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Vzniku mikroorganismů v interiéru je možné předejít
nejen omezením kondenzace vodní páry na stavebních
konstrukcích a výměnou vzduchu, ale i fyzikální a che-
mickou sterilizací vzduchu využívající i baktericidní
účinek některých rostlin. 

Optimální mikrobiální mikroklima lze zajistit zásahem do
zdroje mikroorganismů, do pole přenosu od zdroje k expo-
novanému subjektu nebo zásahem na subjektu.

Zásah do zdroje mikroorganismů
Jde v podstatě o péči o čistotu pokožky, oděvu a obuvi,

izolaci nemocných, úpravu vzduchotechnických zařízení a
odstranění kondenzace vody na stěnách.

Úprava vzduchotechnických zařízení
V klimatizačních zařízeních se doporučuje nahradit spr-

chovací komoru (pračku vzduchu) parním zvlhčovačem,
u něhož je vlhčení dosahováno rozprašováním vodní páry na
ohřívač. Zkondenzovanou vodu je ovšem nutné odvádět, aby
se v ní mikroorganismy opět nemnožili.

Pro odvlhčování je třeba dávat přednost suchým metodám
(použití absorpčních látek, např. litiumchloridu) před kon-
denzací na chladiči. Obdobně při filtraci je třeba preferovat
suché způsoby, při nichž relativní vlhkost vzduchu při prů-
chodu filtrem nepřesáhne 70 %. Doporučuje se zařadit filtr
též na vstup čerstvého vzduchu do systému a na výstupu do
klimatizovaného prostoru a věnovat větší pozornost sterili-
zaci vzduchu. Při použití pračky vzduchu je téměř nutností
filtrace nebo sterilizace co nejblíže za pračkou.

Ke vzduchovodům mezi stropy musí být přístup, aby se
daly dobře čistit a v místech možné kondenzace vodní páry
(průchod chladnými prostory) musí být dostatečně izolo-
vány. 

Odstranění kondenzace vody na stěnách
Zabráníme-li kondenzaci páry na stavebních konstruk-

cích, zabráníme současně tvorbě plísní v těchto místech. Lze
to provést zlepšenou tepelnou izolací, vhodným vytápěním
(jež by zvýšilo teplotu kontaminovaných ploch), větráním a
instalací odvlhčovačů vzduchu schopných udržovat relativní
vlhkost vzduchu nižší než 70 %.

Zásah do pole přenosu
Nejúčinnějším opatřením k omezení šíření mikrobů v bu-

dově je péče o čistotu interiérů. Jinak platí totéž, co platí 
o omezení šíření odérů. Nepříjemný hmyz (mouchy, šváby,
komáry) lze podle indických výzkumů snadno odstranit roz-
prašováním slabého roztoku oleje z himálajského cedru (již
jednoprocentní roztok spolehlivě hubí komáry). Pro člověka je
to látka příjemně vonící a levná (získává se z cedrových pilin). 

Přívod čerstvého vzduchu je nejen nejjednodušším, a tu-
díž i ekonomicky přijatelným způsobem udržení mikrobů
v optimálním rozmezí, ale i velmi účinným (obr. 1). Záleží
ovšem na obrazech proudění ve větraném prostoru. Zkušenos-
ti z operačních sálů ukazují, že optimálním řešením je vytěs-
ňovací (displacement) větrání, při němž vzduch vstupuje do
interiéru velkým průměrem malou rychlostí (kolem 0,15 m/s)
a v hlavní části (čisté zóně) se nemísí se vzduchem v místnos-
ti, pouze po okrajích výustí dochází ke směšování (obr. 2).

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 17 ČÍSLO 8/2008

Optimalizace mikrobiálního mikroklimatu
prof. Ing. Miloslav JOKL, DrSc. 

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Obr. 1. Vliv výměny vzduchu vyjádřený korelačními koeficienty
(při prokázaném vlivu mají hodnotu 0,0-1,0; čím vyšší, tím vyšší

vliv) na počet bakterií ve vzduchu a na pooperační infekce

Obr. 2. Optimální proudění vzduchu na operačním sále
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Dezinfekci vzduchu, resp. přesněji přiměřenou sterilizaci
vzduchu, lze rozdělit na chemickou a fyzikální. Dezinfekcí
se usmrtí již dospělé mikroorganismy, sterilizace je razant-
nější a usmrcuje i jejich vznikající formy. 

Nejstarší chemická sterilizace vzduchu se zřejmě prová-
děla kouřem. Již ve středověku během morových epidemií
se domy vykuřovaly spalinami pryskyřičného dřeva, jalov-
ce, levandule, rozmarýnu, jehličí, dehtu, síry, později dokon-
ce střelného prachu. Experimentálně bylo zjištěno, že spali-
ny papíru, tabáku a trávy zabíjejí Escherichia coli a Sarcina
do tří hodin. Stejného účinku bylo dosaženo spalováním
pryskyřice a olejů – kouř z 1 kg těchto látek dezinfikoval 
3 000 m3 vzduchu ve 30 minutách. Aktivními látkami jsou
v tomto případě pravděpodobně fenoly. Velmi účinný je také
kouř kadidla. V kouři papíru, bavlny a dalších látek byl nej-
účinnější látkou formaldehyd. Ten je také příčinou bakteri-
cidní schopnosti spalin jehličí, jež zabíjejí Escheria coli, a
dokonce Streptococcus pyogenes v 55 až 95 minutách. Kouř
odpařované kyseliny mléčné a boraxu na doutnajícím jehličí
zabíjí oba mikroby dokonce do 25 minut. Laboratorně byla
připravena zvláště účinná látka, tzv. Jersonova směs (antra-
cen, antracenový olej, chlorečnan draselný, chlorid amonný,
cerezín), která však zanechává zbytky na povrchu v interié-
ru, takže ji lze použít jen za mimořádných okolností [1]. Na
plísně však uvedené spaliny téměř nepůsobí.

V současnosti je většinou nutné sterilizovat vzduch v míst-
nostech, v nichž jsou stále přítomni lidé, takže lze použít
pouze látky bez dráždivých a škodlivých účinků a neprodu-
kující odéry. V praxi se osvědčil triethylenglykol a stále čas-
těji se používají fytoncidy produkované některými rostlina-
mi. Trietylenglykol je bezbarvá olejovitá kapalina hustoty
1,1254 kg/l při 20 ˚C, bod varu má 287,3 ˚C. Při zkouškách
se ukázalo, že má velmi vysokou germicidní schopnost (již
při koncentraci 40 µg/1 l vzduchu bylo během 15 minut usmr-
ceno 90 % mikroorganismů). Tato schopnost je daleko vyšší
v podobě par než jako tekutina (rovněž nejprve odpařený, a
pak ze vzduchu vysrážený, má v kapalné formě daleko vyšší
germicidní schopnost než před odpařením). Tato vlastnost
ukazuje na značné možnosti jeho použití a snadnou úpravu
vzduchotechnických zařízení ke sterilizaci pomocí této lát-
ky. Protože je účinný proti značné části vzdušné mikroflóry
(i proti chřipkovému viru), bylo by jeho použití ve stavbách
určených k pobytu lidí velkým přínosem.

Fytoncidy jsou součástí ovzduší každého lesa (např. 1 ha
borového porostu vylučuje v létě 5 kg těchto těkavých látek,
u jalovcového lesa je to dokonce 30 kg). Název navrhl v roce
1928 B. P. Tokin, který si všiml, že kašička z obyčejné cibu-
le zamezuje i na určitou vzdálenost rozmnožování buněk
kvasnic. Spolu s cibulí drží v působení fytoncidů prvenství
česnek (patří rovněž k čeledi liliovitých) – ve zkumavce ničí
téměř všechny druhy mikrobů. Fytoncidy působením kyslí-
ku a dalších látek způsobují rozklad krystalické látky alliinu
na allicin, což je již chemický název fytoncidu. Alicin, roz-
puštěný ve vodě v poměru 1 : 125 000, zastavuje růst mikro-
bů. Je však velmi nestálý a snadno rozrušitelný zásadami.
Proto po vstupu do organismu člověka působí nesrovnatelně
slaběji než ve zkumavce. 

Je zřejmé, že vysazování některých druhů rostlin má vý-
znam nejen estetický, ale zlepšuje i mikrobiální mikroklima.
Nejsou to jen jalovce a borovice, ale všechny jehličnaté rost-
liny a túje (zeravy). Rovněž japonské bonsaje mají pro kva-
litu vnitřního ovzduší nezanedbatelný význam. 

Fyzikální sterilizaci vzduchu lze provádět germicidními
výbojkami, vatovými filtry, elektrostatickými filtry a ionizá-
tory. Sterilizací vzduchu germicidními výbojkami bylo
experimentálně zjištěno, že záření o vlnové délce 2 537 Å, 

tj. 253,7 nm, jež patří mezi záření ultrafialové, má inaktivu-
jící účinek na bakterie, houby a plísně, tzn. že se zastaví dě-
lení buněk těchto mikroorganismů a vytváření jejich kolonií.
Závislost germicidní účinnosti záření na délce vlny je znázor-
něna na obr. 3. Je zřejmé, že záření vlnové délky 253,7 nm
prochází maximem křivky. Ultrafialové záření uvedené vl-
nové délky se získává výbojem ve rtu�ových parách uzavře-
ných v trubicích ze speciálního skla. 

Princip je tedy stejný jako u zářivek osvětlovacích, kde
viditelné záření – světlo – dostáváme transformací primární-
ho záření přes fluoreskující povlak nanesený na vnitřní stra-
ně trubice. Tyto trubice u germicidních výbojek sestávají ze
speciálního skla, které propouští paprsky o délce 253,7 nm,
jež normální sklo pohlcuje. Rozměry trubic jsou voleny tak,
že se trubice ustálí na 40 ˚C, při kteréžto teplotě vykazuje
tlak rtu�ových par nejpříznivější hodnotu. Výkon zářivek
klesá s jejich stárnutím. Počáteční hodnoty jsou asi o 25 %
vyšší. 

Výbojky se montují minimálně do výše 2 m, a to tak, aby
osoby v místnosti nebyly ozařovány přímými paprsky. Jsou
opatřeny speciálními reflektory z hliníku, který má vysokou
odrazivost pro paprsky vlnové délky 253,7 nm – asi 88 %.

Zavěšují se bu� do středu místnosti (obr. 4), nebo se připev-
ňují na ze� (obr. 5). První způsob dává lepší výsledky, pro-
tože úhel přímého ozáření je dvojnásobný. 

Obr. 3. Závislost sterilizační účinnosti na vlnové délce záření
η steril – sterilizační účinnost, λ – vlnová délka

Obr. 4. Zavěšení výbojky do středu místnosti

obzor_8_2008.qxp  3.10.2008  17:44  Stránka 226



STAVEBNÍ OBZOR 8/2008 227

Sterilizační účinek filtrů ze skleněné vaty  spočívá v jejich
vysoké účinnosti i pro jemné prachové částice, pomocí nichž
jsou bakterie v prostředí rozptylovány. Vatové filtry při rela-
tivně nízkém odporu (proti plstěným, látkovým nebo papíro-
vým) mají poměrně značnou kapacitu. Při užívání běžně vy-
ráběných vložek a buněk je nutné dbát na rovnoměrné vypl-
nění vatou tak, aby odpor všech buněk byl přibližně stejný,
nebo� jinak dochází k jejich přetížení s nízkým odporem a
klesá jejich filtrační účinnost. Proti vytváření kolonií bakte-
rií na usazeném prachu je třeba vatové polštáře napouštět
sterilizačními prostředky. Výměnu a sterilizaci je nutné při-
způsobit prašnosti a požadované sterilitě vzduchu za filtrem.
Nepříjemná je u tohoto způsobu, zvláště musíme-li dosáh-
nout vysoké čistoty, tlaková ztráta, jejímž důsledkem je zvý-
šená spotřeba energie pro pohon ventilátoru. 

Sterilizační účinek elektrostatických filtrů spočívá ve vy-
soké odlučivosti nejjemnějších frakcí prachu, které běžnými
filtry nelze zachytit. Vyžadují zdroj vysokého napětí, který
bývá hospodárný teprve pro jednotky vyšších výkonů. Skří-
ní, jež současně tvoří zápornou elektrodu, prochází v celém
průřezu stejnoměrně pomalý proud vzduchu mezi kladnou a
zápornou elektrodou, na něž je vloženo vysoké napětí. Čás-
tice získávají kladný náboj u kladné elektrody, a pak putují
k záporné elektrodě, na které se usazují a jsou z ní oklepává-
ny nebo vodou splachovány do sběrače a odtud do zásobní-
ku, odkud jsou odstraňovány (obr. 6). 

Přístroj je určen pro zdravotnická zařízení (infekční oddě-
lení nemocnic a poliklinik, pooperační místnosti, ordinace,
čekárny, transfúzní stanice, výrobny infúzních roztoků, la-
boratoře, zubní laboratoře, léčebné domy, jesle), restaurace,
hotely, reprezentační místnosti, čítárny, kuřárny, ale i obyt-
né místnosti, zvláště v oblastech s nevalnou kvalitou venkov-
ního vzduchu.

Schéma zařízení na sterilizaci vzduchu ionizátory v potra-
vinářské provozovně vidíme na obr. 7. Negativní ionty
působí na mikroby dvojím způsobem – jednak jako na aero-
solové částice, jež po obdržení záporného náboje putují ke
kladné elektrodě, kde jsou zachyceny, jednak ionty kyslíku
v důsledku dychtivé slučivosti zabíjejí anaerobní bakterie, tj.
nesnášející kyslík. Účinnost tohoto zařízení vůči bakteriím,
kvasinkám a plísním je zřejmá z obr. 8.

