních). Metodika hodnocení není předmětem to-
hoto příspěvku, podrobně je popsána v [2]. Vzájemné inte-
rakce jsou vyznačeny na obr. 5. 

Nevyznačeným interakcím přísluší hodnota aij = 0. Vý-
sledná matice středních hodnot (singleton) je podle [2] 

Vliv relativních změn nebyl uvažován, takže matice

Bmean Bαα  0.

Vektor počátečních podmínek zvolíme stejně jako v klasic-
kém řešení 

xT (0) = {0,711; 0,5; 0,580; 0,476}.

Abychom získali řešení pro jednotlivé řezy α, vyjádříme nej-
prve expertním odhadem minimální a maximální hodnoty
prvků matice interakcí, tj.

. (8)

Obr. 3. Fuzzy násobení Cα = Aα (x) Bα

Obr. 5. Segment I modelu města Příbram – tvorba zdrojů

Obr. 4. Fuzzy dělení Dα = Cα (x) Bα

(8’)

(9)

(10)

.

.
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Snadno zjistíme, že při zvolené nejistotě leží střední hodno-
ty součinitelů interakce uprostřed krajních hodnot intervalů,
takže v tomto zvláštním případě

Prvky matice Aα pro α ∈ 〈0; 1〉 snadno určíme lineární inter-
polací za předpokladu, že jejich funkce příslušnosti mají tvar
podle obr. 2. Výsledky řešení podle vzorce (10) jsou pro
hodnoty α = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1, tzv. řezy α, znázorněny na
obr. 6.

Ve všech případech jsme považovali počáteční hodnoty xi
(0) za známé. Logika věci říká, že i tyto konstanty by mohly
být vnímány jako fuzzy čísla. Výpočet by se tím nijak ne-
zkomplikoval.

Vzhledem k tomu, že model KSIM je nelineární, dochází
při výpočtu odezvy systému k výraznému zkreslení funkcí
příslušnosti µxi v čase. To je dobře vidět na jejich průběhu
v případě fuzzy proměnné x2 na obr. 7.

Závěr
Popsané fuzzy řešení ukazuje na rozdíl od řešení klasické-

ho jistý rozptyl ve výsledcích v závislosti na míře neurčitos-
ti vstupních parametrů – součinitelů interakce, nebo počá-
tečních podmínek. Z průběhu jednotlivých standardů je vi-
dět, že se míra neurčitosti s časem mění. V určité fázi roste,
v jiné se zmenšuje.

Jak bude ukázáno v navazujícím příspěvku, podobné rysy
vykazuje i řešení založené na pravděpodobnostním pojetí. 
V něm jsou jak neznámé standardy, tak součinitele interak-
ce považovány za náhodné funkce, resp. náhodné proměnné.

Praktické závěry lze přijmout obdobně jako při aplikaci
klasického modelu. Rostoucí standardy x1, x3, x4 ukazují na
rostoucí trendy prvků „daňové příjmy“, „bilance kapitálu“ a
„investice“, klesající standard x2 ukazuje na klesající trendObr. 6a–d. Fuzzy – řezy standardů 

Obr. 7. Vývoj funkce příslušnosti v čase pro proměnnou [x2 (t)] α

a)

b)

c)

d)
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prvku „úvěrová politika“. Jde o pozitivní vývoj, který je
příznivě podpořen poklesem „úvěrové politiky.“ Jak je uve-
deno v [2], v omezeném rozsahu jednoho segmentu kom-
plexního modelu města lze očekávat, že odčerpání kapacity
z prvků s rostoucími standardy povede k pokrytí úvěro-
vých zátěží. Fuzzy přístup umožňuje v těchto úvahách zvá-
žit vždy přítomnou míru neurčitosti. S jeho uplatněním se
počítá též při hodnocení kvality budov z hlediska udržitel-
ného rozvoje.

Článek vznikl za podpory projektu 1M 0579 MŠMT ČR
v rámci aktivit Výzkumného centra CIDEAS.
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Applications of Selected Discrete Element
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Ing. Michael Ganyo Klaku Kugblenu

Dizertační práce se zabývá tvorbou numerických modelů pro
posuzování stability stěn vlivem otřesů při důlní činnosti.
Předkládají se dvě metody vhodné pro praktické použití při
realizaci hloubených konstrukcí.

Vlastnosti materiálů na bázi alkalicky
aktivované strusky
Ing. Lucie Zuda

Cílem práce je zjištění možnosti širšího uplatnění strusek ve
stavebnictví v oblasti vysokých teplot. Ověřují se vlastnosti
vzorků vyrobených ze tří typů materiálů: směs s křemenným
pískem, elektroporcelánem a elektroporcelánem a ver-
mikulitem. Měří se tepelně technické a materiálové parametry
při různých teplotách. Nejvhodnější jsou posledně jmenované
směsi.

Formulace materiálů na bázi sádrové pěny
Ing. Alena Vimmerová

V práci se popisují vlastnosti zkoumaných materiálů a opti-
malizují se složky pro výrobu sádrových kompozitů. Prove-
dené pokusy vedly k formulaci sádrového kompozitu s velmi
dobrými uživatelskými vlastnostmi.

Rezidenční mikroprostředí
Ing. Hana Doležílková

Práce se věnuje praktickým dopadům problematiky rezi-
denčního mikroprostředí na bytové stavby. Programové řešení
systematicky odstraňuje chyby a je podloženo měřením v ně-
kolika bytech v různých pražských lokalitách.

Oceňování nemovitostí v závislosti 
na životnosti a opotřebení konstrukčních
systémů a prvků
Ing. Petr Pohl 

Teoretická část práce se vztahuje ke vztahu ceny a hodnoty. Je
vyvinuta znehodnocovací metoda s rektifikujícími konstanta-
mi. Výsledkem je kvantifikace opotřebení staveb, což před-
stavuje potenciál pro úpravu legislativních pasáží pro oceňo-
vání nemovitostí.

Udržitelný management venkovských sídel
Ing. Dagmar Svrčinová

Práce kvalitativně popisuje nástroje a cesty k rozvoji ven-
kovských sídel ze sociálně ekonomického hlediska a je přís-
pěvkem do aktuálního poznání problematiky technicko-eko-
nomických disciplín.
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Dlouhodobé sledování teploty a vlhkosti 
na rekonstruované budově – část I 

prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Pro rekonstrukci a zateplení byl vybrán objekt z konce
19. století. Dlouhodobé sledování teploty a vlhkosti před
započetím prací a po jejich skončení zahrnovalo měření
tří teplotních a vlhkostních profilů včetně záznamu údajů.
V této části článku je objekt stručně popsán včetně průběhu
rekonstrukce, metody sledování a záznamu dat. Diskuze
výsledků a závěry budou publikovány ve druhé části.

Úvod
Pro dlouhodobé sledování teplotních a vlhkostních pod-

mínek v objektu a v jeho obvodovém plášti byla vybrána bu-
dova mateřské školy v pražských Hlubočepích, ve které v roce
2002 proběhla rekonstrukce. Porovnání teploty a vlhkosti
před provedením rekonstrukce a po jejím ukončení mělo po-
skytnout podklady pro posouzení vhodnosti, účelnosti a kva-
lity provedené práce. V neposlední řadě se počítalo s vy-
užitím získaných meteorologických a klimatických paramet-
rů pro další vědecké projekty a výzkum.

Popis objektu
Budova pochází z konce 19. století. Hlavní fasáda je bo-

hatě členěna (obr. 1), a proto ji bylo nutno zachovat v původ-
ní podobě. To byl hlavní důvod pro uplatnění navrženého
tepelně izolačního systému. Účelem rekonstrukce bylo mi-
mo jiné zvýšit tepelný odpor obvodového pláště, což umož-
ňuje systém vnitřního zateplení Inrock. Současně s aplikací
tohoto systému byl zateplen strop běžnou tepelnou izolací
(deskami minerální vlny Rockwool) na podlaze půdy ve dru-
hém nadzemním podlaží. Přípravné práce spočívaly v od-
stranění malby stěn, osekání a následném vyspravení nesou-
držné a drolivé omítky vápenocementovou maltou a zakon-
čení štukovou vrstvou. Rovněž byly demontovány dřevěné
obklady stěn.

Dodatečná tepelná izolace Inrock byla osazena na obvo-
dové stěny všech místností určených k stálému pobytu, tzn.
v hernách, pracovnách, lehárnách, přilehlých šatnách a pra-
covnách zaměstnanců. Tloušťka izolace byla navržena 80 mm,
tepelný odpor R = 1,73 m2KW-1 (laboratorně měřeno při tep-
lotě 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 95 %, tj. při nejhor-
ších podmínkách). Při tloušťce stávajícího cihelného zdiva
600 mm tak přesáhne celkový tepelný odpor zateplené kon-
strukce hodnotu doporučenou normou [1]. Součinitel prostu-
pu tepla venkovní stěny má být UN = 0,38 Wm-2K-1, což
odpovídá tepelnému odporu 2,63 m2KW-1.

Tepelně izolační desky Inrock sestávají ze dvou vrstev
rozdílné objemové hmotnosti. Vrstva „hard“ (tvrdší) tl. cca
30 mm s výraznou hydrofilní úpravou pro rychlé rozvedení
vlhkosti (jako opatření proti tvorbě plísní) je určena pod
finální povrchovou úpravu stěny, vrstva „soft“ (měkčí) 
o tloušťce cca 50 mm, sloužící jako hlavní tepelná izolace,
je osazována na stěnu konstrukce. Rozměry desek jsou 600 x
x 1 000 x 80 mm.

Pro lepení desek na stěnu byla navržena stěrka KAM od
firmy Sakret. Plní zároveň funkci retardéru vodní páry. Její
schopnost propouštět vodní páry je charakterizovaná fakto-
rem difúzního odporu µ = 10,6. Stěrka se musí nanášet na
celou plochu stěny, aby byla zaručena celistvost vrstvy –
prvky vystupující z podkladu (ocelové konzole na radiáto-
ry, konce trubkového vedení apod.) je nutno těsnit po celém
obvodu.

