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Přímá pevnostní metoda je novou výpočetní metodou vy-
vinutou v zahraničí pro analýzu tenkostěnných za stu-
dena tvarovaných ocelových profilů. Únosnost tlačeného
nebo ohýbaného tenkostěnného prutu otevřeného průře-
zu se určuje na základě znalosti kritického napětí pro
lokální boulení, distorzní vybočení a celkovou ztrátu sta-
bility. V článku jsou uvedeny výchozí principy metody a
její výhody a nevýhody v porovnání s obvyklejší meto-
dou spolupůsobících šířek. Dále jsou uvedeny vztahy pro
výpočet a řešené příklady tlačeného prutu průřezu C a
ohýbaného plošného profilu. 

Úvod
Přímá pevnostní metoda (Direct Strength Method, dále

jen DSM) byla vyvinuta koncem devadesátých let minulého
století v USA na Cornell University. Počátky vycházejí 
z výzkumu Hancocka [1], který se zabýval vlivem distorz-
ního boulení na únosnost tlačených prutů různých průřezů.
Základní ideu popsali Schafer a Peköz [2]. Schafer [3], [4]
dále shromáždil a shrnul výsledky mnoha výzkumníků, kteří
prováděli experimenty na tlačených nebo ohýbaných tenko-
stěnných za studena tvarovaných prutech, a použil je pro ka-
libraci této nově vyvíjené výpočetní metody. Současně vy-
tvořil volně dostupný výpočetní program CUFSM [5], po-
mocí něhož lze určit kritická napětí pro jednotlivé způsoby
ztráty stability tenkostěnných prizmatických prutů. Vývoj
programu sponzorovaly společnosti American Iron and Steel
Institute a National Science Foundation. Na rozvoji metody
se společně se Schaferem, Peközem a Hancockem podíleli
např. Yu [6], Rasmussen [7], Ádány [8], [9] a další. 

Metoda je od roku 2004 součástí americké návrhové
normy [10] a australské normy [11] pro tenkostěnné ocelové
konstrukce. Autoři tohoto článku ji považují za nejvýznam-
nější počin v teorii navrhování tenkostěnných konstrukcí za
poslední desetiletí a domnívají se, že je vhodné seznámit 
s ní i českou odbornou veřejnost.

Popis metody 

Princip výpočtu
Výpočet spočívá ve stanovení únosnosti prutů pro jednot-

livé způsoby ztráty stability (lokální boulení, distorzní vzpěr
a celkovou ztrátu stability), kde každá dílčí únosnost vychá-

zí z kritické síly pro příslušnou ztrátu stability a z prosté
únosnosti průřezu. Výsledná únosnost prutu je dána nejmen-
ší z těchto dílčích únosností. Ve vztazích jsou zahrnuty i in-
terakce mezi jednotlivými způsoby ztráty stability.

Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce jsou ná-
chylné na různé způsoby ztráty stability. Tři základní stabi-
litní problémy:

lokální boulení – podélné hrany, ve kterých se spojují jed-
notlivé stěny, se nedeformují, dochází pouze k vybou-
lení stěn z jejich roviny. Boulící polovlna (délka opaku-
jícího se tvaru vyboulení podél délky prutu) je obvykle
kratší nebo rovna šířce nejširší tlačené stěny průřezu;

ztráta stability – celý prut buď vybočí do strany (rovinný
vzpěr), zkroutí se (vzpěr zkroucením), nebo vybočí a
zkroutí se najednou (prostorový vzpěr). Deformace
příčného řezu nenastane;

distorzní vzpěr – ztráta stability, při které dochází k posu-
nu uzlů příčného řezu v jeho rovině. Zahrnuje tedy de-
formace příčného řezu prutu vyjma lokálního boulení.
Délka boulící polovlny je mezi délkou pro lokální bou-
lení a celkovou ztrátou stability. 

Filozofie návrhu je založena na úvaze, že únosnost prutu je
ovlivněna kromě prosté únosnosti průřezu také všemi uvede-
nými způsoby ztráty stability. Dále se využívá skutečnost, že
určení kritického zatížení konstrukce není při současných
možnostech výpočetní techniky náročným úkolem. Použití
metody je zatím omezeno na tlačené nebo ohýbané pruty,
pro které byla kalibrována.

Výhody 
– využívají se současné možnosti výpočetní techniky,

neboť kritická napětí potřebná při výpočtu lze získat
pomocí volně dostupných programů;

– výpočetní postup je kalibrován pomocí řady experi-
mentů různých autorů (obr. 1, obr. 2);

– nepracuje se s uměle určeným účinným (efektivním)
průřezem, používá se plný průřez;

– průřez se nerozkládá na jednotlivé stěny;
– odpadají pracné iterační postupy pro stanovení účinné

plochy stěn nosníků namáhaných ohybem a účinných
parametrů výztuh;

– celý výpočet je nesrovnatelně méně pracný než výpo-
čet podle jiných postupů, např. podle eurokódu, navíc
je srozumitelnější;

– pro lokální i distorzní boulení je ve výpočtu exaktně
zahrnuta interakce přilehlých prvků (tj. například inter-
akce stojiny a pásnice);
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– pomocí metody je snadné optimalizovat průřezy;
– metoda je otevřená; lze očekávat, že její platnost se

bude postupně rozšiřovat.

Nevýhody
– použití v normách [10], [11] je zatím omezeno na tla-

čené nebo ohýbané pruty;
– nelze zohlednit vliv borcení stěn;
– dosud nejsou odvozeny a ověřeny postupy pro kombi-

nace namáhání (moment a smyk, osová síla a moment);
– metoda není použitelná pro libovolné tvary průřezu, je

kalibrována pouze pro omezenou skupinu průřezů. Na-
příklad podle [10] není vhodná pro výpočet profilů U a
úhelníků namáhaných tlakovou silou.

Chybějící výpočetní postupy pro určité způsoby namáhání
lze pochopitelně nahradit vhodnou výpočetní metodou. Teo-
reticky by tedy například bylo možné určit ohybovou únos-
nost nosníku pomocí DSM a smykovou únosnost nebo únos-
nost na lokální příčné síly (borcení stojin) určit pomocí euro-
kódu. Současně by bylo třeba posoudit interakci smyku nebo
borcení s ohybem. Pro smykové namáhání však již byl na-
vržen výpočetní postup, který sleduje princip DSM [12].

Zvláštním případem jsou pruty namáhané současně tla-
kem a ohybem, neboť jejich chování je významně ovlivněno
deformacemi. Navíc v důsledku posunu těžiště průřezu v po-
kritickém stadiu dochází k excentrickému působení tlakové
síly, a tudíž k přídavnému ohybu. To DSM dosud přímo ne-
zohledňuje. Problémem se zabývali Schafer [13] a Hancock
[14]. Výsledkem je návrh výpočetního postupu, ve kterém se
případná excentricita tlakové síly vzhledem k těžišti uváží.
V případech, kdy při působení tlakové síly nevzniká excen-
tricita v rovině ohybu (obr. 3), lze podle názoru autorů toho-
to článku postupovat i tak, že se odděleně určí pomocí DSM
tlaková i ohybová únosnost a ty se dosadí do běžných stabi-
litních interakčních vztahů pro tlak a ohyb.

Obr. 1. Kalibrace metody DSM pomocí experimentů pro ohýbané nosníky

Obr. 2. Kalibrace metody DSM pomocí experimentů pro tlačené pruty

Obr. 3. Ohyb od posunu těžiště průřezu
a – případy bez excentricity v rovině ohybu, b – případy s excentri-
citou v rovině ohybu
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Výpočet kritického napětí

Pro výpočet kritického zatížení příslušného jednotlivým
způsobům ztráty stability lze použít libovolný postup. Kro-
mě ručního výpočtu, který je obvykle pracný a nepostihuje
kombinaci jednotlivých stabilitních jevů, lze, zvláště pro kri-
tické napětí odpovídající lokálnímu a distorznímu boulení,
použít numerické řešení (např. program CUFSM).

Program CUFSM (Cornell University Finite Strip Met-
hod) je založený na metodě konečných pásů, což je modifi-
kace metody konečných prvků, a je volně stažitelný z inter-
netu. Program pro zadanou geometrii průřezu a působící na-
máhání určí křivky jednotlivých stabilitních jevů (kritické
napětí v závislosti na délce boulící polovlny). Lze definovat
i příčné nebo rotační poddajné, popř. tuhé podepření libovol-
ného uzlu příčného řezu. Minimální hodnoty kritických na-
pětí pro jednotlivé způsoby ztráty stability pak vstupují do
vztahů přímé metody napětí, pomocí nichž se určí celková
únosnost posuzovaného prvku.

Únosnost ohýbaných prutů
Celková únosnost ohýbaného prutu je dána nejmenší hod-

notou dílčí únosnosti:

– pro ztrátu stability klopením Mne,
– pro lokální boulení Mnl,
– pro distorzní vzpěr Mnd .

Kalibrace metody je provedena na řadě tenkostěnných za
studena tvarovaných prutů od různých experimentátorů (obr. 1),
a to pro ohýbané pruty průřezu C a Z (Cohen 1987; Ellifritt
1997; LaBoube a Yu 1978; Moreyara 1993; Phung a Yu
1978; Rogers 1995; Schardt a Schrade 1982; Schuster 1992;
Shan 1994; Willis a Wallace 1990) a pro vícestojinové prů-
řezy a trapézové plechy (Acharya 1997; Bernard 1993; Des-
mond 1977; Höglund 1980; König 1978; Papazian 1994).
Celkem se vycházelo z výsledků 569 ohybových zkoušek.
Omezující podmínky, tj. geometrii prutu a materiálové cha-
rakteristiky, udává tab. 1. 

Ztráta stability klopením

Moment únosnosti Mne:

– pro Mcre ≤ 0,56 My ,        Mne = Mcre , (1)

– pro 2,78 My ≥ Mcre ≥ 0,56 My ,           

– pro Mcre > 2,78 My,         Mne = My , (3)

kde                 My = Wf
. Fy,                                          (4)

přičemž Mcre je kritický moment, Wf pružný průřezový mo-
dul plného průřezu ke krajním vláknům, fy mez kluzu oceli.

Lokální boulení
Moment únosnosti Mnl: 
– pro λl ≤ 0,776,                 Mnl = Mne , (5)

– pro λl > 0,776,            

kde                                  ,                                            (7)

Mcrl = Wf
. σcrl , (8)

přičemž Mcrl je kritický moment lokálního boulení, σcrl kri-
tické napětí při lokálním boulení.

Distorzní vzpěr
Moment únosnost Mnd:
– pro λd ≤ 0,673,                 Mnd = My, (9)

– pro λd > 0,673,

kde                                  ,                                           (11)

Tab. 1. Omezující podmínky pro použití DSM pro ohýbané pruty

43 < h/t < 321

12 < b/t  < 75

0 < d/t  < 34

1,5 < h/b  < 17,0

0,0 < d/b  < 0,7

44° < θ  < 90°

421 < E/f y  < 983

207 MPa < f y  < 483 MPa

200 < h/t  < 358

29 < b/t  < 58

14 < d/t  < 17

5,5 < h/b  < 11,7

0,27 < d/b  < 0,56

578 < E/f y  < 670

303 MPa < f y  < 352 MPa

θ  ~ 90°

114 < h/t < 183

45 < b/t  < 71

10 < d/t  < 16

2,5 < h/b < 4,1

0,15 < d/b  < 0,34

36° < θ  < 90°

440 < E/f y  < 921

220 MPa < f y  < 352 MPa

37 < h/t < 97

92 < bc /t < 467

0 < d s  /t < 26

0,14 < h/b c  < 0,87

0,44 < b c  /2b t  < 2,7

0 < n  < 4

492 < E/f y  < 656

310 MPa < f y  < 414 MPa

51 < h 0  /t  < 203

61 < b 0  /t < 231

0,42 < (h 0 /sinθ )/b 0 < 1,91

1,10 < b 0  /b t  < 3,38

0 < n c  ≤ 2 

(počet výztuh v tlačené pásnici)
0 < n w  ≤ 2 (počet výztuh ve stojině)

0 < n t  ≤ 2 

(počet výztuh v tažené pásnici)

52° < θ  < 84° 
(úhel mezi stojinou a vodorovnou 
rovinou)

E/f y  > 310 [f y  < 655 MPa]

r/t  < 10 , kde r  je poloměr zaoblení rohů (osový) 

, (2)

, (6) , (10)
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Mcrd = Wf
. σcrl , (12)

přičemž Mcrd je kritický moment distorzního vzpěru a σcrd
kritické napětí při distorzním boulení.

Únosnost tlačených prutů
Celková únosnost tlačeného prutu je dána nejmenší hod-

notou dílčích únosností:

– pro celkový vzpěr Pne,
– pro lokální boulení Pnl,
– pro distorzní vzpěr Pnd .

Metoda DSM je pro tlačené pruty kalibrována na řadě ten-
kostěnných za studena tvarovaných průřezů (obr. 2) od růz-
ných experimentátorů (Kwon a Hancock 1992; Lau a Han-
cock 1987; Loughlan 1979; Miller a Peköz 1994; Mulligan
1983; Polyzois 1993; Thomasson 1978). Celkem se vychá-
zelo z výsledků 267 zkoušek. Omezující podmínky udává
tab. 2.

Celkový vzpěr 
Únosnost Pn: 

– pro λc ≤ 1,5                 ,          (13)

– pro λc > 1,5                 ,                (14)

kde                      ,                      (15)

Py = Ag
. fy , (16)

přičemž Pcre je kritická síla pro celkový vzpěr, Ag plocha
plného průřezu prutu, fy mez kluzu oceli.

Lokální boulení

Únosnost Pnl: 

– pro λl ≤ 0,776,                Pnl = Pne , (17)

– pro λc > 0,776,                , (18)

kde           ,                                       (19)

přičemž Pcrl je kritická síla pro lokální boulení.

Distorzní vzpěr
Únosnost Pnd: 

– pro λd ≤ 0,561,                Pnd = Py , (20)

– pro λd > 0,561,                , (21)

kde                                     ,                                         (22)

Pcrd je kritická síla pro distorzní vzpěr. 

Příklady 

Ohýbaný nosník – trapézový plech TR 153/280/0,75
Trapézový plech TR 153/280 jmenovité tloušťky 0,75 mm

byl pro ukázku výpočtu vybrán proto, že v Kloknerově ústa-
vu ČVUT byly ve spolupráci s autory tohoto článku v roce
2007 provedeny tři zkoušky prostého nosníku rozpětí 6 m
[15]. Průřezové charakteristiky jedné vlny trapézového ple-
chu TR 153/280 jsou uvedeny u obr. 4. 

Kritická napětí pro jednotlivé způsoby ztráty stability jsou
stanovena programem CUFSM. Výstup z programu je na
obr. 5.

Prostá momentová únosnost plného profilu

My = Wg
. fy = 4,26 kNm.

Kritický moment v lokálním boulení

Mcrl = 1,04 . My = 4,42 kNm.

Kritický moment v distorzním vzpěru

Mcrd = 1,12 . My = 4,77 kNm.