Přítomnosti Legionell ve vzduchu je nutné zabránit již lik-
vidací ve vodě, se kterou jsou do vzduchu rozprašovány.
Umožňují to speciální ionizátory (vyráběné ve Velké Britá-
nii), jejichž elektrody uvolňují ionty mědi a stříbra, které bak-
terie zabíjejí. Jejich cena je však značná, takže se používají
jen ve speciálních případech, jako jsou např. transplantační
centra. V ostatních případech je nutné se spokojit s ohřevem
vody na vysokou teplotu (60-80 ˚C).

Baktericidní a mykocidní úprava povrchů interiéru
Výskyt mikrobů v ovzduší do značné míry souvisí s jejich

počtem na stěnách místnosti. Účinným opatřením k optima-
lizaci mikrobiálního mikroklimatu by tedy bylo přidávání
baktericidní a mykocidní substance do povrchového filmu
stěn, nábytku a předmětů v místnosti,  např. do nátěrů a ta-
pet, a to alespoň v prostorách, kde se lidé nejčastěji zdržují.

Proti Legionellám lze využít i baktericidní schopnosti
mědi. V laboratořích NASA bylo prokázáno, že prvotní roz-
voj kolonií bakterií Legionella pneumophila nastává již při
15-20 ˚C tam, kde jsou na vnitřním povrchu usazeny mikro-

Obr. 5. Připevnění výbojky na ze�

Obr. 6. Schéma elektrostatického filtru

Obr. 7. Schéma zařízení na sterilizaci vzduchu 
v potravinářské provozovně 

(+E kladné elektrody, strop je záporná elektroda)

Obr. 8. Výsledek sterilizace vzduchu ionizací ve výrobně majonézy
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organismy, jež působí jako stimulátor. Podstatný je materiál,
ze kterého je povrch zhotoven. Z experimentálních výsled-
ků, znázorněných v tab. 1, je zřejmé, že vytváření kolonií
bakterií na mědi je méně než poloviční vůči sklu a mnoho-
násobně nižší vůči všem plastům. Pro rozvod teplé užitkové
vody je tedy použití mědi zvláště výhodné.

Mimořádně náročnou a precizní práci vyžaduje likvidace
plísní. Nejsou citlivé (na rozdíl např. od bakterií) na ultra-
fialové záření, a navíc vlákna plísní pronikají 5–10 cm, ně-
kdy až 20 cm do hloubky zdiva. Nejprve je třeba odstranit
ohnisko nákazy (např. seškrábáním a omytím saponátem),
potom příčinu, tj. vlhkost (např. odstranit tepelné mosty do-
datečnou izolací), a posléze zdivo chránit fungicidy. K dis-
pozici je tuzemské SAVO, německé SCHIMMEL STOP a
rakouský QUALICHEM. Stavební firmy obvykle preferují
přípravky typu PREDA, jež mají také účinky antibakteriální.
PREDA 111 je vhodný k sanaci plísněmi napadeného zdiva,
omítek, plastů, podlahových krytin a jiných povrchů. Lze 
jej preventivně přidávat i do nátěrových hmot. PREDA 312
je bílý matný nátěr s vysokou krycí schopností, určený pře-
devším pro bytovou výstavbu. Doporučuje se do koupelen,
spížních skříní, sklepů apod. PREDA 313 je určený pro
potravinářské provozy s vysokým výskytem plísní (pekárny,
pivovary, jatka). Přípravek BIOSTAT je založený na bázi
oxidu hlinitého obohaceného aktivním stříbrem. Ionty stříb-
ra se v ošetřených materiálech uvolňují, procházejí buněčný-
mi stěnami nežádoucích organismů, a tím zastavují jejich
růst.

Zásah na subjektu
Důležitý pro rozvoj mikroorganismů, zvláště bakterií a

plísní, je materiál oděvu, zvláště prádla, jež je v bezprostřed-
ním styku s vlhkým povrchem pokožky (tab. 2). Příliš těsné
prádlo nepropouští teplo a pot a vytváří na kůži ideální mik-
roklima pro jejich rozvoj. U prádla ze syntetických vláken,
jež nelze prát ani žehlit za vyšších teplot, a tím také provést
jejich určitou dezinfekci, se tyto mikroorganismy mohou po-
stupně hromadit a uvolňovat do interiéru budovy.

Výsledkem výzkumu francouzské firmy Rhovyl’AS jsou
antibakteriální vlákna speciálně vyvinutá proti mikro-
organismům způsobujícím bakteriální kontaminaci. An-
tibakteriální agencie je přidávána do rozpouštědla před
jeho smícháním s polymery. Údajně je odolná proti praní
a dalším úpravám látky. Vzorky této látky vidíme na 
obr. 9 [2].

Literatura
[1] Bencko, V.: Health Risk of Indoor Air Pollutants: A Central

European Perspective. Indoor Environ., 1994, 3: 213-223.
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Tab. 1. Vliv materiálu povrchu na koncentraci Legionell

mikroflóra 
Legionella 

pneumophila

mě� 70 0,7

sklo 150 1,5

polybuten 180 2,0

polyethylen 960 23,0

tvrdý PVC 1 070 11,0

ethylen-propylen-kopolymer 27 000 500,0

Materiál
Počet kolonií [1.103/1 cm2]

Tab. 2. Vliv materiálu spodního prádla na tvorbu mikroorganismů

Materiál Vlastnosti Tvorba 

  tužší na omak, může 
  dráždit pokožku

   v zimě chladí

   po delším nošení 
   nepropouští pot

   urychluje vznik ostrého
   zápachu

   pere se a žehlí 
   při nízkých teplotách

   jemnější na omak než PA

   do určité míry prodyšný

   lze prát do 60 ˚C

   vysoká pružnost
   a pevnost

   nesaje pot, hustý úplet
   je neprodyšný, pouze 
   směs lycry s bavlnou, 
   polyamidem či 
   polyesterem je částečně 
   prodyšná

   lze prát do 40 ˚C

   jemnější a měkčí
   než bavlna

   může být vyrobeno 
   ze všech syntetických 
   vláken, liší se 
   podstatně menším 
   průměrem

   nejvíce pohlcuje pot

   nejprodyšnější

   praní dle původních 
   vláken

   podporuje rozvoj 
   nežádoucích 
   plísní a bakterií

mikrovlákno

   vliv na tvorbu 
   bakterií a plísní 
   dle původního 
   materiálu, ale
   výrazně snížený

polyamid
(PA)

polyester
(PE)

lycra
(PUR)

   přežívají na něm 
   patogenní bakterie 
   a plísně, které 
   přežívají i praní

   bakterie a plísně 
   na něm přežívají 
   jen vzácně

Obr. 9. Antibakteriální vlákna přidávaná do polymerů
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Jokl, M.:  Optimization of Microbial Microclimate

Microorganism removal is primarily achieved, firstly, by
preventing water vapour condensation and securing air
exchange, and secondly by physical and chemical air
sterilization using even bactericidial effect of plants.

Jokl, M.: Optimierung des mikrobiellen Mikroklimas

Der Entstehung von Mikroorganismen im Gebäude-
innern kann nicht nur durch Beschränkung der Kon-
densation von Wasserdampf an Baukonstruktionen, son-
dern auch durch physikalische und chemische Sterili-
sierung der Luft, welche auch die bakterizide Wirkung
einiger Pflanzen benutzt, vorgebeugt werden. 
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řádu, jednotlivým typům staveb, ochraně zvláštních zájmů
ve výstavbě, řízení před správními úřady a před soudem,
správním deliktům v oblasti stavebního práva aj. Text je
doplněn poznámkovým aparátem, podrobnými rejstříky a
srovnávacími tabulkami starého a nového (resp. nového a
starého) stavebního zákona.
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ných stavebních i jiných úřadů včetně ministerstev, soudcům
civilním i správním, advokátům i jiným právním profesím.
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Sklo je základním materiálem v řadě oborů a oblastech
aplikací, které nemohou být různorodější – počínaje archi-
tekturou přes automobilový průmysl a výrobu obalů až po
obory elektrotechniky a další odvětví. Především v minulých
čtyřech desetiletích od vzniku veletrhu glasstec, který se ko-
ná každé dva roky a který letos slaví dvacáté výročí, přišli
vědci s řadou objevů, které změnily možnosti využívání skla.

Těžištěm letošního ročníku je aktuální téma „Sklo a ener-
gie“. Mnohostranné využití sklářských technologií a mož-
ností úspor energie přiblíží zvláštní předváděcí akce „glass
technology live“. Inovační park je tentokrát rozdělen do seg-
mentů „Světlo a transparence“, Fotovoltaika“, Solární termi-
ka“ a „Ochrana teplem a sluncem“. Doprovodnou akcí za
účasti předních světových odborníků bude architektonický
kongres „Transparenz! sklo a fasádní technologie“.

_________________________

www.glasstec.de
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Studium omítek pro sanaci historických objektů
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Praha

Článek se zabývá studiem mechanických, vlhkostních a
tepelných parametrů omítek pro sanaci historických ob-
jektů, jmenovitě modifikované vápenometakaolinové omít-
ky a dvou suchých maltových směsí. Získaná data mohou
sloužit nejen pro posouzení, zda budou vhodné jako sanační
omítky pro aplikaci na zdivo historických objektů, ale také
jako vstupní data do matematických modelů kombinova-
ného transportu hybnosti, tepla a vlhkosti.

Úvod
Z velké většiny jsou budovy, jejichž zdivo je nutné sano-

vat, památkově chráněné historické objekty. Mohou být chrá-
něny buď jako celek, nebo pouze jejich části. Z hlediska pa-
mátkové ochrany jsou doporučovány, a posléze schvalovány,
takové postupy sanace, které zachovávají původní dispozice,
konstrukční prvky, ale také původní materiály [1]. Obvyklou
snahou autora sanačního projektu je uplatnit stavební hmoty,
které umožňují difúzi plynné vlhkosti a zdivo neutěsňují. 

Sanační omítky byly vytvořeny téměř před dvaceti lety
pro povrchovou úpravu historického zdiva, na kterém vznik-
ly „mapy“ jako důsledek vzlínající neboli kapilární vlhkos-
ti. Protože však značná část historických staveb není proti
pronikání zejména vlhkosti podloží izolována, je používání
sanačních omítek spojeno s rizikem dlouhodobého poškozo-
vání zdiva pod sanační omítkou [2]. Aplikace sanační omít-
ky nevede k odstranění příčiny problému, ale po správně pro-
vedené  izolaci a odvlhčení mohou právě sanační omítky při-
spět k prodloužení životnosti historického zdiva. Sanační
omítky však nemohou plně nahradit historicky dochované
omítky, neboť mají jinou funkci než omítky původní, jiné
složení a odlišné projevy stárnutí.

Pro povrchové úpravy historického zdiva omítek, vyspráv-
ky, zdění i omítání se často používaly vápenné malty, pro
nátěry pak vápenné fasádní barvy. S rozvojem technologií a
rozšířením sortimentu stavebních materiálů byly neuváženě
aplikovány nové materiály, které měly v porovnání s vápen-
nými omítkami jiné vlastnosti, např. zpevňování omítek vod-
ním sklem, doplňování poškozených částí cementovými vy-
správkami, fixace degradovaných omítek cementovými po-
střiky a v neposlední řadě i používání akrylátových nátěrů a
sanačních omítek [3].

Profesionální přístup k péči o historické materiály, tedy i
o malty a omítky, vyžaduje ověřování kompatibility tradič-
ních a moderních prostředků s dochovanými materiály. Ne
vždy se však podaří zjistit všechna rizika spojená s aplikací
soudobých materiálů. Z těchto důvodů jsou navrhovány a
ověřovány moderní sanační systémy a modifikované vápen-
né omítky, aby se nejen vzhledem, ale především vlastnost-
mi co nejvíce podobaly materiálům původním.

Dochované omítky a zdiva spojená vápennou maltou do-
kládají, že vápenné pojivo nevykazovalo kvalitu, jaké umož-

ňuje dosáhnout moderní způsob výroby. Z výsledků che-
mických analýz navíc vyplynulo, že vápno bylo téměř vždy,
více či méně, znečištěno příměsmi, které vnášely do záměsi
hydraulické vlastnosti. To nás opravňuje k používaní vá-
penných omítek s hydraulickými přísadami, které zlepšují
především mechanické vlastnosti, a následně zvyšují odol-
nost proti stárnutí a poškození vnějšími vlivy. Jako nevhod-
ná se ukázala volba vápenocementových omítek, kdy došlo
k vytvoření poměrně odolné vrstvy, jež však vykazovala
příliš rozdílné chování vůči pronikající vlhkosti proti pod-
kladovému zdivu. Jako velice výhodné se ukázalo přidávat
do vápenného pojiva latentně hydraulické příměsi, např.
popílek, strusku či metakaolin [4]. 

Sanační omítka, souvislá vrstva zatvrdlé malty na povrchu
zděné konstrukce, musí splňovat především vysokou pórovi-
tost, propustnost pro vodní páru a sníženou kapilární vodi-
vost vlhkosti. Poměrně často se používají jednovrstvé omít-
ky s hydrofobizačními přísadami. Jejich nevýhodou je nedo-
statečná odolnost vůči pronikání zasolených roztoků, které
pak v makroporézní struktuře snadno krystalizují. Nové
systémy zahrnují aplikaci několika vrstev omítek, z nichž
každá splňuje určité požadavky a dohromady tvoří rezistent-
ní prostředí vůči pronikání vlhkosti a solí. Nejprve se naná-
ší vrstva vyrovnávací, tzv. podhoz, dále malta jádrová nebo-
li sanační, a finální povrchová úprava, např. nátěr nebo štuk.
Účelem vícevrstvých systémů je zamezit průniku solí k po-
vrchu, aniž by se zhoršily vlhkostní poměry ve zdivu.

