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V tomto pokračování článku [8] je ukázán spád teplot a
vlhkostí a zpracování naměřených údajů v jednotlivých
profilech obvodového pláště [4], [5]. Dále je uvedena
podrobná diskuze výsledků měření a hodnocení prove-
dené práce.

Zpracování dat 
Další možností znázornění naměřených údajů je zobraze-

ní sledovaných parametrů ve stejném čase v jednotlivých pro-
filech. Na ose x je v grafech šířka profilu. Kótou 0 je vždy
značen vnější povrch zdi. Záporné kóty jsou v exteriéru. 
V grafech před rekonstrukcí je kóta 600 vnitřní povrch zdi,
a dále pak interiér. Po rekonstrukci je na kótě 600 retardér
(cca 10 mm), dále izolační minerální vlna s hydrofilní a po-
vrchovou úpravou a na kótě 700 je vnitřní povrch stěny a
pokračuje interiér. Do jednoho grafu je potom možné vynést
hodnoty křivek znázorňujících spád teplot či vlhkostí na-
měřených v daném profilu v různých časech. S těmito údaji
je potom možné vzájemným porovnáváním pracovat, a zís-
kat tak další poznatky o teplotních a vlhkostních podmín-
kách v budově před rekonstrukcí a po jejím provedení.

V grafech č. 21–32 jsou vyneseny spády teplot a vlhkostí
v jednotlivých profilech ve vybraných dnech v 6 h (teplot-
ní minima) a 15 h (maxima) před rekonstrukcí. Pro ilustraci
jsou opět uvedeny pouze obr. 7 až obr. 10 se spádem teplot
a vlhkostí pouze ve východním profilu. Další grafy č. 33–38

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 17 ČÍSLO 3/2008

Dlouhodobé sledování teploty a vlhkosti 
na rekonstruované budově – část II

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

Praha

Obr. 7. Teplotní profily – 1. NP, východ, 6:00 h (graf č. 21) 

Obr. 8. Teplotní profily – 1. NP, východ, 15:00 h (graf č. 22)

Obr. 9. Vlhkostní profily – 1. NP, východ, 6:00 h (graf č. 27)

Obr. 10. Vlhkostní profily – 1. NP, východ, 15:00 h (graf č. 28)
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(obr. 11, obr. 12) ukazují podobné zpracování teplotních
spádů v jednotlivých profilech v první topné sezóně po re-
konstrukci. Je nutné připomenout, že byl rozšířen počet čidel
tím, že nové senzory byly umístěny na vnitřní povrch zdi na
retardér pod nově osazenou izolaci. (Ve východním profilu
teplotní i vlhkostní, v jižním pouze vlhkostní a v západním
pouze teplotní – to bylo limitováno vstupy na ústřednách.)
Vnitřní teplota povrchu je tedy na povrchové úpravě izolace.

Vlhkostní profily na dalších grafech (obr. 13, obr. 14) jsou
zajímavé hlavně tím, že je na nich vidět průběh relativní vlh-
kosti vzduchu uvnitř minerální vlny na retardéru pod izolací.
Aby bylo možné posoudit trvalé účinky zlepšení teplotních i
vlhkostních poměrů v konstrukci, jsou vyneseny v dalších
grafech (obr. 15 až obr. 18) spády teplot a vlhkostí v jed-

Obr. 11. Teplotní profily – 1. NP, východ, 6:00 h (graf č. 33)

Obr. 12. Teplotní profily – 1. NP, východ, 15:00 h (graf č. 34)

Obr. 13. Vlhkostní profily – 1. NP, východ, 6:00 h (graf č. 39)

Obr. 14. Vlhkostní profily – 1. NP, východ, 15:00 h (graf č. 40)

Obr. 15. Teplotní profily – 1. NP, východ, 6:00 h (graf č. 45)

Obr. 16. Teplotní profily – 1. NP, východ, 15:00 h (graf č. 46)

Obr. 17. Vlhkostní profil – 2. NP, západ, 6:00 h (graf č. 55)
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notlivých profilech v topné sezóně 2004–2005, což byla již
třetí sezóna po rekonstrukci. Dlouhodobé sledování probíha-
lo ještě další rok. Klimatické podmínky v zimě 2005–2006
však byly nezvykle teplejší, nebyl tedy nalezen den klima-
ticky srovnatelný s údaji před rekonstrukcí. Obdobně v se-
zóně 2006–2007. Hodnoty naměřené v těchto dvou zimách
byly pochopitelně velice příznivé. Proto pro porovnání byly
použity údaje ze sezóny 2004–2005, kdy byla zima tužší.

Diskuze výsledků 

Teplotní a vlhkostní profily před rekonstrukcí
Jak již bylo zmíněno, další možností znázornění naměře-

ných údajů je jejich zobrazení ve stejném čase v jednotli-
vých profilech. Na osu x je v určitém poměru k tloušťce
stěny vynesena vzdálenost polohy jednotlivých čidel teplot
či vlhkostí. Údaj z vnějšího a vnitřního čidla byl opakován
ještě ve větší vzdálenosti od povrchu stěny. Tím byla dána
možnost zobrazit vodorovnou čarou údaje vnitřní či ven-
kovní teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Na ose y jsou po-
tom vyneseny v jednotlivých místech hodnoty teploty či
vlhkosti. Do jednoho grafu je potom možné vynést hodnoty
křivek znázorňujících spád teplot či vlhkostí naměřených
v daném profilu v různých časech. S těmito údaji je potom
možné vzájemným porovnáváním pracovat, a tak získat dal-
ší poznatky o teplotním a vlhkostním stavu v jednotlivých
profilech obvodového pláště či porovnat podmínky v kon-
krétním profilu před rekonstrukcí a po ní.

V předchozím textu jsou vyneseny spády teplot a vlh-
kostí v jednotlivých profilech ve vybraných časech pro ma-
xima a minima před rekonstrukcí. Například na základě
porovnání grafů č. 21 a 22 pro maxima a minima teplot ve
východní stěně je možné konstatovat, že při zachování vnitř-
ní teploty se nemění ani teplota vnitřního povrchu zdi, která
je však vždy nižší asi o 2 °C. Ve sledovaných dnech byly
rozdíly vnější teploty mezi maximem a minimem o 5 až 
10 °C. Vnější povrch zdi však mezi maximem a minimem
vykazoval rozdíl podstatně menší. Při minimech byl povrch
logicky teplejší než vnější vzduch. Při denních maximech se
však tento rozdíl podstatně zmenšil, v některých případech
byl povrch dokonce chladnější. To je zřejmě způsobeno
poměrně velkou tepelnou kapacitou cihelné zdi a její teplot-
ní setrvačností. Z toho ovšem také vyplývá, že v těchto ča-
sech je tepelný proud obrácený, tj. že tepelná energie proudí
z vnějšku do konstrukce a energie dodávaná topnou sou-
stavou je v těchto časech kumulována pouze zdivem. 

Podobné závěry plynou i z porovnání dvojic grafů č. 23,
24 a č. 25, 26 pro profily v jižní a západní stěně. Porov-
náním maxima a minima v jednotlivých profilech (grafy 

č. 21, 23, 25 a č. 22, 24, 26) zjistíme, že podle předpokladu
se nejvíce ohřívá jižní stěna. Zajímavé je i zjištění, že byla
naměřena minimální vnější teplota prakticky stejná ve všech
profilech. To vypovídá o tom, že např. vítr či jiné vlivy spo-
jené s orientací na světové strany jsou tady malé.

Na grafech č. 27–32 je zaznamenána pouze vnější a
vnitřní maximální a minimální relativní vlhkost vzduchu
v jednotlivých profilech. Vnější maxima v rozmezí 70–95
(100) % byla očekávána. Vnější minima pochopitelně pak by-
la s ohledem na nárůst teplot nižší (tj. 40–70 %). Zajímavé
bylo zjištění, že vnitřní vlhkost dosti závisí na vlhkosti
vnější. Naměřené hodnoty 15–40 % jsou závislé na vnější
vlhkosti a rozdíl mezi maximem a minimem není velký (to
plyne z toho, že teplota vnitřku se takřka nemění). Menší
minimální vnitřní vlhkosti na profilu jižní stěny (pouze
10–15 %) proti východnímu a západnímu profilu (15–35 %)
je možné vysvětlit tím, že čidlo vlhkosti u jižní stěny – proti
východní a západní – bylo umístěno výše, tedy na vyšší
teplotě a vzdálené od květinové výzdoby.

Teplotní profily po rekonstrukci
Podobným rozborům je možné podrobit i grafy se spády

teploty v jednotlivých profilech v první topné sezóně po
rekonstrukci. Tady ovšem je navíc uváděn i údaj teploty me-
zi cihelnou zdí a dodatečnou izolací z minerální vlny (kro-
mě jižního profilu). Soustřeďme se tedy hlavně na sledování
grafů č. 33, 34 a č. 36, 37. Kromě potvrzení předcházejících
poznatků ukazuje kvalitu izolační schopnosti obvodového
pláště po rekonstrukci spád teploty mezi vnějším povrchem,
teplotou uvnitř stěny (mezi cihelnou zdí a minerální vlnou)
a teplotou vnitřního povrchu stěny. Je vidět, že při rozdílu
teploty povrchů stěny cca 20 °C je spád na izolaci zhruba 
12 °C a na vlastní cihelné zdi asi 8 °C. Z toho plyne, že při
předpokládaném konstantním tepelném toku se dodatečnou
izolací tepelný odpor stěny zvětšil o více než o 100 %. Tím
se tepelné ztráty zmenšily na méně než polovinu, a tím se
také zhruba na polovinu sníží náklady na vytápění.

Vlhkostní profily po rekonstrukci
Největší potíže při realizaci dodatečné tepelné izolace

zevnitř – na vnitřním povrchu obvodového pláště – jsou spo-
jeny z vlhkostí a kondenzací vodních par uvnitř konstrukce.
To potom dává vhodné podmínky pro růst plísní a umožňu-
je nežádoucí degradační jevy. Proto byla v našem systému
pro tepelnou izolaci použita hygrofilní minerální vlna, která
umožní rychlý pohyb vlhkosti, a tím její rychlý výpar z kon-
strukce stěny do okolního prostředí. Pro monitorování rela-
tivní vlhkosti vzduchu uvnitř izolace byla čidla firmy Comet
umístěna do izolace v jednotlivém profilu tak, že snímala
relativní vlhkost vzduchu u retardéru v místě kontaktu izo-
lační desky s cihelnou stěnou. Jak je vidět na grafech č. 39–41,
relativní vlhkost v tomto místě byla vždy mezi 30–50 %. Při
studování dlouhodobých záznamů po dobu pěti let nikde, ani
v nejnepříznivějších podmínkách, nepřesáhla relativní vlh-
kost vzduchu uvnitř stěny 85 %. Tím je dostatečně proká-
zána dobrá funkce hygrofilní izolace, protože nikde v kon-
strukci tak nevznikaly podmínky pro kondenzaci vodních par.

Teplotní a vlhkostní profily tři roky po rekonstrukci
Pro důkaz funkčnosti izolace v delším období byl zvolen

postup podobný tomu, který byl použit pro monitorování 
v první topné sezóně po rekonstrukci (rok 2002–2003). Z jed-
notlivých grafů je vidět, že vliv dodatečné izolace po delší
době od rekonstrukce je ještě významnější, než byl pozo-
rován v první topné sezóně. To je prokázáno zjištěním ještě
většího spádu teplot při konstantním toku na dodatečné izo-

Obr. 18. Vlhkostní profil – 2. NP, západ 15:00 h (graf č. 56)
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laci než na cihelném zdivu. V průměru lze konstatovat, že
tento přínos je asi 60–70 %. To znamená, že tepelné ztráty
proti stavu před rekonstrukcí klesly zhruba na třetinu. A eko-
nomická úspora ve vytápění je ještě výraznější. I grafy zná-
zorňující profily vlhkosti ukazují na dobré vlhkostní podmínky
uvnitř stěny. Relativní vlhkost nikde nepřekročila 50 %.

Dobrý stav budovy je možné zjistit i vizuální prohlídkou.
Kromě malých trhlin u fabionu pod stropem místnosti (které
mohly být i technologického původu) nevykázala žádné
změny. Vylepšení izolačních vlastností proti stavu v brzké
době po rekonstrukci je možné vysvětlit „vyzráním“ a „usa-
zením“ stavební úpravy pořizované ve vlhkém procesu.

Závěr
Monitorování objektu bylo sice časově náročné, ale množ-

ství získaných dat o teplotních a vlhkostních podmínkách
poskytlo velké možnosti pro jejich zpracování, které zde
nejsou zdaleka vyčerpány. Důležité je, že jsou k dispozici
data před rekonstrukcí a velký soubor dat po jejím prove-
dení. Porovnání vypovídá o její účelnosti a ekonomickém i
ekologickém dopadu. Na základě získaných poznatků a pro-
vedených diskuzí je možné prohlásit použitý systém do-
datečných tepelných izolací za vhodný a úspěšný. Doporu-
čení normy [1] bylo vyhověno. V neposlední řadě je shro-

mážděná data možné využít jako podklad pro charakteristiku
meteorologických údajů.
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KSIM – efektivní nástroj pro integrované
navrhování a projektové řízení – část II 

Model s náhodnými prvky
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Praha

Článek se zabývá počítačovou predikcí vývojových tren-
dů u procesů, které souvisejí s integrovaným navrho-
váním stavebních konstrukcí. Navazuje na část zaměře-
nou na neurčitosti (vágnosti) oceňování součinitelů bi-
nárních interakcí mezi prvky modelu KSIM. V této části
jsou tyto součinitele náhodnými proměnnými. Úloha je
řešena simulační metodou LHS. Postup řešení je ilustro-
ván příkladem.

Úvod
Při sledování vývojových trendů v procesech technicko-

ekonomických, environmentálních a sociálně kulturních se
osvědčil Kaneův simulační model (KSIM), který jsme po-
psali v první části  článku [1]. Základním problémem modelu
je predikce hodnot součinitelů binárních interakcí mezi jed-
notlivými prvky systému. Jde o to, že predikce jsou zatíženy
nejistotami, které lze obecně rozdělit na neurčitosti (vágnos-
ti) a náhodnosti. Nejistoty prvního druhu vedou k uplatnění
principu min-max konvoluce s fuzzy čísly. Předností tako-
vého postupu je jednoduchost operací, nevýhodou potřeba
zkušenosti při vyjádření funkcí příslušnosti pro součinitele
interakce. V tomto pokračování je důraz kladen na náhodný
charakter modelu a všechny veličiny (součinitele interakce i
neznámé standardy xi) jsou vnímány jako náhodné proměn-
né či náhodné funkce. O součinitelích interakce budeme
předpokládat, že mají buď normální rozdělení, specifikova-
né středními hodnotami E(aij) = µij a směrodatnými odchyl-
kami σaij = σij, nebo tříparametrické lognormální rozdělení
s parametry µij, σi j a šikmostí αi j. Pro sledování náhodné
odezvy systému lze použít některou z modifikací metody
Monte Carlo nebo úpravu označovanou jako LHS. V obou
případech lze vzít v úvahu i případnou statistickou závislost
mezi vybranými binárními interakcemi a vyjádřit ji alespoň
korelační maticí, pokud není k dispozici výstižnější infor-
mace, např. hustota sdruženého rozdělení. 

Pravděpodobnostní přístup vybízí ke stanovení mezí pro
sledované standardy, jejichž nedosažení (popř. překročení)
je indikátorem selhání systému. Jde tedy o vymezení pod-
mínek spolehlivosti. Přiřadíme-li k pravděpodobnosti nedo-
sažení (popř. překročení) těchto mezí finanční prostředky,
které je třeba vynaložit na zajištění spolehlivosti, dostáváme
se k vyhodnocení rizika a jeho vývoje v čase.

