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Pro snížení přenosu vibrací z podloží do základových
konstrukcí je výhodné provést na rozhraní obou prostře-
dí dynamický filtr. Jeho principem je vytvoření vhodné
vrstevnaté konstrukce, která umožní při průchodu vlně-
ní tímto souvrstvím snížení intenzity vibrací. Vrstevnatá
konstrukce je vyskládaná z vrstev s velkou a s velmi ma-
lou objemovou hmotností a také s vysokou a nízkou rych-
lostí šíření vlnění těmito vrstvami. Na příkladu konkrét-
ní budovy je uveden princip návrhu dynamického filtru
a ověření jeho účinnosti po dostavbě objektu na základě
provedených měření vibrací od dopravy po přilehlé
komunikaci.

Úvod
Pro snížení přenosu vibrací do konstrukcí budov, které

jsou bezprostředně ohroženy vibracemi od technické seizmi-
city [2], [3], působené např. účinky dopravy, odstřely v lo-
mech, vibracemi od základů těžkých strojů s dynamickými
účinky apod., bývá vhodné vybudovat ve směru k vozovce
nebo jinému zdroji vibrací dynamický filtr. Je-li vytvořen
vrstevnatou konstrukcí, může být proveden v odstupu něko-
lika metrů od budovy nebo navazovat na její základovou
konstrukci. V půdorysu musí jako zastínění přesahovat roz-
měr objektu o několik metrů na obě strany.

Pro osazení svislého dynamického filtru lze zpravidla
využít přesah stavební jámy ve srovnání s půdorysem zá-
kladů konstrukce, v případě hotových konstrukcí je nutné
provést výkop před čelní fasádou. Hloubka výkopu bývá do
1 m pod úroveň základové spáry domu. Pokud je hladina
spodní vody nad úrovní založení, musí být výkop pro kon-
strukci filtru důsledně odvodněn, jinak jeho budování ztrácí
smysl. Případně se dynamický filtr pro budovy s více pod-
zemními podlažími, která jsou pod hladinou podzemní vody,
navrhuje jen od povrchu terénu po přibližně úroveň hladiny
podzemní vody tak, aby jeho účinnost byla zaměřena přede-
vším na omezení přenosu povrchového vlnění.

Vrstevnatá konstrukce filtru, resp. její výrazně hmotné
vrstvy, jsou navrhovány buď jako zděné ve dvou nebo více
řadách (vrstvách), nebo jako železobetonové stěny tloušťky

minimálně 150 mm. Prostor mezi těmito výrazně hmotnými
vrstvami stěn se vyplňuje lehkým porézním materiálem, ales-
poň stejné tloušťky. Na dno výkopu se ukládá drenážní
potrubí pro odvod srážkové vody nebo snížení hladiny spod-
ní vody. Voda proniklá do konstrukce filtru musí mít mož-
nost vytéci, proto by měla být konstrukce odvodněna. Povrch
filtru se obvykle zakrývá asfaltovou fóliovou izolací, bránící
zatékání vody shora. Překrýt ji lze tenkou (do 150 mm) za-
travněnou plochou nebo betonovou dlažbou do pískového
lože. Nevhodné je zabetonování až po obvodové stěny kon-
strukce nebo zakrytí keramickou dlažbou do podkladního
betonu s výplní spár mezi dlažebními prvky na bázi cemen-
tů apod. 

Využití dynamického filtru není omezeno jen pro svislé
plochy, ale lze jej použít i pro vodorovné konstrukce v zá-
kladové spáře. Skladba ve formě vrstevnaté konstrukce je
obdobná jak pro svislý, tak vodorovný směr. Je však nutné
posoudit únosnost jeho vrstev na zatížení budovou pro vo-
dorovné filtry a zemním tlakem pro svislé filtry. 

Princip filtru
Princip je založen na snížení přenosu vibrací vrstvami 

s výrazně odlišnými mechanickými vlastnostmi. Počet
vrstev určuje efektivnost filtru. Zpravidla se používají kon-
strukce složené ze tří až pěti vrstev, přičemž jednotlivé
vrstvy jsou mezi sebou chráněny fólií, např. geotextilií, proti
proražení. Dynamický filtr musí být chráněn proti zaplnění
vodou, může tam voda natéci, ale musí mít možnost vytéci,
proto by měl být budován nad hladinou spodní vody nebo
odvodněn.

Princip dynamického filtru vychází z teorie šíření vlnění
vrstevnatým prostředím s různým akustickým odporem. Jest-
liže použijeme pro vysvětlení teorie šíření vibrací v jedno-
rozměrném prostředí [1], pak o efektivnosti dynamického
filtru rozhoduje poměr procházejících tlaků (vlnění) p
z prostředí a do prostředí b, tedy

pb / pa = 2 / [1 + (ρa ˙ ca) / (ρb ˙ cb)] = ka,b ,

kde ka,b je konstanta přenosu;
ρa, ρb – objemová hmotnost prostředí (vrstvy) a, b;
ca, cb – rychlost šíření podélného vlnění v prostředí

a, b;
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Aa = ρa ˙
ca – akustický odpor prostředí a;

Ab = ρb ˙
cb – akustický odpor prostředí b;

pa                      – akustický tlak ve výchozím (počáteč-
ním) prostředí, např. v podloží;

pb – akustický tlak v prostředí b po prů-
chodu rozhraním a/b.

Obecně průchodem vlnění n vrstevnatou konstrukcí dosta-
neme výsledný tlak

pvýsl = (k1 ˙ k2 ˙ až kn) ˙ pa .

O účinnosti dynamického filtru tedy rozhoduje poměr
akustických odporů prostředí A ve filtru prostřídaných. Pro
informaci jsou charakteristiky vybraných materiálů mož-
ných vrstev prostředí uvedeny v tab. 1. 

Svislá konstrukce dynamického filtru může být navázána
bezprostředně na obvodovou suterénní zeď – stěnu objektu.
Filtr lze umístit před rubovou hydroizolaci nebo za ni; v pří-
padě, že objekt rubovou hydroizolací chráněn není, je nutné
zajistit druhotnou hydroizolaci. V městských aglomeracích
lze filtr umístit na pažení základové jámy opatřené ztra-
ceným bedněním na bázi pilot apod. I zde je nutno zajistit
jeho ochranu z obou stran geotextilií a hydroizolací. Zbýva-
jící prostor mezi filtrem a stěnou objektu lze vyplnit zásy-
pem zeminou nebo štěrkopísky. Materiály s nižší objemo-
vou hmotností jsou vhodnější. Pokud se použije štěrkopísko-
vá směs, nesmějí ostré hrany kameniva poškodit hydroizo-
lační vrstvu (to je důvod vkládání geotextilie).

Na kontaktu s povrchem je vhodné filtr zakrýt proti za-
tékání srážkové vody a ukončit betonovou dlažbou uloženou
do písku nebo zakrýt zatravněnou vrstvou nezpevněné ze-
miny předzahrádky nebo minimálně pružným asfaltovým
tmelem. Na trhu jsou standardně vyráběné materiály pro
lehké porézní vrstvy filtru:

– expandovaný perlit je jemně pórovité kamenivo bílé
barvy, vyráběné ve frakcích 0-0,2 a 0-4 mm. Má velkou izo-
lační schopnost, jeho nevýhodou je značná nasákavost. Tva-
rované polyetylénové fóliové matrace, plněné expandova-
ným perlitem, se vyrábějí v rozměru 150 × 50 × 8 cm (po-
krytá plocha je 0,75 m2). Jejich výhodou je, že perlit není při
pokládce rozfoukáván větrem. V minulosti jej autoři použili
pro návrh vodorovného filtru v základové spáře budovy ne-
mocnice ležící nad tunelem metra (obr. 1). Filtr byl tvořen
v pořadí odspoda nahoru betonovou deskou základové vany,

perlitovými matracemi, na nich osazenými prefabrikovaný-
mi stropními deskami, znovu perlitovými matracemi a vrch-
ní deskovou konstrukcí základové vany. Jednotlivé vrstvy
byly odděleny asfaltovými izolačními pásy a geotextilií; 

– pórovitá lehčená kameniva typu agloporit, keramzit,
expandit a další jsou zpravidla vhodná svou pórovitou struk-
turou, nízkou objemovou hmotností a v porovnání s per-
litem výraznější objemovou stálostí, ale vyšší hmotností při-
bližně 400-700 kg/m3; 

– vhodné jsou též pórovité pryže s nízkou objemovou
hmotností, polystyrény apod., které jsou zpravidla cenově
dostupnější.

Návrh filtru a jeho účinnost
Pro obytnou budovu v Praze, v těsné blízkosti Plzeňské

ulice, byly navrhovány následující varianty skladby svislého

Tab. 1. Charakteristiky prostředí a jejich akustický odpor

beton 2 500 2,80  (podle struktury) 7 000

zdivo 1 600 2,10  (podle struktury) 3 360

štěrkopísky 1 800 0,60 (podle struktury) 1 080

perlit (ep 100) 90 0,90  (podle velikosti pórů) 81

heraklit 700 2,10  (podle zaplnění pórů cementem) 1 470

pryže 1 200 0,16  (přibližně) 192

vlhká hlína 1 700 1,50  (podle struktury) 2 550

polystyren 35,3 až 50 0,70 až 0,90  (podle struktury) 25 až 45

Prostředí
ρ 

 [kg/m
3
]

c 

 [10
3
 · m/s]

A  = ρ  · c

[10
3
 · kg/m

2
 s]

Obr. 1. Výstavba vodorovného dynamického filtru v základové
spáře budovy v Praze 9

a – pokládání geotextilie na perlitové matrace, b – napojení vodorovné

a svislé konstrukce filtru, kladení asfaltových pásů hydroizolace

a)

b)

obzor5_zaloha.qxp  15.5.2008  13:36  Stránka 130



STAVEBNÍ OBZOR 5/2008 131

dynamického filtru:
– železobetonová obvodová stěna podzemních podlaží

objektu, bentonitová hydroizolace, extrudovaný polystyrén
tloušťky 100 mm, ochranná geotextilie, štěrkopískový zá-
syp, ztracené dřevěné pažení základové jámy;

–  železobetonová stěna podzemních podlaží objektu, ben-
tonitová hydroizolace, vibroizolační pryžová deska tloušťky
25 mm o dynamické tuhosti 50 MPa/m, ochranná geotextilie,
štěrkopískový zásyp, ztracené dřevěné pažení základové jámy;

–  železobetonová stěna podzemních podlaží objektu, ben-
tonitová hydroizolace, extrudovaný polystyrén tl. 30 mm,
perlitová matrace tl. 80 mm, přizdívka z plných cihel tloušť-
ky 100 mm, ochranná geotextilie, štěrkopískový zásyp, ztra-
cené dřevěné pažení základové jámy.

Z tabulky 2 vyplývá, že druhá varianta je nevýhodná, pro-
tože při ní dojde místo k poklesu procházejících vibrací při-
bližně k jejich nárůstu, odhadem dvojnásobně. Při použití
první varianty dojde k poklesu prostupující energie přibližně
na 16 %, při třetí variantě přibližně na 11 %. Projektant
z těchto alternativních skladeb filtru vybral první variantu.

Je nutné zdůraznit, že metodika výpočtu je pouze přibliž-
ná a využívá zjednodušení na jednorozměrné systémy. Za-
nedbává tloušťku vrstev a případné jejich imperfekce. Chy-
ba se pohybuje okolo 30 %, ale může být i větší v závislosti
na struktuře materiálu, velikosti pórů, vlhkosti, aktuálních
charakteristikách prostředí apod. Při výpočtu byl zjedno-
dušen průchod akustické energie hydroizolací, protože jde 
o tenké vrstvy s relativně nejasnými charakteristikami pro-
středí; provedení hydroizolace je však ve prospěch snížení
přenosu vibrací.

Ověřování účinnosti filtru 
V době zkoušek byla budova po stavební stránce téměř

dokončena, chybělo pouze dokončit dlažbu v některých chod-
bách, elektroinstalace ve vybraných podlažích a vodovod-
ních a kanalizačních potrubních rozvodů. Co se týče roz-
dělení hmot v konstrukci, byl objekt prakticky dokončen
včetně nosných i nenosných prvků. Budova nebyla obsa-
zena, takže konstrukce budovy nebyla zatížena stálou slož-
kou užitných zatížení. Od komunikace Plzeňské ulice byl

mezi obvodovou zdí budovy a chodníkem nezpevněný, do-
sud neupravený terén. Vrstvy dynamického filtru byly vy-
taženy nad povrch terénu a překryty geotextilií. Před vcho-
dovými dveřmi byla vytvořena mělká bezpečnostní beto-
nová ochranná stěna. Vlastní chodník v Plzeňské ulici končil
přibližně na úrovni stavebního oplocení pozemku (obr. 2b). 

Pro měření vibrací od dopravy bylo vybráno podlaží na
úrovni terénu Plzeňské ulice, a sice vstupní chodba (obr. 2a)
a přilehlé byty, aby bylo možné měřit současně vibrace i na
chodníku. Před měřením byly přerušeny dokončovací práce
v objektu, aby vibrace od dopravy nebyly překryty vibrace-
mi od drobných mechanizmů (vrtaček, sbíječek apod.) 
uvnitř objektu.

Z hlediska přenosu z ulice do budovy je zajímavé po-
rovnání vibrací ve zrychlení ve vstupní chodbě do budovy ze
strany Plzeňské ulice, kryté keramickou dlažbou, a měřením
na chodníku z podkladního betonu s horní vrstvou z litého
asfaltu. Chodník je původní ve stáří několika desítek let se
zhutněným podložím umožňujícím přenos vibrací z vozov-
ky do konstrukce chodníku. Měřeno bylo v globálních smě-
rech pohybu (vztaženy k ose kolejiště tramvají, které jsou
rovnoběžné s čelní fasádou budovy). Porovnání průběhu vi-

Tab. 2. Charakteristiky přenosu kvysl pro navržené konstrukční
uspořádání dynamického filtru

Přestup mezi vrstvami k i k vysl = k 1 × k 2 × ... × k i

štěrkopísek / polystyrén 0,08

polystyrén / beton 1,99

štěrkopísek / pryž 1,15

pryž / beton 1,65

štěrkopísek / zdivo 1,51

zdivo / perlit 0,05

perlit / polystyrén 0,76

polystyrén / beton 1,99

varianta 3

0,11

varianta 1

0,16

varianta 2

1,91

Obr. 2. Fotografie osazení měřicích kostek pro měření 
přenosu vibrací

a – ve vstupní chodbě budovy, b – na okraji chodníku Plzeňské ulice

za ohrazením staveniště

a)

b)
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brací je zřejmé z obr. 3 a obr. 4 a porovnání maximální
úrovně výkmitů zrychlení vibrací v budově ve srovnání 
s chodníkem v tab. 3. Pro porovnání dynamických účinků
tramvajové dopravy s jinými typy dopravy lze využít vý-
sledky uvedené v [3]. Ze získaných výsledků vyplývají ná-
sledující závěry:

a) dominantním zdrojem vibrací objektu je přejezd tram-
vajových souprav po Plzeňské ulici. Doprava po koleji bližší
k objektu má větší účinek. Jednotlivé výchylky se  mírně
liší v závislosti na rychlosti přejezdu tramvaje a jejím obsa-
zením cestujícími. Nicméně přenos vibrací od tramvajové
dopravy do objektu je velmi malý, a zejména ve vyšších po-
dlažích zaniká v šumu pozadí – přejezd tramvaje není z hle-

diska vibrací téměř pozorovatelný. Účinky přejezdu náklad-
ních automobilů a autobusů jsou proti přejezdu tramvajo-
vých souprav výrazně nižší;

b) vliv dopravy se uvnitř objektu projevoval ve špičko-
vých zrychleních vertikálně do 23 mm/s2, horizontálně (příč-
ně a axiálně) do 16 mm/s2;

c) efektivnost dynamického filtru na rozhraní budovy a
přilehlé komunikace, uvedenou v tab. 3, lze vyjádřit pomě-
rem špičkových výkmitů zrychlení kmitání v příslušném
směru při přejezdu tramvaje, naměřených na chodníku vedle
objektu a v jeho vstupní chodbě. Tento poměr je v průměru
pro vertikální směr 0,085, pro horizontální příčný směr 0,046
a pro axiální směr 0,135. Při návrhu filtru byla stanovena

Obr. 3. Záznam z měření časových průběhů zrychlení při přejezdu dvou tramvajových souprav po Plzeňské ulici 
(na počátku přejezd tramvaje po vzdálenější koleji a na konci po bližší koleji vzhledem k měřené budově)

... záznamy v chodbě budovy a na chodníku ve vertikálním a horizontálním příčném směru

Obr. 4. Záznam z měření časových průběhů zrychlení při přejezdu tramvajové soupravy po bližší koleji vzhledem k měřené budově 
... záznamy v chodbě budovy a na chodníku ve vertikálním a horizontálním axiálním směru
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přibližná hodnota účinnosti filtru 0,16 (varianta 1). Z výsled-
ků měření je zřejmé, že tento poměr – snížení přenosu
vibrací je ještě výhodnější 0,135 < 0,16. Pro vertikální směr
a pro horizontální příčný směr je prostup vibrací z Plzeňské
ulice do objektu ještě nižší. Na tom, zejména ve vertikálním
směru, se podílejí nezpevněné pruhy terénu před domem
(mezi chodníkem a budovou objektu);

d) chůze osob po chodbách objektu nebo v bytech vy-
volávala vibrace několikanásobně vyšší, než se projevují vi-
brace od povrchové dopravy. Při poskocích na podlaze byly
tyto vibrace řádově vyšší;

e) z hlediska posuzování vibrací bylo rozhodující kmitání
velkých stropních desek ve vyšších podlažích budovy, je-
jichž vlastní frekvence jsou mezi 29-32 Hz v závislosti na
rozpětí desek a jejich tloušťce. Na této frekvenční složce do-
sahují vibrace (efektivních) RMS hodnot zrychlení vertikál-
ně do 2,1 mm/s2. V horizontálním směru je tato složka nižší
přibližně do 1 mm/s2. 