Tab. 2. Omezující podmínky pro použití DSM pro tlačené pruty

34 < h/t  < 472
18 < b/t  < 159
4 < d/t < 33
0,7 < h/b  < 5,0
0,05 < d/b  < 0,41
θ  ~ 90°

340 < E/f y  < 1020

200 MPa < f y  < 593 MPa

105 < h/t  < 489
68 < b/t < 160
6 < d/t < 33
1,3 < h/b  < 2,7
d/b  ~ 0,20

0,4 < d i /d  < 2,8

(1 nebo 2 vnitřní výztuhy)

340 < E/f y  < 820

248 MPa < f y  < 593 MPa

76 < h/t < 137
30 < b/t  < 56
0 < d/t < 36
1,5 < h/b  < 2,7
0,00 < d/b  < 0,73
θ  ~ 50°

E/f y  ~ 590

f y  ~ 345 MPa

34 < h/t  < 51
12 < b/t  < 22
5 < d/t  < 8
2,1 < h/b  < 2,9

1,6 < b 2 /d  < 2,0

d 2 /d  ~ 0,3

E/f y  ~ 343

f y  ~ 593 MPa

33 < h/t  < 50
12 < b/t  < 20
4 < d/t  < 6
1,0 < h/b  < 1,2
d/b  ~ 0,13

428 < E/f y  < 952

214 MPa < f y  < 476 MPa

r/t  < 10 , kde r  je poloměr zaoblení rohů (osový)
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Momentová únosnost pro lokální boulení Mnl:

Ve vztazích byla místo únosnosti pro ztrátu stability klope-
ním Mne použita prostá momentová únosnost průřezu My,
protože u trapézových plechů ke klopení nedojde.

Momentová únosnost pro distorzní vzpěr Mnd: 

Je vidět, že rozhodující pro stanovení výsledné momento-
vé únosnosti prutu je ztráta stability distorzním vzpěrem.
Moment únosnosti činí 3,46 kNm. Porovnání výsledků vý-
počtu s výpočtem podle eurokódu a s výsledky zkoušek
ukazuje tab. 3. Údaje v tabulce jsou vztaženy na jednu vlnu
plechu o šířce 280 mm. Z porovnání vyplývá, že výpočet
podle eurokódu dává v tomto případě mírně větší hodnoty
momentové únosnosti, neboli že výpočet podle DSM je kon-
zervativní.

Zvolený trapézový plech však nesplňuje geometrickou
podmínku platnosti DSM 1,1 < b0/bt < 3,38 (tab. 1). Z po-
rovnání výpočtu a experimentů se podle tohoto konkrétního
případu zdá, že rozšíření geometrické podmínky na 1,1 < 
< b0/bt < 3,61 by bylo možné a bezpečné. 

Tlačený tenkostěnný prut profilu C 
Geometrie profilu C 200x75x20x2 je na obr. 6. Kritická

napětí pro jednotlivé způsoby ztráty stability se určí progra-
mem CUFSM. Výstup z programu je na obr. 7.  

Obr. 4. Geometrie trapézového plechu TR 153/280/0,75
fy = 361 MPa, tN = 0,75 mm (tcor = 0,71 mm), Ag = 347,9 mm2,

Iy = 1,042.106 mm4, zc = 88,3 mm

Obr. 5. Výstup z programu CUFSM pro ohýbaný trapézový 
plech TR 153/280/0,75

Tab. 3. Shrnutí výsledků výpočtu únosnosti ohýbaného trapézového
plechu

DSM - CUFSM EN 1993-1-3

M n  [kNm] M R [kNm] Ex 1 Ex 2 Ex 3

lokální 
boulení

3,67

distorzní 
vzpěr

3,46

celková 
únosnost

3,46 3,78 průměr: 3,61

Způsob 
boulení

Experiment [kNm]

3,78 3,75 3,83 3,25

Obr. 6. Geometrie profilu C 200x75x20x2
fy = 350 MPa, tN = 2,0 mm (tcor = 1,96 mm), Ag = 731,9 mm2, 
Iy= 4,4997.106 mm4, Iz = 0,54.106 mm4, yc = 20,9 mm, zc = 99,0 mm,
ys = 33,0 mm, It = 936,7 mm4, Iw = 4,27.109 mm6, 

Lcr,y = Lcr,z = Lcr,t = 6 000 mm

pro λl > 0,776,
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Prostá únosnost plného průřezu

Py = Ag
. fy = 256,0 kNm. 

Kritická síla v lokálním boulení

Pcrl = 0,30 . Py = 76,8 kN (viz obr. 7).

Kritická síla v distorzním vzpěru

Pcrd = 0,59 . Py = 151,1 kN (viz obr. 7).

Kritická síla pro celkový vzpěr

Pcre = 0,13 . Py = 33,98 kN.

Únosnost pro celkový vzpěr Pne:

Únosnost pro lokální boulení Pnl:

Únosnost pro distorzní vzpěr Pnd: 

Je vidět, že pro stanovení výsledné únosnosti prutu je rozho-
dující celkový vzpěr. Únosnost stanovená DSM činí 29,80 kN.
Únosnost stejného prutu podle eurokódu je menší, a to 26,73 kN.
Rozdíl je 10 %.

Kritické síly pro rovinný a prostorový vzpěr, určené po-
mocí CUFSM, vycházejí větší než teoretické hodnoty, které
lze považovat za správné (tab. 4). Je to zřejmě proto, že nu-
merický výpočet metodou konečných pásů neodděluje jed-
notlivé způsoby ztráty stability a pro uvažovanou délku pru-
tu je kritická síla ovlivněna i dalšími způsoby. Ukazuje se
tedy, že použití programu CUFSM pro určení kritických sil
pro jiné účely než pro výpočet pomocí DSM vede k nebez-
pečným výsledkům.

Závěr
Přímá pevnostní metoda (DSM) je novou výpočetní meto-

dou určenou pro analýzu tenkostěnných konstrukcí. V člán-
ku je ilustrováno, že je jednoduchá, srozumitelná a vede 
k méně pracným výpočtům než dosud užívaná metoda účin-
ných šířek.

Přestože je již DSM zavedena do americké a australské
normy, prochází v současnosti dalším vývojem. Celosvěto-
vý výzkum se zaměřuje na chování prutů současně tlačených
a ohýbaných, na nosníky s výrazným vlivem kroucení, na pří-
pady, kdy v důsledku boulení dochází k výraznějšímu po-
sunu neutrální osy průřezu, na zpřesnění výpočtu pro někte-
ré průřezy a na rozšíření platnosti pro další průřezy a na ur-
čení smykové únosnosti.

Příspěvek byl vypracován s podporou výzkumného zá-
měru MSM 6840770003.
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Ježek, A. – Vraný, T.: Calculation of Thin-Walled Steel
Structures Using Direct Strength Method

The Direct Strength Method is a new calculation method
for the analysis of thin-walled cold-formed steel profiles.
The resistance of a thin-walled column or beam of open
cross-section is determined based on the knowledge of
critical stresses corresponding to local, distortional and
global buckling. Basic principles of the method and its
advantages and disadvantages in comparison with the
effective width method are described. Further, the calcu-
lation procedure is given and solved examples of a C-
shaped column and corrugated sheeting under bending
are presented. 

Ježek, A. – Vraný, T.: Berechnungen dünnwandiger
Stahlkonstruktionen mit der Direktfestigkeitsmethode 

Die Direktfestigkeitsmethode (Direct Strength Method)
ist ein neues im Ausland für die Analyse kaltgeformter
dünnwandiger Stahlprofile entwickeltes Berechnungs-
verfahren. Die Tragfähigkeit eines gedrückten oder ge-
bogenen dünnwandigen Stabes eines offenen Quer-
schnitts wird aufgrund der Kenntnis der kritischen
Spannung für lokale Beulung, Distorsionsknickung und
den Gesamtverlust der Stabilität bestimmt. Im Artikel
werden die Ausgangsprinzipien des Verfahrens und
seine Vor- und Nachteile im Vergleich mit dem
üblicheren Verfahren der mitwirkenden Breiten aufge-
führt. Des Weiteren werden die Beziehungen für die
Berechnung und gelöste Beispiele eines gedrückten Sta-
bes vom Querschnitt C und eines gebogenen Flachprofils
angeführt. 

�dizertace
Investment Strategies in Real Estate.
Grand Behaviour Based on Options 
and Games
Jurg Bernet

Práce se týká investiční strategie v oblasti nemovitostí. Pří-
nosem je použití teorie her a matematické modelování. Tři
vymezené strategie mohou pomoci investorům při jejich
rozhodování.

Zhodnocení geodynamických tendencí 
v prostoru střední a východní Evropy 
na podkladu regionální sítě GPS
Ing. Radim Kratochvíl

V dizertaci jsou epochová zpracování geodynamické sítě
CEGRN provedená softwarem Bernesa a dalšími autorem
vyvinutými prostředky. Je obsažena analýza přesnosti vý-
sledných souřadnic na podkladu denních rozptylů a odhale-
ní odlehlých měření.

Zesilování historických zděných kleneb
Ing. Václav Maršík

Aktuální problematika zesilování starých kleneb je zkoumá-
na numerickou analýzou porušení klenby různého tvaru. Ex-
perimenty zesílení tkaninami CFRP jsou porovnány s počí-
tačovou simulací. Výsledky jsou aplikovatelné v praxi.

Systéme der Festen Fahrbahn deren
Errichtung Prufung und Instandhaltung
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Winter

Dizertace se zaměřuje na použití pevné jízdní dráhy v kon-
strukci železniční (běžné i vysokorychlostní) tratě. Práce je
založena na rozsáhlých experimentech a výsledkem jsou
původní vědecké poznatky.

Research on the Thermophysical Behaviour
of Engineered Barier Material under
Extreme Condition
Ing. Radek Vašíček

Práce pojednává o termofyzikálních vlastnostech inženýr-
ských bariér vybudovaných na bázi bentonitu. Je zpracován
soubor měření na lisovaných vzorcích. Měření probíhala za
extrémních podmínek při vysokém bobtnacím tlaku, teplotě
100 ˚C na plně saturovaných vzorcích. Závěry směřují k nut-
nosti vzniku nové metodiky zkoušek. 

BAU 2009
12. – 17. ledna 2009

Nové výstaviště Mnichov

www.bau-muenchen.com
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Betony s krystalizační příměsí a jejich odolnost
proti tlakové vodě

Ing. Jiří PAZDERKA
doc. Ing. Eva BURGETOVÁ, CSc. 

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Silikátové hydroizolační materiály s krystalizačními
účinky jsou progresivní stavební materiály, jejichž po-
tenciál v oblasti pozemních staveb není dosud doceněn.
Pro hydroizolaci betonových konstrukcí spodní stavby
lze místo tradičních materiálů použít vodotěsný beton 
s krystalizační příměsí, čímž se zjednoduší provádění
spodní stavby. 

Úvod
Ochrana pozemních staveb proti vodě a vlhkosti je jednou

ze základních podmínek bezporuchové funkce stavebního
objektu. Oblast spodní stavby je zatěžována mnoha zdroji vlh-
kosti a patří k nejvíce ohroženým místům stavebního díla.
Relativně novou technologií k její ochraně jsou systémy
založené na silikátových hydroizolačních materiálech s krys-
talizačními účinky (zkráceně krystalizační hydroizolace) ur-
čené pro hydroizolaci nových konstrukcí i pro sanaci star-
ších konstrukcí, které jsou zatíženy prosakující vlhkostí.

Materiál a jeho vlastnosti
Krystalizační hydroizolace z hlediska možnosti použití

pro pozemní stavby ověřovalo a certifikovalo mnoho labora-
toří ve světě i v České republice. Téměř ve všech případech
byly prokázány hydroizolační vlastnosti betonových kon-
strukcí, na něž byly aplikovány. Materiálový systém na bázi
cementu, určený k aplikaci na nové i starší betonové kon-
strukce, se dodává na stavbu ve formě prášku, jehož domi-
nantní složku tvoří jemně mletý portlandský cement. Dále
obsahuje menší množství jemného křemičitého písku (podíl
se u jednotlivých typů výrobků mění), a zejména speciální
přísady, jejichž složení se mění podle výrobce. Většinou jde
o jednosložkové hydroizolační materiály. 

Jejich funkce je založena na stejném principu. Základem
je chemická reakce, díky níž proběhne v pórovém systému
betonu dodatečný proces (katalytická reakce), jehož důsled-
kem je zaplnění kapilárně aktivních pórů betonu speciálními
krystaly [6]. Tento proces probíhá vždy ve hmotě, a to i v pří-
padě aplikace formou nátěru nebo vsypu (krystaly prorůsta-
jí do hloubky betonové vrstvy). Nezbytnou podmínkou je
přítomnost vody v kapilárních pórech po dostatečnou dobu,
aby dodatečná krystalizace proběhla v nezbytném rozsahu.
Proto je výhodné systém použít tam, kde dochází k neustá-
lému pro pronikání vody do konstrukce.

U všech typů plošné aplikace krystalizačního materiálu
(příměsi, nátěru nebo vsypu) je nezbytné pečlivé ošetřování
ztvrdlého betonu nebo nátěru během zrání. Během hydrata-
ce betonu s běžným vodním součinitelem totiž cement spo-

třebuje většinu vody pro úvodní hydratační procesy. Ve chví-
li, kdy začíná dodatečný krystalizační proces způsobený krys-
talizační příměsí, by již bez dodatečného vlhčení nebyl ve
struktuře betonu dostatek vody a celý proces utěsňující krys-
talizace by nemohl zcela proběhnout. Následkem by byl ne-
dostatečný počet pórů vyplněných utěsňujícími krystaly a 
z toho vyplývající neuspokojivé hydroizolační vlastnosti be-
tonové konstrukce [5].

Způsob aplikace
Konkrétní způsob aplikace (a tomu odpovídající druh krys-

talizačního materiálu) se volí v závislosti na typu konstruk-
ce. Pro sanaci starších betonových konstrukcí, popř. hydro-
izolaci nových, se doporučuje nátěr nebo nástřik. Materiál
ve formě prášku se ve stanoveném poměru rozmíchá s vodou
a vzniklá směs se v jedné či dvou vrstvách nanese na povrch
konstrukce. U nových konstrukcí je možné hydroizolaci při-
mísit do čerstvého betonu, čímž dojde k hydroizolačnímu
účinku v celé hmotě konstrukce. Pro vodorovné konstrukce
(zejména betonové mazaniny) je výhodné nasypat prášek na
nezatuhlý povrch betonu a zapracovat ho elektrickou hladič-
kou. Jednosložkovým rychle tuhnoucím tmelem z tohoto
materiálu snadno a rychle zabráníme lokálním průsakům
trhlinami v betonové konstrukci (vždy v kombinaci s krys-
talizačním nátěrem). 

Aplikace krystalizačního materiálu formou příměsi přidá-
vané do betonu během míchání je vhodná pouze pro nové
konstrukce a je charakteristická tím, že dochází k vytvoření
vodonepropustného betonu v celé hmotě konstrukce (na roz-
díl od povrchových aplikací). Při torkretování vrstvy cemen-
tové malty s krystalizační příměsí na povrch konstrukce lze
materiál použít i pro sanaci zděných konstrukcí. Nejprve se
rozmíchá krystalizační příměs v záměsové vodě, a teprve
poté se smíchá s cementem a kamenivem. Dodržení techno-
logického postupu je velmi důležité, aby krystalizační pří-
měs byla v betonu rovnoměrně rozptýlena. Po uložení smě-
si do bednění (nebo torkretování) nastává – stejně jako u os-
tatních způsobů aplikace krystalizačních materiálů – důleži-
tá fáze ošetření ztvrdlého betonu. 