Postup řešení ukážeme na stejném modelu jako v [1], tedy
na segmentu I města Příbram sledujícího vývoj finančních
zdrojů.

Simulace LHS
Podrobné vysvětlení postupu simulace metodou LHS pře-

sahuje rámec tohoto pojednání. Nastíníme pouze základní
myšlenku řešení při aplikaci nejjednodušší verze této me-
tody. Připomeňme, že Kaneův model je popsán soustavou
diferenciálních rovnic prvního řádu ve tvaru

Předpokládejme, že máme k dispozici vhodný algoritmus,
který umožňuje stanovit funkční hodnoty jednotlivých ne-
známých xi (standardů) v čase tr pomocí jejich hodnot v ča-
se  tr–1 ve tvaru (srov. [1], vzorec (4))

kde exponent Φi (tr–1) = Φi (aij, xj (tr–1), ∆t) je dán funkčními
hodnotami součinitelů interakce aij a standardů xj v čase tr–1,
popř. v časech předchozích, jakož i délkou integračního
kroku ∆t. Podrobnosti jsou uvedeny v [1]. Dále připusťme,
že rozdělení náhodných proměnných aij je na čase nezávislé
a že pro všechna aij známe jejich distribuční funkce 

Z obrázku 1 je vidět, jak lze ke středům intervalů na dis-
tribuční křivce přiřadit konkrétní realizace aij

(n) , n = 1, …., N.
Obdobně lze vytvořit konkrétní realizace u ostatních sou-
činitelů interakce, jejichž distribuční funkce jsou obecně od-
lišné. Pro každý součinitel tak máme N hodnot, které náhod-
ně vybereme pro N běhů řešení (2). Aby byl výběr skutečně
náhodný, je třeba v každém souboru aij

(1), aij
(2), …, aij

(N) nej-
prve provést N náhodných permutací (náhodné prohození
pořadí). Pokud je mezi součiniteli interakce, např. aij a akl,

( ) .,....,2,1,ln
d

d Iixxxa
t
x

iijij
i =−= (1)

(2)

Obr. 1. Distribuční funkce rozdělení 
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statistická závislost, jsou náhodné permutace modifikovány
s přihlédnutím ke korelační matici. Podrobný postup výběru
prvků pro jednotlivé běhy 1, …, N navrhli Conover a Iman
[2]. Jejich postup zapracoval J. Novák do programu SPERM
[3]. Při řešení pak vybereme všechny hodnoty součinitelů aij,
i, j = 1, …, I, zařazené programem SPERM do prvního běhu,
a pomocí (2) určíme průběh všech proměnných xi,, i = 1, …., I,
přesněji jejich funkční hodnoty v časech  (r = 1, …., R).
Výpočet pak opakujeme ve všech dalších (N – 1) bězích. Po
ukončení simulace LHS stanovíme v jednotlivých časech
základní statistické parametry výstupního souboru, tj. střední
hodnoty µ Xi (tr), směrodatné odchylky σXi (tr) a šikmosti 
αXi (tr). Tyto parametry se obecně v čase mění. Poznamenejme,
že tento problém lze efektivně řešit programem FREET [4].

Rozdělení jednotlivých standardů pak můžeme vyjádřit buď
histogramem, nebo vhodným parametrickým rozdělením. Na
obrázku 2 je schematicky načrtnut očekávaný výsledek si-
mulace pro proměnnou xi(t) a hustota rozdělení standardu xi
v čase tr . Křivka xlim vyznačuje hranici spolehlivosti, pod níž
by standard xi neměl klesnout. 

Pro určitost budeme předpokládat podobně jako v první
části článku, že počáteční hodnoty standardů jsou známy a
náhodný je pouze jejich další vývoj.

Příklad aplikace modelu s náhodnými interakcemi
V souladu s první částí budeme sledovat vývoj finančních

zdrojů na segmentu I (obr. 3) komplexního modelu města Příbram.

Pro jednoduchost předpokládejme, že všechny nenulové
interakce mají normální rozdělení s parametry uvedenými 
v tab. 1. Směrodatné odchylky byly přiřazeny k pětipro-
centním kvantilům, za něž byly vzaty hodnoty nenulových
prvků matic Amin, resp. Amax z příkladu v příspěvku [1].

Při řešení tohoto problému bylo zvoleno sto běhů, tj. N =
= 100 a ∆ = 1/100 (obr. 1). Průběhy standardů v čase, vy-
počtené ze vztahu (2) při aplikaci lineární aproximace mezi
intervaly, jsou vykresleny v obr. 4. Ze souboru sta křivek
(srov. s obr. 2) jsou vybrány pouze průběhy středních hodnot
µ Xi (t) a průběhy krajních mezí, min xi(t) a max xi(t), jakož-
to pětiprocentních kvantilů získaných za předpokladu nor-
málního rozdělení.

Tak jako je při fuzzy výpočtu důležitým ukazatelem vývoj
funkce příslušnosti standardů v čase, tak je v pravděpodob-
nostním výpočtu ukazatelem vývoj hustot jejich rozdělení.

Obr. 2. Schéma simulace LHS a výpočtu hustoty rozdělení

Obr. 3. Segment I modelu města Příbram

Interakce a 14 a 21 a 31 a 34 a 42 a 43

m ij 0,12 -0,42 0,22 0,38 0,2 0,16

s ij 0,016 0,056 0,029 0,051 0,027 0,021

Tabulka 1

Obr. 4. Průběh středních a krajních hodnot ze simulace LHS
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Pro ukázku jsme vybrali dva časové údaje: t3 = 3 roky a 
t10 = 10 roků.

Na obrázku 5 jsou tenkou čarou vykresleny průběhy roz-
dělení získané z histogramů četnosti (vydělením četnosti
šířkou třídy). Je zřejmé, že takto získaná rozdělení lze orien-
tačně aproximovat lognormálním rozdělením s parametry
µ X, σX, αX ve tvaru [5], [6]

kde

Normální rozdělení použité k odhadu krajních mezí v obr. 4
se hodí jen pro některé standardy, a to jen v určitých časo-
vých úsecích. Výběrové střední hodnoty, směrodatné od-
chylky a šikmosti jsou pro tyto případy uvedeny v tab. 2. 

Až dosud jsme považovali interakce z tab. 1 za stati-
sticky nezávislé. Pro určitost připustíme korelaci mezi
dvěma prvky, a to a21 a a31. Studijní výpočet je proveden ve
dvou variantách, s kladnou a zápornou korelací. Korelační
matice má v uspořádání prvků podle tab. 1 tvar

Dopad statistické závislosti na rozdělení standardů je ukázán
na příkladu x3. Na obrázku 6 jsou porovnány vypočtené

Obr. 5. Porovnání rozdělení z LHS s lognormální aproximací

(3)

(4)

(5)

Tab. 2

Hodnota t = 3 roky t  = 10 rokù

µ X 1 0,7570000 0,8640000

σX 1 0,0056630 0,0142728

α X 1 -0,0319700 -0,2344200

µ X 3 0,8390000 0,9930000

σX 3 0,0152107 0,0028580

α X3 -0,1043600 -0,7253200

obzor3_2008.qxp  18.3.2008  17:20  Stránka 71



72 STAVEBNÍ OBZOR 3/2008

hustoty rozdělení za předpokladu statistické nezávislosti in-
terakcí s průběhy ovlivněnými kladnou a zápornou korelací.
Je zde dobře patrný dopad obou typů korelace na rozdělení
standardu x3. Průběhy rozdělení z obr. 5 i obr. 6 jsou však
nepochybně ovlivněny počtem běhů (N = 100). Ten se v tom-
to konkrétním výpočtu zdá být dostatečný, pokud se roz-
dělení standardu xi blíží normálnímu. U rozdělení s neza-
nedbatelnou šikmostí by bylo vhodné počet běhů rozšířit.

Spolehlivost systému
Máme-li hodnotit spolehlivost systému, musíme stanovit

meze pro jednotlivé standardy a pomocí nich spolehlivost
anebo poruchu systému definovat. Na obrázku 2 je načrtnu-
ta mez xi,lim pro požadovaný růst standardu xi (např. x1, x3,
x4). Podobně by bylo možné vymezit xj,lim pro požadovaný
pokles standardu xj (např. x2). 

Předpokládejme, že náhodná funkce Xi = Xi (t) je součtem
nenáhodné funkce času 〈xi〉 = 〈xi (t)〉 a náhodné proměnné X *

i
na čase nezávislé, tj.

Pravděpodobnost, že během životnosti systému dojde k je-
ho selhání výlučně v důsledku nedostatečného růstu stan-
dardu Xi,, vypočteme ze vztahu 

Analogicky vyjádříme nedostatečný pokles standardu Xj
pravděpodobností selhání

Ve vzorcích (7) a (8) jsou FXi a FXj distribuční funkce roz-
dělení náhodných proměnných Xi a Xj. 

Obecně je třeba definovat selhání systému jako celku. Bu-
deme-li za selhání systému považovat selhání kteréhokoli
prvku, potom pravděpodobnost selhání (failure)

Analytické vyjádření této podmínky již není triviální. Navíc,
jak bylo ukázáno na obr. 5 a obr. 6, charakter rozdělení
pravděpodobnosti se v čase mění, takže předpoklad (6) ne-
lze spolehlivě přijmout. Zbývá tedy sledovat počet nedosa-
žení (resp. překročení) stanoveného limitu v jednotlivých
bězích LHS, a to ve všech diskrétních časech tr, r = 1, ..., R.
Selhání zaznamenáme, je-li limit prolomen alespoň u jedno-
ho standardu (prolomení u několika standardů současně se
započítá jen jednou). Pravděpodobnost selhání pak vypoč-
teme ze vztahu

kde Nfr je počet selhání systému v čase tr, N je počet všech
simulací v jednotlivých časech tr (zde N = 100) a ∆t/T je
pravděpodobnost, že k selhání dochází právě v diskrétním
čase tr.

Pro ilustraci výpočtu jsme za limitní funkce zvolili sig-
moidy

s parametry a1 = 0,08, a2 = –0,55, a3 = 0,4, a4 = 0,1.

V tomto konkrétním případě lze vzorec (10) rozepsat 

Z poklesu počtu poruch je vidět, že při daných limitních
funkcích spolehlivost s časem roste. Vysoký počet selhání 
v počátečním stadiu (pro 3 až 4 roky) lze přičíst zejména
tvrdě nastaveným kritériím spolehlivosti.

Závěr
Obě části stejnojmenného příspěvku byly věnovány sle-

dování vývojových trendů a procesů souvisejících s inte-
grovaným navrhováním konstrukcí. Jako osvědčený nástroj
byl zvolen simulační model KSIM. Soustředili jsme se na
vystižení nejistot (neurčitostí, resp. vágností, a náhodností),
na něž nutně uživatel narazí při oceňování součinitelů binár-
ních interakcí. Ukázali jsme, že vhodným nástrojem pro zvlád-
nutí neurčitostí je záměna operací s reálnými čísly min- max
konvolucí s fuzzy čísly. Předností metody je jednoduchá al-
goritmizace výpočtu, nedostatkem nezbytná zkušenost, bez
níž se uživatel neobejde při zavedení funkcí příslušnosti,
vyjadřujících míru neurčitosti při ocenění interakcí. 

Pravděpodobnostní přístup předpokládá náhodné chování
systému. Ve spojení s vhodnou simulační metodou je řešení
úlohy názorné a při aplikaci metody LHS poměrně rychlé.
Metodika umožňuje posoudit spolehlivost systému a kvan-
tifikovat ji jako Re = 1 – Pf . S vazbou na finanční prostřed-

Obr. 6. Vliv korelace mezi interakcemi na rozdělení 
standardu x3 v časech t3 a t10

(6)

.   (7)

.   (8)

(9)

(10)

(11)
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ky C, které je třeba vynaložit při selhání systému, lze odhad-
nout i vývoj rizika v čase (při proměně T)

RISK (T) = Pf (T) C(T).                    (12)

Zjevným nedostatkem pravděpodobnostního přístupu je
absence kompletních souborů dat popisujících hustotu roz-
dělení součinitelů interakce pomocí základních parametrů.
V takovém případě nezbývá, než vymezit rozdělení α/2pro-
centním dolním a horním kvantilem a nejčetnější hodnotou
neboli modem, popř. oběma kvantily a střední hodnou. Vy-
mezení intervalu, do něhož padne (1 – α) . 100 % realizací,
kvantily připomíná vymezení intervalu neurčitosti funkcí
příslušnosti. Proto ani nepřekvapí, že oba přístupy dávají
srovnatelné výsledky. Pravděpodobnostní výpočet pak lze
chápat jako zpřesnění fuzzy výpočtu.

Příspěvek byl vypracován za podpory projektu 1M 0579
MŠMT v rámci aktivit Výzkumného centra CIDEAS.
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– Effective Tool for Integrated Design and Project
Management – Part II

This paper is aimed at a computer prediction of the evo-
lution trends of processes connected with the integrated
design of building structures. It links to the previous part
I, focused on uncertainties (vagueness) when evaluating
the coefficients of binary interactions between the ele-
ments of a KSIM model. In the present paper these coef-
ficients are regarded as random variables. The problem
is solved using the LHS method. The procedure is illus-
trated by an example.
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– ein effektives Instrument für das integrierte Entwerfen
und die Projektleitung – Teil II 

Der Artikel befasst sich mit der Computerprognose der
Entwicklungstrends von Prozessen, die mit dem inte-
grierten Entwurf von Baukonstruktionen zusammenhän-
gen. Der Beitrag knüpft an den vorangehenden Teil I an,
der auf Unsicherheiten bei der Bewertung der Koeffi-
zienten binärer Interaktionen zwischen den Elementen
des KSIM-Modells ausgerichtet war. In diesem  Artikel
werden die Koeffizienten als zufällige Veränderliche
angesehen. Das Problem wird mittels der LHS-Methode
gelöst. Das Verfahren wird an einem Beispiel dargestellt.
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Modelové vyhodnotenie geodetických meraní 
napojení zhlaví v ko�ajisku

Ing. Stanislav HODAS, Ph.D.
ŽU – Stavebná fakulta

Žilina

Článok pojednáva o ucelenej časti vyhodnotenia a ana-
lýzy geodetických meraní priestorovej polohy napojení
jednotlivých kol’ají do zhlavia vlastným informačným
systémom. Vyhodnotenie je vykonané na základe porov-
nania skutočného stavu s absolútnou priestorovou polo-
hou kol’ajiska registrovaného modelu zhlavia v rámci
informačného systému tohto kol’ajiska.

Úvod 
Rozvetvenia a spojenia koľajiska, a hlavne ich udržateľná

normová priestorová poloha, patria k veľmi nákladným a ná-
ročným prácam nielen pre geodeta, ale aj pre ďalšie koope-
rujúce činnosti železničného staviteľstva. V článku sa hlav-
ne pojednáva o geodátach v oblasti napojenia hlavných ko-
ľají na rozvetvovací systém stromu zhlavia a napojenie tých-
to koľají do jednotlivých koľají za zhlavím. Neodmysliteľ-
nou podmienkou bude vyhodnotenie priestorovej polohy
určenej geodetickými meraniami k určitému zaregistrované-
mu modelovému systému. V rámci grantového projektu 
VEGA 1/3334/06 [1] je vytváraný vlastný modelový systém
ZHIS [5] na registráciu geodetických údajov celých zhlaví
firiem alebo štátnych železníc [2]. Nakoľko sa jedná o opa-
kovateľné vyhodnotenia meraní, je nutná registrácia pries-
torovej polohy za účelom vyhodnotenia tohto skutočného
stavu koľajiska, samozrejme v absolútnom jej vyjadrení.
Smerová a výšková údržba týchto výhybkových objektov
patrí k najnáročnejším úlohám železničnej stavebnej údržby,
nakoľko ide o ich značné zoskupenie v zhlaví a navzájom sú
ovplyvňované svojou priestorovou polohou pod vplyvom
určitých vonkajších a vnútorných príčin.