Závěr
Stavební konstrukce budov zpravidla zesílí vibrace, které

se do budovy šíří základovým prostředím. Míra tohoto ze-
sílení (popř. zeslabení) je závislá na blízkosti frekvenčních
špiček spektra buzení, tedy účinků dopravy a vlastních frek-
vencí kmitání budovy.

Pro daný objekt bylo v etapě zahajování výstavby prove-
deno měření na ztraceném bednění základové jámy a na zá-
kladové desce. Z těchto měření byl proveden odhad přeno-
su vibrací ze základového prostředí, resp. pažení základové
jámy do vlastní konstrukce budovy. Výsledkem byl nárůst
vibrací vlastní konstrukce budovy ve srovnání s pažením
základové jámy přibližně na trojnásobek až pětinásobek.
Tento nárůst bylo možné řešit buď před zahájením výstavby
návrhem vhodného pružného založení budovy [3], nebo 
v etapě zahájených stavebních prací provedením dynamic-
kého filtru ze strany od komunikace. Rozhodnutí bylo učině-
no ve prospěch dynamického filtru.

Pro správnou funkci dynamického filtru byla nutná dů-
sledná kontrola jeho provádění; především musely být fil-
trem přerušeny veškeré tuhé spoje – mosty mezi pažením
základové jámy a vlastní základovou konstrukcí, zaměřená
zejména na kontrolu zásypu s vyloučením velkých valounů
nebo kusů betonu, tuhého neizolovaného vstupu potrubí a
ostatních vedení do objektu apod. Dále bylo pečlivě kon-

trolováno odvodnění vrstev filtru, měření přenosu vibrací
mezi komunikací a budovou po dostavbě ukázalo, že tato
cesta byla efektivní a vhodná. 

Práce na této problematice byla podporována projektem
č. 103/08/0859 GA ČR „Odezva konstrukcí při static-
kých a dynamických zatíženích působených přírodní a
lidskou činností“ s pokračováním podpory projektem 
č. 103/06/1521 GA ČR „Spolehlivost a rizika konstrukcí
v extrémních podmínkách“. 
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Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Principle of the
Dynamic Filter for the Reduction of Vibrations Transfer
from the Subsoil to the Structure

In order to decrease vibrations transfer from the subsoil
to the foundation structures, it is advisable to create a
dynamic filter at the boundary of both systems. It is ba-
sed on the generation of a suitable layered structure
which will facilitate the reduction of the intensity of vi-
brations during the passage through this formation. The
layered structure is composed of layers with a high and
very low bulk density and also a high and low speed of
vibrations propagation through these strata. The princi-
ple of the design of the dynamic filter and the verification
of its efficiency is shown in the example of a specific build-
ing after the construction completion based on measure-
ments of vibrations from traffic along the adjacent road.

Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Das Prinzip eines
dynamischen Filters zur Reduzierung der Übertragung
von Vibrationen aus dem Untergrund in die Konstruk-
tion 

Zur Reduzierung der Übertragung von Vibrationen aus
dem Untergrund in Fundamentkonstruktionen ist es
vorteilhaft, an der Schnittstelle beider Milieus einen
dynamischen Filter auszuführen. Dessen Prinzip ist die
Ausbildung einer Schichtenkonstruktion, die beim
Durchgang der Schwingungen durch dieses Schichten-
system  eine Reduzierung der Intensität der Vibrationen
ermöglicht. Die Schichtenkonstruktion wird aus Schich-
ten mit großer und mit sehr geringer Dichte und auch mit
sehr großer und sehr geringer Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Schwingungen durch diese Schichten aufgebaut. Am
Beispiel eines konkreten Gebäudes werden das Prinzip
des Entwurfs eines dynamischen Filters und die Erpro-
bung seiner Wirksamkeit nach der Fertigstellung des
Objektes aufgrund durchgeführter Messungen der Vi-
brationen aus dem Verkehr auf der anliegenden Straße
angeführt.

Tab. 3. Účinnost dynamického filtru při přejezdu tramvaje 

vertikálně
horizontálně 

příčně

horizontálně 

axiálně

1 0,114 0,058 –

2 0,09 0,037 –

3 0,083 0,044 –

4 0,078 – 0,087

5 0,079 – 0,148

6 0,087 – 0,172

8 0,06 – 0,133

průměr 0,085 0,046 0,135

Záznam 

číslo

Poměr maxim špičkových výkmitů zrychlení 

v budově a na chodníku 
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Návrh a posouzení vnitřního tepelně izolačního 
systému na bázi hydrofilní minerální vlny 

Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.
Ing. Miloš JERMAN

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá řízeným návrhem vnitřního kontakt-
ního tepelně izolačního systému na bázi hydrofilní mi-
nerální vlny, který by měl nahradit běžně používané sys-
témy vnitřního zateplení využívající fóliové parozábrany.

Úvod 
Energetická krize v sedmdesátých letech minulého stole-

tí si vynutila pozornost stavebních fyziků, projektantů i vý-
robců stavebních materiálů. Již nebylo možné projektovat
budovy plnící především statickou funkci a vymezení pro-
storu. Z energetických důvodů bylo nezbytně nutné soustře-
dit se na vnitřní pohodu uživatelů, zejména z pohledu tepel-
né techniky a hygienických požadavků na vnitřní prostor.
Do té doby byla hygienická kvalita vnitřního prostoru budov
zajišťována přirozenou infiltrací vnějšího vzduchu stavební-
mi konstrukcemi (především spárami oken) a tepelné ztráty
byly doplňovány vytápěcími systémy [1]. Tento stav však
nebyl trvale udržitelný. Jelikož došlo k výraznému navýše-
ní nákladů na vytápění, což je samozřejmě i současný pro-
blém, bylo nutné se zabývat možností zateplení nejen budov
nových, ale i stávajících. 

Pro vývoj materiálové základny ve stavebnictví v posled-
ních desetiletích je charakteristický prudký rozvoj materiálů
pro tepelné izolace a návrh nových konstrukčních a techno-
logických řešení s cílem omezit tepelné ztráty budov, a rea-
govat tak na stále přísnější požadavky tepelně technických
norem. Byla vyvinuta řada tepelně izolačních systémů, které
využívají nejrůznější tepelně izolační materiály, a to jak or-
ganické (pěnové plasty, korek, dřevěná vlna, sláma), tak 
anorganické (pěnové sklo, skleněná a minerální vlákna). Vý-
robky jsou specifické uspořádáním struktury, tvarem, hořla-
vostí, což ve vztahu k požadavkům projektantů určuje mož-
nosti jejich aplikace v konstrukcích [2].

Pro zateplení stávajících i nově budovaných stavebních
konstrukcí se používají nejčastěji vnější zateplovací systé-
my. Jejich výhodou je možnost vytvořit celistvou izolační
vrstvu, a tím eliminovat tepelné mosty, které mohou předsta-
vovat v některých případech zvýšení tepelné propustnosti
konstrukce až o 40 % proti prostupu tepla samotnou izolací.
Vnější tepelně izolační systém přispěje podstatně ke snížení
namáhání obvodové konstrukce (zejména jejich spojů) vý-
kyvy teplot a povětrnostními vlivy. Zateplení zvenčí se pro-
vádí buď systémy provětrávanými, nebo kontaktními. U pro-
větrávaných systémů se vkládá tepelná izolace mezi nosné
prvky roštu, který nese povrch fasády, jenž může tvořit sklo,
kov, dřevo, vláknocementové šablony i keramika apod.
Kontaktní systémy tvoří celek jednotlivých vrstev systému.
Tepelná izolace působí v tomto případě jako nosný prvek
povrchových vrstev. Povrch fasády tvoří většinou omítka, 
v ojedinělých případech lepený obklad.

S využitím vnitřních tepelně izolačních systémů se setká-
me v praxi zřídka. Je to způsobeno zejména tím, že jejich
aplikace přináší z pohledu stavební fyziky problémy, které
musí být při návrhu zateplení zohledněny a vyřešeny. Patrně
největší nevýhodu představují tepelné mosty, jež nelze zcela
eliminovat. Dalším problémem jsou velké teplotní rozdíly
ve zdivu, které není proti výkyvům počasí zvenčí chráněno
zateplovacím systémem. Při tomto způsobu může být pod-
statně rychleji narušováno než při zateplení zvenčí. Dochází
také k menší akumulaci tepla v obvodovém plášti (vnitřní
prostor rychleji chladne) a ke zmenšení vnitřního prostoru.
Velkým problémem je také zabránění prostupu vodní páry z
interiéru do vrstvy tepelné izolace, kde by za určitých teplot
mohlo dojít k její kondenzaci. Zamezit tomu lze parozábra-
nou, např. vložením polyetylénové fólie. Rizikem tohoto
konstrukčního řešení je nebezpečí jejího mechanického po-
rušení, které opět může být příčinou kondenzace. Především
z tohoto důvodu se zabýváme návrhem nového vnitřního
tepelně izolačního systému, který by toto riziko eliminoval. 

Zateplení zevnitř nachází uplatnění zejména tam, kde
nelze zateplení zvenčí provést. Typickým příkladem je za-
teplování historických objektů, kde je nutné vyhovět poža-
davkům památkářů na zachování architektonického vzhledu
obvodového pláště. Často jsou také vnitřní tepelně izolační
systémy aplikovány u budov s výrazně členěným průčelím,
u kterých by vytvoření kompaktního tepelného pláště z exte-
riéru bylo časově a technologicky náročné. 

Návrhem vnitřního izolačního systému se zabýváme již
delší dobu. Během přibližně pěti let byla vyvinuta řada te-
pelně izolačních materiálů na bázi hydrofilní minerální vlny
a retardérů vodní páry, jejichž úkolem je moderovat tran-
sport vodní páry z interiéru do tepelně izolační vrstvy zatep-
lovacího systému [3]-[8]. Přestože výsledky výzkumu jsou
velmi perspektivní, a vyústily dokonce v pilotní aplikaci na-
vrženého systému při zateplení budovy mateřské školy, jde
o systém, při jehož použití je nutné vzít v úvahu specifické
podmínky zateplované konstrukce, zejména s ohledem na
vlhkostní parametry materiálů zastoupených v konstrukci.
Z tohoto důvodu jsme navrhli materiály, které by měly
umožnit univerzální aplikaci izolačního systému bez omezu-
jících požadavků a předpokladů.  

Řízený návrh materiálů 
Výsledkem návrhu jsou nové materiály či celé stavební

systémy určené pro předem specifikovanou aplikaci [9]. V na-
šem případě bylo nutné navrhnout zejména tepelně izolační
materiál a materiál retardéru vodní páry. Vývoj materiálů
probíhal v několika etapách. V rámci počítačové analýzy
problému jsme optimalizovali vlastnosti materiálů v souladu
s požadavky tepelně technických stavebních norem. Získané
informace pro návrh a výrobu [10], [11] jsme předali výrob-
cům materiálů, kteří je při výrobě zohlednili. Výrobou tepel-
ně izolačního materiálu se zabývala firma Rockwool, která
podle požadavků dodala materiál na bázi minerální vlny 
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s hydrofilní úpravou. Retardér pro vodní páru byl vyroben
ve spolupráci s firmou Mamut-Therm. Ve druhé fázi návr-
hu izolačního systému probíhalo měření jeho materiálových
parametrů. Experimenty měly ověřit, zda vyprodukované
materiály odpovídají zadaným požadavkům. Získané para-
metry byly použity jako vstupní data pro počítačové ověření
funkčnosti navrženého systému [12], [13]. Simulace potvr-
dila správnou funkci tepelně vlhkostní funkci izolačního
systému, a proto bylo zahájeno jeho ověřování v podmín-
kách „semi-scale“. 

Popis a princip funkce systému
Základní idea navrženého vnitřního tepelně izolačního

systému spočívá v nahrazení klasické skladby zateplené
vnější obvodové konstrukce (ve směru od exteriéru k inte-
riéru) ve složení: nosná stavební konstrukce, tepelná izolace,
parozábrana a vnitřní omítka skladbou: nosná konstrukce,
retardér pro vodní páru na principu cementového tmelu s vy-
sokým faktorem difúzního odporu, hydrofilní tepelná izola-
ce na bázi minerální vlny) a paropropustná omítka.

Na základě výsledků laboratorních zkoušek a počítačo-
vých simulací byla vybrána pro aplikaci v navrhovaném sys-
tému hydrofilní minerální vlna Dachrock firmy Rockwool,
materiál na bázi cementového flexibilního lepicího tmelu
SM-T FLT firmy Mamut-Therm jako retardér pro vodní pá-
ru, který zároveň bude plnit funkci mechanickou při kotvení
tepelně izolačních desek, a materiál SM-T VJ stejné firmy
na bázi vápna jako vnitřní omítka. Pro snadnější interpretaci
výsledků a lepší orientaci uvádíme v tab. 1 základní charak-
teristiky materiálů [13]. 

Experiment „semi-scale“ 
Pro simulaci reálných podmínek stavební konstrukce jsme

izolační systém aplikovali na navlhčený fragment cihelné
zdi tl. 300 mm. Ze schématu na obr. 1 je zřejmá tloušťka jed-
notlivých vrstev systému a působení simulovaných klimatic-
kých podmínek. Konstrukce byla vystavena diferenčnímu
klimatu odpovídajícímu zimnímu období, které je pro správ-
nou funkčnost obvodových konstrukcí nejkritičtější. Na ex-
teriérové straně byla simulována klimatická data odpovída-
jící období od 1. listopadu do 27. března. Jako klimatická da-
ta byl použit referenční rok pro Prahu. Na straně interiéru
byly nastaveny konstantní klimatické podmínky zvolené po-
dle normových výpočetních hodnot pro obytné budovy (re-
lativní vlhkost 50 %, teplota 21 °C).

Měřicím a simulačním systémem NONSTAT [14] byl mo-
nitorován obsah kapalné vlhkosti, relativní vlhkost a teplota.
Obsah kapalné vlhkosti se měřil zařízením polské firmy Easy
Test, které pracuje na principu TDR, což je mikrovlnná
metoda měření relativní permitivity s frekvenčním klubkem
v rozsahu 50 MHz až 2 GHz [15]. Chyba měření udávaná
výrobcem je ±2 % v rozsahu objemové vlhkosti 0-100 %.
Pro měření relativní vlhkosti a teploty jsme použili senzory
firmy Ahlborn (obr. 2). Kapacitní senzory relativní vlhkosti
jsou aplikovatelné v rozsahu 5-98 % s přesností ±2 %, tep-
lotní odporové senzory mají přesnost ± 0,4 °C v rozsahu -20
až 0 °C, v rozsahu 0 až 70 °C je přesnost měření teploty 
± 0,1 °C. 

Výsledky a diskuze
Průběh teploty po šířce zateplené cihelné konstrukce lze

sledovat na obr. 3. Získané výsledky zřetelně demonstrují
dobrou tepelně izolační funkci hydrofilní minerální vlny.
Teplota vnitřního povrchu se pohybuje nad 20 °C, což plně
zajišťuje vnitřní pohodu uživatelů, a zároveň vylučuje pří-
padné biologické znečištění jak vnitřního povrchu, tak vnitř-
ního vzduchu. Přestože jednou z hlavních nevýhod vnitř-
ních izolačních systémů je vystavení vnější nosné konstruk-
ce nepříznivým klimatickým podmínkám, v cihelné stěně
téměř nedošlo během experimentu k poklesu teplot pod bod
mrazu. Toto  zjištění je jistě pozitivní, zejména vzhledem k
životnosti nosné konstrukce stejně jako trvanlivosti vnějších
povrchových vrstev. 