Desky Inrock je nutné při ukládání zdola nahoru na vazbu
včetně křížení v rozích místností přitlačovat těsně k sobě. Ke
kotvení slouží talířové hmoždinky EJOT IDK-T 8/60 x 155,
a to vždy jedna ve středu desky. Pro zajištění celistvosti plo-
chy stěrky je nutné před zasunutím hmoždinky do stěny
nanést do míst zapuštění montážní těsnicí pěnu. 

Povrchová úprava vnitřní izolované stěny byla navržena
ze stěrky FFP (součinitel difúzního odporu µ = 5,5), rovněž
od firmy Sekret, ve skladbě: vrstva stěrky FFP tl. 3 mm na-
nesená na izolační desky, výztužná síťovina, krycí vrstva
stěrky FFP tl. 1,5 mm a finální vrstva stěrky FFP tl. 1,5 mm.
Tato vrstva byla opatřena barevnými nátěry (Karlomix) ve
dvou vrstvách. Rozvodné a přístrojové krabice pro elektro-
instalaci byly uloženy do vyříznutých otvorů v minerální
vlně a do sádrové směsi. 

Před aplikací tepelně izolačního systému bylo nutné od-
stranit i omítku okenního ostění. K zateplení těchto z hle-
diska zateplení kritických míst a okenního nadpraží byla po-
užita tvrdší vrstva desek Inrock tl. 30 mm, aby bylo zaruče-
no rozvedení případné vlhkosti. Dřevěné parapetní desky 
v místnostech s dodatečnou tepelnou izolací byly rozšířeny
o tloušťku izolační desky. 

Nosná konstrukce z latí 40 x 18 mm pro osazení dřevě-
ných obkladů zateplených stěn do výše 1 500 mm se lepila
montážní pěnou PUR-65 (WURTH) v tl. 4 mm. Pro zajiště-
ní vertikálního proudění vzduchu mezi obkladem a stěnou
byla navržena ve svislém uspořádání. Opravena (repasová-
na) byla též všechna okna budovy. Na očištěnou podlahu
půdy byly položeny desky minerální vlny Rockmin (Rock-
wool). Celková tloušťka této izolační vrstvy byla 160 mm.Obr. 1. Jižní a východní fasáda objektu
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Severní část obvodové stěny, směřující do dvora, dodatečně
izolována nebyla, protože se k ní přimykají nevytápěné (pou-
ze temperované) prostory – schodiště, chodby, záchody a skla-
diště. Rekonstrukci v období červen až srpen 2002 proved-
la firma Bau Plus [3].

Monitorování tepelně vlhkostních 
parametrů

Po přijetí rozhodnutí o rekonstrukci budovy se uvažovalo
o zahájení objektivního měření, kterým by byla prokázána
její ekonomická a ekologická účinnost. Pro porovnání bylo
nutné získat určité teplotní a vlhkostní údaje při provozu
budovy před rekonstrukcí a po ní. Jako nejjednodušší bylo
vybráno sledování teploty a vlhkosti ve třech profilech ob-
vodového pláště, a to na jeho východní, jižní a západní stě-
ně, které budou zateplovány. 

Měřicí ústředna Comet MS3+ se šestnácti kanály [2]
umožňuje zaznamenávat údaje jak z teplotních čidel, tak z
čidel měřících relativní vlhkost vzduchu. Jako teplotní čidla
byly použity námi vyrobené termočlánky chromel-alomel
hlavně pro bodové měření teplot a teplotní čidla na bázi niklo-
vých odporových teploměrů firmy Comet. Rozlišovací schopnost
těchto snímačů je nejméně 0,1 K, což je pro daný účel velmi
vhodné. Pro měření relativní vlhkosti vzduchu byly použity
sondy stejné firmy. Záznam byl nastaven na interval 30 minut.

V objektu byly již v říjnu 2001 nainstalovány sondy pro
měření teploty a relativní vlhkosti vnitřního a vnějšího pro-
středí a povrchových teplot ve dvou profilech (východ a jih)
v prvním nadzemním podlaží. Získané údaje byly zazname-
návány jednou měřicí ústřednou, druhou pak údaje z třetího
profilu (západ) ve druhém podlaží. Sledování probíhalo prů-
běžně a je zaznamenáno (až na jisté výpadky, které způsobi-

ly pracovnice školky hlavně při úklidu) až do června 2002,
kdy začala rekonstrukce budovy.

Po jejím skončení v říjnu 2002 byly opět osazeny měřicí
sondy (tab. 1) pro monitorování teplot na rozhraní cihelné
zdi a tepelné izolace a sondy pro měření relativní vlhkosti
vzduchu v minerální vlně (ve stejných místech jako teplot-
ní čidla). Při měření byly dodržovány teoretické zásady pro
měření teploty a vlhkosti a jejich vyhodnocování [4], [5]. 

Zpracování dat
Údaje se zaznamenávaly průběžně (s určitými výpadky)

až do června 2006. Z ústředen byly v průměru každé dva mě-
síce stahovány a jsou uchovány v elektronické podobě. Pro-
gram MS Excel umožňuje jejich vyhodnocování. 

Snadným výpočtem lze zjistit, že probíhalo-li měření takřka
pět roků a zaznamenávalo se každou půl hodinu většinou 21
údajů, je jejich celkový počet větší než 1,8 milionu. V tabul-
kové formě jsou tyto údaje členěny do adresářů po topných
sezónách. I tak je v každém souboru takové množství dat,
že se při jejich sledování v chronologickém zápisu ztrácí orien-
tace a přehlednost. Ani grafické chronologické znázornění
z jednotlivých kanálů neposkytuje obraz, ve kterém je možné
se orientovat. Bylo proto nutné zvolit zjednodušené zobrazení.

� Jako ilustrace záznamů je na obr. 2 znázorněn průběh
teplot pouze v jednom dni před rekonstrukcí a pouze v jed-
nom (západním) profilu obvodové stěny. Zobrazuje pouze 
5 z 21 kanálů záznamových ústředen. Pro dokreslení je nutné
poznamenat, že tento záznam využívá pouze asi jednu dese-
titisícinu naměřených údajů. Pro diskuzi byly takto zobraze-
ny hodnoty pro vybraný den před rekonstrukcí pro všechny
tři profily, a to jak pro teplotu, tak pro vlhkost (pracovně
označené jako grafy č. 1 až 5). 

Tab. 1. Umístění čidel na kanály ústředen

1. NP 2. NP

  1 – vnější teplota povrchu zdi – východ   1 – vnější vlhkost vzduchu

  2 – vnější teplota povrchu zdi – jih   2 – vnitřní vlhkost vzduchu

  3 – vnitřní teplota povrchu zdi – východ   5 – vnější teplota vzduchu

  4 – vnější vlhkost vzduchu   6 – vnější teplota povrchu zdi – západ

  5 – vnější teplota vzduchu   7 – vnitřní teplota povrchu zdi – západ

  6 –vnitřní vlhkost vzduchu   8 – vnitřní teplota vzduchu

10 – vnitřní teplota povrchu zdi – jih   9 – povrchová teplota radiátoru

11 – povrchová teplota radiátoru 10 – teplota vzduchu mezi okny 

12 – vnitřní teplota vzduchu –

1. NP 2. NP

  1 – vnější teplota povrchu zdi – východ   1 – vnější vlhkost vzduchu

  2 – vnější teplota povrchu zdi – jih   2 – vnitřní vlhkost vzduchu

  3 – teplota na retardéru (DU) – východ   5 – vnější teplota vzduchu

  4 – vnější vlhkost vzduchu   6 – vnější teplota povrchu zdi – západ

  5 – vnější teplota vzduchu   7 – vnitřní teplota povrchu zdi – západ

  6 – vnitřní vlhkost vzduchu   8 – vnitřní teplota vzduchu

  7 – povrchová teplota radiátoru   9 – povrchová teplota radiátoru

  8 – vlhkost na retardéru (DU) – východ 10 – teplota vzduchu mezi okny

  9 – vlhkost na retardéru (DU) – jih 11 – teplota na retardéru (DU) – západ

10 – vnitřní teplota povrchu zdi – východ –

11 – vnitřní teplota vzduchu –

12 – vnitřní teplota povrchu zdi – jih –

Po rekonstrukci (2002)

Před rekonstrukcí (2001)
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� Obdobně se postupovalo se zobrazením vybraného dne
po rekonstrukci. Z pracovních grafů č. 6 až 10 je zde uve-
den pouze obr. 3. 

� Grafické znázornění průběhu teploty a vlhkosti v delších
časových úsecích je nepřehledné. I úsek asi čtyř měsíců na
zvolené ukázce na obr. 4 neposkytuje použitelné informace.

� Aby tedy bylo možné průběh teploty a vlhkosti ve vět-
ších časových úsecích graficky znázornit, bylo nutné data redu-
kovat. Z tabulkových záznamů je možné vyčíst, že mini-
mální teplota se v jednotlivých dnech objevuje nejčastěji
kolem šesté a maximální kolem patnácté hodiny. Proto byly
tyto časy zvoleny jako reprezentativní pro všechny údaje. 
V podstatě se tak denní sinusový průběh teploty, naměřený
48 údaji, redukoval pouze na maximum a minimum (obr. 5). 

� Ještě názornější je, vynášejí-li se samostatně maxima a
samostatně minima. Pak je možné zobrazit i delší časový
úsek a graf neztrácí přehlednost. Je možné s ním pracovat,
tj. porovnávat jej s jinými časovými úseky, s jinými profily
apod. (obr. 6).

Výsledky měření

Před rekonstrukcí
Grafy č. 1–5 (na obr. 2 je pro ilustraci uveden pouze graf

č. 4) tvoří první skupinu údajů (tj. v topné sezóně 2001–
–2002). Je z nich zřejmý průběh teploty a vlhkosti ve vy-
braný den ve všech třech profilech. Údaje byly zaznamená-
ny po 30 minutách. Profily ve východní a jižní stěně byly
situovány v rohové herně pro děti v prvním nadzemním pod-
laží. Východní profil byl zvolen na stěně ve výšce asi 1,8 m
(na vnějším povrchu stěny ve výšce cca 3 m) uprostřed mezi
krajním oknem a jihovýchodním rohem místnosti (cca 0,8 m
vpravo od okna). 