Systém ZHIS [2], ktorý využijeme počas výkladu danej
témy, rieši uvedené skutočnosti a možné problémy polohy a
výšky jednotlivých napojení, ktorý celé koľajové zhlavie
spracováva vo forme mozaikovej konštrukcie (zároveň je
automatizovane samoprepočítateľné v tomto systéme zabez-
pečené jeho definíciou), kde sú tieto problémy riešené časťa-
mi VZOR3 (obr. 2) a VZOR6 (obr. 3). Zhlavia sa kompliku-
jú, ak sú napojenia riešené jednou prechodnicou v oblúku,
pričom za nimi nasleduje zoskupenie rozvetvovacích výhybiek
(detto platí aj opačne pri napojení do jednotlivých koľají).

Geodetické merania
Úloha geodeta je komplikovaná nielen stavebno-technic-

kými riešeniami, ale aj samotnou geodetickou problematikou
napojení, t. j. meračských sietí vrátane referenčných bodov
v zhlaví RBi (obr. 1) na celoštátne priestorové siete ŠPS 
(v blízkej budúcnosti jednoznačne preferované len absolútne
vyhodnotenie polohy a výšky), základných a pomocných
vytyčovacích sietí železníc ZVS, PVS [2], [3], ale tiež aj
dosiahnutými strednými chybami jednotlivých meraní a sa-
motným určením priestorovej polohy výhybkových objektov.

Systém ZHIS a geodetické merania sú už sústreďované
na blízku budúcnosť (3 až 10 rokov, prípadne niekde už výni-
močne prebiehajú), kde sa bude striktne vyžadovať absolútne
vyhodnotenie priestorovej polohy koľajiska k ETRS/89 a až
následný prepočet na súradnicový systém S-JTSK/95 [3].
Uvedená skutočnosť bude vyžadovaná vo všetkých odvet-
viach, nielen v železničnom staviteľstve pri smerovej a výš-
kovej údržbe objektov, nakoľko sa veľké množstvá staveb-
ných objektov prekrývajú, nadväzujú a toto riešenie je už
nutnosťou. Podrobne danú tému spracováva [4], vrátane pri-
pojení na ŠPS a taktiež plánovaniu presností meraní, pri-
čom geodet musí zabezpečiť splnenie kritérií daných prí-
slušnou normou, pre Slovenskú republiku STN 73 6360 [6].
Nielen geodetickej, ale aj presnosti vykonania smerovej a
výškovej údržby polohy pracovnými strojmi (ASP). Geodet
musí zvoliť takú metódu merania a geodetické príslušenst-
vo, aby plnil kritéria výslednej presnosti určenia priestorovej
polohy, pričom železničná geodézia patrí k veľmi presne
vykonávaným prácam. Skutočnú hodnotu nikdy nezistíme,
ale určíme pravdepodobnú a interval, kde sa bude nachádzať
v rámci stredných chýb. 

Geodet vybuduje bodové pole meračskej siete vrátane re-
ferenčných bodov (RBi), z ktorých určuje priamo priestorovú
polohu, napríklad podľa obr. 1. Veľmi podrobnému rozboru
sa venuje habilitačná práca [4], kde je zhlavie ponímané ako
komplexný prvok železničnej infraštruktúry, pričom geodet
vyhodnotí a analyzuje priestorové posuny vzhľadom na mo-
delový stav systému ZHIS, zaregistrovaného v rámci infor-
mačného systému vlastníka koľajiska.

Vyhodnotenie priestorovej polohy
Aktuálna priestorová poloha objektov v koľajisku je ná-

sledne po jej geodetickom určení vyhodnocovaná a analy-
zovaná vzhľadom na registrovaný model daného koľajového

Obr. 1. Určenie RBi zhlavia zo ŠPS, ZVS (PVS)
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zhlavia v rámci informačneho systému porovnávaním geo-
detických dát skutočného a registrovaného stavu. Je nutné
spomenúť aj registráciu modelov jednotlivých zhlaví,
nakoľko v nich sú prevzaté údaje z projektového návrhu,
alebo pri neexistujúcej dokumentácii vytvoreného nového
stavu, a do modelu musia byť registrované odkontrolované
vkladané súčasti. Prípadne využijeme tieto vyhodnocovacie
procedúry na analýzu samostatných geodetických meraní
týchto napojení koľají zhlaví.

Napojenie kol’ají do rozvetvenia zhlavia VZOR3
Ucelená bloková výpočtová štruktúra mozaiky zhlavia

VZOR3 (obr. 2) rieši napojenie napríklad hlavných koľají do
zhlavia, kde súčasťou spracovania je pripojenie prechodni-
cou a následne pridanou dĺžkou oblúka s polomerom, po
ktorých môže nasledovať rôzna stromová štruktúra zhlavia
(prvá výhybka rozvetvenia, prípadne oblúková koľajová spoj-
ka riešená ďalšou podštruktúrou VZOR1 [3], [2]). Ne-
smieme zabúdať, že uvedený celok VZOR3 je presne zvia-
zaný s ďalšími konštrukciami, ktoré ho podmieňujú. Je zrej-
mé, že už pri meraní skutočnej polohy sú vzájomné sú-
vislosti v ovplyvňovaní tejto priestorovej polohy medzi ob-
jektmi navzájom (posuny). V zásade v tomto prípade ide 
o systém výpočtovou metódou „trasovanie“ od zadaného
bodu NAP, ale ak by bolo nutné „vloženie“, musíme použiť
VZOR6 z nasledujúceho oddielu. V oboch prípadoch je do-
plnené aj výškové riešenie, kde je možné využiť maximálne
dva výškové lomy nivelety LN1 a LN2, spravidla v tomto prí-

pade je len LN1 pred prechodnicou, a až v prípade veľmi
dlhých úsekov, oblúkov aj LN2 (obmedzenia dĺžok medzi
LNi sú v STN [6], mimo prechodnice, a pod.). Pri geode-
tickej kontrole sa môže stať, že pri zbortenej priestorovej osi
vyjde LNi aj do prechodnice, ale súradnice a výšky lomu sú
v ZHIS vypočítané len z dôvodu následnej ich opravy mimo
prechodnicu (len informatívny charakter). Prípadne, ak nový
stav bude mať chybný návrh (alebo riešenia rôznych va-
riant), aby konštruktér do meraného stavu správne umiestnil
LNi a vedel, o aké hodnoty je nutné zmeniť ich parametre.

Po zadaní vstupných hodnôt typu: dĺžky prechodnice, po-
lomeru a dĺžky oblúka, na ktorý sa napája ďalšia konštruk-
cia, je potrebné vybrať bod napojenia, od ktorého prebehne
výpočet (napríklad bod NAP a dĺžku dPRI pred prechodni-
cou). Po kontrole a registrácii v modeli sú parametre zá-
väzné [2]. Ďalšími možnosťami zadania vstupov je opačný
smerník napojenia ±200g a požadovaný výškový priebeh ni-
velety. Výsledné parametre zabudovaných konštrukcií sú na
obr. 2, vrátane súradnicového a výškového riešenia v S-JTSK
a Bpv.

Napojenie jednotlivých kol’ají po rozvetvení VZOR6
Komplikáciou, nielen pre overenie priestorovej polohy

geodetom, ale aj správnym návrhom pri vzniku modelu
zhlavia [2] je, ak obidva priebehy (poloha a výška) sú vlo-
žené medzi smerové a výškové dotyčnice. Riešením je
VZOR6 (obr. 3), hlavne pre napojenie rozvetvených koľají
(alebo iných) do jednotlivých koľají skupín, kde je známy

Obr. 2. Parametre zostavy objektov VZOR3
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bod začiatku oblúka a smery obidvoch dotyčníc, pričom
môžeme aplikovať rôzne výpočtové metódy. Metóda „t1c,
trasovanie H“ predstavuje výpočet podľa zostatkovej
dotyčnice t1c (obr. 3), výšky budú trasované až po napojenie
NAP. Metóda „t1c, iteračne H“ rieši vloženie medzi smerové
a výškové dotyčnice na oboch bodoch: vstupného ZO a
koncového NAP (obr. 5), zároveň je výškový priebeh vlo-
žený medzi ZO a NAP s určením LNi. V oboch prípadoch sa
rOBL dopočíta z dotyčnice t1c. Uvedené je možné riešiť aj po-
dľa zadaného polomeru rOBL metódami „rOBL, trasovanie H“
a „rOBL, iteračne H“, pričom oblúk má svoju dotyčnicu a
zostatkové úseky v dotyčnici napojenia ZO (+ alebo -). Pri
zadaní vstupných hodnôt sú dané dĺžka prechodnice (oblúk
s jednou krajnou prechodnicou v mozaike zhlavia ZHIS),
prípadne rOBL, ak použijeme niektorú metódu s presne po-
žadovaným polomerom. Samozrejme aj body ZO a NAP so
svojimi smerníkmi dotyčníc (prípadne ±200¯) a požadovaný
výškový priebeh (opäť závisí od použitej výpočtovej
metódy). Sústavovou VZOR6 je možné prekontrolovanie
VZOR3 smerom naspäť. Výstupy obidvoch procedúr sú
uvedené na obr. 2 a obr. 3.

Iteračný spôsob určenia lomu nivelety VZOR3 a VZOR6
Nakoľko sú všetky sklony navrhnuté v promile, t. j. veľmi

malé výškové uhly, najlepším uprednostneným riešením sú
iteračné výpočty na ich vyhľadanie alebo kontrolu výško-
vého lomu v projekte (LN1 alebo LN2), obr. 4a. Iterácia
vyhľadáva len jeden lom LNi [6].

Iteračnými parametrami sú krok dITER = 10,000 m (obr. 5),
následne zmenšovaný v cykloch dITER = dITER/10, presnosť
iterácie výslednej hodnoty ∆sklon = 0,0001 ‰ pre ukončenie
iterácie. Iterácia prebieha, pokiaľ nepresiahne požadovaný
sklon2, nasleduje návrat o krok späť a znova prepočet, pri-
čom sú zohľadnené znamienkové konvencie ±sklon1 a
±sklon2. Uvedené je možné dosiahnuť aj klasickou vzorco-
vou štruktúrou, ale je daná prednosť zostavenej iterácii. Pri
teste v iterácii sa vhodne využíva fixný sklon sklonFIX medzi
počiatočným a koncovým výškovým napojením. Iterácie vo
VZOR3 a VZOR6 sú ošetrené pre prípady, ak dané výpočty
nie je možné vykonať, nedosiahne sa sklon2 na obr. 4b
(výpisy sú označované **NIE** pri ich dĺžkach, sklonoch,

Obr. 3. Parametre zostavy objektov VZOR6

Obr. 4. Iteračné určenie priestorovej polohy lomu nivelety LNi
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súradniciach, výškach a pod.). Iterácie sú vykonávané, len
ak sa jedná o jeden lom, v prípade dvoch je nutné použiť
trasovanie s následnou kontrolou koncovej výšky a posled-
ného sklonu (sklon2 alebo sklon3). Ďalšie testy riešia, či vô-
bec dôjde k napojeniu, alebo sú riešené v rámci jedného
sklonu (sklon1 = sklon2 = sklonFIX), alebo vodorovné
(sklon1 = sklonFIX = 0) a pod., obr. 4c. Výšky všetkých
bodov sú vypočítané priebežne priamo pri výpočte súradníc,
vrátane LN1, prípadne LN2 (STN – minimálne dĺžky medzi
LNi, prípadne LNi nesmie byť v prechodnici a pod.). Pri
VZOR3 na obr. 2 je dôležité aj nasadenie LN1 so sklonom
sklon1 pred ZP, čo je v ZHIS zohľadnené.

Kontrola samostatnej prechodnice 
oblúka ZHIS

V zhlaviach, pri zapustení hlavných koľají, kde je vyžado-
vaná vzostupnica, sa stretneme v praxi s prechodnicou. Po-
dobné platí aj pre zaústenie týchto hlavných priebežných
koľají do rozvetvenej časti zhlavia. Systém ZHIS rieši tieto
prechodnice ako samostatné časti, t. j. v ich registrácii mode-
lu zhlavia, pri vyhodnotení a analýze nameraných posunov
priestorovej polohy. Následne si popíšeme prácu na kubic-
kej parabole, pričom v súčasnosti sa pracuje na ďalších ty-
poch prechodníc v rámci vedeckého grantového projektu
VEGA 1/3334/06 [1], kde sa musí zohľadniť medzinárodný
integrujúci prvok pri rôznych typoch prechodníc jednotlivých
železníc EÚ (hlavne okolitých krajín).

Samozrejmosťou sú výpočty jednotlivých bodov prechod-
nice v určitých vzdialenostiach (1/6, 1/4, 1/3, a pod. ) alebo
ľubovoľnom bode Pi, kde dĺžka úseku x0 v osi prechodnice

Ak l = lp, potom celá dĺžka prechodnice 

Ale v praxi nastáva opačný prípad (obr. 5), že poznáme
dĺžku x0 v osi prechodnice a je potrebné získať staničenie x
a potom kolmicu k na výpočet súradníc od hlavnej dotyč-
nice oblúka, kde je výpočet náročný 

skrátene

kde x je neznáma pre bod Pi (označenie x je uspôsobené 
v iterácií dITER, obr. 5). V tomto prípade je jednoznačne na-
sadená iterácia na výpočet s využitím vzorca (1), kde l0ITER
- dĺžka v osi prechodnice (mení sa od 0 do testD), dITER
dĺžka v iterácií na dotyčnici, testD hraničná testovacia dĺžka
v osi (napríklad pre Pi, LNi) môže byť rôzny vzťah podľa
toho, či sa jedná o oblúk dOBL, prechodnicu l0, alebo priamu
lPRI, znížená napríklad o dĺžku dLN1 (alebo staničenie dPi od
ZO) a pod., napríklad pre VZOR6 

v cykle bude (6) až do podmienky l0ITER < testD s krokom
iterácie dITER = dITER/10 po najmenší dielik 0,001 m pre l0ITER.
Najdôležitejšia premenná v (6) je dITER pre ďalšie spracova-
nie v ZHIS (zostane po iterácií).

Okrem ľubovoľného bodu Pi v ZHIS je možné určiť aj
súradnice LNi napriek tomu, že výškový lom nesmie byť 
v prechodnici. Ale ak si konštruktér zvolí zlý návrh, aby ve-
del, kde sa výškový lom nivelety práve nachádza (od ZP,
príp. KP), a potom mohol upraviť svoje riešenie. Alebo dru-
há možnosť je, ak umiestnenie lomu vychádza z deformo-
vaného stavu koľajiska pred jeho úpravou. V týchto prípa-
doch nás poloha zaujíma, aby mohol byť odstránený nežia-
duci stav. ZHIS testuje, či LNi (LN1, príp. LN2) sa nachádza
v priamej, v prechodnici, alebo v oblúku (VZOR3, VZOR6),
a podľa toho je vykonaný výpočet súradníc a výšok.

Záver
Kvalita a presnosť vykonania geodetických prác, ich vy-

hodnotenie a analýza priestorovej polohy k registrovanému
jej stavu sa vo veľkej miere podieľajú na presnej stavebnej
údržbe polohy a výšky objektov v zhlaví. Príspevok hlavne
poukazuje na kontrolu napojení jednotlivých koľají v koľa-
jových zhlaviach pred ich rozvetvením výhybkami a kon-
trolu polohy a výšok rozvetvených koľají v koľajovej sku-
pine. Popisuje blokové vzorcové podštruktúry zhlavia
VZOR3 a VZOR6 [2], ktoré slúžia na kontrolu projektu pred
zaregistrovaním do systému ZHIS, pričom sú k nim geode-
tické merania porovnávané v rámci ich analýzy. Zároveň je
potrebné zopakovať, že ide o absolútne vyhodnotenie prie-
storovej polohy osi objektov v koľajisku od štátnej pries-
torovej siete  až po daný podrobný bod Pi na objekte (obr. 1).

