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V článku jsou uvedeny výsledky experimentální a teore-
tické analýzy odezvy prefabrikované stěnové konstrukce
vícepodlažního objektu na účinek technické seizmicity.
Experimentální výzkum se uskutečnil na modelu sed-
mipodlažní nosné prefabrikované stěnové konstrukce
panelového domu v měřítku 1 : 3. Model prefabrikované
konstrukce byl postupně vystaven osmi zatěžovacím sta-
vům zahrnujícím cyklické a monotónně rostoucí zatí-
žení. Cyklické zatížení vyvozené elektrodynamickým bu-
dičem Tira-vib simulovalo účinek technické seizmicity.
Pokles tuhosti nosného prefabrikovaného systému byl
monitorován především měřením relativních posunů me-
zi stěnovými dílci a deformací systému ve vodorovných a
svislých směrech.

Účinky přirozené a technické seizmicity
I v současné době jsou v západních Čechách a v Němec-

ku detekována slabší zemětřesení. Nejsilnější z nich, která
jsou pociťována i obyvateli panelových domů, mohou být i
příčinou vzniku poruch na těchto objektech. První historický
záznam o zemětřesení v této oblasti pochází z roku 1198.
Zemětřesení se zde zpravidla skládají do rojů. Mimořádně
silný roj s nejaktivnějšími zemětřeseními byl v období zvý-
šené aktivity na přelomu 19. a 20. století. Po následujícím
období klidu byl silnější seizmický roj zaregistrován až na
přelomu roků 1985 a 1986 v oblasti obce Nový Kostel a do-
sáhl lokální hodnoty magnitudo 4,8 (intenzita 7° MSK-64).
Kromě výše zmíněných oblastí je převážná část území Čes-
ké republiky charakterizována seizmickým ohrožením do
pátého stupně, pro jižní Čechy a Moravu do šestého stupně
(vliv východoalpských a západokarpatských zemětřesení,
obr. 1). Zvýšená seizmická aktivita byla dále zaznamenána
od roku 1997. Koncem roku 2000 dosáhl silný otřes lokál-
ního magnituda 3,4 a pocítili ho obyvatelé Chebska, So-
kolovska, Karlovarska a na Tachovsku. Silný zemětřesný roj
byl zaregistrován od srpna 2001, v jehož osmi fázích bylo
zaznamenáno přes 1 500 zemětřesení, z nichž více než 5 %
pocítili i místní obyvatelé [1].

Podle mapy seizmického ohrožení České republiky (přílo-
ha národního aplikačního dokumentu Eurokódu 8 [3]) lze
očekávat projevy přírodního zemětřesení s makroseizmic-
kou intenzitou v rozmezí 6 až 6,5 stupňů Richterovy stup-
nice, v hodnotách quaziefektivního zrychlení lze očekávat
hodnoty v rozmezí 0,06 až 0,40 g, tj. 0,59 až 3,90 ms-2. Uve-
dené skutečnosti dokládají potřebu dále se zabývat otázka-
mi, které souvisejí s odezvou panelových konstrukcí na účin-
ky přirozené seizmicity, možnými důsledky a vlivem na re-

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 17 ČÍSLO 4/2008

Vliv dynamického zatížení s vysokou frekvencí 
na snížení tuhosti prefabrikovaných stěnových 
systémů vícepodlažních budov

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.
Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D.
Ing. Radek ZIGLER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Obr. 1.
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ziduální statickou bezpečnost panelových staveb. Nedílnou
součástí těchto prací musí být průběžný monitoring a sle-
dování vybraných reprezentantů panelových budov z uve-
deného hlediska včetně vyhodnocování a zpracování návrhů
a preventivních opatření pro zajištění statické bezpečnosti
panelových staveb nacházejících se v seizmicky aktivních
oblastech západních Čech.

Panelové objekty nacházející se v blízkosti komunikací,
dálniční a železniční dopravy, v oblasti vedení tras metra a
dále v blízkosti intenzivní stavební činnosti, popř. i průmys-
lové činnosti, jsou vystaveny technické seizmicitě. Ve smys-
lu ČSN 73 0040 [7] jsou otřesy způsobené technickou seiz-
micitou hodnoceny jako nahodilá dlouhodobá, popř. krát-
kodobá, zatížení. Intenzita a charakter technické seizmicity
závisí na hmotnosti pozorovaných staveb, řešení základové
konstrukce a geologických poměrech v dané oblasti. Inten-
zita otřesů, způsobených např. dopravou, závisí dále na
hmotnosti, rychlosti a zrychlení pohybujících se vozidel, po-
vrchu a konstrukci vozovky, popř. železničního svršku. Do-
minantní frekvence otřesů podloží od silniční dopravy jsou
zpravidla v intervalu 10 Hz až 80 Hz. Frekvenční spektrum
seizmické odezvy a hodnotu seizmického zatížení lze nej-
přesněji stanovit experimentálním měřením in situ.

Zvláštní pozornost vyžadují stavební objekty vystavené
intenzivním účinkům otřesů a vibrací způsobených dopra-
vou, stavebními stroji a činností. V těchto případech je nut-
né detailně zdokumentovat stav konstrukcí, zejména všech-
ny projevy mechanických poruch, a zajistit průběžné sle-
dování a monitoring příslušnými přístroji a průběžné vyhod-
nocování zjištěných skutečností.

Charakteristické vlastnosti panelových
konstrukcí vícepodlažních budov

Prefabrikované stěnové konstrukce vícepodlažních budov
přinesly zcela novou kvalitu do konstruování pozemních sta-
veb, která vyžadovala hlubší teoretické znalosti, nahrazení
empirie teorií, nahrazení idealizovaných a značně zjedno-
dušených modelů chování konstrukce a jejich částí výstižný-
mi modely výpočetními, fyzikálními (materiálovými) a mo-
dely zatížení.

Vysoká tuhost prefabrikované betonové stěnové konstruk-
ce a z ní vyplývající závažné mechanické stavy napjatosti,
způsobené zejména účinky objemových změn (teplota, vlh-
kost), účinky změny tvaru základové spáry apod., jsou nej-
častěji příčinou poruch, zejména styků dílců charakteristic-
kých nedostatečnou poddajností a únosností. Pro prefabriko-
vané stěnové systémy je charakteristický mechanizmus pře-
tváření a porušení, při němž se stěnové dílce posunují ve sty-
cích porušených trhlinami, tj. v dotykových nebo kontakt-
ních plochách. V praxi většinou stačí uvažovat nelineárně
pružné chování pouze ve stycích a chování dílců uvažovat
jako lineárně pružné, neboť tlaková i smyková namáhání
dílců jsou zpravidla podstatně nižší než jejich únosnost na
mezi úměrnosti (únosnost v pružné oblasti). Lze tedy vy-
cházet z předpokladu, že meznímu stavu konstrukce jako
celku předchází porušování styků, resp. že konstrukce pře-
chází z lineárně pružného chování do nelineárně pružného
až plastického stavu, zpravidla překročením meze úměrnos-
ti ve stycích.

Tuhost styku při působení opakovaného zatížení je pro-
měnná, klesající v závislosti na počtu cyklů. Zvláštností cyk-
lických účinků je skutečnost, že porušení styků, popř. kon-
strukce, nastává i při namáhání, která nedosahují mezní pev-
nosti, ale v podstatě při libovolné úrovni namáhání v jedno-
tlivých zatěžovacích cyklech, jestliže alespoň v jednom 

z těchto cyklů byla překročena mez úměrnosti lineárně pruž-
ného chování styku (konstrukce) určené závislostí „zatížení
x deformace“. Porušení styku (konstrukce) nastává dosa-
žením mezní deformace přírůstkovým zhroucením (obr. 2).
Zvětšující se deformace styku v každém následujícím cyklu
zatížení, tj. postupující plastifikace styku – jako důsledek
opakovaného účinku zatížení smykovou silou Top – mají za
následek postupné snižování tuhosti (účinnosti) styku až na
hodnotu lim Kop,i, která je nižší než tuhost styku při dosažení
mezního zatížení při monotónně vzrůstajícím zatížení Ku,m,
přičemž platí Kop,1 > Kop,2 > … > Kop,i < Ku,m.

Počet cyklů nop opakovaného zatížení smykovou silou Top

je závislý na velikosti síly Top. Se vzrůstající velikostí
smykové síly Top klesá. Experimentální zkoušky prokázaly,
že pro teoretický odhad počtu cyklů nop do porušení lze
vycházet z předpokladu, že velikost mezní deformace styku
δm, popsané složkami δy,m a δx,m, je nezávislá na historii za-
tížení. S narůstající tažností (duktilitou) styku, tj. rozsahu
intervalu (δy,el – δy,m), narůstá počet cyklů opakovaného za-
tížení [4].

Nedostatečné znalosti o chování a napjatosti rozhodují-
cích nosných styků a dílců, podcenění vzájemného spolupů-
sobení jednotlivých dílců, částí a subsystémů, nahrazení
prostorového působení nosného systému zjednodušujícími
idealizovanými modely, které nedostatečně zohledňovaly
skutečné chování prefabrikované konstrukce, a řada dalších
nedostatků v procesu navrhování, výroby a montáže pane-
lových domů jsou příčinou vad a poruch zejména v oblasti
mechanické odolnosti a stability. 

Posouzení zbytkové statické bezpečnosti, zejména star-
ších typů panelových domů realizovaných do roku 1974, kte-
ré vykazují některé závažné projektové vady, vyžaduje sta-
novení reziduálních tuhostí styků porušených trhlinami [5].

Výzkum odezvy panelové konstrukce 
na účinky technické seizmicity

V rámci výzkumného záměru MSM6840770001 „Spo-
lehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a
konstrukcí“ byla realizována v roce 2007 druhá etapa vý-
zkumu reziduální statické bezpečnosti modelu prefabrikova-
né stěnové konstrukce v měřítku 1 : 3, vystavené účinkům
opakovaného zatížení a účinkům technické seizmicity. Mo-
del prefabrikované konstrukce (obr. 3) byl tvořen třemi příč-
nými stěnami s osovou vzdáleností 1,4 m (odpovídá roz-
ponu 4,2 m) a podélnou stěnou oslabenou dveřním otvorem,
umístěnou v příčném modulu. Skladba prefabrikovaných díl-
ců, vyztužení stěnových a stropních dílců, vyztužení stropní

Obr. 2. Pracovní diagram svislého styku pro zatížení monotónně
narůstající posouvající silou a pro nízkocyklické zatížení 

posouvající silou Top < Tm [4]
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desky a profilování stykových ploch odpovídá panelové sou-
stavě T06B. Konstrukční výška podlaží byla 0,933 m (od-
povídá konstrukční výšce 2,8 m). Stěnové a stropní dílce tl.
50 mm (odpovídá tl. dílce 150 mm) byly vyrobeny z betonu
C16/20. Pro zálivku bylo použito betonu B20 a pro výztuž
zálivek oceli kvality E 10216. Skladba dílců a uspořádání
nosného systému je patrná z obr. 3. Montáž zkušebního mo-
delu (zajistila společnost Hochtief, experimentální výzkum
se uskutečnil ve zkušebně TAZUS) je zachycena na obr. 4.
Provedení styků nosných dílců je znázorněno na obr. 5. Sty-
kové plochy stropních i stěnových dílců byly před montáží
dvakrát opatřeny separačním nátěrem (simulace smršťovací
trhliny ve styku dílců).

Opakované zatížení zkušebního modelu bylo realizováno
dvojicí ocelových táhel vyvozujících na horním volném kon-
ci modelu šikmou sílu s vodorovnou a svislou složkou. Svis-
lá složka stabilizovala zkušební model konstrukce proti pře-
klopení (vyvozovala tlakové napětí v ložných spárách a na-

Obr. 3. Pohled na zkušební sestavu a schéma půdorysného
výškového uspořádání modelu prefabrikované stěnové 

konstrukce v měřítku 1 : 3

Obr. 4. Montáž zkušebního modelu, podrobnosti provedení styků nosných prefabrikovaných dílců
a, b, c – montáž stěnových a stropních dílců; d – zálivková výztuž, spojení závěsných ok stropních dílců; e – spojení výztuže horních zhlaví
sousedních stěnových dílců v místě svislého styku; f – profilování styčné spáry stěnových dílců opatřené separačním nátěrem

Obr. 5. Podrobnosti řešení styků nosných prefabrikovaných dílců
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hrazovala účinek svislého zatížení1); obr. 6). Opakované za-
tížení bylo vyvozováno dvojicí hydraulických válců Enerpac
RCH – 603, umístěných na šikmých ocelových táhlech. Dy-
namické zatížení bylo vyvozeno elektrodynamickým budičem
TIRA vib, typ TV5550/LS o hmotnosti 750 kg s pohyblivou
hmotou 13,2 kg. Frekvenční rozsah budiče je 0–3 kHz, maxi-
mální výchylka pohyblivé hmoty je 50,8 mm. Budič byl osazen
prostřednictvím trnů na stropní konstrukci nejvyššího podlaží
modelu a přizpůsoben na vodorovné kmitání.

1. zatěžovací stav: 7x opakované monotónně narůstající
statické zatížení 0-2x10-2x20-2x30-2x20-2x10-0 [kN];

2. zatěžovací stav: 12x opakované monotónně narůstající
statické zatížení 0-2x10-2x20-2x30-2x20-2x10-0 [kN] a dy-
namické zatížení. Mezi jednotlivými cykly monotónně na-
růstajícího zatížení v uvedeném rozsahu se uskutečnilo 10x
dynamické zatížení modelu s frekvencí kmitání 15 Hz a cel-
kovém počtu kmitů 8 . 104. Uvedené zatěžovací stavy „mo-
notónní – cyklické zatížení“ se opakovaly celkem desetkrát;

3. zatěžovací stav: 5x opakované monotónně narůstající
statické zatížení 0-2x10-2x20-2x30-2x20-2x10-0 [kN];

4. zatěžovací stav: opakované monotónně narůstající za-
tížení, které se v každém následujícím zatěžovacím cyklu
zvyšovalo o 2x10 [kN] až do porušení konstrukce (0-2x10-
2x20- … 2x80 [kN]).

Odezva prefabrikované konstrukce 
na opakované dynamické zatížení

Na zkušebním modelu byly v jednotlivých cyklech a za-
těžovacích stavech měřeny relativní posuny ve vybraných
svislých stycích stěnových dílců, vodorovné deformace ve
třech úrovních, svislé deformace v patě štítové stěny a
normálové napětí ve stěnových dílcích (obr. 7). V průběhu
dynamického zatížení byla měřena vodorovná odezva kon-
strukce trojicí akcelerometrů Wilcoxon model CMMS 793 L,

s výstupní citlivostí 51 mV/ms-2. Jeden z akcelerometrů byl
umístěn na pohyblivé části budiče a snímal pohyb hmoty,
druhý snímač byl umístěn ve 4. podlaží modelu a třetí v 7. po-
dlaží modelu (obr. 7). Zkouškou byla stanovena první a dru-
há vlastní frekvence (obr. 8).

1)     V realizovaných panelových konstrukcích vícepodlažních budov nejsou stěnové dílce propojeny průběžnou svislou výztuží, kterou nahrazu-
je tlakové „předpětí“ od účinku svislého zatížení. Vznik svislých tahových napětí nelze proto připustit.