Profily relativní vlhkosti jsou patrné na obr. 4. V cihel-
ném zdivu byla pozorována vysoká relativní vlhkost, která
koresponduje s výsledky měření obsahu kapalné vlhkosti.
Objemová vlhkost se pohybovala v rozsahu 3-5 % (obr. 5),
což podle ČSN P 73 0610 [16] odpovídá velmi nízkému až

Tab. 1. Základní materiálové parametry aplikovaných materiálů

θ sat θ hyg

omítka 

SM-T VCJ
1 490 1 004 8,00E-09 18,00 0,87 42,0 9,5

pálená cihla 1 746 895 3,00E-07 8,50 0,69 33,0 1,5

retardér 

SM-T FLT
2 423 801 8,90E-01 22,45 1,60 12,2 4,7

Dachrock 60 810 5,50E-06 4,30 0,04 96,5 2,0

Parametr
[vol. %]

ρ

[kg/m
3
]

c
[J/kgK]

κ

[m
2
/s]

µ
[–]

λ dry

[W/mK]

Obr. 1. Schéma konstrukce
A – vápenná omítka typu SM-T VJ, Mamutherm tl. 10 mm, B – cihelná stěna tl. 300 mm, C – cementový tmel SM-T FLT, Mamutherm 
tl. 3 – 10 mm, D – minerální vlna Dachrock, Rockwool tl. 100 mm, E – vápenná omítka SM-T VJ, Mamutherm tl. 5 mm (vyztuženo plastovou sítí)

ρ – objemová hmotnost, c – měrná tepelná kapacita, κ – součinitel

vlhkostní vodivosti, µ – faktor difúzního odporu vodní páry, λdry –
součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu, θsat – nasycený

obsah vlhkosti, θhyg – hygroskopický obsah vlhkosti
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nízkému zavlhčení konstrukce. Jelikož přesnost použitých
senzorů pro měření obsahu kapalné vlhkosti je ±2 %, je
možné říci, že vlhkost byla v konstrukci rovnoměrně rozlo-
žena. Tato vlhkost je důsledkem částečného navlhčení kon-
strukce před samotnou realizací experimentu a nemohla být
ze zdiva během práce odpařena, neboť jsme konstrukci zatí-
žili klimatickými podmínkami odpovídajícími zimnímu
období. Je tedy možné předpokládat, že během letního obdo-
bí bude z konstrukce odpařena, což potvrzují také výsledky
počítačových simulací. 

V celé tloušťce izolační desky Dachrock byly hodnoty
relativní vlhkosti nižší než maximální hygroskopická vlh-
kost, díky čemuž bylo prokázáno, že aplikace navrženého
systému nezpůsobí kondenzaci ve vrstvě tepelné izolace ani
na jejím povrchu. Tepelně izolační schopnosti vnitřní tepel-
né izolace zůstanou tedy zachovány. Nevzniká ani nebezpe-
čí vzniku plísní, které by mohly poškodit funkčnost vnitř-
ních povrchových vrstev a snížení kvality vnitřního vzdu-
chu. 

Závěr
Prezentované výsledky představují velmi cenné informa-

ce, které přispějí k aplikaci navrženého izolačního systému
ve stavební praxi. Pozitivní je rovněž zjištění, že profily
relativní vlhkosti, kapalné vlhkosti a teploty jsou v dobré
shodě s výsledky počítačové simulace funkčnosti navržené-
ho systému. Díky tomu bude možné ověřit funkčnost kon-
strukce v širším časovém horizontu se zohledněním hyste-
rezních jevů. 

Článek vznikl za podpory projektu č. FI-IM3/188 MPO
ČR. 
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Měření teplotního spádu uvnitř materiálu
prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Předkládané řešení se týká uspořádání měření pro urče-
ní teplotního spádu uvnitř materiálu. Cílem je nalézt
způsob, jak změřit bodovou teplotu uvnitř kompaktního
materiálu či konstrukce vystavených teplotnímu spádu. 

Úvod
Nejprve je třeba poznamenat, že v dnešní době, kdy je

nutno respektovat nejen ekonomické, ale i ekologické pod-
mínky technických řešení, je třeba znát fyzikálně technické
parametry, které objektivně popisují užitné vlastnosti použí-
vaných materiálů. V rámci obecně tepelně technických obo-
rů, jako je vytápění, tepelné izolace, řešení otázek vlhkost-
ních, větrání apod., a tím spíše v podmínkách horkých a vy-
sokoteplotních provozů, je nutné znát rozložení teplotních
polí. To ovšem vyžaduje umět měřit bodovou teplotu uvnitř
kompaktních materiálů i uvnitř konstrukcí.  

Dosavadní postup byl poměrně obtížný, zvláště u tuhých
kompaktních materiálů. Do určitých bodů uvnitř materiálu
se vkládala teplotní čidla, např. vpichem čidla elektrického
teploměru či navrtáním otvoru a následným osazením čidla.
Kromě technických problémů s osazením, aby byl dobrý te-
pelný kontakt mezi čidlem a materiálem, byla velice složitá
i přesná lokalizace bodu, ve kterém se teplota bude měřit, a
propojení tohoto bodu s vyhodnocovací jednotku pro pře-
nos signálu.

Technické uspořádání
Výše uvedené nedostatky odstraňuje nově navrhované

uspořádání pro určení teplotního spádu uvnitř materiálu [1].
Jeho podstatou je systém termočlánků umístěných do elek-
tricky nevodivého materiálu. První a druhý vodič termočlán-
ku, které jsou z rozdílných kovů, jsou bodově svařeny. K těm-
to vodičům jsou pak připojeny spojovací vodiče, jimiž jsou
termočlánky napojeny na milivoltmetr či měřicí ústřednu.

Popis čidla
Při realizaci přípravku je výhodné použít termočlánek

chromel-alumel s teplotní citlivostí 40 mV . K-1 v teplotním
intervalu -180 až 1 300 °C [2]. Aby se zaručilo dokonalé pro-
pojení obou kovů tvořících termočlánek hlavně z hlediska
elektrického, bylo použito bodové svařování. Protože je
však tento spoj poměrně křehký, při následné manipulaci
docházelo často k jeho rozlomení. Aby se tomu zamezilo,
bylo spojení zpevněno obletováním speciální pájkou s vy-
sokým bodem tání, čímž se podstatně zvýšila jeho pevnost.
Objem vlastního čidla se sice zvětšil na kuličku ∅ 1,5 mm,
to ale vzhledem k uváděným tepelným vlastnostem kovů a
velikosti vzorku v podstatě nezměnilo schopnost spoje re-
gistrovat bodovou teplotu.

Základní provedení přípravku znázorňuje schéma na obr. 1.
Vodič 1 je bodově svařen s vodičem 2. Bodový svar obou

kovů termočlánku je zpevněn pájkou s vysokým bodem tání
(např. stříbrnou) tak, že průměr čidla je 1,2–1,5 mm. Na
svaru je tedy vytvořen překrývací spoj 3. Vodič 1 termočlán-
ku je opatřen přívodním spojovacím drátem 10, vodič 2 ter-
močlánku spojovacím drátem 20. Těmi je pak přípravek při-
pojován k měřidlu, milivoltmetru či měřicí ústředně. Vodič 1
a vodič 2 mají ∅ 0,8–1,0 cm, aby byla dostatečná prostoro-
vá stabilita navrhovaného systému a nedošlo k porušení
konfigurace jednotlivých měřicích míst. Hotový přípravek je
třeba zabudovat v přesně určené poloze do materiálu. Podle
druhu materiálu se volí i různý postup.

Zabudování čidla 

�� Měkké materiály 
U měkkých druhů, jako jsou minerální vlny, polystyreny
apod. (obr. 2), se propíchne materiál 4 vodičem 1 (nebo
vodičem 2) o ∅ 0,8–1 mm, aby bylo možné změřit hloubku
vnoření termočlánku do materiálu, a tím přesně určit místo,
ve kterém bude registrována teplota. Lze použít více termo-
článků, které jsou do materiálu vtlačovány, až vodiče 1 vy-
stoupí na opačném povrchu vzorku, a dále jsou vytahovány,
aby se termočlánky umístily do požadované polohy uvnitř
daného materiálu.

�� Tvrdší materiály 
U materiálů, jako je dřevo, plasty apod. (obr. 3), se v daném
místě vyvrtá otvor nepatrně většího průměru, než je průměr
přípravku, tedy 1,5–2,0 mm. Pokračuje se až na druhou stra-
nu materiálu vrtákem menšího průměru (cca 1 mm), aby
otvorem bylo možné prostrčit pouze vodič 1 (nebo vodič 2)
termočlánku. Dotažením pak čidlo termočlánku, které je pod

Obr. 1. Schéma termočlánku
1 – první vodič, 2 – druhý vodič, 3 – čidlo přeletované pájkou,

10, 20 – přívodní vodiče

Obr. 2. Umístění termočlánků v měkkém materiálu
1 – první vodič, 2 – druhý vodič, 3 – čidlo přeletované pájkou,

4 – proměřovaný materiál, 10, 20 – přívodní vodiče
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překrývacím spojem 3, dosedne ke stěně na počátku otvoru
menšího průměru, čímž je zajištěn dobrý tepelný kontakt
čidla a materiálu v určené poloze. 

�� Ztvrdlé lité materiály
U ztvrdlých litých materiálů, jako jsou betony, kompozity,
sádry apod., ve kterých je obtížné vrtat otvory tak malých
průměrů, je nutné osadit čidla již při výrobě vzorků či vytvá-
ření konstrukcí. Protože však při tuhnutí a zhutňování směsí
by se těžko udržela nastavená poloha čidla, bylo navrženo
stromečkové uspořádání (obr. 4). Termočlánek je vytvořen
ve stromečkové konfiguraci, kdy vodič 1 jednoho kovu tvoří
kmen, který je společným pólem pro všechna měřená místa.
Tato místa jsou určena připojením druhého pólu termočlán-
ku tvořeného vodičem 2 do předem zvolených míst a tvoří-
cím větve stromečkové konfigurace. Lze tedy říci, že v mě-
řených místech se nachází právě překrývací spoj. 

Při ověřování funkce přípravku bylo stanoveno, že bude-li
vzdálenost jednotlivých měřicích míst na kmenu systému 1 cm
a více, nedojde ke zkreslení teploty tím, že v proměřovaném
směru je vlastně kov termočlánku. Při tloušťce drátu obou
vodičů 1 mm a méně a při jejich dobrém kontaktu s materiá-
lem je i při větší tepelné vodivosti kovů termočlánků než
materiálu vzhledem k zanedbatelné ploše jejich průřezu
spád teploty určován převážně jeho tepelnými vlastnostmi.
Chyba způsobená vložením měřicího systému do materiálu
je hlavně pro malý hmotnostní i objemový poměr systému a
materiálu, jejich dobrý tepelný kontakt a při minimální

vzdálenosti 1 cm jednotlivých čidel, která jsou pod překrý-
vacími spoji, zanedbatelná. Použijí-li se termočlánkové drá-
ty pro dané kovy ∅ 1 mm, bude celý systém dostatečně tuhý
a nedojde k jeho deformaci při tuhnutí ani při zhutňování
materiálu ve formě při výrobě vzorku. Poloha bodů, ve kte-
rých je teplota sledována, je potom přesně definována. 

Takový systém lze zabudovat i do konstrukce, ve které se
bude teplotní pole sledovat. Přípravek se umístí do formy,
popř. do bednění dříve, než se začne naplňovat tekutým ma-
teriálem. Vzhledem k tomu, že je dostatečně pevný, se při
dobrém ukotvení k bednění při tuhnutí materiálu ani při jeho
zhutňování vibrací neporuší jeho konfigurace. Tak je i po
zatvrdnutí možné určit přesnou polohu bodů v materiálu či
konstrukci. 

����Tvrdé kompaktní materiály
V materiálech, u kterých není možné použít systém popsaný
pro tvrdší materiály (tvrdé kamenivo, keramiku apod.), je
nutné vyvrtat otvor většího průměru. Na jeho dno se umístí
termočlánek a přívodní vodiče se otvorem vyvedou. Termo-
článek se zajistí utěsněním otvoru materiálem z vývrtu.

����Deskové materiály 
U deskových materiálů nebo sendvičovém uspořádání systé-
mu, kde je proměřován spád teploty ve směru tloušťky
desek, se vloží jednotlivé termočlánky mezi desky, ze kte-
rých je vzorek utvořen. U měkkých materiálů, jako jsou po-
lystyreny, hobry apod., se přípravek zamáčkne do jejich po-
vrchu a poloha teplotního čidla, tedy jeho vzdálenost od tep-
lotně namáhaného povrchu vzorku, je daná jejich tloušťkou.
V deskách z tvrdých materiálů, jako jsou betonové kompo-
zity, keramiky apod., je nutné pro čidlo termočlánku včetně
překrývacího spoje i pro vodič 1 a vodič 2 vybrousit drážky,
aby nedošlo k porušení přímého kontaktu jednotlivých
desek (obr. 5).

Výhodou těchto řešení je možnost přesného určení polohy
bodu, ve kterém se měří teplota milivoltmetrem nebo měřicí
ústřednou [3]. Bodovou teplotu čidel je tak možné spolehli-
vě určit s přesností 0,1 °C v libovolném čase. Protože te-
pelná kapacita čidla je velice malá a tepelná vodivost obou
kovů termočlánku je v porovnání se stavebními materiály
značná, je jeho teplotní setrvačnost zanedbatelná. I jeho roz-
měry jsou vzhledem k rozměrům sledovaného objektu za-
nedbatelné. Proto je možné prohlásit, že při dobrém tepel-
ném kontaktu materiálu s kovy termočlánku (i v případě
stromečkového uspořádání) udává získaný údaj bodovou 
teplotu v materiálu v místě čidla v daném čase s dostateč-
nou přesností.

Obr. 3. Umístění termočlánků do tvrdších materiálů
1 – první vodič, 2 – druhý vodič, 3 – čidlo přeletované pájkou, 

4 – proměřovaný materiál, 10, 20 – přívodní vodiče

Obr. 4. Systém termočlánků „stromeček“ zalitý 
do ztvrdlého materiálu

1 – první vodič, 2 – druhý vodič, 3 – čidlo přeletované pájkou,

4 – proměřovaný materiál, 10, 20 – přívodní vodiče

Obr. 5. Systém termočlánků mezi deskami
1 – první vodič, 2 – druhý vodič, 3 – čidlo přeletované pájkou,

4 – proměřovaný materiál, 10, 20 – přívodní vodiče
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Hodnocení a závěr
Znalost časového průběhu teploty v jednotlivých bodech

uvnitř materiálu umožní kromě konkrétních informací o roz-
ložení teplot v daném materiálu, např. také použitím inverz-
ní metody řešením rovnice vedení tepla, určit teplotní závis-
lost některých tepelně technických materiálových paramet-
rů, např. součinitele teplotní či tepelné vodivosti materiálu,
a získat řadu dalších informací využitelných v technické
praxi, protipožární ochraně apod.

Uvedený systém pro určení teplotního spádu uvnitř mate-
riálu je aplikovatelný všude tam, kde je třeba znát rozložení
teplotního pole v prostoru vyplněném kompaktním materiá-
lem [4]. Jak již bylo řečeno, jde o jeho využití v oboru vytá-
pění, tepelné izolace, větrání, při řešení otázek vlhkostních
apod. Navrhované přípravky usnadní práci nejen v normál-
ních podmínkách, ale umožní proměřit teplotní pole i v ex-
trémních podmínkách vlhkostních a v horkých či vysokotep-
lotních provozech [5]. Neméně důležitá je aplikace v oblas-
ti akreditovaných zkušeben, výzkumných a vědeckých pra-
covišť. Zde se pak za znalosti teplotních polí v materiálu
mohou vypočítat parametry, které popisují řadu materiálo-
vých vlastností, např. v závislosti a teplotě či vlhkosti mate-
riálu.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT
ČR č. MSM 6840770031.
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Hodnocení tepelného stavu prostředí na základě
skutečných pocitů člověka

prof. Ing. Miloslav JOKL, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Nový způsob hodnocení tepelného stavu prostředí, za-
ložený na hladině operativní teploty v decithermech, umož-
ňuje hodnocení podle pocitů vnímaných člověkem, po-
rovnání s úrovní hluku v decibelech, s úrovní odérové
konstituenty v deciodérech a stanovení celkové úrovně
prostředí součtem hladin jednotlivých konstituent náso-
bených korespondujícími váhovými konstantami. Po-
soudit lze i účinnost vytápěcích a chladicích zařízení i
ohrožení lidského organizmu přehřátím nebo podchla-
zením.

Úvod
Cílem článku je přiblížit nový způsob hodnocení tepelné-

ho stavu prostředí, který by vystihoval, jak je prostředí vní-
máno člověkem. Tím by měla být respektována i skutečnost,
že pokles operativních teplot je pociťován tím nepříjemněji,
čím jsou teploty nižší, např. pokles o 3 °C, např. z 10 °C na
7 °C je vždy nepříjemnější než pokles z 20 °C na 17 °C.
Zvýšená senzitivita lidského organizmu na chlad se promítá
i do úmrtnosti. Průměrná patnáctidenní úmrtnost v závislos-
ti na průměrné denní teplotě je uvedena na obr. 1. Lineární

korelace má r = 0,64, pro kvadratickou závislost (M = 17,69
- 1,149 T + 0,025 T2) stoupá na r = 0,72. Minimální úmrt-
nost je při teplotě 23 °C. Z grafu je zřejmé, že úmrtnost
rychle stoupá pod 18 °C, a zvláště rychle pod 16 °C [2].
Různé vnímání tepla a chladu má také fyziologické pozadí –
speciální senzory pro teplo a chlad v kůži (obr. 2) a různá
vyhodnocovací centra v mozku (obr. 3). Nový způsob hod-

nocení vychází z fyziologie lidského organizmu a z plat-
nosti Weberova–Fechnerova zákona

R = k ˙ log S ,                              (1)

kde R je odezva lidského organizmu, 
S – stimul prostředí, který odezvu vyvolává, 
k – součinitel úměrnosti (proporcionality).

Návrh nového způsobu hodnocení
Pro tepelný stav prostředí lze tento zákon aplikovat ve

tvaru

kde Lth je hladina operativní teploty [dTh];

Obr. 1. Průměrná úmrtnost (15 denní) v závislosti 
na průměrné denní teplotě [2]

Obr. 2. Receptory tepla a chladu v kůži

,                             (2)

Obr. 3. Centra pro vyhodnocování tepla a chladu v mozku
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T – operativní teplota [°C];
Tthreshold – prahová operativní teplota, tj. v tomto případě

optimální operativní teplota [°C].