Výsledným efektom sú určené priestorové posuny (od-
klony) vzhľadom k absolútnej priestorovej osi objektu regis-
trovaného požadovaného stavu polohy a výšky bodov v ZHIS
ako informačného systému správcu (administrátora) daného
koľajiska, vrátane číselného a grafického vyhodnotenia
(obr. 6).

Iteračné výpočty sú v ZHIS využívane len v prípadoch, ak
sa vyskytnú ostré alebo malé uhly, prípadne pri výškach
sklony, alebo je potrebné nahradiť riešenia komplikovaných
vzorcových zostav (cca 10 % vzorcových schém) [2], [3].
Podrobne sa téme vytvárania modelov zhlaví vlastným sys-
témom ZHIS, registrovaním týchto modelov v informač-
nom systému a analýzou geodetických meraní priestorovej
polohy výhybkových objektov venuje habilitačná práca [4].

.                      (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Obr. 5. Určenie Pi v krajnej prechodnici (VZOR6)

(6)
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Hodas, S.: Model Processing of Geodetic Measurements
of Turnout Layout Connections to Track

This article describes the whole part of processing and
analyzing geodetic measurements of connections
between separate tracks to the turnout layout by a spe-
cial system. The processing is based on the comparison of
the real state with the absolute spatial position of the
trackage of the registered turnout layout models in the
information system of the track.

Hodas, S.: Modellauswertung geodätischer Messungen
der Kopfanschlüsse in einer Gleisanlage

Der Artikel behandelt den kompletten Teil der Aus-
wertung und Analyse geodätischer Messungen der
räumlichen Lage des Anschlusses der einzelnen Gleise an
den Kopf durch ein eigenes System. Die Auswertung
wird aufgrund des Vergleichs des tatsächlichen Zu-
stands mit der absoluten räumlichen Lage der Gleisan-
lage des registrierten Kopfmodells im Rahmen des
Informationssystems dieser Gleisanlage durchgeführt.

Obr. 6. Zobrazenie odklonu priestorovej polohy modelu v informačnom systému
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�technologie
V zimě hřeje, v létě chladí
Pro ty, kdož chtějí mít kvalitní zateplení s dlouhou životností,
vyvinula společnost DuPont speciálně metalizovanou mem-
bránu, která v zimě pomůže udržet teplo uvnitř a v létě dokáže
chránit interiér proti přehřívání. Membrány jsou výjimečné
vysokou paropropustností, a zároveň zachováním vodotěs-
nosti a větrotěsnosti. Tyto vlastnosti mají zásadní vliv na mi-
kroklima interiéru, kdy v zimě snižují tepelné ztráty a v létě
odrážejí sálavé teplo. Zároveň podporují životnost nejen fólie,
ale i celé stavby, která tak může „dýchat“. Při vhodné aplikaci
mohou uživatelé uspořit až 15 % nákladů na vytápění.
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Vegetace a stabilita břehů
Ing. Lumír MIČA, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR
VUT – Fakulta stavební

Brno

Řada studií prokázala příznivý vliv vegetace na chování
zemní konstrukce. Abychom však dosáhli v rámci ná-
vrhu stabilizace břehů požadovaných výsledků, je nutné
uplatnit znalosti nejen z oboru vodního hospodářství,
ale také z geotechniky, dendrologie a dalších oborů, pro-
tože ne každý typ vegetace je pro řešenou úlohu vhodný.

Úvod
Obecně se pak může vliv vegetace na stabilitu břehu posu-

zovat z hlediska ovlivnění:

�� povrchové eroze za břehovou hranou, při níž dochází
vlivem vnějších vlivů (větru, deště) k odnášení částic zeminy.
Proti tomu se bráníme nejčastěji vegetačním pokryvem trav-
ním porostem či jiným typem rostlin. Často se s tímto řešením
setkáváme při protierozní ochraně svahů násypů či zářezů;

�� břehové eroze, způsobené především proudící vodou.
Míra eroze se odvíjí od rychlosti proudící vody. I v tomto
případě se významně projeví vliv vegetace, která vytvoří
přechodovou vrstvu mezi proudící vodou a zeminou břehu.
Na rozdíl od předchozí oblasti je v tomto případě nutné zajis-
tit stabilitu povrchu ve velmi krátké době. Proto se kombi-
nuje vegetace např. s geosyntetickými protierozními prvky
[3], [9], které mají zajistit stabilitu rozhraní dříve, než se vy-
tvoří kořenový systém. Uplatňují se zde jak byliny, tak i dře-
viny (stromy a keře);

�� břehové abraze, způsobené převážně vlněním eolické-
ho původu (tedy vlněním hladiny způsobeným větrem), vl-
něním způsobeným pohybem plavidel, účinky mrazu a tání

aj. [9]. Základem je preventivní stabilizace břehu v oblasti
nejčetnější maximální hladiny Mnmax, u nově zřizovaných
nádrží (kde nelze stanovit  Mnmax) či jezových zdrží v úrov-
ni ovladatelného retenčního prostoru či hladiny stálého na-
držení. V případě vzniku abrazního poškození je nutná tech-
nická nebo biotechnická stabilizace paty abrazního srubu a
následná stabilizace porušeného břehu, např. za využití geo-
syntetických protierozních prvků v kombinaci s travními či
dřevinnými porosty;

�� stability tělesa svahu tvořícího břeh nádrže, toku.
Proti předchozím oblastem jde o vliv vegetace na podpovr-
chové vrstvy do hloubky 2–3 m (mělké plošné sesuvy), kde
lze předpokládat výskyt kořenů, které mají výztužnou funk-
ci. Právě tomuto tématu bude dáno více prostoru s tím, že
budou podrobněji popsány možnosti zavedení výztužných
účinků kořenových systémů vegetace do stabilitní analýzy.
Není to však jediný pozitivní vliv vegetace. Existují další,
které ovlivňují chování zemní konstrukce, např.:

– vlhkost zeminy, přičemž evapotranspirace a zadržení
vody listovím snižuje nárůst pozitivních pórových tlaků;

– přitížení, kdy tíha vegetace může (při patě svahu) zlep-
šit stabilitu díky zvýšenému normálovému napětí na
smykové ploše.

Může však mít i negativní účinky, např. vlastní tíhu. Vege-
tace se může nacházet po celé ploše svahu, a tak v jeho hor-
ních partiích má opačný efekt. Vzrostlá vegetace (stromy)
působí také jako bariéra proti větru, přes kterou se přenášejí
dynamické síly do svahu. Obdobný pohled může být na změ-
nu vlhkosti, resp. pórových tlaků. Kořeny odebírají vlhkost
z podloží, což může vést k vysychání a vytváření trhlin.  

Nyní se vraťme k výztužné funkci vegetace. Při řešení
stability svahu se zohledněním kořenů můžeme použít dva
modely – diskrétní a ekvivalentní zlepšené vrstvy (obr. 1). 

Obr. 1. Možnosti modelování vlivu kořenů
a – diskrétní model, b – model ekvivalentní vrstvy

a) b)
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Diskrétní model
V případě diskrétního modelu jde o modelování dílčích

kořenů, které tvoří kořenový bal. Z břehové vegetace jsou
samozřejmě nejvhodnější kořeny stromů, popř. keřů. Pro
aplikaci tohoto přístupu je nutné znát rozložení, délku a pev-
nost kořenů. Omezením tohoto přístupu je definování, které
kořeny vzít do výpočtu, jejich četnost atd. S velkou pravdě-
podobností se dá předpokládat, že nejvíce se projeví hlavní
(kůlový) kořen, tedy kořeny směřující do hloubky. Abychom
však mohli s tímto výztužným efektem uvažovat, je nutné
zvolit vhodný stromový porost s přiměřeným kořenovým
systémem. 

Vzhledem k charakteru kořenového systému rozezná-
váme tři základní typy, kde pro stabilizaci (vyztužení) jsou
vhodné stromy s kořeny podle obr. 2, typu b) a c). Známe-
-li typ kořenového systému, je dalším krokem ve výpočtu
stanovení pevnosti kořenů. 

Pevnost kořenů
Tahovou pevnost kořenů studovalo mnoho autorů, např.

[6], a z jejich závěrů vyplývá, že jde o velmi složitou proble-
matiku, protože výsledná pevnost závisí na řadě faktorů,
zejména:

– průměru kořene,
– odumírání kořenů,
– sezónním efektu,
– zda rostou ze svahu, nebo do svahu (pozn. vyšší pev-

nost u kořenů do svahu [6]).

Pro průměr a pevnost kořene byla na základě řady měření
odvozena logaritmická závislost

Tr = nDm.                                    (1)

Hodnoty n a m se pohybují v intervalu 29 ÷ 87 a od –0,76
do –0,45, resp. závisí na průměru a pevnosti kořene v tahu
(pevnost se pohybuje od 8 do 80 MPa pro ∅ 2–15 mm). 
S časem tedy pevnost narůstá a zvyšuje se stabilita. Může
však docházet i k poklesu pevnosti. To nastane při vykáce-
ní stromového porostu. Vykácením se snižuje tahová pev-
nost kořenů v důsledku jejich odumírání a zmenšuje se i je-
jich objem v zemině. Vlivem odumírání dojde ke snížení
pevnosti kořenů, což lze vyjádřit vztahem

Trt = Tr0e -bt.                                  (2)

K zavedení kořene do stabilitní analýzy lze přistupovat
obdobně jako svahu vyztuženého geosyntetikem. Kořen pů-
sobí jako tahový prvek (kotva), který protíná smykovou plo-
chu a působí jako pasivní složka. Příklad výpočtu pomocí
diskrétního modelu je možné nalézt v příspěvku [4]. 

Model ekvivalentní zlepšené vrstvy
Jiným přístupem je modelování vlivu kořenů náhradní

vrstvou se zlepšenými smykovými parametry. Zlepšení vy-
chází z přídavné soudržnosti ∆ckoř, kterou zemině dodávají
kořeny. Touto problematikou se velmi intenzivně zabývají v
Japonsku (Endo, Tsuruta 1969, Ohashi 1983) a v sedmdesá-
tých letech minulého století definovali autoři Waldron
(1977) a Wu (1976) rovnici přídavné soudržnosti

Abychom však mohli definovat přírůstek soudržnosti, museli
bychom znát velikost tahové pevnosti na jednotku smy-
kové plochy. Tuto problematiku podrobně rozebírají ve
svém příspěvku Schmidt a kol. [7]. Jiný postup lze nalézt
u Ziemera a O’Loughlina [8], kteří uvádějí přímé měření
smykové pevnosti bez kořenů a s kořeny (obr. 3). K tomu
slouží smykové krabicové přístroje, které konstrukcí kores-Obr. 2. Typy kořenových systémů [11]

a – plošný/deskovitý (bříza, javor, jedle, smrk), b – srdčitý (platan,
lípa, borovice), c – hlavní kořen (ořech, dub, habr)

a)

b)

c)

( )
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.                                       (3)

Obr. 3. Měření smykové pevnosti in-situ (Endo a Tsuruta, 1969)
recorder – zaznamová jednotka (datalogger), normal load – normá-
lové zatížení, shear box – smyková krabice (krabice pro smyk),
anchorage – ukotvení, load cell – siloměr (snímač síly), shear load
– smykové zatížení (smyková síla)

kde
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pondují s přístroji používanými v laboratořích mechaniky
zemin na VUT FAST v Brně. Jediný rozdíl je ve velikosti,
kdy v mechanice zemin se nejčastěji používají krabice o roz-
měrech 100 x 100 mm, kdežto pro zeminu s většími kořeny
je nutné použít i rozměry 300 x 300 mm, popř. 500 x 500 mm).
Velikost krabice musí být v souladu s velikostí kořenů, aby
zkouška byla reprezentativní. Jinou možností, ale mnohem
náročnější, je provedení smykové zkoušky přímo v terénu
[8]. Podle těchto zkoušek se pohybuje ∆ckoř v rozmezí od
1,0 do 17,5 kPa. 

Známe-li velikost přídavné soudržnosti, můžeme ji zavést
do výpočtu. Vyjdeme-li z nejčastěji používané metody pro
řešení stability svahu – metody mezní rovnováhy, kdy zave-
dením Mohrovy–Coulombovy podmínky plasticity (pevnos-
ti) získáme modifikovanou rovnici smykové pevnosti

Přínos kořenů je tedy podle této rovnice pouze z hlediska
parametru soudržnosti, a nikoli úhlu vnitřního tření. Což je
v pořádku, protože úhel vnitřního tření je dán třením mezi
částicemi zeminy a kořeny nijak nemění strukturu zeminy. 
I když zkoušky ukazují změnu mezi úhlem zeminy kořeny
vyztužené a nevyztužené. Ale jde o velmi malý přírůstek,
který je možné zanedbat. Tento malý nárůst lze přičíst spíše
na vrub metodiky zkoušení. Stejným přístupem lze aplikovat
přídavnou soudržnost i do metody konečných prvků za vyu-
žití Mohrovy–Coulombovy podmínky plasticity. Otázkou
při tomto postupu je, do jaké hloubky zohlednit přírůstek,
tedy jaký je hloubkový dosah kořenů. V odborné literatuře
se udává pro stromy hloubka, která má vliv na stabilitu
svahu, okolo 2 m, přičemž 80 až 90 % kořenů se nachází do
hloubky cca 1 m. Existují samozřejmě výjimky a kořeny
mohou dosahovat hlouběji (3,5 m  i více). Ale to již jde o
ojedinělé kůlové kořeny (hlavní).

Řešením vlivu kořenů na stabilitu svahu metodou mezní
rovnováhy se zabývali Erbenová a Boštík [5]. Stejné proble-
matice se věnovali autoři tohoto příspěvku, kdy pro analýzu
využili metodu konečných prvků porovnáním s metodou
mezní rovnováhy. Parametrická studie vychází z dostupných
hodnot ∆ckoř v programu Plaxis V8 (2D úloha – rovinný stav
deformace). Zemina je modelována patnácti uzlovými prvky
s tím, že pro modelování chování zeminy byl použit ideálně
pružně plastický materiál s podmínkou plasticity podle
Mohra–Coulomba. Pro porovnání s metodou mezní rovno-
váhy byla úloha modelována v programu Fine [10].

Parametrická studie byla řešena pro dva modelové přípa-
dy. První se týká stability suchého svahu (obr. 5), druhý za
přítomnosti vody (obr. 6). Pro oba byla nejdříve stanovena
stabilita bez vlivu kořenů, a poté s kořeny [12]. 

Závěr
V článku je prezentována část projektu řešeného v ústa-

vech geotechniky a vodních staveb VUT FAST v Brně v le-
tech 2004–2006. Cílem byl jednak výběr a následné ověře-
ní vhodnosti syntetických sítí (geosítí) ke stabilizaci břehů,
jednak výběr dřevin a ověření jejich využitelnosti pro tytéž
účely (především schopnost spolupůsobení kořenových
systémů s prostorovou geosítí). Následně byl zpracován ná-
vrh zapracování geosítě do břehu včetně osazení řízků dře-

.tan)( efefkořef cc φστ +∆+= (4)

Tab. 1. Vlastnosti materiálů

Popis
γ 

[kNm-3]
E oed 

[kPa]
í  
[-]

c ′ 
[kPa]

φ′ cv

 [°]
∆c ′ 

[kPa]

hlína 19 13 0,3 0 27 0

zlepšená zóna 18,5 13 0,3 0 27 2, 4, 6, 8 a 10

Obr. 4. Geometrie a rozdělení materiálů

Obr. 5. Změna stupně stability pro suchý svah

Obr. 6. Změna stupně stability pro svah s vodou
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vin tak, aby byla zajištěna maximální stabilizace břehu v da-
né lokalitě bez využití technických prvků (především kame-
ne). Výhodou takto navržené stabilizace je její nerozpo-
znatelnost ve svahu a za dodržení stanovených parametrů i
trvanlivost a spolehlivost. Další dílčí části (charakteristiky
kořenových systémů vhodných dřevin, vlastní návrh stabilizač-
ní konstrukce, aj.) nelze vzhledem k omezenému prostoru
podrobně prezentovat. Předmětem příspěvku je tedy před-
stavit jeden z dílčích přístupů k řešení dané problematiky. 
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Míča, L. – Šlezingr, M.: Vegetation and Stability of
Banks

A favourable effect of vegetation on behaviour of ground
structures has been proven in a number of studies.
However, in order to achieve the requested results in
banks stabilization design, it is necessary to apply not
only knowledge of water management, but also geotech-
nics, dendrology, etc. since not each vegeteation type is
suitable for the solution of tasks related to banks stabi-
lization. 