Legislativa
V současné době na našem trhu působí firmy, které jsou

buď licenčními výrobci zahraničních krystalizačních materiá-
lů, nebo samy vyvíjejí silikátové systémy. Za povšimnutí
stojí, že zatímco téměř všichni výrobci udávají u svých sys-
témů maximální tlak vody, kterému je schopná jejich hydro-
izolace odolávat, téměř nikdo (s výjimkou některých výrob-
ků systému Akvatron) neudává průsak při vodním tlaku 
0,5 MPa v betonu s aplikovanou krystalizační hydroizolací
tak, jak to požaduje norma [1]. Fakt, že deklarují pouze ma-
ximální tlak vody, při němž nedochází k průsaku konstruk-
cí, vychází ze zrušených norem [3], [4]. Je tedy zřejmé, že
tyto údaje jsou z pohledu současné legislativy nevyhovující.
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Další skutečností je, že v podstatě každý z výrobců udá-
vá jinou minimální dobu potřebnou k dodatečné krystaliza-
ci v takové míře, aby bylo možné konstrukci považovat za
vodotěsnou, např. hodnota udávaná u systému Akvatron (21
dní) je v ostrém kontrastu s hodnotou u systému Penetron
(5 dní). Může to být dáno rozdílnými požadavky na maxi-
mální průsak při daném tlaku vody, kdy již firmy považují
materiál za vodonepropustný. Rozdíl může být způsoben
různými metodami ověřování. V každém případě však roz-
díly mezi jednotlivými výrobky snižují věrohodnost uvádě-
ných hodnot a byly podnětem k níže popsanému experi-
mentu.

Experiment
Cílem zkoušky bylo stanovení závislosti hloubky průsaku

vody v betonu s krystalizační příměsí na čase. Sledován byl
úsek od 3 do 28 dnů po vytvoření zkušebních těles. Ve zvo-
lených intervalech byl měřen průsak na jednotlivých zkušeb-
ních tělesech. Experiment byl zakončen zkouškou propust-
nosti po uplynutí předepsané doby, tj. 28 dnů, od vytvoření
těles [1]. 

Pro zkoušku bylo vyrobeno v Experimentálním centru
Fakulty stavební ČVUT celkem dvanáct vzorků z betonu s
krystalizační příměsí. Tělesa z betonu C 16/20 (tab. 1) měla
„simulovat“ beton vodotěsné základové vany podsklepené
stavby, na kterou působí tlaková spodní voda. Krystalizační
příměsí byl materiál Xypex Admix C-1000 přidaný do beto-
nu během míchání v hmotnosti odpovídající 2 % hmotnosti
cementu. Směs byla za průběžného hutnění na vibračním
stole postupně ukládána do forem s následným ošetřením
povrchu vzorku [2]. Po třech dnech byla tělesa vyjmuta z
forem a uložena do plastové nádoby k dalšímu zrání. 

Povrch tělesa vystavený vodnímu tlaku byl nejprve očiš-
těn a zdrsněn ocelovým kartáčem. Následně bylo těleso osa-
zeno do vodotlačné stolice (obr. 1) a po dobu 72 hodin zatěžo-
váno tlakem 0,5 MPa v ploše ∅ 75 mm. 

Poté byl vzorek vyjmut, rozlomen v polovině kolmo ve
směru působení tlaku vody a na lomové ploše změřen prů-
sak vody s přesností na 1 mm. Schéma uspořádání zkoušky
je patrné z obr. 2. 

Po uplynutí předepsané doby bylo těleso vyjmuto ze zaří-
zení, změřena maximální hloubka průsaku a vypočítán prů-
měr z hodnot průsaku na obou polovinách rozlomeného
tělesa. Pro lepší porovnání byla čára průsaku všech zkušeb-
ních těles zvýrazněna. Během ověřování nedošlo k situaci,
že by voda z tělesa vytékala, a proto je možné ve smyslu
požadavku normy [1] považovat výsledky zkoušky za platné.

Hlavním cílem experimentu však byla analýza vlivu časo-
vého faktoru na propustnost betonu s krystalizační příměsí.
Zkouška propustnosti na prvním vzorku byla provedena po

Tab. 1. Složení betonové směsi pro výrobu vzorků

Složka Popis Množství na 1 m3 

[kg]

frakce 0-4 834

frakce 4-8 400

frakce 8-16 756

cement CEM II/B - M 32,5 R 294

krystalizační příměs Xypex Admix C-1000 5,9

voda z vodovodu 173

kamenivo

Obr. 1. Zkušební těleso ve vodotlačné stolici

Obr. 2. Schéma uspořádání zkoušky
1 –  těsnicí kroužek, 2 – tlakoměr, 3 – tlak vody, 4 – upínací šroub,
5 – zkušební těleso
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třech dnech od jeho vytvoření. Na dalších tělesech se zkouš-
ky prováděly v intervalu 3 až 4 dny. Pro úplnost je třeba při-
pomenout, že norma [1] předepisuje provedení zkoušky pro-
pustnosti po 28 dnech, což nebylo možné respektovat, pro-
tože cílem experimentu bylo zkoumat závislost průsaku na
čase. Průsak na zkušebních tělesech, kdy se jeho hloubka
dynamicky měnila, je patrný z obr. 3. Výsledky posledního
měření po 28 dnech (sada 3 těles) lze považovat za závazné.
Výsledná hodnota maximálního průsaku byla stanovena
jako průměr hodnot naměřených na jednotlivých tělesech.

Hodnocení 
Výrobce ověřované krystalizační příměsi ve svých pod-

kladech uvádí minimální dobu utěsňující krystalizace, tzn.
dobu, po které je již možné zatížit beton s příměsí tlakovou
vodou, 15 dní. Během experimentu bylo naměřeno 9 hodnot
průsaku v 7 intervalech (poslední měření bylo provedeno na
sérii 3 těles). Výsledky jsou uvedeny v tab. 2. Z grafu na obr. 5
je patrný poměrně rychlý nárůst vodonepropustnosti betonu
s krystalizační příměsí. Již po sedmi dnech od vytvoření
dosahuje průsak při zatížení tlakovou vodou v teoretické
hloubce 50 m pod vodní hladinou (0,5 MPa) maximálních
hodnot 21 mm, což je přijatelná hodnota pro konstrukce
bílých základových van, jejichž tloušťka stěny obvykle bývá
minimálně 200 mm.

Je zřejmé, že tlaková voda působící na spodní stavbu bude
v praxi dosahovat mnohem nižších hodnot. Pokud bychom
uvažovali objekt se dvěma podzemními podlažími a teore-
tickou možnost, že se hladina podzemní vody nalézá při
dlouhotrvajících deštích přímo pod povrchem terénu, dále
konstrukční výšku podzemního podlaží 3 m, zjišťujeme, že
tlak na konstrukci stěny základové vany v nejhlubším místě
stavby bude dosahovat maximálně 0,06 MPa. Lze předpo-
kládat, že tomuto tlaku bude odpovídat mnohem menší prů-
sak než naměřený při zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že u
běžných staveb lze konstrukci základové vany s krystali-
zační příměsí vystavit působení tlakové vody již za poměr-

a)

c)

b)

Obr. 3. Geometrie průsaku na rozlomené ploše zkušebních těles
a – po 3 (6) dnech, b – po 7 (10) dnech, c  – po 10 (13) dnech

Obr. 4. Zkouška propustnosti [1] na sadě těles po 28 dnech

Tab. 2. Průsak v závislosti na čase

čas začátku 
zatížení vodou 
[dny] 

3 7 10 13 21 24

max. hloubka 
průsaku [mm]

47 21 17 16 16 16 15 16 14

28
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ně krátkou dobu, přibližně 7 až 8 dní od vytvoření. Na ob-
rázku 6 jsou seřazena jednotlivá tělesa po skončení experi-
mentu s vyznačením geometrie průsaku. 

Závěr
Výsledky ukázaly, že úplných hydroizolačních vlastností,

tzn. ustáleného průsaku, dosahuje beton s krystalizační pří-
měsí mezi 11. až 12. dnem od vytvoření. Po této době zůstá-
vá přibližně na úrovni 15 mm. Minimální doba stanovená
výrobcem ověřované krystalizační příměsi (15 dní) je tedy
značně na straně bezpečnosti. Je však nutno připomenout, že
minimální doba, po které je možné beton s krystalizační hy-
droizolací zatížit tlakovou vodou, se u jednotlivých výrobců
liší. V pozemních stavbách bývá konstrukce obvykle zatíže-
na podstatně nižším tlakem vody, než je tlak vyvozený bě-
hem zkoušky propustnosti. Lze předpokládat, že i hloubka

průsaku bude v těchto případech menší. Beton s krystali-
zační příměsí je tedy možné v těchto případech zatížit tlako-
vou vodou již dříve, přibližně po 7 až 8 dnech od vytvoření
konstrukce, kdy je již maximální průsak přijatelný (přibliž-
ně 20 mm).

Na základě výsledků provedených experimentů je možné
konstatovat, že krystalizační hydroizolace aplikované ve
formě příměsi do betonu jsou kvalitní hydroizolační systémy
zaručující spolehlivost a trvanlivost konstrukcí pozemních
staveb.

Článek vznikl za podpory projektu CTU 0700111 „Ana-
lýza funkčního principu a spolehlivosti krystalizačních
hydroizolací“.
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Obr. 5. Geometrie průsaku na tělesech

Obr. 6. Závislost hloubky průsaku na čase

Pazderka, J. – Burgetová, E.: Betone mit Kristalli-
sationszuätzen und ihre Beständigkeit gegen Druck-
wasser

Silikatische Bauwerksabdichtungen mit kristallartigen
Tiefenwirkungen sind neuzeitliche Baustoffe, deren
Fähigkeiten im Hochbau bisher nicht ausgeschöpft sind.
Für die Abdichtung des unterirdischen Teils eines neuen
Bauwerks ist es möglich, Beton mit einem kristallisieren-
den Zusatz zu benützen. Diese Durchführung ist gün-
stiger als der traditionelle Feuchtigkeitsschutz. Der
Schwerpunkt dieses Artikels ist die Beschreibung eines
Versuchs, dessen Ziel es war, die Zuverlässigkeit und
Beständigkeit des Betons mit einem Kristallisierungs-
zusatz gegen die Wirkungen von Druckwasser in Abhän-
gigkeit vom Zeitfaktor zu überprüfen.

Pazderka, J. – Burgetová, E.: Concretes with Crystalline
Admixture and their Resistance to Pressure Water

Waterproofing crystalline systems are contemporary
structural materials whose potential has not been used
fully in building construction yet. The integral water-
proofing crystalline admixture in concrete (which is in-
cluded in the concrete mix at the time of batching) is use-
ful for waterproofing of underground concrete parts of
new buildings (instead of traditional watrproofing sys-
tems). The major part of this paper describes an experi-
ment whose objective was to test resistance of the water-
proofing on concrete with crystalline admixture (to pres-
sure water).

obzor_6.qxp  11.6.2008  18:04  Stránka 171



172 STAVEBNÍ OBZOR 6/2008
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Trvanlivost betonu je jedním z parametrů charakterizu-
jících schopnost materiálu odolávat cyklům zmrazová-
ní/rozmrazování při současném působení chemických
rozmrazovacích prostředků. Přídavkem metakaolinu lze
omezit objem pórů a zlepšit kompaktnost materiálu.
Článek popisuje experimentální stanovení množství po-
vrchového odpadu u různých betonů v závislosti na poč-
tu cyklů zmrazování/rozmrazování v solném roztoku.

Úvod
Receptury nejčastěji používaných vysokohodnotných a sa-

mozhutnitelných betonů obsahují nové typy superplastifiká-
torů na bázi karboxyléterů. Výsledkem je výrazné zlepšení
základních fyzikálních a mechanických parametrů. V ně-
kterých případech však nedochází ke zlepšení takových spe-
ciálních parametrů, jako je odolnost vůči působení chemic-
kých rozmrazovacích prostředků, což způsobuje problémy
zejména při použití do krytu vozovky. Pak je nutné upravit
recepturu takovou příměsí, která dokáže zčásti nahradit ce-
ment, a současně, díky speciálně upravené granulometrii,
zaplnit mikropóry ve struktuře betonu. Jednou z možných
příměsí je latentní hydraulická látka na bázi metakaolinu. Ve
směsi s cementem reaguje s hydroxidem vápenatým a vy-
tváří nové hydratační produkty. 

Popis experimentů
Pro výzkum byl použit metakaolin firmy KERAMOST,

dodávaný na spotřebitelský trh od roku 2006. Vyrábí se 
z místních surovinových zdrojů – kaolinu z oblasti Kadaň-
ska – řízeným pálením při teplotách 600 až 800 ˚C. Mletím
se granulometricky upravuje na materiál čistě bílé barvy
zásadně se lišící jemností mletí – metakaolin KM 40 (do 
40 µm) a metakaolin KM 60 (do 63 µm). Účinek příměsi
metakaolinu KM 40 byl zkoumán jako částečná náhrada
pojiva CEM I 42,5R Mokrá. Jeho typické vlastnosti, uvádě-
né výrobcem, jsou v tab. 1 až tab. 3.

Kromě sledování jeho vlivu na reologické vlastnosti čer-
stvého betonu a průběh základních mechanických parametrů
(pevnost v tlaku, statický modul pružnosti) byla sledována
zejména odolnost vůči působení chemických rozmrazova-
cích látek (CHRL) ve smyslu ČSN 73 1326 [4], a to ve variantě B1 
– srovnávací beton bez přídavku metakaolinu a B2 – beton 

s metakaolinem v množství 10 % hmotnosti cementu se
zvýšenou dávkou superplastifikátoru v množství 2 % hmot-
nosti jemných složek směsi (tab. 4). 

Tab. 1. Typické vlastnosti metakaolinu KM 40

Vlastnosti [%]

obsah Al2O3 40–42

obsah SiO2 51–53

obsah Fe2O3 1,20–1,40

obsah TiO2 0,70–0,75

obsah K2O + Na2O 1,35–1,45

obsah CaO 0,25–0,30

obsah MgO 0,35–0,40

další nestanovené oxidy cca 0,50

ztráta žíháním cca 1,50

Tab. 2. Granulometrie metakaolinu KM 40

Tab. 3. Zbytek na sítu

[µm] [%]

40–20  » 2,5

20–10  » 9,6

10–5 » 27,4

5–2 » 15,5

2–1  » 18,1

< 1 » 26,9

Frakce

[µm] Materiál [%]

KM 60 cca 1

KM 40 < 1

KM 60 cca 1

KM 40 cca 1

63

40
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Směs B1 vykazovala konzistenci středně měkkou – sed-
nutí kužele S3, směs B2 konzistenci rozlitím podle ČSN EN
206-1 [5] po 15 minutách rozlití 540 mm, po 30 minutách
rozlití 540 mm, po 60 minutách rozlití 490 mm, po 90 minu-
tách rozlití 460 mm. Z uvedených hodnot je zřejmé, že jde
o beton, jehož parametry jsou srovnatelné se samozhutnitel-
ným betonem.

Z mechanických parametrů byla sledována pevnost v tla-
ku podle ČSN EN 12390-3 [6] na betonových zkušebních
tělesech ve tvaru krychle 150 x 150 x 150 mm a statický
modul pružnosti podle ČSN ISO 6784 [7] na betonových
zkušebních tělesech ve tvaru trámku 100 x 100 x 400 mm ve
stáří 28 dní, uložených pod vodou. Průměrné výsledky me-
chanických parametrů jsou uvedeny v tab. 5.