Před parapetem byl dřevěnou mříží zakrytý radiátor úst-
ředního topení ve vzdálenosti asi 1,2 m od zvoleného profi-
lu. Na jeho povrchu bylo umístěno jedno teplotní čidlo. Tím
bylo možné indikovat aktivaci vytápění. Při topení se teplo-
ta pohybovala většinou kolem 45 °C. V jižní stěně, která ne-
má okna, byl profil určen do výšky asi 2,2 m (těsně nad
skříňkou na hračky postavenou u stěny) – na vnějším povr-
chu ve výšce asi 3,2 m, ve vzdálenosti asi 2,5 m od jihový-
chodního rohu místnosti. Měřicí ústředna byla ukryta za
květinovou výzdobou na nižší skříňce v rohu místnosti, aby
byla z dosahu dětí a nerušila provoz školky. Čidla pro indi-
kaci venkovní teploty a relativní vlhkosti vnějšího vzduchu
byla umístěna na vnějším jihovýchodním rohu budovy ve
výšce odpovídající zvoleným profilům, tj. asi 3 m nad zemí,

Obr. 2. Teploty 15.2.2002 – západ (graf č. 4)

Obr. 3. Teplota 8.1.2003 – západ (graf č. 9)

Obr. 4. Teplota – 1. NP, východ, 18.12.01 23.5.02 (graf č. 11)

Obr. 5. Vlhkost – 1. NP, východ, 15.11.-17.12.2002 (graf č. 12)

Obr. 6. Teplota – 1. NP, východ, 6:00 h, říjen 2002–březen 2003
(graf č. 14)
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v mřížkované skříňce asi 5 cm od povrchu fasády. Čidlo
relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bylo spolu s niklovým
teploměrem pro registraci vnitřní teploty položeno na skříň-
ce před jižním profilem asi 20 cm od vnitřního povrchu stě-
ny. Vnitřní i vnější povrchovou teplotu v jednotlivých pro-
filech měřily bodové termočlánky chromel-alomel.

Pro západní profil bylo zvoleno místo uprostřed stěny
mezi prvním a druhým oknem od jihozápadního rohu v
tělocvičně ve druhém nadzemním podlaží. Vnitřní čidla byla
ve výšce 1,8 m (což z vnějšku odpovídá výšce 4,5 m nad
zemí) zabudována obdobně jako v prvním podlaží. Měřicí
ústředna byla umístěna uvnitř špaletového okna, volný tep-
lotní kanál byl využit pro měření teplot mezi vnitřní a vněj-
ší částí okna (na ústředně uvnitř okna).

Na průběhu grafů č. 1, 2 a 4 je dobře vidět, že povrchová
teplota stěny v interiéru je stále nižší zhruba o 2 °C než tep-
lota vnitřního vzduchu a že se v podstatě nemění. Teplota
interiéru se téměř neodchyluje od 23 °C (mírný pokles ko-
lem jedenácté hodiny v místnosti prvního nadzemního pod-
laží byl zřejmě způsoben krátkodobým deštěm a s tím spo-
jeným značným nárůstem venkovní vlhkosti a okamžitým
poklesem venkovní teploty). Zajímavý, ale zcela logický, je
průběh povrchové teploty vnější stěny v jednotlivých profi-
lech ve srovnání s teplotou exteriéru. V nočních hodinách
je venkovní teplota vesměs o 2–4 °C nižší než povrchová tep-
lota stěn. Přes den však větší setrvačností teploty stěny
stoupne vnější teplota vzduchu rychleji a je až o 8 °C vyšší
než teplota stěny. Z průběhu těchto teplot na jednotlivých
stěnách je patrný i vliv ozáření a slunečního svitu. Speciálně
na grafu č. 4 je vidět i vliv skleníkového efektu na teplotu
uvnitř okna.

Na grafech č. 3 a 5, kde je znázorněn průběh relativní vlh-
kosti vnějšího a vnitřního vzduchu během jednoho dne, je
dobře vidět, že vnitřní vlhkost je poměrně stálá (20–30 %),
ale vlhkost vnějšího vzduchu se značně mění podle jeho tep-
loty (30–90 %). Je také možné pozorovat, že při ústředním
vytápění dochází ke značnému vysychání vzduchu. Větrá-
ním se větší vlhkosti nedosáhne, protože venkovní vlhký
vzduch je studený a po zahřátí jeho relativní vlhkost ihned
podstatně klesne. Pro zvýšení relativní vlhkosti vzduchu
v teplém interiéru se musí zvýšit absolutní vlhkost dodáním
vláhy, což se nejlépe uskuteční vypařením určitého množství
vody.

Po rekonstrukci
Podobně je možné sledovat i hodnoty na grafech č. 6–10

(viz pouze graf č. 9 na obr. 3). Osazení čidel je stejné, nově
jsou monitorovány hodnoty získané z čidel na retardéru,
umístěných mezi vnitřním povrchem staré zdi a nově osaze-
nou izolací z minerální vlny. Čidla snímající teplotu na
vnitřním povrchu stěny jsou tedy na povrchové úpravě izo-
lace. Jako referenční den po rekonstrukci byl vybrán 8. leden
2003, kdy byla venkovní teplota přibližně taková, jako před
rekonstrukcí 15. února 2002.

Obecné závěry, učiněné na základě rozboru grafů č. 6–10,
jsou stejné, jako při rozboru grafů č. 1–5. Navíc je nutné
zdůraznit přítomnost údajů z nově zabudovaných čidel me-
zi vlastní zdí a novou izolací. Teplotní hodnoty z těchto čidel
jsou v podstatě stálé a leží zhruba uprostřed mezi hodnotami
na vnitřním a vnějším povrchu stěny. Z toho již je možné
učinit závěr, že tepelný odpor celé stěny se izolací zvětšil na
zhruba dvojnásobek a že kolísání venkovní teploty se vzhle-
dem k velké tepelné kapacitě, a tudíž velké teplotní setrvač-
nosti staré cihelné zdi na změně teplot uvnitř stěny a interié-
ru, téměř neprojevuje. Čidlo snímající relativní vlhkost vzdu-
chu uvnitř minerální vlny nezaznamenalo větší hodnotu než

30 %. To znamená, že v minerální vlně ke kondenzaci vod-
ních par nemůže docházet – izolace tedy nevlhne, nezhoršu-
jí se její tepelně technické parametry a nevznikají podmínky
pro bujení plísní.

Teploty v delším období

Graf č. 11 na obr. 4 je uveden pouze jako ilustrace toho,
že zobrazení průběhu jednotlivých údajů zaznamenaných
měřicí ústřednou pro delší časový úsek je velmi nepřehled-
né. Snad je možné z grafu vyčíst interval, ve kterém se tep-
loty ve sledovaném období pohybují.

Maximální a minimální hodnoty
Jak již bylo řečeno, pro snadnější znázornění průběhu tep-

loty a vlhkosti za delší období bylo nutné data redukovat. 
Z tabulkových záznamů je možné vyčíst, že minimální tep-
loty se v jednotlivých dnech objevují nejčastěji kolem šesté
a maximální kolem patnácté hodiny. Proto byly tyto časy zvo-
leny jako reprezentativní pro všechny údaje. V podstatě se
tak denní sinusový průběh teplot, naměřený 48 údaji, redu-
koval pouze na minimum a maximum (měření v 6 h a 15 h).
Z obrázku 5 (graf č. 12) je vidět průběh vlhkosti ve východ-
ním profilu prvního nadzemního podlaží v době od 15. lis-
topadu do 15. prosince 2002. Relativní vlhkost venkovního
vzduchu se v jednom dni pohybuje nejčastěji v rozmezí 10 %,
zatímco vnitřní vlhkost a vlhkost uvnitř stěny se během dne
téměř nemění – reaguje však na dlouhodobější změny vlh-
kosti venkovní, i když je o cca 60 % (resp. 50 %) nižší. Při
porovnání průběhu vlhkosti a teploty je možné konstatovat,
že v souladu s předpokladem, který plyne z teorie, vlhkost
při nárůstu teplot klesá. Pozitivní je pozorování, že vlhkost
uvnitř stěny i přes zimní období nepřevýšila 50 %, což po-
tvrzuje funkčnost použitého systému vnitřního zateplení.

Ještě názornější je, vynášejí-li se samostatně maxima a sa-
mostatně minima. Pak je možné zobrazit i delší časový úsek
a graf má podstatně hladší průběh, čímž se neztrácí přehled-
nost – je možné s ním dále pracovat, tj. porovnávat jej s ji-
nými časovými úseky, s jinými profily apod. Grafy č. 13–20
(na obr. 6 je pro ilustraci pouze graf č. 14 zaznamenávající
průběh minimálních teplot v 6 h ráno) například zobrazují
průběh maximálních nebo minimálních teplot a vlhkosti 
v období zhruba pět měsíců před rekonstrukcí a po ní v jed-
notlivých profilech. Na ose x je vynesen čas ve dnech ply-
noucích chronologicky. Aby bylo možné vyčíst i roční obdo-
bí, byly v jednotlivých grafech ještě na ose y vyneseny dny
(či měsíce), což vytváří samostatné křivky.

Z porovnání grafů č. 13 a 14 je zřejmé, že i když průběh
teploty v interiéru zůstává prakticky neměnný, rozdíl mezi
maximem a minimem je v exteriéru mezi 5–10 °C. Obdob-
ně je možné vyčíst z porovnání grafů č. 17 a 18, že denní
maxima a minima v interiéru a také mezi zdí a izolací se té-
měř neliší, i když v exteriéru je mezi nimi opět rozdíl 5–10 °C.
To jen potvrzuje závěr o velké tepelné kapacitě staré cihelné
zdi. K podobným závěrům dojdeme porovnáváním grafů 
č. 15, 16 a 19, 20. V grafech č. 19 a 20 je kromě toho ještě
patrné, že vlhkost vzduchu uvnitř minerální vlny je přibliž-
ně stejná ve východním i jižním profilu.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT
ČR č. MSM6840770031.

Literatura
[1] ČSN 73 05-40-2 Tepelná ochrana budov  část 2: Požadavky.

ČNI, 2007.

obzor2_2008.qxp  15.2.2008  17:16  Stránka 53



54 STAVEBNÍ OBZOR 2/2008

[2] Měřicí, záznamová a řídicí ústředna MS3+. [Návod k použití].
Comet Systém.

[3] Rekonstrukce mateřské školky Hlubočepy–Praha 5. [Projekt a
dokumentace], Bau Plus.