Úkolem podkladních vrstev sanačních omítek je omezit
příjem vlhkosti ze sanované stěny, především na vlhkost
v plynné podobě, protože transportem kapalné vlhkosti se
dostávají do konstrukce minerální soli. Za tím účelem se po-
užívají omítky s přídavkem hydrofobizátoru, který ovlivňu-
je vázání vody na stěny pórů omítky [5]. Přídavek této pří-
sady do vápenné omítky vede ke snížení nasákavosti, a tím
ke zvýšení odolnosti proti pronikání vody a roztoků obsahu-
jících soli. Pokud přidáme do směsi hydrofobizátor, hydro-
filní část molekuly se naváže na zrna pojiva, hydrofobní ko-
nec směřuje ven a odpuzuje molekuly vody. Tak se vytváří
ochranná vrstva uvnitř pórů materiálu, která odpuzuje vlhkost.

V tomto článku se zabýváme stanovením základních me-
chanických, vlhkostních a tepelných parametrů průmyslově
vyráběného sanačního systému a nově navržené vápenometa-
kaolinové omítky s přídavkem hydrofobizačního činidla,
která by měla splňovat náročné požadavky na sanační omítky.
Pro porovnání uvádíme parametry pro čistě vápennou omítku.

Materiály
Při experimentu jsme ověřovali průmyslově vyráběný sa-

nační omítkový systém (podkladní vrstva je označena v tex-
tu jako VOS II a jádrová omítka jako VOS I) a nově navrže-
nou vápennou omítku (označena v textu VOMH) modifiko-
vanou přídavkem pucolánově aktivního metakaolinu a hyd-
rofobizačního činidla. Pro porovnání byla připravena čistě
vápenná omítka. Složení směsí je shrnuto v tab. 1.
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K přípravě vápenometakaolinové omítky a porovnávací
čistě vápenné omítky byl použit vápenný hydrát CL 90 Car-
meuse (vápenka Mokrá). Jako plnivo byl namíchán tříděný
křemičitý písek v poměru 1 : 1 : 1, aby bylo dosaženo ply-
nulé granulometrie 0-2 mm (Heidelberg Cement Group,
Brněnské písky, filiálka Bratčice). Přídavkem byl metakao-
lin MEFISTO K 05 (České lupkové závody, Nové Strašecí),
vysoce aktivní, mikroskopicky jemně mletý (průměrná veli-
kost částic je 3-5 µm) pucolánový materiál, složený převáž-
ně z SiO2 o hmotnostním zastoupení 58,7 % a Al2O3 o hmot-
nostním zastoupení 38,5 %. Hydrofobizační přísadu stearan
zinečnatý vyrábí Setuza, Ústí nad Labem. 

Vzorky záměsí byly odlity do forem podle požadavků jed-
notlivých měření. Po vyjmutí byly udržovány v prostředí
s vysokou relativní vlhkostí, a zároveň pravidelně vlhčeny
jemně rozprašovačem po dobu 28 dní tak, aby reakce všech
složek záměsi zdárně proběhla. Toto uložení zkušebních
těles podle normy [7] není nejvhodnější pro vápenné omítky
tvrdnoucí karbonatačním pochodem a vede k nižším hodno-
tám pevnosti. Proto byly základní materiálové charakteristi-
ky stanoveny nejen po 28 dnech tvrdnutí, ale budou sledová-
ny i po dvou letech, kdy je možné předpokládat, že karbona-
tace již proběhla.

Metody a výsledky měření 
Měření probíhala v klimatizované laboratoři při 23±1 ¯C a

30±5 % relativní vlhkosti. Uváděné výsledky jsou průměrem
tří a více hodnot. Základní materiálové parametry, jako je
objem a nasycený obsah vlhkosti, byly určeny sycením vzor-
ků vodou za sníženého tlaku a následným vážením vzorků
maximálně nasycených a vzorků maximálně nasycených
ponořených pod vodní hladinu, kdy se určuje Archimédova
hmotnost. Vzhledem k tomu, že jde o obecně známé meto-
dy, nebudeme se jimi podrobně zabývat. Hustota byla stano-
vena pomocí héliové pyknometrie přístrojem Pycnomatic
ATC. Základní materiálové charakteristiky omítek jsou shr-
nuty v tab. 2. 

Objemová hmotnost vápenné i vápenometakaolinové
omítky byla o 30 % vyšší než u prefabrikovaných sanačních
omítek. Hustota všech materiálů se téměř nelišila. Přídavek

hydrofobizačního činidla způsobil pokles pórovitosti u vá-
penometakaolinové omítky o 10 % proti čistě vápenné omít-
ce. Prefabrikované sanační omítky vykazovaly o více než 
40 % vyšší pórovitost než vápenometakaolinové omítky.
Podle směrnic WTA [6] malta na vápenometakaolinové bázi
nesplňuje požadavek 40% porozity. Proto bude nutné v rám-
ci dalšího výzkumu zvýšit její pórovitost. Hodnoty nasyce-
ného obsahu vlhkosti korespondují s hodnotami pórovitosti.

Pevnosti v tlaku a tahu za ohybu se ověřovaly na hydrau-
lickém lisu (INOVA, Praha) podle ČSN EN 196-1 [7]. Tento
přístroj dosahuje maximální stlačné síly 2 500 kN. Na stan-
dardních trámcích velikosti 40x40x160 mm se průběžně sle-
dovaly změny pevnosti v tlaku a tahu za ohybu (obr. 1, 
obr. 2). Hodnoty jsou aritmetickým průměrem tří v případě
pevnosti v tahu za ohybu a šesti pro pevnost v tlaku půso-
bících sil. Z počátku se u všech záměsí vyvíjela pevnost 
v tahu za ohybu stejně, ale již po sedmém dni jsme mohli u
směsí VOS II a VOMH pozorovat značný nárůst (obr. 1). Až
do 28. dne vytvrzování dosahovaly VOS I a porovnávací VO
shodných hodnot, u sanační omítky pak došlo k prudkému
nárůstu pevnosti až ke konečné hodnotě, která byla téměř
pětinásobkem hodnoty naměřené pro vápennou omítku. Po-
dobný vývoj vykazovala omítka VOS II a modifikovaná vá-
penometakaolinová omítka, jejich konečná pevnost předsta-
vuje více než pětinásobné hodnoty naměřené pro vápennou
omítku. 

Je zřejmé, že proti základní směsi vápenné omítky vzrost-
la konečná pevnost v tlaku pro všechny studované materiá-
ly (obr. 2), největší nárůst byl zaznamenán u modifikované
vápenometakaolinové omítky, u které byl pozorován deseti-
násobný nárůst, u prefabrikovaných sanačních omítek téměř
trojnásobný nárůst. Všechny hodnoty jsou ovlivněny přede-
vším kvalitou přípravy zkušebních těles a ošetření během
vytvrzování. Relativní chyba měření je odhadnuta na max.
±10 % z naměřené hodnoty. 

Vzhledem k tomu, že omítky přispívají k celkové tepel-
ně technické funkci stavební konstrukce, byly stanovovány
také základní termofyzikální parametry. Přístroj ISOMET
2104 (Applied Precision), řízený mikroprocesorem, aplikuje
dynamickou metodu měření, která umožňuje redukovat do-
bu měření na 10 až 15 minut. Měření je založeno na analý-
ze časové závislosti teplotní odezvy zkoušeného materiálu
na impulsy tepelného toku. Tepelný tok je vyvolán elektric-
kým vyhříváním odporového ohřívače v sondě, která je v pří-
mém tepelném kontaktu se vzorkem. Vyčíslení hodnoty sou-
činitele tepelné vodivosti a měrné objemové tepelné kapaci-
ty je založeno na vyhodnocení periodicky vzorkovaných
záznamů teploty jako funkce času. Naměřená měrná obje-
mová tepelná kapacita [J/m3K] se jednoduše přepočítá na
častěji používanou měrnou tepelnou kapacitu [JkgK] jejím
vydělením objemovou hmotností. Pro materiál obsahující
vlhkost byla měrná tepelná kapacita vypočítána ze směšova-
cího vztahu. K měření pevných a tvrdých materiálů se po-

Tab. 1. Složení záměsí omítek

Vápno CL 90 Písek 0/2mm Metakaolin
Mokrá Bratčice Mefisto K 05

VO 4,80 14,40 – – 4,80

VOMH 4,00 14,40 0,80 0,02 4,20

VOS I 6,30

VOS II 7,00

suchá maltová směs

35

35

Typ

Stearan 
zinečnatý

Voda

[kg]

Tab. 2. Základní materiálové parametry omítek

Objemová 
hmotnost

Hustota Otevřená 
pórovitost

Nasycený obsah 
vlhkosti

[%] [kgm-3]

VO 1 650 2 605 36,70 359,00

VOMH 1 745 2 615 33,20 332,40

VOS I 1 175 2 555 54,60 502,90

VOS II 1 240 2 575 52,90 518,20

Typ 

[kgm-3]
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užívají plošné sondy, které vyžadují hladký povrch průměru
nejméně 60 mm. Hloubka vzorku má být 10-15 mm v zá-
vislosti na tepelné vodivosti materiálu. Vzhledem k rozmě-
rům plošné sondy bylo proto nutné pro měření použít vzor-
ky o rozměrech 60x60x60 mm. Hodnoty součinitele tepelné
vodivosti a měrné tepelné kapacity pro vysušené omítky pre-
zentuje tab. 3, jejich závislost na obsahu vlhkosti obr. 3 a
obr. 4.

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti pro jednotlivé ma-
teriály se značně lišily. Výrazně nižší byly u sanačních omí-
tek, kde v celém vlhkostním rozsahu dosáhly maximálně
třetiny příslušné hodnoty pro čistě vápennou omítku. Opač-
ný trend bylo možné pozorovat v případě měrné tepelné
kapacity. Modifikovaná vápenometakaolinová omítka kopí-
rovala v celém vlhkostním rozsahu průběh měrné tepelné
kapacity vápenné omítky v závislosti na vlhkosti a tyto hod-
noty byly o několik desítek procent nižší než u sanačních

omítek. Získaná data jsou pouze orientační, neboť experi-
mentální chyba pro impulsní metodu činí cca 10 %. 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů funkčnosti sanační
omítky je hodnota součinitele difúze vodní páry nebo fakto-
ru difúzního odporu. Obecně má být skladba vrstvené oba-

Tab. 3. Termofyzikální parametry

Součinitel tepelné 
vodivosti

Měrná tepelná 
kapacita

[Wm-1K-1] [Jkg-1K-1]

VO 0,670 910

VOMH 0,850 915

VOS I 0,250 1 140

VOS II 0,340 1 380

Typ 
omítky

Obr. 2. Pevnost omítek v tlaku 

Obr. 1. Pevnost omítek v tahu za ohybu 
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lové konstrukce navržena tak, aby difúzní odpor jednotli-
vých vrstev od interiéru směrem k exteriéru klesal. Hodno-
ty součinitele difúze vodní páry a faktoru difúzního odporu
byly vypočítány z hodnot součinitele difúzní propustnosti
stanoveného metodou bez teplotního spádu podle normy [8].
Toto měření je založeno na jednorozměrném šíření vodní
páry vzorkem a spočívá v měření difúzního toku páry prošlé
vzorkem při znalosti jejích parciálních tlaků ve vzduchu pod
měrným povrchem vzorku a nad ním. Koeficient difúze
vodní páry byl stanoven pro dvě charakteristická uspořádání

experimentu, jednou miska obsahovala vysoušedlo CaCl2

(0-5 % relativní vlhkosti), podruhé nasycený roztok K2SO4

(97 % relativní vlhkosti). Vypočítané hodnoty parametrů
transportu plynné vlhkosti nejen pro sanační omítky a omít-
ku vápennou, ale také pro materiály nosné konstrukce, cihlu,
pískovec a vápenec, shrnuje tab. 4.

Nejnižší hodnoty součinitele difúze vodní páry byly vypo-
čítány ze součinitele difúzní propustnosti pro čistě vápen-
nou omítku. Hodnoty pro vápenometakaolinovou omítku
byly o 75 % vyšší v porovnání s čistě vápennou omítkou,

Obr. 3. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na obsahu vlhkosti

Obr. 4. Měrná tepelná kapacita v závislosti na obsahu vlhkosti
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prefabrikované sanační omítky pak téměř o 100 %. Vysoké
hodnoty faktoru difúzního odporu, vypočítané pro sanační
omítky, nejsou vzhledem k jejich funkci zcela vyhovující,
neboť transport vodní páry jimi bude značně omezen v po-
rovnání s vápennou omítkou. 

Součinitel vlhkostní vodivosti se určoval přibližnou meto-
dou založenou na klasickém nasákání z volné vodní hladiny
[9]. Z naměřených dat se sestrojí závislost kumulativního
obsahu vlhkosti na odmocnině času, ze které se lineární re-
gresí přímo určí vlhkostní absorpční koeficient. Přibližná
hodnota součinitele vlhkostní vodivosti se potom vypočítá

pomocí vlhkostního absorpčního koeficientu a nasyceného
obsahu vlhkosti [10]. Hodnoty součinitele vlhkostní vodi-
vosti vápenometakaolinové omítky klesly o řád, u sanačních
omítek o dva až tři řády proti čistě vápenné omítce. To zna-
mená, že všechny omítky prokázaly zvýšenou odolnost vůči
pronikání kapalné vody a agresivních roztoků. 