Měření odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám
bylo provedeno podle ČSN 73 1326 – metoda C [4] na be-
tonových zkušebních tělesech ve tvaru válců ∅ 150 mm a
výšce 50 mm. Zatěžovací cyklus spočívá v zalití jejich po-
vrchu solným roztokem v koncentraci 3 % NaCl při teplotě

cirkulujícího vzduchu –18 ˚C po dobu tří hodin, a následně
+5 ˚C po dobu dalších tří hodin. Uvolněný materiál z povr-
chu betonového zkušebního tělesa se zachytává a mění se
solný roztok. Po vysušení uvolněného materiálu se stanoví
hmotnost odpadu [g/m2]. Povrch vzorků betonu obou recep-
tur je fotograficky dokumentován na obr. 1. Nalevo je vzo-
rek s příměsí metakaolinu, napravo ze srovnávacího betonu,
oba po padesáti cyklech zmrazování/rozmrazování. Zároveň
se měřila povrchová nasákavost v čase 15 minut [g/m2].
Výsledky, uvedené v tab. 6, jsou průměrné hodnoty vždy ze
tří zkoušek. Graficky je závislost množství povrchového
odpadu betonu na počtu cyklů znázorněna v obr. 2. 

Závěry 
Příměs mikroplniva na bázi metakaolinu se projevuje

příznivě nejen na zlepšení mechanických parametrů betonu
(nárůst pevnosti v tlaku z 63,7 na 90,0 MPa), ale zejména na
výrazném zvýšení odolnosti proti působení chemických roz-
mrazovacích látek. Zatímco u srovnávacího betonu (B1)
dochází k povrchovému odpadu okolo 1 000 g/m2 již při 
50 cyklech, u betonu s příměsí metakaolinu (B2) je i po
100 cyklech hodnota povrchového odpadu ve výši 266,8 g/m2

téměř čtyřikrát nižší, než je normou stanovený limit.

Experimentální práce na projektu byly provedeny s pod-
porou výzkumného záměru MŠMT č. MSM 6840770031
a za podpory firmy KERAMOST, a. s., Most. 
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Tab. 4. Složení betonových směsí

B1 B2

CEM I 42,5 R lokalita Mokrá 440 400

metakaolin KERAMOST – 40

plastifikátor Stachement 2090 4,4 8,8

voda 177 160

kamenivo frakce 0–4 mm 795 795

kamenivo frakce 4–8 mm 315 315

kamenivo frakce 8–16 mm 670 670

Složení 
[kg/m3]

Tab. 5. Průměrné hodnoty mechanických parametrů betonových
zkušebních těles

Pevnost 
v tlaku 

Modul 
pružnosti

B1 2 388 63,7 38 500

B2 2 428 90 43 970

Receptura

[MPa]

Objemová 
hmotnost

[kg/m3] 

Obr. 1. Zkušební vzorky po zkoušce CHRL

Receptura B1 B2

objemová hmotnost [kg/m3] 2 399 2 412

povrchová nasákavost 

    po 15 minutách [g/m2]
300,2 127,8

celkový odpad [g/m2] 

po 25 cyklech  539,1 33,4

po 50 cyklech 928,3 83,4

po 75 cyklech  1428,6 155,6

po 100 cyklech  1906,6 266,8

Tab. 6. Průměrná povrchová nasákavost a odolnost vůči CHRL

Obr. 2. Závislost povrchového odpadu na počtu zatěžovacích cyklů
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[2] Konvalinka, P. – Kolář, K. – Klečka, T.: Vliv přídavku me-
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rence „Technologie betonu“, Pardubice, 2007.

[3] Kolář, K. – Klečka, T. – Kolísko, J. – Konvalinka, P.: Zvýšení
odolnosti vysokohodnotných betonů proti působení chemických
rozmrazovacích látek příměsí metakaolinu. [Sborník], konfe-
rence „ Speciální betony“, Karlova Studánka, 2007.

[4] ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu
proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. ÚNM,
1984.

[5] ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a
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Kolář, K. – Konvalinka, P. – Jandeková, D. – Klečka, T.
– Kolísko, J. – Pecina, K.: Effect of Metakaoline
Admixture on Concrete Durability

Durability of concrete is one of the parameters charac-
terizing the capability of the material to resist free-
zing/thawing cycles while employing chemical defrosting
agents. Adding metakaoline may improve the compact-
ness of concrete and limit the volume of pores in the ma-
terial. This paper shows experimental determination of
the amount of surface waste of various concretes depend-
ing on the number of freezing/thawing cycles in a salt
solution.

Kolář, K. – Konvalinka, P. – Jandeková, D. – Klečka, T.
– Kolísko, J. – Pecina, K.: Der Einfluss der Zugabe von
Metakaolin auf die Dauerhaftigkeit von Beton 

Die Dauerhaftigkeit von Beton ist einer der Parameter,
welche die Fähigkeit des Materials charakterisieren,
Frost-Tau-Wechseln bei gleichzeitiger Einwirkung von
Frostschutzmitteln zu widerstehen. Durch die Zugabe
von Metakaolin kann die Kompaktheit verbessert und
das Porenvolumen im Material begrenzt werden. Der
Artikel befasst sich mit der experimentellen Bestimmung
der Menge des Oberflächenabfalls bei verschiedenen
Betonen in Abhängigkeit von der Anzahl der Frost-Tau-
Wechsel in einer Salzlösung.

�projekty

�projekty

Palác Archa 
Vlastníkem bývalé budovy ČSOB v pražské ulici Na Poříčí
je společnost Orco. V rámci nového projektu zde hodlá
vybudovat moderní víceúčelový projekt. Rekonstrukce pro-
bíhá ve dvou fázích, z nichž první o rozloze 7 500 m2 byla
úspěšně dokončena. Dokončení celého projektu se očekává
v prvním čtvrtletí roku 2009. Pasáž, spojující ulice Na Poří-
čí a Na Florenci, nabídne návštěvníkům možnost kulturního
vyžití v divadle Archa. V přízemních prostorách je plánová-
na řada stylových obchodů a kaváren.

Projekt sestává z pěti budov a nádvoří včetně dvou histo-
rických objektů navržených Josefem Gočárem a Františkem
Markem ve třicátých letech minulého století. Architektem je
společnost Chapman Taylor International, hlavním dodava-
telem stavby IMOS Brno, závod Ostrava.

Tisková informace

Explora Business Centre
Budova Jupiter je první fází projektu Explora Business

Centre v jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských oblas-
tí. Objekt, sestávající z osmi nadzemních a třech podzem-
ních podlaží, nabídne přibližně 21 100 m2 pronajímatelné
plochy, z níž 1 967 m2 je určeno pro maloobchodní aktivity.
Předpokládané datum dokončení první fáze je podzim 2008. 

Projekt Explora Business Centre přední investiční a deve-
loperské společnosti v oblasti nemovitostí ve střední Evropě
Quinlan Private Golub se bude nacházet v Praze 13 na roz-
loze 2,5 ha, v těsné blízkosti stanice metra Nové Butovice.
Strategicky výhodná poloha nabízí výhodnou dostupnost jak
z centra města, hlavních dopravních tepen i letiště Ruzyně.
Očekává se, že po dokončení nabídne téměř dva tisíce stá-
lých pracovních míst. Náklady na výstavbu se odhadují na
860 mil. Kč. Generální projektantem je Atelier A. B. D. Fáze
II – Neptune a fáze III – Saturn jsou ve stadiu příprav. Při
zahájení projektu byla pro připomínku příštím generacím do
země uložena časová schránka s předměty reprezentujícími
současnost. Podle potvrzení z britského muzea jde o první
českou časovou schránku registrovanou u organizace Inter-
national Time Capsule Society.

Tisková informace

obzor_6.qxp  11.6.2008  18:04  Stránka 174



STAVEBNÍ OBZOR 6/2008 175

Počítačová simulace vlhkostních a teplotních polí
v obvodovém plášti na bázi lité sádry 

Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.
Ing. Pavel TESÁREK, Ph.D.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je popsána počítačová analýza teplotně vlh-
kostních poměrů v obvodových pláštích s vnější tepelnou
izolací pro tři typy lité sádry a čtyři typy tepelně izolač-
ních materiálů. Pro řešení transportu tepla a vlhkosti je
použit program TRANSMAT 4.3. Teplota, relativní vlh-
kost a nadměrný hygroskopický obsah vlhkosti  jsou
počítány pro dobu pěti let. 

Úvod 
Průmyslová výroba sádry u nás není stále ještě rozvinuta

tak jako např. v Polsku nebo Německu. Jedním z důvodů je
to, že se u nás na rozdíl od jmenovaných zemí nachází pouze
jedno ložisko přírodního sádrovce. Poněkud lepší situaci za-
znamenáváme v oblasti použití druhotných zdrojů, zejména
chemosádrovců (vedlejších produktů při chemické výrobě)
[1] a energosádrovců (při odsiřování v tepelných elektrár-
nách) [2]. Energosádra se používá nejčastěji k výrobě sádro-
kartónových a sádrovláknitých desek [3]. V popisovaném
výzkumu se předpokládá využití energosádry jako materiá-
lu pro výrobu prvků nosné konstrukce obvodového pláště
[4]. Pláště na bázi sádry byly v omezené míře u výše jmeno-
vaných sousedů již ověřovány, např. [5], [6], ale jejich prak-
tické použití na stavbách dosud nebylo příliš časté. 

V článku chceme posoudit obvodový pláš�, jehož základ
tvoří bloky z lité sádry opatřené z vnější strany tepelnou
izolací. Celkem bylo navrženo 12 skladeb obvodového pláš-
tě – 3 varianty nosné konstrukce na bázi sádry (1 neuprave-
ná a 2 upravené hydrofobizačními přísadami) a 4 varianty
vnějšího zateplovacího systému na bázi různých tepelně izo-
lačních materiálů.

Návrh obvodového pláště 
Obvodový plášť (obr. 1) byl navržen podle tepelně tech-

nických normových požadavků pro dodatečné izolace. Zá-
kladem je nosný blok z lité sádry tl. 300 mm. Vnější tepel-
ně izolační systém má tl. 100 mm. Tento standardní rozměr
se v současné době používá často pro dodatečné zateplení,
ale často i u novostaveb. Upevněn může být pomocí kotvi-
cího systému a plošné stěrky na vápenosádrové bázi. Tato
pomocná vrstva byla při výpočtech zanedbána, protože
vlastnostmi je blízká sádrovému bloku. Na exteriérové stra-
ně je umístěna vápenocementová vnější omítka tl. 10 mm.
Jejím hlavním úkolem je ochrana tepelně izolačního systé-
mu a zajištění plné funkčnosti konstrukce. Omítka by měla
zabránit pronikání vody (hnaného deště) do konstrukce,
ovšem při zachování odvodu vlhkosti (vodních par) do
exteriéru. 

Studovaná β-energosádra pochází z elektrárny Počerady,
kde se vyrábí výpalem z energosádrovce. Ten vzniká jako
vedlejší produkt při odsíření spalin energetických celků při
spalování uhlí s obsahem síry. Nejčastěji se používá mokrá
vápencová vypírka [7], při níž vzniká velmi kvalitní náhra-
da přírodního sádrovce s čistotou vyšší než 98 %. Její čisto-
ta závisí na čistotě použitého vápence. Pak odpadá těžba,
drcení i mletí suroviny, protože sádrovec se dodává ve formě
prášku nebo pelet (granulí).

Energosádra byla v souladu s ČSN 72 2301 [8] klasifi-
kována jako G-13 B III [8]. Vodní součinitel byl stanoven na
hodnotu 0,627 a odpovídá normální konzistenci. Referenční
materiál byl označen S0. Další dva materiály byly upraveny
dvěma hydrofobizačními přísadami. První materiál, který
byl pracovně označen jako S3, obsahoval přípravek IMES-
TA IBS 47 (IMESTA, Dubá u České Lípy). Jde o bílý prášek
určený přímo k hydrofobizaci sádrového pojiva, který se
dávkuje přímo do sádry. Druhý materiál (S4) obsahoval hyd-
rofobizační přípravek ZONYL 9027 (Du Pont, USA) ve for-
mě roztoku, který se přidává do záměsové vody. Vodní sou-
činitel byl u obou materiálů stejný jako pro referenční sadu.
Složení jednotlivých sad, vodní součinitel, použitá přísada a
její množství je uvedeno v tab. 1, základní vlastnosti mate-
riálů v tab. 2.

Obr. 1. Schéma obvodového pláště použitého 
při počítačové simulaci 

1 – externí omítka, 2 – tepelná izolace, 3 – nosná konstrukce

Tab. 1. Složení materiálů [9]

S0 0,627 – –

S3 0,627 IMESTA IBS 47 0,5 % hm.

S4 0,627 ZONYL 9027 5,0 % roztok

Materiál
Vodní 

součinitel
Přísada Množství přísady
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Jako vnější tepelná izolace byly použity čtyři charakteristic-
ké typy materiálů: 

I. hydrofilní materiál s nízkou hygroskopicitou na bázi
minerální vlny,

II. hydrofilní materiál s vysokou hygroskopicitou na
bázi kalcium silikátu, 

III. hydrofobní materiál s nízkým faktorem difúzního
odporu na bázi minerální vlny,

IV. hydrofobní materiál s vysokým faktorem difúzního
odporu na bázi polystyrenu.

Základní charakteristiky izolačních materiálů a vápenoce-
mentové omítky byly zjištěny v laboratoři transportních pro-
cesů nebo převzaty z materiálové databáze [10]. Materiálo-
vé charakteristiky tepelných izolací použitých ve výpočtech
jsou v tab. 3.

Simulační program TRANSMAT 
Výpočty byly provedeny programem TRANSMAT 4.3,

vyvinutým na Katedře mechaniky Fakulty stavební ČVUT
v Praze [11]. Přenos vlhkosti a tepla popisuje soustava par-
ciálních diferenciálních rovnic, která se řeší nejčastěji meto-
dou konečných prvků. Tato metoda je základem programo-
vého balíku SIFEL, vyvíjeného na stejné katedře, který byl
využit i pro řešení přenosu vlhkosti a tepla v tomto článku.
Při formulaci bilančních rovnic vlhkosti a tepla byl využit
Kűnzelův model [12]

kde ρv je parciální hustota vlhkosti, ϕ relativní vlhkost, 
δp permeabilita vodní páry, ps tlak nasycené vodní páry, 

H hustota entalpie, Lv skupenské teplo výparné, λ součinitel
tepelné vodivosti a T teplota, 

je koeficient vodivosti kapalné vlhkosti, DW je koeficient
kapilárního transportu [12].

Počáteční a okrajové podmínky modelu by měly co nejvíce
odpovídat skutečnosti, přičemž okrajové podmínky pro ex-
teriérovou stranu by měly být co nejpřesnější. Toho bylo do-
saženo použitím meteorologických dat pro Prahu. Z hledis-
ka dlouhodobé spolehlivosti se nejčastěji používá referenční
rok. V interiéru byly použity konstantní podmínky – relativ-
ní vlhkost 55 % a teplota 21 °C. Začátek simulace byl zvo-
len na 1. července, její délka pět let. Trvání simulace je vole-
no z důvodu možnosti odhalení vlivů, které se mohou obje-
vit až po delší době, a tím přispět k přesnějšímu řešení pro-
blému. 