Tab. 1. Zatěžování zkušebního modelu bylo rozděleno do čtyř zatěžovacích stavů 

Obr. 6. Schéma zatěžování modelu zkušebního objektu šikmými silami
prostřednictvím ocelových táhel, pohled na osazený

elektrodynamický budič Obr. 7. Rozmístění měřicích přístrojů
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1. zatěžovací stav – v jednotlivých po sobě následujících
dílčích zatěžovacích stavech opakovaného monotónně
narůstajícího zatížení (0-2x10-2x20-2x 30 [kN]) dochází 
k nevýznamnému nárůstu vodorovných deformací, který po
sedmi opakovaných zatíženích činil – v případě celkové de-
formace 12,3 % a trvalé deformace 50 % v porovnání s cel-
kovou a trvalou deformací v prvním zatěžovacím cyklu 1. za-
těžovacího stavu;

2. zatěžovací stav – po 10 zatěžovacích stavech, v jejichž
průběhu byla konstrukce vystavena 12x opakovanému mo-
notónně narůstajícímu zatížení (0-2x10-2x20-2x30-x20-
2x10-0 [kN]) a dynamickému zatížení celkem 10x (80˙103)
kmitů o frekvenci 15 Hz, došlo při zatížení 2x30 kN ke zvý-
šení celkové vodorovné deformace o 121,1 % v porovnání 
s celkovou deformací v prvním zatěžovaném cyklu 1. zatě-
žovacího stavu a trvalé deformace o 200 %. Porušení styků
nosných dílců po 1. a 2. zatěžovacím stavu je schematicky
znázorněno na obr. 9;

Obr. 8. 
a, b – tvar první a druhé vlastní frekvence, c –  záznam kmitání pro
experimentální stanovení vlastních frekvencí, d – záznam kmitání

konstrukce při dynamickém zatížení 

Obr. 9. Schéma postupného porušování styků a dílců zkušebního
modelu v průběhu 1. a 2. zatěžovacího stavu

Obr. 10. Schéma postupného porušování styků a dílců zkušebního
modelu v průběhu 3. a 4. zatěžovacího stavu
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3. zatěžovací stav – celková defor-
mace v prvním zatěžovacím cyklu 3. za-
těžovacího stavu při statickém zatíže-
ní 2x30 kN vzrostla v porovnání s celko-
vou deformací v prvním zatěžovacím
cyklu 1. zatěžovacího stavu na hodno-
tu 2,08 mm, tj. o 82,5 %, a trvalá de-
formace vzrostla na hodnotu 0,48 mm,
tj. o 200 % v porovnání s hodnotou 
v prvním zatěžovacím cyklu 1. zatěžo-
vacího stavu.

Po pěti zatěžovacích cyklech 3. za-
těžovacího stavu došlo k nárůstu cel-
kové vodorovné deformace na hodnotu
2,08 mm a trvalé vodorovné deforma-
ce na hodnotu 0,78 mm, tj. 0 % a 62,5 %
v porovnání s prvním zatěžovacím cy-
klem 3. zatěžovacího stavu a o 82,5 %,
popř. o 387,5 %, v porovnání s prv-
ním zatěžovacím cyklem 1. zatěžova-
cího stavu;

4. zatěžovací stav – v důsledku
postupného zvyšování zatížení v kaž-
dém následujícím cyklu o 2x10 kN
došlo v průběhu 4. zatěžovacího stavu
postupně s nárůstem zatížení k pro-
gresivnímu nárůstu celkových a trva-
lých vodorovných deformací. V sed-
mém zatěžovacím cyklu 4. zatěžova-
cího stavu dosáhla celková vodorovná
deformace při zatížení 2x30 kN hod-
noty 3,12 mm a trvalá vodorovná de-
formace hodnoty 2,64 mm, tj. o 173,7 %,
a o 1 785,1 % více v porovnání s prv-
ním zatěžovacím cyklem 1. zatěžova-
cího stavu, a o 15,5 %, popř. o 247,3 %,
více v porovnání s prvním zatěžova-
cím cyklem 4. zatěžovacího stavu. Po-
rušení styků nosných dílců po 1. a 2.
zatěžovacím stavu je schematicky
znázorněno na obr. 10.

Průběh celkových a trvalých vodo-
rovných deformací v jednotlivých za-
těžovacích stavech a cyklech je zná-
zorněn na obr. 11 a obr. 12. Z obrázků
jsou patrné přírůstky vodorovných
deformací na úrovni 7. NP, tj. ve vr-
cholu zkušebního modelu v jednotli-
vých zatěžovacích cyklech a zatěžo-
vacích stavech. Průběh závislosti za-
tížení x vodorovné deformace v jed-
notlivých zatěžovacích stavech na
úrovni 2., 5. a 7. NP znázorňují 
obr. 13 a obr. 14.

Teoretický pokles tuhosti svislých
styků stěnových dílců vytvářejících
ztužující sestavu tvaru písmene H od-
povídající experimentálním hodnotám
celkových vodorovných deformací 
v jednotlivých zatěžovacích stavech
je znázorněn na obr. 15.

Obr. 11. Nárůst vodorovné deformace (průhybu fh) v jednotlivých zatěžovacích stavech 
na úrovni 7. podlaží (fh x NT).

Obr. 12. Průběh závislosti vodorovných deformací v jednotlivých cyklech (fh, celk x NT, fh, trv. x NT)
na horním volném konci; a – celkových, b – trvalých
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Shrnutí výsledků experimentálního výzkumu
Výsledky experimentálního výzkumu, uskutečněného na

zkušebním modelu vystaveném účinkům opakovaného mo-
notónně narůstajícího zatížení v rozsahu 0–2x30 kN a 0–2x80 kN
a dynamického zatížení s frekvencí 15 Hz, jehož před-
mětem byla odezva a vliv těchto účinků na reziduální tuhost
a statickou bezpečnost prefabrikovaného systému, lze
shrnout do následujících závěrů:

� Analýza a porovnání experimentálně stanovených pří-
růstků celkových a trvalých deformací ve vrcholu zkušeb-
ního modelu v jednotlivých zatěžovacích cyklech 1., 2. a 3.
zatěžovacího stavu pro případ zvolené frekvence 15 Hz
(experimentálně naměřené 1. a 2. vlastní frekvence na úrov-
ni 7. patra jsou f1 = 5,62 Hz a f2 = 13,92 Hz, na úrovni 
4. patra jsou f1 = 5,37 Hz a f2 = 13,92 Hz) ukazuje na poměrně
malý vliv dynamického účinku na postupné snižování
tuhosti nosného systému v důsledku degradace styků (vznik
strukturních trhlin a jejich rozvoj ve stycích nosných dílců).
Relativně vysoká frekvence dynamického zatížení, vyvo-
zená elektrodynamickým budičem s velmi malou amplitu-
dou kmitů, jímž byl zkušební model v 3. zatěžovacím stavu
vystaven, nezpůsobily výraznější vizuálně pozorovatelná
porušení styků nosných prefabrikovaných dílců. V průběhu
3. zatěžovacího cyklu nedošlo k progresivnímu nárůstu
deformací a významnému poklesu tuhosti a odolnosti nos-
ného stěnového sytému.

� Nárůst celkových a trvalých deformací, způsobených
účinkem opakovaného nízkocyklického zatížení v průběhu
1.–3. zatěžovacího stavu, tj. po 24 cyklech, činil 82,5 % a

Obr. 15. Teoretická závislost vodorovné deformace fh na horním
volném konci zkušební sestavy na tuhosti styků Ks

Obr. 13. Průběh vodorovných deformací na úrovni 7. podlaží 
v 1. zatěžovacím stavu

Obr. 14. Průběh vodorovných deformací na úrovni 2., 5. a 7. NP 
v 1. a 3. zatěžovacím stavu

Obr. 16. Porušení svislých a vodorovných styků podélné stěny,
příčných stěn  a stropních desek
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Obr. 17. Normálové a smykové napětí v podélné stěně při zatížení šikmou silou na horním volném konci 2x30 kN (styky se sníženou tuhostí 10-1)

Obr. 18. Průběh hlavních napětí v podélné stěně při zatížení šikmou silou na horním volném konci 2x30 kN 
(porušené styky se sníženou tuhostí 10-3)
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387,5 % v porovnání s prvním zatěžovacím cyklem 1. za-
těžovacího stavu. Nárůstem celkových a trvalých deformací,
způsobených účinkem dynamického zatížení ve 2. zatěžo-
vacím stavu, tj. po 80 x 104 cyklů s vysokou frekvencí a
velmi malou amplitudou, který činil 90,9 % a 166 %, do-
kládá, že vyšetřovaný účinek dynamického zatížení nezpů-
sobil ve svislých stycích stěnových dílců namáhání
překračující mez jejich lineárně pružného působení. 

Na rozdíl od dynamického zatížení s vysokou frekvencí
nízkocyklické opakované smykové namáhání, při němž je
alespoň v některých cyklech dosaženo ve svislých stycích
stěnových dílů namáhání překračující mez úměrnosti závis-
losti T x δ (obr. 2), způsobuje progresivní pokles tuhosti
styku a v důsledku toho má podstatně závažnější vliv na
postupné snižování statické bezpečnosti nosného systému v
porovnání s dynamickými účinky způsobenými technickou
seizmicitou (např. účinek dopravy, obr. 15).

� Na základě analýzy experimentálních výsledků odezvy
prefabrikované zkušební sestavy na dynamické zatížení lze
konstatovat relativně vysokou spolehlivost a odolnost ob-
dobných nosných stěnových prefabrikovaných systémů
vícepodlažních budov vzhledem k účinkům běžné technic-
ké seizmicity s frekvenčním spektrem seizmické odezvy a
velikosti seizmického zatížení v ověřovaném rozsahu.

Tyto závěry nelze v plném rozsahu aplikovat na všechny
prefabrikované stěnové systémy, zejména na případy nos-
ných prefabrikovaných stěnových konstrukcí (panelových
budov) s nedostatečným vodorovným vyztužením stropní
desky, popř. s prokazatelně porušenými styky nosných dílců.

� Nárůst opakovaného statického zatížení ve 4. zatěžo-
vacím stavu, nárůst vodorovné i svislé složky zatížení měl
za následek postupný vznik trhlin a porušení styků nosných
dílců, v nichž byla překročena jejich mezní únosnost ve smy-
ku, provázený postupným poklesem tuhosti nosného systé-
mu, nárůstem vodorovných deformací.

� Experimentální zatěžování zkušebního modelu v rámci
4. zatěžovacího stavu prokázalo mimořádně závažný účinek
podélných stěn i ve stadiu, kdy došlo k jejich oddělení v nej-
vyšších podlažích zkušebního modelu od navazujících příč-
ných stěn a stropní konstrukce průběžnou trhlinou (obr. 16).
V tomto stadiu působily oddělené podélné stěny jako ztužu-
jící volně vložené diafragmy s charakteristickým účinkem tla-
kové diagonály významně stabilizující konstrukci v podélném
směru vzhledem k účinkům vodorovného zatížení (obr. 10,
obr. 17, obr. 18).

Příspěvek vznikl za podpory Výzkumného záměru MSM
6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost sta-
vebních materiálů a konstrukcí“.
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Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: Effects of Dy-
namic Load with High Frequency on Reduction of
Stiffness of Prefabricated Wall Systems of Multi-
-Storey Buildings

This article presents results of an experimental and the-
oretical analysis of the response of a prefabricated wall
structure of a multi-storey building to technical seismic-
ity effects.  The experimental investigation employed a mo-
del of a seven-storey carrying prefabricated wall struc-
ture of a prefabricated panel building in the scale of 1 : 3.
The model of the prefabricated structure was gradually
exposed to eight loading states, including the cyclic and
monotonously rising loading. The cyclic load induced by
the Tira-vib electrodynamic exciter simulated technical
seismicity effects. The drop of stiffness of the prefabri-
cated system was monitored in the first place by measur-
ing relative displacements between the wall units and the
deformation of the system in horizontal, as well as verti-
cal direction.

Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: Der Einfluss
dynamischer Belastung mit hoher Frequenz auf die
Verringerung der Steifigkeit vorgefertigter Wandsyste-
me mehrgeschossiger Gebäude 

Im Artikel werden die Ergebnisse einer theoretischen
Analyse der Reaktion einer vorgefertigten Wandkon-
struktion eines mehrgeschossigen Gebäudes auf die Ein-
wirkung technischer Seismizität vorgestellt. Die experi-
mentelle Forschung wurde am Modell einer sieben-
geschossigen tragenden vorgefertigten Wandkonstruktion
eines Plattenbaus im Maßstab 1 : 3 durchgeführt. Das
Modell der vorgefertigten Konstruktion wurde schrit-
tweise acht Belastungszuständen ausgesetzt, die zyklis-
che und monoton ansteigende Belastungen enthielten.
Die durch einen elektrodynamischen Erreger Tira-vib
eingetragene zyklische Belastung simulierte die Ein-
wirkung technischer Seismizität. Der Abfall der Steifig-
keit des tragenden vorgefertigten Systems wurde vor
allem durch die Messung der relativen Verschiebungen zwis-
chen den Wandteilen und der Verformungen des Systems
in waagerechter und senkrechter Richtung aufgezeichnet.
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Lomová mechanika a hodnocení mechanického
chování některých stavebních materiálů

Ing. Jaroslava ZEMÁNKOVÁ, CSc.
ÚTAM – AV ČR 

Praha

Článek se snaží přehlednou a zjednodušenou formou
prezentovat možnosti, přínosy a úskalí aplikace lomové
mechaniky ve stavební praxi. Při jejím užití pro staveb-
nictví či renovaci prvků historických budov je hlavní
výzvou výběr lomové teorie a jeho ověření, jelikož  pře-
vládající namáhání je bu� tlakové, či kombinace smy-
kových typů zatížení, zatímco klasická lomová mechani-
ka byla vystavěna pro kovové materiály a tahový mod
zatížení. 

Lomová mechanika hodnotí a kvantifikuje vliv trhlin na
celistvost a nosnou schopnost, popř. životnost, konstrukční-
ho prvku. Byla vypracována, a proto nejlépe funguje, pro
křehké materiály. Při aplikaci však jejich vlastnosti vyvolá-
vají potřebu zvláštních postupů, odlišných od toho, co bylo
vyvinuto pro tvárné kovové materiály. Rozvoji těchto po-
stupů významně  napomohla „keramická horečka“ v osmde-
sátých letech minulého století. 

Lomová mechanika vznikla kolem poloviny minulého sto-
letí jako nástroj pro posouzení bezpečnosti kovových kon-
strukcí vůči porušení rychlým nestabilním lomem. Tento typ
lomu dostal označení křehký, jelikož probíhal za situace,
kdy téměř celá konstrukce byla ve stavu elastické napjatosti,
jak byla dimenzována vzhledem k tehdy platným předpi-
sům pro projektování a doporučeným „koeficientům bez-
pečnosti“. Ukázalo se, že příčinou tohoto typu poruchy ob-
vykle byla existence či postupný vznik (např. procesem úna-
vy) větší či menší trhliny. Podrobnější analýzy ukázaly, že 
k výskytu takového porušení přispívaly další okolnosti, ja-
ko např. velikost konstrukce, zbytková pnutí, zejména v oko-
lí svarových spojů, nízké teploty, degradace mechanických vlast-
ností materiálu konstrukce, rychlá či rázová zatížení apod. Nutno
podotknout, že vesměs šlo o konstrukce namáhané  v tahu.

Trhlina v zatížené konstrukci způsobuje na jejím čele
vysokou koncentraci napětí. Veškeré lomové teorie a kon-
cepce [1], [2] vycházejí z tohoto faktu a snaží se pojednat
otázku nestability trhlin jako důsledek buď překročení lokál-
ní pevnosti materiálu v místě maximálních špiček napětí,
nebo na základě energetické bilance systému s trhlinou.
Oba přístupy se snaží vyjádřit podmínku stability či nestabi-
lity trhliny vztahem

X ≥ Xc ,                                      (1)

kde X je lomový parametr, matematicky vyčíslitelný na zá-
kladě relevantní lomové teorie, Xc je jeho kritická hodnota,
experimentálně zjištěná pro okamžik rozvoje lomu. Tato ve-
ličina je pak chápána jako materiálová charakteristika urču-
jící odpor daného materiálu proti šíření lomu (často se nazý-
vá lomová houževnatost).