Míča, L. – Šlezingr, M.: Vegetation und Uferstabilität

Eine Reihe von Studien hat den günstigen Einfluss der
Vegetation auf das Verhalten von Erdbaukonstruktio-
nen nachgewiesen. Um jedoch im Rahmen des Entwurfs
der Uferstabilisierung Ergebnisse zu erzielen, ist es not-
wendig, Kenntnisse nicht nur aus dem Fach Wasserwirt-
schaft, sondern auch aus der Geotechnik, Dendrologie u.a.
geltend zu machen, weil nicht jeder Vegetationstyp für die
zu lösende Aufgabe (Uferstabilisierung) geeignet ist.

�dizertace
Impact of High Temperature against 
the Structures of Tunel Linings
Ing. Šárka Pešková

Dizertace se zabývá vlivem vysokých teplot na konstrukce
tunelových obezdívek z vláknobetonu. Numerická analýza se
konfrontuje s výsledky zahraničních i vlastních experimentů. 

Odhady mezí materiálových vlastností
složených materiálů s využitím 
Hashin-Shtrikmanových principů
Mgr. Michal Toman

Dizertant se zaměřil na homogenizaci složených materiálů
s využitím výše uvedených principů platných v materiálově
nelineární oblasti. Výsledné vztahy jsou původní.

Experimental Investigation and Modelling
of Very Early Age Concrete
Ing. Nam Thanh Tran

Dizertant předvedl originální způsob měření příčné deforma-
ce betonu raného stáří a dvě metody pro zkoušení betonu to-
hoto stáří a pro okamžité i dlouhodobé zatížení. Navrhl jed-
noduché vzorce pro okamžité časově závislé deformace po-
užitelné v praxi.

Komponenta deska v ohybu a šrouby 
v tahu za požární situace
Ing. Martin Beneš

V práci jsou odvozeny modely tuhosti a únosnosti ocelové
čelní desky připojené šrouby při vysoké teplotě. Modely byly
ověřeny vlastními zkouškami. Údaje o teplotách byly pře-
vzaty ze zkoušky ve Velké Británii.

Spřažené ocelobetonové příhradové 
nosníky
Ing. Martin Čudejko

V práce je uvedeno experimentální ověření dvou velkoroz-
ponových příhradových spřažených nosníků a použití těchto
výsledků pro kalibraci numerického modelu. Autor vypraco-
val několik rozsáhlých parametrických studií k ověření vlivu
jednotlivých parametrů. Výsledky jsou použitelné v praxi.

Některé matematické modely proudění
viskózní nestlačitelné tekutiny
Ing. Michal Beneš

Práce se zabývá problematikou nestlačitelného dvojrozměrné-
ho proudění vazké tekutiny. Dokazuje se regularita Stokesova
systému se smíšenými okrajovými podmínkami. Ve druhé
části práce je dokázána existence řešení Markovova–Sto-
kesova systému rovnic na dostatečně malém časovém inter-
valu pro libovolná data.
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Vymezování hranic elementárních forem georeliéfu
Ing. Jan PACINA

ZČU – Fakulta aplikovaných věd 
Plzeň

Článek se zabývá možnostmi a problémy spojenými 
s automatickým vyhledáváním hranic elementárních fo-
rem georeliéfu, což by měl být první krok k jejich vyme-
zování. Celý tento proces by měl přinést zkvalitnění ana-
lýzy morfologie reliéfu pomocí připravovaného Geomor-
fologického informačního systému.

GmIS
Geomorfologický informační systém (GmIS) je speciální

typ geografického informačního systému zaměřeného na
sběr, správu a analyzování geomorfických informací. Je vý-
borným nástrojem pro provádění geomorfologických analýz
[8]. V našich podmínkách je vytvářen ve spolupráci Kated-
ry matematiky – oddělení geomatiky, Fakulty aplikovaných
věd a Katedry geografie, Fakulty pedagogické, Západočeské
univerzity v Plzni a dále Katedry fyzické geografie a geo-
ekologie, Fakulty přírodovědecké, Univerzity Komenského
v Bratislavě. Koncepce, fyzický model databáze a možnosti
geomorfologických analýz jsou popsány v [8] a [9]. Násle-
dující text se věnuje jedné z důležitých součástí GmIS – vy-
mezování elementárních forem georeliéfu.

Elementární formy georeliéfu tvoří jádro celého GmIS.
Jejich klíčová úloha spočívá v tom, že se z vymezených a ur-
čených elementárních forem georeliéfu odvozují další typy
dat, využívané pro analýzy v GmIS. Geomorfolog vymezu-
je hranice jednotlivých forem a na základě zkušeností urču-
je jejich typ podle vrstevnicového podkladu. Přínosem by
mělo být částečné zautomatizování procesu elementarizace.

Vstupní data
Vymezování hranic elementárních forem georeliéfu před-

chází kvalitní příprava vstupních dat. Zahrnuje výběr kvalit-
ních vstupních výškových dat, výškový povrch interpolova-
ný z těchto dat a dále výpočet odvozených povrchů.

Výškový rastr
Jako vstupní data byla použita Základní báze geografic-

kých dat (ZABAGED), mapové listy: 21-44-03, 21-44-04,
21-42-23, 21-42-24, 21-44-08, 21-44-09. Byla zvolena s ohle-
dem na to, že pro generování kvalitního digitálního modelu
reliéfu (DMR) jsou zapotřebí kvalitní výšková data. Pro vý-
počet výškového modelu byly zvoleny pětimetrové vrstevni-
ce, které jsou součástí výškopisné části ZABAGED, distri-
buované ve formátu DGN (3d-DGN). V území Černého a
Čertova jezera na Šumavě odborníci z oblasti geomorfologie
vybrali území, které obsahuje charakteristiky vhodné pro
elementarizaci georeliéfu. Pro vymezování jeho hranic byl
zvolen rastrový přístup. Z toho plyne, že ze vstupních výš-
kových dat musíme interpolovat rastrový povrch výšek, což
je pravidelná čtvercová mřížka, jejíž jednotlivé buňky obsa-
hují hodnoty nadmořské výšky. Rastrovému přístupu se vě-
nuje např. [4] a je obsažen ve většině publikací o GIS.

Pro rastrovou interpolaci existuje množství různých algo-
ritmů, např. metoda inverzní vážené vzdálenosti (IDW),
krigging, natural neighbor, spline. Ověřování přesnosti jed-
notlivých metod se věnuje např. [3], kde je pomocí statistic-
kých testů porovnávána vhodnost interpolačních algoritmů s
ohledem na strukturu a hustotu vstupních dat.

Pro interpolaci byl zvolen nekomerční GIS GRASS v.6.1,
který nabízí, mimo jiné interpolační algoritmy, interpolaci
pomocí RST spline (RST – Regularized Spline with Tension
– regulární spline pod napětím). Ověřování jednotlivých
interpolačních algoritmů v GIS GRASS se věnuje např. prá-
ce [13]. Vyplývá z ní, že interpolace pomocí RST je pro tuto
oblast nejvhodnější.

Teorie pro výpočet RST je uvedena např. ve [2] a [12],
postup pro výpočet výškového rastru je např. v [1] a [13].
Zde uvedeme pouze nejdůležitější informace pro výpočet
výškového rastru. Parametr tension (napětí) nastavuje tuhost
výsledného povrchu od tenkého ocelového plátu po pryžo-
vou membránu. Parametr smooth určuje přesnost, s jakou
výsledný interpolovaný povrch prochází vstupními body. 
S parametrem smooth nastaveném na 0 (smooth = 0) prochá-
zí výsledný povrch přesně vstupními body. [2]

Pro interpolaci byly zvoleny hodnoty parametrů tak, jak je
pro tuto oblast uvedeno v [13]. Hodnota pro maximální po-
čet bodů v jednom segmentu (při interpolaci se využívá quad-
-tree segmentace) dpmin byla nastavena na dpmin = 300 a
minimální vzdálenost mezi body na dmin = 10. Pro parametr
smooth byla zvolena hodnota smooth = 0,8 a tension = 15.
Aplikovatelný rozsah parametrů smooth a tension závisí na
charakteru vstupních dat. Pro parametr smooth je to obecně
hodnota 0 až 1 a pro parametr tension 5 až 90.

Při aplikaci algoritmů vymezujících hranice elementár-
ních forem georeliéfu se však ukázalo, že hustota vstupních
bodů je příliš vysoká. Je způsobena tím, že GRASS modul
v.surf.rst počítá s každým lomovým bodem (vertexem) vstup-
ních vrstevnic jako se vstupním bodem pro interpolaci. Bylo
tedy nutné připravit vstupní data tak, aby při zachování ma-
ximální polohové přesnosti obsahovala menší počet vstup-
ních bodů. Jde o metodu trendu, kdy při interpolaci zaniknou
drobné geomorfologické útvary, ale vystihne se globální
trend povrchu [13]. Při tvorbě takovéhoto trendového povr-
chu byl použit tento postup:

� pomocí modulu v.surf.rst byl vytvořen výškový rastr ge-
nerovaný pomocí parametrů tension = 40 a smooth = 0.
Takovýto povrch bude procházet přesně vstupními
body, i když bude obsahovat artefakty interpolace;

� podle práce [1] byla z tohoto povrchu vybrána náhod-
ně 3 % bodů a nad nimi opět provedena interpolace
pomocí modulu v.surf.rst s parametrem tension = 20 a
smooth = 0,8. Volbou hodnoty parametru smooth větší
než 0 nebude generovaný povrch procházet přesně vstup-
ními body. Jde o smoothed DMR (vyhlazený DMR).
Náhodný byl proveden v programu Matlab pomocí
funkce random. Výsledkem je vyhlazený DMR.

Použití vyhlazených DMR k výpočtu morfometrických
charakteristik vyšších řádů nemusí nutně vést k méně přes-
ným predikcím. Jinak řečeno, není přímý důkaz, že vertikál-
ně přesnější povrchy generují přesné morfometrické charak-
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teristiky vyšších řádů. Naopak byla vyslovena hypotéza, že
charakteristiky odvozené z hladkých povrchů mohou repre-
zentovat aktuální místní situaci lépe než parametry odvoze-
né z vertikálně přesných povrchů, které jsou však zatíženy
různými artefakty interpolace [1].

Odvozené povrchy
Hranice elementárních forem budeme vyhledávat v povr-

ších odvozených z interpolovaného rastru nadmořských vý-
šek. Jde o morfometrické charakteristiky prvního řádu (gra-
dient skalárního pole výšek, úhel sklonu topografické plo-
chy γN, orientace topografické plochy vůči světovým stra-
nám AN), morfometrické charakteristiky druhého řádu, tj.
normálová křivost (KN)n, horizontální křivost Kr, křivost spád-
nic v zobrazovací rovině – rotor, normálová změna gradien-
tu ag, a odvozené povrchy vyšších řádů. Popis vlastností a
odvození jednotlivých odvozených charakteristik jsou uve-
deny v [1], [5] a [14]. Tyto  povrchy odvozených morfome-
trických charakteristik jsou zařazeny mezi fundamentální
vrstvy GmIS.

V práci [14] bylo provedeno odvození vzorců pro výpo-
čet morfometrických charakteristik různých řádů pomocí
symbolických výpočtů a dále proveden výpočet odvozených
charakteristik pomocí různě složitých numerických vztahů
pro výpočet směrových parciálních derivací [11] a pomocí
již naprogramovaných modulů v GIS GRASS. 

S ohledem na numerickou přesnost výpočtu derivací jsou
odvozené povrchy třetího a vyššího řádu v tuto chvíli nepou-
žitelné. Drobná chyba při interpolaci (vzniku) vstupního výš-
kového rastru topografické plochy georeliéfu způsobí drob-
né (ještě únosné) nepřesnosti v křivostních površích (odvo-
zený povrch 2. řádu). Tyto nepřesnosti při výpočtu dalších
odvozených povrchů způsobí, že vzniknou chyby mnohem
vyšších řádů, které znemožňují využití těchto povrchů pro
automatické vymezování elementárních forem georeliéfu.

Pro ověřování algoritmů vyhledávající hranice elementár-
ních forem georeliéfu mohou být použity povrchy generova-
né algoritmem v GIS GRASS, protože přesněji popisují cha-
rakter křivostních poměrů na topografické ploše georeliéfu1).
To je dáno tím, že výpočet odvozených povrchů prvního i

druhého řádu probíhá zároveň s interpolací výškového rast-
ru pomocí metody RST a parciální derivace potřebné pro
výpočet odvozených povrchů jsou počítány přímo derivová-
ním spline funkce, na rozdíl od numerického výpočtu, kde se
hodnoty derivací počítaly z relativně malého okolí diskrétní-
ho povrchu.

Elementární formy georeliéfu 
a jejich hranice

Elementární forma je na dané rozlišovací úrovni (měřítku)
geometricky homogenní plocha, která má jednotnou genezi
a předpoklady pro stejný průběh současných geomorfologic-
kých procesů, přičemž je ohraničena liniemi, na kterých je
tato geometrická, genetická i dynamická homogenita naru-
šená. Je to tedy na dané rozlišovací úrovni přirozeně ohrani-
čený základní segment georeliéfu [9].

V souladu s [10] můžeme definovat tři axiómy, které tvoří
teoretický základ pro elementarizaci georeliéfu:

– forma georeliéfu může být považována za spojitý
povrch (geometrické pole výšek);

– v daném měřítku je možné na zemském povrchu nalézt
nespojitosti, které mohou být považovány za přirozené
hranice geomorfologických objektů;

– tyto nespojitosti zemského povrchu jsou výsledkem
geomorfologických procesů, které mohou být v někte-
rých případech ovlivněny gravitací.

Specifické strukturální elementy pole zajišťují přirozený
základ pro jeho segmentaci. Tyto elementy můžeme nazvat
singulární linie a body. Mezi tyto elementy patří např. ex-
trémní body a linie (vrcholy, depresní a sedlové body, hřbet-
nice), inflexní body a nespojitosti pole nadmořských výšek a
dalších odvozených polí [6].

Definování singulárních linií jako hranic segmentů geore-
liéfu zajišťuje dobré počáteční podmínky pro to, aby ele-
mentarizace georeliéfu byla objektivní. Formální popis seg-
mentů (elementárních forem) hladkou matematickou funkcí
může přinést výhody i při identifikaci a interpretaci jednot-
livých elementárních forem georeliéfu. Základní linie ne-
spojitosti jsou na obr. 1.

1) Výsledek konzultace s geomorfologem.

Obr. 1. Základní jednoduché linie nespojitosti [10]
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Minár a Evans definovali [10] základní množinu ideálních
elementárních forem georeliéfu (geometrických forem), při-
čemž je každá forma popsána pomocí fitted function [15].
Tyto geometrické formy mají ideální vnitřní geometrickou
spojitost. Na reálném zemském povrchu však takovéto ideál-
ní geometrické formy nenalezneme. Při rozpoznávání jedno-
tlivých typů se provádí statistické ověřování afinity (příbuz-
nosti) vymezených protoforem (dosud neurčených elemen-
tárních forem) k jednotlivým geometrickým formám. Celý
postup elementarizace je znázorněn na obr. 2. Čísla vazeb
odpovídají pořadí jednotlivých kroků. 