[4] Toman, J. – Semerák, P.: Fyzika 10 – Laboratorní cvičení. ČVUT
Praha, 2001.

[5] Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření. Praha, SPN
1974.

[6] Černý, R. – Maděra, J. – Grunevald, J.: Numerical Simulation of
Heat and Moisture Transport in Building Envelopes with Inside
Thermal Insulation Systems on the Mineral Wool Basic. In:
International Conference on Building Envelope Systems and
Technologies (ICBEST 2001). Ottawa: NRC-CNRC, 2001, pp.
251–255.

[7] Grunewald, J.: DELPHIN 4.1 – Documentation, Theoretical
Fundamentals. TU Dresden, 2000.

Toman, J.: Long-Term Monitoring of Temperature and
Moisture in Reconstructed Building – Part I 

A building coming from the late 19th century was select-
ed for reconstruction and thermal insulation. The long-
term monitoring of temperature and moisture undertak-
en prior to the start of the works and after their comple-
tion involved measurement of three temperature and
moisture profiles, including data recording. The first
part of the paper briefly describes the building; further,
it outlines the reconstruction process, the monitoring
methods, as well as the data recording. The discussion of
the results and the conclusions will be published in the
second part of the article.

Toman, J.: Langzeitbeobachtung der Temperatur und
Feuchtigkeit an einem sanierten Gebäude – Teil I

Für die Sanierung und Durchführung von Wärmeschutz-
maßnahmen wurde ein Gebäude vom Ende des 19. Jahr-
hunderts ausgewählt. Die Langzeitbeobachtung der
Temperatur und Luftfeuchtigkeit vor der Aufnahme der
Arbeiten und nach ihrem Abschluss umfasste die Mes-
sung von drei Temperatur- und Feuchtigkeitsprofilen
einschließlich der Aufzeichnung der Angaben. Im ersten
Teil des Artikels wird das Gebäude einschließlich des
Verlaufs der Sanierung, der Beobachtungsmethoden
und der Aufzeichnung der Daten knapp beschrieben. Die
Diskussion der Ergebnisse und die Schlussfolgerungen
werden im zweiten Teil des Artikels publiziert.

�projekty

Základní kámen pro nové obchodně společenské centrum byl
položen v červnu minulého roku. S prodejní plochou 45 000 m2

a přibližně 140 obchody budou Arkády Pankrác nákupní atrak-
cí nejen pro obyvatele největší městské části Prahy. Na projek-
tu, jehož investiční objem činí 3 mld. Kč, se podílejí společnos-
ti Rodamco Europe a ECE Projektmanagement. Generálním
dodavatelem stavby je společnost Strabag. Nová nákupní gale-
rie, díky které vznikne dva tisíce nových pracovních míst, má
být otevřena na podzim tohoto roku. 

Z architektonického hlediska jde o stavbu v moderním stylu,
která se harmonicky začlení mezi ostatní budovy v areálu tzv.
pražského Pentagonu. Velké skleněné plochy otevřou galerii
okolí a budou působit vzdušně a transparentně. Plánuje se i
výstavba kancelářské věže s flexibilními kancelářskými plocha-
mi, která bude na nákupní galerii navazovat. V souvislosti se
stavbou komplexu se rozšíří silniční spojení s pražskou magis-
trálou, což by mělo přispět ke zlepšení zdejší dopravní situace.
Do galerie bude ústit i východ z metra.

Tisková informace

Arkády Pankrác 

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb 
a péči o památky 

a
Fakulta stavební VUT v Brně

pořádají

mezinárodní konferenci

Sanace a rekonstrukce
staveb 2008

WTA TAG 2008

6. a 7. března 2008 

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95

Konference je součástí každoročního mezinárodního
kolokvia WTA TAG, pořádaného WTA Internatio-
nal (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemein-
schaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpfleges),
letos poprvé mimo německy mluvící země. Spojením
vzniká unikátní akce, na níž bude odborné veřejnosti
umožněna konfrontace technologických postupů a hle-
disek provádění sanací v tuzemsku a v zahraničí. Je
součástí programu celoživotního vzdělávání členů
ČKAIT.

www.wta.cz
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Variabilita odtokového koeficientu 
na povodí Uhlířská

Ing. Michal KURÁŽ
ČZU – Fakulta životního prostředí

Praha

Povodí Uhlířská patří do soustavy experimentálních hyd-
rologických povodí zbudovaných v minulých letech v ob-
lasti Jizerských hor nedaleko Bedřichova na povodí Čer-
né Nisy. Cílem výzkumu bylo vyhodnotit spolehlivost bi-
lančních dat z tohoto povodí.  

Úvod
Letní sezóny 2002 a 2003 byly ve střední Evropě ve zna-

mení extrémních hydrologických jevů. V roce 2002 postih-
ly tuto oblast vydatné srážky, v následujícím roce pro změ-
nu vydatná sucha. Pro analýzu a posouzení dat z povodí by-
ly vybrány letní sezóny 2002–2003. Při vyhodnocování dat
z výrazné srážkové události ve dnech 11.–14.8.2002 dosaho-
val odtokový koeficient hodnoty 0,56, v okolních povodích
však byly naměřeny poněkud odlišné hodnoty, a to v roz-
mezí 0,8–0,9. Povodí Uhlířská se však výrazně od soused-
ních povodí neodlišuje. 

Vzhledem k rozsahu srážek (téměř 20 % průměrného roč-
ního srážkového úhrnu) bylo nutné se zabývat především
jejich věrohodností, resp. zda je možné všechna zde naměře-
ná bilanční data považovat za homogenní. Byla stanovena
kritéria, podle nichž byly vybrány srážky z letních sezón
2000–2003, a naměřené hodnoty porovnány, aby se ověřila
data ze srážkoodtokové události z 11.–14.8.2002. V podsta-
tě šlo o posouzení, zda je možné data z těchto dvou po sobě
jdoucích extrémních období považovat za homogenní.

Popis povodí 
Nachází se v horní části povodí Černá Nisa v rozmezí roz-

vodnice s povodím Snědá a limnigrafického profilu Uhlíř-
ská, orograficky spadající do provincie Česká vysočina a Zá-
padní Sudety. Tato oblast, postižená v minulých letech vý-
razným odlesněním vlivem znečištění, spadala do oblasti

lokální ekologické katastrofy, tzv. černého trojúhelníku [5].
V současné době je možné se snižováním emisí a výsadbou
vhodných typů dřevin pozorovat pozvolné zalesňování. Roz-
loha povodí činí pouhých 1,87 km2. Roční úhrn srážek zde
patří mezi největší v republice, přesahuje 1 300 mm/rok, prů-
měrná teplota činí 4,5 °C. Lokalita je převážně pod vlivem
chladného vlhkého severního a severozápadního proudění,
oblast je proto charakterizována častým výskytem mlh, tvo-
řících se z nízké oblačnosti [7].

Region Jizerských hor je tvořen granitoidními horninami
variského krkonošsko-jizerského masivu [8]. Základním hor-
ninovým typem je porfyrická středně zrnitá biotická žula až
granodiorit. V krystalickém plášti se vyskytují metamorfity
spodnoprotozoického a spodnopaleozolického stáří. Kvar-
térní pokryvné sedimenty mají malou mocnost, jsou tvořeny
převážně svahovými sutěmi se zvětralým substrátem, rašeli-
novými uloženinami a deluviálními a deluviofluviálními pís-
čitými hlínami, často s příměsí úlomků hornin [8].

Na svazích se vyskytuje především půdní profil, který lze
zatřídit do kambizemních půd. Jsou to hlinito-písčité až pís-
čito-hlinité půdy s příměsí skeletu, často velmi hrubého bez
výrazné struktury [2]. Typický půdní profil je hluboký 60 až
90 cm a skládá se z vrstev tloušťky: 5 cm organického, 20 až
25 cm hnědého B horizontu s přechodem do světle hnědého
(do šeda či žluta zbarveného) C horizontu [5]. Kolem údol-
nice převládá půdní profil tvořený zrašelinělým horizontem
tl. 10–15 cm, pod nímž se nachází rašelina o mocnosti místy
více než 350 cm. V zrašelinělých horizontech jsou různě
rozložené organické zbytky četné v celém profilu. Pod vrst-
vou rašeliny byl pravidelně nalezen štěrkopísek s šedou až
modrou jílovitou výplní. Plocha rašeliny činí asi 10–15 %
povodí [5].

Vyhodnocení srážkoodtokových epizod
Do analýzy byly zahrnuty srážky (tab. 1), které se ve sle-

dované oblasti vyskytly vždy mezi 1.5.–31.10. a splňovaly
tato kritéria:

– jednoznačné vymezení srážkové epizody v hydrografu;
– maximální hodinový úhrn srážky. Stanovením jisté

podmínky byly prověřeny ve spreadsheetu všechny
srážkové události ve sledované sezóně, zejména
– větší než 6 mm/h, 
– mezi 3–6 mm/h,
– menší než 3 mm/h.

Epizody s maximálním hodinovým úhrnem nad 6 mm/h by-
ly zpracovány automaticky a vynechány pouze v případě,
že bylo jejich vymezení z hydrogramu a oddělení od zá-
kladního odtoku problematické a sporné. Zpravidla šlo o si-
tuace, kdy byly součástí dlouhodobějších srážkových udá-
lostí. Srážky ze druhé skupiny byly vybrány pouze v přípa-
dě, že bylo jejich vymezení skutečně zřetelné a po zpracová-
ní se dalo dosáhnout „kvalitních“ výsledků. Epizody ze
zbylé skupiny nebyly téměř posuzovány, na odtoku v uzá-
věrovém profilu se projevovaly jen sporadicky, jejich ohra-
ničení bylo velmi nezřetelné. 

Obr. 1. Svahy povodí Uhlířská
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Pro každou odtokovou epizodu byla poté definována popis-
ná kritéria:

– počáteční objem vody v půdě udává množství vody v pů-
dě vztažené k jednotce plochy, stanovené podle tenzo-
metrů na obr. 2. Jde tedy pouze o ukazatel nasycenos-
ti, nikoli o skutečný objem vody v půdě na povodí jako
celku;

– průměrná intenzita je stanovena jako průměrný hodi-
nový úhrn po dobu trvání srážky;

– maximální hodinový úhrn se stanoví obdobně jako 
u hodnoty výše, 

– celková výška srážek je sumou hodinových úhrnů ve
srážkové epizodě;

– epizodní koeficient odtoku.