Výsledky a diskuze
Dlouhodobé chování systému z tepelně vlhkostního hle-

diska bylo charakterizováno teplotou, relativní vlhkostí vzdu-

Tab. 2. Vlastnosti materiálů 

ρ c κ µ θ sat θ hyg λdry λsat

[kg/m3] [J/kgK] [m2/s] [-]

S0 1 019 840 2,63E-07 5,4 0,60 0,230 0,47 0,86

S3 942 840 1,47E-07 5,4 0,61 0,181 0,41 0,70

S4 941 840 7,32E-09 5,4 0,62 0,166 0,38 0,80

Materiál
[m3/m3]  [W/mK]

ρ c κ µ θ sat θ hyg

[kg/m3] [J/kgK] [m2/s] [-]

I. 150 840 1.10-7.e0.0485. q 2,00 0,95 0,0060 0,04 1,10

II. 230 1 000 2.10-8.e0.0523. q 2,50 0,88 0,2200 0,06 0,40

III. 170 840 5.10-13.e0.1486. q 3,00 0,31 0,0073 0,06 1,20

IV. 30 1 300 2.10-11.e0.0475. q 50,00 0,97 0,0010 0,04 0,56

λdry

[W/mK][m3/m3]
Materiál

ρ – objemová hmotnost, c – měrná tepelná kapacita, κ – průměrná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti, µ – faktor difúzního odporu vodní
páry, θsat – saturovaný obsah vlhkosti, θhyg – hygroskopický obsah vlhkosti, λdry – součinitel tepelné vodivosti pro vzorek v suchém stavu, 
λsat součinitel tepelné vodivosti pro vzorek v plně nasyceném stavu 

Tab. 3. Porovnání vlastností tepelně izolačních materiálů

,         (1)

,   (2)

ϕ
ρ

ϕ d
dDD v

w= ,                                   (3)

Obr. 2. Schéma obvodového pláště a okolní podmínky
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chu a nadměrným hygroskopickým obsahem vlhkosti. Pro
vyhodnocení byly vybrány dva profily v konstrukci. Profil
A-A’ byl na rozhraní mezi tepelnou izolací a nosnou kon-
strukcí (ve vzdálenosti 110 mm od vnějšího líce), profil B-B’
byl veden napříč konstrukcí. 

Nemodifikovaný materiál S0
Relativní vlhkost v profilu B-B’ ve stěně vyrobené z ne-

modifikované sádry (S0) v posledním roce pro 15. prosinec
je zřejmá z obr. 3. Tento profil je charakteristický pro zimní
období. Nadměrná hygroskopická vlhkost se zjevně neobje-
vuje nikde ve stěně, ačkoli u hydrofobizovaných izolací je
ke vzniku kondenzace velmi blízko, relativní vlhkost v te-
pelně izolační vrstvě je na úrovni 90 % a vyšší.

Průběh relativní vlhkosti v profilu A-A’, který je mezi te-
pelnou izolací a nosnou konstrukcí, v rozmezí 1. až 31. led-
na pro čtvrtý rok simulace, ukazuje obr. 4. Výskyt nadměrné
hygroskopické vlhkosti je zde zřejmě velmi nepravděpodob-
ný. Hodnoty relativní vlhkosti mají u všech čtyř tepelných
izolací dosti daleko ke vzniku kondenzace.

Teplotní profily ve stěně na bázi nemodifikované sádry
(S0) v posledním roce pro 15. prosinec, svědčící o dobré
účinnosti všech čtyř tepelně izolačních materiálů z tepelné-
ho hlediska, prezentuje obr. 5.

Modifikovaný materiál S3

Profil relativní vlhkosti v sádrovém bloku vyrobeném 
z modifikovaného sádrového materiálu (S3) pro 15. prosi-
nec je znázorněn na obr. 6. Při porovnání použití bloku 
z nemodifikované a modifikované sádry je zřejmé, že prů-
běh se téměř neliší. Důvodem je nepochybně fakt, že hydro-
fobizace u materiálu S3 nebyla příliš úspěšná (viz údaje pro

vlhkostní parametry v tab. 2). Ostatní výsledky pro tento
materiál jsou také téměř identické jako pro nemodifikova-
nou sádru, a proto je neuvádíme.

Modifikovaný materiál S4
Typické profily relativní vlhkosti v sádrovém bloku s mo-

difikací S4 pro 15. prosinec v posledním roce simulace uka-
zuje obr. 7. Zde jsou již rozdíly při porovnání s blokem 
z nemodifikované sádry patrnější – hodnoty relativní vlh-
kosti jsou poněkud příznivější (maximální relativní vlhkost
je i pro hydrofobní izolace 90 %, takže riziko kondenzace
sice existuje, ale je nižší než u stěny z materiálu S0). Roz-
díly v profilech se týkají zejména tepelně izolační vrstvy,
ale zřetelné jsou i v sádrovém bloku (největší pro izolaci III).
Tyto rozdíly však z hlediska teplotně vlhkostního chování
sádrové stěny nemají větší význam.

Obr. 3. Relativní vlhkost, nemodifikovaná sádra (S0), profil B-B’

Obr. 4. Relativní vlhkost, nemodifikovaná sádra (S0), profil A-A’

Obr. 5. Teplota, nemodifikovaná sádra (S0), profil B-B’

Obr. 6. Relativní vlhkost, modifikovaná sádra (S3), profil B-B’

Obr. 7. Relativní vlhkost, modifikovaná sádra (S4), profil B-B’
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Průběh relativní vlhkosti v profilu A-A’ od 1. ledna do 31.
prosince pro čtvrtý rok simulace ukazuje obr. 8. Rozdíly 
v porovnání s obr. 4 pro nemodifikovaný materiál nejsou
pro izolace I, II a IV příliš velké, pro hydrofobní izolaci III
jsou již podstatnější, ale z hlediska dlouhodobějšího vlhkost-
ně teplotního namáhání nemají na chování zkoumané kon-
strukce výraznější vliv.

Příklad teplotního profilu ve stěně vyrobené z modifiko-
vané sádry (S4) pro 15. prosinec posledního roku simulace
ukazuje obr. 9. Z porovnání s průběhem na obr. 5 je patrné,
že profily jsou téměř identické jako pro nemodifikovaný ma-
teriál (S0) a stěna funguje z tepelného hlediska uspokojivě.

Závěr
Výsledky počítačových simulací teplotních a vlhkostních

polí v obvodovém plášti na bázi sádry ukazují, že navržené
řešení by mohlo být základem pro využití energosádry v po-
době litých konstrukčních bloků v praxi. Hlavní požadavek,
aby se zatvrdlá sádra nedostávala do styku s nadměrnou
hygroskopickou vlhkostí, která by v ní neměla vznikat ani
v průběhu času, protože by docházelo k částečnému rozpouště-
ní sádrovce, byl splněn pro všechny typy sádry a tepelné izo-
lace. Z ověřovaných skladeb se jeví jako nejvhodnější kom-
binace bloku ze surové (nemodifikované) energosádry a te-
pelné izolace na bázi hydrofobní minerální vlny. 

Navržený obvodový plášť je v souladu se současnými
trendy ve výstavbě, zaměřenými na udržitelný rozvoj. Spl-
ňuje tepelné a vlhkostní požadavky, a zároveň přináší vhod-
né řešení z hlediska ekonomického a ekologického. Cena
energosádry je velice nízká, výroba bloků technologicky i
energeticky nenáročná, a rovněž tak následná recyklace ma-
teriálu při demolici a opětovném použití. 

Článek byl vytvořen za podpory projektu FT-TA3/005
MPO ČR.
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Maděra, J. – Tesárek, P. – Černý, R.: Computational
Simulation of Moisture and Temperature Fields in a
Building Envelope on the Basis of Cast Gypsum

Computational analysis of hygrothermal behaviour of
building envelopes on the basis of cast gypsum with exte-
rior thermal insulation is done for three different types
of cast gypsum and four different thermal insulation
materials. The TRANSMAT 4.3 computer code is used
for the solution of the heat and moisture transport prob-
lem. Temperature, relative humidity and  the overhygro-
scopic moisture content are calculated for the time peri-
od of 5 years.

Maděra, J. – Tesárek, P. – Černý, R.: Computer-
simulation der Feuchtigkeits- und Temperaturfelder in
Außenwänden auf Basis von Gussgips 

Im Artikel wird eine Computeranalyse der Feuchtig-
keits- und Wärmeverhältnisse in Außenwänden auf
Basis von Gussgips mit einer äußeren Wärmedämmung
für drei verschiedene Gipstypen und vier verschiedene
Typen von Wärmedämmmaterialien durchgeführt. Zur
Lösung des Problems des Wärme- und Feuchtigkeits-
transports wird das Programm TRANSMAT 4.3 ange-
wandt. Die Temperatur, die relative Feuchtigkeit und
der übermäßige Feuchtigkeitsgehalt werden über einen
Zeitraum von fünf Jahren berechnet. 

Obr. 8. Relativní vlhkost, modifikovaná sádra (S4), profil A-A’ 

Obr. 9. Teplota, modifikovaná sádra (S4), profil B-B’
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Dlouhodobá účinnost sanačních omítek 
na historických objektech z pohledu průběhu
salinity zdiva

Ing. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D.
TU – Ostrava

Fakulta stavební 

Použití sanačních omítek u historických objektů má svá
specifika. Tento typ omítek nemá díky svému složení his-
torickou tradici. To je důvod, proč jsou sanační omítky
představiteli památkové péče vnímány negativně a jejich
používání na historických objektech je přísně regulováno.

Úvod
Podle ustanovení ČSN P 73 0610 [6] je sanační omítka

souvislá vrstva zatvrdlé malty na povrchu konstrukce s defi-
novanou geometrií struktury, umožňující ukládání solí, s vy-
sokou pórovitostí a propustností pro vodní páru a se značně
sníženou kapilární vodivostí vlhkosti. Norma dále definuje
průmyslově vyráběnou sanační maltovou směs (sanační SMS)
jako směs obsahující kromě základních složek, tj. pojiva a
kameniva, i potřebné modifikační přísady zaručující neměn-
nou kvalitu malty a standardní vlastnosti z nich provede-
ných sanačních omítkových systémů. Suché směsi se na stav-
bě po přidání vody zpracovávají podle předpisu ručně nebo
strojně.

Použití sanačních omítek u historických objektů má svá
specifika. Tento typ omítek nemá díky svému složení tradi-
ci. Na historicky cenných stavbách je rovněž často obtížné
realizovat účinná sanační opatření, jako je podřezávání, in-
jektáže, elektroosmózy a jiné. Příčiny jsou především 
v ochraně památek, dále pak problémy technické a ekono-
mické. Velmi často tak není možné skutečně důsledně zame-
zit pronikání zemní vlhkosti a solí do nosných konstrukcí. 

Smyslem výzkumné práce, jejíž část tento článek repre-
zentuje, bylo analyzovat schopnost sanačních omítek dlou-
hodobě účinně fungovat při omezených sanačních opatře-
ních.

Metodika výzkumu
Bylo vytipováno osmnáct historických objektů, na nichž

byly v minulosti aplikovány sanační omítky. Základním kri-
tériem pro výběr byly podklady z doby před sanací, tedy
sanační zprávy zpracované odborným sanačním technikem.
Záměrem bylo zkoumat objekty s co nejvzdálenější dobou
realizace. Nejstarší sanace byla z roku 1997. Protože často
šlo o objekty velmi rozsáhlé, tedy kostely, kláštery a zámky,
ukázalo se, že se sanace z různých důvodů prováděly po
etapách. Vzhledem k tomu, že pro statistické vyhodnocení
výsledků měření byla jedním z nejdůležitějších ukazatelů
doba působení omítek, byla do závěrečného hodnocení zahr-
nuta každá etapa zvlášť. Tímto způsobem bylo hodnoceno
sice osmnáct objektů, ale celkem 23 realizovaných sanací.
Měření proběhla v roce 2007.

Dalším srovnávacím faktorem projektu je stupeň sanač-
ních opatření. Protože jde o objekty historické, nebyly nikde
použity injektáže ani podřezávání zdiva. Takové radikální
zásahy se obvykle neslučují s představami ochranářů pa-
mátkové péče. Pro účely výzkumu byla tedy sestavena tab. 1,
podle níž byl objektům přidělen stupeň sanačních opatření.

Sanační průzkumy před realizací stavby a v roce 2007 mě-
ly záměrně stejný charakter a byly pro ně použity stejné
technické postupy. Byla zaznamenána historie objektu, vy-
hodnocena vlhkost omítek a analyzována salinita a vlhkost
odebraných vzorků. Dále jsou popsány některé výsledky ze
sledování salinity konstrukcí.

Nutným rozborem pro další návrh sanace bylo zjištění ve
vodě rozpustných a zdivo degradujících solí (sírany, chlori-
dy a dusičnany). Podkladem pro laboratorní rozbor odebra-
ných vzorků byla norma [6]. Pokyny pro odběr vzorků 
k průzkumným metodám a jejich vyhodnocení byly prove-
deny podle směrnice [7]. V tabulce 2 jsou uvedeny všechny
sledované objekty včetně členění na etapy podle roku sana-
ce a ve sloupcích jsou postupně uvedeny následující veliči-
ny: stupeň sanačních opatření (tab. 1), stupeň zasolení v ro-
ce nula, trvání sanace v rocích, stupeň zasolení v roce 2007,
rozdíl stupně zasolení v roce nula a v roce 2007. Na zákla-
dě těchto dat byla provedena analýza. Výsledky byly zapsá-
ny do tabulkového procesoru Excel, jež vytváří datovou
matici, tj. dvojrozměrnou tabulku, ve které jsou veličiny
umístěny ve sloupcích a pozorované objekty v řádcích. Dí-
ky tabulkovému procesoru je možné použít programové pro-
středky usnadňující statistické výpočty

Dílčí výsledky výzkumu jsou rozsáhlé a jejich analýza
musela být provedena statistickým programem, který by
umožnil přehledné grafické zpracování. Nejběžnějšími pro-
gramy pro tyto účely jsou zejména SPSS, SAS, S-Plus, Sta-
tistica, Stata, Minitab, Unistat a NCSS. Právě posledně jme-
novaný byl pro výzkum použit. Program NCSS (Number
Cruncher Statistical Systems) byl vyvinut v roce 1981 jako
statistický software pro počítačový průmysl. Některé vý-
sledky analýzy statistických dat jsou zde prezentovány for-
mou krabicového (obdélníkového) grafu. 

Tab. 1. Stupeň sanačních opatření

Stupeň Aplikovaná opatření

1
aktivní odvětrávací systém podél zdiva, 
sanační omítky

2
nové zásypy podél základů včetně aplikace 
nopových fólií, sanační omítky

3 pouze sanační omítky
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Analýza salinity

Působení do pěti let a déle
O salinitě omítek v prvních a druhých pěti letech působe-

ní vypovídají grafy na obr. 1 až obr. 3. Koncentrace chlori-
dů má tendenci v první pětiletce ještě stoupat, ale ve druhé
již klesá. Vidíme to na umístění mediánu, který je v prvním

obdélníku na hodnotě 0,5, ve druhém obdélníku již na hod-
notě 2. Horní kvartil je zhruba na stejné hodnotě 2,3 až 2,4
stupně. Dolní kvartil prvního obdélníku je dokonce v zá-
porné hodnotě, ale ve druhém obdélníku již stoupl na 1. stu-
peň. 