Historicky první pokus o vysvětlení toho, že do určitého
okamžiku neškodná trhlinka se stane nestabilní a rozvine se
do lomu šířícího se rychlostí, jež může být zlomkem rych-
losti zvuku v daném prostředí, mnohdy za doprovodu ved-
lejších větví, předložil už v roce 1920 Griffith. Vycházel 
z prosté energetické bilance homogenního izotropního elas-
tického materiálového systému, přičemž předpokládal, že
trhlina je „hnána“ uvolněnou elastickou energií napjatosti z
míst, kde napěťové pole odrelaxuje jako důsledek její exis-
tence (diskontinuality posuvů podél líců trhliny), a že její
rozvoj vyžaduje pouze energii na tvorbu nových přírůstků
ploch lomu. Tu nazval povrchovou lomovou energií, určo-
vanou při dané teplotě jen konstitucí a typem materiálu.
Jelikož v té době ještě nebylo možné spočítat pole napětí
kolem ostré trhliny, aproximoval Griffith trhlinu úzkou pro-
táhlou elipsou. Získal vztah mezi kritickým nominálním
tahovým napětím σnc, v jehož poli v rovinném nekonečném
prostředí se defekt nacházel, a délkou trhliny a. Tento vztah
představuje jakousi univerzální vazbu, ke které se v elasto-
mechanice došlo i s užitím jiných lomových teorií

kde E je Youngův modul pružnosti v tahu, γ specifická po-
vrchová (lomová) energie.

Později, kdy již bylo možné počítat pole napětí a posuvů
v okolí kořene trhliny, zobecnili tuto koncepci Irwin a Oro-
wan a okamžik nestability trhliny se diskutoval prostřed-
nictvím jasně definované fyzikální veličiny, tzv. hnací síly
trhliny, či jinak, rychlosti uvolňování deformační energie G,
a jiné materiálové charakteristiky, obecněji zavádějící odpor
proti šíření trhliny, než představovala veličina povrchové
energie

G = Gc = R .                                (3)

Nově pojatá veličina odporu materiálu proti rozvoji trh-
liny R představuje skutečný energetický požadavek reálného
materiálu při vzniku nové plošné jednotky lomu a jako tako-
vá reflektuje i jiné disipativní mechanizmy při šíření trhliny
než jen tvorbu nového povrchu. U tvárnějších materiálů je to
především energie spojená s existencí menší plastické zóny
vznikající před nestabilitou. Tato veličina bývá proto řádově
větší než hodnota γ a v rámci lineární lomové mechaniky
(LLM) se nazývá lomová houževnatost.

Kromě energetických přístupů, analyzujících příčiny ne-
stability trhlin, se záhy po získání uzavřené formy řešení
pole napětí a posuvů kolem ostrých (matematických) trhlin
objevila nová koncepce LLM, opírající se o inženýrskou
koncepci lokální kohezní pevnosti. Ukázalo se, že v ideali-
zovaných případech elastické, např. tahové rovinné napja-
tosti nekonečného tělesa s centrální trhlinou, lze složky na-
pětí u čela trhliny, o kterých se soudí, že když jejich hodno-

,                                (2)
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ta dosáhne lokální hodnoty materiálové pevnosti, tak se čelo
trhliny stane nestabilní, vyjádřit vztahem

Zde r, θ jsou polární souřadnice s počátkem v kořeni trhli-
ny, úhlová funkce nabývá v přímém směru hodnoty 1. Tato
koncepce nahrazuje „kohezně pevnostní“ účinek maximální
tahové složky napětí na čele trhliny, jež díky singularitě typu
r-1/2 nabývá teoreticky nekonečné hodnoty, účinkem „ampli-
tudy“ této složky napětí v blízkosti kořene trhliny K. Této
veličině se začalo říkat faktor (nebo součinitel) intenzity
napětí Ki (i = I, II, III). Jeho hodnota je pro modelovou cent-
rální trhlinu v nekonečném rovinném prostředí dána při
tahovém namáhání součinem velikosti nominálního tahové-
ho napětí v tělese a odmocnině délky trhliny

O tom, které složky napětí jsou v případě složitějšího za-
tížení v popředí zájmu, rozhoduje typ zatížení sytému s de-
fektem, konkrétně orientace předpokládaného lomového na-
pětí vůči lícům a čelu trhliny. I zcela obecné zatížení lze totiž
získat superpozicí řešení vztahujících se ke třem základním
typům (modům) zatížení a porušení – tahovému (normální-
mu) lomu (i = I), smykovému lomu (i = II) a trhacímu lomu
(i = III). Podmínka nestability trhliny pak je

Ki = Kic .                               (6)

Je evidentní, že v technické praxi kovových konstrukcí se
dominantním stal tahový otevírací mod porušení, protože je
nejčastější, tedy technicky nejzajímavější, ale i nejnebezpeč-
nější. I tato teorie tedy dochází k podobnému závěru jako
teorie Griffithova, že totiž v okamžiku nestability jsou sou-
čin zatížení a odmocnina z rozměru defektu úměrné materiá-
lové charakteristice (srovnej se vztahem (2)). Oba základní
přístupy lomové mechaniky tak umožňují diskutovat při
známém zatížení kritický rozměr defektu či při známém roz-
měru trhliny přípustné zatížení.

Veškerý další vývoj lomové mechaniky se odehrával v rámci
tahového namáhání prvního typu, ať tím myslíme modifika-
ce pro tvárné a houževnaté materiály (nelineární lomová
mechanika, dvouparametrová atd.), dynamickou mechaniku,
výpočty či kategorizaci příslušných faktorů intenzity napětí
v podobě sborníků nebo tvorbu normativních předpisů pro
určování lomové houževnatosti různých materiálů. Podotkně-
me, že posledně jmenovaný výstup představuje užitečnou bázi
pro hodnocení a porovnávání materiálů z hlediska odolnosti
vůči porušení obecně. Nicméně fakt rozpracovanosti přístu-
pů pro první tahový mod zatížení představuje pro aplikace
do stavební mechaniky určitý handicap z důvodu převláda-
jícího jiného charakteru namáhání, kdy jsou podmínky ne-
stability včetně přednostního směru šíření trhlin kompliko-
vanější. 

Teorie lomové mechaniky nabízejí kromě analýzy kritic-
kých parametrů provozních stavů možnost diskutovat směr
šíření poruch. U normálního lomu už automaticky a intuitiv-
ně víme, že půjde o přímý směr ve směru roviny líců trhliny,
ale u dalších modů či u smíšeného zatížení není tento směr
apriorně předvídatelný. Tato skutečnost současně znamená,
že rovněž kritická hodnota lomové řídící veličiny by měla
být určena pro nejpravděpodobnější směr rozvoje defektu.

Je tedy zřejmé, že při užití lineární lomové mechaniky 
v teorii a praxi historického stavebnictví a podobných apli-
kací bude nezbytné volit, vyvíjet, počítat a ověřovat takové
přístupy, které počítají se smíšeným, vícemodovým namáhá-
ním konstrukčních prvků. K nim pak bude potřebné určit a
změřit kritické hodnoty vybraných lomových parametrů po-
dle příslušné teorie pro relevantní materiály stavebních prv-
ků. Z dosud známých koncepcí se tak nabízejí ty, které jsou
založené na energetických modelech, jelikož na rozdíl od
složek tenzoru napětí lze příspěvky uvolňované elastické
energie prostě sčítat. V první řadě by tedy šlo o koncept
hnací síly trhliny G.

Jednou z teorií, nabízejících užití pro případ tlakového
zatížení a pro případ smíšených modů zatížení, je Sihovo
kritérium hustoty deformační energie. Jde sice o přístup
poměrně málo využívaný a ne zcela exaktně fyzikálně odů-
vodněný a objasněný, ale v praxi fungující stejně dobře, ne-
li lépe než uvedené frekventovanější přístupy. 

V tomto přístupu je lomovým parametrem faktor hustoty
deformační energie S. Na rozdíl od konvenční koncepce K,
která je pouze měřítkem amplitudy lokálních napětí, je
základní parametr této lomové teorie S směrově citlivý a je
pojat jako veličina vhodná nejen pro určení kritických zatí-
žení v systému s trhlinou, ale rovněž identifikující směr nej-
menšího odporu proti šíření trhliny.

Teorie vychází ze dvou základních axiómů:
a) trhlina se bude šířit ve směru maximální hustoty poten-

ciální energie neboli ve směru minimální hustoty de-
formační energie (jde o nestabilní stav rovnováhy)

b) nestabilita trhliny nastává při kritické intenzitě tohoto
potenciálového pole

Scr,min = konst. = S(KI, KII, KIII) pro θ = θo .            (8)

Vyjádříme-li přitom deformační energii napjatosti na zá-
kladě složek tenzoru napětí na čele trhliny v desce ve stavu
rovinné deformace a při obecném zatížení líců trhliny pří-
slušnými faktory intenzity napětí KI,II,III, lze hustotu deformač-
ní energie W zapsat s užitím polárních souřadnic r, θ jako

W = S/r = 1/r (a11KI
2 + 2a12KIKII + a22KII

2 + a33KIII
2).   (9)

Výraz pro faktor hustoty deformační energie pak explicit-
ně plyne z poslední rovnice, v níž koeficienty aij jsou funk-
cemi elastických konstant (modulu pružnosti E, Poissonova
čísla υ) a polární úhlové souřadnice. 

V souvislosti s experimentálním určováním kritických hod-
not lomových parametrů (lomové houževnatosti) na křeh-
kých materiálech je třeba se zmínit o jednom problému.
Abychom zjistili správnou hodnotu lomové houževnatosti,
je nezbytné mít ve zkušebním tělese ostrou reálnou trhlinu.
Faktor intenzity napětí je totiž definičně spjat s polem na-
pjatosti vykazujícím singularitu typu r-1/2, viz vztah (4). Jiný-
mi slovy, jen tam, kde jsou složky tenzoru napětí kolem ko-
řene defektu popsány s takovouto singularitou, může K plně
charakterizovat „amplitudu“ pole. Bývá častým prohřeškem
proti teoretické bázi přístupu nahrazovat přirozenou trhlinu
různými zářezy a vruby. Je však známo, že kolem zářezů a
vrubů nevzniká pole s touto singularitou a příslušné složky
napětí nejsou úměrné pouze faktoru intenzity napětí, ale zá-
visejí i na parametrech vrubu. Odlišný charakter napjatosti

(4)

.                              (5)

pro θ = θo, který udává směr šíření;

(7)

KI
2
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pak vede k tomu, že při formálně stejném postupu jako 
s trhlinou naměříme obvykle vyšší hodnoty lomové houžev-
natosti. Je proto žádoucí vycházet z výsledků měření se sku-
tečnými iniciačními trhlinami.

Ty se však u křehkých materiálů [3], [4] vyrábějí velmi špat-
ně právě v důsledku nízkého odporu proti jejich šíření. Po-
rovnejme: zatímco u kovů se hodnoty lomové houževnatos-
ti KIc pohybují v rozmezí desítek až více než 100 MPam1/2,
u plastů a konstrukční keramiky řádově kolem jednotek až
do 10 MPam1/2, sklo, kámen a horniny dosahují hodnot pou-
ze v řádu desetin (vše vztaženo k pokojovým teplotám). Pro-
to na základě řady studií k pokusům vytvořit ostrou počáteč-
ní trhlinu do zkušebního tělesa byly doporučeny dva způso-
by – metoda vtisku pomocí Vickersova či Knoopova tvrdo-
měru a použití vzorků s ševronovým vrubem.

Metoda vtisku umožňuje vznik trhliny s polokruhovým či
poloeliptickým tvarem čela pod indentorem. Pole napjatosti
na čele takové trhliny je však složité a vyžaduje přijetí urči-
tých předpokladů o způsobu a směru jejího rozvoje. Při vtis-
ku navíc vznikají značná reziduální pnutí, jejichž vliv je
nezbytné buď vyloučit odstraněním povrchové vrstvy, vyží-
háním, nebo započtením odhadu jejich velikosti. To přiroze-
ně dává této metodě určité rysy empiričnosti.

Větší oblibu proto získala metoda užívající vzorek s šev-
ronovým zářezem. Zde totiž přirozená trhlina vzniká samo-
volně z vrcholu zářezu pomalým podkritickým růstem. Hod-
nota KIc se určuje na základě záznamu síla-posuv (průhyb) 
z hodnoty maximální zátěžné síly, takže není zapotřebí mě-
ření délky trhliny při nestabilitě. Jediným problémem je sta-
novení a výpočet faktoru intenzity napětí (kalibrace K), kte-
ré se získávají na základě numerických řešení či přibližných
analytických modelů [5]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při stejné napjatosti kons-
trukčního segmentu např. z kovu a skla, kdy se liší lomová
houževnatost v rozmezí tří řádů, se bude přípustná délka de-
fektů lišit v rozmezí šesti řádů. Dostáváme se tak k rozmě-
rům trhlin, jež jsou v těchto velmi křehkých materiálech jen
obtížně detekovatelné i nejmodernější technikou. Přitom ta-
kových defektů je obvykle velmi mnoho, jsou různě oriento-
vány k silovému toku, mají různé rozložení na povrchu a
uvnitř těles. V těchto případech je „pevnost“ materiálu vlast-
ně určována nejslabším místem (článkem) v materiálu, tj.
největší příhodně orientovanou trhlinkou. Deterministickou
analýzu mechanického chování je pak nezbytné nahradit
pravděpodobnostními přístupy, jelikož inženýr zde nepracu-
je s jednou reprezentativní hodnotou limitního zatížení (me-
zí pevnosti), ale s jejím statistickým rozložením [6]. Pro po-
kročilou keramiku bylo např. prokázáno, že pevnostní cho-
vání mnoha z těchto materiálů dobře popisuje Weibullova
pravděpodobnostní teorie. Podle ní je pravděpodobnost lo-
mu Pf dána vztahem

kde V je objem namáhaného materiálu, σ napětí v tomto ob-
jemu působící, σu představuje hodnotu napětí, pod níž se ma-
teriál nebude porušovat, a σo je normalizační parametr (zvaný
charakteristická pevnost), m je modul Weibullova rozložení.
Poslední tři veličiny se považují za materiálové charakteris-
tiky. Aniž bychom dále komentovali detaily tohoto předpisu,
všimněme si jeho praktických důsledků. 

Je zřejmé, že při zvolené hodnotě pravděpodobnosti poru-
šení, kterou můžeme nazírat jako jakýsi „koeficient bezpeč-

nosti“, je dovolené namáhání funkcí nejen materiálových
parametrů, ale i objemu. (Pro zajímavost, toto zjištění „po-
hřbilo“ naděje na výrobu celokeramického vznětového mo-
toru.) Jestliže totiž např. objem velikosti V2 má povolené na-
pětí σ2, pak součást ze stejného materiálu stejně namáhaná 
s objemem V1 bude mít přípustné napětí 

Tento závěr je nutné si uvědomovat i při „čtení“ pevnostních
charakteristik křehkých materiálů udávaných výrobcem,
nejde-li o normalizovanou zkoušku. Stačí neuvádět, k jaké
pravděpodobnostní veličině jsou údaje vztaženy, při jaké
zkoušce byly určovány (v tahu, tříbodovém či čtyřbodovém
ohybu – i gradient napětí má význam) a jaká byla velikost
zkušebních těles (čím menší, tím optimističtější výsledky).
Zajímavou informaci nese i modul Weibullova rozložení m,
popisuje totiž šířku rozložení, a tím i homogenitu a reprodu-
kovatelnost produkce. Nízké hodnoty m znamenají široké
rozložení s velkým rozptylem, a naopak. Pro konstruktéra
pracujícího s pokročilou keramikou či jiným velmi křeh-
kým materiálem je tak např. zajímavější materiál s nižší cha-
rakteristickou pevností, ale vyšším Weibullovým modu-
lem. 

Pro konstrukční části se složitým mechanickým i tepel-
ným namáháním byla vypracována metodika pravděpodob-
nostního dimenzování, kdy lze pro namáhanou křehkou sou-
část vynést mapu čar konstantního rizika lomu. Koncentrace
těchto čar a přiřazené hodnoty intenzity rizika lomu pak ur-
čují místa s největší pravděpodobností porušení, jež u křehkých
materiálů nemusí odpovídat místům s největším napětím.