Vstupní data

Výpar 
Pro ověření všech složek hydrologického cyklu bylo nut-

né získat hodnoty výparu. Pro sezóny 2000 a 2001 je zpra-
covali Ing. Pavel Tachecí a Ing. Michal Dohnal z dat namě-
řených na experimentální ploše Tomšovka (svah povodí
Uhlířská). Pro sezónu 2002 a 2003 byla obstarána od České-
ho hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Brno z výpočtů
RNDr. Mojmíra Kohúta (z dat získaných na nejblíže do-
stupné stanici v Bedřichově). Do výpočtů byla tedy vnese-
na jistá nepřesnost tím, že data pocházela z různých zdrojů.

Pro všechny sezóny byl použit potenciální výpar. Vzhledem
k tomu, že oblast je silně humidní a profil je po většinu roku
silně nasycen, bylo by možné tyto hodnoty považovat za
ekvivalentní. Nekonzistentnost je způsobena tím, že v le-
tech 2000 a 2001 probíhala měření solární radiace pouze na
svahu Tomšovka. V letech 2002 a 2003 bylo čidlo na povo-
dí mimo provoz, zároveň však v tomto období byla instalo-
vána nová stanice v Bedřichově, a tak byla chybějící data z
povodí doplněna odtud. Vzhledem k tomu, že se nevyskyt-
lo období, ve kterém by stanice měřily souběžně, nebylo
možné výsledky z Bedřichova korelovat pro sledované po-
vodí. Nicméně vzhledem k blízkosti obou stanic je možné
předpokládat, že nedocházelo k přílišným nepřesnostem.

Poměrně velké rozdíly mezi hodnotami a průběhem výpa-
ru mezi sezónami 2000–2001 a 2002–2003 je možné přisou-
dit spíše rozdílné metodice určení, a především rozdílnému
technickému vybavením měřicích stanic. V letech 2000 a
2001 bylo na Uhlířské již zastaralé čidlo, jehož údaje mohly
být zatíženy jistou chybou. Údaje o výparech ze stanice
Bedřichov, měřené kvalitnějším čidlem, byly k dispozici až
pro rok 2002. Z tohoto je možné odvodit poměrně malou
důvěru v tyto hodnoty. Při pozdějším zpracování dat však
bylo prokázáno, že vliv výparu pro hydrologickou bilanci je
spíše zanedbatelný.

Průtok v uzávěrovém profilu
Průtok v uzávěrovém profilu povodí měřila limnigrafická

stanice zbudovaná v roce 1982 ČHMÚ. Objekt je na vtoku
tvořen obdélníkovým korytem se sklonem 0,88 %, kde
dochází k ustálení průtoku. Na konci koryta je lichoběžníko-
vý přeliv (š = 50–64 cm, v = 28 cm) s ocelovou hranou
vetknut do příčné betonové zídky, jejíž koruna se sklání
směrem ke středu koryta.

Podtékání limnigrafu
Uzávěrový profil nebyl vybrán v blízkosti nepropustné-

ho dna, proto je uvažováno možné podtékání limnigrafu a

Tab. 1. Počet srážek pro jednotlivé sezóny

Sezóna Počet epizod

2000 3

2001 4

2002 11

2003 6

Obr. 2. Umístění tenzometrů 10, 11, 12 pro stanovení ukazatele nasycenosti povodí [7]
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velikost nezachyceného podzemního odtoku. Během sondo-
vání půdních profilů v okolí závěrového profilu Uhlířská
byly zjištěny různě mocné aluviální náplavy v okolí koryta,
a to do vzdálenosti až 45 m od toku. Tyto vrstvy jsou tvoře-
ny hlinitými písky střídanými štěrkopískovými až štěrkový-
mi vrstvami s různou výplní. Nasycená hydraulická vodi-
vost se udává v řádu 10-2–10-4 ms-1.Ve spolupráci s firmou
Vodní zdroje byla v roce 1997 provedena sonda až do hloub-
ky 3 m. V profilu se vyskytovaly střídavě vrstvy písku, štěr-
kopísku v některých místech prokládané vrstvou s jílovou
výplní. Měření v následujícím roce bylo založeno na nepří-
mých metodách. Celková mocnost střední vrstvy byla od-
hadnuta na 18 m. V hloubce 15 m byla odhalena tektonická
porucha. Z měření stopovačem (ke stanovení nasycené hyd-
raulické vodivosti) bylo usouzeno, že rychlost proudění
v hrubozrnném materiálu v okolí koryta činí asi 10-3 ms-1.
Pokud aplikujeme tuto hodnotu na celou mocnost prostřední
vrstvy interpretovaných řezů, získáme nereálně vysoké hod-
noty ročního odtoku přesahující srážkový úhrn povodí. Lze
usoudit, že půjde z větší části o materiály s výplní, která
snižuje hydraulickou vodivost. Jednoznačný odhad neměře-
ného množství vody, podtékající limnigrafický profil, však
není možné učinit vzhledem k tomu, že přímo v profilu
limnigrafu není skutečné složení ani hydraulické charakte-
ristiky podpovrchových vrstev známy [5].

Měření tenzometry 
Experimentální plocha svahu Tomšovka byla v sezóně

1997 a 1998 v ose spádnice vybavena 75 půdními tenzomet-
ry pro monitorování sacích tlaků. Cílem bylo sledování pod-
povrchového vodního režimu celého svahu. Instalované ten-
zometry zde tvoří šachovnicovou síť a jsou umístěny i po
vrstevnici v odstupu 10 m od hlavní osy transektu. Délkové
rozestupy skupin tenzometrů se v ose transektu pohybují od
10 do 40 m, skupinu tvoří vždy trojice odlišné délky, kterou
je snímán půdní sací tlak z místně typických horizontů [7].
Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období docházelo
k častým výpadkům na různých místech měřicí sítě a uvažo-
vání průměrných dat pro celé povodí by vedlo patrně k ne-
homogenním výsledkům, bylo pro vyhodnocení vlhkostních
dat zvoleno pouze jedno stanoviště, které vykazovalo vcel-
ku kompaktní data po celou dobu sledování. 

Nejdůležitější pravidelné měření půdních tlaků zajišťova-
ly tenzometry, jejichž tlaková čidla jsou napojena na data-
logger. Rychlou reakci na změnu tlaku, resp. vlhkosti, umož-
ňuje materiál čidla – speciální pórovitá keramika se vstupní hod-
notou vzduchu 0,5 bar s vysokou hydraulickou vodivostí [7].

Zpracování dat
Vybraná srážka byla nejprve popsána zadanými kritérii.

Poté byla dokumentována grafy vyjadřujícími vztah jednot-
livých parametrů. Zpracovány byly:

– hodinové úhrny srážek, odtoků, výparů a jejich změna
v čase počínaje výskytem srážky a konče okamžikem
opětného poklesu průtoku v uzávěrovém profilu na
hodnotu základního odtoku;

– součtové čáry hodinových úhrnů srážek, odtoků, výpa-
rů ve stejném časovém intervalu;

– součtové čáry z předchozího bodu na časovém inter-
valu 20 h od vypuknutí srážky;

– průběh průměrného objemu vody v půdě v celém
povodí porovnávaný s průběhem v jistém bodě.

Tab. 2. Diskretizace půdních vrstev svahu se stanovištěm 
tenzometrů [7]

Vrstva Půdní materiál Hloubka [cm]

1. Ah    – zrašelinělý horizont 0–20

2. B      – hor. hnědé hlíny 20–45

3. B/C  – přechodový horizont 45–75

4. C      – zvětralý pláš� žuly 75 – ?

Události za výskytu přívalové srážky 
kolem 6 mm/h

Objevuje se malá nebo téměř nulová reakce recipientu na srážku, větší reakci je možné očekávat,
pokud aktuální objem vody v půdě plus srážková výška přesáhne tuto mez, odtokové koeficienty
jsou v tento moment téměř nulové, půda dosahuje takto nízkých hodnot v extrémně suchých obdo-
bích (viz rok 2003). Na počátku srážky byl v oblastech rašelin zaznamenán vznik povrchového
odtoku, což může být dáno změnou smáčecího úhlu, který v případě vysušených rašelin může
dosáhnout >90˚, teprve po jejich částečném nasycení se povrch může stát částečně smáčivým. 
K této situaci však dochází pouze v případě, že srážce předcházelo období se silným slunečním
zářením a vysokými teplotami. Vysvětlením může být hypotéza vzniku silně vysušené povrchové
vrstvy, která kvůli výše uvedené vlastnosti brání průsaku vody, a vytváří tak na počátku srážky
silný povrchový odtok.

V tomto stavu se nachází půda po většinu času v povodí. Je typický pro období mezi srážkami 
v průměrném letním období. Je možné pozorovat jakousi reakci recipientu při srážkách kolem 
2 mm/h, nicméně tento stav se vyznačuje vysokou variabilitou reakce recipientu na srážku, proto
prahové hodnoty zde uváděné jsou pouze orientační a jsou založeny na zkušenosti získané při zpra-
covávání dat za čtyři roky. Odtokové koeficienty dosahují hodnot 0,05–0,15, někdy i vyšších.

Extrémní stav, kterého dosahuje půda po přechodu vydatné srážky. Půda v povodí je nasycena,
vytváří se prudký povrchový a podpovrchový odtok, reakce na srážku je prudká. Odtokové koefi-
cienty dosahují 0,25–0,35. Při extrémní srážce 11.–14.8.2002, která se lišila od ostatních posuzo-
vaných, bylo dosaženo odtokového koeficientu 0,57, objem vody v půdě stoupl až na 550 mm. Nic-
méně v tento moment řada zařízení vykazovala místy chyby v měření či data chyběla, proto je třeba
závěry, týkající se dotyčné epizody, brát s rezervou.