Tento vztah koresponduje se vztahem pro hodnocení hluku,
tzv. hladinou akustického tlaku,

v němž stimulus je ve tvaru poměru akustických tlaků jed-
nak ve vyšetřovaném prostoru P, jednak prahovém akustic-
kém tlaku P0 (dolní limit vnímaného tlaku, tj. 20 µPa). Pro
hladinu akustického tlaku byla zavedena jednotka decibel
[db], pro tepelnou hladinu je utvořena jednotka decitherm
[dTh].

Analogické vztahy existují po hodnocení odérové konsti-
tuenty prostředí na základě oxidu uhličitého pro tzv. deci-
carbdiox a na základě těkavých organických látek pro tzv.
decitvoc (souborně deciodors) [11].

Odpovídají nové jednotky pocitům člověka?
Vztah (2) pro hodnocení tepelného stavu prostředí se jak

z hlediska fyziologie člověka, tak z hlediska podobnosti [14]
jeví oprávněný, nicméně je nezbytné jeho experimentální ově-
ření, tj. nutnost prokázat, že decithermy skutečně odpovída-
jí pocitům člověka. Vnímání úrovně prostředí lze hodnotit
již osvědčenou stupnicí podle ASHRAE [1] (zima, chladno,
mírně chladno, neutrálně, mírně teplo, teplo, horko), jež by
měla být přímo úměrná hodnotám tepelné hladiny v deci-
thermech, tj. nutno prokázat, že platí

kde AV jsou hodnoty pro hodnocení úrovně prostředí [1] a k1

je koeficient.

Má-li současně podle Weberova–Fechnerova zákona pla-
tit vztah (2), pak je nutno experimentálně prokázat, že platí 

aby Lth = k1AV, pak po dosazení bude

Výsledek měření, která prováděli Fishman a Pimbert [7],
popř. de Dear [3], je na obr. 4. Na vodorovné ose jsou vyme-
zeny operativní teploty, na svislé ose průměrné volby sub-
jektů (average votes ASHRAE) podle stupnice ASHRAE.
Průměrné hodnoty byly stanovovány pro rozmezí každých
±0,2 °C, tj. např. pro 20 °C : 19,8–20,2 °C, průměrná tepel-
ná produkce byla 80 W/m2, 26 subjektů udávalo své pocity
osmkrát denně (mezi 9,30 až 16,30 hodinou), a to po celý
rok, tj. je výsledkem 54 080 hodnot. Z grafu je zřejmé, že se
rozcházejí hodnoty ASHRAE s vypočítanými hodnotami
PMV (největší soulad je v okolí neutrálního stavu, což od-
povídá skutečnostem, pro které bylo odvozeno). Pro hodno-
ty ASHRAE lze z grafu odvodit vztah

tj. v obecném tvaru

A tudíž také platí Lth = k1AV, je tedy zřejmé, že decithermy
odpovídají pocitům člověka. Současně je evidentní, že poci-
tům člověka neodpovídají operativní teploty.

Stanovení hladiny operativní teploty
Je-li prokázáno, že hladiny operativní teploty odpovídají

skutečným pocitům člověka, lze přistoupit k jejich stanove-
ní pro konkrétní optimální, dlouhodobě a krátkodobě únos-
né operativní teploty.

�� Optimální teploty jsou determinovány neutrálním fyzio-
logickým stavem člověka při určité aktivitě a oblečení.
Vzhledem k obtížnosti experimentálního stanovení optimál-
ních operativních teplot v neutrálním stavu organizmu (v tom-
to případě však již byly k dispozici hodnoty z práce [13])
jsou také stanovovány na základě počtu lidí spokojených 
s daným prostředím (nebo nespokojených, a to v rozmezí
10–30 % v závislosti na požadavku na kvalitu prostředí)
[17], [6], [4]. Optimální hodnoty stanovené na základě neu-
trálního fyziologického stavu člověka jsou uvedeny souhrn-
ně v tab. 1 [13]. Obdobně jako u hluku a odérů jim odpoví-
dá dTh = 0, neboť log 1 = 0. 

�� Dlouhodobě únosné teploty také mají svá rozmezí.
Začátek je totožný s maximálními hodnotami optima, konec
je omezen operativní teplotou na úrovni průměrné teploty
pokožky, neboť pro vyšší operativní teploty je již nebezpečí
hypertermie organizmu, která je jen krátkodobě únosná (je
spojena s růstem tělesné teploty v rozsahu 46–90 dTh).

Dlouhodobě únosné operativní teploty lze připustit pouze
v oblasti tepla – porušenou tepelnou rovnováhu vyrovnává
organizmus pocením. V oblasti chladu koresponduje pocení
pouze třes, který se však u většiny lidí nevyskytuje (pokud
nejde o třes nervového původu), a není jej tudíž možno brát

,                              (4)

,                          (5)

.    (6)

(3)

,                                          (7)

.                                 (8)

Obr. 4. Pocity člověka [1] v závislosti na operativní teplotě 
interiéru (aktivita 80 W/m2, oděv 0,64 až 0,82 clo [7]
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v úvahu jako ochranný mechanizmus. V oblasti chladu je
tedy nutno respektovat pouze hodnoty krátkodobě únosné.

Oblast dlouhodobě únosných hodnot je současně oblastí
syndromu nemocných budov SBS, neboť je již mimo opti-
mální hodnoty, avšak zároveň je dlouhodobě snesitelná.

�� Krátkodobě únosné teploty jsou opět určovány rozme-
zím. Jejich začátek je v oblasti tepla totožný s maximální-
mi dlouhodobě únosnými hodnotami, v oblasti chladu s mi-
nimálními hodnotami optima. Konec je v oblasti operativní
teploty na úrovni prahu bolestivosti (cca 42 °C), stejně jako
je tomu u hluku. Analogicky jako u hluku a odérů lze této
hodnotě přiřadit dTh = 135 jako maximum. Rozsah v dTh =
= 91–134. V oblasti chladu je nutno respektovat podmínku,
zda je člověk schopen při uvažované operativní teplotě z
hlediska energetického výdeje (tj. namáhavosti práce) trva-
lé, např. celosměnové práce. V České republice je touto mez-
ní teplotou 10 °C, v USA pouze 15 °C.

�� Neúnosné teploty jsou charakterizovány již jen svým
začátkem, totožným s koncem krátkodobě únosných teplot.
Rozsah 135 dTh a více.

Stupnice hladin operativní teploty
Jsou určovány základním vztahem (2), v němž 

Po dosazení do rovnice bude výsledný vztah

Lth = [135/log (42/Topt)] log(T/Topt) .            (10)

Hladiny operativní teploty jsou analogicky jako operativ-
ní teploty optimální, únosné a neúnosné (tab. 2). Optimální
jsou ještě trojí – velmi příjemné, příjemné a přijatelné 
(z předpisového hlediska též optimálně přípustné). Únosné
se ještě dělí na dlouhodobě a krátkodobě únosné.

Aplikace
Byly zvoleny tři příklady aplikace tepelných hladin: 
– na hodnoty stanovené experimentálně na základě neutrál-

ního fyziologického stavu člověka, viz tab. 1; 

– na hodnoty optimálních operativních teplot v kabině

dopravního letadla, rovněž vycházejících z experimen-

tálních hodnot, avšak pro předpisové účely souborně shr-

nutých do tab. 3;

– na návrh nové mikroklimatické části vládního nařízení 

č. 178/2001Sb. v platném znění.

�� Aplikace na hodnoty stanovené experimentálně na zá-
kladě neutrálního fyziologického stavu člověka [13]

Z výsledků pokusů byly zvoleny hodnoty (tab. 1):
a) pro 1,2 Met (70 W/m2), 0,5 clo (optimální operativní tep-

lota 24,5 °C) 

[˚C] 50 70 80
100           

[W/m
2
]

120 150 180

sweat 32,2 31,4 31,1 30,3 29,6 28,5 27,4

sweat –opt 5,6 6,8 7,5 8,8 10,1 12 14

sweat–opt (0,5) 5,5 6,5 7 8,5 10 12 13,5

max 29,3 27,9 27,2 25,8 24,4 22,3 20,2

max C – opt 2,7 3,4 3,7 4,3 4,9 5,9 6,8

max C – opt (0,5) 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6,5

max B (0,632) 28,3 26,7 25,9 24,3 22,6 20,2 17,7

max B – opt 1,7 2,1 2,3 2,7 3,1 3,7 4,3

max B – opt (0,5) 1,5 2 2 2.V 3 3,5 4

max A (0,368) 27,6 25,8 24,9 23,1 21,3 18,6 15,9

max A – opt 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5

max A –opt (0,5) 1 1 1 1,5 1,5 2 2,5

opt 26,6 24,6 23,6 21,5 19,5 16,5 13,4

min A(0,368) 25,9 23,7 22,6 20,4 18,2 14,9 11,6

min A – opt –0,7 –0,9 –1 –1,1 –1,3 –1,5 –1,8

min A – opt (0,5) –0,5 –0,5 –0,5 –1 –1 –1,5 –1,5

min B (0,632) 25,4 23,1 21,9 19,6 17,3 13,8 10,4

min B– opt –1,2 –1,5 –1,6 –1,9 –2,2 –2,6 –3,1

min B – opt (0,5) –1 –1 –1,5 –1,5 –2 –2,5 –3

min 24,7 22,2 21 18,5 16 12,3 8,6

min C – opt –1,9 –2,4 –2,6 –3 –3,5 –4,2 –4,8

min C – opt (0,5) –1,5 –2 –2,5 –3 –3 –4 –4,5

Tab. 1. Optimální operativní teplota a termoregulační  rozmezí v závislosti na qm [13]

.                                  (9)

velmi příjemné 0–20 

příjemné 21–30 

přijatelné (přípustné z hlediska předpisů) 31–45 

dlouhodobě únosné 46–90 

krátkodobě únosné 91–134 

neúnosné – 135 a více

optimální

únosné

Tab. 2. Doporučené hodnoty termálních hladin operativní teploty [dTh]

.                      (11)
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Teplota pokožky určující konec rozmezí dlouhodobě
únosného [6]

Tsk = -0,0276 qm + 35,7 = 34 °C,              (12)

kde qm= 70 W/m2. Stupnice termálních hladin operativní
teploty je na obr. 5;

b) pro 1,72 Met (100 W/m2), 0,5 clo (optimální operativní
teplota 21,5 °C) 

Teplota pokožky určující konec rozmezí dlouhodobě
únosného je 33 °C. Stupnice hladiny operativní teploty je 
na obr. 5;

c) pro 2,1 Met (120 W/m2), 0,5 clo (optimální operativní
teplota 19,5 °C) 

Teplota pokožky určující konec rozmezí dlouhodobě únos-
ného je 32,5 °C. Stupnice hladiny operativní teploty je na
obr. 5.

Ve všech těchto případech lze pak podle odpovídajících
tepelných hladin posoudit, zda hodnoty operativních teplot
jsou v příslušném interiéru velmi příjemné, příjemné, přija-
telné nebo pouze dlouhodobě nebo krátkodobě únosné, pří-
padně již neúnosné.

�� Aplikace na hodnoty optimálních operativních teplot
v kabině dopravního letadla

V kabině dopravního letadla bude podle tab. 3 optimální
operativní teplota 22 °C (dTh = 0). Korespondující stupnice
hladiny operativní teploty 1,2 Met (70 W/m2), 0,75 clo, tj.

je na obr. 6. Na počátku letu může být operativní teplota sní-
žena na 21 °C (dTh = -10). Po určité době, kdy si cestující
dělají pohodlí odkládáním šatstva (pokles na 0,5 clo) a začí-
nají se procházet po kabině (vzrůst na 1,72 Met), by měla

být zvýšena na 23 °C (dTh = 9). Vzestup teploty lze připus-
tit na max. 25,5 °C (odpovídá již 31 dTh). Dlouhodobě únos-
né teploty v případě poruchy končí na 33,76 °C (89,4 dTh).

�� Aplikace na návrh mikroklimatické části 
vládního nařízení č. 178/2001 Sb. 

Návrh nové mikroklimatické části vládního nařízení 
č. 178/2001 Sb. v platném znění je uveden v tab. 3 a tab. 4.
Decithermy jsou v něm uvedeny ve dvou variantách:

a) subjekt sníží nebo zvýší tepelný odpor optimálního odě-
vu při pobytu buď s minimálními hodnotami operativní
teploty (tj. z 0,75 clo na 0,5 clo), nebo s maximálními
hodnotami operativní teploty (tj. z 0,75 clo na 1,0 clo);

b) nezmění-li subjekt optimální oděv (o tepelném odporu
0,75 clo) při přechodu do prostředí jednak s minimální-
mi, jednak maximálními operativními teplotami. 

Ad a) Dojde-li ke změně tepelného odporu, tj. odložením
části oděvu při vstupu do teplejšího prostředí, nebo naopak
obléknutím další části oděvu při vstupu do chladnějšího pro-
středí, v oblasti optima zůstává subjekt dle hodnot dTh u hod-
not příjemných a přijatelných s výjimkou maxima třídy 
III. kategorie C (20 °C), kde se již dostává do oblasti hodnot
dlouhodobě snesitelných (47,5 dTh). Teplota 20 °C by tudíž
měla být snížena na 19,5 °C, aby nebyla překročena hodno-
ta 45 dTh. V oblasti maxima je od třídy IIb v hodnotách
dlouhodobě únosných, tj. již provázených výrazným poce-
ním.

Ad b) Nedojde-li ke změně tepelného odporu, pak je zřej-
mé, že v oblasti:

– maxima v kategorii C, tj. u budov bez klimatizace, pou-
ze s přirozeným větráním, se subjekt ve všech případech
dostane do oblasti hodnot dlouhodobě únosných, tj. musí po-
čítat s odpovídajícím pocením, jež mu bude vyrovnávat te-
pelnou bilanci;

– minima, opět v kategorii C, se také dostane do oblasti
hodnot dlouhodobě únosných (IIaC, IIbC, IIIaC). To ovšem
není přípustné, neboť v oblasti chladu dlouhodobě únosné
hodnoty neexistují, organizmus přechází přímo do oblasti
krátkodobě únosné, do hypotermií, a to vždy při poklesu ope-
rativní teploty pod 15,6–10,6 °C. Je zřejmé, že podle [1] pře-
depsaná minimální operativní teplota 15 °C předpokládá vstup
do oblasti nadměrného pocení a s tím spojeného rizika pod-
chlazení při přerušení práce, nikoli neúnosný energetický
výdej, jako je tomu u teploty 10 °C dle našeho předpisu.

.                 (13)

.                 (14)

Obr. 5. Stupnice hladin operativní teploty pro 1,2 Met, 0,5 clo (opti-
mální operativní teplota 24,5 °C), 1,72 Met, 0,5 clo (optimální ope-
rativní teplota 21,5 °C) a pro 2,1 Met, 0,5 clo (optimální operativní
teplota 19,5 °C)

a –1,2 Met, 0,5 clo, b – 1,72 Met, 0,5 clo, c – 2,1 Met, 0,5 clo

,                      (15)

Obr. 6. Stupnice hladin operativní teploty pro kabinu 
dopravního letadla

a)                    b)                           c)
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Nová možnost – hodnocení vlivu operativ-
ních teplot na celkovou úroveň prostředí

Nespornou výhodou decithermových jednotek je možnost
nového hodnocení mikroprostředí (vnitřního prostředí bu-
dov). Nejprve se vyhodnotí zvlášť každá konstituenta, a pak
její vliv na celek, na celkovou úroveň prostředí. Decithermy
také mohou být základem pro výzkum vzájemného působe-
ní jednotlivých složek prostředí. K tomuto účelu lze použít
práci [18]. Vliv jednotlivých konstituent na výslednou úro-
veň prostředí se liší, např. naše zdraví je více ohroženo chla-
dem než pozitivními aeroionty.

Předběžné výsledky dle [18] jsou souhrnně uvedeny 
v tab. 5. Vliv operativní teploty je jeden z nejdůležitějších,
pohybuje se kolem 16 %, korespondující tepelně vlhkostní
konstituenta, kterou lze použít při konstantním optimálním
proudění vzduchu a konstantní relativní vlhkosti vzduchu,
má vliv vůbec největší (30 %). Je následován konstituentou
světelnou (24 %), akustickou (22 %), toxickou (10 %),
odérovou (8 %) a aerosolovou (6 %). Vliv hygrotermální,
akustické a odérové konstituenty na celkovou úroveň pro-
středí lze stanovit následovně:

Tab. 3. Přípustné hodnoty tepelně vlhkostních mikroklimatických podmínek pro celý rok 
(návrh, jehož operativní teploty byly akceptovány v novém vládním nařízení č. 36N2007 Sb.)