Teorie pravděpodobnostního navrhování spolu s lomově
mechanickou databází se stala základem i pro pravděpodob-
nostní odhad životnosti či metodou pro výstupní kontrolu
kvality křehkých komponent prostřednictvím přetěžovací
zkoušky (prooftest), jež má zaručit jejich minimální život-
nost. Smyslem je vyřazení nekvalitní produkce malé pev-
nosti (dané nízkou lomovou houževnatostí spolu s výsky-
tem plejády malých trhlin špatně identifikovatelných defek-
toskopickými metodami a účinnými nedestruktivními postu-
py). Jinak řečeno, jde o „ořezání“ Weibullova rozložení 
v části nízkých hodnot pevnosti. Komponenta se při této
zkoušce zatěžuje způsobem, který napodobuje provozní za-
tížení, ale maximální složky napětí při zkoušce převyšují na-
pětí návrhové. Míra tohoto převýšení je určována požadav-
kem plánované minimální životnosti.

Cenným dědictvím snah z období keramického boomu je
i metodika hodnocení životnosti křehkých materiálů při dlou-
hodobém zatížení a za působení agresivního prostředí. Tím
může být pro materiály cokoli včetně vlhkosti a složek ovzdu-
ší. Křehké materiály nemají schopnost odolávat vyššímu
zatížení, protože jeho energii nedokáží „spotřebovávat“ 
v plastické deformaci, jež je pro konstrukci méně rizikovým
poškozením než lom. Dislokace a podobné poruchy vnitřní
struktury, jež činí např. kovové materiály plastickými, zde
nemají obvykle splněny podmínky pro snadný pohyb. Proto
u křehkých materiálů podobné vnitřní konstituce nevzniká
ani významné poškozování cyklickou únavou, zato docela
důležité pomalým nárůstem mikrotrhlin i při nízkých napě-
tích a za spolupůsobení vnějšího prostředí. Nazývá se static-
ká únava. Byla pro ni rozpracována analýza časově závislé-
ho porušování, jež pomocí diagramů S-P-T (Strength- Pro-
bability- Time/ Temperature) určuje životnost konstrukce při
zvolené hodnotě spolehlivosti. 

(10)

(11)
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Nástroje lomové mechaniky mohou být užitečné u mate-
riálů užívaných ve stavebnictví i v dalším směru. Mnohé jsou
kompozitní či vrstvené, u nichž je pro pevnostní chování a
spolehlivost klíčové chování rozhraní mezi matricí a výztu-
hou, popř. vrstvami materiálových složek. Je známo, že po-
rušení tohoto typu materiálu obvykle začíná na okrajích částí
rozhraní, kde dochází k dekohezi spoje vázaných materiálů
a vzniku mikrotrhlin v rozhraní. Rychlost, směr a mechaniz-
mus jejich šíření pak určuje chování a životnost celé kom-
ponenty. Tyto aspekty rozvoje trhlin se přitom nedají popsat
klasickou lomovou mechanikou pro homogenní izotropní ma-
teriál. 

Praktická závažnost problému si vynutila vznik další vět-
ve lomové mechaniky – lomovou mechaniku rozhraní. Roz-
hraní je místo, kde se stýkají a spojují dva materiály odliš-
ných mechanických a teplotních vlastností, což přirozeně při
mechanickém a teplotním namáhání vede k napěťovým kon-
centracím. Přitom okolí okraje rozhraní dvou materiálů vy-
kazuje jiný typ koncentrace napětí než čelo trhliny v rozhra-
ní. Jelikož exponent singularity může být komplexní číslo,
mluví se o oscilující singularitě. Na rozdíl od čela trhliny se
však reálná část exponentu krajové singularity nerovná jed-
né polovině, a proto zde chybí jednoduchá vazba mezi am-
plitudou pole – faktorem intenzity napětí K a rychlostí uvol-
ňování deformační energie G, jak ji známe u trhliny, viz
vztah (4). Takže  lomová mechanika není pro analýzu nesta-
bility okraje použitelná. 

Pro trhlinu v rozhraní však byla příslušná teorie rozpraco-
vána [8]. Z důvodu oscilačního charakteru chování složek
napětí i posuvů na čele trhlin, imanentně smíšeného modu
napjatosti u čela trhliny i při vnějším „jednomodovém“ na-
máhání, vyjadřovaného skrze komplexní faktor intenzity na-
pětí apod., je však komplikovaná jak z hlediska matematic-
kého formalizmu, tak z hlediska interpretačního. Dále bu-
dou komentovány jen některé její rysy, které by bylo dobré
znát například v případě snah likvidovat účinek trhlin v his-
torických stavebních materiálech „zalepením“ jejich líců
(obdoba uzavření trhliny svarem v ocelových konstrukcích),
vrstvením různých materiálů, ochranných nástřiků apod.

Uvedené anomálie deformačně napěťového pole kolem
rozhraní jsou důsledkem asymetrie materiálových vlastností
u spoje. Matematická analýza elastické rovinné úlohy uká-
zala, že chování bimateriálového rozhraní za podmínek
rovinné deformace může být plně popsáno pomocí kompo-
zitních či Dundursových parametrů α, β či bimateriálové
konstanty ε, mající závažnou úlohu pro chování trhliny v roz-
hraní. Tyto veličiny jsou funkcemi elastických konstant, tj.
modulů, a Poissonova čísla obou vázaných materiálů. Při-
tom fyzikálně α představuje měřítko rozdílu tahových mo-
dulů (tuhostí) přes bimateriálový spoj, β je měřítkem odliš-
nosti plošných modulů. Veličina ε určuje míru a periodu os-
cilací složek napětí a posuvů u čela trhliny a také poměrné
zastoupení obou zátěžných modů v kořeni trhliny (tzv. mi-
xitu). Přípustné hodnoty Dundursových parametrů vyplňují
paralelogram ohraničený v souřadném systému α, β přím-
kami α = ± 1, α –4β = ± 1. Tento diagram je velmi užitečný
pro diskuzi povahy singularit (koncentrací napětí) u rozhra-
ní s okraji různé geometrie, umožňuje výběr a kombinaci
spojovaných materiálů a jejich vnějšího zatížení tak, aby se
dosahovalo u rozhraní namáhání požadovaného charakteru s
minimálními koncentracemi, či dokonce napjatosti rovno-
měrné. Obecně však je možné říci, že čím větší je rozdílnost
mechanických a teplotních charakteristik vázaných materiá-
lů, tím větší koncentrace napětí u rozhraní a jejich okrajů
vznikají, a tím nižší spolehlivost je nutné očekávat. Tento
poznatek se významně uplatňuje u funkčně vrstvených ma-

teriálů (FGM), kdy se mezi rozhraní dvou materiálových
bází silně odlišných charakteristik vkládá přechodová vrstva
materiálu s vlastnostmi snižujícími ostrou diskontinuitu cha-
rakteristik obou spojovaných materiálů.

Závěrem je nutné zdůraznit, že lomová mechanika je ná-
stroj pracující s výbavou adekvátní mechanice kontinua.
Avšak lom a porušení jsou jevy řízené sice globálně vnější-
mi fyzikálně mechanickými veličinami, ale odehrávajícími
se lokálně v strukturální úrovni materiálu. Je proto přiroze-
né, že přesnější popis porušování by měl zohlednit i konsti-
tuci materiálu a s ní spojené mechanizmy. Takové teorie jsou
budovány, ale zavádějí nás do jiné úrovně uvažování. Přesto
však se lze domnívat, že to, co dosud lomová mechanika
nabízí, může pomoci porozumění řady jevů a rysů porušení,
s nimiž se inženýr v praxi setkává, a vyvarovat se naopak
některých přehmatů a chyb z neznalosti.
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Zemánková, J.: Fracture Mechanics and Analysis of the
Mechanical Behaviour of Some Building Materials and
Structures

The objective of this paper is to provide an easy to follow
presentation of possibilities, advantages but also stum-
bling blocks of fracture mechanics used in some spheres
of civil engineering practice. The main challenge in this
field is the proper fracture theory or model choice and its
verification, considering that the prevailing load of such
stuctures is in the pressure or shear mode, whereas clas-
sical fracture mechanics has been built for metals and
tensile loading.

Zemánková, J.: Bruchmechanik und Bewertung des
mechanischen Verhaltens einiger Baumaterialien 

Der Artikel bemüht sich, in übersichtlicher und verein-
fachter Form die Möglichkeiten, Beiträge und Klippen
der Anwendung der Bruchmechanik in der Baupraxis
vorzustellen. Bei deren Anwendung für das Bauwesen
oder die Renovierung von Elementen historischer
Gebäude ist die hauptsächliche Herausforderung die
Auswahl einer Bruchtheorie und deren Überprüfung,
denn die überwiegende Beanspruchung ist entweder eine
Druckbeanspruchung oder eine Kombination von
Schubbeanspruchungstypen, während die klassische
Bruchmechanik für metallische Materialien und einen
Zugbelastungsmodus aufgebaut worden ist. 

obzor4_2008.qxp  15.4.2008  11:33  Stránka 109



110 STAVEBNÍ OBZOR 4/2008

Parametry transportu kapalné vlhkosti 
a síranů mšenského pískovce

Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.
Ing. Lukáš FIALA

Ing. Milena PAVLÍKOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek se zabývá identifikací materiálových parametrů
charakterizujících současný přenos vody a síranů v pís-
kovci, který byl v oblasti střední Evropy často používán
jako konstrukční či ornamentální materiál historických
budov. 

Úvod 
Degradace a pokles funkčnosti stavebních materiálů a

konstrukcí je v přímé vazbě s nárůstem obsahu vlhkosti a
koncentrace ve vodě rozpustných solí. Většina chemických
a fyzikálních degradačních procesů těchto materiálů vyža-
duje přítomnost vody [1]. Voda představuje nebezpečí jako
rozpouštědlo hydratovaných pojiv (zejména sádrových,
vápenato-uhličitanových a vápenných), případně může pů-
sobit jako transportní médium pro další škodlivé látky (soli,
kyselinotvorné plyny z ovzduší). 

Zaměříme-li se na nárůst vlhkosti z pohledu mechanic-
kých vlastností stavebních materiálů, zjistíme, že přítomnost
vysokého obsahu vlhkosti výrazně snižuje pevnost v tlaku i
v ohybu, a to i u materiálů, které jsou pro nosné stavební
konstrukce běžně používány. Závažnost tohoto problému
dokumentuje fakt, že obsah vlhkosti je zahrnut ve výpočtech
pevnosti zdiva podle českých i zahraničních technických no-
rem. Vlivem vlhkosti dochází i k délkovým a objemovým
změnám materiálů, což je nebezpečné zejména v případě,
kdy jsou pevně zabudovány v konstrukcích. V důsledku to-
ho mohou vznikat mikrotrhliny, které negativně ovlivňují
statickou funkci konstrukcí a představují další nebezpečí.
např. koroze vlivem atmosférických plynů. 

Stavební materiály vystavené vlhkým klimatickým pod-
mínkám jsou velice citlivé na působení mrazu. Jestliže mate-
riál obsahuje kapalnou vlhkost, dojde při změně skupenství
z kapalné fáze na pevnou (led) přibližně k 9% nárůstu obje-
mu. Tato změna může v závislosti na velikosti a tvaru pórů
vést k poškození materiálu vlivem tlaků vyvolaných na
stěny porézního prostoru. Důležitá je zde pevnost materiálu,
případně jeho modul pružnosti. 

Vlhkosti stavebních konstrukcí jsou připisovány i nega-
tivní vlivy působící na zdraví uživatelů budov, především
růst bakterií, řas, hub a plísní [2]-[4]. Mikroorganizmy
mohou také způsobit degradaci stavebních materiálů, neboť
produkují kyselé sekrety, např. kyselinu šťavelovou. Řasy a
houby mohou svými kořeny strukturu materiálů narušit. 

V běžných provozních podmínkách není do stavebních
konstrukcí transportována pouze čistá voda, často obsahuje
disociované ionty solí, které mohou za specifických podmí-
nek výrazně zvýšit a zrychlit degradaci stavebních materiá-
lů. „Stárnutí“ stavebních materiálů vlivem ve vodě rozpust-

ných solí považuje řada autorů za jeden z hlavních degra-
dačních procesů, přičemž je nutné vzít v potaz, že působení
solných roztoků jsou vystaveny v podstatě všechny staveb-
ní konstrukce [5]-[8]. Přestože degradace vlivem ve vodě
rozpustných solí a jejich působení na stavební materiály
byly v posledních desetiletích předmětem intenzivního
výzkumu, mechanizmy a vlivy, které ovlivňují chování sol-
ných roztoků, formování krystalů solí a proces poškození
vlivem růstu krystalů, nejsou zcela objasněny a popsány. 

Článek se zabývá studiem pískovce, s nímž se často set-
káváme u historického zdiva či ornamentálních architekto-
nických prvků. Jelikož působení roztoků solí způsobuje po-
vrchovou degradaci, strukturní destabilizaci či celkovou de-
gradaci památkově chráněných objektů [9]-[10], jde z hle-
diska zachování kulturního dědictví o velmi aktuální proble-
matiku. V rámci výzkumu poškození stavebních konstrukcí
solnými roztoky byla navržena řada konzervačních a sanač-
ních opatření za účelem konsolidace a ochrany porézních
materiálů. Tyto metody však nejsou většinou schopny elimi-
novat degradační procesy v širším časovém horizontu [10].
Proto je třeba navrhnout a vyvinout nové metody, které by
umožnily jak ochranu před degradací vlivem solných rozto-
ků, tak odsolení již narušených materiálů či konstrukcí. 

Abychom byli schopni efektivně optimalizovat konzer-
vační a sanační metody, případně stanovit rozsah a závaž-
nost poškození konstrukcí, je nutné detailně porozumět me-
chanizmům současného přenosu vlhkosti a iontů solí. Trans-
port vlhkosti v nasyceném porézním prostředí byl již dosta-
tečně popsán. V reálné konstrukci se však setkáme s trans-
portem vlhkosti v materiálech a konstrukcích, které plně na-
syceny nejsou, a právě tato problematika není dosud dosta-
tečně objasněna a uspokojivě popsána. Tento případ trans-
portu vlhkosti je navíc komplikovaný rozdílnou velikostí
pórů stavebních materiálů, jejichž poloměr (uvažujeme-li
pro zjednodušení kulové póry) se může lišit v rozsahu něko-
lika řádů. Je tedy zřejmé, že navrhnout model pro popis sou-
časného transportu vlhkosti a solí, navíc se zohledněním
transportu vlhkosti v plynné fázi, je velice obtížné. 

Cílem článku je přispět k identifikaci mechanizmů tran-
sportu solného roztoku a stanovit parametry pískovce, které
mají přímou vazbu k transportu solí.

Parametry transportu vody a solí
Stanovení materiálových parametrů popisujících transport

vody a solí závisí na jeho předpokládaném mechanizmu. Pro
výpočet součinitele vlhkostní vodivosti jako funkce obsahu
vlhkosti jsme použili tři odlišné metody inverzní analýzy
experimentálně stanovených profilů vlhkosti a koncentrace
solí. Nejprve byly inverzní analýze podrobeny profily vlh-
kosti změřené pro pronikání destilované vody do suchých
vzorků materiálů. Poté byl součinitel vlhkostní vodivosti vy-
počten z vlhkostních profilů 1M vodného roztoku Na2SO4.
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Nakonec jsme pro výpočet součinitele vlhkostní vodivosti
použili profily koncentrace síranů za předpokladu, že v ka-
palné fázi pórového roztoku nedochází k difúzi iontů (SO4)-2.

V prvních dvou případech výpočtu součinitele vlhkostní
vodivosti jsme uvažovali difúzní mechanizmus transportu
vlhkosti a předpokládali funkční závislost součinitele vlh-
kostní vodivosti κ [m2s-1] na obsahu vlhkosti w [m3m-3]. Pro
inverzní analýzu experimentálně stanovených vlhkostních
profilů w(x, t) jsme použili Matanovu metodu [11], jejíž apli-
kace vede ke vztahu pro výpočet součinitele vlhkostní vodi-
vosti

kde t0 = konst je čas, ve kterém známe rozložení vlhkostní-
ho pole w(z, t0), z je prostorová proměnná [12]. 