Základní podmínkou přenosu tekutin ve stavebních mate-
riálech je přítomnost otevřených pórů. Z pohledu transport-
ních procesů jsou stavební materiály klasifikovány podle
velikosti pórů, která ovlivňuje jejich zaplňování vodou
absorpčními kapilárními silami. Podle posledních výzkumů

Tab. 4. Základní parametry transportu vodní páry

97-25 % RH 0-25 % RH 97-25 % RH 0-25 % RH

VO 2,90E-06 2,90E-06 8,0 9,0

VOMH 1,60 E-6 1,50E-06 14,0 15,0

VOS I 1,10 E-6 1,30E-06 17,0 18,0

VOS II 1,80E-06 1,50E-06 13,5 16,0

BR (cihla) 1,50E-06 1,20E-06 15,0 17,0

SS (pískovec) 3,40E-06 1,20E-06 7,0 18,5

LS (vápenec) 4,80E-07 4,50E-07 48,0 53,0

Materiál
Součinitel difúze  [m2s-1] Faktor difúzního odporu  [-]

Tab. 5. Základní parametry transportu kapalné vody 

Vlhkostní absorpční 
koeficient

Součinitel vlhkostní 
vodivosti

[kg m-2s-1/2] [m2s-1]

VO 2,30E-01 4,10E-07

VOMH 6,50 E-2 3,90E-08

VOS I 1,30 E-2 7,00E-10

VOS II 3,30E-02 4,10E-09

Typ
 omítky

Obr. 5. Distribuce pórů omítek

Tab. 6. Základní charakteristiky porézní struktury omítek

Objem pórů vztažený 
na hmotnost materiálu

Měrný 
povrch

[mm3g-1] [m2g-1]

VO 205,10 2,90

VOMH 174,80 3,00

VOS I 238,70 4,50

VOS II 249,60 9,60

Typ 
omítky
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můžeme póry rozdělit do několika skupin:

– submikroskopické póry o poloměru menším 
než 10–9 m, voda se jimi nemůže pohybovat;

– kapilární póry velikosti 10–9 až 10–3 m, v nichž pohyb
vody vyvolává povrchové napětí, tedy kapilární síly;

– makropóry a vzdušné póry větší než 10–3 m, převládá 
v nich vliv gravitace.

Z technického hlediska je důležité brát strukturu, zejmé-
na rozdělení pórů podle velikosti poloměru, jako základní
informaci při rozhodování o sanačních opatřeních. Distribu-
ce pórů pro jednotlivé materiály byla stanovena pomocí rtu-
ťové porozimetrie přístrojem Pascal 440. Jak ukazuje tab. 6,
u modifikované vápenometakaolinové omítky došlo k
poklesu celkového objemu pórů téměř o 15 % proti čistě
vápenné omítce. Naopak obě průmyslově vyráběné maltové
směsi vykazovaly zvýšený objem pórů vztažený ke hmot-
nosti materiálu proti čistě vápenné omítce, konkrétně o 16 %
v případě VOS I a 22 % pro VOS II. Výsledky korespondu-
jí s hodnotami měrných povrchů pro jednotlivé materiály. 

Distribuci pórů jednotlivých vápenných omítek ukazuje
obr. 5. Je zřejmé, že největší objem kapilárních pórů v roz-
sahu 0,1-0,5 µm byl naměřen u čistě vápenné a vápenome-
takaolinové omítky. Z křivek distribuce pórů dále vyplynu-
lo, že podkladová sanační omítka VOS II měla větší zastou-
pení pórů kapilárních v rozmezí 0,01-0,5 µm, a poté i v roz-
mezí 10–50 µm, zatímco u sanační jádrové omítky VOS I
jsme mohli pozorovat poměrně rovnoměrné zastoupení pórů
v celém rozsahu 0,01-50 µm. U všech omítek bylo zjištěno
jen minimální zastoupení pórů větších než 50 µm. Hlavní
rozdíl mezi navrženou vápenometakaolinovou omítkou a sa-
načními omítkami je ve výrazně vyšším zastoupení pórů v roz-
mezí 10-50 µm u průmyslových suchých maltových směsí.
Větší objem pórů v této oblasti by byl ve vývoji vápenome-
takaolinových omítek žádoucí.

Závěr
V článku jsou prezentovány základní fyzikální, mecha-

nické, tepelné a vlhkostní parametry tří typů omítek urče-
ných pro sanaci historických objektů. Konkrétně byla studo-
vána modifikovaná vápenometakaolinová omítka s přídav-
kem hydrofobizátoru a průmyslově vyráběné suché maltové
směsi, které tvoří sanační systém složený z podkladové a jád-
rové maltové směsi. Všechny omítky vykazují vysoké hod-
noty celkové otevřené pórovitosti, přičemž je jejich porézní
struktura tvořena převážně kapilárními póry, což demonstru-
jí naměřené křivky distribuce pórů. U omítek byly dále zjiš-
těny relativně vysoké hodnoty pevnosti v tahu za ohybu i 
v tlaku vzhledem k vápenné omítce. Získané výsledky do-
kládají, že omítky mírně negativně ovlivňují odvod plynné
vlhkosti, a zároveň výrazně zpomalují transport vody v ka-
palném skupenství. 

Závěrem je možné říci, že vápenné omítky modifikované
přídavkem metakaolinu splňují po zvýšení pórovitosti poža-
davky kladené na omítky určené pro sanaci historických
budov. Vzhledem k současným trendům v rekonstrukci pa-
mátek a jejich fasád se použití metakaolinu jako pucolánové
přísady do vápenné omítky jeví velmi příznivě, neboť takto
modifikovaná může nahradit běžně používané průmyslové
vápenocementové maltové směsi. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/06/0031 GA ČR.
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Pernicová, R. – Keppert, M. – Černý, R. – Pavlíková, M.:
Study of Plasters Designed for Renovation of Historical
Buildings

This paper deals with mechanical, hygric and thermal
parameters of plasters which are potentially applicable
in renovation of historical buildings; they are a modified
lime-metakaolin plaster and two pre-mixed renovation
plasters. The measured data will serve for the assessment
of their performance as renovation plasters for applica-
tion in historical buildings masonry and as input param-
eters of mathematical models of coupled momentum,
heat and moisture transport.

Pernicová, R. – Keppert, M. – Černý, R. – Pavlíková, M.:
Studium von zur Sanierung historischer Objekte ent-
worfenen Putzen 

Der Artikel befasst sich mit dem Studium der mechani-
schen, Feuchtigkeits- und wärmetechnischen Parameter
von Putzen, die potenziell zur Sanierung historischer
Objekte anwendbar sind, namentlich von modifizierten
Kalk-Metakaolinputzen und zwei kommerziell pro-
duzierten trockenen Mörtelmischungen. Die gewonne-
nen Daten werden nicht nur zur Beurteilung dienen, ob
die Putze als Sanierungsputze zur Anwendung am
Mauerwerk historischer Objekte geeignet sind, sondern
auch als Eingabedaten für mathematische Modelle des
kombinierten Transports der Beweglichkeit, Wärme
und Feuchtigkeit.
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Počítačová simulace experimentu 
v reálných podmínkách
Obvodový pláš� na bázi lité sádry

Bc. Jan KOČÍ
Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.

Ing. Pavel TESÁREK, Ph.D.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek se zabývá experimentem se sádrovým blokem,
jehož cílem bylo zkoumat dlouhodobé teplotně vlhkostní
chování obvodového pláště v reálných podmínkách.
Hlavním nástrojem byla počítačová simulace, jejíž vý-
stupy sloužily k porovnání s dosud známými průběhy
teploty a relativní vlhkosti uvnitř konstrukce. Získané vý-
sledky byly podkladem pro predikci chování obvodové-
ho pláště v následujících deseti letech.

Úvod
Otázky udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů

v souvislosti s ochranou životního prostředí se celosvětově
stále diskutují. Problémy ekologie se neodmyslitelně týkají i
oblasti stavebnictví, především v souvislosti s možností vy-
užití materiálů a výrobků z recyklovatelných zdrojů. Další
šetrnou možností ve vztahu k přírodě je využití odpadních
materiálů z průmyslové výroby, pro které se musí složitě
řešit odpadové hospodářství včetně uložení na skládkách.

Jedním z takových materiálů jsou energosádrovce, které
vznikají při odsiřování v tepelných elektrárnách. V elektrár-
ně Počerady se tento materiál zušlechťuje kalcinací na sádru,
a následně se používá (někdy pod označením energosádra) 
k výrobě sádrokartónových desek. Dlouhodobým cílem je vy-
vinout bloky pro obvodové pláště budov z levného a ekolo-
gického materiálu, který pochází ze suroviny druhotné [1].

Ze zahraničí je známo několik možností využití sádry
k výrobě bloků pro obvodové pláště budov. Zajímavé jsou
především dva z území bývalé NDR – prvním byla aplika-
ce sádrové venkovní stěny s jádrem z pórosádry (sádry, ve
které je chemickými přísadami vytvořen systém pórů) s oce-
lovou výztuží chráněnou proti korozi, druhým jednovrstvé
bloky na venkovní stěny ze sádry. Jednovrstvá konstrukce
byla pro zlepšení tepelně izolačních vlastností zpěněna [2].

Popis experimentu
Experiment byl rámcově rozdělen na fáze monitorovací a

simulační. Objektem byl sádrový blok tl. 300 mm zabudova-
ný do obvodového pláště budovy a vystavený povětrnostním
vlivům. V dlouhodobé monitorovací fázi, která trvala při-
bližně 24 měsíců, byla sledována odezva a chování kon-
strukce z hlediska teplotně vlhkostního namáhání.

Na exteriérové a interiérové straně bloku byly umístěny
sondy pro sledování teploty a relativní vlhkosti, další tři byly
rozmístěny uvnitř sádrového bloku v přibližně stejných dél-

kových intervalech (obr. 2). Monitorován byl průběh teploty
a relativní vlhkosti v konstrukci a jejich rozložení v čase.
Pro zajištění jednorozměrného transportu tepla a vlhkosti
byl blok obložen ze čtyř stran tepelnou izolací. Data uvnitř
bloku sledovaly snímače NH 421.65 napojené na ústřednu
Comet MS3+ (fy Comet System). Teplotu a relativní vlhkost
zaznamenávaly v třicetiminutových intervalech. Podle pa-
rametrů udávaných výrobcem byla teplota změřena s přes-
ností ±0,4 °C (v teplotním rozsahu -20 až 50 °C), relativní
vlhkost s přesností ±2,5 % (pro vlhkostní rozsah 5-95 %,
při referenční teplotě 23 °C).

Klimatická data (exteriérová a interiérová teplota a rela-
tivní vlhkost, rychlost a směr větru a vnější atmosférický tlak)
zaznamenávala rádiová meteorologická stanice WS2305 (fy
Conrad) napojená na ústřednu kontinuálně v třicetiminuto-
vých intervalech. Relativní vlhkost byla měřena v rozsahu
20-95 %. V případě, že byla mimo měřený rozsah, indiko-
vala ústředna hodnotu 19 %, resp. 96 %. Rozlišení přístroje
je 1 %. Teplota byla měřena v rozsahu 29,9-69,9 °C s roz-
lišením 0,1 °C.

Výsledkem monitorovací fáze byly dvě sady dat – klima-
tická a skutečný průběh teploty a relativní vlhkosti uvnitř
konstrukce – obě byly základem pro fázi simulační. Klima-
tická data byla vstupním parametrem pro (zpětnou) simula-

Obr. 1. Pohled na experiment z exteriéru

Obr. 2. Schéma rozmístění měřicích sond
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ci, která sloužila k ověření funkčnosti matematického mo-
delu a jejíž výsledky byly porovnány se skutečným průbě-
hem zkoumaných veličin v konstrukci. Na základě výsled-
ku tohoto porovnání byla provedena „kalibrace“ počítačové-
ho modelu, a to úpravou přestupových koeficientů pro tep-
lotu a vlhkost na rozhraní sádra/vzduch. Protože každý ma-
teriál má specifické koeficienty přestupu, bylo pro přesnost
dalších simulací nezbytné tyto koeficienty určit (koeficienty
přestupu tepla a vlhkosti závisejí na druhu materiálu, jeho
tvaru a povrchové úpravě a na prostředí, ve kterém se mate-
riál nachází). S takto nastaveným počítačovým modelem
byla provedena predikční analýza navržené skladby, zahrnu-
jící vnější omítku a tepelnou izolaci. Simulace byla provede-
na jako předpoklad předpovědi chování systému v následu-
jících deseti letech s cílem zjistit včas jeho nedostatky.

Základní materiálové charakteristiky
Ke zhotovení sádrového bloku byla použita β-sádra vyro-

bená v elektrárně Počerady. Čistota počeradského energo-
sádrovce je okolo 98 %. Vodní součinitel čerstvé sádry pro
výrobu sádrových bloků byl roven 0,627, což odpovídá kon-
zistenci podle normy [7]. Jako tepelně izolační materiál byla
zvolena hydrofobizovaná minerální vlna (fy Rockwool) s níz-
kým faktorem difúzního odporu vodní páry. Tento typ izola-
ce byl zvolen na základě počítačových simulací, při nichž se
ověřovala skladba obvodového pláště z hlediska teplotně

vlhkostního chování s tepelnou izolací z různého materiálu
a s různými materiálovými charakteristikami [3]. Materiá-
lové charakteristiky vnější omítky se ověřovaly na vzorcích
vyrobených z materiálu dodaného firmou Mamut-Therm [4].
Základní charakteristiky všech materiálů, naměřené v labo-
ratoři transportních procesů na Katedře materiálového inže-
nýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze, jsou uve-
deny v tab. 1. Součinitel vlhkostní vodivosti κ byl pro sádru
definován na základě hodnot znázorněných na obr. 3.