M

[W.m
–2

]

0,75 clo 1,0 clo 0,75 clo 0,5 clo

    I ≤ 70 19,5 –19,5

A 

B 

C

21,0 

20,5 

19,5

–9,5    

–14,5   

–25,0

–5,0  

–9,5  

–19,5

A 

B 

C

–1,0  

–1,5  

–2,5

22,0
+3,5 

+4,5 

+6,0

A 

B 

C

25,5 

26,5 

28,0

30,5    

38,5   

50,0

9,0   

19,0   

33,0

28,0 33,0 0,1–0,2

   II a 71–105 15,5 –29,0

A 

B 

C

17,5 

16,5 

15,5

–24,0   

–35,0   

–46,0

–9,0  

–19,0  

–29,0

A 

B 

C

–2,5 

–3,5 

–4,5

20,0
+3,0 

+4,0 

+6,0

A 

B 

C

23,5 

25,0 

26,0

29,0    

40,5   

47,5

8,5   

22,0   

30,5

27,0 30,5 0,1–0,2

   lI b 106–130 13,0 –34,5

A 

B 

C

15,5 

14,5 

13,0

–23,5   

–34,0   

–51,5

–9,0  

–18,5  

–34,5

A 

B 

C

–2,5  

– 5,0  

–5,0

18,0
+3,0 

+4,5 

+8,0

A 

B 

C

21,0 

22,5 

24,5

24,5    

35,5   

49,0

13,0   

25,0   

40,0

26,0 50,5 0,2–0,3

   IlI a 131–160* 10,0 –30,0

A 

B 

C

12,0 

11,0 

10,0

–29,0   

–40,5   

–50,0

–9,0  

–19,0  

–30,0

A 

B 

C

–3,0  

–4,0  

–5,0

15,0
+3,5 

+5,0 

+7,0

A 

B 

C

18,5 

20,0 

22,0

27,5    

37,5   

50,0

16,5   

28,0   

41,5

26,0 65,5 0,2–0,3

   III b 161–200** 10,0 0,0

A 

B 

C

10,0 

10,0 

10,0

–24,5   

–24,5   

–24,5

–0,0  

–0,0  

–0,0

A 

B 

C

–2,5 

–2,5 

–2,5

13
+3,5 

+5,0 

+7,5

A 

B 

C

16,0 

17,5 

20,0

27,5    

37,5   

52,0

21,0   

31,5   

47,5

26,0 61,0 0,2–0,3

SR t 0, max
***

t 0,min [dTh] t 0,opt,min [dTh]
t 0,opt

1,0 clo

30–70

Třída 

práce

 Operativní teplota t 0 [˚C]

rh

 [%]

va 

[m.s
–1

]
t 0,opt,max [dTh] t 0,max. [dTh]

0,5 clo

354

44

664

83

880

110

1274

158

1614

240

Poznámky:
t0 – stanovena pro 60% relativní vlhkost vzduchu;  t0, min –  platná
pro tepelný odpor oděvu 1 clo; t0, opt , t0, opt, min , t0, opt, max – platná pro
tepelný odpor oděvu 0,75 clo; t0, max – platná pro tepelný odpor oděvu
0,5 clo; va – rychlost proudění vzduchu [m.s-1]; rh – relativní vlhkost
vzduchu [%]

* z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná
pro ženy;   ** z hlediska energetického výdeje práce není celosmě-
nově únosná pro muže a ženy; *** SR t0, max ztráta vody potem a
dýcháním, průměrný povrch těla ženy 1,8 m2, muže 2 m2; A – platí
pro klimatizované prostory (odpovídá 15 % nespokojených osob); 
B – platí pro prostory s hybridním ventilačním systémem (odpoví-
dá 20 % nespokojených osob); C – platí pro přirozeně větrané pro-
story (odpovídá 30 % nespokojených osob)

Tab. 4. Třídy práce podle celkového (brutto) průměrného 
minutového energetického výdeje M 

Třída 

práce
Příklady 

M 

[W.m
–2

] 

I ≤ 70

IIa 71 až 105

IIb 106 až 130

IIIa 131 až 160

IIIb 161 až 200

Práce vsedě s minimální pohybovou aktivitou (kan-

celářské administrativní práce, kontrolní  činnost v

dozornách a velínech), práce vsedě spojená s lehkou

manuální prací rukou a paží (psaní na stroji, práce s

PC, jednoduché šití, laboratorní práce, sestavovaní

nebo třídění drobných lehkých předmětů).

Výstupní kontrola, řízení osobního vozidla za běžných

provozních podmínek. Práce vstoje občasně spojená s

pomalou chůzi po rovné podlaze s přenášením lehkých

břemen nebo překonáváním malých odporů (vaření,

strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců,

kusová práce nástrojářů a mechaniků, prodavači).

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních kon-

četin, občas v předklonu  nebo kleče, chůze (údržba

strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce

ve stavebnictví – ukládání panelů na stavbách po-

mocí mechanizace, skladníci s občasným přenáše-

ním břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracová-

ní masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloauto-

matických strojů, vystrojování vnitřku karoserií 

v automobilovém průmyslu, obsluha válcovacích

tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové že-

hlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch,

strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu).

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních kon-

četin, trupu, chůze, (práce ve stavebnictví – kladení

cihel při tradiční výstavbě, skládání cihel, čištění

menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava

forem na 15 až 50 kg odlitky, foukání skla – výro-

ba velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce

na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez

zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství).

Práce vsedě s trvalým zapojením obou rukou, paží

a nohou (dělnice v potravinářské výrobě, mechanici,

strojní opracování a montáž středně těžkých dílců,

práce na ručním lisu, řidiči nákladních vozidel, trakto-

rů, autobusů, trolejbusů a ostatních drážních vozidel).

Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží

a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg

(prodavači při silné frekvenci zákazníků, lakýrníci,

svařování, soustružení, strojní vrtání, dělník v oce-

lárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení

lehkých vozíků).

,         (16)

]/[

]/[
2

2

msmg
mhg
⋅

⋅
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Měření decithermů 
Decithermy lze měřit přístrojem “umělá kůže”. Postup

vychází z rovnice

Lth = [135/log (42/Topt)] log (T/Topt),             (19)

kde Topt je měřeno přístrojem a Lth je automaticky vypočítá-
no. 

Při měření teploměrem lze každý teploměr kalibrovat jak
ve °C, tak v dTh, ale nejprve Topt, předepsané pro uvažova-
ný interior, nutno dosadit do rovnice (19), čímž lze stupnici
dTh vypočítat. V hodnotě Topt  je již zahrnut vliv oděvu a čin-
nosti člověka.

Závěr 
K nesporným výhodám použití decithermové stupnice

patří, že decithermy:

– podstatně lépe vystihují vnímanou tepelnou úroveň

prostředí než samotné operativní teploty;

– odpovídají číselně decibelům pro hluk a odéry, tj. lze

je porovnávat i jim odpovídající úroveň konstituent

prostředí;

– umožňují stanovení vlivu operativních teplot na celko-

vou úroveň prostředí;

– umožňují posuzovat vzájemnou interakci jednotlivých

složek prostředí;

– lze je stanovit každým přístrojem – teploměrem – ke

stanovení operativní teploty stačí stupnici ve ˚C doplnit

o stupnici v decithermech;

– umožňují posoudit stupeň vhodnosti tepelného stavu

prostředí, tj. do jaké míry je příjemný;

– umožňují nově definovat rozmezí optimálního, dlou-

hodobě a krátkodobě únosného tepelného stavu pro-

středí;

– umožňují novou definici syndromu nemocných budov

SBS, jehož příčinou je tepelný stav prostředí – odpoví-

dá dlouhodobě únosným hodnotám;

– umožňují stanovit ohrožení organizmu přehřátím (hy-

pertermií) nebo podchlazením (hypotermií), a to pře-

kročením dlouhodobě únosných hodnot;

– umožňují posoudit účinnost vytápěcích a chladicích

zařízení novým způsobem – do jaké míry mohou za-

bezpečit optimální úroveň pro uživatele.
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Tab. 5. Vliv některých konstituent a jejich částí na vnímanou úroveň
prostředí [18]

Konstituenta 

(její část)

Vliv 

[%]

Faktor 

konstituenty

tepelně vlhkostní 30,1 HT = 0,30

   globální teplota 15,8

   proudění vzduchu 7,2

   vlhkost vzduchu 7,1

odérová 7,5 OD = 0,08

toxická (pouze tabákový kouř) 9,9 TX = 0,10

aerosolová 6,6 AE = 0,06

akustická 21,9 AC = 0,22

   hlasitost 8,7

   rušivost 8,6

   výška zvuku 4,6

světelná 24 LI = 0,24

   jas světla 11

   oslnění 7,9

   stíny 5,1
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Jokl, M.: Assessment of the Thermal Condition of the
Environment Based on Real Human Feelings

The new assessment of the thermal condition of the envi-
ronment, based on the operative temperature level in
decitherms, facilitates to perform evaluation by the sen-
sations perceived by humans, make comparison with the
noise level in decibels, with the odour constituents level
in deciodors and determine the overall level of the envi-
ronment by summing up the levels of individual con-
stituents multiplied by the corresponding weight con-
stants. Also the efficiency of heating and cooling devices,
as well as the hazard to the human organism by over-
heating or hypothermia can be assessed.

Jokl, M.: Bewertung des Wärmezustands des Milieus
aufgrund der tatsächlichen Gefühle des Menschen 

Eine neue Art der Bewertung des Wärmezustands des
Milieus, die auf dem Pegel der operativen Temperatur in
Dezithermen basiert, ermöglicht eine Bewertung nach
den vom Menschen empfundenen Gefühlen, einen Ver-
gleich mit dem Lärmniveau in Dezibel, mit dem Niveau
der konstituente Odeur in Deziodeur und die Bestimmung
des Gesamtniveaus des Milieus durch die Addition der
Niveaus der einzelnen mit den korrespondierenden Ge-
wichtskonstanten multiplizierten Konstituenten. Es lässt
sich auch die Wirksamkeit von Heizungs- und Kühl-
anlagen sowie die Gefährdung des menschlichen Orga-
nismus durch Überhitzung oder Unterkühlung beurteilen.

�dizertace
Analýza geodetických metod při budování
mikrosítě pro výstavbu mostu 
přes hluboké údolí
Ing. Martin Cuřín

Hlavním přínosem práce je vývoj a aplikace měření výško-

vých úhlů s vyloučením atmosférické refrakce. Metoda pod-

statně zvyšuje přesnost měření trigonometrických výšek,

jejichž stanovení pomocí GPS je problematické.

Metodika pasportizace historických objektů
Ing. Josef Dušák

Práce obsahující metodiku pasportizace historických objek-

tů bude na doporučení komise pro obhajobu nabídnuta jako

metodický podklad pro odborné komise ministerstva kultu-

ry.

Operativní řízení staveb, informační toky,
internet
Ing. Jiří Jakubše

Práce je přínosem v aplikaci neuronových sítí v úsekové

ekonomice. Práci lze podle komise pro obhajobu považovat

za přínosnou, nelze ji však považovat za finální produkt.

Využití materiálových kompozit 
v konstrukcích vodohospodářských staveb
Ing. Tomáš Ležal

Práce se zabývá vyztužováním betonových konstrukcí vy-

stavených působení vody a v tomto smyslu má i praktické

využití.

Návrh podmínek spolehlivosti monolitických
konstrukcí vodohospodářských staveb
Ing. Aleš Pařízek

Dizertace je zaměřena na spolehlivost betonové konstrukce

navržené podle nových evropských norem 

Ocelobetonové nosníky s vlnitou stojinou
spřažené pomocí přistřelených 
tenkostěnných prvků
Ing. Jan Moták

Dizertace se zabývá integrovaným chováním dvou moder-

ních konstrukčních prvků – spřahovacího prvku Stripcon a

nosníku s tvarovanou stojinou WT. Numerický model cho-

vání nosníků byl ověřen třemi zkouškami ve skutečném

měřítku. V závěru se uvádí pomůcka pro navrhování tohoto

typu konstrukce.
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Výstavba cyklostezek 
Ing. Dana ČÁPOVÁ 

Ing. Martin HAUVEISEN 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Rozvoj a vlastní výstavba cyklostezek v České republice
je finančně podporována. Pro kvalitní zpracování pro-
jektů byly z realizovaných staveb vytvořeny cenové uka-
zatele pro stavby cyklostezek.

Do roku 2001 byly hlavními zdroji financování cyklistic-
kých tras a stezek obecní rozpočty, Program obnovy venko-
va MMR a předvstupní program EU, hlavně PHARE CBC.
Od roku 2001 přibyly prostředky SFDI a krajských rozpoč-
tů. Od roku 2004 se otevřela možnost financování ze SROP
a iniciativ EU, především INTEREG III či LEADER+. Jed-
ním z hlavních úkolů je proto kvalitní příprava projektů,
aby bylo možné čerpat finanční prostředky ze strukturálních
fondů EU pro období 2007–2013. Studie připravenosti me-
zinárodních a dálkových cyklotras ČR ze září 2005 ukázala,
že se připravují rozsáhlé projekty cyklistických stezek a cyk-
lotras, jejichž náklady přesahují 100 mil. Kč, přičemž třicet
největších předpokládá výstavbu cyklostezek v celkové dél-
ce 2 505 km a předpokládaných nákladech na výstavbu 
3,98 mld. Kč. U všech těchto projektů je předpokládáno
vícezdrojové financování. Usnesením vlády ČR č. 678 ze
dne 7. července 2004 byla schválena Národní strategie roz-
voje cyklistické dopravy České republiky, ve které se stát
zavázal k podpoře cyklistické dopravy a k budování cyklo-
stezek. Státní program podpory cestovního ruchu zahrnuje
podprogram č. 2, který je zaměřen na „Podporu budování
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně
rekreační aktivity“. V rámci tohoto dotačního titulu jsou vy-
členěny aktivity „Vybudování, oprava a rekonstrukce cyk-
lostezek“ a „Rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpo-
čívárny pro cykloturistiku“. Podprogram č. 3 tohoto progra-
mu je zaměřen na „Podporu prezentace České republiky
jako destinace cestovního ruchu“, mj. také na oblast cyklo-
turistiky. Společný regionální operační program SROP pod-
poruje cykloturistiku v rámci priority 4 Rozvoj cestovního
ruchu. Projekty, které mohou být předkládány v rámci této
priority, se týkají rozvoje služeb nebo infrastruktury a tou je
i oblast cykloturistiky. V rámci podopatření 4.2.1 Podpora
nadregionální infrastruktury ČR mohou být podpořeny pro-
jekty, které se zaměřují na budování dálkových cyklostezek
a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury nebo na tvorbu
ucelených projektů rozvoje ekoturismu v rámci CHKO a
NP, zejména pokud jde o podporu doprovodné infrastruktu-
ry (cyklostezky, cyklotrasy, odpočívadla atd.). Některé akti-
vity mohou být realizovány v rámci podopatření 4.2.2 Pod-
pora regionální a místní infrastruktury ČR.

V březnu 2006 byl vypracován Návrh priorit podpory EU
v sektoru dopravy pro programovací období 2007–2013.
Dokument byl zpracován na Ministerstvu dopravy ČR. Úče-
lem tohoto materiálu je vytvoření podkladu pro interní pří-

pravu MD, a zároveň jako základní materiál pro meziresort-
ní jednání při přípravě na programovací období Evropské
unie 2007–2013 v sektoru doprava. Materiál obsahuje výčet
priorit a opatření, kterými má být podpořeno dosažení cílů
dopravní politiky ČR a EU a harmonického rozvoje regionů.
Součástí tohoto dokumentu je PRIORITA 3 – Výstavba a roz-
voj dopravních sítí regionálního významu a Cíl 3.5 – Rozvoj
cyklistických stezek. Základem tohoto opatření je Národní
strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky. 

Projekty do výše celkových nákladů 50 mil. € budou
schvalovány v rámci ČR řídícím orgánem operačního pro-
gramu. Projekty nad 50 mil. € bude vždy schvalovat evrop-
ská komise (takto rozsáhlé projekty se však nepředpokláda-
jí). Pro předpokládané objemy prostředků EU bude nutné
zajistit dostatečné národní veřejné spolufinancování (SFDI,
státní rozpočet). V rámci tohoto byl vytvořen informační
portál (www.cyklostrategie.cz), na kterém se nalézají důleži-
té informace k průběžnému naplňování daného strategické-
ho materiálu. Stát v této fázi nabízí finanční pomoc, meto-
dickou a odbornou spolupráci při budování cyklistické infra-
struktury a vytvoření legislativního zázemí pro podporu cyk-
listické dopravy. Strategie nabízí koordinaci činnosti minis-
terstev, krajů, obcí a dalších subjektů tak, aby se co nejrych-
leji rozvíjela kvalitní bezpečná síť cyklistické infrastruktury,
a zároveň i povědomí veřejnosti o cyklistice jako alternativ-
ní formě dopravy.

Součástí kvalitně zpracovaných projektů je i propočet
pořizovacích – investičních nákladů stavby. Propočet, který
je zpracováván ve fázi předprojektové přípravy stavby (in-
vestiční záměr a územní řízení), slouží investorům k ekono-
mickému rozhodování, plánování a řízení rozsahu budoucí
stavby s ohledem na možnosti a efektivnost jejího financo-
vání. Podkladem pro vytvoření propočtu staveb jsou ukaza-
tele stavby (např. obestavěný prostor, délka trasy, zastavěná
plocha apod.). Technickohospodářské ukazatele, které v ČR
zpracovává Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví na zákla-
dě realizovaných staveb, neobsahují samostatně stavby cyk-
lostezek. Sborník uvádí jako nejbližších 80 objektů z oboru
822 – Pozemní komunikace a letiště, 39 objektů z oboru
823 – Plochy a úpravy území. Rozlišuje pouze konstrukčně
materiálové charakteristiky bez ohledu na návrhové para-
metry pozemních komunikací, jako jsou kategorie komuni-
kace, třída dopravního zatížení, tloušťka konstrukce, kvalita
a řada další parametrů, které mají vliv na výsledné investič-
ní náklady při realizaci stavby.