Současný transport vody a solí jsme popsali difúzně ad-
vektivním modelem, navrženým Bearem a Bachmatem [13],
[14]. V tomto modelu je bilance obsahu vlhkosti a solí
popsána dvěma parabolickými diferenciálními rovnicemi: 

– bilance hmotnosti síranových iontů 

kde Cf je koncentrace volných síranových iontů ve vodě
[kgm-3], Cb koncentrace vázaných iontů na stěny porézního
prostoru [kgm-3], D difúzní koeficient síranových iontů,
[m2s-1],  Darcyho rychlost [ms-1] a w objemový obsah vlh-
kosti [m3m-3];

– bilance hmotnosti vody 

kde κ je součinitel vlhkostní vodivosti [m2s-1].

Vyjádříme-li Darcyho rychlost pomocí součinitele vlh-
kostní vodivosti

můžeme transport vodného roztoku Na2SO4 popsat systé-
mem dvou parabolických vzájemně kombinovaných dife-
renciálních rovnic s materiálovými parametry D, κ a vstup-
ními proměnnými Cb, Cf, w, které musíme stanovit experi-
mentálně. 

Inverzní analýzu systému parabolických rovnic (2)-(4) mů-
žeme provést obdobným způsobem jako pro jednu rovnici,
ale pouze za předpokladu, že počáteční a okrajové podmín-
ky experimentu jsou dostatečně jednoduché a materiálové
parametry D, κ jsou funkce obsahu vlhkosti a koncentrace
solí. Nejjednodušší možností takovéto analýzy je opět apli-
kace Boltzmannovy – Matanovy metody za předpokladu kon-
stantních počátečních podmínek a Dirichletových okrajo-
vých podmínek na obou koncích vzorků, které musí platit
jak při měření obsahu vlhkosti, tak při měření koncentrač-
ních profilů solí. Další podmínkou je rovnost jedné z Diri-
chletových okrajových podmínek počáteční podmínce. Po
aplikaci Boltzmannovy transformace a po několika alge-

braických úpravách získáme pro výpočet difúzního koefi-
cientu iontů solí vztah

kde z je prostorová proměnná, t0 čas odpovídající profilům
vlhkosti a koncentrace solí w = w(z, t0), Cf = Cf(z, t0), w0 =
= w(z0, t0), Cf0 = Cf(z0, t0), odpovídající hodnoty součinitele
vlhkostní vodivosti a difúzního koeficientu solí κ(z0) = κ(w0,
Cf0), D(z0) = D(w0, Cf0) a Cb = f(Cf) je vazebná izoterma solí
(v našem případě Na2SO4). Inverzní analýza rovnic (2)-(4)
byla podrobně popsána například v práci [15]. 

Aplikací difúzně advektivního modelu jsem také provedli
výpočet součinitele vlhkostní vodivosti za předpokladu, že
nedochází k difúzi síranových iontů v kapalné fázi (D = 0).
Pro tento výpočet máme vztah

Experiment a materiál
Studiem základních vlastností pískovce z lomu Lázně

Mšené jsme se podrobně zabývali v pracích [16], [17]. Ten-
to psamitický rovnoměrně zrnitý našedivělý kámen s na-
žloutlými až hnědými skvrnami je z 95 % tvořen křemenný-
mi polooválnými zrny. Zrna ostatních minerálů se vyskytují
pouze zřídka, nejvíce je zastoupen turmalín, epidot, musko-
vit a zirkon. Zrna křemene dosahují rozměrů do ∅ 0,1 mm,
zatímco např. zrna muskovitu mají poloměr až 0,3 mm. Ma-
trice je tvořena jílovými minerály, převážně kaolinitem [16].

Pro usnadnění interpretace výsledků inverzní analýzy
jsme ověřovali i materiálové parametry pískovce, konkrétně
objemovou hmotnost ρb, hustotu matrice ρmat, celkovou otev-
řenou pórovitost ψ a nasycený obsah vlhkosti wsat. Výsledky
měření na principu vakuové vodní nasákavosti [18] jsou pre-
zentovány v tab. 1.

Pro měření vlhkostních profilů a profilů koncentrace solí
jsme použili tyčové vzorky o rozměrech 20 x 40 x 160 mm,
které bylo nutné izolovat epoxidovým tmelem, abychom
zajistili jednorozměrný transport vlhkosti či síranových ion-
tů. Po vysušení byly vystaveny čelní stranou pronikání čisté
destilované vody nebo 1M vodnému roztoku Na2SO4 (kon-
centrace 142 g/l roztoku) po dobu 30, 60 a 90 minut. Poté
byly rozřezány na osm dílů a stanovena vlhkost a obsah síranů.

Vlhkost byla změřena gravimetricky, vážením vlhkých a
suchých vzorků. Pro stanovení koncentrace síranových iontů
jsme vysušené vzorky nejprve rozemleli ve vibračním mlýn-

,                  (1)

,      (2)

,                             (3)

,                                (4)

(5)

.              (6)

Tab. 1. Základní materiálové parametry mšenského pískovce

Objemová 
hmotnost r b 

Hustota
matrice ρ mat

1 807 2 627 310 0,312

Nasycený obsah 
vlhkosti 

w sat [kgm–3]

Otevřená 
pórovitost

 [m3m–3][kgm–3]
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ku na zrna menší než 0,063 mm, následně přelili vodou 
o teplotě 80 °C a nechali louhovat. Koncentrace síranů v jed-
notlivých výluzích byla změřena iontovým chromatografem
Chrom SDS 150, SHOdex.

Pro stanovení vazebné izotermy síranových iontů jsme
použili modifikovanou adsorpční metodu Tanga a Nilssona.
Nejprve probíhalo měření na větších nerozdrcených vzor-
cích (40 x 40 x 10 mm). Díky tomu byl zachován vnitřní
povrch porézní struktury vzorků pískovce a získané výsled-
ky se více blíží situaci v reálné stavební konstrukci [19]. Na
základě získané vazebné izotermy Na2SO4 (Cb = f(Cf) jsme
následně vypočetli profily vázaných a volných síranových
iontů. 

Výsledky a diskuze
Profily obsahu vlhkosti a celkové koncentrace síranů jsou

prezentovány v obr. 1 až obr. 3. Pro počítačovou inverzní

analýzu bylo nezbytné experimentální data proložit konti-
nuální funkcí, proto jsme aplikovali metodu lineární filtrace 
s fitovacím parametrem α. Profily objemového obsahu vlh-
kosti zřetelně popisují rychlost transportu destilované vody
a 1M roztoku Na2SO4. Můžeme vidět, že na okraji vzorku
bylo dosaženo vlhkosti, která se velmi blíží nasycení. Z po-
rovnání výsledků je evidentní, že destilovaná voda je transpor-
tována rychleji než roztok Na2SO4. Tento fakt připisujeme
vyšší viskozitě a objemové hmotnosti síranového roztoku v po-
rovnání s destilovanou vodou. Vazebná izoterma síranů na
obr. 4 vypovídá o velmi nízké vazebné kapacitě pískovce
pro síranové ionty. V pracích [20], [21] jsme se zabývali
transportem a vázáním chloridů a dusičnanů v pískovci.
Publikované výsledky potvrzují skutečnost, že vazebná ka-
pacita materiálu je pro jednotlivé roztoky solí odlišná.

Součinitel vlhkostní vodivosti jako funkci vlhkosti popi-
suje obr. 5. Je zřejmé, že pro pronikání destilované vody je
v celém rozsahu vlhkosti vyšší než pro pronikání roztoku
Na2SO4. To odpovídá zjištěným vlhkostním profilům a ko-
responduje s rozdíly ve viskozitě a objemové hmotnosti vody
a síranového roztoku. Výsledky výpočtu součinitele vlhkost-
ní vodivosti, stanovené z koncentračních profilů síranů, jsou
výrazně vyšší než výsledky získané standardní inverzní ana-
lýzou vlhkostních profilů. Je tedy evidentní, že při popisu
transportu solného roztoku porézními materiály není možné
zanedbat difúzi iontů solí v kapalné fázi. 

Závislost součinitele difúze síranových iontů na jejich kon-
centraci je patrná z obr. 6. Z kvantitativního hlediska jsou
vypočtené hodnoty součinitele difúze značně vysoké, neboť
jsou až o tři řády vyšší než hodnoty stanovené při transpor-
tu iontů solí ve vodě. Difúzní mechanizmus není tedy prav-
děpodobně jedinou silou, která způsobuje transport iontů so-

Obr. 1. Profil objemového obsahu vlhkosti pro pronikání 
destilované vody v Boltzmannově tvaru

Obr. 2. Profil objemového obsahu vlhkosti pro pronikání 
1M roztoku Na2SO4 v Boltzmannově tvaru

Obr. 3. Profil celkového obsahu síranů v Boltzmannově tvaru

Obr. 4. Vazebná izoterma síranů pro mšenský pískovec

Obr. 5. Součinitel vlhkostní vodivosti jako funkce vlhkosti 
mšenského pískovce
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lí kapalnou fází. Vysoké hodnoty difúzního koeficientu mů-
žeme připsat např. difúzi na povrchu pórů, osmotickým vli-
vům či elektrochemickým silám. Tato problematika však bu-
de vyžadovat podrobný teoretický rozbor získaných výsled-
ků, případně realizaci dalších, cíleně navržených experimentů.

Závěr
Hlavní, v praxi uplatnitelný výstup této studie, představu-

jí výpočty součinitele vlhkostní vodivosti a koeficientu difú-
ze síranů. Přestože nejsme v současném stavu poznání
schopni rozlišit jednotlivé mechanizmy, jejichž působení je
v získaném difúzním koeficientu zahrnuto, představují pre-
zentované výsledky cenné informace, které mohou být vy-
užity např. při návrhu odsolování. Získané výsledky upozor-
nily na velmi důležitý fakt, že rozdílné ionty solí jsou tran-
sportovány v porézním materiálu rozdílnou rychlostí. Tento
závěr je ve kvalitativní shodě s hodnotou difúzních koeficien-
tů chloridů, dusičnanů a síranů ve volné vodě, které jsou ta-
belizovány v [20]. Podle našeho názoru je rozhodujícím fak-
torem, který ovlivňuje rychlost transportu iontů solí, tvar a
velikost jejich molekul. Síranové ionty jsou transportovány
pomaleji zejména proto, že jejich molekula je složitě prosto-
rově uspořádaná a rozměrná.

Výkum byl podpořen výzkumným záměrem MSM č. 
684 077 00 31 MŠMT ČR. 
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Obr. 6. Difúzní koeficient síranů stanovený pro mšenský pískovec

Pavlík, Z. – Fiala, L. – Pavlíková, M. – Černý, R.:
Parameters of Liquid Moisture and Sulphate Transport
of Mšené Sandstone

This paper deals with identification of material parame-
ters describing the coupled water and sulphate transport
in sandstone, frequently used material in Central Europe
for construction and ornamental parts of historical
architecture. 

Pavlík, Z. – Fiala, L. – Pavlíková, M. – Černý, R.:
Parameter des Transports von Feuchtigkeit und
Sulfaten in Sandstein aus Mšené-lázně

Der Artikel befasst sich mit der Identifizierung der den
gleichzeitigen Transport von Wasser und Sulfaten
charakterisierenden Materialparameter im Sandstein,
der im Gebiet von Mitteleuropa oft als Konstruktions-
oder Ornamentmaterial historischer Gebäude eingesetzt
worden ist, für deren Konzentration und den Wasser-
dampf-Diffusionsleitkoeffizient als Funktion des
Feuchtegehalts. 
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Rozložení rychlosti v příčném profilu 
měrného žlabu

doc. Ing. Ladislav SATRAPA, CSc.
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Praha

Na podnět pracovníků Povodí Ohře byla zpracována teo-
retická úvaha o rozložení rychlosti v příčném profilu
měrného žlabu. Hydraulické publikace uvádějí rozložení
rychlosti po výšce sledovaného profilu pomocí různých
zákonů rozložení, vesměs logaritmické nebo mocninové.
Aby bylo možné tyto rovnice použít, je třeba splnit pod-
mínky, při kterých je lze aplikovat. Jednou ze základních
podmínek je symetrický nebo nevýznamně zakřivený ná-
tok do měrného profilu. Výsledkem teoretických úvah a
laboratorních měření je popis rovnic, okrajových pod-
mínek a nejistot měření průtoku v praxi.  

Úvod
Při výpočtu průtoku v měrných žlabech z průměrné pro-

filové rychlosti dochází ke komplikacím při měření rychlos-
ti (zvláště u malých žlabů a malých průtoků). U úplné šesti-
bodové metody hydrometrování dochází k překrývání vrtu-
lek v měřených bodech, proto ji nelze aplikovat u kanálů ma-
lých rozměrů. Otázkou je, jak profilovou průměrnou rych-
lost změřit nebo spočítat při měření v menším počtu bodů
ve svislici a menším počtu svislic. Odpověď by měly dát ná-
sledující teoretické úvahy a laboratorní měření, opírající se
o dostupné informace o rozložení rychlosti a chybách při
měření.

Laboratorní měření bylo provedeno pro hloubky vody 0,1 m,
0,2 m, 0,3 m, 0,4 m a 0,5 m (obr. 2). Ověření průběhu
rychlosti (po svislici a po šířce) teoretického rozdělení a la-

boratorního měření bude doplněno výzkumem v terénu. Pro
chyby na otevřených kanálech malých rozměrů s malými
průtoky jsme odvodili soustavu křivek přesnosti.

Vstupní data
Pracovníci Povodí Ohře byli iniciátory výzkumu v oblas-

ti chyb měření průtoku v otevřených obdélníkových betono-
vých korytech s malými průtoky. Tato koryta, umístěná pře-
vážně při odtoku z čistíren odpadních vod, slouží k odvá-
dění vyčištěné vody do toku. Pro bilanční výpočty čistírny
odpadních vod jsou nutné přesné údaje. Měří se rychlost
s následným vyhodnocením průtoků hydrometrováním. Vzhle-
dem k malé velikosti kanálů přicházejí v úvahu zjednoduše-
né metody zpracování, při nichž mohou být chyby výsledné-
ho průtoku i několikaprocentní (obr. 3-obr. 6). 

Měření rychlosti 
Nejrozšířenějšími přístroji k měření rychlosti proudění v

tocích a kanálech jsou hydrometrické vrtule. Lze jimi měřit
bodovou rychlost v jednotlivých místech proudu, popř. prů-
běh rychlosti ve svislicích měrného profilu. Z výsledků lze
generovat rychlostní pole v měrném profilu a určit střední
profilovou rychlost. Průtok v tocích a kanálech se nejčastě-
ji určuje na základě zaměřené průtočné plochy (odpovídají-
cí vodnímu stavu) a současně vypočtené střední profilové
rychlosti. Pro řadu podobných měření při různém vodním
stavu lze sestrojit měrnou křivku profilu. Nutným předpo-
kladem je, aby všechna měření proběhla při ustáleném stavu
proudění. Rozdílné metody vyhodnocení průtoku jsou uve-
deny na obr. 1, kde je znázorněno i skutečné rozdělení rych-
lostního pole po výšce a po šířce profilu.

Obr. 1. Způsob výpočtu průtoku v neprizmatickém korytu
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Existují i jiné postupy měření rychlosti a průtoku v kaná-
lech, např. metody kolorimetrická, chemických roztoků, sol-
ného mraku, ultrazvuková a radioizotopová. Je na místě po-
dotknout, že přesnost výsledků u těchto metod je menší
(kromě ultrazvukové metody – přesnost je nejlepší) a mnohé
jsou ve srovnání s hydrometrováním časově i materiálově
náročnější. 