Návrh tepelné izolace
Z hlediska tepelně technického by prostý sádrový blok

normě [7] nevyhověl, proto byla navržena a podle této
normy posouzena následující skladba obvodového pláště:

– vnější vápenocemetnová omítka, tl. 10 mm,
– vnější tepelná izolace, tl. 100 mm,
– blok obvodového pláště na bázi lité sádry, tl. 300 mm.

Celková tloušťka pláště se tedy pohybuje okolo 400 mm.
Variantně se uvažovalo o různých typech upravené sádry a
tepelné izolace, alternativně i o použití varianty s vnitřním
zateplením [3]. Tloušťka tepelné izolace 100 mm byla navr-
žena v souladu s normou [7]. Ve druhé části této normy je
rozhodujícím kritériem součinitel prostupu tepla, požadova-
ná hodnota této veličiny UN  [W/m2K] pro vnější stěnu těžkou
(tedy s plošnou hmotností vyšší než 100 kg/m2) je 0,38 W/m2K.

Tab. 1. Základní materiálové charakteristiky použitých materiálů

ρ c µ θ hyg θ sat λ dry λ  hyg λ  sat κ
[kg/m3] [J/kgK] [-] [m2/s]

sádra 1 170 800 13 0,086 0,38 0,44 0,59 0,91 –

tepelná izolace 280 840 3 0,0073 0,89 0,041 0,05 1,10 5,31·10-13

omítka 1 493 1 100 7 0,0955 0,40 0,62 0,93 1,92 7,29·10-7

Materiál
[m3/m3] [W/mK]

ρ – objemová hmotnost [kg/m3], c – měrná tepelná kapacita [J/kgK], µ – faktor difúzního odporu vodní páry [-], θsat – saturovaný obsah vlh-
kosti [m3/m3], θhyg – hygroskopický obsah vlhkosti [m3/m3], θdry – součinitel tepelné vodivosti materiálu v suchém stavu [W/mK], 
λsat – součinitel tepelné vodivosti materiálu v saturovaném stavu [W/mK], λhyg – součinitel tepelné vodivosti materiálu při hygroskopické
[W/mK], κ – průměrná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti [m2/s]

Obr. 3. Součinitel vlhkostní vodivosti sádry
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Pro navrženou skladbu konstrukce musí být splněna pod-
mínka U < UN. Jestliže budeme uvažovat o zateplení sádro-
vých bloků tepelnou izolací tl. 100 mm se součinitelem
tepelné vodivosti λ = 0,04 W/mK, pak je součinitel prostu-
pu tepla celé konstrukce 0,33 W/m2K. V tomto případě je
splněna podmínka pro budovy s relativní vlhkostí vzduchu
do 60 %. Schéma sádrového bloku s tepelnou izolací je na
obr. 4. 

Počítačová simulace
Počítačová simulace byla provedena v programu

TRANSMAT [5], který řeší parciální diferenciální rovnice
přenosu tepla a vlhkosti metodou konečných prvků. Pro-
gram je neustále vyvíjen na Katedře mechaniky a Katedře
materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT
v Praze. Při všech simulacích byl použit difúzní model sou-
časného přenosu tepla a vlhkosti podle K. H. Künzela [6].

Jako klíčové se z hlediska přesnosti simulace jeví okrajo-
vé podmínky. Jde o soubor prvků, které působí na konstruk-
ci z vnějšku v průběhu simulace a ovlivňují její chování. V in-
teriéru to je především tepelně vlhkostní mikroklima, které
je víceméně stálé, rozhodující je však exteriér. Největší
význam má zde teplota a relativní vlhkost vzduchu, které

jsou velmi proměnlivé. Při velké náročnosti na přesnost si-
mulace lze do exteriérových okrajových podmínek zahrnout
také tlak, směr a rychlost proudění větru, sluneční svit a in-
tenzitu slunečního záření, oblačnost a vodní srážky. To však
nebyl případ této simulace. Exteriérové okrajové podmínky
použité při zpětné simulaci byly získány z vlastní meteoro-
logické stanice (obr. 5, obr. 6). V létě se maximální teploty
pohybovaly kolem 40 °C, v zimním období dosahovala

minima teplot kolem 0 °C. Relativní vlhkost vzduchu se ve
zkoumaném intervalu pohybovala nejčastěji mezi 30 a 70 %,
výjimkou nebyly hodnoty pod 20, resp. nad 80 %. V přípa-
dě, že relativní vlhkost vzduchu byla nižší než 20 %, indiko-
vala ústředna hodnotu 19 %, jelikož rozsah měření ústředny
je 20-95 %. Teplota v interiéru se pohybovala mezi 20-30 °C
(výjimečně překročila 35 °C). Relativní vlhkost se pohybo-
vala nejčastěji mezi 20-35 % (výjimečně přesáhla 40 %).

Při predikčních simulacích nebylo možné použít vlastní
klimatická data, proto byl použit referenční klimatický rok
(souhrn klimatických hodnot pro různá místa ve světě se
zpracovává od roku 1948). V naší simulaci byl použit refe-
renční rok zpracovaný pro Prahu. Interiérové okrajové pod-
mínky byly zvoleny konstantní (T = 21 °C, θ = 55 %).

Obr. 4. Sádrový blok s vnější tepelnou izolací a omítkou

Obr. 5. Průběh teploty během měření – exteriér
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Výsledky
Výsledky zpětné analýzy byly znázorněny graficky, při-

čemž obr. 7 znázorňuje průběh teploty uvnitř sádrového
bloku ve vzdálenosti 45 mm od exteriérové hrany od května
2006 do ledna následujícího roku. Vypočtený a naměřený
průběh teploty se liší maximálně o 2-3 °C. Průběh relativní
vlhkosti na obr. 8 ukazuje rovněž nepatrné výchylky simulo-
vaných a změřených hodnot (max. 4 %), z čehož lze usou-
dit, že zvolené přestupové koeficienty jsou vhodné a takto
připravený matematický model lze pro predikční simulace
konstrukce s navrženou tepelnou izolací využít.

Výsledky predikčních simulací v posledním, tj. desátém
roce simulace, jsou prezentovány v obr. 9 až obr. 12 (podél-
né profily v letním a zimním období v obr. 9, resp. obr. 10).
Funkce tepelné izolace, zejména podíváme-li se na zimní
období, je patrná z obr. 9, z něhož je rovněž zřejmé, jak
tepelná izolace ovlivňuje rozložení teploty uvnitř sádrového
bloku během celého roku. Rozdíl teploty během letního a

zimního období uvnitř bloku totiž nepřesahuje 10 °C, navíc
neklesá v zimě pod 13 °C a v létě jen výjimečně překraču-
je 22 °C. Tím se významně snižuje jeho teplotní namáhání a
prodlužuje životnost.

Rozložení relativní vlhkosti uvnitř konstrukce v letním a
zimním období desátého roku simulace je zachyceno na 
obr. 10. V zimním období je názorný vliv tepelné izolace,
která díky izolování sádrového bloku od vnějšího studeného
vzduchu posouvá rosný bod v konstrukci a relativní vlhkost
uvnitř bloku tak klesá. Relativní vlhkost se pohybuje od 35
do 62 %, což jsou z hlediska kondenzace uvnitř sádrového
bloku hodnoty bezproblémové. Podle sorpční izotermy
sádry totiž odpovídá hodnotě 63 % relativní vlhkosti obsah
vlhkosti přibližně 0,00217 m3/m3. Tato hodnota je výrazně
pod známou hygroskopickou vlhkostí, která byla měřením
zjištěna na 0,086 m3/m3. Také je nutné brát v potaz, že inte-
riérové okrajové podmínky byly definovány podle normy [7],
tedy jako konstantní. Relativní vlhkost interiéru byla dána

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti během měření – exteriér

Obr. 7. Průběh teploty uvnitř bloku ve vzdálenosti 45 mm od exteriéru
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konstantní hodnotou 55 %, což je v porovnání s naměřeným
průběhem hodnota podstatně vyšší. V praxi se pohybovala
nejčastěji mezi 20-35 % a jen občas překročila 50 %.

Rozložení teploty, resp. relativní vlhkosti, během desáté-
ho roku simulace zachycují obr. 11 a obr. 12. Pozice 0 mm

odpovídá exteriérovému líci pláště. Průběh vnější teploty 
s maximem v červenci a srpnu a minimem v lednu je vidět
na obr. 11. S narůstající vzdáleností od exteriéru se výkyvy
teploty zmenšují, uvnitř sádrového bloku už mají relativně
klidný průběh v rozmezí 15-20 °C.

Obr. 8. Průběh relativní vlhkosti uvnitř bloku ve vzdálenosti 45 mm od exteriéru

Obr. 9. Průběh teploty v podélném profilu, t = 10 let
(pozice 0 mm odpovídá exteriérovému líci konstrukce)

Obr. 10. Průběh relativní vlhkosti v podélném profilu, t = 10 let
(pozice 0 mm odpovídá exteriérovému líci konstrukce)
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Relativní vlhkost uvnitř konstrukce (obr. 12) je v letních
měsících výrazně vyšší než v zimních (v zimě je ovlivněna
tepelnou izolací). Rozdíl představuje přibližně 20 %. V ex-
trémech dosahuje vlhkost uvnitř sádrového bloku 60 %,
ovšem ani tak není překročen rosný bod, který byl výpočtem
stanoven přibližně na 73 % relativní vlhkosti.

Závěr
Hlavním cílem experimentu bylo posoudit sádrový blok

s tepelnou izolací z hlediska teplotně vlhkostního namáhá-
ní. Podle normy [7] konstrukce vyhoví, a rovněž na základě
výsledků prezentované analýzy nebyly shledány nedostatky,
které by zabraňovaly jejímu dalšímu využití. To lze doložit 
i faktem, že i prostý sádrový blok, který je vystaven povětr-
nosti od počátku experimentu až do současnosti (více než tři
roky), nejeví známky degradace. Možnost využití sádry ve
stavební praxi je však natolik komplikovaná, že je nutné
provést další experimenty a měření, např. k ověření teplotně
vlhkostního namáhání v kombinaci s mechanickým namá-
háním, a provést zkoušky pevnosti, které by ukázaly, zda
nedošlo ke ztrátě únosnosti materiálu.

Dílčí cíle, jakými bylo ověření funkčnosti matematického
modelu a vyvíjeného softwaru, byly splněny bezezbytku.
Přínosem experimentu jsou i klimatická data, která mohou
být použita pro další počítačové simulace.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT
ČR MSM: 68 40 77 00 31.
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Kočí, J. – Maděra, J. – Tesárek, P. – Černý R.:
Computer Simulation of an Experiment in Real
Conditions - Casting Plaster- Based External Skin    

The experiment with a casting plaster block was aimed
to investigate long-term (two-year) thermal- moisture
behaviour of the designed external skin in real condi-
tions. The output of the computer simulation as the main
tool was employed for a comparison with the known
course of temperature and relative humidity inside the
structure. Based on it, the behaviour of the external skin
was predicted for the ten years to come.

Kočí, J. – Maděra, J. – Tesárek, P. – Černý R.:
Computersimulation eines Versuchs unter realen
Bedingungen – Außenwand auf Basis von Gussgips 

Zweck des Versuchs mit einem Gipsblock war die
Erforschung des langfristigen (zweijährigen) Wärme-
Feuchtigkeits-Verhaltens einer entworfenen Außenwand
unter realen Bedingungen. Die Ausgaben der Computer-
simulation als Hauptinstrument dienten zum Vergleich
mit dem bekannten Verlauf der Temperatur und relati-
ven Feuchtigkeit innerhalb der Konstruktion, und auf
ihrer Grundlage wurde das Verhalten der Außenwand
in den kommenden zehn Jahren vorausgesagt.

Obr. 11. Rozložení teploty v konstrukci, t = 10 let

Obr. 12. Rozložení relativní vlhkosti v konstrukci, t = 10 let
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Trvanlivost vysokohodnotného betonu 
s alternativními silikátovými pojivy

Ing. Eva VEJMELKOVÁ, Ph.D.  
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Michal ONDRÁČEK
Ing. Martin SEDLMAJER

VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku jsou určeny parametry charakterizující trvan-
livost vysokohodnotných betonů s obsahem strusky, po-
pílku a metakaolinu, které jsou považovány za alterna-
tivní silikátová pojiva. Základní fyzikální vlastnosti, vlh-
kostní parametry a parametry odolnosti vůči zmrazova-
cím cyklům a pronikání solí jsou porovnány s referenč-
ním betonem bez alternativních silikátových pojiv. 

Úvod
Dynamicky se rozvíjející stavebnictví a rychlý rozvoj

v oblasti stavebních hmot se výrazným způsobem odrážejí
ve vývoji techniky. Moderní technická řešení ve všech od-
větvích užitné techniky využívají nejnovějších vědeckých
poznatků základního výzkumu a snaží se je aplikovat na
konkrétní případy v praktickém životě, zejména v průmys-
lu. Kromě nových technologií zpracování a aplikace nových
teoretických poznatků skýtá velké možnosti využití užitných
vlastností používaných materiálů. Na této bázi je založen
rozvoj jednoho z moderních odvětví – materiálového a fyzi-
kálního inženýrství, které cíleně ovlivňuje složení vyvíje-
ných materiálů tak, aby jejich vlastnosti splňovaly užitná
kritéria a byl přitom zohledněn i přístup ekologický a ekono-
mický.