Vymezování hranic 
Jak již bylo řečeno, elementární formy georeliéfu tvoří

jádro celého GmIS. Aby bylo možné určit jednotlivé typy,
musí se tyto formy nejprve vymezit. Můžeme postupovat
dvěma způsoby:

– nejprve vymezit hranice elementárních forem vyhledá-
ním linií nespojitosti a dále určit typ elementární formy;

– nalézt bod elementární formy a metodou narůstání
oblasti vymezit hranice.

Ideální je kombinace obou přístupů. Jako první krok tedy
provést detekci linií nespojitosti – tím získáme fragmenty
hranic elementárních forem georeliéfu. Na tyto fragmenty
poté aplikovat druhý přístup, při němž se budou definovat
středy potenciálních elementárních forem georeliéfu a meto-
dou narůstání oblasti se určí chybějící části jejich hranic. Po-
stup elementarizace byl již ukázán na obr. 2.

Následující text je věnován první části elementarizace geo-
reliéfu. Bude tedy nutné vyhledat linie nespojitosti v povr-
ších odvozených z pole nadmořských výšek. Korektnost
vyhledaných hranic je nutné ověřovat vizuální kontrolou.
Vzhledem k tomu, že kontrola vyhledaných hranic v rastro-
vém povrchu (KN)n je složitá a vyžaduje zkušenosti2), bylo po
poradě s geomorfologem ověřování algoritmů provedeno pou-
ze na rastrovém povrchu nadmořských výšek a v jednom
případě na povrchu normálové křivosti (KN)n.

Hranice vyhledané na výškovém rastru budou tedy údol-
nice a hřbetnice – v tomto případě jde o hranice prvního

řádu. Za tímto účelem byla na sledovaném území vybrána
oblast, ve které geomorfolog vyznačil údolnice a hřbetnice
tak, jak by je algoritmus měl vyhledat v ideálním případě.
Při vyhledávání linií nespojitostí v povrchu křivostí hledáme
lokální extrémy (minima a maxima).

Vyhledání lokálního maxima z okolních sousedů
První a nejjednodušší metodou vyhledání lokálních ma-

xim je porovnání hodnot v nějakém n-okolí buňky. Vstupní
výškový rastr budeme považovat za matici o rozměru [m, n].

Algoritmus prochází vstupní data nejprve po řádcích a ak-
tuální buňku ai,j označí jako lokální maximum pokud ai,j > 
> ai,j-1 ai,j > ai,j+1. Stejný postup je následně aplikován i na
sloupcích vstupních dat za podmínky ai,j > ai-1,j ai,j > ai+1,j.
Popsaný algoritmus vyhledává ve výškových datech pouze
hřbetnice. Údolnice3) vyhledáme identicky, pouze za použití
opačných znamének. Na obrázku 3 jsou vidět údolnice a
hřbetnice, jak je algoritmus vyhledal. 

>

>

Obr. 2. Schéma elementarizace georeliéfu [10]

2) Z podkladu povrchu křivosti a vektorových vrstevnic je třeba vyčíst hranice.
3) V křivostních površích budeme vyhledávat kladná a záporná maxima.

Obr. 3. Vyhledání lokálního maxima z okolních sousedů
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Vyhledání lokálního maxima pomocí plovoucí masky
Dalším algoritmem, který byl na vstupní data aplikován,

je vyhledání lokálních maxim pomocí plovoucí masky. Pro
zjednodušení je postup vyhledávání lokálních maxim pomo-
cí plovoucí masky znázorněn na ukázkových datech na obr. 4.
Postup algoritmu je následující:

– algoritmus prochází vstupní data po řádcích (s ohle-
dem k rozměru masky začíná na druhém řádku matice
vstupních dat) a vyhledává lokální maxima (viz část 1
obr. 4);

– po nalezení lokálního maxima v řádku (na obr. 4 hod-
nota 6) je na pět okolí aplikována maska a vyhledáno
lokální maximum z tohoto okolí (v našem případě hod-
nota 5 – část 2 obr. 4);

– postup se opakuje, dokud není dosaženo podmínek za-
psaných ve zdrojovém kódu algoritmu (dosažení okra-
je vstupních dat, na výběr není již žádná hodnota větší
než nastavený práh);

– poté se algoritmus vrací na místo, kde v bodě 1 nalezl
první lokální maximum v řádku, a pokračuje dále 
v jeho prohledávání.

S ohledem na charakter vstupních dat byl tento algoritmus
ověřován pouze na křivostním povrchu (KN)n. Výsledkem
jsou oblasti, ve kterých by bylo nutné dalším způsobem vy-
hledat přímo maxima (hranice) – viz obr. 5.

Abychom výběr lokálních maxim zúžili pouze na ta, která
mají větší význam, byla po konzultaci s geomorfologem sta-
novena prahová hodnota (KN)n = 0,01. Tato hodnota odpoví-
dá kružnici s poloměrem normálové křivosti (RN)t = 100 m.
Algoritmus je samozřejmě přizpůsoben i vyhledávání zápor-
ných maxim.

Vyhledání lokálního maxima hranovými detektory
Velmi nadějným způsobem pro vymezování hranic ele-

mentárních forem georeliéfu je použití hranových detekto-
rů4). V prvním kroku je na vstupní data aplikován Cannyho
hranový detektor. Ten vyhledá hrany, které odpovídají in-
flexním bodům ve vstupních datech. Následně se mezi těmi-
to body vyhledají lokální maxima a minima. Při aplikaci
tohoto přístupu se dá snadno vypočítat mohutnost hranice5)..

Na obrázku 6 je výsledek výše popsaného algoritmu. 

Při vizuální kontrole výsledku můžeme konstatovat, že
automaticky vymezené údolnice a hřbetnice korespondují 
s expertně vymezenými liniemi pouze v několika oblastech.
To může být způsobeno tvorbou trendového povrchu, kdy
Cannyho hranový detektor nebyl schopen detekovat inflexní
body na příliš hladkém povrchu. Další příčinou mohou být
příliš přísně nastavené prahy při běhu Cannyho algoritmu.
Tento přístup slibuje nadějné výsledky, bude však nutné pro-
vést další ověřování nastavení tohoto algoritmu.

Závěr
Při tvorbě vstupního DMR bude nutné zjistit, jaké množ-

ství náhodně generovaných bodů, jako vstupních dat pro
interpolaci, je vhodné použít pro danou lokalitu. V souvis-
losti s tím se budou muset ověřit i parametry, které řídí inter-
polaci pomocí RST. Další možností je získaní vstupních dat
z družicového laserového snímání LIDAR. Tato data by
svým charakterem a přesností byla pravděpodobně lepší než
ručně digitalizovaná data ZABAGED.

Obr. 4. Aplikace masky pro vyhledání lokálních extrémů
1 – vyhledání lokálního maxima v řádku (hodnota 6), 2 – aplikace masky - vyhledání maxima z pěti okolí (hodnota 5, pozice [2, 3]),

3 – v pozici [2, 3] znovuaplikování masky a vyhledání maxima z pěti okolí (hodnota 4)

4) Hranový detektor vyhledává místa v obraze, kde dochází k náhlé změně jasu (v našem případě hodnota nadmořské výšky nebo křivosti). 
Tato místa odpovídají hledané hranici.

5) O mohutnosti hranice více v [10], [14].

Obr. 5. Oblasti vyhledané algoritmem s plovoucí maskou

Obr. 6. Údolnice a hřbetnice vyhledané pomocí 
Cannyho hranového detektoru
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Z výsledků práce [14] vyplývá, že je nutné najít způsob,
jak počítat křivostní povrchy s odpovídající kvalitou. Zna-
mená to tedy použít lepší postupy pro výpočet parciálních
derivací, než byly použity v této práci. Výsledky jednotli-
vých algoritmů jsou vizuálně porovnány s expertně vyme-
zenými hranicemi. Bylo by vhodné navrhnout automatické
hodnocení vymezených hran, aby bylo možné statisticky
určit, které hrany algoritmus vymezil vhodně a které vyme-
zil vlivem různých chyb (artefakty interpolace, chyby ve
vstupních datech atd.). Tyto hodnoty můžeme použít také při
ověřování modifikovaných algoritmů pro vymezování hra-
nic. U použitých algoritmů bude nutné najít různé prahové
hodnoty pro vyhledávání lokálních extrémů, zkusit apliko-
vat různou velikost porovnávacích masek a u Cannyho hra-
nového detektoru ověřit různé prahové hodnoty pro detekci
hran. U vymezených hranic bude také vhodné provést výběr
podle mohutnosti (resp. ostrosti) hranice [10], [14].
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Pacina, J.: Specification of Boundaries of Elementary
Forms of Georelief

The presented article deals with the potential and prob-
lems inherent in an automatic search for boundaries of
elementary forms of the georelief, which should become
the first step in their specification. The entire elementa-
rization process should lead to perfecting the analysis of
relief morphology by means of the geomorphological
information system under preparation.

Pacina, J.: Definition der Grenzen elementarer Geo-
reliefformen 

Der Artikel befasst sich mit den Möglichkeiten und
Problemen, die mit der automatischen Suche der elemen-
taren Formen eines Georeliefs verbunden, sind was der erste
Schritt zu ihrer Definition sein sollte. Der ganze Prozess
der Elementarisierung soll eine Verbesserung der Ana-
lyse der Morphologie des Reliefs mit Hilfe eines vorbe-
reiteten geomorphologischen Informationssystems bringen.

�projekty

Na podzim roku 2006 byla usnesením vlády převedena
Národnímu muzeu do užívání budova bývalého Federálního
shromáždění. Projekt počítá s propojením obou budov do
jednoho návštěvnického a technologického celku. Získaná
budova umožní přestěhování řady kanceláří z původní histo-
rické budovy, čímž se získá několik tisíc metrů čtverečních
pro expozice, výstavy a práci s návštěvníky. Spojením vznik-
ne velký muzejně kulturní celek, v obou budovách budou
umístěny expozice a servis pro návštěvníky. 

Předpokladem vytvoření tohoto celku však bylo nutné na-
jít možnost, jak obě budovy propojit, a to jak pro návštěvnic-
ký provoz, tak pro zaměstnance muzea a transporty sbírko-
vých předmětů. Národní muzeum ihned po přidělení budovy
začalo na vyřešení problému společně s firmou IDS Praha
pracovat. Od začátku bylo preferováno podzemní spojení.

Na základě fundovaných průzkumů bylo zjištěno, že obě bu-
dovy z technického hlediska lze propojit tunelem v úrovni
druhého podzemního podlaží v přední části historické budo-
vy, dlouhým cca 45 m. Propojení v úrovni vestibulu metra
bude zakomponováno do projektu generální rekonstrukce
historické budovy muzea. V ideálním případě budou obě
budovy pro návštěvníky odtud přístupné. 

V bývalém Federálním shromáždění se nacházejí gastro-
provozy, řada zasedacích místností, včetně velkého hlavního
sálu, vhodných pro pořádání konferencí, ale též pro filmové
projekce, koncerty apod., ideální prostory pro muzejní ob-
chody atd. Tyto prostory, tedy nebude nutné budovat v histo-
rické budově, čímž bude usnadněna její náročná rekonstrukce.

Tisková informace

Budovu Národního muzea a budovu bývalého Federálního shromáždění spojí tunel

obzor3_2008.qxp  18.3.2008  17:20  Stránka 87



88 STAVEBNÍ OBZOR 3/2008

Problematika kontrolného merania skutočného
tvaru slinkového sila

Ing. Marek BAJTALA, Ph.D.
prof. Ing. Štefan SOKOL, Ph.D. 

STU – Stavebná fakulta
Bratislava

Príspevok sa zaoberá problematikou budovania siete
vz�ažných bodov potrebných na zameranie skutočného
tvaru slinkového sila. Podrobne je analyzovaná presnos�
zamerania vz�ažných a podrobných bodov budovaných
metódou prechodných stanovísk. Teoretická presnos� ur-
čenia vz�ažných a podrobných bodov je konfrontovaná
s presnos�ou dosiahnutou v samotnom experimentálnom
meraní.  

Možnosti merania 
Súčasná doba elektronizácie a automatizácie procesu geo-

detických činností umožňuje ekonomickejšie, rýchlejšie a
jednoduchšie dosahovať požadované výsledky a produkty,
ktoré svojou kvalitou dokážu uspokojiť aj najnáročnejšie po-
žiadavky. Ak sú tieto výsledky prezentované vo forme repre-
zentujúcej neustály pokrok v kvalite činnosti geodeta, je to
len výhoda. Mnohé rozhodnutia, týkajúce sa samotného sta-
vu objektu, funkčnosti a prevádzky, sú závislé od výsledkov
geodetických meraní a ich interpretácie. Samozrejme všet-
ky tieto poznatky a pokroky vedy a techniky uľahčujú čin-
nosti geodetov, ale aj napriek tomu je potrebné vedieť spo-
medzi tejto širokej palety možností vybrať tú najvhodnejšiu
a časovo najmenej náročnú metódu, ktorá bude zohľadňo-
vať všetky požiadavky investora. 

V súčasnosti ešte stále medzi najpoužívanejšie metódy na
meranie nielen skutočného stavu objektu patria geodetické
metódy, aj keď fotogrametrické metódy a metóda terestric-
kých laserových systémov sa výrazne tlačia do popredia. Čo
sa týka geodetických metód, tak z nich je vzhľadom na kon-
štrukčný princíp väčšiny univerzálnych meracích staníc vy-
užívaná najmä priestorová polárna metóda. O jej význam-
nosti a jednoznačnej váhe svedčí aj fakt, že sa jej prispôso-
bila aj meracia technika využívajúca veľmi presné elektro-
nické meranie smerov a dĺžok. Veľkou výhodou je jej vyso-
ká presnosť a rýchle určenie priestorovej polohy bodu. Ďal-
šou výhodou oproti fotogrametrickej metóde je jej jednodu-
chosť – nie je potrebná signalizácia podrobných bodov ani
transformácia súradníc.

Fotogrametria, ako osobitná meračská technika, sa uplat-
ňuje aj v odboroch mimo vlastné pole geodézie pri merač-
skom sledovaní takých predmetov a javov, kde priame geo-
detické meranie je obtiažné, časovo náročné, nebezpečné,
prípadne aj nemožné. Do tejto oblasti patrí meranie na
objektoch zložitej stavby, sledovanie javov alebo úkazov,
ktoré buď prebiehajú veľmi rýchle, alebo naopak veľmi
pomaly, ako aj iné úlohy v experimentálnom výskume. Pre
potreby inžinierskej geodézie, najmä v oblasti kontrolného
merania skutočného tvaru objektov, sa využíva blízka digi-
tálna fotogrametria, predovšetkým metóda konvergentného
snímkovania so všeobecnou orientáciou osí záberu, ktorú je

dnes možné realizovať pomocou akejkoľvek kvalitnejšej
digitálnej kamery. Za najnovšiu a veľmi perspektívnu metó-
du merania sa považujú terestrické laserové systémy (TLS).
Ich výhoda spočíva hlavne v automatizácii celého procesu
merania a spracovania výsledkov až po vytvorenie výsled-
ného trojrozmerného modelu objektu. Tieto systémy umož-
ňujú bezkontaktné určovanie priestorových súradníc, troj-
rozmerné modelovanie a vizualizáciu zložitých stavieb a
konštrukcií, temer ľubovolných povrchov, a to predovšet-
kým mimoriadnou rýchlosťou, primeranou presnosťou, kom-
plexnosťou a bezpečnosťou. Väčšina skenovacích systémov
využíva najmodernejšiu pulznú laserovú technológiu na me-
ranie dĺžok a určuje polohu bodov priestorovou polárnou
metódou.