Vzhledem k tomu, že problematika cyklistické dopravy
v oblasti plánovaní investičních nákladů investora není řeše-
na, analyzovali jsme realizované stavby. Podkladem bylo
více než 50 položkových rozpočtů staveb cyklostezek. Z těch-
to dat byly vytvořeny technickohospodářské ukazatele, které
by ve fázi předprojektové přípravy pomohly investorům a
projektantům stanovit předpokládané investiční náklady, a
usnadnit tak rozhodování při výběru technických a ekono-
mických variant projektu a rozhodnout o vlastní realizaci.

Stavby byly rozčleněny do skupin podle umístění trasy na
stavby cyklostezek v intravilánu (obr. 1) a v extravilánu
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(obr. 2). Analýzou bylo zjištěno, že stavební objekty cyklo-
stezek vyvolávají další související (vyvolané) investice, jako
jsou mostní konstrukce, propustky a v intravilánu přede-
vším přeložky stávajících sítí, případně jiné investice. 

Ze všech sledovaných staveb tvořily průměrně skladbu
nákladů cyklostezek v intravilánu 80 % cyklostezka samot-
ná a dalších 20 % nákladů bylo nutno vynaložit na souvise-
jící stavební objekty. V extravilánu byl tento poměr průměr-
ně 85 % nákladů na cyklostezku a 15 % na související sta-
vební objekty.

Návrh technickohospodářských ukazatelů 

Zatřídění cyklostezky dle „Klasifikace stavební děl“:
CZ-CC 211219 Cyklostezky 

Zatřídění cyklostezek dle „JKSO“ 822.29 Cyklostezky

Konstrukčně materiálová charakteristika krytu:

1. z betonové dlažby,

2. z kamenné dlažby,

3. z asfaltového betonu,

4. kombinace betonové dlažby a asfaltového betonu,

5. kombinace kamenné dlažby a asfaltového betonu,

6. ze štěrkodrti nebo štěrkopísku,

7. montovaný betonový,

8. monolitický betonový,

9. bez krytu,

10. z jiných materiálů.

Cenové ukazatele
Nově vytvořený ukazatel orientační ceny realizace plochy

cyklostezky z analyzovaných staveb v cenové úrovni 2007
(neobsahuje VRN – NUS a DPH) je uveden v tab. 1.

Výsledkem rozsáhlé analýzy (tab. 2, tab. 3) jsou tedy reál-
né technickohospodářské ukazatele vytvořené z realizova-
ných staveb se širokou možností využití v praxi. Získané
orientační ceny na měrnou účelovou jednotku mohou využí-
vat pro interní potřeby nejen investoři, projektanti, úřady veřej-
né správy a zhotovitelé, je možné je využívat i pro účely
veřejné. Hlavními investory v oblasti výstavby cyklostezek
jsou instituce veřejného sektoru, především města a obce.
Pro investory staveb, kterými jsou často organizace hospo-
dařící s veřejnými prostředky (z rozpočtu obcí a dotací), pod-
léhá zadávání staveb platnému zákonu o zadávání veřejných
zakázek (č. 137/2006 Sb.). Podle tohoto zákona má zadava-
tel veřejné zakázky povinnost uveřejňovat informace v in-
formačním systému o zadávání veřejných zakázek a v někte-
rých případech také v úředním věstníku Evropské unie. Ke
každé zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo 
s vybraným uchazečem, má zadavatel povinnost vypracovat
písemnou zprávu. Úřady veřejné správy by pak pomocí ta-
kové databáze snadno kontrolovaly, zda finanční prostředky
poskytnuté na výstavbu cyklostezek byly oprávněné. Toto se
týká především fondu SFDI, ze kterého jsou v současnosti
poskytovány dotace na výstavbu cyklostezek. 

Výsledky analýz pořizovacích nákladů realizovaných sta-
veb cyklostezek členěných do skupin v extravilánu a intra-
vilánu jsou porovnány s ukazateli orientačních cen vydáva-
ných společnostmi ÚRS a RTS (tab. 3, obr. 3). Je zřejmé, že

Obr. 1. Příklad skladby nákladů jedné z analyzovaných staveb 
cyklostezky v intravilánu

Obr. 2. Příklad skladby nákladů konkrétní stavby 
cyklostezky v extravilánu

Tab. 1. Ukazatel orientační ceny realizace plochy cyklostezky [Kč/m2]

1 2 3 4 5 6

822.29 Cyklostezky 1 320 1 500 – 1 450 1 340 – 850

JKSO Průměr
Konstrukčně materiálová charakteristika

Tab. 2. Struktura stavebních oddílů podle konstrukčně materiálové
charakteristiky

Stavební díly

1 2 3 4 5 6

1 zemní práce, bourání 28,4 22,8 – 31,5 19,7 – 39,6

2 zakládání 0,6 1,8 – 0,00 0,9 – 0,00

4 vodorovné konstrukce 0,2 0,3 – 0,5 0,0 – 0,00

5 komunikace 41,3 37,9 – 45,4 44,6 – 37,6

8 trubní vedení 4,1 0,7 – 0,00 1,2 – 14,5

9
ostatní konstrukce 

přesun hmot
25,4 36,5 – 22,6 33,6 – 4,6

100 100 – 100 100 – 100

Díl Průměr

Konstrukčně materiálová 

charakteristika

 [%]

  celkem

Tab. 3. Porovnání skladby nosných oddílů stavebních objektů 
cyklostezek se sborníkem ÚRS a RTS oboru 822 

ÚRS RTS Cyklostezky

1
zemní práce, 

bourání
42,1 20,9 28,4

5 komunikace 40,0 57,2 41,3

9
ostatní konstrukce 

a práce
6,6 10,7 25,4

Objekty

[%]
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ukazatele ÚRS a RTS nejsou ke stanovení orientačních ná-
kladů cyklostezek vhodné, a proto je třeba oddíl JKSO 822
– Komunikace o stavby cyklostezek rozšířit. Ukazatel neob-
sahuje náklady nesouvisející investice, projektové práce,
NUS a DPH.

Čápová, D. – Hauveisen, M.: Construction of Cycling
Paths in the Czech Republic

The development and construction of cycling paths
receives financial support in the Czech Republic. For
good-quality design preparation, price indexes for their
erection were compiled from the completed construc-
tions.

Čápová, D. – Hauveisen, M.: Der Bau von Radwegen in
Tschechien 

Die Entwicklung und der Bau von Radwegen werden in
Tschechien finanziell gefördert. Für eine gute Ausarbei-
tung der Projekte wurden von realisierten Bauvorhaben
Kennziffern für ihren Bau gebildet. 

Obr. 3. Porovnání cenových ukazatelů

Ukazatel [Kč/m
2
]

extravilán cyklostezky 1 300

intravilán cyklostezky 1 350

ÚRS (komunikace pozemní) 2 541

RTS (komunikace pozemní) 2 074

Tab. 3. Porovnání pořizovacích nákladů s orientačními cenami 
ÚRS a RTS

www.stavbaroku.cz

�zprávy
Bývalá tiskárna se promění 
v moderní hotel

V tříapůlhvězdičkový hotel Park Inn Praha se promění

bývalý areál společnosti Polygrafia v Praze 2. Tiskařské stro-

je zde vystřídá 209 hotelových pokojů, konferenční centrum

a restaurace, které bude provozovat mezinárodní hotelový

řetězec The Rezidor Hotel Group pod značkou Park Inn. 

Secesní průmyslová budova společnosti Polygrafie, dříve

tiskárna Unie, pochází z roku 1907 a její rekonstrukce a do-

stavba byly detailně konzultovány s památkáři. Nad garáží a

kongresovým centrem vzniknou střešní zahrady osazené

rostlinami výrazných barev a menšími stromy. Na střeše ob-

jektu na tuto zahradu naváže zeleň umístěná v nádobách.

Nové stromy hodlá investor vysadit také v okolí objektu.

Vnější fasáda zůstane prakticky nedotčena, pouze bude

kompletně renovována. Uvnitř areálu naopak dojde k veli-

kým změnám. Nová křídla budovy budou postavena v nej-

modernějším architektonickém stylu, důkladnou proměnou

projdou i stávající části objektu. Rekonstrukci v hodnotě 

511 mil. Kč provádí společnost Skanska CZ od prosince

2007 do ledna 2009. Investorem projektu je developerská

společnost Red Group. 

Autorem návrhu je IBA Ian Bryan Architects, realizační

dokumentaci zpracovala HELIKA.

Tisková informace
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Prostorový skenovací systém s virtuálními 
binárními značkami 

Ing. Rudolf URBAN 
Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek popisuje trojrozměrný skenovací systém s vir-
tuálními binárními značkami a experiment pro zjištění
jeho přesnosti. Systém byl vyvinut jako dostupný pro
skenování malých objektů s přesností větší než 1 mm.

Úvod
Nejnovějším způsobem získání velkého množství podrob-

ných bodů je technologie skenerů, která získává bezdotyko-
vě prostorové informace (3D) o povrchu těles automaticky a
v krátkém čase. Získaná data umožňují vytvoření trojroz-
měrného modelu objektu a s využitím příslušného progra-
mového vybavení i virtuální prohlížení a manipulaci. 

V rámci grantového projektu GA ČR „Zpracování a ana-
lýza produktů hromadného sběru 3D dat terestrickými ske-
novacími systémy“ je vyvíjen fotogrametrický skenovací
systém pro dokumentaci menších předmětů, zejména v pa-
mátkové péči. Systém využívá promítání virtuálních značek
s binárním kódem na skenovaný předmět, který je snímán
digitální kamerou.

Princip měření
Systém je založen na použití dataprojektoru, kterým se

promítají virtuální značky na skenovaný objekt (obr. 1), a
digitálního fotoaparátu jako sběrné jednotky dat. Virtuální
značky na objektu jsou propojeny s výchozí souřadnicovou
soustavou vlícovacími body [1].

Z hlediska měření je možné skenovací proces rozdělit na
dvě části. První je zaměření vlícovacích bodů klasickými

geodetickými metodami. Druhá vychází z principu fotogra-
metrie, kde jde o zjištění snímkových souřadnic virtuálních
značek a vlícovacích bodů. Měření snímkových souřadnic je
převedeno pouze na zjištění polohy příslušného pixelu v ur-
čitém rastru, jímž je digitální fotografie. Určení snímkových
souřadnic a následné operace jsou již záležitostí osobního
počítače a výsledkem celého systému jsou prostorové sou-
řadnice bodů povrchu skenovaného objektu (obr. 2).

Vlícovací body
Pro správnou funkci systému je mimo stability a jedno-

značnosti vlícovacích bodů důležité zejména jejich rozlože-
ní. Musí se volit tak, aby co nejlépe prostorově ohraničova-
ly skenovaný objekt a nenacházely se v rovině. Pokud by
tomu tak nebylo, výpočet prostorových souřadnic by mohl
selhat, v lepším případě by vypočtené souřadnice nebyly
správné. Na každém snímku musí být vidět minimálně sedm
vlícovacích bodů vhodných k vyhodnocení. Jisté omezení
plyne z různých světelných dispozic okolí skenovaného ob-
jektu, pokud například bude jedna strana objektu osvětlena
silným zdrojem světla (slunce) a zbytek bude ve stínu, nasta-
ne problém s vyhodnocením virtuálních značek a vlícova-
cích bodů. Je dokonce možné, že na přesvětlené straně ob-
jektu nebudou značky patrné. Ve stínu nebudou naopak dob-
ře vidět vlícovací body.

Princip generování a dekódování virtuálních značek
Základní částí skeneru je generování, a posléze identifika-

ce kódů obsažených ve značkách. Vzhledem k tomu, že sní-
maný objekt má obecně nepravidelný tvar, je pro každý bod
vytvořen unikátní číselný kód, který převedený do dvojkové
soustavy vytváří sekvenci jedniček a nul. Pokud je jedničce
přiřazena určitá barva a nule jiná, lze ve vysílaném vzoru 
z dataprojektoru vytvořit posloupnost obrazů jednoznačně
identifikující vybrané body.

Dekódování pak probíhá tak, že ke každému pixelu v po-
sloupnosti snímků jsou podle provedené kalibrace přiřazeny
hodnoty nula a jedna a ty dále převedeny na číslo v desítko-
vé soustavě. Stejná sekvence snímků se sejme z různých
stanovisek a při stejně provedeném vyhodnocení mají iden-
tické body zaměřené z různých stanovisek stejný kód. Za
podmínky znalosti prvků vnitřní a vnější orientace lze potom
určit prostorové souřadnice signalizovaných bodů.

Snímkové souřadnice – vlícovací body
Určování snímkových souřadnic vlícovacích bodů probí-

há poloautomaticky pomocí programu Odečítač při zvolení
vhodné signalizace terčů. Určování středu spojitých oblastí
předchází definice barevné konfigurace bodů, které vyhodno-
cujeme. Z poloh pixelů všech bodů spojité oblasti je poté
vypočtena průměrná hodnota, jež vstupuje do dalších výpočtů.

Pro virtuální značku (obr. 3) je vyhodnocovaná oblast
světlá, zatímco pro vlícovací bod (obr. 4) je zvolena oblast
tmavá. Odečtení se musí provést pro každé stanovisko foto-
aparátu.

Obr. 1. Snímek z měření 
sochy ženy

Obr. 2. Ukázka vyhodnocení
sochy ženy
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Direktní lineární transformace a radiální 
distorze objektivu

Aby mohly být vypočítány koeficienty direktní lineární
transformace (11 parametrů) a koeficienty radiální distorze
objektivu (3 parametry), musí být známy souřadnice nejmé-
ně šesti vlícovacích bodů v geodetické soustavě (XYZ) a 
v soustavě snímkových souřadnic (x’, y’) pro výpočet při-
bližných hodnot a nejméně sedmi bodů pro výpočet bez
vyrovnání. Výpočet se opět provádí pro každé stanovisko fo-
toaparátu. 

Snímkové souřadnice – virtuální značky
Nyní je nutné zajistit převodní vztah mezi souřadnicemi

snímkovými a souřadnicemi místními. Aby bylo možné spo-
čítat souřadnice virtuálních značek v místním systému, je
nutné znát jejich souřadnice na snímku. Opět je možné pou-
žít Odečítač snímkových souřadnic, ovšem tentokrát to musí
být automatický program, který dekóduje čísla virtuálních
značek, a zároveň odečte souřadnice, neboť objem dat již
vylučuje ruční zadávání bodů.

Místní souřadnicový systém – virtuální značky
Vše je připravené k výpočtu prostorových souřadnic

povrchu skenovaného objektu. Pro výpočet prostorových
souřadnic jedné virtuální značky (X, Y, Z) musí být známy
nejméně tři souřadnice identické značky na snímcích. To
znamená, že vždy musí existovat minimálně dvě stanoviska,
ze kterých je pořízen soubor digitálních fotografií.

Matematický základ direktní 
lineární transformace

Matematickým základem jsou rovnice, které určují zobra-
zení z geodetických prostorových souřadnic do snímkových
souřadnic,

Tyto transformační rovnice vycházejí z rovnic projektivní
transformace, ze kterých vzniknou nikoli triviální úpravou.
Parametry transformace jsou L1, L2, …, L11, x’, y’ snímkové
souřadnice, X, Y, Z geodetické souřadnice vlícovacích
bodů. V parametrech transformace jsou ukryty prvky vnitř-
ní (konstanta komory f, souřadnice hlavního snímkového
bodu x’0, y’0) a vnější orientace (souřadnice vstupní pupily
X0, Y0, Z0, rotační matice R(3,3)).

Pro výpočet opravy pro snížení vlivu radiální distorze se
používají polynomy uvedené ve vzorci

kde r je vzdálenost bodu (x’, y’) od hlavního snímkového
bodu (x’0, y’0). Ve většině publikací (např. [2]) se uvádí, že
postačí i polynom druhého řádu.

Přístroje
Od počátku návrhu systému byla jedním z hlavních poža-

davků nízká pořizovací cena. K dispozici je digitální kame-
ra Lumenera LU125C s rozlišením 1,3 megapixelů, která se
připojuje k počítači prostřednictvím USB 2.0 portu. Dále se
využívá výkonný dataprojektor Umax Lumens LM136 se
svítivostí 3600 ANSI lumenů a kontrastním poměrem 400 : 1.
Sestava je propojena s notebookem.

Měřický experiment

Ověřování přesnosti měření prototypu
Hlavní částí experimentu byl výzkum přesnosti systému.

Celkem 30 virtuálních binárních značek bylo promítnuto na
zadní stěnu kalibrační klece (obr. 6) a zaměřeno přístrojem
Topcon GPT-2006 [5]. Snímání probíhalo ze šesti různých
stanovisek. Situace experimentu s měřítkem je znázorněna
na obr. 5.

Obr. 4. Vlícovací bodObr. 3. Virtuální značka
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Obr. 5. Situace experimentu

Obr. 6. Kalibrační klec s virtuálními značkami
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Pro zaměření vlícovacích bodů a 30 virtuálních značek
byla zvolena metoda protínání vpřed z úhlů. Virtuální znač-
ky promítnuté dataprojektorem vytvářely na stěně kalibrač-
ní klece čtvercový obraz (4 × 4 pixely), jehož rozměry byly
ve skutečnosti přibližně 5 × 5 mm. Vlícovací body byly zře-
telné a cílení bylo bez problémů.