Laboratorní měření 
Měření probíhala v hydrotechnické laboratoři Fakulty sta-

vební ČVUT Praha. Měrný žlab délky 8 m, šířky 0,528 m
a výšky 0,8 m byl připojen na oběh vody, která procházela
přes regulační šoupě do nádrže, kde byla uklidňována perfo-
rovanými stěnami. Odtud se dostávala přes Thomsonův pře-
liv potrubím až do žlabu. Hydrotechnická vrtule Greisinger
STS 005, sloužící k měření, byla umístěna v měrném profi-
lu 5 m od počátku žlabu a 3 m před jeho koncem napojena
na přístroj Greisinger GMH 3350. Hradítka a stavítka pro re-
gulaci hladiny vody byla osazena na konci žlabu. Výsledky
měření byly vyneseny do grafů (obr. 2-obr. 6) včetně teore-
tické rychlosti spočítané podle normy [6].

Neúplné metody měření průtoku
Hydrometrická praxe nemůže vystačit jen s měřením úpl-

ným (šestibodovou metodou měření rychlosti ve svislici).
Pro tento způsob není vždy dostatek času, přístrojů ani pra-
covníků. V některých případech je nereálné vzhledem k ma-
lé velikosti otevřeného kanálu. Proto se využívají i zkrácené
(neúplné) způsoby hydrometrování, a to i za cenu menší
přesnosti výsledků. Výpočet průměrné svislicové rychlosti
není při měření rychlosti v jednom nebo ve dvou bodech
složitý, známe-li rozdělení rychlosti ve svislici. Mnoho auto-
rů se snažilo rozdělení rychlosti ve svislici popsat, výsledky
tohoto bádání jsou matematické křivky – parabola prvního
stupně, parabola druhého stupně, parabola vyšších stupňů,
parabola se zlomkovým exponentem, kuželosečky, logarit-
mická křivka, exponenciála, sinusoida a kombinace uvede-
ných křivek. Z podstaty jevu vyplývá, že skutečné rozděle-
ní rychlosti ve svislici není možné jednoduchými rovnicemi
postihnout. 

ČSN EN ISO 748 
Norma [6] upravuje metody pro stanovení rychlosti a plo-

chy průtočného profilu vody proudící v otevřeném korytu bez
ledové pokrývky a pro výpočet jejího průtoku. Metodou
zkoumání rychlostního pole jsou hodnoty rychlosti získány
měřením v několika bodech v každé svislici mezi hladinou
vody a dnem koryta. Počet a rozmístění bodů by mělo být

zvoleno tak, aby bylo přesně určeno rozdělení rychlostí
v každé svislici. V těchto bodech změříme bodovou rychlost
a zvolenou metodou vypočteme průtok. Pro zjištění přes-
ných hodnot průtoku (hydrometrování) jsou důležité násle-
dující zásady:

– výběr vhodného profilu (přímý úsek s pravidelným dnem,
dostatečnou hloubkou i rychlostí v korytě, kolmý ke
směru proudění);

– znalost průtočné plochy s dostatečnou přesností;
– dostatečný počet měrných svislic a jejich bodů (6 bodů);
– volba minimální doby měření v jednotlivých bodech

(30 s);
– výběr vhodné vyhodnocovací metody.

Volba počtu svislic, bodů na svislicích a doba měření jed-
notlivých rychlostí záleží hlavně na požadované přesnosti a
na stálosti průtoku. I přes zásady měření uváděné nornou [6]
se při vyhodnocení mohou vyskytnou náhodné chyby, které
by měly být zahrnuty do celkové nejistoty měření. 

Nejistoty vyhodnocení 
Při měření rychlosti a následném vyhodnocování průtoku

v otevřených korytech nepravidelného i pravidelného tvaru
jsou podle normy [6] nejistoty rozděleny do několika oblastí:

– měření šířky,
– měření hloubky,
– stanovení průměrné rychlosti (doba měření, počet bodů

ve svislici, vztah k měřené rychlosti a počet svislic).

Teoreticky spočítané nejistoty měření průtoku jsou pro malé
kanály a jim odpovídající průtoky dále uvedeny. Všechny
jsou analyzovány pro průtok do 10 ls-1. Analýza přesnosti
vychází z těchto vstupních dat:

– chyba vlastní hydrometrické
vrtule                       ± 5 % měřené hodnoty

– chyba osazení vrtule do bodu 
měření                        ± 10 mm pro žlab šířky 200 mm

± 20 mm pro žlab šířky 400 mm
– chyba stanovení šířky koryta           ± 3 mm
– chyba stanovení hloubky vody        ± 3 mm

Rovnice pro rozdělení rychlostí po svislici a po šířce je
převzata z normy [6]

kde vx je neznámá bodová rychlost v extrapolované a inter-
polované zóně ode dna nebo od stěny, va rychlost v bodě
měření, a vzdálenost měřené rychlosti ode dna nebo od
stěny, x vzdálenost neznámé rychlosti ode dna nebo od
stěny, m exponent, tedy

kde Cver je Chezyho koeficient.

Šířka žlabu 0,2 m, hloubka vody 0,2 m
Při měření rychlosti v šířce žlabu 0,2 m od jednoho kraje

a hloubce 0,4 m výpočtem nejistot měření vznikne soustava
křivek vyjadřujících jejich závislost na sklonu žlabu (obr. 3).
Umístění hydrometrické vrtulky v bodě 0,2 š a 0,4 h je ve-
lice výhodné, jelikož se zde nachází střední profilová rych-

Obr. 2. Porovnání vypočtených rychlostí s rychlostmi 
změřenými v laboratoři

,

,
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lost (alespoň podle teoretického rozboru). Při měření rych-
losti v polovině šířky a v polovině hloubky žlabu vznikne
podobný systém křivek (obr. 4). V grafech je uveden u kaž-
dé čáry podélný sklon žlabu, pro který byl spočítán Chezy-
ho koeficient a průtok.

Při porovnání grafů na obr. 3 a obr. 4 je zřejmé, že při
měření rychlosti v různých částech průřezu kanálu se chyby
liší. Je to způsobeno chybou měření rychlosti (teoretické
rozložení), kdy uprostřed příčného profilu vzniká v rozlože-
ní rychlosti svislý lom, který se ve skutečnosti nevytvoří. Při

použití přírůstku hloubky ke hloubce 0,5 h se rychlost zvy-
šuje a při použití úbytku hloubky se rychlost snižuje – toto
platí i pro měření rychlosti v 0,2 m šířky a 0,4 m hloubky.
Na rozdíl od měření rychlosti v 0,5 m šířky a 0,5 m hloub-
ky, kdy přírůstek šířky odpovídá snížení rychlosti.

Šířka žlabu 0,4 m, hloubka vody 0,4 m

Systém křivek vzniklý při výpočtu nejistot u žlabu šířky
0,4 m je podobný jako v případě šířky 0,2 m. S tím rozdí-

Obr. 3. Nejistoty měření průtoků při šířce kanálu 0,2 m a hloubce vody 0,2 m (měření rychlosti v 0,2 šířky a v 0,4 hloubky)

Obr. 4. Nejistoty měření průtoků při šířce kanálu 0,2 m a hloubce vody 0,2 m (měření rychlosti v 0,5 šířky a v 0,5 hloubky)
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Obr. 5. Nejistoty měření průtoků při šířce kanálu 0,4 m a hloubce vody 0,4 m (měření rychlosti v 0,2 šířky a v 0,4 hloubky)

Obr. 6. Nejistoty měření průtoků při šířce kanálu 0,4 m a hloubce vody 0,4 m (měření rychlosti v 0,5 šířky a v 0,5 hloubky)

lem, že pokud nás zajímá průtok do 10 ls-1, tak je podélný
sklon žlabu k jeho dosažení menší než při šířce 0,2 m. Při
porovnání grafů na obr. 5 a obr. 6 je možné postřehnout
odlišné nejistoty při výpočtech průtoků dané teoretickým
rozdělením rychlostí a umístěním měřicí vrtulky. Platí zde
stejné poznámky jako u žlabu šířky 0,2 m, týkající se nejis-
tot při měření průtoků v závislosti na umístění vrtulky.

Přesnější vyhodnocení 
Pro přesnější vyhodnocení malých průtoků (do 10 ls-1) je

možné použít opakované měření veličin, které vede k po-
měrně lepším výsledkům nejistot při měření průtoků. Při
opakovaných měřeních můžeme libovolně kombinovat po-
čet i zkoumané veličiny:

– měření šířky,
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– měření hloubky, 
– měření rychlosti v pozici 0,5 š, 0,5 h,
– měření rychlosti v pozici 0,2 š, 0,4 h nebo 0,8 š, 0,5 h,
– měření rychlosti dvakrát v pozicích 0,2 š, 0,4 h a 0,8 š,

0,5 h.

Platí přímá úměra – čím více opakovaných měření, tím
vyšší přesnost výsledného průtoku. Je zřejmé, že několika-
násobné měření fyzikálních veličin znamená delší časové
zatížení celého hodnocení. Někdy ani není možné v praxi
takto časově náročné měření provádět (neustálené proudění
ve žlabech). Spokojíme se proto s menší přesností vyhodno-
cení. Při opakovaném měření existuje hranice, za níž se větší
počet měření vyšší přesností vyhodnocených průtoků
významně neprojeví. Tuto hranici získáme posouzením
časových a ekonomických podmínek s požadovanou přes-
ností výsledků vyhodnocení, která závisí na účelu použití
výsledného průtoku (popř. celé konzumční křivky koryta).

Závěr
Teoretické rozložení rychlosti po šířce a po hloubce profi-

lu kanálu a související nejistoty vypočtených průtoků popi-
suje mocninový zákon rozložení rychlostního pole [6].
Omezená platnost mocninového rozložení je dána podstatou
věci, kdy uprostřed měrného profilu ve svislém směru vzni-
ká ostrý hřbet (rychlosti). Tento úkaz není v praxi možný ve
žlabech a kanálech s prizmatickým profilem a vhodným
nátokem vody do zkoumaného profilu (proudnice jsou ply-
nulé). U otevřených kanálů se rychlost v jednotlivých bo-
dech příčného profilu mění plynule (obr. 1, obr. 2). 

Cílem výzkumu bylo v hydraulické laboratoři ověřit plat-
nost rozdělení rychlosti v profilu a definovat nejistoty měře-
ní a vyhodnocení průtoků pro různé typy a uspořádání měr-
ného kanálu. Porovnáním vypočtených průtoků ze změře-
ných rychlostí s průtoky vody změřených jiným systémem
měření průtoků v laboratoři (Thomsonův přeliv) se vyjádří
chyby měření rychlosti a průtoku. Pro různé typy a pro růz-
nou drsnost žlabů vznikají křivky nejistot průtoku, které by
se mohly používat k vyhodnocování průtoku v čistírnách
odpadních vod a úpravnách vody. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM 
č. 6840770002 „Revitalizace vodního systému krajiny a
měst zatíženého významnými antropogenními změnami“.
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Satrapa, L. – Králík, M.: Speed Distribution in the
Transverse Profile of the Measurement Duct

On the initiative of the staff of the Ohře River Authority,
a theoretical exploration  on the speed distribution in a
transvrese profile of a measurement duct was conducted.
Publications on hydrology present the speed distribution
along the height of the monitored profile by means of
various laws of distribution, mostly logarithmic or power
ones.  In order that these equations can be used, all the
conditions under which they can be applied should be
met. It is not easy even in laboratiry conditions, to fulfill
all the demands. One of the basic terms necessary for a
correct assessment of the discharge is a symetrical or
slightly curved inlet  into the measuring profile. The the-
oretical considerations and laboratory measurements
have resulted in a description of the equations, boundary
conditions and uncertainties of the discharge measure-
ment in practice.

Satrapa, L. – Králík, M.: Verteilung der Geschwindig-
keit im Querprofil der Messrinne 

Auf Anregung von Mitarbeitern der Wasserwirtschafts-
direktion Ohře wurde eine theoretische Erwägung über
die Verteilung der Geschwindigkeit im Querprofil der
Messrinne erarbeitet. Hydraulik-Publikationen führen
die Verteilung der Geschwindigkeit entlang der Höhe des
beobachteten Profils mit Hilfe verschiedener Gesetze der
Verteilung überwiegend als logarithmische oder expo-
nentielle an. Damit diese Gleichungen benutzt werden
können, müssen die Bedingungen erfüllt werden, unter
denen sie angewandt werden können. Alle Bedingungen
zu erfüllen ist auch unter Laborbedingungen nicht ein-
fach. Eine der für die richtige Auswertung der Durch-
flüsse notwendigen Grundbedingungen ist ein symmetrischer
oder unbedeutend verkrümmter Anlauf in das Messprofil.
Ergebnis der theoretischen Betrachtungen und Labormessun-
gen ist die Beschreibung der Gleichungen, Randbedingungen
und Unsicherheiten der Durchflussmessung in der Praxis.

www.stavbaroku.cz
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Určení parametrů řetězovky 
z dat laserového skenování

Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Práce se zabývá matematickým určením parametrů řetě-
zovky z nadbytečného počtu bodů v prostoru s ohledem
na možnosti laserového skenování. Výsledky lze využít
pro matematické modelování, ale také pro dopočet cha-
rakteristických nebo neměřitelných bodů.

Úvod
Produktem laserového skenování jsou mračna bodů, která

je pro další efektivní využití nutno zpracovat (více k obec-
ným postupům zpracovávání dat laserového skenování lze
nalézt v [1]). Jednou z možností je prokládání geometricky
definovaných prostorových útvarů naměřenými body meto-
dou nejmenších čtverců. V rámci řešení projektu č. 103/06/
/94 GA ČR „Zpracování a analýza produktů hromadného
sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy“ jsou řeše-
ny algoritmy pro tento typ zpracování měření laserového
skenování, a protože mezi objekty skenované při praktic-
kých měřeních často patří různé druhy elektrických či kabe-
lových vedení nebo troleje, jejichž průběh lze aproximovat
pomocí rovnice řetězovky, věnujeme se stanovení paramet-
rů řetězovky ze známých bodů, určených např. měřením 
v terénu.

Matematická formulace problému
Řetězovka je křivka, kterou vytvoří řetěz, lépe řečeno ho-

mogenní dokonale ohebné nepružné vlákno, jež je na svých
koncích zavěšeno (nikoli nutně ve stejné výšce) v gravitač-
ním poli. Základní matematická rovnice má podle [2] tvar 

kde X a Z jsou souřadnice v rovině, a je parametr (tzv. para-
metr řetězovky). Vrchol (nejnižší bod) leží v bodu [0, a].

Délka oblouku řetězovky s od vrcholu po bod se souřad-
nicí X se vypočítá podle vzorce

Takto definovaná rovinná křivka nemůže být použita pro
výpočet s reálným měřením v obecně položené souřadni-
cové soustavě. Řetězovku, obecně umístěnou v rovině XZ,
lze popsat rovnicí 

Vzhledem k tomu, že aplikovat uvedené vzorce lze pouze
na visící „vlákna“, je křivka umístěna ve svislé rovině po-
otočené od osy X o směrník σ. Zároveň je třeba doplnit
posun (translaci) ve všech třech osách (TX, TY, TZ).

Při použití transformační matice RZ(σ) pro rotaci okolo
osy Z o úhel σ

parametrické rovnice základní řetězovky v rovině XZ s pa-
rametrem d

a matice translace

lze provést transformaci 

(1)

.                              (2)

(3)

Obr. 1. Řetězovky s různými parametry a
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a získat obecnou rovnici řetězovky v prostoru

Ve vzorci (8) jsou X, Y, Z souřadnice bodu řetězovky, a para-
metr řetězovky, σ směrník řetězovky v průmětu do roviny
XY, TX, TY, TZ posuny počátku souřadnicových os a d je
vodorovná vzdálenost od počátku vrcholu řetězovky se zna-
ménkem kladného či záporného směru (parametr rovnic).

Jsou zde tedy tři známé hodnoty na každý bod (X, Y, Z),
celkem pět neznámých charakterizujících řetězovku (Tx, TY,
Tz, σ, a) a jedna neznámá na každý bod (d). Minimální počet
bodů pro určení rovnice řetězovky v prostoru je tedy tři.
Grafické znázornění některých veličin je na obr. 2.