Ukazatel
nasycenosti [mm]

< 250–350

350–390

> 390

Tab. 3. Popis vlastností povodí v závislosti na objemu vody v půdě u tenzometrů 10, 11, 12 [4]
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Podle měření tenzometrů 10, 11, 12 (obr. 2) byl stanoven
ukazatel nasycenosti povodí. Jeho hodnota odpovídala obje-
mu vody v profilu u těchto tenzometrů, jejíž objem byl sta-
noven z průběhu sacích tlaků, který tyto tenzometry zazna-
menávají v hodinových krocích. Charakteristické chování
povodí je popsáno v tab. 3.

Vyčíslení sezónních charakteristik povodí je v tab. 4. Je
patrné, že rok 2003 byl i ze sezónního hlediska rokem zcela
výjimečným. Srážkový úhrn 416 mm je pro tuto oblast pod-
průměrný. Rovněž i celkové trvání srážek 454 h naznačuje,
že v uvedeném období byl jejich výskyt spíše řidší v porov-
nání s průměrným rokem. Jejich intenzita byla v porovnání
s předešlými léty standardní, počet byl rovněž standardní,
jenom byly v průměru kratší. Nejzajímavěji zde působí koe-
ficient odtoku, který je ostatně i u předešlých sezón velmi
nízký. Například hodnota odtokového koeficientu 0,51 pro
sezónu 2002, uvážíme-li, že v tomto létě byl podprůměrný
výpar, půdní profil byl po celé léto silně nasycen. Pro letní
sezónu 2003 byl však odtokový koeficient mimo očekávané
meze.

Při pohledu na jednotlivé srážkové události je možné u
všech letních sezón kromě roku 2003 pozorovat poměrně
homogenní řady. Na obrázku 3 je vykreslena závislost epi-
zodního odtokového koeficientu na množství vody u tenzo-
metrů 10, 11, 12 a srážkového úhrnu bez úhrnu výparu v ob-
dobí, kdy se srážka projevovala na hydrogramu odtoku.
Vynesené body udávají víceméně lineární trend, a to včetně
srážkoodtokové události z 11.–14.8.2002, která se vymyká os-
tatním událostem. Během čtyř dnů spadlo na povodí 225 mm
srážek, 90 % celkového úhrnu dokonce první dva dny. Jak-
koli je odtokový koeficient poměrně nízký, je možné data

z tohoto období považovat za poměrně kvalitní a homogen-
ní s daty pocházejícími ze standardnějších období. Nízká hod-
nota odtokového koeficientu může být dána různými fakto-
ry. Může jít o zmíněný problém s podtékáním limnigrafické
stanice. Hodnoty odtokových koeficientů jsou nízké, ale
víceméně homogenní, což může ukazovat na trvalý konstant-
ní jev. Dalším důvodem může být nevhodné vymezení odto-
kových událostí v hydrogramu a identifikace base-flow, ale
i v tomto případě by muselo jít o systematickou chybu.
Dochází-li skutečně k podtékání limnigrafu v mezích, které
se na hydrologické bilanci projeví, může být identifikace
vlastního base-flow zatížena jistými nepřesnostmi, či spíše
chybami.

O něco problematičtěji působí letní sezóna 2003, která
byla ostatně i v celé střední Evropě značně suchým obdo-
bím. Naměřená data zde nemají žádný významný trend.
Vzhledem k rozsahu analýzy není možné uvedený stav vy-
světlit jinak než pokusy o jisté hypotézy bez řádných důka-
zů. U některých srážek dosahoval odtokový koeficient téměř
nulových hodnot, a to šlo o období s poměrně nízkým poten-
ciálním výparem. Je toto další důkaz zmíněného podtékání
limnigrafu, nebo šlo pouze o nepřesnosti v měření, anebo
o problematiku vhodné identifikace base-flow?

Závěr
Data získaná v povodí Uhlířská působí poměrně homo-

genně s výjimkou suššího období letní sezóny 2003. Pro po-
drobný průzkum podtékání limnigrafu by bylo vhodné zaji-

Tab. 4. Sezónní bilanční charakteristiky povodí (měřeno v období 1.5.–30.9.)

srážkový potenciálního výparu

2000 613 489 389 19,9 0,5 739

2001 832 552 432 21,1 0,62 947

2002 788 114 414 23,1 0,51 817

2003 416 370 364 22,9 0,35 454

Rok

Úhrn [mm]
Sezónní koeficient 

odtoku
Délka srážek

[h]
Průměrná intenzita

[mm/d]
Průměrná

hodnota ukazatele

Obr. 3. Závislost epizodního odtokového koeficientu na nasycení
půdního profilu (u tenzometrů 10, 11, 12) a srážkového úhrnu 

(lineární regrese víceméně odpovídá jistému trendu dat)

Obr. 4. Závislost epizodního odtokového koeficientu na nasycení
půdního profilu (u tenzometrů 10, 11, 12) a srážkového úhrnu

(data z tohoto období nemají výrazný trend  – letní sezóna 2003)
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stit porovnání a jistou korelaci s daty z jednoho ze soused-
ních povodí. Ať již k podtékání limnigrafu dochází, nebo
nikoli, je možné říci, že v případě pro tuto oblast standard-
ních hydrologických podmínek jde o jev celkem stabilní, a
pokud je vnášena do měření jistá chyba, je to chyba kon-
stantní, která nemá vliv na homogenitu dat. V případě, že by
existovala data z přilehlých povodí, bylo by možné danou
chybu poměrně snadno odstranit. V případě sušších sezón,
jako bylo právě období 2003, je celá problematika výrazně
složitější. Půdní profil byl poměrně vysušen, což pro tuto
oblast není jev příliš typický. Vzhledem k jevům v podpovr-
chovém proudění mohlo docházet k chybnému určení base-
flow. V předchozích letech byl půdní profil nasycen, tudíž
případné jevy, spojené s podtékáním limnigrafu, byly prav-
děpodobně konstantní, to však nemohlo platit v létě 2003.
Nehomogenita dat z této sezóny tedy může znamenat další
podpůrné tvrzení k teorii podtékání limnigrafu na povodí
Uhlířská.
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Kuráž, M.: Variability of Runoff Coefficient in Uhlířská
River Basin

The Uhlířská River Basin falls within a set of experimen-
tal hydrological river basins built in the Jizera
Mountains area in the Černá Nisa river basin over the
past years. The research was aimed to assess reliability of
balance data from the experimental river basin. 

Kuráž, M.: Variabilität des Abflussbeiwerts im Einzugs-
gebiet Uhlířská

Das Einzugsgebiet Uhlířská (Schwarze Neiße) gehört zu
einem System von in den vergangenen Jahren im Iserge-
birge im Einzugsgebiet der Černá Nisa (Schwarze Neiße)
errichteten hydrologischen Versuchs-Einzugsgebieten. Ziel
des Forschungsvorhabens war die Beurteilung der Zu-
verlässigkeit von Bilanzdaten aus dem Versuchs-Ein-
zugsgebiet. 

�dizertace
Sanace střešních konstrukcí v oblasti
Arabského poloostrova
Ing. Osama Abdulkarim Alktof

Práce analyzuje poznatky z Blízkého východu a popisuje
snahy o rekonstrukce historických i jiných objektů v této ob-
lasti. Rozebírají se příčiny poruch skladebných souvrství a na-
vrhují se způsoby oprav. Zvýšená pozornost je věnována
tepelně technickému režimu navrhovaných souvrství.

Chování a ošetřování čerstvého betonu 
Ing. Milan Žamberský

Dizertační práce se zabývá chováním čerstvého betonu v
mocných konstrukcích a kompozitními materiály, zejména
hnědouhelným popílkem v betonu. Hledá se složení geopoly-
merního betonu, kde chybí cement a je úplně nahrazen
hydroxidem sodným a vodním sklem.

Radar Interferometry Used for Detection of
Landslides and Subsidences in the
Northern Bohemia Brown Coal Basin
Mgr. Ján Kianička

Práce pojednává o interferometrickém posouzení a určování
poklesů v poddolovaném území Severočeské pánve. Z výsled-
ků vyplývá, že poklesy velikosti 10 mm lze sledovat s chybou
7 mm, což se považuje za dobrý výsledek.

Ekologicky vhodné rozmezí průtoků 
pro makrozoobentos v tocích ovlivněných
městským odvodněním
Ing. Jana Caletková

Práce oceňuje jednotlivé faktory rozhodující o biologické sta-
bilitě drobných vodních toků v urbanizovaném prostředí ve
vazbě na hydromorfologické podmínky. Jde o originální
výsledky s praktickým využitím v souvislosti s rámcovými
směrnicemi pro vodní politiku EU.

2D numerické modelování transportu
plavenin v otevřených korytech
Ing. Jiří Lindner

Práce se věnuje vývoji a aplikaci numerického modelu trans-
portu látek ve vodních tocích. Byl vytvořen původní simu-
lační model obsahující algoritmy pro výpočet eroze a sedi-
mentace. Práce je původní a má praktický dopad.

Modelování lan stavebních konstrukcí
Ing. Leoš Jeřábek

Dizertant vypracoval vlastní aproximační vztahy pro vystižení
tuhosti ocelových lan v konstrukcích. Aproximace verifikoval
pomocí přesného analytického řešení i numerických postupů.
Výsledkem jsou doporučení, který z programů je pro jaké
použití vhodný a jak lze při modelování postupovat.
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Porovnání metod zaměření průběhu nadzemních
vedení vysokého napětí

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

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Lenka ŠPAČKOVÁ
Geoline, s. r. o.

Článek se zabývá způsoby měření průběhu nadzemních
vedení vysokého napětí. V textu jsou uvedeny tři me-
tody, které byly v rámci měření porovnány. Jsou uvede-
ny jejich výhody i nevýhody, náročnost při měření, kom-
plikovanost výpočtů a dosažená přesnost výsledků.

Úvod
Článek navazuje na text stejných autorů, uvádějící struč-

ný přehled metod sloužících k určení průběhu vodičů vyso-
kého napětí [2]. Tato část podrobně popisuje měření slouží-
cí k porovnání vhodnosti jednotlivých metod z hlediska
náročnosti prací v terénu včetně požadavků na přístrojové
vybavení, náročnosti výpočtů a přesnosti výsledků. V rámci
práce [3] byly porovnány dvě metody současné a jedna me-
toda, o níž se často zmiňují starší texty. V případě starší me-
tody jde o metodu trigonometrickou, v případě moderněj-
ších metod byla navázána úzká spolupráce s firmami PRA-
GOPROJEKT (Ing. Sobotka) a Geoline, které tyto metody
běžně používají. 