Vybudovanie geodetického základu 
Všetky spomenuté metódy vychádzajú z geodetického

základu, ktorý určuje predovšetkým rozmer a štruktúru
samotného podrobného merania a prenáša sa do meracieho
procesu zobrazenia tvaru skúmaného objektu. Je evidentné,
že ak je potrebné zobraziť skutočný tvar objektu väčšieho
rozmeru alebo zložitého tvaru, tak všetky spomenuté metó-
dy musia vychádzať z podkladu, ktorý bude zaručovať správ-
nu náväznosť jednotlivých podrobných meraní a jeho do-
statočnú presnosť. Ak chceme určovať tvar nejakého objek-
tu s vysokou presnosťou (rádovo milimetre), geodetický zá-
klad je spravidla budovaný ako miestna geodetická sieť,
ktorá môže mať rôzny tvar a môže obsahovať rôzny počet
vzťažných bodov. Voľba typu geodetickej siete závisí pre-
dovšetkým od členitosti  stavby a od požadovanej presnosti
jej zamerania. Voľba ďalej závisí od rozsahu stavby a kon-
figurácie staveniska, respektíve tvarového usporiadania oko-
lia stavby. Najčastejšie budujeme sieť vzťažných bodov na-
sledovnými spôsobmi:  

– meračská priamka alebo os,
– polygónový 
ah,
– geodetická sie
 v tvare re
azca,
– pravouholníková sie
,
– geodetická sie
 tvorená prechodnými stanoviskami,
– kombinácia uvedených geodetických sietí.

Lokalita a podmienky merania 
Predmetom merania je silo (obr. 1) v areáli cementárne

Holcim, závod Rohožník. Silo tvaru valca slúži na uskladne-
nie slinku (pri teplote cca 130 oC), ktorý tvorí základnú suro-
vinu pri výrobe cementu. Oceľový plášť stavby má polomer
18 m, výška najvyššieho meraného kruhového rezu plášťa
a nad zemou je cca 40 m, pričom celková výška sila je cca
50 m. V niektorých častiach došlo počas dlhoročnej prevádzky
k deformáciám oceľového plášťa, ktoré boli odstránené
zváraním. Keďže to bolo iba dočasné riešenie, bolo navrh-
nuté spevnenie pomocou oceľovej konštrukcie v tvare ob-
vodových a vertikálnych oceľových prizváraných výstuží.
Z toho dôvodu bolo potrebné presne poznať deformovaný
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tvar plášťa sila. Pomocou vodného lúča sa potom vyrobia
obvodové a vertikálne výstuže, ktoré sa na plášť zavaria. 

Na základe týchto skutočností bola realizovaná predstavi-
teľmi cementárne Holcim požiadavka priestorového zame-
rania skutočného deformovaného tvaru sila. Po dohode s pre-
vádzkovateľom bola požiadavka merania podrobných bodov
s presnosťou stredných súradnicových chýb mxy = mH = 0,003 m,
pričom jednotlivé podrobné body budú zamerané vo verti-
kálnych profiloch s rozostupom 2 m v siedmich výškových
úrovniach. Vzhľadom k priemeru sila 36 m to predstavuje za-
meranie 56 vertikálnych profilov. Celkovo je to 392 podrob-

ných bodov. Okrem toho bola daná požiadavka zhustenia
podrobných bodov s presnosťou stredných súradnicových
chýb mxy = mH = 0,01 m v ďalších 56 profiloch v ôsmych výš-
kových úrovniach (448 bodov). V úsekoch s veľkými tvaro-
vými deformáciami (zlomové úseky na spojoch oceľových
obvodových pásov, kde nie je plynulý plášť) bola ďalej dohoda
zamerania týchto častí pomocou terestrických laserových systé-
mov, aby bol čo najviac vystihnutý celkový tvar sila (obr. 2).

Experimentálne meranie tvaru sila
Ustanovené podmienky a skutočnosti bolo potrebné zvá-

žiť pri experimentálnom meraní a výbere najvhodnejších
metód a postupov. Pri navrhovaní metodiky merania sme
vychádzali z predpokladu, že podrobné body budú zamera-
né geodeticky, fotogrametricky a laserovým skenovacím sys-
témom. Z toho dôvodu sme realizovali signalizáciu podrob-
ných bodov na oceľovom plášti slinkového sila dvoma spô-
sobmi. Pre potreby geodetického zamerania podrobných bo-
dov s presnosťou mxy = mH = 0,003 m sme zvolili signalizá-
ciu jednotlivých bodov profilov pomocou odrazových fólií 
o rozmere 40 x 55 mm. Kvôli presnému cieleniu bol v stre-
de odrazovej fólie vyrezaný krúžok ∅ 4 mm, podlepený
čiernou podkladovou fóliou (obr. 3) [2].

Obr. 1. Slinkové silo

Obr. 2. Rozmiestnenie podrobných bodov

Obr. 3. Signalizácia bodov odrazovou fóliou
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Pre potreby fotogrametrického zamerania bol zvolený
spôsob signalizácie podrobných bodov pomocou bieleho
spreja nastriekaním kruhov ∅ 40 mm cez šablónu. Body
osadzovali horolezci, pričom jednotlivé zvislé profily boli
signalizované geodetickým prístrojom pomocou laserového
lúča. 

Na meranie bodov určených geodeticky sme použili prí-
stroj Leica TCR 1203, ktorý je charakterizovaný štandard-
nou odchýlkou merania vodorovného smeru mγ = 0,9 mgon,
výškového uhla mβ = 0,9 mgon a štandardnou odchýlkou
merania dĺžky na reflexnú fóliu ms = 2 mm + 2 ppm. Na foto-
grametrické snímkovanie bola použitá digitálna kamera Ni-
kon D200 s rozlíšením 10 MPx. Skenovanie bolo realizova-
né terestrickým laserovým systémom Trimble GX 3D sca-
ner.

Presnos� určenia podrobných bodov
Pri voľbe spôsobu osadenia podrobných bodov sme vy-

chádzali z predpokladu, že body osadené pomocou odrazo-
vých fólií je najvhodnejšie merať priestorovou polárnou me-
tódou, kde súčasne získavame priestorové súradnice podrob-
ných bodov. Pri samotnej rekognoskácii objektu sila (∅ 36 m,
výška 40 m) a jeho okolitej zástavby sme pri rozbore pres-
nosti zamerania podrobných bodov vychádzali z predpokla-
du, že najväčšia dĺžka medzi vzťažnými a pozorovanými
bodmi nepresiahne 70 m (výškový uhol 50 g). Na základe
týchto skutočností sme urobili analýzu presnosti určenia
polohy a výšky podrobného bodu priestorovou polárnou
metódou. 

Najskôr sa budeme venovať polohovej presnosti, kde vy-
chádzame zo známych vzťahov určenia polohy bodu polár-
nou metódou [1]. Pri odvodení strednej súradnicovej chyby
volíme polohu vzťažných bodov tak, že prechádzajú osou X,
pričom bod 1 je v počiatku súradnicovej sústavy. Súradnice
bodu P určíme podľa vzťahov

Pre stredné súradnicové chyby mxP, myP aplikáciou zákona 
o hromadení chýb dostaneme

Vzhľadom k zvolenej súradnicovej sústave môžeme napísať

Po dosadení dostaneme

Za predpokladu, že                                            , po úpra-
ve dostaneme výslednú strednú súradnicovú chybu bodu P

Ak predpokladáme, že vzťažné body sú vzájomne závislé,
môžeme vyjadriť strednú chybu východzieho smeru ako
mσ1,2 = m∆y /d a po úprave dostaneme

Ak strednú chybu súradnicového rozdielu m∆y vzťažných bo-
dov nahradíme výrazom m∆y =

. mω /ρ. d, kde strednú chybu mω
považujeme za výslednú strednú chybu orientácie na vzťaž-
ných bodoch, môžeme uviesť výsledný vzťah strednej sú-
radnicovej chyby určenia bodu P polárnou metódou

Keďže na meranie sme použili prístroj Leica TCR 1203, kto-
rý je charakterizovaný štandardnou odchýlkou merania sme-
ru mγ = 0,9 mgon a štandardnou odchýlkou merania dĺžky
na reflexnú fóliu ms = 2 mm + 2 ppm, dosadením konkrét-
nych hodnôt do výrazu 

dostaneme presnosť určenia podrobných bodov polárnou
metódou mpol = 0,0017 m. 

Presnos� siete vz�ažných bodov
Na základe vypočítanej presnosti vytýčenia podrobných

bodov a známej celkovej strednej súradnicovej chyby uda-
nej prevádzkovateľom môžeme odvodením zo vzťahu (10)
vypočítať presnosť vzťažných bodov

V uvedenom vzťahu sa vyskytuje neznáma stredná chyba mω.
Jej hodnota závisí od spôsobu určenia vzťažných bodov. Pre-
to sa teraz budeme venovať výberu vhodnej metódy určenia
vzťažných bodov a ich presnosti. Vzhľadom na okolitú zá-
stavbu v okolí sila, počet podrobných bodov a výslednú pres-
nosť požadovanú prevádzkovateľom ostávajú tri možnosti
budovania siete vzťažných bodov – polygónovým ťahom,
prechodnými stanoviskami a kombináciou oboch metód.

Presnost siete tvorenej polygónovým �ahom
Pri úvahách o presnosti budovania geodetickej siete po-

mocou polygónového ťahu vychádzame zo vzťahov, ktoré
sú odvodené za predpokladu, že vrcholové uhly sú merané 
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s rovnakou presnosťou. Stredná súradnicová chyba vzťaž-
ného bodu určeného polygónovým ťahom podľa [1] bude

kde n je počet vrcholov,
dj,n – vzdialenos
 medzi koncovým bodom a j-tým bo-

dom,
md – stredná chyba polygónovej strany,
λd – koeficient systematickej chyby,
mω – stredná chyba vrcholového uhla.

Za predpokladu, že všetky smery a dĺžky budú merané s rov-
nakou presnosťou, priečna chyba bude

a pozdĺžna chyba

Sčítaním mocninového radu dostaneme výsledný tvar prieč-
nej strednej chyby

Pri voľbe dĺžky polygónového ťahu a počte vrcholov vy-
chádzame z predpokladu, že z jedného stanoviska môžeme
zamerať v priemere sedem profilov podrobných bodov. Z to-
ho vyplýva cca osem stanovísk, resp. bodov polygónového
ťahu s dĺžkami strán v priemere 50 m. Vzhľadom na slabú
dostupnosť niektorých častí vplyvom okolitej zástavby je
predpoklad, že počet stanovísk na zameranie podrobných
bodov v dolnej a hornej časti slinkového sila bude väčší, do
výpočtu budeme uvažovať až dvanásť stanovísk prístrojov.  

Dosadením do vzťahu na určenie priečnej odchýlky za pred-
pokladu, že polygónový ťah bude uzavretý, dostaneme vý-
slednú priečnu strednú chybu bodu v strede ťahu mx,n = 0,0052 m.

Z uvedeného výpočtu je evidentné, že sme museli metó-
du budovania vzťažných bodov pomocou polygónového ťa-
hu zamietnuť. Ďalšou skutočnosťou, ktorá je v neprospech
budovania siete vzťažných bodov polygónovým ťahom, je aj
to, že vzhľadom na veľký počet bodov nie je možné zame-
rať všetky v jeden deň, a tým pádom je potrebné stabilizo-
vať posledný bod polygónového ťahu, kde pribúda chyba z
centrácie prístroja nad bodom, čím je narušená kontinuita
závislej centrácie.

Presnos� siete tvorenej prechodnými stanoviskami
Ak predpokladáme, že sieť vzťažných bodov bude tvore-

ná prechodnými stanoviskami, môžeme vychádzať zo vzťa-
hu (12), kde predpokladáme, že jednotlivé stanoviská budú
určené minimálne zo štyroch známych bodov. Z toho dôvo-
du môžeme pre strednú chybu orientácie uviesť vzťah

a dosadením do vzťahu (12) dostaneme požadovanú pres-
nosť určenia bodov prechodných stanovísk mx,y. Za predpo-

kladu, že priemerná dĺžka orientácie bude cca 70 m, dosta-
neme výslednú strednú súradnicovú chybu mx,y = 0,0025 m. 

Na to, aby sme mohli realizovať vzťažné body ako pre-
chodné stanoviská, je potrebné poznať okolité body, z kto-
rých budú určené. Keďže v okolí sila sa nachádzajú okolité
stavebné objekty trvalého charakteru s pevnými základmi,
tak sme sa rozhodli stabilizovať skupinu vzťažných bodov
pomocou odrazových fólií na týchto objektoch. Čo sa týka
presnosti určenia týchto vzťažných bodov stabilizovaných
odrazovými fóliami, vychádzali sme zo štyroch bodov, ktoré
sme stabilizovali ako prvé. Tieto body sme zamerali z prvé-
ho prechodného stanoviska, ktorého súradnice sme zvolili
ako východzie, a teda absolútne presné vzhľadom na nami
zvolený súradnicový systém. Vzťažné body sme merali vo
dvoch skupinách prístrojom Leica TCR 1203. Preto môžeme
pre výslednú presnosť prvých štyroch vzťažných bodov po-
užiť vzťah (11), kde presnosť meraného uhla vo dvoch sku-
pinách bude mα2 = mγ  / √2 a dĺžka na orientácie neprekročí
70 m. Dosadením sme dostali presnosť prvých štyroch vzťaž-
ných bodov mvzt = 0,0017 m, čím sme splnili požiadavku
presnosti vypočítanú vyššie, ktorej hodnota bola 0,0025 m.
Pri voľbe druhého prechodného stanoviska, ktoré bolo cca
50 m ďalej v smere merania, sme ako vzťažné zvolili tri bo-
dy vzťažnej siete, predošlé stanovisko a dva podrobné body
na sile, ktoré v momente merania môžeme považovať aj ako
vzťažné body. Obdobným spôsobom sme postupovali na
ďalších prechodných stanoviskách, pričom sme vždy dopre-
du zamerali nové vzťažné body. 

Presnosť určenia vzťažných bodov a prechodných stano-
vísk sme kontrolovali priamo na displeji prístroja. Po zame-
raní vzťažných bodov bolo možné skontrolovať smerodatné
odchýlky (Sd. Easting, Sd. Northing, Sd. Height), viz obr. 6,
ďalej jednotkovú strednú chybu sigma a jednotlivé diferen-
cie meraných vzťažných bodoch (dHz, dHoriz. Dist, dEas-
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Obr. 4. Použité prístroje na meranie

Obr. 5. Rozmiestnenie vz�ažných bodov 
s prechodnými stanoviskami
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tin, dNorthing, dHeight), ako je uvedené na obr. 7. Ak nasta-
la nevhodná konfigurácia bodov, prípadne nebola dosiahnu-
tá presnosť prechodného stanoviska do 0,001 m, tak sme po-
užili na určovanie prechodného stanoviska ďalší bod, prí-
padne sme vylúčili bod, na ktorom boli veľké štandardné
odchýlky merania (obr. 7). Štandardné odchýlky uvedené na
obr. 6 a obr. 7 sú z posledného meraného prechodného sta-
noviska, kde je vidieť, že neprekročili hodnotu 0,001 m, čo
zaručilo dostatočnú presnosť určenia súradníc prechodných
stanovísk.

Výšková presnos�
Pri analýze výškovej presnosti vychádzame z predpokla-

du, že výška horizontu prístroja prvého prechodného stano-
viska je daná. Môžeme ju teda považovať za bezchybnú. Pri
rozbore presnosti určenia výšky podrobného bodu vychád-
zame zo vzťahu, kde výšku podrobného bodu meraného na
odrazovú fóliu určíme pomocou vzťahu

Aplikáciou zákona o hromadení chýb môžeme určiť výško-
vú presnosť podrobného bodu P

Keďže požadovaná výšková presnosť podrobného bodu
mHp = 0,003 m, tak po odvodení zo vzťahu (19) si môžeme
určiť potrebnú výškovú presnosť ostatných prechodných
stanovísk a vzťažných bodov. Dosadením maximálnej dĺž-
ky zámery na podrobný bod cca 70 m, maximálneho výško-
vého uhla cca 50g do vzťahu (19) a po jeho úprave dostane-
me požadovanú presnosť mHprech = 0,0016 m. Keďže výšku
horizontu prechodného stanoviska určujeme minimálne zo
štyroch vzťažných bodov, je predpoklad, že výšková pres-
nosť bude dodržaná. Dôkazom tohoto tvrdenia sú aj výsled-
né štandardné odchýlky vo výške na obr. 6 a obr. 7, kde sa
pohybujú pod hodnotou 0,001 m. 