Tab. 2. Údaje pro statistickou analýzu dat

1 – zámek ve Valašském Meziříčí, 2 – kostel ve Valašském Meziříčí, 3 – kostel v Blazicích, 4 – kostel v Břidličné, 5 – klášter v Králíkách, 
6 – kostel v Dubicku, 7 – gymnázium v Jevíčku, 8 – zámek v Jevíčku, 9 – kostel v Kopřivné, 10 – kostel v Koclířově, 11 – úřad v Uničově,
12 – kostel v Sudkově, 13 – objekt v Loučné, 14 – kostel v Jaroměřicích, 15 – dům v Šumperku, 16 – altán v Šumperku, 17 – Slovanský
dům, 18 – dům na Jesenické ulici

Tab. 3. Hodnocení salinity

Stupeň Hodnocení 

–               (0)       poškození se nepředpokládá

nízký       (1)
nepatrná zátěž, při přísunu vody může vést 
pomalu ke vzniku škod

zvýšený   (2)
střední zátěž, stálost (odolnost) omítek je 
zmenšena, časem vzniknou poruchy

vysoký    (3)
zvýšená zátěž, odolnost omítek a nátěrů je 
značně zmenšena; jistý výskyt skvrn

velmi 
vysoký    (4)

v krátké době lze očekávat silné poškození 
až destrukci omítek a nátěrů

Obr. 1. Rozdíl stupně chloridů 
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Krabicové grafy znázorňující průběh dusičnanů vypoví-
dají o opačné tendenci, než tomu bylo u chloridů. Ačkoli je
medián u obou obdélníků téměř na stejném stupni (1,7),
horní a dolní kvartily jsou u druhého obdélníku na význam-
ně nižším stupni. Oba klesly o necelé dva stupně. Dusična-
ny jsou tedy ve druhé pětiletce na vyšším stupni.

Graf pro sírany jednoznačně hovoří o nárůstu síranů
v omítkách, a to jak v prvních pěti letech, tak také v násle-
dujících. Úroveň mediánů se velmi liší (2 stupně), přičemž
v prvním obdélníku je ještě v kladné hodnotě, ale ve dru-
hém již na stupni –2,5. Horní i dolní kvartily klesly přibliž-
ně o stejnou hodnotu (0,5–1 stupeň).

Souvislost se stupněm sanačních opatření
Vztah salinity a stupňů sanačních opatření vyhodnocují

grafy na obr. 4 až obr. 6. Pro chloridy je zřejmé, že při všech
třech stupních se pohybujeme v kladných hodnotách, což
znamená, že naměřené hodnoty nepřesahují údaje před sana-
cí. Pouze dolní kvartil prvního stupně koncentrace šel do zá-
porné hodnoty –0,5. Horní kvartily jsou na hodnotách kolem
2. stupně, což je velmi příznivé. Lze tedy říci, že stupeň sa-
načních opatření neovlivňuje výskyt chloridů významným
způsobem.

Opačně je tomu u dusičnanů, kde se obdélníky 1. a 2. stup-
ně vyskytují nad nulou, přičemž horní část obdélníku má
významně větší plochu, takže hodnoty nad meridiánem mají
větší rozptyl směrem k hornímu kvartilu. Špatné hodnoty
prvního stupně proti druhému vyplývají z toho, že dusič-
nany se vyskytovaly především u nefunkčních dešťových
svodů, což ovlivnilo výsledky měření. Je však zřejmé, že 

3. stupeň opatření, tedy použití pouze sanačních omítek bez
odkopání zahnívající zeminy kolem objektů (zejména koste-
lů, podél nichž jsou umístěny hroby) je pro výskyt dusična-
nů nedostatečný.

Značný nárůst síranů při všech stupních opatření potvrdil
rovněž krabicový graf. Plocha obdélníků je poměrně vyrov-
naná, horní kvartily se mírně liší, avšak dolní kvartily jsou
téměř na stejně nízké úrovni (3. stupeň). Je tedy zřejmé, že
obsah síranů stupeň sanačních opaření neovlivní. 

Obr. 2. Rozdíl stupně dusičnanů

Obr. 3. Rozdíl stupně síranů 

Obr. 4. Rozdíl mezi stupni chloridů a sanačních opatření

Obr. 5. Rozdíl mezi stupni dusičnanů a sanačních opatření

Obr. 6. Rozdíl mezi stupni síranů a sanačních opatření
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Závěr
V průběhu působení sanačních omítek se mění nejen kon-

centrace jednotlivých druhů solí, ale také jejich skladba.
Obsah chloridů má tendenci klesat, dusičnanů mírně roste a
síranů se zvyšuje. Příčiny musíme hledat v jejich zdrojích.
Chloridy, a především dusičnany, ovlivňuje způsob a důsled-
nost technické údržby objektu. Výskyt dusičnanů jako jedi-
ný závisí také na stupni sanačních opatření. Objekty (zejmé-
na kostely), u kterých nebyla provedena výměna zásypu ko-
lem objektu spolu s osazením nopové fólie, vykazují stále
vysoké zasolení dusičnany. 

Předkládaný výzkum potvrzuje předpoklad, že sanační
omítky je nutné chápat jako jednu ze složek sanačních systé-
mů. Pro úspěšnost sanací je nezbytné zkoumat objekt jako
celek, a to včetně nejbližšího okolí. 
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Peřinková, M.: Long-Term Efficiency of Rehabilitation
Plasters on Historical Buildings Given Salinity Course in
Masonry

The employment of rehabilitation plasters in historical
buildings has its own specifics. This type of plasters has,
due to their composition, no tradition. Therefore, reha-
bilitation plasters are perceived negatively by conserva-
tionists and their use in historical constructions is strict-
ly regulated.

Peřinková, M.: Langzeitwirksamkeit von Sanierungs-
putzen an historischen Objekten aus der Sicht des
Verlaufs des Salzgehalts des Mauerwerks 

Die Anwendung von Sanierungsputzen bei historischen
Objekten hat seine Spezifika. Dieser Putztyp hat dank
seiner Zusammensetzung keine Tradition. Aus diesem
Grund werden Sanierungsputze von den Vertretern der
Denkmalspflege negativ wahrgenommen und ihr Ge-
brauch an historischen Objekten ist streng reguliert.

�zprávy
Na Islandu byl proražen 
první „český“ tunel

Česká stavební společnost Metrostav prorazila počátkem
dubna první ze dvou silničních tunelů, které staví na severu
Islandu od podzimu roku 2006. Celkem 3 640 m dlouhý tu-
nel nyní umožní stavbařům zahájit práce na výstavbě mostu,
který bude spojnicí mezi oběma podzemními úseky budova-
né silniční trasy. Ta povede převážně tunely, po dokončení
bude měřit 14 km a propojí rybářské osady Siglufjördur a
Ólafsfjördur. Cestu z obou osad do krajského města Akurey-
ri zkrátí z dnešních 200 km na pouhých osmdesát.

Pro raziče a techniky Metrostavu byla velmi náročná pře-
devším počáteční fáze výstavby, kdy si museli zvykat na drsné
klimatické podmínky, geologická specifika i některé nové
technologie. Při ražbě ve velkých hloubkách (až 800 m) se
potýkají zejména se silnými přítoky podzemní vody, která
tryská pod obrovským tlakem a je tak chladná, že pro její
zastavení není možné použít klasickou injektáž s cementem,
který v ledové vodě netuhne.

Českým stavbařům bylo od počátku jasné, že práce na ost-
rově nebude snadná, ale ani islandský investor nepředpoklá-
dal, že podmínky budou tak složité a náročné. Navzdory to-
mu se Čechům daří vyrazit v islandském podzemí v průmě-
ru až 200 m za měsíc a zasloužili se také o nový rekord, když
na tunelu Ólafs v červenci 2007 vyrazili 330 m, což je nej-
lepší výkon, jakého se kdy na Islandu při stavbě tunelů po-
dobných parametrů dosáhlo.

Díky prorážce tunelu Siglu se stavbaři dostali do jinak
nepřístupné oblasti fjordu Hédinsfjördur a mohou zde začít
připravovat výstavbu mostu. Až postoupí na protější stranu
fjordu, zahájí protiražbu na tunelu Ólafs, který bude po do-
končení dlouhý 7 124 m (zatím je vyraženo 2 700 m). Získa-
jí tak nazpět čas, který si vyžádal boj s podzemní vodou. Až
do prorážky tunelu Ólafs bude tedy tunel Siglu jedinou pří-
stupovou cestou, kterou bude možné využít pro všechny sta-
vební práce na této části projektu.

Tisková informace

Foto archiv Metrostav, a. s.
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Ekonomická úloha přístavních průmyslových zón
Ing. Jan BUKOVSKÝ 

Ředitelství vodních cest ČR 
Praha

V článku jsou popsány výsledky výzkumu sociálně eko-
nomického modelu vnitrozemských přístavních prů-
myslových zón. Přístav je hlavním článkem přepravního
řetězce využívajícího vodní dopravu. Definovaný obecný
nákladový model se zaměřil na transportní řetězec. Po-
mocí modelu byly vyhodnoceny funkce přístavních prů-
myslových zón s přínosy ve formě krátkých logistických
vazeb překladu zboží na průmysl a další podnikatelské
provozy. 

Úvod
Vnitrozemské přístavní zóny představují významnou sou-

část logistických řetězců využívajících vnitrozemskou vodní
dopravu, které přímo stimulují potenciál využití lodní dopra-
vy pro přepravu nákladů. Funkce přístavů nespočívá pouze
v překládání zboží, ale představuje také možnost lokalizace
průmyslových podnikatelských provozů, logistických slu-
žeb apod. přímo napojených na vodní dopravu. Článek popi-
suje výsledky výzkumu orientovaného na ekonomické zá-
vislosti provozu přístavních zón a přínos pro veřejnou eko-
nomiku včetně formulace exaktního výpočetního modelu. 

Definice zón a cíle výzkumu
Přístavní průmyslová zóna představuje ve vodní dopravě

zvláštní územní jednotku, ve které jsou vzájemně přiblíženy
funkce překládky zboží, další logistické operace, skladování
i vlastní zpracování zboží přepravcem [4]. Cílem obchod-
ních aktivit v přístavu je dosáhnout úspor logistických ná-
kladů na návaznou pozemní dopravu a další manipulace se
zbožím [7]. Úspor může být dosaženo nejen redukcí délky
návazné dopravy, ale také operativností řízení, omezením
rizik zpoždění v dopravě a koncentrací logistických činnos-
tí pro různé uživatele [5]. Přístavní zóny jsou tak svým způ-
sobem dopravně logistická centra.

V České republice se přístavní průmyslové zóny uplatňu-
jí jen výjimečně, což je dáno nejen omezeným rozsahem
vnitrozemských vodních cest na Labi a Vltavě, problematic-
kými plavebními podmínkami na Labi při státní hranici se
SRN, ale také alokací průmyslu a dalších podnikatelských
provozů v minulosti a podporou nových průmyslových zón
bez vazby na vodní dopravu. Přístavy slouží čistě pro pře-
kládku zboží bez jeho dalšího zpracování, rozhodování o
alokaci nových podnikatelských provozů je orientováno
téměř výhradně na silniční dopravu. Přístavní průmyslové
zóny v zahraničí se však uplatňují velmi dobře, jde dokonce
o častější řešení návaznosti vodní dopravy na přepravce
(zákazníky), než jsou přepravní řetězce s návaznou pozemní
dopravou [7].

Cílem výzkumu bylo formulovat podmínky a předpokla-
dy, jež vedou k úspěšnému uplatnění vnitrozemských pří-

stavních průmyslových zón v logistice včetně maximalizace
využití vodní dopravy. Důsledkem má být snížení logistic-
kých nákladů pro přepravce a příznivý ekonomický dopad
na společnost v podobě vyšší konkurenceschopnosti a niž-
ších cen zboží.

Hypotézy a metodika
Vyhodnocované hypotézy byly definovány na základě před-

pokladů uváděných v dostupné literatuře [1], [7] a na zákla-
dě výsledků analýzy funkce přístavních zón na evropských
vodních cestách. Pro úspěšné a efektivní využití podnikatel-
skými provozy s lodní dopravou zboží jsou nezbytné tyto
předpoklady: 

– optimální lokalizace zón vzhledem k tržnímu potenciálu
území jako místa produkce, zpracování nebo spotřeby;

– optimální dispoziční řešení zóny a přístavu;
– efektivní technologické řešení pro překládku a další

manipulaci se zbožím;
– úspora přepravních nákladů převyšující faktor poma-

lejší vodní dopravy u zboží menší hodnoty;
– rozvoj zón přispívá k vyšší konkurenceschopnosti pod-

nikání.

Vzhledem k šíři problematiky, málo prozkoumané v české
i v zahraniční literatuře, byl výzkum strukturován do pěti
logických celků, vedoucích k ověření definovaných hypotéz
včetně exaktního doložení s důrazem na zobecnění výsled-
ků. Vstupem bylo teoretické vyhodnocení principů navrho-
vání a funkce průmyslových zón obecně, uváděných např. 
v [1], [10]. Je rovněž nezbytné zohlednit podmínky těchto
tradičních zón, neboť přístavní zóna je především průmyslo-
vou zónou vyžadující dobrou dopravní infrastrukturu, do-
stupnost pracovní síly apod. [2].

Definice obecných lokalizačních a územních závislostí
vycházela z analýzy evropských přístavů. Vytvořená metodi-
ka byla aplikována analýzou SWOT (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats) na potenciální přístavní zóny na vod-
ních cestách v ČR. Pro kvantitativní vyhodnocení funkčnos-
ti překládky zboží byl vytvořen obecný model pro relaci pří-
stav/přepravce, následně rozšířený na celý přepravní řetě-
zec. Citlivostní analýza různých scénářů umožnila definovat
obecné závěry a porovnat je s hypotézami. Závěrečná část
byla orientována na aplikaci definovaných principů ve stan-
dardní analýze nákladů a přínosů CBA (Cost-Benefit Analy-
sis) veřejných investic do přístavní infrastruktury. Metodika
této analýzy využívá smyslu „Prováděcích pokynů pro hod-
nocení efektivnosti investic na vodních cestách“ [8], závaz-
ných s účinností od 1.6.2005 pro státní investice do infrastruk-
tury vodních cest prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR.

Analýza zón
Pro optimální transformaci teoretických závislostí [1], [2],

[7], [10] a definici obecných předpokladů úspěšných přístav-
ních zón bylo nezbytné provést podrobnou analýzu 54 cha-
rakteristických evropských přístavních lokalit v SRN, Nizo-
zemí, Belgii a Francii. Výsledkem syntézy analyzovaných
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dat je stanovení 22 obecných parametrů, které úspěšné zóny
splňují. Nejdůležitější závěry jsou následující:

– přístavní zóny jsou jasně urbanisticky vymezené celky
(obr. 1);

– zahrnují kvalitní překladiště dobře napojené na provo-
zy podniků vybavené flexibilní manipulační technolo-
gií, často jednoduchou s důrazem na optimalizaci in-
vestičních a provozních nákladů;

– moderní překládací technologie tvoří téměř výhradně
hydraulická rypadla pro průmyslové účely (obr. 2) a
širokorozchodné portálové kontejnerové jeřáby (obr. 3);

– nezbytné je kvalitní silniční napojení, železnice se
uplatňuje minimálně s výjimkou specifických případů
vazby na podniky těžkého průmyslu;

– při napojení na kvalitní vodní cestu a infrastrukturu pro
podnikání v průmyslu, obchodu a logistice je její vyu-
žití značné a dosahuje řádově vyšších hodnot než v ČR.