Výpočet souřadnic v místním systému byl proveden vy-
rovnáním v programu GNU Gama 1.9 [3], aby byl znám chy-
bový rozbor měření. V tabulce 1 je dX, dY, dZ rozdíl sou-
řadnic ze skeneru a měřených přístrojem Topcon, vypočíta-
ný podle vzorců 

dX = XT – XS ,  dY = YT – YS , dZ = ZT – ZS ,      (4)

kde index T značí souřadnici určenou přístrojem Topcon, 
S určenou skenerem. Prostorová odchylka se pak vypočítá
podle vzorce

Indexem R jsou označeny veličiny vypočtené po zavedení
redukcí.

Výběrová směrodatná odchylka polohová před redukcí je
rovna 0,64 mm podle vzorce 

Pro hodnocení relativní přesnosti objektu skenování je
možné odchylky v souřadnicových osách redukovat jejich
průměrnými hodnotami. Teoreticky se tak potlačuje působe-
ní systematických chyb, které, jak je patrno z tab. 1, nejví-
ce ovlivnily svislou osu Z. Minimální polohová odchylka po
redukci je 0,08 mm, maximální 0,45 mm, průměrná poloho-
vá odchylka po redukci podle (7) je rovna 0,22 mm.

Výběrová směrodatná odchylka polohová po redukci je
rovna 0,24 mm podle vzorce 

.)( 222 dZdYdXdp ++= (5)

Tab. 1. Rozdíl souřadnic virtuálních binárních značek

dX dY dZ dp dx R dy R dz R dp R

101 -0,02 0,34 -0,72 0,80 0,18 0,17 -0,2 0,32

102 -0,15 0,21 -0,73 0,77 0,04 0,04 -0,21 0,22

103 0,03 0,24 -0,73 0,77 0,23 0,07 -0,21 0,32

104 -0,06 -0,04 -0,76 0,76 0,13 -0,21 -0,24 0,34

105 -0,21 0,12 -0,58 0,63 -0,02 -0,05 -0,06 0,08

106 -0,15 -0,06 -0,38 0,41 0,04 -0,23 0,14 0,27

107 -0,05 0,37 -0,63 0,73 0,15 0,20 -0,11 0,27

108 -0,10 0,06 -0,63 0,64 0,09 -0,11 -0,11 0,18

109 -0,22 0,33 -0,67 0,78 -0,02 0,16 -0,15 0,22

110 -0,41 -0,02 -0,52 0,66 -0,21 -0,19 0,00 0,29

111 -0,37 0,14 -0,54 0,67 -0,18 -0,03 -0,02 0,18

112 -0,29 0,17 -0,65 0,73 -0,10 0,00 -0,13 0,16

113 -0,13 0,39 -0,57 0,70 0,07 0,22 -0,05 0,24

114 -0,31 0,32 -0,51 0,68 -0,12 0,15 0,01 0,19

115 -0,24 0,05 -0,53 0,58 -0,04 -0,12 -0,01 0,13

116 -0,26 0,11 -0,43 0,51 -0,06 -0,06 0,09 0,13

117 -0,17 0,05 -0,54 0,57 0,02 -0,12 -0,02 0,12

118 -0,27 0,10 -0,59 0,66 -0,07 -0,07 -0,07 0,12

119 0,01 0,43 -0,32 0,54 0,21 0,26 0,20 0,39

120 -0,22 0,08 -0,30 0,38 -0,03 -0,09 0,22 0,24

121 -0,22 0,2 -0,42 0,51 -0,02 0,03 0,1 0,11

122 -0,57 0,08 -0,47 0,74 -0,37 -0,09 0,05 0,39

123 -0,18 0,22 -0,42 0,51 0,01 0,05 0,10 0,11

124 -0,16 0,12 -0,36 0,41 0,03 -0,05 0,16 0,17

125 -0,09 0,09 -0,41 0,43 0,11 -0,08 0,11 0,17

126 -0,26 0,59 -0,39 0,75 -0,06 0,42 0,13 0,45

127 -0,22 0,29 -0,45 0,58 -0,02 0,12 0,07 0,14

128 -0,24 -0,10 -0,48 0,55 -0,04 -0,27 0,04 0,28

129 -0,15 0,17 -0,37 0,43 0,05 0,00 0,15 0,16

130 -0,17 0,01 -0,53 0,56 0,03 -0,16 -0,01 0,16

redukce -0,19 0,17 -0,52 – – – – –

Bod
[mm]
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Obr. 7. Efektivita počtu snímků

Obr. 8. Efektivita počtu snímků po redukci
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Z hodnot směrodatných odchylek je zřejmé, že relativní
přesnost celého systému, s přihlédnutím k použitým po-
můckám, je pro další výzkum a uvedení do praxe příznivá.

Pro určení efektivnosti počtu snímků skenovacího systé-
mu byly souřadnice virtuálních bodů vypočteny z nejvhod-
nějších kombinací snímků. Dále byly porovnány se zaměře-
ním geodetickým, a následně hodnota dosažených odchylek
vynesena do grafů na obr. 7 a obr. 8. Je zřejmé, že zvětšová-
ní počtu snímků je pro přesnost celého systému téměř zby-
tečné. Lze tedy usuzovat, že se systém pohybuje na hranici
dosažitelné přesnosti, kterou použitý soubor přístrojů a po-
můcek může nabídnout.

Směrodatná odchylka skeneru se vypočítá podle vzorce

kde σT je výběrová směrodatná odchylka polohová rozdílu
Topconu a skeneru (6), σT je výběrová směrodatná odchylka
polohová Topconu z protokolu GNU Gama 1.9, vypočtená
z polohových odchylek podle vzorce (6). Směrodatná od-
chylka skeneru σS = 0,61 mm (použito všech šest snímků).
Směrodatná odchylka skeneru po redukci σSR = 0,15 mm
(použito všech šest snímků).

Ověřování přesnosti systému kamerou 
s vyšším rozlišením

Druhou částí experimentu bylo předběžné ověření přes-
nosti skenovacího systému s využitím fotoaparátu s větším
rozlišením. Pro tento experiment byl zapůjčen fotoaparát
Olympus E 300 s rozlišením 8 Mpix. Programové vybave-
ní nebylo fotoaparátu uzpůsobeno, a proto nebylo možné
provést skenování a dekódování značek automaticky. Sním-
kové souřadnice byly proto určeny poloautomaticky v pro-
gramu Odečítač, což bylo pro ověření přesnosti dostačující.
Experiment byl proveden ve stejné konfiguraci klece, vlíco-
vacích bodů a virtuálních značek jako předešlý. Bylo poříze-
no pět snímků kalibrační klece včetně virtuálních bodů.
Vyhodnocené výsledky jsou uvedeny v tab. 2. Charakteris-
tiky přesnosti byly vypočteny stejně jako u hlavního experi-
mentu.

Výběrová směrodatná odchylka polohová před redukcí je
rovna 0,34 mm, po redukci 0,29 mm. Je vhodné zdůraznit,
že přesnost kontrolní metody je srovnatelná s přesností mě-
ření, a proto výsledná přesnost skeneru 0,28 mm (bez reduk-
ce) je orientační hodnota.

Závěr
Prototyp fotogrametrického skenovacího systému pro do-

kumentaci menších předmětů, zejména v památkové péči,
který využívá promítání virtuálních značek s binárním kó-
dem na skenovaný předmět, dosáhl v experimentu směro-
datné odchylky v poloze bodu 0,61 mm. Digitálním foto-
aparátem s rozlišením 8 Mpix bylo dosaženo výběrové smě-
rodatné odchylky v poloze bodu 0,28 mm. Závislost přes-
nosti systému na rozlišení kamery se potvrdilo porovnáním
dvou současně provedených experimentů, 50% zvýšení
přesnosti (výběrová směrodatná odchylka v poloze před re-
dukcí) bylo způsobeno změnou rozlišení z 1,3 na 8 Mpix.
Dále je zřejmé omezení systematických vlivů způsobených
zřejmě nedostatečnou přesností určení prvků vnitřní a vněj-
ší orientace. 

Vývoj systému bude pokračovat, prvním krokem bude
zařazení digitálního fotoaparátu s kvalitním objektivem (di-
gitální zrcadlovky) s rozlišením 10 Mpix do systému pro
zvýšení přesnosti a dále vývoj algoritmů pro zjednodušení
procesu skenování a určení souřadnic vlícovacích bodů.

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/06/0094
GA ČR „Zpracování a analýza produktů hromadného
sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy“.
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TS σσσ −= ∆ ,    σT = 0,19 mm,                         (9)

Tab. 2. Rozdíl souřadnic virtuálních značek

dx dy dy mp dx R dy R dz R dp R

101 -0,02 0,24 -0,02 0,24 -0,01 0,37 0,08 0,38

102 -0,15 0,01 -0,13 0,20 -0,14 0,14 -0,03 0,20

103 0,03 -0,06 -0,13 0,15 0,04 0,07 -0,03 0,09

104 -0,06 -0,04 -0,26 0,27 -0,05 0,09 -0,16 0,19

105 -0,21 -0,08 -0,08 0,24 -0,20 0,05 0,02 0,21

106 -0,15 -0,16 -0,18 0,28 -0,14 -0,03 -0,08 0,16

107 0,15 0,17 -0,03 0,23 0,16 0,30 0,07 0,35

108 0,00 0,06 -0,13 0,14 0,01 0,19 -0,03 0,19

109 0,08 0,13 -0,07 0,17 0,09 0,26 0,03 0,28

110 -0,31 -0,12 -0,12 0,35 -0,30 0,01 -0,02 0,3

111 -0,07 -0,16 -0,24 0,30 -0,06 -0,03 -0,14 0,15

112 -0,29 -0,33 -0,15 0,46 -0,28 -0,20 -0,05 0,35

113 0,07 0,19 0,03 0,20 0,08 0,32 0,13 0,36

114 -0,01 0,12 -0,01 0,12 0,00 0,25 0,09 0,27

115 0,06 -0,05 -0,03 0,08 0,07 0,08 0,07 0,13

116 -0,06 -0,29 -0,13 0,32 -0,05 -0,16 -0,03 0,17

117 0,03 -0,45 -0,14 0,47 0,04 -0,32 -0,04 0,32

118 -0,07 -0,30 -0,19 0,36 -0,06 -0,17 -0,09 0,2

119 0,11 0,33 0,28 0,45 0,12 0,46 0,38 0,61

120 0,08 -0,12 0,1 0,18 0,09 0,01 0,20 0,22

121 0,08 -0,3 -0,02 0,31 0,09 -0,17 0,08 0,21

122 -0,07 -0,52 -0,07 0,53 -0,06 -0,39 0,03 0,39

123 0,12 -0,48 -0,12 0,51 0,13 -0,35 -0,02 0,37

124 0,14 -0,28 -0,16 0,35 0,15 -0,15 -0,06 0,22

125 0,11 0,09 0,09 0,17 0,12 0,22 0,19 0,32

126 -0,06 -0,31 -0,29 0,43 -0,05 -0,18 -0,19 0,27

127 0,08 -0,11 -0,15 0,20 0,09 0,02 -0,05 0,10

128 0,06 -0,6 -0,18 0,63 0,07 -0,47 -0,08 0,48

129 0,05 -0,23 -0,17 0,29 0,06 -0,10 -0,07 0,13

130 0,03 -0,29 -0,33 0,44 0,04 -0,16 -0,23 0,28

redukce -0,01 -0,13 -0,1 – – – – –

 Bod
[mm]
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Urban, R. – Štroner, M.: Spatial Scanning System with
Virtual Binary Targets

The text describes a 3D scanning system with virtual
binary targets. It includes description of the system and
an experimental test of the system’s precision. The main
objective was to develop a low-price and easily available
scanning system, designed for small objects with the pre-
cision of point in 3D lower than 1 mm.

Urban, R. – Štroner, M.: Räumliches Scannsystem mit
virtuellen binären Zeichen 

Der Artikel präsentiert ein 3D-Scannsystem mit vir-
tuellen Binärzeichen und einen Versuch zur Feststellung
seiner Genauigkeit. Das System wurde als billiges und
verfügbares System für Zwecke des Scannens kleiner
Objekte mit einer Genauigkeit von über 1 mm entwick-
elt.

Kraus, I.

Fyzika v kulturních
dějinách Evropy
Století elektřiny

Česká technika, 2008, 256 s., 295 Kč

Devatenácté století bývá nazýváno vě-

kem páry a elektřiny, jindy zase léty,

na jejichž konci byla bohatá úroda zá-

kladních zákonů termodynamiky a teorie elektromagnetic-

kého pole. Jak se technika s fyzikou tehdy navzájem ovliv-

ňovaly a jak podobné byly osudy jejích hrdinů, o tom je 

22 kapitol třetího svazku Fyziky v kulturních dějinách Evro-

py, nazvaného Století elektřiny. Kniha má dvě části – Příběh

o žabích stehýnkách a jeho patnáct pokračování a Ve služ-

bách revoluce. Pro přátele exaktních věd to jsou místa setká-

ní s učenci, jejichž jména se stala součástí slovní zásoby

jazyků celého světa, např. Ampér, Coulomb, Oersted,

Gauss, Ohm, Faraday, Maxwell, Hertz, Tesla, Watt, Young,

Joule, i s desítkami dalších géniů, kteří připravovali a usku-

tečnili průmyslovou revoluci. Chronologicky uspořádaná

vyprávění o životě, vítězstvích i prohrách proslulých evrop-

ských inženýrů a přírodovědců autor uvádí do širších kultur-

ně historických souvislostí. 

�projekty
IGLAVIA PARK

Rekonstrukci stávajícího sídla PSJ holding, zastavění vol-

ných ploch v jeho blízkosti moderní architekturou, nabídku

kvalitních administrativních prostor a vytvoření klidové

zóny parkového typu, to vše slibuje připravovaný develo-

perský projekt na jihlavské Jiráskově ulici. 

Zvukomalebný a jednoduchý název IGLAVIA PARK je

odvozen z původního latinského názvu Jihlavy, a zároveň

souvisí s řešením projektu jako otevřeného administrativní-

ho souboru skládajícího se z několika budov s jednotným

vnitřním uspořádáním. Ty jsou navíc umístěny do kultivova-

ného parkového území. Pětice věžových objektů v místě

hlavního příjezdu do města, v místě, kde vlastně počíná jeho

kompaktní urbanistická textura, vytvoří symbolický motiv

hradebních věží, motiv příjezdu do města, motiv artikulující

místo přechodu „předměstské“ krajiny v pevnou strukturu

města. 

Projekt předpokládá etapovou výstavbu ze západu k vý-

chodu. Postupně dojde k vybudování souvisejících doprav-

ních napojení a úpravě zelených parkových ploch. Úvodní

fázi bude představovat rekonstrukce stávající výškové admi-

nistrativní budovy, přičemž návrh počítá s demolicí nízké

dvoupodlažní části k ní připojené. Poté by ve spojení s

původní budovou vyrostly další dva desetipodlažní objekty

propojené příčným krčkem vyrůstajícím ze společné podno-

že. Závěrečná etapa předpokládá výstavbu dalších dvou

budov stejného řešení ve spodní východní části pozemku v

prostoru pod současným objektem České spořitelny. Toho

se projekt nedotkne.

Propojením spodních podlaží jednotlivých věží se získá

společné zázemí v podobě podzemích garáží, strojoven,

vstupních hal, recepcí, konferenčních center, kantýn či kavá-

ren. V patrech bude každé podlaží skýtat takřka 1 700 m2

pronajímatelné kancelářské plochy s maximální flexibilitou.

Hrubá podlažní plocha celého projektu by měla dosáhnout

39 000 m2. Celkové náklady se odhadují na 1,5 až 2 mld. Kč.

Tisková informace
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Zhuštění naskenovaných mračen bodů 
daty z digitálního snímku

Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D. 
prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

V článku je prezentován postup zhuštění mračna bodů
získaných skenováním daty z digitálního snímku na kos-
tru tvořenou trojúhelníkovou sítí promítnutím pixelů
snímku na jednotlivé rovinné plošky reprezentující po-
vrch objektu.

Úvod
Skenovací systémy umožňují přímé bezkontaktní určová-

ní prostorových souřadnic, trojrozměrné modelování a vizua-
lizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních
prostor, libovolných terénů atp. mimořádnou rychlostí,
přesností, komplexností a bezpečností. Základním požadav-
kem na analýzu a zpracování dat je spojování mračen bodů,
prokládání geometricky přesně definovaných prostorových
útvarů metodou nejmenších čtverců, vytváření nepravidel-
ných trojúhelníkových sítí a na takto vytvořených plochách
různé pokročilejší výpočty. Povrch předmětů má také málo-
kdy konstantní barvu. Různobarevnost plochy lze vyjádřit
nanesením textury. 

Jiným způsobem vyjádření barvy povrchu, umožňujícím
další měřické a početní zpracování, je zahuštění naskenova-
ných mračen bodů daty z digitálního snímku. V případě, že
je k dispozici mračno bodů ze skenování s již vytvořeným
modelem s použitím trojúhelníkové sítě s tím, že povrch
má převážně rovinný charakter (nebo alespoň jeho části), lze
na základě vhodně pořízené digitální fotografie zhustit
mračno bodů promítnutím pixelů snímku na jednotlivé ro-
vinné plošky reprezentující povrch objektu. Je vhodné upo-
zornit na to, že tato technika není rovnocenná měření bodů
v prostoru skenováním, jde o doplnění bodů s významnou
barevnou informací do mračna, a tedy možnost vyhodnoce-
ní např. drobných reliéfů nebo maleb. Je tak možné význam-
ně zkrátit dobu měření, protože skener měří tisíce bodů za
sekundu, běžně dostupná digitální zrcadlovka dvanáct milio-
nů. Je možné tak zaměřit libovolné detaily a zobrazit je do
prostoru pomocí „kostry“ určené měřením skenerem.