Výpočet parametrů řetězovky
Lze provést zjednodušený výpočet parametrů řetězovky

tak, že se provede transformace celého souboru bodů do ro-
viny tak, že se za pootočení zvolí vhodný úhel určený ze
směrníku např. dvou nejvzdálenějších bodů nebo jako směr-
ník přímky v rovině XY. Teoreticky je však správnější výpo-
čet vyrovnáním metodou nejmenších čtverců, která zpracuje
celý výpočet vcelku, a proto tato zjednodušená varianta vý-
počtu není předmětem této práce. 

Vzhledem k tomu, že rovnice nejsou lineární, je třeba vý-
počet parametrů rovnice (8) provést iterací. K tomu je
vhodné vypočítat dostatečně přesné přibližné hodnoty pro
snížení počtu iterací a snížení nebezpečí nekonvergence.

Výpočet přibližných hodnot
Směrník σ0 lze získat proložením přímky všemi body v ro-

vině (souřadnice X, Y). Posuny TX, TY – pokud lze předpoklá-
dat přibližně stejnou výšku závěsů na obou koncích, pak se
zvolí jako střed mezi nejvzdálenějšími body. Lze také (po-

kud je měření husté) použít bod s nejmenší výškou. Lze dá-
le využít zpřesnění odhadu na TX0, TY0. 

Podle [3] lze řetězovku nahradit rozvojem

kde po vynechání členů vyššího než druhého řádu lze pak
využít zjednodušeného zápisu řetězovky ve tvaru obecné
paraboly v rovině

kde p je posun vrcholu paraboly po ose d, c0 a d0 další kon-
stanty. Pokud se rovnice rozepíše pro tři body (1, 2, 3), rov-
nice se po dvou odečtou a následně vydělí, lze získat rovnici

kde p se posléze využije pro určení polohy vrcholu parabo-
ly, resp. přibližnou polohu vrcholu řetězovky. Body je vhod-
né volit tak, aby ∆Zij nebyly blízké nule.

Přibližně nebo libovolně zvolené hodnoty TX, TY se pomo-
cí parametru p zpřesní 

Parametr d lze pro každý bod vypočítat ze vztahů (8), a to
podle rovnice 

Dále je třeba vypočítat parametr řetězovky a. Zde již vý-
počet není triviální a je třeba použít iteračního postupu. Při
návrhu postupu výpočtu byla iterace využita dvakrát. Pro
přibližné zjištění velikosti parametru a lze vyjít z faktu, že
funkce (15) klesá s jeho rostoucí hodnotou. Jestliže se z na-
měřených bodů vyberou dva, které mají největší výškový
rozdíl ∆Z, je možno stanovit jako počáteční hodnotu para-
metru např. a0 = 0,01 m, spočítat ∆Z0 ze vzorce (15), a jest-
liže ∆Z < ∆Z0, parametr a se navýší o zvolený krok a výpo-
čet probíhá znovu až do doby, než ∆Z > ∆Z0. Takto určený
parametr a je chybný maximálně o délku kroku.

Krok může být zvolen např. o velikosti 1 m. Zpřesnění
výpočtu může být provedeno jednoduchou iterací s použi-
tím vzorců

(7)

(8)

Obr. 2. Grafické znázornění veličin

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

.
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Lze potom napsat rovnici

a změnu da přibližné hodnoty a určit ze vzorce

a posléze opakovaně počítat rovnice (15), (18) a (19), dokud
da neklesne pod stanovenou hodnotu (např. 0,01 m).

Výpočet vyrovnáním
S dostatečně přesnými přibližnými hodnotami a0, σ0, TX0,

TY0, TZ0 je možno přistoupit k výpočtu vyrovnáním zpro-
středkujících metodou nejmenších čtverců. Pokud se seřadí
neznámé pro vyrovnání h = (TX, TY, TZ, a, σ, d1, d2, …, dn),
pak Jacobiho matice (matice plánu experimentu) A, resp. její
submatice Ai pro každý bod, má tvar (20). Počet sloupců
matice A závisí na počtu bodů, pro n bodů je to 5 + n. 

Jednotlivé derivace lze vyčíslit

Některé derivace jsou nulové nebo konstantní, a pak lze pro
celkem čtyři body a druhý bod v pořadí uvést příklad

Vektor redukovaných „měření“ l se skládá ze subvektorů
li pro každý bod stejně jako matice A

kde X0i, Y0i, Z0i jsou souřadnice vypočtené dosazením při-
bližných hodnot neznámých do rovnice (8) 

Vyrovnáním se získají přírůstky neznámých dh. Dále se
při výpočtu postupuje např. podle [4] tak, že přírůstky ne-
známých se přičtou k přibližným hodnotám, a tím se získa-
jí buď již vyrovnané hodnoty neznámých, a nebo pokud je
třeba další iterace, se takto získané hodnoty použijí opět jako
přibližné. Iterace se zastaví, když směrodatná odchylka po
vyrovnání s0 se mezi dvěma iteracemi liší o méně než zvole-
ná tolerance.

r je počet nadbytečných hodnot, zde r = 2n – 5, v je vektor
oprav přidělených souřadnicím bodů vyrovnáním.

Ověřování postupu výpočtu
Postup výpočtu byl ověřován na simulovaných datech 

v prostředí volně dostupného výpočetního prostředí s otev-
řeným kódem (open source) Scilab verze 4 [5]. Sestavený
skript vždy vygeneroval body řetězovky podle zadaných
hodnot s následným vnesením měřických chyb o velikosti
generované podle normálního rozdělení se střední hodnotou
0 a směrodatnou odchylkou v intervalu 0,01 m až 0,10 
(v protokolu označeno sig_xyz). Ověřování probíhalo pro
různý počet generovaných bodů, pro vyšší počet bodů než
500 je již výpočet poměrně náročný na výpočetní výkon a
čas. Pro dostatečně přesné určení parametrů řetězovky po-
stačí menší počet bodů, než je obvykle při skenování k dis-
pozici, a je proto vhodné vzhledem k počtu neznámých
počet bodů vstupující do výpočtu decimovat. Ve všech pří-
padech směrodatná odchylka po vyrovnání odpovídala této

(17)

,                    (18)

,                            (19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

,                          (26)
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směrodatné odchylce normálního rozdělení a výpočet pro
různé konfigurace i nevhodně zvolené počáteční hodnoty
konvergoval po maximálně třech iteracích.

Pro ilustraci je uveden výstupní protokol, v závorce u při-
bližných a vyrovnaných metod je uveden rozdíl hodnoty
použité pro generování a hodnoty vypočítané. Přibližné hod-
noty :2: byly zpřesněny s použitím paraboly podle vzorců
(10), (11), (12). 

Program Řetězovka
———————————-
Počet bodů: 50
sig_xyz = 0.010 m

Generační hodnoty :
a = 50.000 m
sig = 30.000 gon
Tx = 20.000 m
Ty = -30.000 m
Tz = 40.000 m

Přibližné hodnoty :1:
a = 20.963 m  (29.037 m)
sig = 29.996 gon (0.004 gon)
Tx = 13.329 m  (6.671 m)
Ty = -33.383 m  (3.383 m)
Tz = 64.127 m  (-24.127 m)

Posun s použitím paraboly : 7.312 m

Přibližné hodnoty :2:
a = 49.231 m  (0.769 m)
sig = 29.996 gon (0.004 gon)
Tx = 19.844 m  (0.156 m)
Ty = -30.063 m  (0.063 m)
Tz = 40.735 m  (-0.735 m)

Vyrovnané hodnoty :X:
a = 49.932 m  (0.068 m)
sig = 29.996 gon (0.004 gon)
Tx = 19.998 m  (0.002 m)
Ty = -30.006 m  (0.006 m)
Tz = 40.065 m  (-0.065 m)

Směrodatná odchylky neznámých:
s(Tx) = 0.0045 m
s(Ty) = 0.0026 m
s(Tz) = 0.0358 m
s(a) = 0.0373 m
s(sig) = 0.0061 gon

Směrodatná odchylka jednotková po vyrovnání:
s0 = 0.0097 m

Závěr
Článek přibližuje způsob odvození obecné rovnice řetě-

zovky v prostoru, postup výpočtu přibližných hodnot para-
metrů řetězovky a postup výpočtu těchto parametrů vyrov-
náním metodou nejmenších čtverců. Výpočet je navržen pro
potřeby zpracování dat z laserového skenování, ale je mož-
no jej využít obecně, např. v případech, kdy se geodeticky
zaměřuje průběh vedení a je třeba určit polohu neviditelných
nebo nezměřitelných bodů, délku vedení nebo nejnižší bod
vedení. 

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/06/94 GA
ČR „Zpracování a analýza produktů hromadného sběru
3D dat terestrickými skenovacími systémy“.
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Štroner, M.: Determination of Catenary Curve
Parameters from Laser Scanning Data  

The present paper describes the mathematical determi-
nation of catenary curve parameters from redundant
points in space viewing possibilities of laser scanning.
The outcomes can be used for mathematical modelling,
as well as for the calculation of characteristic or unmea-
surable points. 

Štroner, M.: Bestimmung der Parameter einer
Kettenlinie aus Daten des Laserscannens 

Die Arbeit befasst sich mit der mathematischen Be-
stimmung der Parameter einer Kettenlinie aus der über-
schüssigen Anzahl von Punkten im Raum unter Be-
rücksichtigung der Möglichkeit des Laserscannens. Die
Ergebnisse können für die mathematische Modellierung,
aber auch für die Errechnung charakteristischer oder
nicht messbarer Punkte genutzt werden.
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Další praktické zkušenosti ze zaměřování průběhu
nadzemních vedení vysokého napětí

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

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Kateřina MARKOVÁ
3G Praha, s. r. o.

Třetí článek věnovaný měření průběhu nadzemních
vedení vysokého napětí uvádí další vlivy, které mohou
výrazně ovlivnit jeho přesnost a kvalitu.

Úvod
Článek navazuje na texty [4], [5] a popisuje další zkuše-

nosti získané v rámci měření [2] sloužícího k porovnání
vhodnosti trigonometrické metody a metody fy PRAGO-
PROJEKT. Zásadní porovnání bylo provedeno již v rámci
[5], zde jsou uvedeny doplňující informace, které vyplynuly
z nových zkušeností.

Venkovní elektrická vedení 
vysokého napětí

Pro venkovní silnoproudá elektrická vedení platí ustano-
vení ČSN 34 1100 Elektrická vedení venkovní. Norma udá-
vá minimální vzdálenost vedení od země, komunikací, bu-
dov, stromoví apod. (tab. 1). Hlavním důvodem pro zaměřo-
vání venkovních vedení  je tedy jejich vzdálenost od urči-
tých objektů, která není v terénu známa. Na průhyb vodiče
elektrického vedení má vliv několik faktorů, které je nutné
během měření respektovat. Průhyb vodiče se mění s teplo-
tou a s množstvím procházejícího elektrického proudu. Pro-
to je nutné při měření zaznamenávat teplotu okolí, nejlépe 
s přesností 0,5 °C, a čas. Je vhodné také měřit za přiměřených
povětrnostních podmínek. Při působení větru může vodič
kmitat ve svislém směru 0,08-0,10 m a příčné vychýlení
vodiče ze svislé roviny způsobí zmenšení průhybu vodiče až
o 0,1-0,2 m. Dobré podmínky jsou při teplotě mezi 10 až 
15 °C, naopak nevhodné při teplotě -5 °C s námrazou na
vodiči [1].

Měření 
Cílem měření [2] bylo určit průběh vedení vysokého na-

pětí současnou metodou používanou ve fy PRAGOPRO-
JEKT a starší trigonometrickou metodou a porovnat jejich

výsledky. Měření bylo provedeno v Praze 20.10.2006 za
bezvětří, teplota se pohybovala v rozmezí 10 až 14 °C. Roz-
sah měření zahrnoval tři pole vedení vysokého napětí, při-
čemž dvě pole jsou dlouhá 90 m a třetí pole 125 m. Měření
oběma metodami probíhalo současně, aby byly zajištěny
společné body pro následné porovnání.

Tab. 1. Vzdálenost od objektů

Minimální vzdálenost Vzdálenost [m]

od země a nad zemědělskými plochami 6

na místech nepřístupných nebo 
znepřístupněných

1 (do 1 kV)
3 (10–110 kV)

od nosné konstrukce 0,07– 0,30

Obr. 1. Tři pole vedení vysokého napětí

Obr. 2. Topcon GPT-2006
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Pro měření byl použit přístroj Topcon GPT-2006 (obr. 2).
Směrodatná odchylka směru měřeného v obou polohách
dalekohledu σϕ je podle výrobce 1,8 mgon, směrodatná od-
chylka měřené délky v jedné poloze dalekohledu σd je 3 mm
+ 2 ppm. Bezhranolový mod měření délky nebyl při experi-
mentu použit, neboť se signál od vodiče elektrického vedení
neodrážel, zřejmě byl příliš malý cíl, který vyžaduje výkon-
nější bezhranolový dálkoměr. Podmínky při experimentál-
ním měření byly velmi dobré (dobrá viditelnost a vzdálenost
do 100 m). 

Trigonometrická metoda
Před měřením se pomocí olovnice promítne průběh vede-

ní na terén, a to dvěma body dostatečně od sebe vzdálenými.
Mezi těmito body je nataženo pásmo a místo největšího prů-
hybu se na terén vyznačí měřickým hřebem. V tomto místě
se vytyčí kolmice na průběh vedení a na kolmici se ve vhod-
né vzdálenosti stabilizuje stanovisko, ze kterého probíhá
měření. Měří se pouze jedna vzdálenost, a to délka kolmice,
na níž je umístěno stanovisko. Dále se měří vodorovné
směry a zenitové vzdálenosti na body závěsu A, B a na bod nej-
většího průhybu O, resp. na jeho průmět na terén O’ (obr. 3).

Měření se nepřipojuje na souřadnicový systém JTSK, resp.
místní systém, neboť trigonometrická metoda neřeší úlohu
souřadnicově. Výsledkem tedy nejsou prostorové souřadni-
ce, ale pouze převýšení mezi body závěsu A, B a bodem nej-
většího průhybu O. Veškeré výpočetní vztahy a podrobnější
popis metody je uveden v [4].

Metoda fy PRAGOPROJEKT
Stanoviska 4001 a 4002 (obr. 3) by měla být volena tak,

aby byla dobrá viditelnost na oba závěsy vedení A a B, a rov-
něž vzájemná viditelnost mezi stanovisky. Je vhodné, aby
vedení procházelo mezi stanovisky, ale není to podmínkou,
stačí dodržet podmínku pro protínání z úhlů. Tedy úhel pro-
tnutí na obou závěsných bodech by se měl podle [3] pohy-
bovat v rozmezí 50-170 gon, v některých publikacích je
připuštěno až 25-170 gon. Na stanovisku 4001 se zaměří
orientace na stanovisko 4002, provede se měření úhlové a
délkové. Dále se měří vodorovné směry a zenitové úhly na
závěsy A a B a na podrobné body „n“ na vedení včetně bodu O.
Na druhém stanovisku 4002 se zaměří orientace na soused-
ní stanovisko 4001 a dále se provede pouze úhlové měření
na oba závěsy A, B. Je důležité cílit na stejné místo jako při
prvním měření. Také se zaměří terén pod vedením, a to
všechny důležité body terénního reliéfu. Úlohu je možné
řešit v S-JTSK, pokud se provede připojení na stávající

bodové pole, v našem případě pro porovnání s trigonome-
trickou metodou byl výpočet proveden v místní souřadnico-
vé soustavě. Veškeré výpočetní vztahy a podrobný popis
metody je opět uveden v [4].

Přesnost vytyčení kolmice
Výsledkem trigonometrické metody jsou pouze tři převý-

šení. Výsledkem metody fy PRAGOPROJEKT jsou souřad-
nice všech podrobných bodů „n“ a bodů A, B a O. Tyto
metody lze proto porovnat v rozsahu tří převýšení, která se
v případě této metody určí ze známých souřadnic. Výsledky
porovnání jsou uvedeny v tab. 2.