Ve stavebnictví, v němž byly klasické materiály ověřová-
ny po staletí, začal tento proces poněkud později než v me-
talurgii či v oblasti plastů na bázi polymerů. Vzhledem k ob-
rovskému objemu stavebních hmot, produkovaných v sou-
časnosti, je tato problematika aktuální a atraktivní. U staveb-
ních materiálů se kromě mechanických vlastností klade
důraz na vlastnosti izolační, tepelné, akustické a na vlastnos-
ti charakterizující jejich trvanlivost. Významná je v této sou-
vislosti schopnost transportu vlhkosti v podobě vodní páry
a kapalné vlhkosti a schopnost transportu solí, a proto se ve
vývojových laboratořích stále častěji tyto fyzikální paramet-
ry měří. V průmyslových aplikacích jsou součástí kontroly
kvality a jakosti.

V tomto článku, který by měl rozšířit poznání o použití
alternativních silikátových pojiv v betonech z hlediska
parametrů charakterizujících jejich trvanlivost, se budeme
zabývat vlastnostmi určujícími životnost vyvíjených betono-
vých směsí, ve kterých je kromě klasických cementových
pojiv a běžného kameniva použito ještě speciálních přísad a
příměsí, plastifikátorů a speciálních plniv, čímž jsou požado-
vané vlastnosti vylepšovány. Jako alternativní materiály,
které se chovají při vytváření pevné struktury betonu jako
pucolánová, resp. hydraulická pojiva, lze použít popílky

nebo strusky, které vznikají jako odpad v jiných průmyslo-
vých odvětvích. Dalším alternativním materiálem je meta-
kaolin, který se sice vyrábí odvodněním kaolinu při teplotě
okolo 700 °C, ale tato teplota je téměř o 800 °C nižší než
teplota výpalu cementu. 

Materiály 
Vysokohodnotné betony byly vyrobeny ve čtyřech modi-

fikacích. Jako náhrada cementového pojiva byla použita jem-
ně mletá vysokopecní struska, elektrárenský vysokoteplotní
popílek, metakaolin MEFISTO K 05. Kromě toho byl ově-
řován referenční beton, který neobsahoval žádnou z uvede-
ných příměsí (tab. 1). U alternativ BS – jemně mletá vyso-
kopecní struska (KOTOUČ, Štramberk), BP – vysokoteplot-
ní popílek (ČEZ, Elektrárna Dětmarovice), BM – metakao-
lin MEFISTO K 05 (ČLUZ, Nové Strašecí), BR – referenč-
ní beton bylo nahrazeno 9,1 % cementu alternativními sili-
kátovými materiály. Množství záměsové vody bylo pro všech-
ny receptury zvoleno tak, aby byla splněna konzistence S3
[1], a tím zajištěna požadovaná zpracovatelnost čerstvého
betonu. Vlastnosti při zatěžování mrazem a chemickými
rozmrazovacími prostředky (CHRL) byly porovnány s vlast-
nostmi referenčního betonu, který příměsi neobsahoval.

Metody
Základní materiálové parametry, jako je objem vzorku,

objemová hmotnost [kgm–3], hustota matrice ρmat [kgm–3],
otevřená pórovitost ψ [%] byly stanoveny sycením vzorků

Tab. 1. Složení jednotlivých směsí vysokohodnotného betonu

BM BP BS BR

cement CEM I 42,5 
Mokrá

440 440 440 484

písek 0-4 mm, těžený 
praný

812 812 812 812

dr� 8-16 mm 910 910 910 910

superplastifikátor 
Mapei Dynamon SX 

5,30 5,30 5,30 5,30

metakaolin  MEFISTO 44 – – –

popílek Dětmarovice – 44 – –

struska Štramberk – – 44 –

voda 142 137 146 148

Složení
Množství [kgm-3]
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vodou za sníženého tlaku a následným vážením vzorků ma-
ximálně nasycených a vzorků maximálně nasycených pono-
řených pod vodní hladinu, kdy se určuje Archimédova hmot-
nost. 

Pro zjištění součinitele difúze vodní páry byla použita kla-
sická misková metoda bez teplotního spádu, založená na jed-
norozměrném šíření páry vzorkem. Spočívá v měření difúz-
ního toku páry prošlé vzorkem při znalosti jejích parciálních
tlaků ve vzduchu pod měrným povrchem vzorku a nad ním
[2]. Vzorek je vzduchotěsně a parotěsně izolován a utěsněn
technickou plastelínou ve speciální hliníkové misce naplně-
né buď sušicím médiem (silikagelem či bezvodým CaCl2),
nebo roztokem s vysokým rovnovážným parciálním tlakem
(voda, K2SO4). Miska se vzorkem se periodicky váží a zjiš-
těné úbytky či přírůstky hmotnosti se v závislosti na době
vážení zaznamenají do grafu. Po dosažení přímkového cha-
rakteru křivky se měření pokládá za ukončené. Součinitel
difúzní propustnosti δ [s] se vypočítá podle vztahu

kde ∆m je hmotnost páry difundující vzorkem [kg], d tloušť-
ka vzorku [m], S plocha vzorku [m2], τ období korespondu-
jící s transportem hmotnosti vodní páry ∆m [s] a ∆pp rozdíl
parciálních tlaků páry ve vzduchu na obou stranách vzorku
[Pa]. 

Součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] byl určen přibliž-
nou metodou, založenou na měření nasákavosti [3]. Měřicí
zařízení sestává z kovové konstrukce zavěšené na digitální
váze, do níž je upevněn po obvodu vodotěsně a parotěsně
izolovaný vzorek. Váha ležící na kovovém stojanu, překle-
nujícím nádobu s vodou, je propojena s počítačem, což umož-
ňuje kontinuální zaznamenávání hmotnostního přírůstku
vzorku ponořeného 1-2 mm pod vodní hladinu v závislosti
na čase. 

Z naměřených dat se sestrojí závislost kumulativního ob-
sahu vlhkosti na odmocnině času, ze které se lineární regre-
sí určí vlhkostní absorpční koeficient A [kgm–2s–1/2]. Přibliž-
ná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti se potom určí na
základě vztahu

kde wsat je nasycená vlhkost [kgm–3].

Pro měření součinitele difúze vodní páry a součinitele vlh-
kostní vodivosti byly nařezány vzorky 40x40x20 mm, vodo-
těsně a parotěsně izolované ze čtyř stran epoxidovou prysky-
řicí, aby bylo dosaženo podmínky jednorozměrného tran-
sportu vlhkosti.

Koeficient mrazuvzdornosti K byl vypočítán z poměru
pevností v tahu za ohybu, resp. tlaku těles uložených v nor-
movém prostředí, a pevností po sto zmrazovacích cyklech
[4]. Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazo-
vacích látek byla zjišťována metodou A [5].

Výsledky a diskuze
Ověřování všech parametrů probíhalo za konstantních

podmínek v klimatizované laboratoři při 22±1 °C a relativ-
ní vlhkosti 25-30 %. Jako počáteční byla brána hmotnost
vysušeného materiálu. Prezentované výsledky jsou průměr-
nou hodnotou tří až pěti měření.

Všechny studované záměsi vysokohodnotných betonů
byly podobné objemové hmotnosti, rozdíly mezi jednotlivý-
mi byly menší než 5 %. Nejvyšší hustoty pevné matrice (tab. 2)
bylo dosaženo u referenčního betonu, nejnižší u betonu s ob-
sahem popílku, ani v tomto případě však nebyly významněj-
ší rozdíly. Patrnější rozdíl byl zaznamenán u betonu s obsa-
hem popílku, který byl průměrně o 30 % nižší než u ostat-
ních materiálů. 

Transportní parametry vodní páry materiálů jsou uvedeny
v tab. 3. Nejnižší hodnoty faktoru difúzního odporu dosáh-
ly materiály BS a BM, které se vzájemně lišily poměrně
málo, naměřené hodnoty byly dvakrát až třikrát nižší než 
u BR a BP, což není zcela v souladu s měřením otevřené pó-
rovitosti uvedené v tab. 2. Ze získaných dat však nelze jed-
noznačně určit důvod. Objektivnější závěr by mohl být
vysloven po získání distribuční křivky pórů na základě
porozimetrických měření. Nejvyšší hodnoty faktoru difúzní-
ho odporu vodní páry, a to až téměř o 30 % (dry cup) vyšší
než u referenčního betonu BR, dosáhl materiál BP, což uka-
zuje na příznivý vliv popílku na jeho pórovou strukturu i
přes relativně vyšší pórovitost. 

Součinitel difúze vodní páry v uspořádání dry cup byl
nižší než v uspořádání wet cup. Tento výsledek je v soula-
du se zkušenostmi na jiných typech materiálů a je odrazem
skutečnosti, že v uspořádání wet cup je částečně zachycen
přenos vody v kapalné formě.

Rychlost pronikání vody do vzorků je ilustrována na 
obr. 1, kde jsou uvedeny charakteristické křivky kapilárního
nasákání jednotlivých materiálů. Naměřené a vypočítané
transportní parametry kapalné vlhkosti (tab. 4) ukazují, že
nejvýznamnější vliv na snížení schopnosti transportu kapal-
né vlhkosti měl obsah vysokopecní strusky a metakaolinu.
Vzhledem k referenčnímu betonu se hodnoty jejich součini-
tele vlhkostní vodivosti snížily o 30-40 %. Největší schop-
nost transportu kapalné vlhkosti měl v tomto případě beton
s obsahem popílku, jehož součinitel vlhkostní vodivosti se
příliš nelišil od hodnoty naměřené u referenčního betonu.
Korelace hodnot součinitele vlhkostní vodivosti s hodnota-
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Tab. 2. Základní parametry materiálů

ρ ρ mat 

BM 2 370 2 690 13,0

BS 2 330 2 600 9,7

BP 2 360 2 720 12,5

BR 2 380 2 720 12,3

[kg m-3]
HPC

ψ
 [%]

Tab. 3. Transportní parametry vodní páry materiálů

δ
 [s]

D

 [m2s-1]

µ
 [-]

δ
 [s]

D 

[m2s-1]

µ
 [-]

BM 9,52E-12 1,31E-06 17,70 1,90E-11 2,61E-06 8,99

BS 1,09E-11 1,50E-06 15,80 2,64E-11 3,63E-06 6,60

BP 3,81E-12 5,23E-07 44,63 9,76E-12 1,34E-06 17,18

BR 5,16E-12 7,09E-07 32,44 8,01E-12 1,10E-06 20,99

HPC

5/25-30 % 97/25-30 %
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mi otevřené pórovitosti nebyla stejně jako v případě fakto-
ru difúzního odporu vodní páry příliš dobrá (materiály BM,
BP a BR mají podobné hodnoty otevřené pórovitosti). 
I v tomto případě bude tedy nutné dodatečné měření distri-
buční křivky pórů, která může poskytnout doplňující infor-
mace pro vysvětlení rozdílů v transportních parametrech
kapalné vlhkosti.

Všechny betony připravené s příměsmi alternativních
surovin i beton referenční jsou vyhodnoceny jako mrazu-
vzdorné, tj. koeficient mrazuvzdornosti K, získaný jak z po-
měrů pevností v tlaku, tak z poměrů pevností v tahu za
ohybu, je větší než 0,75. Výsledky ukazují, že ve vysoko-
hodnotných betonech není nutné použít provzdušňovací pří-
sady, aby byla zajištěna dostatečná mrazuvzdornost. Výsled-
ky jsou prezentovány v tab. 5.

Aby byly betonové povrchy schopny odolávat působení
chloridů, je maximální odpad po sto zmrazovacích cyklech
stanoven na 1 000 gm–2. Všechny vzorky tomuto kritériu
vyhověly, odpad byl pod hranicí 700 gm–2. Zkoušce byla
podrobena krychlová tělesa o velikosti hrany 150 mm. Nej-
vyšší odpad byl zjištěn u receptury, v níž byl použit elektrá-
renský popílek, který po 25 cyklech vykazoval malé množ-
ství odpadu, ale ten v průběhu zkoušky výrazně rostl. Nej-
vyšší odolnost při působení CHRL vykazuje referenční vzo-

rek, velice dobré výsledky jsou také u betonu, v němž bylo
pojivo částečně nahrazeno metakaolinem. Časový průběh
zkoušky je znázorněn na obr. 2.

Závěr
Popsaný výzkum ukázal, že se sledované materiály mo-

hou stát rovnocennou náhradou vysokohodnotných betonů
obsahujících jako pojivo pouze portlandský cement. Materiá-
ly obsahující strusku a metakaolin transportovaly kapalnou
vodu znatelně pomaleji než referenční materiál a materiál
obsahující popílek. Nejpomalejší transport vodní páry byl
zaznamenán u betonu s obsahem popílku. Všechny vzorky
betonů bez problémů splnily požadavky na mrazuvzdornost,
a to bez přídavku provzdušňující přísady, s velmi vysokými
koeficienty po stu zmrazovacích cyklech, které byly zjištěny
jak z poměru pevností v tahu za ohybu, tak pevností v tla-
ku. Podobně vyhověla odolnost proti působení vody společ-
ně s chemickými rozmrazovacími látkami. Maximální od-
pad po stu zmrazovacích cyklech byly pod hranicí 700 gm–2. 