Tyto závěry byly aplikovány na podrobnou analýzu 
60 českých přístavních lokalit na Labi a Vltavě, v součas-
nosti provozovaných i potenciálních rozvojových lokalit.
S využitím analýzy SWOT, podrobného popisu na základě
pozorování na místě a analýzy statistických dat i územně

Obr. 1. Letecký pohled na přístavní průmyslovou zónu Nijmegen (Nizozemí)

Obr. 2. Hydraulické rypadlo pro průmyslové aplikace 
v přístavu Berlin Westhafen (SRN)

Obr. 3. Širokorozchodný kontejnerový portálový jeřáb 
v přístavu Utrecht (Nizozemí)
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plánovacích podkladů bylo identifikováno 13 potenciálních
rozvojových lokalit, které různou měrou splňují zobecněné
předpoklady úspěšnosti zón. Pomocí multikriteriální analý-
zy bylo definováno orientační pořadí vhodnosti. Výsledný
seznam je indikativní a byl sestaven pro ověření korektnosti
vymezených kritérií na konkrétních případech. Lze konsta-
tovat, že výsledky potvrzují výběr nejvhodnějších lokalit pro
rozvoj přístavů definovaný v literatuře, nicméně při urbanis-
tickém řešení se dává větší důraz na flexibilitu, jednoduchost
technologie a prostorového řešení, a naopak se potlačuje
význam kolejové dopravy pro překládání na vodní dopravu. 

Přepravní model přístav/přepravce
Funkčnost vztahu mezi překládkou zboží z vodní dopravy

nebo na ni v přístavu a jeho zpracováním či skladováním 
v podnikatelském provozu přepravce (zdroj nebo cíl přepra-
vy) byla prověřena pomocí matematického modelu. Pro ús-
pěšnost přístavní zóny je zásadní, neboť má přímý vliv na
přepravní náklady a rozhodování o lokalizaci průmyslu a pod-
nikání. Závěrem bylo možné formulovat optimální struktu-
rální podmínky přístavní zóny na základě výstupů z teoretic-
kého modelu, který zároveň ověřil subjektivně nastavené hy-
potézy. 

Popis ekonomické funkce relace je proveden na modelu
přepravních nákladů ve formě funkce minimalizace nákladů
optimalizací dílčích parametrů technologie přepravní relace.
Výstupem jsou náklady přepravce jako vlastníka zboží, tvo-
řené nejen přímými náklady na překládku, dopravu, sklado-
vání apod., ale také nepřímými náklady času zboží v logis-
tickém řetězci. 

TC = Ctransship + Cstore1 + Cshoretransport + Cstore2 + Ct ,  (1)

kde TC jsou celkové náklady na návaznou dopra-
vu a překládku;

Ctransship – náklady na překládku mezi plavidlem a
pozemní dopravou;

Cstore1 – náklady na skladování nevyrovnaností
mezi překládkou z plavidla a návaznou 
dopravou (resp. naopak); 

Cshoretransport – náklady na návaznou dopravu do (z)
podniku jako cíle (zdroje) přepravy; 

Cstore2 – náklady na skladování u přepravce;
Ct – náklady času zboží.

Obecný model řešený v prostředí tabulkového procesoru
využívá 95 vstupních parametrů. Takto široký rozsah nelze
odpovědně vyhodnotit bez zadání vzorových hodnot para-
metrů vycházejících z praxe. Ve vazbě na analýzu přístav-
ních lokalit, provedenou v první fázi výzkumu, bylo třeba
vyhodnotit překládací technologie používané v evropských
přístavech. V dalším kroku byly pro tyto technologie i jiné
články logistického řetězce na základě dat z literatury [4],
[5], [7], [9], [11], různých expertních studií, projektů přísta-
vů a jiných zdrojů (publikovaná data i konkrétní informace
výrobců) vymezeny hodnoty vstupních proměnných pro
kalibraci modelu.

Vyhodnocení modelu bylo provedeno pro sérii vzorových
scénářů různé dispozice logistického řetězce i řešení techno-
logie manipulace v přístavní zóně včetně návazné dopravy.
Citlivostní analýza umožnila popsat závislost nákladů na dél-
ce návazné pozemní přepravy a ročním přepravním objemu.
Jednoznačným výsledkem jsou nízké přepravní náklady u jed-
noduchých mobilních flexibilních technologií, např. moder-
ních hydraulických rypadel. Přiblížení zpracovatelského
provozu přepravce (nebo distribučního skladu či jiného
zdroje/cíle přepravy) k vodní dopravě je vždy ekonomicky
přínosné (obr. 4). Důležitým faktorem je roční objem pře-
kládky, neboť podstatné jsou fixní náklady na pořízení logis-
tické technologie. Zajímavým závěrem je naprostá nekonku-
renceschopnost železniční dopravy proti silniční pro přepra-
vu z přístavu k přepravci (zákazníkovi) na vzdálenost do 
120 km.

Komplexní přepravní model
Přepravní model přístav/přepravce reprezentativně popsal

funkci vlastního přístavu a ukázal možnosti optimalizace,
nicméně podnikatelské rozhodování o volbě způsobu musí
zohledňovat celý přepravní řetězec ze zdroje do cíle přepra-
vy. Proto byl dílčí model přístavu rozšířen o úsek hlavní pře-
pravy lodní dopravou a o porovnání s alternativní čistě po-

Obr. 4. Porovnání scénářů překládky hydraulickým rypadlem a pozemní silniční dopravou

obzor_6.qxp  11.6.2008  18:04  Stránka 185



186 STAVEBNÍ OBZOR 6/2008

zemní silniční nebo železniční dopravou. Celý výpočetní
model je opět důsledně obecný a umožňuje tak popsat libo-
volnou přepravní relaci.

TC = Cn1 + Ctransp + Cn2 ,                        (2)

kde TC jsou celkové náklady na přepravu;
Cn1 – náklady na návaznou dopravu ze zdroje pře-

pravy do překladiště v přístavu včetně pře-
kládky v přístavu;

Ctransp – náklady na vodní dopravu zboží;
Cn2 – náklady na návaznou dopravu z překladiště

v přístavu do cíle přepravy včetně překlád-
ky v přístavu.

Po kalibraci modelu bylo opět provedeno vyhodnocení
vzorových scénářů přepravních relací s cílem nalezení zo-
becňujících závislostí. Závěrem je doložení, že při dlouhých

relacích, např. do námořních přístavů (nad 650 km), nabízí
vodní doprava proti pozemní významné snížení přepravních
nákladů (obr. 5). Konkurenceschopná je i kombinovaná pře-
pravní relace s návaznou silniční dopravou z přístavu délky
50 km, nicméně každé přiblížení k přístavu náklady snižuje.
Tento výsledek koresponduje s praxí na labské vodní cestě v
obdobích s dobrými plavebními podmínkami. Pro dokresle-
ní je nicméně nutné konstatovat, že současná nabídka služeb
vodní dopravy v ČR je kriticky omezena nestabilními pla-
vebními podmínkami, kdy ve většině případů potenciální
nižší přepravní náklady nevyrovnají vysoké riziko včasného
nezajištění přepravy. Po stabilizaci plavebních podmínek
bude riziko téměř eliminováno a přepravní trh bude reálně
vykazovat zákonitosti prokázané modelem.

U kratších přepravních vzdáleností vyhodnocení modelu
ukázalo prudký růst významu nákladů na překládku a návaz-
nou dopravu (obr. 6). Dokonce na vzdálenosti 50 až 70 km
vodní doprava včetně přeložení obtížně konkuruje silniční

Obr. 5. Porovnání scénářů přepravního řetězce délky 750 km, 50 000 t/rok

Obr. 6. Porovnání scénářů krátkého přepravního řetězce, mobilní překladní technologie, 100 000 t/rok
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dopravě. Možností pro uplatnění plavby i na tyto vzdálenos-
ti je důsledná optimalizace nákladů na překládací manipula-
ce včetně dosahovaní vyšších objemů překládky vedoucích
k nižším fixním nákladům. Statistická data z EU (Eurostat)
dokládají, že i do 50 km je vodní doprava využívána a dosa-
huje 25 % vnitrostátních přeprav. Umísťování podnikatel-
ských provozů do přístavů je přitom nutnou podmínkou.

Zvláštním parametrem pro posouzení efektivnosti nákla-
dů je nižší rychlost, resp. větší časová náročnost lodní dopra-
vy proti jiným druhům dopravy. V modelu byla uvedená zá-
vislost vyšetřena s ohledem na různou peněžní hodnotu zbo-
ží. Podstatná je kilogramová cena zboží, přičemž pro kon-
venční přepravu je vodní doprava konkurenceschopná u zbo-
ží s cenou do 100 Kč/kg. Prodloužení přepravy vedoucí
k delšímu vázání kapitálu ve zboží nepřekoná úspory z niž-
ších přepravních nákladů lodní dopravy.

Přínos z rozvoje zón
Cílem výzkumu bylo prokázání hypotézy, že rozvoj pří-

stavních průmyslových zón je efektivní pro společnost jako
celek. Předchozí přepravní modely ukázaly, že na konkrétních
relacích lze využitím vodní dopravy a zkrácením návazné
pozemní dopravy dosáhnout významných úspor (obr. 7). Re-
dukce přepravních nákladů má přímý vliv na snížení ceny
zboží (obr. 8). Tyto úspory jsou obecně přínosem pro společ-
nost, bez ohledu na charakter přímého uživatele infrastruk-
tury [6]. Úplné zapracování přepravního modelu do analýzy
nákladů a přínosů (CBA) v obecné podobě je pro komplex-
nost problematiky prakticky vyloučené, neboť přístavní zó-
na slouží pro větší počet uživatelů využívajících různé pře-
pravní možnosti. CBA je využitelná pouze pro vyhodnocení
konkrétních přístavních lokalit, kde jsou jednotliví uživatelé
a jejich obchodní vazby známé [3]. 

Obr. 7. Roční úspora nákladů z lokalizace provozů přepravce

Obr. 8. Přínos redukce přepravních nákladů v ceně zboží
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Ve výzkumu byla uplatněna metodika CBA [8] pro vodní
cesty, přičemž byly upřesněny detaily její aplikace v přísta-
vech. Základní faktor efektivnosti investice do přístavní in-
frastruktury obecně vyplývá z přínosů přepravců přiblíže-
ním podniku přepravce k překladišti na vodní cestě. Pros-
třednictvím modelu bylo exaktně prokázáno, že při přepravě
nad 100 tis. t ročně je spolehlivě efektivní využívání vlast-
ních překladních zařízení v přístavní zóně, dokonce již při
přepravě 50 tis. t zboží ročně jsou náklady na vlastní překla-
diště shodné s náklady návazné silniční dopravy do 10 km.

Dalším významným územním přínosem je vytvoření no-
vých pracovních míst vázaných na podniky, pro něž je do-
stupná flexibilní a levná doprava na evropské a světové trhy
[2], [11]. Tento efekt je založen na vyšší stabilitě podnikání
prostřednictvím širších tržních příležitostí dostupnosti zdro-
jů surovin (vstupů do produkce) i uplatnění výsledků pro-
dukce spolu s nižší významností přepravních nákladů. Na
světovém trhu jsou náklady na pozemní dopravu po Evropě
řádově vyšší než náklady na mezikontinentální přepravu
(informace Svazu dopravy ČR). Podnikání v námořních pří-
stavech tudíž požívá významné konkurenční výhody proti
podnikům ve vnitrozemí.

Závěr
Výzkumem byly popsány ekonomické a provozní vazby

přístavních průmyslových zón s využitím aplikací na evrop-
ských vodních cestách, které demonstrují značné uplatnění
lodní dopravy. Obecným sociálně ekonomickým modelem
byla prokázána platnost definovaných hypotéz, že optimální
struktura přístavní zóny vede k redukci přepravních nákladů.

Investice do přístavní infrastruktury přináší pozitivní efekt
pro společnost prostřednictvím redukce přepravních nákladů
a tvorby dodatečných příjmů. 

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru
MSM: 6840770006 MŠMT ČR „Management udržitel-
ného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků
a území“.
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Bukovský, J.: Economic Role of Industrial Port
Zones

The article describes results of the research of a socioe-
conomic model of inland industrial port zones. The port
is a key point in the transport chain making use of water-
way transport. A general cost model of the transport
chain was defined. With the model, functions of port
industrial zones with benefits ensuing from short logistic
links of transshipment to industry or other enterprises
were evaluated.

Bukovský, J.: Die wirtschaftliche Aufgabe von Industrie-
hafenzonen  

Im Artikel werden die Ergebnisse der Untersuchung
eines sozialökonomischen Modells inländischer Indus-
triehafenzonen beschrieben. Ein Hafen ist ein Schlüssel-
punkt der den Wassertransport nutzenden Trans-
portkette. Das definierte allgemeine Kostenmodell war
auf die Transportkette ausgerichtet. Mit Hilfe dieses
Modells wurden die Funktionen von Industriehafenzo-
nen mit den Vorteilen in Form kurzer logistischer Bin-
dungen des Warenumschlags an die Industrie und weit-
ere Unternehmensbetriebe ausgewertet. 

Kniha se zabývá spletitou historií in-
stitucí, které jsou spjaty se jménem
největšího mecenáše v českých ději-
nách, architekta Josefa Hlávky (1831
až 1908), od jehož úmrtí letos uplynu-
lo sto let. 

Česká akademie věd a umění (před-
chůdkyně pozdější Československé

akademie věd a dnešní Akademie věd České republiky),
Hlávkova nadace, studentské koleje i Národohospodářský
ústav se během své existence musely potýkat s překážkami,
o nichž se jejich zakladateli ani nesnilo, a v jejich osudech i
v osudech jejich představitelů se odrážely proměny jednotli-
vých období 20. století: zánik habsburské monarchie, první
republika, německá okupace, komunistický režim i naše
současnost.

� literatura
Jiří Pokorný
Odkaz Josefa Hlávky
Academia, Edice Pamě�, 2. vydání, 304 s., 260 Kč, ISBN 978-80-200-1590-7
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Ověřování souboru totálních stanic 
TOPCON GPT-2006 v praxi

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

Praha

Soubor dvanácti totálních stanic Topcon GPT-2006 byl
ověřován měřením vodorovných směrů v podmínkách
blízkých praxi. Přesnost měření byla porovnána nejen
mezi jednotlivými přístroji Topcon, ale také se dvěma
přístroji s výrazně vyšší přesností. 

Úvod
Spolehlivost nových i již provozovaných staveb je podmí-

něna spolehlivostí jednotlivých procesů a technologických
operací. Významně se na úspěšnosti stavebních procesů a 
v kontrolní oblasti podílejí geodetické činnosti, jako je kon-
trolní měření a měření posunů, které poskytují informace 
o geometrických a fyzikálních parametrech objektu, jeho pod-
loží a okolí. Do problematiky řešené výzkumným záměrem
VZ 1 – CEZ MSM 684 077 000 1 „Spolehlivost, optimali-
zace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí
část „Geodetické monitorování k zajištění spolehlivosti sta-
veb“, patří také ověřování měřicích přístrojů a pomůcek tvo-
řících důležitou součást metrologického zabezpečení při
geodetickém měření na stavbách. 

V roce 2003 bylo v rámci projektu H2397/2003 Fondu
rozvoje vysokých škol „Inovace a rozvoj laboratoří pro
praktickou výuku Stavební geodézie“ získáno na podporu
výuky předmětu Stavební geodézie na Fakultě stavební ČVUT
v Praze dvanáct totálních stanic Topcon GPT-2006. Díky
tomu se naskytla možnost ověřit jejich způsobilost, stabilitu
a přesnost na větším množství exemplářů téže výrobní série.
Po obsáhlém a náročném ověřování v laboratorních podmín-
kách na Katedře speciální geodézie téže fakulty [5], [6], [7]
probíhalo měření vodorovných směrů v prostředí bližším prak-
tickému využití včetně porovnání s přesnějším etalonem
(přístroje Leica TC1800 a Trimble 600M). Konfigurace ově-
řovacího pole, postup měření a zpracování měření odpovídá
požadavkům ČSN ISO 17 123 [9].