Přesnost trigonometrické metody se obecně pohybuje 
v rozmezí ±3 až ±5 cm. Tomu odpovídají i výsledky našeho
měření (tab. 2), kdy došlo k porovnání trigonometrické
metody a přesnější metody fy PRAGOPROJEKT. Pouze
převýšení hB má hodnotu 13,7 cm. Tato hodnota neodpovídá
předpokládané přesnosti, a proto byla zkoumána příčina,
která mohla způsobit tak velký rozdíl. Jednou z příčin vel-
kého rozdílu by mohla být hrubá chyba v měření. Měření
však byla provedena v takovém rozsahu, že umožňují kon-
trolní výpočty. Chyba byla tedy zřejmě způsobena nepřes-
ným vytyčením kolmice. Tento požadavek ovlivňuje zásad-
ně přesnost měření, a to následujícím způsobem. Do výpoč-
tu převýšení hB vstupuje neznámá délka dB odvozená 
z pravoúhlého trojúhelníku [4], který je dán vytyčenou kol-
micí. Tedy přesnost vytyčení kolmice ovlivňuje přesnost
určení převýšení. V tabulce 3 je uvedeno, jak velké chyby
se smí měřič dopustit při vytyčení kolmice, aby bylo dosa-
ženo předpokládané přesnosti v převýšení do 5 cm. Hodno-
ty jsou určeny pro závěs B. 

Z údajů tabulky vyplývá, že chybu 13,7 cm v převýšení
na bodu B v poli 1 způsobila chyba ve vytyčení kolmice
0,943 gon, a to za předpokladu, že měřené veličiny jsou
bezchybné. Z tabulky dále vyplývá, že při požadavku přes-
nosti v převýšení do 5 cm musí být přesnost kolmice urče-
na maximálně s přesností do 0,343 gon. Vytyčení kolmice
před měřením je tedy nutné věnovat dostatečnou pozornost.

Obr. 3. Schéma měření

Tab. 2. Porovnání převýšení 

trig. souř.

A 9,417 9,390 -2,7

O 8,071 8,105 3,4

B 10,371 10,508 13,7

A 9,430 9,469 3,9

O 8,761 8,759 -0,2

B 11,744 11,694 -5,0

A 9,529 9,555 2,5

O 7,635 7,626 -0,9

B 10,283 10,233 -5,0

Rozdíl 
[cm]

pole 1

pole 2

pole 3

Převýšení
h [m]

odchylka [cm] 1 2 3 4 5 10 13,7

chyba v kolmici 
[mgon]

73 140 208 275 343 685 943

Tab. 3. Trigonometrická metoda –  odchylka v převýšení
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Ověřování úhlu protnutí na určovaném bodu
Během měření metodou fy PRAGOPROJEKT byly někte-

ré závěsné body elektrického vedení zaměřovány opětovně,
z dalších bodů místního bodového pole. Bylo proto možné
zvolit různé konfigurace dvou stanovisek pro určení souřad-
nic závěsných bodů A, B metodou protínání z úhlů. Šlo tedy
ověřit vliv velikosti úhlu protnutí na přesnost výsledných
souřadnic protnutého bodu. 

Polohové odchylky p závěsných bodů a k nim náležející
úhly protnutí z jednotlivých kombinací stanovisek jsou uve-
deny v tab. 4. V prvním řádku je vždy uvedena „ideální
kombinace“ bodů (nejvhodnější úhel protnutí), která byla
použita při výpočtu výsledných souřadnic závěsných bodů.
V dalších řádcích jsou jiné možné kombinace bodů bodové-
ho pole, ze kterých šly také vypočítat souřadnice závěsných
bodů pod dalšími, již méně ideálními úhly protnutí. Poloho-
vá odchylka p byla určena ze vzorce 

kde ∆x a ∆y jsou souřadnicové rozdíly. V tabulce jsou oddě-
leny tučnou čarou „vhodné“ a „nevhodné“ kombinace trojic
bodů podle úhlu protnutí, jestliže uvažujeme, že při protíná-
ní by měl být úhel protnutí na určovaném bodu v mezích
50-170 gon. Z údajů je patrné, že jestliže úhel protnutí pře-
kročí, případně se přiblíží, stanoveným mezím, polohová
odchylka se zvětšuje a dosahuje až centimetrových hodnot.
Příliš ostrý úhel nebo úhel blížící se hodnotě 200 gon má
negativní vliv na přesnost výsledných souřadnic protínaného
bodu. Proto je nutné se při měření vyvarovat nevhodného
postavení přístroje a vždy dodržet vhodné meze úhlu protnu-
tí. V polohových odchylkách se samozřejmě kromě vlivu

velikosti úhlu protnutí projeví také přesnost cílení, proto je
třeba při protínání z úhlů být dostatečně pečliví při opako-
vaném měření na daný bod z různých stanovisek.

Závěr
Z provedeného měření vyplynulo, že v případě určení

výsledného převýšení jednotlivých bodů nadzemního vede-
ní nad terénem je přesnost trigonometrické metody závislá
na přesnosti vytyčení kolmice. Přesnost metody fy PRAGO-
PROJEKT je naopak závislá na velikosti úhlu protnutí, a te-
dy na přesnosti určení souřadnic závěsných bodů. V obou
případech nelze tuto otázku v rámci měření opomíjet.

Článek byl zpracován v rámci VZ 1 – CEZ MSM 684
077 000 1 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost sta-
vebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetické
monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Suchá, J. – Štroner, M. – Marková, K.: Further Practical
Experience from Surveying High-Voltage Lines 

The third paper on the measurement of high-voltage
lines presents further effects which may influence its
accuracy and quality in a significant manner.

Suchá, J. – Štroner, M. – Marková, K.: Weitere praktis-
che Erfahrungen aus der Vermessung des Verlaufs von
Hochspannungs-Freileitungen 

Der dritte Artikel, der der Messung des Verlaufs von
Hochspannungs-Freileitungen gewidmet ist, zeigt weit-
ere Einflüsse auf, die deren Genauigkeit und Qualität
erheblich beeinflussen können.

Tab. 4. Polohová odchylka v závislosti na úhlu protnutí

Poloha
Závěsný 

bod
Stanoviska

ω 
 [gon]

p 
[mm]

4001-4002 97,476 0,0

4001-4005 64,2358 8,1

4001-4006 58,7534 9,3

4002-4006 38,7226 12,9

4002-4005 33,2402 13,7

4004-4006 27,9304 57,5

4001-4002 84,5596 0,0

4001-4004 106,8747 1,9

4001-4005 120,2659 5,4

4002-4004 191,4343 14,0

4004-4005 13,3912 33,5

4002-4005 195,1745 67,9

4003-4004 87,165 0,0

4003-4005 74,7446 1,5

4004-4006 56,1237 10,8

4005-4006 12,4204 12,2

4003-4004 84,1378 0,0

4003-4005 87,1619 0,7

4005-4006 176,7176 48,8

pole 1

A

B

pole 2

A

B

,

BAU 2009
12. – 17. ledna 2009

Nové výstaviště Mnichov

www.bau-muenchen.com
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Tvorba modelu řízení nákladů na stavební
zakázce v rámci manažerského účetnictví
stavebního podniku
Ing. Eva Vítková

V práci je navržen model, který umožňuje mapování jaké-
hokoli druhu vzniklého nákladu na stavební zakázce až v cel-
kovém hospodaření stavebního podniku. Samotné modelová-
ní bylo rozděleno na dva velké okruhy – řízení nákladů na
stavební zakázce a řízení nákladů na stavební zakázce v rámci
manažerského účetnictví. Druhá část modelování propojila
vzniklé náklady na stavební zakázce s celkovým hospoda-
řením podniku, a tím umožnila náhled na možnosti ovlivnění
budoucích nákladů.

Matematicko-ekonomické modelování 
cen stavebních prací
Ing. Petr Skála

Práce se ve svém obsahu zabývá problematikou matematicko-
-ekonomického modelování cen stavebních prací. Prvním cí-
lem bylo vytvoření funkčního modelu cen stavebních prací ve
formě ukazatele (miliónového ukazatele), na němž lze pro-
vádět další měření a zkoumání. Druhý cíl se zaměřil na mo-
delování cen stavebních prací v souvislosti se zákonem o za-
dávání veřejných zakázek. 

Modelování optimální struktury zdrojů
finančního krytí škod na pojiš�ovaných
stavbách
Ing. Tomáš Hanák

Dizertace pojednává o situaci na pojistném trhu s důrazem na
oblast pojiš�ování staveb, zabývá se problematikou pojistitel-
nosti rizik, především přístupem k povodňovému riziku.
Cílem je vytvoření modelu optimální struktury zdrojů
finančního krytí škod na pojiš�ovaných stavbách za účelem
dosažení co nejnižších nákladů na jejich tvorbu z pohledu
majitele stavby. Model vyhodnocuje různé kombinace tří zá-
kladních zdrojů krytí škod: pojištění, spoření a úvěru. 

�dizertace

Moderní komplex se třemi podzemními a sedmi nadzem-
ními podlažími vyrostl na zastavěné ploše 15 000 m2. Archi-
tektonicky výrazná budova je prosklenou pasáží rozdělena
na dvě části, které nabídnou čtyřhvězdičkový hotel Clarion
Congress Hotel Prague a obchodní centrum s názvem Gale-
rie Fénix Vysočanská. Obchodní část zabírá dvě podlaží 
s celkovou plochou přesahující 12 000 m2. Nově vzniklé
lokální centrum nákupu a služeb mimo jiné disponuje super-
marketem, pizzerií, fitness centrem a dalšími obchody.

Hotel Clarion s kapacitou 560 pokojů, špičkovým kongre-
sovým zázemím pro 2 500 osob a luxusní restaurací je zamě-
řen na náročnější business a kongresovou klientelu. 
V podzemní části objektu je technické zázemí, velkokapa-
citní hotelová prádelna a parkovací místa pro 630 aut a 
9 autobusů. Generálním dodavatelem nové dominanty ná-
městí OSN v Praze 9–Vysočanech, jehož celkové investice
dosáhly 2,5 mld. Kč, je akciová společnost PSJ holding.

Tisková informace

�projekty
Galerie Fénix 

Úkolem soutěže je navrhnout rodinný dům tak, aby se na zastavěné
ploše maximalizovaly možnosti jeho efektivního využití při zacho-
vání estetické a funkční hodnoty celého díla. Návrh by měl maxi-
málně zdůraznit výhody, krásy a možnosti dřevěných konstrukčních
prvků systému DEKHOME. Termín odevzdání soutěžních návrhů je
27. června 2008.

www.dekhome.cz
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Seminář
NOVÉ BETONÁŘSKÉ NORMY 2008

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

a 
ČBS Servis, s. r. o.

www.cbsservis.eu

5. května 2008
Praha, Masarykova kolej ČVUT

19931993


20082008

15 15 letlet 

Kancelářská budova společnosti Skanska
Property nabídne počátkem příštího roku
okolo 12 000 m2 administrativních ploch nej-
vyšší kvality přímo v centru města. Před-

pokládané investiční náklady sedmipodlažní budovy se 
132 parkovacími stáními ve dvou podzemních patrech a 
s plochami pro obchody a restauraci v přízemí dosáhnou 
400 mil. Kč. 

Autorem projektu je ostravský rodák a vedoucí švédského
architektonického studia Tengbomarkitekter Ivan Krejčí.
Generálním dodavatelem stavby budovy je Skanska CZ.

Tisková informace

�projekty
Nordica Ostrava 

Brněnské výstaviště slaví letos 80 let od svého vzniku. Stavební veletrhy
Brno 2008 spolu s oslavou tohoto významného jubilea proběhnou ve
dnech 22. – 26. dubna formou tradičních veletrhů IBF a SHK BRNO.
Zvýrazněnými tématy budou „stavební stroje“ a „bytová výstavba“.
Nadcházející akce tak bude jednou z největších v České republice vůbec. 

Účast na veletrhu SHK BRNO přislíbily přední firmy v oborech sanita a vytápění. Pavilony Z a F budou zaplněny doslo-
va „až po střechu“. Důraz bude kladen na úsporné a energeticky nenáročné technologie. Nově budou v rámci tohoto pro-
jektu rozvíjeny také nomenklatury, které zahrnují osvětlovací techniku, elektroinstalaci a systémovou integraci budov.
Veletrh URBIS INVEST nabídne v rámci samostatného pavilonu přehlídku investičních příležitostí zemí střední a
východní Evropy. 

Doprovodný program je jako každý rok sestavován ve spolupráci a za garance prestižních českých i zahraničních obo-
rových svazů a asociací. Zachována bude nejen soutěž o zlaté medaile a o nejefektivnější výstavní expozici, ale také spo-
lupráce a podpora v oblasti školství.

Zvýhodněné vstupné, možnost parkování či domluvení jednání přímo na výstavišti 
si lze zajistit registrací on-line.

www.bvv.cz
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Budova na pražské pankrácké pláni byla původně určena
jako sídlo Československého rozhlasu. Stavební povolení
bylo vydáno již v roce 1983, avšak i na konci tisíciletí byl
projekt rozestavěný a opuštěný. V roce 2000 jej odkoupila
společnost ECM a během sedmi let z objektu vytvořila jednu
z nejmodernějších budov v ČR. Kompletní přestavba, jejíž
součástí je rozšíření půdorysu o 4 m na západ a 1 m na vý-
chod, mění budovu do vysokého technického a designového

standardu. Velký důraz je kladen na bezpečnost a fungující
vazby v rámci celého objektu. Svůj rukopis vtiskl této nepře-
hlédnutelné budově významný americký architekt Richard
Meier.

CITY TOWER, jak se nyní budova nazývá, je svými 109 m
nejvyšší budovou v České republice. V rámci 27 nadzem-
ních a 3 podzemních podlažích nabízí více než 44 000 m2

kancelářské plochy, 490 m2 obchodních ploch a 1 100 m2

skladovacích prostor. V posledním patře bude pro nájemce i
veřejnost otevřena restaurace s jedinečnou výhlídkou na
Prahu. Podzemní garáže budou disponovat více než osmi sty
parkovacími místy. Budova je vybavena 18 výtahy, z nichž
nejrychlejší dosahují rychlosti až 6 m/s. Na stavbu bylo pou-
žito více než 2 300 t nových ocelových konstrukcí. 

Česká republika disponuje jednou z nejpřísnějších norem
na fasády v celé EU. Projekt CITY TOWER, jehož raritou je
mimo jiné 30 500 m2 prosklené fasády, splňuje všechny zá-
vazné směrnice, normy i povolení. Velký důraz je kladen na
bezpečnost celého objektu. Samozřejmostí je elektrická po-
žární signalizace, integrovaný bezpečností systém nebo přes
9 500 sprinklerových hlavic. Postupné dokončení projektu
se plánuje v průběhu roku 2008. Generálním dodavatelem
stavebních prací je konsorcium firem Metrostav a PSJ Hol-
ding.

Ministerstvo kultury České republiky koncem loňského
srpna potvrdilo souhlasné stanovisko pražského magistrátu 
s výstavbou výškových budov na pankrácké pláni. Současně
tak podpořilo názor pražských památkářů, že realizace pro-
jektů nezpůsobí konflikt s UNESCO. Toto rozhodnutí je vý-
znamným krokem pro pokračování schvalovacích procesů
projektů CITY EPOQUE Rezidence a EPOQUE Hotel. 
Autorem obou projektů je architekt Radan Hubička. 

Tisková informace

�projekty
Nejvyšší budova v České republice

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií

pořádají

sympozium

SANACE 2008
22. – 23. května 2008

Brno, Rotunda pavilonu A, Brněnské výstaviště

Sympozium se orientuje přednostně na sanaci a údržbu stávajících konstrukcí. Současně však,
díky novým materiálům, také na modernizaci procesů výstavby a využití nových technologic-
kých možností. Je zařazeno do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT.

www.ssbk.cz
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