Použití alternativních silikátových pojiv jako částečné
náhrady cementu nevedlo k patrnému zhoršení ověřova-
ných vlastností. Při porovnání naměřených parametrů se ja-
ko nejvýhodnější náhrada cementu projevil metakaolin.
Vlastnosti dosažené u betonů s jeho obsahem dosahovaly
podobných hodnot jako u referenčního betonu. Použití elek-
trárenského popílku jako příměsi mělo za následek mírný
pokles pevnosti a více odpadu při zkoušce CHRL, kde zhor-
šenou odolnost vykazovala i vysokopecní struska.

Na základě výsledků výzkumu je možné konstatovat, že
použití alternativních silikátových pojiv jako částečné ná-
hrady portlandského cementu může být považováno za per-
spektivní cestu k produkci vysokohodnotných materiálů
šetrných k životnímu prostředí. 

Článek vznikl za podpory projektu ME 08009 MŠMT
ČR.
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Tab. 4. Transportní parametry kapalné vlhkosti 

A κ

[kgm-2s-1/2] [m2 s-1]

BM 0,0070 4,09E-09

BS 0,0057 3,77E-09

BP 0,0105 6,49E-09

BR 0,0099 7,15E-09

HPC

Obr. 1. Charakteristické křivky nasákání 

Tab. 5. Koeficient mrazuvzdornosti materiálů

 v tlaku [-]  v tahu za ohybu [-]

BM 1,00 1,00

BS 1,00 0,80

BP 0,95 0,85

BR 1,00 0,80

HPC
Koeficient mrazuvzdornosti K  z poměru pevností

Obr. 2. Průběh odolnosti betonu proti působení vody a CHRL
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Vejmelková, E. – Černý, R. – Ondráček, M. – Sedlmajer,
M.: Effects of Alternative Silicate Binders on the Pa-
rameters Determining Durability of High Performance
Concrete

This paper determines parameters characterizing the
durability properties of high performance concrete con-
taining alternative silicate binders, namely fly ash,
ground granulated blast furnace slag and metakaolin.
The measured basic physical properties, hygric proper-
ties and parameters describing the resistance from frost
cycles and salt penetration are compared with reference
high performance concrete without alternative silicate
binders.

Vejmelková, E. – Černý, R. – Ondráček, M. – Sedlmajer,
M.: Dauerhaftigkeitseigenschaften hochwertigen Betons,
der alternative Silikatbindemittel enthält 

Im Artikel werden die Parameter bestimmt, welche die
Dauerhaftigkeitseigenschaften hochwertiger Betone mit
einem Gehalt von Schlacke, Flugasche und Metakaolin
charakterisieren, die als alternative silikatische Bin-
demittel gelten. Die grundlegenden physikalischen Eigen-
schaften, die Feuchtigkeitsparameter und die Parameter
der Beständigkeit gegen Frostzyklen und das Durch-
dringen von Salzen werden mit einem Referenzbeton
ohne Gehalt dieser Bindemittel verglichen. 

Filadelfie bude dalším přírůstkem do promyšle-
ného seskupení moderních architektonicky zají-
mavých staveb, jež společně vytvářejí harmonic-
kou koncepci celého areálu BB Centra. V blíz-

kosti budovy vznikne rozsáhlý park doplněný vodním prv-
kem. Nové zelené plochy vytvoří příjemnou klidovou zónu,
další místo k relaxaci bude na střeše budovy, kde vznikne
terasa s nevšedním výhledem. Budova nabídne nájemcům
plochu o téměř 30 000 m2 kancelářských ploch v sedmnác-
ti nadzemních podlažích. V kvalitě vnitřního prostředí a uži-
vatelského komfortu patří k nejmodernějším administrativ-
ním budovám. 

Stejně jako ostatní budovy BB Centra bude i Filadelfie
splňovat standardy bezpečně vybavené budovy s nejmoder-
nějším protipožárním zabezpečením. V podzemních gará-
žích se bude nacházet téměř tisíc parkovacích stání využíva-
ných z části i veřejností. Stavba byla zahájena v květnu
letošního roku, dokončení se plánuje na druhé čtvrtletí roku
2010. Generálním dodavatelem je společnost PSJ, autorem
návrhu architektonická kancelář DaM. 
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Ověřování přesnosti délkového posunu 
měřeného totální stanicí

doc. Ing. Vladimír VOREL, CSc.
Ing. Lenka LÍNKOVÁ, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební

Ing. Veronika ROTBAUEROVÁ

Článek se zabývá ověřováním přesnosti malého délko-
vého posunu měřeného totální stanicí. Výsledků lze vy-
užít při geodetickém monitorování staveb, zvláště pak
při zkouškách stavebních konstrukcí.

Úvod
Přesnost totální stanice se pro měření délek určuje stan-

dardním postupem [1] a výrobci ji obvykle vyjadřují směro-
datnou odchylkou ve tvaru

kde a je absolutní člen [mm], k je konstanta, d měřená délka
[km], σ vychází v milimetrech.

Směrodatná odchylka je úplná, tj. zahrnuje náhodnou i sys-
tematickou složku a platí pro měření délek ve stanoveném
dosahu přístroje, na hranoly téhož výrobce a při zavedení
fyzikálních korekcí měřené délky. Tyto korekce zohledňují
teplotu, tlak a vlhkost při měření proti jejich referenčním
hodnotám. Při pasivním odrazu od stěny objektu se uvádí
specifický parametr σ [2].

Při geodetickém monitorování staveb [3], ve zkušebnictví
a v průmyslových aplikacích geodézie se vyskytuje úloha
přesně měřit malou změnu délky (délkový posun), ke které
došlo např. mezi dvěma zatěžovacími stavy nebo v důsled-
ku dynamických příčin, např. kmitáním konstrukce při pro-
vozu. Takový délkový posun se zpravidla zjišťuje na vhod-
ně voleném pozorovaném bodu osazeném na konstrukci,
přičemž stanovisko přístroje je umístěno mimo konstrukci
na pilíři, jehož stabilita byla předem ověřena [4]. Navozuje
se tedy otázka, s jakou dosažitelnou přesností lze malý dél-
kový posun měřit.

Ověřovaný přístroj
Totální stanice Topcon GPT-2006 [2] střední třídy přes-

nosti je vhodná pro měření ve výstavbě (obr. 1). Katedra
speciální geodézie ČVUT má pro výuku soubor dvanácti
těchto přístrojů, převzatých v jedné dodávce. Náhodně byla
vybrána jedna stanice (v. č. 0585) a podrobena zkouškám na
experimentální základně. Její dosah v hranolovém režimu je
4 km, přesnost měřené délky σ = 3 + 2 . d . 10-6 mm, prak-
ticky to je 3 mm pro délky do 150 m, které přicházejí
v úvahu při geodetickém monitorování staveb. Na displeji se
zobrazuje délka na čtyři desetinná místa. Toto zobrazení ne-
koresponduje s přesností „absolutního“ měření délky (hod-
notou σ = 3 mm), ale bylo využito při ověřování přesnos-
ti měření délkového posunu.

Základna a referenční zařízení 
Z řady experimentů [5] bude popsán ten, který proběhl 

v metrologické laboratoři oboru geodézie a kartografie Fa-
kulty stavební ČVUT. Bylo využito základny pro laserovou
interferometrii, uspořádání přístrojů a vozíku na vodicích
lištách je patrné z obr. 2. Měření malého délkového posunu
(do 40 mm) probíhalo při vzdálenosti totální stanice od hra-
nolu 4, 12 a 18 m. 

Laserový interferometr Renishaw ML 10 (v. č. 60825-1)
umožňuje číst měřenou délku na jedno desetinné místo mik-
rometru. Výrobce udává, že do vzdálenosti 40 m lze dosáh-
nout přesnosti 0,7 µm při zavedení opravy z vlivu atmosfé-
ry. Podle zkušeností provozovatele zařízení (Katedra vyšší
geodézie, doc. Ing. F. Krpata, CSc., a Ing. Z. Vyskočil, za je-
jichž pomoci mohlo být měření uskutečněno) lze dosáhnout
výběrové směrodatné odchylky 1 µm. Tato charakteristika
platí do vzdálenosti 24 m, měříme-li posunutím úsek 1 m. Je
však nutné předepsaným postupem zavádět fyzikální korek-
ce. To předpokládá měřit teplotu vzduchu s přesností 0,1 °C,
atmosférický tlak na 100 Pa a vlhkost vzduchu na 10 % jed-
notkou automatických korekcí, která je součástí laserového
zařízení. Při měření malého délkového posunu (rozdílu dé-
lek) v laboratoři s ustáleným prostředím opravu z vlivu at-
mosféry nebylo třeba zavádět. V každém případě pracuje

,10·· 6−+= dkaσ (1)

Obr. 1. Totální stanice Topcon GPT-2006
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laserový interferometr při měření délek o několik řádů přes-
něji než totální stanice Topcon GPT-2006, a proto je vhod-
ným referenčním zařízením.

Mechanika vozíku základny obsahovala jako jemný na-
stavovací prvek mikrometrický šroub. Skutečná hodnota dél-
kového posunu však byla určována interferometricky. Bylo
zajištěno, aby záměrná přímka byla vodorovná a rovnoběž-
ná s vodicí lištou.

Homogenní prostředí v laboratoři bylo kontrolováno di-
gitálními přístroji Greisinger GPB/GFTH.

Postup experimentu
Při vzdálenosti totální stanice d = 4 m od hranolu, umístě-

ného na vozíku, pak 12 a 18 m byl vozík zajištěn. Mikrome-
trickým šroubem na sestavě vozíku se nastavoval délkový
posun s krokem přibližně 0,5 mm. Při tom se četl délkový
údaj xi na displeji totální stanice na desetiny milimetru, a
současně údaj Xi na interferometru na desetitisíciny milimet-
ru. Vzhledem k možnosti nastavovat mikrometrem vozíku
délkový posun v rozsahu 0-40 mm bylo při kroku 0,5 mm
změřeno 80 odpovídajících si hodnot (xi; Xi) postupem
„tam“ a nezávisle „zpět“. 

Analýza přesnosti
Pro každou z délek d = 4, 12 a 18 m byly z hodnot (xi; Xi)

vytvořeny pracovní tabulky, a to zvlášť pro měření „tam“ a
„zpět“ při posunech 0,5; 1,0; 2,0 mm. Příklad pro posun 
0,5 mm s obecnými symboly je v tab. 1. Z tabulky je patr-
né, že délkové posuny δij budou vzájemně nezávislé a jejich
počet n = 40. Totéž platí o posunech ∆ij. Posuny ∆ij měřené
laserovým interferometrem lze považovat vzhledem k
vysoké přesnosti zařízení za hodnoty konvenčně pravé ve
smyslu ČSN 01 0115 [6] a hodnoty εij budou podle definice
v téže normě chybami (délkového posunu). 

Analogicky byly vytvořeny pracovní tabulky pro posuny
1 mm a 2 mm, pro měření „tam“ a „zpět“. Z každé pracov-
ní tabulky pak byla vypočtena výběrová směrodatná odchyl-
ka délkového posunu

kde n je rozsah souboru chyb, n = 40, přičemž (n – 1) ve jme-
novateli je z důvodu použití hodnoty s ve statistickém tes-
tu, který je dále popsán. Výsledkem výpočtů podle vzorce
(2) je tab. 2. Výběrové směrodatné odchylky se zde pohybu-
jí v intervalu 0,48-0,74 mm, proto výpočet souhrnné cha-
rakteristiky není možný bez ověření jejich homogenity. Při
tom lze předpokládat, že hodnoty výběrových směrodatných
odchylek si v tab. 2 pocházejí z normálně rozdělených zá-
kladních souborů chyb εij, přičemž každý soubor má za para-
metr rozptyl σ i

2.

Test homogenity přesnosti je testem hypotézy σ 1
2 = σ 2

2 =
= ... = σ k

2, překročení kritické hodnoty vede k jejímu
zamítnutí. Bartlettovo kritérium [7] má rozdělení χ2. Zavede
se označení

a vypočte se hodnota výrazu

Obr. 2. Experimentální základna
1 – suport s mikrometrickou stupnicí, 2 – pojízdná plošina, 3 – odrazný hranol pro totální stanici, 

4 – odrazný hranol pro interferometr, 5 –- kolejnice, 6 – interferometr, 7 – totální stanice

Tab. 1. Pracovní tabulka (d = 4,0 m, posun 0,5 mm, měření „tam“)

xi – čtení totální stanice, Xi – čtení interferometru, δij – délkový
posun, ∆ij – délkový posun, εij – chyba délkového posunu, εij = ∆ij - δij

i x i δ ij X i ∆ ij ε ij

0 x 0 X 0

1 x 1 X 1

2 x 2 X 2

3 x 3 X 3

4 x 4 X 4

5 x 5 X 5

80 x 80 X 80

δ 45 = x 5 – x 4 ∆ 45 = x 5 – x 4

ε 01

ε 23

ε 45

δ 01 = x 1 – x 0 ∆ 01 = x 1 – x 0

δ 23 = x 3 – x 2 ∆ 23 = x 3 – x 2

,
1

2

−
= ∑

n
s

ε
(2)

Tab. 2. Výběrové směrodatné odchylky si [mm]

Postup měření

posun [mm]

délka [m]

4 0,57 0,65 0,58 0,49 0,50 0,48

12 0,6 0,66 0,51 0,59 0,71 0,59

18 0,68 0,59 0,74 0,72 0,67 0,66

Tam Zpět
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přičemž fi je počet stupňů volnosti pro odhad rozptylu si
2;

si
2 – druhá mocnina výběrové směrodatné odchyl-

ky délkového posunu vypočtené podle vztahu
(2);

k – počet odhadu rozptylů.