Zobrazovací rovnice
Pro popis zobrazení bodů z prostoru do snímku se využí-

vají obvykle dva typy rovnic – rovnice projektivní transfor-
mace a rovnice direktní lineární transformace.

Projektivní transformace
Protínání svazku paprsků odpovídá geometrické předsta-

vě průmětu bodu do roviny snímku. K tomu se váže něko-
lik pojmů, které je vhodné doplnit. Zobrazení skutečnosti do
obrazových dat je dáno prvky vnitřní a vnější orientace.
Každá fotokomora je definována parametry, tzv. prvky vnitř-

ní orientace, tj. konstantou komory f, souřadnicemi hlavního
snímkového bodu x‘0, y‘0 a průběhem distorze objektivu. 

– Konstanta komory f je definována jako vzdálenost hlav-
ního snímkového bodu od středu výstupní pupily objektivu. 

– Hlavní snímkový bod H’ o snímkových souřadnicích
x’0, y‘0 je průsečíkem roviny snímku s paprskem, který
odpovídá paprsku kolmému na rovinu snímku procházející-
mu v předmětovém prostoru středem promítání.

– Distorze je optická vada objektivu, která má vliv na geo-
metrické zobrazení objektu do snímku. Má dvě základní
složky – radiální a tangenciální. V případě neměřických ko-
mor (běžné fotografické i digitální přístroje) se zavádějí jako
neznámé parametry a lze je určit při vyrovnání.

Prvky vnější orientace jsou souřadnice středu vstupní
pupily X0, Y0, Z0 a úhly ω, ϕ, κ trojice stočení osy záběru (po
řadě pro osy X, Y, Z) a pro každý snímek musí být určeny.

Matematická formulace zobrazení vychází z podmínky
kolinearity, tj. střed promítání O, bod obrazu P0 a bod objek-
tu P leží v okamžiku pořízení snímku na jedné přímce. Pod-
mínku kolinearity je pak možno vyjádřit vztahy podle  [1]

Přímý vztah mezi snímkovými a prostorovými souřadni-
cemi obsahuje prvky vnitřní i vnější orientace a je dán vzorci

kde koeficienty ri,j jsou prvky matice rotace R podle vzorce 
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Pro snížení vlivu distorze objektivu se využívají různé
funkce na fyzikálním (členy pro opravu radiální distorze,
případně tangenciální) nebo matematickém základu (různé
typy polynomů), zde označené fdx a fdy, které jsou obvykle
funkcí snímkových souřadnic a dalších hodnot. Snímkové
souřadnice x‘, y‘ je pro zavedení opravy z distorze třeba na-
hradit podle vzorců 

Po zavedení opravy z distorze do vzorců (3) a (4) lze zís-
kat rovnice popisující vztah prostorových a snímkových
souřadnic s potlačením vlivu distorze

U snímku pořízeného digitálním fotoaparátem nejsou zná-
my prvky ani vnitřní, ani vnější orientace, ani koeficienty
radiální distorze. U měřických komor jsou obvykle z kalib-
race známy prvky vnitřní orientace a koeficienty radiální
distorze, ale u neměřických, a zvláště digitálních přístrojů
vzhledem k jejich konstrukci a automatickému zaostřování
je nelze považovat za stabilní, a je proto nutno prvky vnitř-
ní i vnější orientace určovat pro každý snímek pomocí vlíco-
vacích bodů, nelépe ve společném vyrovnání [2].

Direktní lineární transformace 
Direktní lineární transformace je zobrazení, které proti

protínání svazku paprsků obsahuje dvě neznámé navíc, a te-
dy lépe aproximuje případy, kde zobrazení není např. vlivem
nedokonalosti zobrazovací soustavy dokonalé. Vzhledem 
k jednoduššímu tvaru rovnic je výpočet a jeho odvození
snazší. Matematickým základem jsou následující dvě rovni-
ce ([1]), které určují zobrazení z geodetických prostorových
souřadnic do snímkových souřadnic,

Tyto transformační rovnice vycházejí z rovnic projektivní
transformace, ze kterých vzniknou nikoli triviální úpravou.
Parametry transformace jsou L1, L2, …, L11; x‘, y‘ snímkové
souřadnice; X, Y, Z geodetické souřadnice vlícovacích bo-
dů. V parametrech transformace jsou ukryty prvky vnitřní
(konstanta komory f, souřadnice hlavního snímkového bodu
x’0, y’0) a vnější orientace (souřadnice vstupní pupily X0, Y0,
Z0, rotační matice R, resp. tři úhly otočení kolem souřadni-
cových os), a další dva parametry zobrazení p a λ. Pokud se
označí 

pak pro výpočet prvků orientace platí podle [1]

Pro výpočet opravy pro snížení vlivu radiální distorze se
používají stejné postupy jako u projektivní transformace.

Rovnice direktní lineární transformace lze jednoduchou
úpravou převést na lineární tvar, pomocí kterého lze jedno-
duše vypočítat její parametry při nutném počtu bodů potřeb-
ných pro výpočet. Pokud je k dispozici nadbytečný počet
bodů, tak nelze tento tvar podle zásad vyrovnávacího počtu
použít, ale je nutné linearizovat původní vzorce (11), (12),
což vede na iterační výpočet. Lze jej však použít pro výpo-
čet přibližných hodnot [3].

Postup zhuštění bodů povrchu
Po skenování a získání fotografií je nutné vygenerovat troj-

úhelníkovou síť. Dále je nutné určit prvky vnitřní a vnější
orientace. U direktní lineární transformace je nutné určovat
vždy prvky vnější i vnitřní orientace, u projektivní transfor-
mace je možné z kalibrace znát prvky vnitřní orientace a
dopočítat pouze prvky vnitřní orientace. Pomocí zobrazova-
cích rovnic se promítne ze snímku příslušný pixel do roviny
trojúhelníku, resp. se určí souřadnice průmětu pixelu do této
roviny. Dále se ověří, zda je bod v trojúhelníku, pokud ano,
spolu s barvou pixelu se přiřadí do mračna.

Určení souřadnic bodu direktní lineární transformací
Nejprve odvození při využití direktní lineární transforma-

ce. Zobrazení je dáno vztahy (11), (12). Distorzí objektivu se
při odvození není třeba zabývat, snímkové souřadnice lze
opravit samostatně. Obě rovnice lze upravit do tvaru obecné
rovnice roviny

Určují pro každý pixel obrazu přímku, jejíž průsečík s ro-
vinou definovanou třemi body trojúhelníku A, B, C, a navíc
v oblasti body vymezené je hledaným bodem. Obecná rov-
nice roviny trojúhelníku se určí pomocí normály n

Absolutní člen k se určí např. dosazením bodu A do rovnice
roviny

(7)

(8)

,

(9)
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Souřadnice průsečíku se potom vypočítají řešením soustavy
tří rovnic o třech neznámých ve tvaru

Určení souřadnic bodu projektivní transformací
Pro projektivní transformaci je výpočet obdobný, pouze z

výchozích rovnic (3), (4) se úpravou získají rovněž dvě
obecné rovnice roviny 

kde 

Další výpočet je analogický výpočtu s direktní lineární
transformací.

Určení, zda bod leží v trojúhelníku
Určení, zda je bod uvnitř trojúhelníku, lze provést mnoha

způsoby. Vzhledem k tomu, že souřadnice bodu byly určo-
vány jako průsečík roviny trojúhelníku a přímky, není třeba
ověřovat, zda bod leží v rovině trojúhelníku. Dva často vyu-
žívané způsoby (zejména v oblasti výpočtu kolizí v oblasti
počítačové grafiky) jsou výpočtem plochy a výpočtem úhlů.
Dva postupy byly v rámci řešení odvozeny a ověřeny z hle-
diska rychlosti (implementace v Borland Delphi) a ukázalo
se, že řešení výpočtem je přibližně o 10 % rychlejší. Záleží
však na konkrétní implementaci a optimalizaci výpočtu.

�� Řešení výpočtem ploch
Principem určení, zda je bod v trojúhelníku, je porovnání
plochy trojúhelníku ABC a součtu ploch trojúhelníků ABP,
BCP, CAP. Pokud je bod uvnitř, plocha je (až na numeric-
kou nepřesnost) stejná. Pokud je mimo trojúhelník, liší se 
o dvojnásobek plochy jednoho z trojúhelníků, jak je zřejmé
z obr. 1 vpravo.

Plochu P(IJK) trojúhelníku daného body I, J, K lze určit
jako polovinu velikosti vektorového součinu vektorů v1 a v2. 

Pokud je splněna následující nerovnost, bod je uvnitř troj-
úhelníku, ε je zvolená tolerance vzhledem k numerické ne-
přesnosti výpočtu. 

�� Řešení výpočtem úhlů
Toto řešení vychází z následujícího vzorce pro určení úhlu θ
vektorů v1 a v2.

Úhel se vždy vypočte v rozsahu 0 – π rad. Podle obr. 2 je
zřejmé, že pokud je bod P uvnitř trojúhelníku, součet vypo-
čítaných úhlů α, β, γ je 2π rad. Pokud je bod mimo trojúhel-
ník, součet úhlů je menší než 2π rad.

Pokud je splněna nerovnost (30), bod je uvnitř trojúhelníku,
ε je zvolená tolerance vzhledem k numerické nepřesnosti
výpočtu

Algoritmus řešení úlohy
Jednotlivé pixely je třeba promítnout zobrazovacími rov-

nicemi na jednotlivé trojúhelníky sítě tak, že se nejprve určí
souřadnice průmětu (pokud existují) na rovinu danou třemi
body vymezujícími trojúhelník, a následně se ověří, zda je
takto získaný bod uvnitř trojúhelníku. Pokud ano, je bodu
přiřazena barva a je přidán do mračna. Tento výpočet je tře-
ba provést pro každý trojúhelník v kombinaci s vhodnými
pixely obrazu. „Hrubou silou“ lze provést výpočet pro všech-
ny pixely, množství zpracovávaných bodů lze velmi vý-
znamně omezit výpočtem snímkových souřadnic vrcholů
trojúhelníku pomocí použitých zobrazovacích rovnic a zpra-
cování např. pouze pixelů v rozsahu maximálních a mini-
málních snímkových souřadnic, tedy v rozsahu obdélníku
ohraničujícího trojúhelník (obr. 3).

Obecně lze problém řešit nejen pro trojúhelníkovou síť,
ale pro libovolnou matematicky definovanou plochu (např.
válcové sloupy), řešení je analogií uváděného postupu. 
Z rovnic pro vztah snímkových souřadnic x, y a prostoro-
vých souřadnic X, Y, Z lze určit parametrickou rovnici přím-
ky (součin normálových vektorů rovin je směrový vektor
přímky, bod průsečnice se určí volbou jedné souřadnice a
dopočtem dalších dvou, je vhodné volit takovou souřadnici,

(20)

(21)

(22)

(23)

Obr. 1. Výpočet pomocí ploch
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Obr. 2. Výpočet pomocí úhlů
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jejíž složka je ve směrovém vektoru největší). Bod by se
následně v prostoru umístil na souřadnice průsečíku přímky
a plochy.

Závěr
Je uveden algoritmus řešení problematiky zhuštění mrač-

na bodů získaných skenováním daty z digitálního snímku
na kostru tvořenou trojúhelníkovou sítí. Postup umožňuje
přesné zanesení barevné informace do mračna a další měřic-
ké a početní zpracování, např. měření vzdáleností nebo vek-
torovou kresbu ploché malby. Příkladem může být doku-
mentace historické fresky, kde se skenováním získá tvar plo-
chy a pomocí digitální fotografie se podrobně doplní barev-
ná informace umožňující další vektorové zpracování. 

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/06/0094
GA ČR „Zpracování a analýza produktů hromadného
sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy“.
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Štroner, M. – Pospíšil, J.: Compression of Scanned Point
Clouds by Means of Data from a Digital Picture

The present paper shows the procedure of compressing
point clouds gained by scanning data from a digital pic-
ture onto a triangular mesh and by projecting the pixels
of the picture on individual flat planes representing the
object's surface. 

Štroner, M. – Pospíšil, J.: Verdichtung gescannter
Punktwolken durch Daten aus einer Digitalaufnahme 

Im Artikel wird ein Verfahren zur Verdichtung einer
durch Scannen gewonnenen Punktwolke durch Daten
von einer Digitalaufnahme auf ein durch ein Dreiecks-
netz gebildetes Skelett durch Projektion der Pixel der
Aufnahme auf die einzelnen ebenen Flächen, welche die
Oberfläche des Objektes darstellen, vorgestellt.

Obr. 3. Omezení rozsahu výpočtu

�rekonstrukce
Oprava historického mostu 

Počátkem dubna zahájili stavbaři unikátní rekonstrukci

barokního klenbového mostu na silnici I/37 spojující měst-

ské části Zámek a Vysočany ve Ž	áru nad Sázavou. Ukon-

čení oprav je plánováno na konec října. Aby nedošlo k pře-

rušení dopravy, povede objízdná trasa po provizorním pře-

mostění.

Barokní most byl založen z iniciativy kláštera pod Zele-

nou Horou a postaven za opata Bernarda Henneta v roce

1761 na místě dřevěného mostu. Na klenbě nese sochy osmi

světců neznámého autora. Stavba široká pouhých 6 m, se

třemi segmentovými oblouky dlouhými 9 m  a o vzepětí 2 m

se klene přes Stržský potok u Konventského rybníka. 

Prvním krokem při rekonstrukci je zachování stávajících

historických částí mostu. Při poslední opravě v roce 1949

byl most zesílen železobetonovou spojitou deskou, čímž

mělo dojít k úplnému odlehčení kleneb stavby. Současná

měření ovšem potvrdila, že se tento záměr nepodařil. O to

naléhavěji se přistupuje k současným opravám. Z konkrét-

ních zákroků uve	me ty nejzásadnější. Dojde ke zpevnění

založení  všech podpor mikropilotami. Kameny kleneb a

pilířů je třeba opravit, vyspárovat a injektáží zpevnit. Insta-

lována bude nová železobetonová deska včetně odvodnění a

kvalitní izolace. Vše doplní nové římsy a vozovka. Pro Ředi-

telství silnic a dálnic ČR, správu Jihlava, zpracoval projekt

Ing. Jaromír Rušar – Mosty, zhotovitelem díla je SMP CZ.

Tisková informace

Všechna čísla časopisu

STAVEBNÍ OBZOR

si mohou čtenáři zakoupit
v redakci časopisu

a v Prodejně technické literatury ČVUT
Bílá 90, Praha 6.
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Diplomová práce roku je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních tech-

nologií v ČR a SR, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům vyniknout, a získat tak lepší uplatnění v praxi. Pro-

jektu se mohou zúčastnit studenti ekonomicko-informačních oborů, kteří diplomovou práci na témata z oboru informati-

ky obhájí do 10. července 2008. Odměnou tří nejlepších v každé kategorii je peněžitá odměna a nabídka pracovního místa.

Kategorie:
– databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní 

– matematické a kybernetické úlohy, vyhledávací a porovnávací algoritmy, gramatiky, metriky, překladače, Computer

Science 

– simulátory reálných úloh, procesní analýzy a jiné 

– komunikační a měřicí systémy, datové přenosy 

– integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů

– podnikové informační systémy, ostatní IT práce 

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže je společnost ABRA Software, spoluvyhlašovatelem Český svaz stavebních

inženýrů. Odbornými garanty jsou SPIS a CACIO, partnery soutěžních kategorií ORACLE Czech, SUN Microsystems

Czech, NESS Czech, CISCO SYSTEMS ČR, HEWLETT-PACKARD. Hlavním mediálním partnerem soutěže je podni-

katelský týdeník Profit.

Budova Hotelu Jalta, který již téměř půl století utváří cha-

rakter Václavského náměstí, patří k významným architekto-

nickým památkám poválečného období. V projekční kance-

láři architekta Antonína Tenzera tehdy vzniklo dílo stavební

včetně návrhů interiérů až po nejmenší detaily. Na vzhledu

interiérů hotelu se podílela řada významných výtvarných

umělců.

Náročná oprava a restaurace fasády si vyžádaly náklady

přes 10 mil. Kč. Rekonstrukce probíhala celé loňské léto,

fasáda byla pod lešením tři a půl měsíce. Opravy spočívaly

nejen v těžké kamenické práci, ale i v leštění kovových zdob-

ných prvků. Restaurátorské práce znamenaly práci se štěteč-

ky a soustředění se nad každým jednotlivým kouskem tra-

vertinu. Zvláštní péči si vyžádaly sochy v prvním patře od

akademického sochaře Jiříkovského. 

�rekonstrukce
Hotel Jalta 

www.diplomovaprace.cz

http://concrete.fsv.cvut.cz/beton08

ČVUT v Praze
Fakulta stavební

Katedra betonových 
a zděných konstrukcí

Vás zve

na konferenci

23. – 24. září 2008
Masarykova kolej, Praha
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