Hodnotenie výsledkov
Analýza presnosti a konkrétne výsledky meraní priamo

v teréne umožnili zameranie podrobných bodov slinkového
sila s požadovanou polohovou a výškovou presnosťou. Pri me-
raní na body, ktoré boli osadené pri hornej hrane slinkového
sila, kde kolmosť zámery na podrobné body bola ovplyvne-
ná okolitou zástavbou, boli kvôli dodržaniu predpísanej pres-
nosti podrobné body určované metódou pretínania z dvoch,
prípadne troch stanovísk podľa potreby. Tým bola zabezpe-
čená požadovaná presnosť všetkých podrobných bodov. 

Takto vybudované vzťažné a podrobné body ďalej slúžili
na zameranie slinkového sila fotogrametrickou metódou a
terestrickým laserovým systémom. Pre digitálnu fotogrametriu
podrobné body zamerané geodeticky slúžili ako referenčné

Obr. 6. Štandardné odchýlky určenia prechodných stanovísk

Obr. 7. Štandardné odchýlky merania na vz�ažných bodoch
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(vlícovacie) pre samokalibráciu kamery a transformáciu z
modelových súradníc do referenčného systému. Veľmi
výhodne sa pracovalo z vybudovanými vzťažnými bodmi
pri laserovom skenovaní vytypovaných častí oceľového
plášťa sila. Tu vhodné rozmiestnenie vzťažných bodov
umožňovalo ľubovolné postavenie stanoviska pre terestrické
laserové systémy, ktoré bolo určené znova ako prechodné
geodeticky.

Záver
Meranie potvrdilo predpoklad, že pri zameraní slinkového

sila, kde v jeho okolí sa nachádza okolitá zástavba s pevný-
mi základmi, je budovanie siete vzťažných bodov najvhod-
nejšie realizovať pomocou odrazových fólií metódou pre-
chodných stanovísk. Uvedená metóda ma výhodu hlavne
v rýchlosti budovania geodetického základu, pričom súčas-
ne je možné merať podrobné body skúmaného objektu. Po-
čas merania je možné kontrolovať dosiahnutú presnosť urče-
nia prechodného stanoviska, a hlavne umiestňovať stanovis-

ká prístrojov podľa potreby zamerania podrobných bodov.
Meranie je možné kedykoľvek prerušiť s tým, že sa nezníži
presnosť následného merania. Ďalšou výhodou je, že podrob-
né body zamerané z predchádzajúceho stanoviska pri ne-
vhodnej konfigurácii vzťažných bodov určenia nového pre-
chodného stanoviska je možné použiť ako vzťažné body,
pričom sa zachová požadovaná presnosť určenia nového
prechodného stanoviska. Pri samotnom meraní bolo nako-
niec realizovaných 28 prechodných stanovísk prístroja. Pri
analýze presnosti metódou polygónového ťahu je nepredsta-
viteľné dosiahnutie požadovanej presnosti pri takomto počte
stanovísk.
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Bajtala, M. – Sokol, Š.: Control Measurement of Real
Form of Clinker Silo

This paper describes the construction of the grid of ref-
erence points needed for the surveying of the real form of
a clinker silo. The accuracy of surveying of the reference,
as well as detailed points made by the method of tempo-
rary survey stations is analyzed in detail. The theoretical
accuracy of the determination of the reference and
detailed points is confronted with that achieved in exper-
imental measurement itself.

Bajtala, M. – Sokol, Š.: Problematik der Kontrollmes-
sung der tatsächlichen Form eines Zementklinkersilos 

Der Beitrag befasst sich mit der Problematik der
Errichtung eines Netzes von Bezugspunkten, die für die
Vermessung der tatsächlichen Form eines Zement-
klinkersilos notwendig sind. Die Genauigkeit der
Messung der mit der Methode von Übergangsstandpunk-
ten errichteten Bezugspunkte und Detailpunkte wird
ausführlich analysiert. Die theoretische Genauigkeit der
Bestimmung der Bezugs- und Detailpunkte wird mit der
bei der experimentellen Messung selbst erzielten Genau-
igkeit konfrontiert.

�technologie
Do kanálu s robotem

Originálních robotů, které dokáží opravit poškozenou ka-
nalizaci, spočítáte v České republice na prstech jedné ruky.
Jeden z nich použila společnost SMP CZ při opravě poboč-

né čistírny odpadních vod v Kolovratech. V rámci rekon-
strukce bylo nutné zamezit především přítoku balastních
splašků a odstranit dílčí závady, např. průhyb v jednotlivých
částech řadů, zlikvidovat vrostlé kořeny a opravit praskliny
v potrubí i revizních šachtách. 

Robot byl pro stavbaře prodlouženou rukou. Umožnil udě-
lat uvnitř kanalizace zásahy a opravy, které by při klasické
technologii byly daleko nákladnější. Kromě toho, že ji kom-
pletně vyčistil, natáhl speciální rukávec, který ji chrání ze-
vnitř. Nakonec citlivou kamerou provedené úkony zkontro-
loval. Práce s tímto moderním zařízením je rychlá a čistá.
Bez výkopů je možné opravovat místa, která by byla pro děl-
níky obtížně dostupná. Postup je šetrný, protože nemá vliv
na stávající povrchy a zábory veřejného prostranství a ko-
munikací. Robot je schopen dojet na místo opravy, provádět
různé úkony podle zvoleného nástroje a přesně podle poky-
nů operátora.

Tisková informace
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Příspěvek geodézie k revitalizaci 
historických objektů 

prof. Dr.-Ing. Bettina SCHÜTZE
Hochschule Zittau / Görlitz – Stavební odbor, Žitava

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Článek na příkladu přeměny historického dvorce v mo-
derní léčebné zařízení dokládá současné trendy revita-
lizace stavebně a historicky cenných objektů a možnosti
spolupráce geodetů se specialisty stavebních oborů a pa-
mátkové péče.

Úvod

V poslední době se stále častěji setkáváme se snahou
měnit – někdy i velmi radikálně – využití historických nebo
průmyslových budov a objektů tak, aby se jejich architekto-
nický, dějinný, umělecký či krajinotvorný význam a vliv za-
choval a objekty samy se znovu staly součástí denního živo-
ta společnosti. Současně došlo díky elektronizaci k význam-
ným změnám ve sběru a šíření dat, v jejich množství a ja-
kosti, ke sjednocení možností jejich softwarového zpracová-
ní a sdílení mezi různými technickými obory. Tím se také roz-
šířily dosavadní a vznikly nové aplikace geodetických postu-
pů i v tradiční spolupráci ve stavebnictví a památkové péči.

Následující text je věnován probíhající přeměně objektů
historického dvorce Gut Gamig v německé spolkové zemi
Sasko v moderní léčebnu psychicky a duševně nemocných
osob, zejména pak účasti geodetů při přípravě projektových
podkladů. Na přípravě měřických prací se podíleli pracovní-
ci německé Laboratoře geodézie a geoinformačních systémů
Stavebního odboru VŠ (FH; University of Applied Scienci-
es) v Žitavě a Zhořelci, možnost konzultace měli pracovní-
ci Katedry speciální geodézie FSv ČVUT v Praze – obě pra-
coviště pojí dohoda o spolupráci. Měřické práce provedla
drážďanská firma Büro für Industrievermessung.

Gut Gamig
Původně rytířský dvorec Gut Gamig, sloužící jako předsu-

nutá obrana nedalekého hradu a města Dohna, byl písemně
poprvé zmíněn roku 1411, ještě pod pravděpodobně českým
jménem Kamenig. Leží na malé vyvýšenině v labském údo-
lí jihovýchodně od Drážďan, v podhůří Krušných hor. Bě-
hem staletí měnil majitele a procházel různými stavebními
úpravami. K nejvýznamnějším patří pozdně klasicistní pře-
stavba zámku a pseudorománská přestavba kaple z roku 1840.
Tehdy byla postavena i Semperova věž (obr. 1). Ve druhé
polovině dvacátého století areál provozovalo zemědělské druž-
stvo. Po reprivatizaci objekty přešly roku 1991 na saskou
zemskou evangelicko-luterskou církev, která zde zřídila ve
formě registrovaného sdružení (společnosti) Gut Gamig, e. V.,
dnes uznávanou léčebnu pro psychicky a duševně nemocné
lidi. Kapacita je asi 120 osob, součástí léčebné péče je též
diferencovaná pracovní terapie a sociální rehabilitace (eko-
logické zemědělství, domácí práce, krejčovství, krajkářství,
malba na hedvábí, tkalcovství, truhlářství, keramika). 

Z roku 1690 pochází mapová dokumentace, která dovo-
luje definovat změny ve využití jednotlivých budov. Obytná
budova se změnila na zámek, chlévy a stodoly na správní a
terapeutické budovy, konírna na stáj pro ovce, místo pivova-
ru jsou novostavby dvou sociálně terapeutických ubytoven. 

Kaple
Kaple (obr. 2) o půdorysu 10,3 x 14,1 m byla postavena

roku 1656 na malém vršku severozápadně od zámku na
místě starší svatyně. Pod severní částí existuje klenuté skle-

Obr. 1. Gut Gamig roku 1855

Obr. 2. Kaple po částečné rekonstrukci
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pení velikosti zhruba 8 x 8 m. Na jižní straně chrámové lodi
byla postavena věž s celkovou výškou 23,5 m. Obvodové
zdi budovy, vysoké 10,8 m, nesou valbovou střechu, jejíž
hřeben je asi 16,7 m nad terénem. Uvnitř je kromě vlastní
modlitebny (výška cca 7,2 m) v severní části poschoďová
oratoř, nad celým půdorysem je zřízeno halové horní podla-
ží s dřevěným trámovým stropem. 

Před započetím oprav byla shledána významná stavební
poškození, zejména trhliny, provlhnutí a deformace zdiva,
plošné poškození omítek (obr. 3). Samozřejmou nutností
bylo pořízení podrobné geodetické dokumentace, vyhovují-
cí potřebám architektů z kanceláře GBS Dresden, ale i fi-
nančním možnostem vlastníka, tj. sdružení Gut Gamig, e. V. 

Geodetické práce 
Pro měřické práce byl vypracován projekt, podle nějž by-

lo vně kaple zřízeno bodové pole, zaručující digitální zpra-
cování v jednotném souřadnicovém systému. Z této obvo-
dové sítě bodů byly určeny jednak body v interiérech, slou-
žící jako stanoviska geodetických přístrojů, jednak vlícova-
cí body na fasádě pro vyhodnocení měřických snímků. K mě-
ření byla použita prostorová (3D) polární metoda s totální
stanicí Leica TCR 1105, pracující s odrazem paprsku lase-
rového dálkoměru přímo o povrch objektu. Tím bylo umož-
něno zaměření nepřístupných diskrétních bodů, např. fasád,
kleneb či krovů. Měřické snímky byly pořízeny komorou
Zeiss UMK 1013/18. Práce v terénu trvaly dvoučlenné mě-
řické skupině pět pracovních dnů, kancelářské zpracování,
zejména pomocí software CAD, zabralo dvanáct dní.

Měřická firma Büro für Industrievermessung po vzájem-
né dohodě účastníků dodala výkresovou dokumentaci v mě-
řítku 1 : 50, zahrnující:

– 5 vodorovných řezů volených podle obr. 4 v úrovni
kleneb sklepů, přízemí, modlitebny s oratoří (obr. 5),
horního podlaží a krovu,

– 2 svislé řezy (podélný – obr. 4 a příčný),
– 4 pohledy na fasádu,
– 4 měřické snímky fasád.

V průběhu prací se ukázala nutnost vyhotovení ještě dal-
ších vodorovných řezů ve dvou nejvyšších úrovních věže
kaple (viz obr. 4). Přesnost bodů fasády je udávána hodno-
tou 25 mm.

Obr. 4. Svislý podélný řez kaplí

Obr. 5. Vodorovný řez v úrovni oratoře

Obr. 3. Kaple před opravou
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Dokumentace poskytla řadu zajímavých, pro rekonstrukci
podstatných poznatků. Svislý řez prokazuje deformace ze-
jména krovu kaple a zdiva věže, což si vynutilo zmíněnou
dodatečnou volbu dalších dvou vodorovných řezů věží. Vo-
dorovný řez v úrovni oratoře dokládá značnou deformaci
obvodového zdiva v jihozápadním rohu objektu. Digitální
měřické snímky fasády jsou průkaznou dokumentací rozsa-
hu poškození. Snímkováním v čase lze podchytit vývoj a
rychlost chátrání. 

Veškerá dokumentace byla architektům poskytnuta v ana-
logové i digitální podobě ve formátech *.dxf a *.dwg, což
umožnilo tvorbu speciálních výkresů velkých měřítek (de-
tailů).

Závěr
Zaměření malé kaple v souboru budov Gut Gamig ukazu-

je, jak pohotově a flexibilně může geodézie díky nové tech-
nice spolupracovat se stavebními obory při pořizování po-
třebné dokumentace. Předpokladem je specifikace problému
a dohoda všech účastníků, předností pro projektanty i vlast-
níky staveb je vysoká přesnost, rychlost a nízké náklady.

Článek byl zpracován v rámci VZ MSM 6840770005
„Udržitelná výstavba“. 

Schütze, B. – Hánek, P.: Contribution of Surveying to
Revitalization of Historical Buildings

Using an exmaple of conversion of a historical  manor to
a modern healthcare instituion, this paper documents
the current trends in revitalization  of historically valu-
able buildings, as well as possibilities of cooperation of
surveyors with specialists in the field of civil engineering
and monument preservation.

Schütze, B. – Hánek, P.: Der Beitrag der Geodäsie zur
Revitalisierung historischer Objekte  

Am Beispiel der Umwandlung eines historischen
Gehöftes Hofes zu einer modernen Heilanstalt belegt der
Artikel die gegenwärtigen Trends der Revitalisierung
von baulich und historisch wertvollen Objekten und die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Geodäten mit
Spezialisten der Baugewerke und der Denkmalspflege.

Kolektiv

Stavební ročenka

Jaga, Praha, 2007, 76 s., cena 249 Kč

Každoročně vydávaná Stavební ročenka se řadí k titulům, kte-
ré mají několikaletou vydavatelskou tradici a jsou oblíbeným
periodikem čtenářů. Cílem ročenky je mapovat nové a zají-
mavé události a poznatky z oblasti stavebnictví v předcháze-
jícím roce. Je koncipovaná tak, aby poskytla vyvážený pros-
tor pro zajímavé a obohacující teoretické i praktické informa-
ce z více oblastí stavebnictví. Hlavním tématem Stavební
ročenky 2008 budou konstrukce střech. Kromě hlavního
tématu však dostanou prostor i ostatní segmenty stavebnictví. 

Remmers, K.-H.

Velká solární zařízení

ERA, Praha, 2008, 328 s., cena 350 Kč 

Publikace tvoří ucelený zdroj odborných informací a pro-
jekčních návrhů, které vycházejí z evropských výzkumných
programů. Poprvé vyšla v roce 1999 ve vydavatelství Solar-
praxis (Berlín) pod názvem Grosse Solaranlagen. Její další,
doplněná a aktualizovaná vydání vyšla v letech 2001 a 2005.
V českém jazyce jde o první vydání.
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