Přístroj Topcon 
Totální stanice Topcon GPT-2006 (obr. 1) je přístroj urče-

ný především pro geodetické práce ve stavebnictví. Směro-
datné odchylky měření vodorovného směru a zenitového úh-
lu jsou 1,8 mgon, pro směrodatné odchylky délky měřené
bezhranolově na vzdálenost větší než 25 m platí vztah 5 mm +
+ 2 ppm@d, pro vzdálenost kratší pak má směrodatná od-
chylka velikost 10 mm. Pro měření délek na hranol platí
vztah 3 mm + 2 ppm@d. Přístroj je vybaven dvouosým ka-
palinovým kompenzátorem, dalekohledem s třicetinásob-
ným zvětšením a vnitřní pamětí, která pojme maximálně šest
tisíc bodů [2], [5].

Obr. 1. Topcon GPT-2006

Obr. 2. Leica TC1800
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Přístroje Leica a Trimble
Jako etalon pro hodnocení výsledků měření byly použity

výrazně přesnější přístroje Leica TC 1800 a Trimble 600M.
Přístroj Leica TC 1800 (obr. 2) je geodetická totální stanice
pro přesné práce. Směrodatné odchylky měření úhlů jsou 
0,3 mgon a pro měření délek na hranol platí vztah 3 mm + 
+ 2 ppm˙d. Přístroj je vybaven dvouosým kapalinovým kom-
penzátorem, dalekohledem s třicetinásobným zvětšením a mož-
ností registrace měření na paměťovou kartu [3], [5].

Přístroj Trimble (obr. 3) je rovněž geodetická totální sta-
nice pro přesné práce. Směrodatné odchylky měření úhlů
jsou 0,3 mgon, pro měření délek na hranol platí vztah 2 mm +
+ 2 ppm˙d. Přístroj je vybaven dvouosým kompenzátorem 
s rozsahem ±100 mgon, dalekohledem s třicetinásobným zvět-
šením a možností registrace měření do interní paměti kon-
trolní jednotky („klávesnice“) [4].

Popis experimentu
Měření proběhlo v rámci práce [8] v průběhu měsíce

března roku 2007 v Praze-Radotíně poblíž zavěšené lávky
přes řeku Berounku. Toto místo bylo zvoleno vzhledem 
k umístění trvalého pilíře pro nucenou centraci (obr. 4),
která byla nezbytná pro porovnání přesnosti přístrojů. Sledo-
vané body, vyznačené deseti reflexními terči firmy Leica,
byly rozmístěny ve vzdálenosti 40 až 150 m od přístroje výš-
kově přibližně ve stejném horizontu. (obr. 5). Pro všechny
přístroje probíhalo měření ve třech skupinách (s uvážením
vlivu atmosférických podmínek), ověřování jednoho přístro-
je trvalo 90 až 120 minut (tab. 1).

Zpracování údajů
Výsledky byly získány výpočtem „zápisníků“ měření 

v elektronické podobě, výpočtem průměru, oprav a směro-
datných odchylek pro jednotlivé přístroje. Směrodatné od-
chylky byly počítány podle obecného vzorce 

Obr. 3. Trimble 600M

Obr. 4. Pilíř pro nucenou centraci v Radotíně

Obr. 5. Rozmístění podrobných bodů [10]

Tab. 1. Měření na podrobné body

Vodorovný směr Zenitový úhel 

1 149,47 0,05 99,38

2 122,95 13,05 98,56

3 100,01 41,18 100,29

4 133,03 61,71 94,27

5 133,75 67,79 94,31

6 106,07 70,22 100,5

7 107,77 87,16 98,83

8 57,84 132,08 98,12

9 55,71 165,76 99,47

10 43,39 228,27 100,38

Bod
[gon]

Šikmá délka
[m]

(1)
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kde li jsou naměřené hodnoty, n je počet měření, lp je prů-
měrná hodnota, vi jsou opravy měření. Pro porovnání vý-
sledků měření jednotlivých totálních stanic Topcon s etalo-
nem byl použit následující vzorec a z něj určeny směrodat-
né odchylky 

kde li jsou získané hodnoty, n počet měření, lT hodnota pova-
žovaná za správnou (zde zjištěná s výrazně vyšší přesností 
z etalonu), εi skutečné chyby. Vypočítané směrodatné od-
chylky jsou uvedeny v tab. 2, kde σϕ je směrodatná odchyl-
ka vodorovného směru (v obou polohách dalekohledu v jedné
skupině) popisující vnitřní přesnost přístroje, σϕT směrodat-
ná odchylka popisující přesnost ve vztahu k průměrné hod-
notě ze všech totálních stanic Topcon a σϕ εta směrodatná od-
chylka popisující přesnost ve vztahu k průměrné hodnotě 

z měření přístroji Leica a Trimble (tedy etalonu). Z tabulky
je zřejmé, že přesnost uváděná výrobcem je u všech typů
směrodatných odchylek dodržena s dostatečnou rezervou
(sϕ výrobce 1,8 mgon). Celková směrodatná odchylka mě-
ření přístroji Topcon proti jejich společnému průměru je
0,69 mgon a celková směrodatná odchylka měření přístroji
Topcon proti etalonu 0,80 mgon.

Porovnání výsledků měření v terénu s výsledky určený-
mi v roce 2006 v laboratoři [2] je uvedeno v tab. 3. Shrnu-
je pouze výsledky předchozího experimentu, podrobnější in-
formace jsou v [5], [6], [7]. V roce 2006 nebyl ještě k dis-
pozici přístroj Trimble, za etalon byl považován pouze pří-
stroj Leica TC 1800 (viz poslední sloupec tabulky).

Závěr
Z výsledků ověřování, provedeného na základě poměrně

velkého počtu měření v podmínkách blízkých praxi, vyply-
nulo, že všech dvanáct přístrojů Topcon GPT-2006 splňuje
přesnost udávanou výrobcem. Předchozí zkoušky v labora-
toři tuto skutečnost rovněž potvrdily, výsledky měření v te-
rénu jsou dokonce lepší v porovnání s etalonem. V laborato-
ři se pravděpodobně projevily systematické chyby, které se
v praxi při měření na vzdálenosti delší, než dovoluje interiér,
neprojeví (v laboratoři byly záměry maximálně do 7 m).

Článek byl zpracován v rámci výzkumného záměru 
VZ 1 - CEZ MSM 684 077 000 1.
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Štroner, M. – Suchá, J.: Verification of a Set of TOP-
CON GPT-2006 Total Stations in Practice 

A set of twelve TOPCON GPT-2006 total stations was
verified by measuring horizontal directions in conditions
close to their application in practice. The accuracy was
compared not only for TOPCON, but also for two much
more precise devices.

Štroner, M. – Suchá, J.: Überprüfung einer Gruppe von
Totalstationen TOPCON GPT-2006 in der Praxis 

Eine Gruppe von zwölf Totalstationen Topcon GPT-2006
wurde durch Messung der waagerechten Richtungen
unter ihrer praktischen Anwendung nahe kommenden
Bedingungen überprüft. Die Genauigkeit wurde nicht
nur zwischen den Topcon-Instrumenten, sondern auch
bei zwei erheblich genaueren Instrumenten verglichen. 

(2)

Tab. 2. Směrodatné odchylky měření vodorovných směrů v terénu

s ϕ s ϕ T s ϕ eta 

1 0,54 0,53 0,65

2 0,8 0,72 0,85

3 0,36 0,38 0,46

4 0,55 0,74 0,91

5 0,77 0,85 1,00

6 0,53 0,49 0,64

7 1,08 1,15 1,28

8 0,71 0,82 0,78

9 0,89 0,86 0,79

10 0,69 0,72 0,75

11 0,47 0,68 0,62

12 0,53 0,49 0,54

Leica 0,39 – –

Trimble 0,44 – –

Přístroj
[mgon]

s ϕ s ϕ T s ϕ L 

1 0,20 0,83 2,01

2 0,32 0,94 2,36

3 0,34 1,25 2,65

4 0,20 0,74 1,81

5 0,23 0,72 1,99

6 0,38 0,43 1,96

7 0,32 0,92 1,11

8 0,20 0,61 1,45

9 0,31 0,67 1,36

10 0,19 0,97 0,98

11 0,17 0,55 1,51

12 0,28 0,65 1,71

Leica 0,25 – –

Přístroj
[mgon]

Tab. 3. Směrodatné odchylky měření vodorovných směrů z labora-
torního měření 
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� recenze
Staněk, V. – Hostinová, G. – Kopáčik, A. 
Geodézia ve stavebníctve
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seznamem použitých značek a zkratek, literaturou, rejstří-
kem a doplněn barevnou přílohou na křídovém papíře. 

V kapitole „Základné pojmy a vz�ahy v geodézii“ jsou popsá-
ny základy geodézie, jako tvar a rozměr zemského tělesa, vliv
zakřivení Země na měřené veličiny, souřadnice a souřadnicové
systémy a koncepce budování geodetických základů.

V kapitole „Základy teórie chýb a vyrovnavacieho počtu“
jsou velmi zjednodušeně popsány chyby měření, charakte-
ristiky přesnosti měření, vyrovnání přímých měření a zákon
hromadění středních chyb. Zde, bohužel, nejsou uvedeny
základní a velmi podstatné předpoklady nutné pro jeho plat-
nost, dále chybí zmínka o normálním rozdělení. Je škoda
téměř prázdné stránky na konci. Kapitola je vhodně doplně-
na třemi početními příklady.

Kapitola „Meranie uhlov“ shrnuje úhlové jednotky (po-
někud nešikovně je popsáno setinné a šedesátinné dělení 
u jednotek stupňů a grádů), základní součásti geodetických
přístrojů (dalekohledy, libely, čtecí pomůcky). Velmi ne-
přesný je technický popis principu a možností elektronické
libely. Dále je popsán princip konstrukce teodolitů, jejich
rozdělení a použití při měření úhlů. K popisu centrace a hori-
zontace přístroje je vhodné poznamenat, že v současné době
se pro dostředění využívá optický centrovač a součástí urov-
nání přístroje na stanovisku by měly být vždy kontroly rek-
tifikace libel (a centrovače). Pro nastavení počátečního čtení
při měření ve více skupinách je vhodné uvést, že záleží na
počtu odečítacích pomůcek a nelze určit jejich počet auto-
maticky jako dvě. Dále jsou popsány i základy elektronické-
ho čtení u elektronických teodolitů na kódových kruzích a
inkrementální systém. 

Kapitola „Meranie dĺžok“ popisuje přímé i nepřímé
postupy měření délek, a to spolu s postupy oprav z nadmoř-
ské výšky a ze zobrazení. S úvodní větou konstatující, že v
geodézii měření délek znamená určování vodorovných
délek, nelze bez výhrad souhlasit. Poměrně extenzivně jsou
popsány mnohé, dnes již nepříliš důležité metody odvození
délky (většinu úloh lze snadno řešit výpočtem ze souřadnic).
Také je popsán princip ryskového a paralaktického měření
délek. Na konci kapitoly jsou uvedeny základní principy
elektronického měření délek, některé technické popisy však
velmi neš�astně. Tyto principy jsou přinejmenším tři (pulsní,
fázový, frekvenční), dále nelze kombinovat principy pulsní-
ho a fázového dálkoměru. Pulsní dálkoměry se běžně použí-
vají, a je tedy možné měřit čas s potřebnou přesností (bez-
hranolové měření délek, laserové skenovací systémy). U
fázového dálkoměru je správně uvedeno, že fázový doměrek

se určí přímo v přístroji, není však již uvedeno, že se využí-
vá modulovaných vlnových délek a dvojnásobek vzdálenos-
ti musí být kratší než nejdelší z nich. Bylo by také vhodné
čtenáři sdělit, že nasazovací či samostatné dálkoměry se již
nepoužívají (jsou nedostupné) stejně jako samostatně popi-
sovaný vysoce přesný dálkoměr Kern Mekometr ME 5000.
Jeho štafetu pomyslně převzala firma Leica laserovými trac-
kery (typ, přesnost). Na konci kapitoly jsou opět uvedeny
redukce elektronicky měřených délek do nulového horizon-
tu a ze zobrazení, tentokrát vzorce pro přesnější měření (na
větší vzdálenosti). Tuto část by bylo vhodné doplnit zmín-
kou o nutnosti zavádění fyzikálních redukcí. Je zde zmínka
o zadávání teploty a tlaku do totální stanice, není však uve-
den důvod. Na závěr jsou v tabulce uvedeny i nejmoderněj-
ší přístroje pro měření délek.

Kapitola „Polohové meranie“ popisuje stabilizaci bodů,
dostupné polohové bodové pole a základní souřadnicové výpočty
v rovině (polární metoda, protínání vpřed z délek a úhlů, po-
lygonové pořady a volné stanovisko), postupy podrobného
měření polohopisu a sestrojení polohopisné mapy.

Kapitola „Výškové meranie“ uvádí výškové systémy a
přehled metod určování převýšení. Právě u přehledu metod
je uvedena přesnost, u níž by bylo vhodné uvést i vzdále-
nost, s kterou je možné jí dosáhnout. Je popsáno výškové
bodové pole, metoda nivelace a přístroje a pomůcky včetně
nejmodernějších digitálních přístrojů s automatickým odečí-
táním na kódových latích. Je popsáno také trigonometrické
měření výšek i se zavedením opravy z refrakce koeficientem
k = 0,13. Tento koeficient byl odvozen za specifických pod-
mínek měření a obecně jej nelze použít.  Zajímavě a vhodně
je popsána hydrostatická nivelace a možnosti jejího využití.

Kapitola „Priestorové určovanie polohy bodov“ jednodu-
še a přehledně popisuje princip moderních totálních stanic,
globálních pozičních systémů, inerciálních navigačních
systémů a laserových skenerů. Lze jí vytknout snad jen
nepřesné vyjádření, že výhodou vícefrekvenčních přijímačů
globálních navigačních systémů (GNS) je příjem signálu z více
družicových systémů a také že do podkapitoly věnované tere-
strickým laserovým skenerům určitě nepatří zmínka o lasero-
vých přístrojích k vytyčení přímky a roviny (rotační lasery).

Kapitola „Tachymetria“ popisuje možnosti znázornění te-
rénu, měřické a zobrazovací práce, kapitola „Fotogrammet-
ria“ pak základy této metody hlavně se zaměřením na stereo-
vyhodnocení. Po bok letecké fotogrametrie je postaveno ta-
ké letecké laserové skenování. Následující kapitoly „Náuka
o mapách“, „Určovanie plošných obsahov a objemov“ a
„Úlohy geodézie při realizácii a kontrole stavebných objek-
tov“ odpovídají názvu a jsou vhodně zpracovány.

Publikace je doplněna rozsáhlou barevnou přílohou, která
zobrazuje moderní komerčně dostupné geodetické přístroje
od přijímačů globálních navigačních systémů přes totální
stanice a digitální nivelační přístroje až po rotační a potrub-
ní lasery, vše s výstižným popisem.

Kniha poskytne nezasvěcenému čtenáři přehled o mož-
nostech, nástrojích a metodách současné stavební geodezie. Je
zřejmá geneze této publikace, skládá se z částí tradičních, ke
kterým byly přidány moderní informace, a právě ty jsou zají-
mavé nejen pro studenty, ale i pro širší odbornou veřejnost.

Ing. Martin Štroner, Ph.D.
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