Experimentální měření
V průběhu měření poblíž obce Lipence u Zbraslavi (obr. 1)

bylo jasno, vál mírný vítr a teplota se pohybovala mezi 8–10 °C.

Zaměření vodičů přístrojem Trimble 5605 DR 200+ (obr. 4)
bylo provedeno současně pro metodu prováděnou fy
PRAGOPROJEKT a prostorovou polární metodu. Tedy je-
den soubor hodnot vstupuje do dvou různých výpočtů. Po-
stup prací v terénu byl volen s ohledem na potřeby porov-
návaných metod. Požadavky na veličiny i měřické postupy
se značně liší, proto jsou dále uvedeny odděleně. Celý po-
stup byl aplikován na dvě sousední pole vedení, při němž by-
lo zaměřeno kromě závěsných bodů (A a B) vždy pět pod-
robných bodů na vedení.

�� Metoda fy PRAGOPROJEKT 
Metoda vyžaduje měření ze dvou stanovisek (obr. 2). Jejich
poloha se volí s ohledem na situaci v terénu. Na stanovisku
4001 se provádí směrové a délkové zaměření s orientací na
bod 4002, dále směrové zaměření závěsných bodů A, B (vo-
dorovný směr a zenitový úhel) a podrobných bodů na vede-
ní 1, 2, …, n’ volených tak, aby co nejlépe charakterizovaly
průběh vodiče. Další měření se týká bodů pod vedením, při
němž se zaměřují paty stožárů A’, B’ a podrobné body na
zemi 11, 12, …, n’ ležící na průmětu vedení na terén. Ze sta-
noviska 4002 se zaměří nejprve orientace na předchozí stano-
visko 4001, a následně se směrově určí závěsné body A, B.

�� Prostorová polární metoda
U prostorové polární metody stačí měření z jednoho stano-
viska (obr. 3), ale musí z něho být dobře viditelný celý prů-
běh vodiče. Ze stanoviska 4001 jsou postupně směrově i dél-
kově zaměřeny závěsné body A, B, podrobné body na vodi-
či 1, 2, …, n’, paty stožárů A’, B’ a podrobné body 11, 
12, …, n’ na terénu. Prostorová polární metoda má větší po-
žadavky na přístrojové vybavení než metoda fy PRAGOPRO-
JEKT. K délkovému měření podrobných bodů na vodiči byl

Obr. 1. Zaměřované vedení elektrického napětí v obci 
Lipence u Zbraslavi

Obr. 2. Metoda fy PRAGOPROJEKT – schéma měření
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proto použit bezhranolový systém přístroje Trimble 5605
DR 200+ (obr. 4) v obou polohách dalekohledu, u ostatních
délek byl použit odrazný hranol. Výrobce udává směrodat-
nou odchylku směru měřeného v obou polohách dalekohle-
du σϕ = 1 mgon a odchylku měřené délky σd = 3 mm + 3 ppm
pro bezhranolové měření.

�� Trigonometrická metoda
Před měřením vyžaduje nejdelší přípravu. Stanovisko, ze
kterého zaměření probíhá, musí ležet na kolmici k vedení.
Proto je nejprve nutné promítnout vedení pomocí olovnice
na terén (nejlépe dva vzdálené body), určit rozpětí a střed
pole a dále vytyčit kolmici a stabilizovat stanovisko (obr. 5).
Odtud se zaměřují vodorovné směry a zenitové úhly závěs-
ných bodů A, B a středu pole O (resp. místa maximálního
průhybu), který leží na vodiči. Následuje měření pat stožá-
rů A’, B’ a průmětu středu pole na terén O’, které již vyža-
duje délkové měření totální stanicí na odrazný hranol.

Výsledky
Výsledkem porovnávaných metod jsou pravoúhlé prosto-

rové souřadnice, které je možné dále zpracovávat (např. v gra-
fickém softwaru). Výsledkem trigonometrické metody jsou
pouze tři výškové údaje: výška nejnižšího bodu vodiče nad
terénem a výšky závěsných bodů nad terénem. Podrobné
vztahy pro výpočet jednotlivých metod jsou uvedeny ve [2].

�� Metoda fy PRAGOPROJEKT 
Naměřené hodnoty lze zpracovat dvěma způsoby [2]. Počet-
ně grafický způsob vychází z kombinace výpočetního a gra-
fického řešení. Druhý postup je výhradně výpočetní.
Výsledné hodnoty byly získány kombinací početního a gra-
fického řešení v programech Groma a Microstation (tab. 1).
K početnímu řešení byl využit program Microsoft Excel
(tab. 2). Dále byla číselně určena výška vodiče nad terénem
v místech podrobných bodů na vedení (tab. 3). Jak je z tabu-
lek patrné, odlišné zpracování měřených dat má na výsled-
nou výšku minimální vliv. V závěrečném porovnání jsou
proto uvedeny jen hodnoty určené početně grafickou metodou.

Obr. 3. Prostorová polární metoda – schéma měření

Obr. 4. Trimble 5605 DR 200+

Obr. 5. Trigonometrická metoda – schéma měření

Tab. 1. Početně grafické řešení fy PRAGOPROJEKT

x y z x y z 

A 1 073,54 527,663 109,759 924,186 549,338 110,55

B 924,186 549,338 110,55 768,677 571,907 109,653

1 1 045,76 531,694 107,911 900,644 552,755 108,586

2 1 018,92 535,59 106,994 875,423 556,415 107,209

3 994,56 539,125 106,896 847,655 560,445 106,557

4 971,114 542,528 107,455 821,33 564,266 106,767

5 946,461 546,106 108,751 794,96 568,092 107,801

Bod
Pole 1 [m] Pole 2 [m]

Tab. 2. Početní řešení fy PRAGOPROJEKT

x y z x y z 

A 1 073,54 527,663 109,759 924,186 549,338 110,55

B 924,186 549,338 110,55 768,677 571,907 109,654

1 1 045,76 531,694 107,911 900,644 552,755 108,586

2 1 018,92 535,589 106,994 875,422 556,415 107,209

3 994,56 539,124 106,896 847,655 560,445 106,556

4 971,114 543,528 107,454 821,33 564,265 106,767

5 946,461 546,106 108,751 794,96 568,092 107,801

Bod
Pole 1 [m] Pole 2 [m]
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�� Prostorová polární metoda
Prostorová polární metoda byla vypočtena klasickým způso-
bem [2], výpočet pak byl proveden v programu Groma. Vý-
sledkem jsou prostorové polární souřadnice (tab. 4). Také
u prostorové polární metody byly určeny hodnoty výšky ve-
dení nad terénem (tab. 5).

�� Trigonometrická metoda

U starších způsobů určování průběhu vedení elektrického
napětí nejsou výsledky prostorové polární souřadnice, ale
výška vedení nad terénem nebo přímo maximální průhyb
vedení. Trigonometrická metoda se proto zabývá určením
výšky závěsných bodů A, B a výšky nejnižšího bodu vedení
nad terénem (tab. 6).

Porovnání metod 
� Z hlediska náročnosti prací v terénu, lze říci, že hlav-

ní porovnávané metody mají téměř stejné nároky. Metoda fy
PRAGOPROJEKT vyžaduje sice zaměření ze dvou stano-
visek, ale následné směrové měření podrobných bodů na
vedení probíhá velice rychle. U prostorové polární metody

stačí zaměření pole vedení elektrického napětí pouze z jed-
noho stanoviska. Je-li rozpětí pole příliš velké (delší než 200 m),
je nutné zvolit další stanovisko. Důvodem jsou nevhodné
úhly dopadu laserového paprsku na nejvzdálenějších bodech.
Pokud se laserový paprsek od vedení odrazí pod nevhodným
úhlem, je nutné počítat s menší přesností měřené délky 1 až
2 cm. U příliš ostrého úhlu odrazu se laserový paprsek od
vodiče neodráží zpět k přístroji, a délku proto nelze měřit.
Při volbě polohy stanoviska je také nutné počítat s maximál-
ním dosahem bezhranolového systému. Ten se u většiny pří-
strojů pohybuje v intervalu 300–400 m. Je však nutné počí-
tat spíše s horší odrazivostí, protože vodiče nepatří mezi
typické odrazné materiály. Největší nároky na práce v teré-
nu má trigonometrická metoda. Příprava před měřením totiž
vyžaduje vytyčení středu rozpětí pole vedení a z něj dále
určení polohy stanoviska, které musí ležet na kolmici ke
středu rozpětí pole. Tato příprava je nutná a je potřebné jí
věnovat pozornost. Výpočetní vztahy jsou totiž odvozeny
v závislosti na této konfiguraci.

� Výpočetní postupy všech vybraných metod nejsou
náročné a lze je provádět v libovolných softwarech. Vytvo-
ření vlastních programů by nemělo činit ani začínajícím pro-
gramátorům problémy. Výpočet metody fy PRAGOPRO-
JEKT lze provést dvěma způsoby. Početně grafické řešení je
založeno na kombinaci výpočtů v geodetickém programu
(Groma, Geus) a grafickém softwaru (MicroStation, Auto-
Cad). Pro početní řešení je možné použít libovolný výpo-
četní program (Matlab, Excel aj.). Řešení prostorové polár-
ní metody je základní úlohou, která je součástí všech výpo-
četních geodetických programů. Výpočet trigonometrické
metody je nejjednodušší. Stačí dosadit naměřené hodnoty do
tří vztahů. Výpočet lze provést na kapesním kalkulátoru ne-
bo jej naprogramovat v matematickém výpočetním softwa-
ru. Výslednými hodnotami obou moderních metod jsou pro-
storové pravoúhlé souřadnice, které je možné dále zpracová-
vat v jakémkoli grafickém systému. Trigonometrická meto-
da slouží k určení výšky závěsných bodů A, B nad terénem
a výšky nejnižšího bodu vedení O nad terénem. Proto její
další zpracování v grafickém systému nemá význam.

� Porovnání výsledků pravoúhlých prostorových souřad-
nic je uvedeno v tab. 7. Jak je z jejích hodnot patrné, nej-
větší rozdíly se vyskytují u bodů 1 a 5, které jsou od stano-
viska 4001 nejvzdálenější. Jsou způsobeny délkou měřenou
bezhranolovým systémem, protože laserový paprsek u vzdá-
lených bodů dopadá pod nevhodným (příliš ostrým) úhlem.
Rozdíl polohových souřadnic se pohybuje u bodů 1 a 5 až do
hodnoty 1,6 cm, u bodů ostatních maximálně do 0,7 cm.
Rozdíl výškových souřadnic je o řád nižší, velikost dosahu-
je maximálně hodnoty 0,2 cm. Právě výškové určení je při
určování průběhu nadzemních vedení elektrického napětí
podstatné, a lze tedy říci, že přesnost výškového určení vodi-
če nad terénem je u obou metod stejná.

Tab. 3. Metoda  fy PRAGOPROJEKT

Výška nad 
terénem

[m] pole 1 pole 2 pole 1 pole 2

h 1 8,236 8,572 8,236 8,572

h  2 7,311 7,126 7,311 7,126

h  3 7,021 6,749 7,021 6,748

h  4 7,429 7,089 7,428 7,089

h  5 8,679 8,388 8,679 8,388

Početně grafické řešení Početní řešení

Tab. 4. Prostorová polární metoda

x y z x y z 

A 1 073,55 527,665 109,759 924,189 549,342 110,549

B 924,189 549,342 110,548 768,681 571,901 109,653

1 1 045,75 531,686 107,91 900,632 552,746 108,587

2 1 018,92 535,586 106,994 875,421 556,412 107,207

3 994,56 539,127 106,896 847,656 560,445 106,557

4 971,109 542,535 107,456 821,326 564,266 106,769

5 946,448 546,117 108,753 794,945 568,100 107,800

Bod
Pole 1 [m] Pole 2 [m]

Tab. 5. Prostorová polární metoda

h 1 8,235 8,573

h 2 7,311 7,122

h 3 7,021 6,749

h 4 7,43 7,091

h 5 8,681 8,387

Výška nad terénem [m] Pole 1 Pole 2

Tab. 6. Trigonometrická metoda 

h A 10,284 10,125

h B 10,059 10,174

h O 7,057 6,702

Výška nad terénem [m] Pole 1 Pole 2
Tab. 7. Porovnání prostorových pravoúhlých souřadnic určených
metodou fy PRAGOPROJEKT s prostorovou polární metodou

∆ x ∆ y ∆ z ∆ x ∆ y ∆ z

A -0,6 -0,2 0,0 -0,3 -0,4 0,1

B -0,3 -0,4 0,2 -0,4 0,6 0,0

1 1,2 0,8 0,1 1,3 0,9 -0,1

2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,2

3 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,5 -0,7 -0,1 0,4 0,0 -0,2

5 1,3 -1,1 -0,2 1,5 -0,7 0,1

Bod
Pole 1 [cm] Pole 2 [cm]
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Trigonometrická metoda slouží k určení pouze výšky zá-
věsných bodů A, B nad terénem a výšky nejnižšího bodu
vedení O nad terénem. Tyto údaje byly porovnány s výsled-
kem metody fy PRAGOPROJEKT (tab. 8). Z číselných
údajů je patrné, že výškový rozdíl se pohybuje od 1 do 5 cm.
Určení výškových poměrů zdaleka nedosahuje přesnosti
metody fy PRAGOPROJEKT a prostorové polární metody.

Závěr
Současné metody určení průběhu vedení elektrického na-

pětí nemají speciální nároky na měřické práce v terénu a sa-
motné měření probíhá snadno a rychle. Pouze u trigonome-
trické metody musí být dodržena poloha stanoviska tak, aby
leželo na kolmici k zaměřovanému poli vedení. Tato konfi-
gurace musí být dodržena, protože výpočetní vztahy jsou z
tohoto postavení přístroje odvozeny. Metoda fy PRAGO-
PROJEKT a metoda trigonometrická nemají na měřické vy-
bavení velké požadavky. Stačí totální stanice bez speciální-
ho vybavení, popř. jakýkoli teodolit s dálkoměrem. U meto-
dy trigonometrické lze použít také teodolit a pásmo, jelikož
se měří pouze jedna délka. Větší nároky na přístrojovou
techniku má prostorová polární metoda, protože je nutné
použít bezhranolový systém měření délek. Podle zkušeností
autorů však v řadě případů nejsou všechny přístroje vhodné,
u některých systémů měření délek na vodiče funguje špatně,
nebo vůbec. 

Výpočetní práce u všech vybraných metod nejsou nároč-
né a lze je provádět v libovolných výpočetních a grafických
softwarech. Výslednými hodnotami současných metod jsou
prostorové pravoúhlé souřadnice zaměřených bodů, se kte-
rými je možné dále pracovat v grafických programech. Tri-
gonometrická metoda poskytuje pouze tři výškové údaje.
Většina geodetických zakázek se předává v grafické formě,
proto jsou výsledné hodnoty trigonometrické metody v dneš-
ní době významným nedostatkem.

Přesnost současných metod (metody fy PRAGOPRO-
JEKT a prostorové polární metody) je srovnatelná. Výsled-
ný rozdíl výškových souřadnic a rozdíl výšky vedení nad
terénem určený těmito postupy dosahuje maximálně 2 mm.
V poloze se rozdíl pravoúhlých prostorových souřadnic po-
hybuje maximálně do 15 mm. Nejdůležitější je však výško-
vé určení vedení a zde je přesnost dostatečná. Trigonome-
trická metoda je nejméně přesná. Odchylky výšky od obou
současných metod dosahují až 5 cm. Podle získaných vý-
sledků lze proto k určení průběhu nadzemních vedení vyso-
kého napětí doporučit obě současné metody. 

Článek byl zpracován v rámci záměru VZ 1 – CEZ
MSM 6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanli-
vost stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geo-
detické monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Tab. 8. Porovnání výšky vedení nad terénem určené metodou 
trigonometrickou s výsledky ostatních metod 

∆ h A 3,5 3,2

∆ h B -1,8 5,0

∆ h O 3,5 -4,7

Výška nad terénem [cm] Pole 1 Pole 2

Suchá, J. – Štroner, M. – Špačková, L.: Comparison of
Methods of Measurement of Above-Ground High-
Voltage Lines

This article describes measurement of above-ground
high-voltage lines, including comparison of the methods
employed. Also, it discusses their pros and cons,
demands on the measurement, as well as the complex
character of the computations.

Suchá, J. – Štroner, M. – Špačková, L.: Vergleich der
Verfahren zur Vermessung des Verlaufs von Hoch-
spannungs-Freileitungen 

Der Artikel befasst sich mit der Vermessung des Verlaufs
von Hochspannungs-Freileitungen einschließlich eines
Vergleichs der angewandten Verfahren. Es werden deren
Vor- und Nachteile, der Aufwand beim Messen und die
Kompliziertheit der Berechnungen angeführt.

IFH/Intherm 
odborný veletrh pro sanitární, topenářskou a klimatizační techniku

16.–19. dubna 2008
Norimberk

www.ifh-intherm.de
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Bumba, J.

České katastry od 11. do 21. století
Grada, Praha, 2007, 192 s., cena 299 Kč

První souvislá kniha s podobnou temati-
kou na našem trhu určená geodetům, stu-
dentům, milovníkům historie, čtenářům
literatury faktu a všem technicky zaměře-
ným čtenářům. Popisuje vývoj katastrů
od úplných počátků do dnešní doby. Tech-
nické informace začleňuje do příslušného
historického období s jeho specifiky. Za-
bývá se nikoli pouze některou etapou ka-

tastrů, ale popisuje vývoj katastrů od úplných počátků do
dnešní doby. Definuje a vysvětluje pět základních charakte-
ristik společných pro všechny katastry bez rozdílu zaměření
či doby vzniku. Poprvé uvádí řadu dosud nepublikovaných
údajů. Obsahuje třicet barevných ukázek starých map, s ni-
miž veřejnost zpravidla nemá možnost se setkat. 

�literatura

Informatorium, Praha, 2007, 
152 s., ilustrováno, cena 280 Kč 

Příručka odborných výrazů a textů, ur-
čená nejen studentům SPŠ, ale i studu-
jícím ostatních stavebních oborů i pro
stavební praxi, odpovídá modernímu
pojetí výuky cizích jazyků 

Berglová, E. – Dressel, J. 

Němčina pro SPŠ stavební

SOUTĚŽ

o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci
v oblasti řešení geotechnických problémů

Soutěž, vypsaná společnostmi FINE, s. r. o., a Mott MacDonald Praha, s. r. o., je zaměřena na podporu zvýšení
prestiže oboru geotechniky na vysokých školách v ČR a SR a umožnění nadaným studentům lépe vyniknout
a uplatnit se v praxi. Mohou se jí zúčastnit studenti stavebních oborů vysokých škol, kteří v akademickém roce
2007/2008 úspěšně obhájí diplomovou, resp. bakalářskou práci, ve které při řešení zadaného tématu použijí soft-
ware firmy FINE, s. r. o., nebo výpočetní programy jiných výrobců. Termínem pro odevzdání podkladů je 30. září 2008.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2008 v Brně.

www.fine.cz
http://www.mottmac.cz/

�veletrhy
Ekologické veletrhy 
20.–22. května 2008
Brno

Akce, která se na brněnském výstavišti uskuteční již po-
třetí, je již tradičně tvořena dvěma navzájem se doplňujícími
projekty – vodohospodářskou výstavou Vodovody-Kana-
lizace a veletrhem techniky pro tvorbu a ochranu životního
prostředí ENVIBRNO. Rozsahem a kvalitou doprovodného
programu jde o nejvýznamnější setkání odborníků ve střed-
ní a východní Evropě. Součástí bude poprvé Národní kon-
ference o bezvýkopových technologiích NO – DIG. Dop-
rovodný program bude zaměřen na řešení aktuálních problé-
mů a témat z oblastí vodohospodářství a ekologie. Nebudou
chybět ani ukázky protipovodňových opatření a doprovodné
semináře ve speciálním bazénu u pavilonu.

Cílem veletrhů je poskytnout prostor pro setkání zástupců
státní správy, samosprávy a dalších uživatelů technologií pro
tvorbu a ochranu životního prostředí s odborníky, kteří jsou
schopni nastalé problémy řešit. 
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