Platí-li σ 1
2 = σ 2

2 = ... = σ k
2, pak veličina B má přibližně χ2

rozdělení o n’= k - 1 stupních volnosti. Kritický obor pro test
hypotézy σ 1

2 = σ 2
2 = ... = σ k

2 na hladině významnosti α je
dán nerovností B > χ2

α,k–1.
Bartlettův test byl proveden nejprve pro hodnoty ve sloup-

cích tab. 2 (celkem 6 testů), kdy se ověřovalo, zda měření
stejného délkového posunu při různé vzdálenosti totální sta-
nice od hranolu pocházejí ze stejného základního souboru.
Například test č. 1 zní

H0:                                    pro měření „tam“,

H1: non H0,

kde H0 je hypotéza nulová, H1 hypotéza alternativní. Hodno-
ta charakteristiky B pro testy č. 1 až 6 je vypočtena v tab. 3.
Kritická hodnota χ2 rozdělení χ2

0,05;2 = 5,99 nebyla překroče-
na.

Dále byl tento test aplikován na výběrové směrodatné
odchylky uvedené v řádcích tab. 2, tedy bylo zjišťováno,
zda měření různého délkového posunu při stejné vzdálenos-
ti totální stanice od hranolu pocházejí ze stejného základní-
ho souboru. Testová charakteristika nabyla hodnoty nejvýše
2,76 a vzhledem ke kritické hodnotě χ2

0,05;2 = 5,99 nelze
nulovou hypotézu pro žádný test zamítnout. Je tedy možné
předpokládat, že hodnoty výběrových směrodatných odchy-
lek si obsažené v tab. 2 pocházejí z téhož základního sou-
boru chyb εij definovaných v tab. 1. Z hodnot v tab. 2 byla
potom kvadratickým průměrem vypočtena výběrová směro-
datná odchylka délkového posunu s = 0,62 mm, která je sou-
hrnnou charakteristikou přesnosti, jež představuje (vzhle-
dem ke střední třídě totální stanice) překvapivě dobrý výsle-
dek.

Dále je třeba dodat, že chyby délkového posunu εij, uvede-
né v tab. 1, obsahují náhodnou a systematickou složku. Sys-
tematická složka bude vyjadřovat rozdíl systematických
chyb údajů totální stanice (x0, x1), (x2, x3) atd., přičemž před-
pokládáme, že údaje interferometru mají systematickou
chybu o několik řádů menší. Proto výběrová směrodatná
odchylka s = 0,62 mm, která je produktem chyb εij, bude
kromě náhodných vlivů alespoň z části vyjadřovat i vlivy
systematické a bude se přibližovat hodnotě úplné výběrové
střední chyby [8].

Podle platných metrologických předpisů, zejména [9], se
výsledek předchozí analýzy přesnosti vyjádří rozšířenou
nejistotou měření 

kde k je koeficient rozšíření, při pravděpodobnosti P = 0,95
bude k = 2, s je výběrová směrodatná odchylka. Při výsled-
ku s = 0,6 mm činí rozšířená nejistota měření délkového
posunu U ≤ 1,2 mm.

Závěr
Experimentálně bylo prokázáno, že při měření malého

délkového posunu stanicí Topcon GPT-2006, a to při vzdá-
lenosti 4-18 m, lze dosáhnout směrodatné odchylky s =
= 0,6 mm, tj. rozšířené nejistoty měření U ≤ 1,2 mm. To
znamená výsledků podstatně lepších, než by se dalo očeká-
vat od této třídy totální stanice („třímilimetrový dálkoměr“).

Charakteristiky s = 0,6 mm a U ≤ 1,2 mm současně popi-
sují rozlišitelnost ověřovaného přístroje. Tyto charakteristi-
ky platí pro malý délkový posun při relativně krátké délce a
za ustálených atmosférických podmínek.

Uvedeného postupu lze využít ke zjištění rozlišitelnosti i
jiných totálních stanic. Popsaný plánovaný experiment pro-
bíhal v homogenním prostředí. Výsledky analýzy přesnosti
poskytují možnost použít totální stanice Topcon GPT-2006
při ověřování stavebních a dalších konstrukcí v laborato-
řích, průmyslových halách apod. Pro geodetické monitoro-
vání staveb v průběhu realizace a jejich dohotovení se dá o
použití totální stanice ke stanovení malého délkového posu-
nu uvažovat, bude-li změna atmosférických veličin po dobu
měření minimální.  

Příspěvek byl vypracován s podporou výzkumného zá-
měru MSM 6840770001, dílčí část „Geodetické monito-
rování pro zajištění spolehlivosti staveb“.
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of Accuracy of Length Shift Measured with a Total
Station

This paper verifies the accuracy of a small length shift
measured with a total station. The results may be used in
geodetical monitoring of constructions, particularly in
tests of building structures.

Vorel, V. – Línková, L. – Rotbauerová, V.: Überprüfung
der Genauigkeit der mit einer Totalstation gemessenen
Längsverschiebung 

Der Artikel befasst sich mit der Überprüfung der
Genauigkeit einer geringen mit einer Totalstation
gemessenen Längsverschiebung. Die Ergebnisse können
bei der geodätischen Überwachung von Bauten, ins-
besondere bei Prüfungen von Baukonstruktionen, ange-
wandt werden.
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5,0;12

2
5,0;4 σσσ ==

Tab. 3. Hodnoty charakteristiky B

Test 1 2 3 4 5 6

B 1,38 0,51 5,87 5,5 4,78 3,77

,·skU ≤ (7)
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Měření svislých posunů totální stanicí 
trigonometrickou metodou

doc. Ing. Radim BLAŽEK, CSc.
Dr. Ing. Zdeněk SKOŘEPA

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

S nástupem přesných totálních stanic v geodetické praxi
souvisí i nový postup měření a výpočtu svislých posunů
stavebních objektů trigonometrickou metodou. Je prove-
dena analýza této metody na základě experimentálního
měření podle nově navržené technologie.

Úvod
Katedra geodézie a pozemkových úprav FSv ČVUT v Pra-

ze se zabývá již desítky let etapovým sledováním svislých
posunů stavebních objektů (obilních sil, budov a mostních
konstrukcí), dnes převážně měřením svislých posunů při sta-
tických zatěžovacích zkouškách mostů ve spolupráci s Ex-
perimentálním centrem a Katedrou mechaniky FSv ČVUT.
Při těchto činnostech se většinou vystačí s metodou přesné
geometrické nivelace. V jednotlivých případech jsou však
pozorované body nepřístupné nivelačnímu měření, např.
pozorované body uprostřed mostního pole, na které není
možné dohlédnout pod vodorovnou z pevného stanoviska.
Protože zpravidla jde o průhyb mostovky, vyvinuli jsme pro
tento případ novou měřickou a výpočetní technologii.

Dosavadní zkušenosti 
Trigonometrická metoda je jednou z geodetických mož-

ností určování svislých posunů stavebních objektů [4]. Spo-
čívá v opakovaném měření zenitových úhlů (úhel ve svislé
rovině mezi svislicí a záměrou na bod) za předpokladu, že polo-
ha stanoviska o známé vzdálenosti od pozorovaných bodů
je během měření neměnná. Při statických zatěžovacích zkouš-
kách jde nejčastěji o přesné opakované zaměření zenitových
úhlů z pevného stanoviska ležícího mimo deformační zónu
ve známé vzdálenosti od pozorovaných bodů. Pozorované
body musí signalizovat, aby umožňovaly přesné (podle ča-
sových možností nejlépe několikanásobné) zacílení v každé
měřické etapě (nultá etapa, zatěžovací stav, odtížení). Zeni-
tové úhly je možné měřit v podstatě jakýmkoli vteřinovým
teodolitem (časovou výhodou je automatické urovnání inde-
xů kompenzátorem) s nezávislým určením potřebných vzdá-
leností, nebo dnes výhodnějším a jednodušším postupem –
přesnou totální stanicí, která umožní současně přímé měření
vzdáleností a registraci řady měřených veličin v omezeném
časovém intervalu jediným měřičem (větší počet měření ve-
de obecně k přesnějším výsledkům).

Poprvé byla tato metoda experimentálně použita při static-
ké zatěžovací zkoušce silniční estakády Krejcárek – Palmov-
ka v roce 2005 při sledování bodu R 22 (střed pole) ve dvou
zatěžovacích stavech (sousedního a sledovaného pole). Do-
sažená přesnost byla nezávisle ověřena statickou zatěžovací
zkouškou silničního mostu Malá Chuchle – Nadjezd nad
Strakonickou ulicí, kde byly sledovány body R31 a R32 pod

mostovkou ve středu třetího pole rovněž ve dvou zatěžova-
cích stavech, tentokrát při centrickém a excentrickém zatíže-
ní sledovaného pole. K měření zenitových úhlů byl použit
starší typ kalibrovaného vteřinového teodolitu Zeiss Theo
010A a k určení šikmé délky totální stanice Leica TCR 403,
která měří délky i bez hranolu pomocí zabudovaného lasero-
vého dálkoměru. Signalizaci pozorovaného bodu zajišťoval
svisle upevněný kruhový terčík ∅ 50 mm s kontrastně (čer-
nobíle) vybarvenými mezikružími, která umožňují až deset
nezávislých symetrických zacílení zenitového úhlu (obr. 1). 

Vzhledem k časově náročnému programu zatěžovacích
zkoušek bylo však ve všech případech opakovaně (v přibliž-
ně pětiminutových intervalech) cíleno pouze na střed terče
vždy bezprostředně v obou polohách dalekohledu. Průměr
středového kruhu (5 mm) se totiž promítá při zvětšení dale-
kohledu (30×) teodolitu právě do dvojrysky záměrného kříže
na vzdálenost pevného stanoviska cca 30 m, a umožňuje tak
velmi kvalitní zacílení. Svislý posun, jehož očekávaná veli-
kost je zpravidla v řádu milimetrů (maximálně centimetrů),
byl počítán podle přibližného vzorce. Výsledné posuny (tab. 1)

Obr. 1. Záměrný terč s mezikružími

Tab. 1. Výsledky dvou různých zatěžovacích zkoušek

ID
zatěžovací 

stav
zatížení n σ odtížení n σ

R_22 1 -0,85 9 0,04 -0,32 7 0,06

R_22 2 4,20 8 0,06 0,15 7 0,08

R_31 2 7,35 8 0,08 0,36 6 0,10

R_32 2 6,63 8 0,15 -0,66 6 0,10

R_31 3 7,66 7 0,09 0,32 7 0,08

R_32 3 6,62 7 0,11 0,76 7 0,07

0,10 – – 0,08

Svislý posun

kvadratický průměr

* 
svislé posuny a směrodatné odchylky σ  jsou uvedeny v milimetrech, 

   n  – počet měření; znaménko minus zdvih např. při zatížení sousedního pole

obzor_8_2008.qxp  3.10.2008  17:45  Stránka 249



250 STAVEBNÍ OBZOR 8/2008

se vztahují k začátku měření bez zatížení, kdy je svislý
posun nulový. Norma [1] stanoví mezní odchylku délky vý-
sledného vektoru posunu hodnotou 2/15 očekávaného posu-
nu. Je-li například pro bod R31 očekávaný posun 12,86 mm,
pak je mezní odchylka 1,71 mm a směrodatná odchylka 0,7
nebo 0,6 mm podle použitého intervalu spolehlivosti 2,5 
(99 %) nebo 3,0 (99,7 %). Opačnou úvahou vychází, že
dosažená směrodatná odchylka 0,09 mm (kvadratický prů-
měr směrodatných odchylek uvedených v tab. 1) postačí ke
sledování očekávaného posunu již o velikosti 1,6 mm.

Inovace
V současné zeměměřické praxi se téměř úplně ustoupilo

od používání vteřinových teodolitů s optickým mikromet-
rem (přístrojů bez elektroniky a softwaru). Naše strategie ře-
šení svislých posunů trigonometrickou metodou proto před-
pokládá, že se k měření použije přesná totální stanice, tj.
elektronický teodolit s vestavěným elektronickým dálko-
měrem, obsáhlým programovým vybavením a registrací mě-
ření (obr. 2, obr. 3). Tyto přístroje měřický proces urychlují,

což v našem případě, kdy výsledky jednotlivých měření
závisejí na čase, je přínosem. Efektivně měřit s těmito pří-
stroji však vyžaduje kromě znalostí z geodézie i počítačo-
vou a informační gramotnost.

Vzorce pro výpočet svislých posunů
Svislý posun způsobí změnu zenitového úhlu, který se

měří v jednotlivých etapách. V základní etapě se změří úhel
z, v další etapě úhel z’. Změna zenitového úhlu, která nasta-
ne vlivem svislého posunu, je ∆z = z’ – z [gon]. Svislý posun
∆h se vypočte podle vzorce, který slouží k výpočtu vzdále-
nosti dvou bodů ležících na jedné svislici. Jeho odvození je
patrné z obr. 5. Předpokládá se (vycházíme z dosavadních
zkušeností), že během měření nedošlo ke změně polohy sta-
noviska P, a tím ani ke změně vodorovné vzdálenosti dH.

kde dH je vodorovná délka.

Šikmá délka dS se měří elektronickým dálkoměrem, kterou
přístroj redukuje na vodorovnou délku dH. Je lépe ji změřit
na začátku každé etapy v obou polohách dalekohledu na
střed odrazného terčíku.

Protože úhel ∆z lze očekávat malý, platí

kde 

Obr. 2. Leica TPS 1202

Obr. 3. Zobrazení výsledků měření

Obr. 4. Cílové body na odrazném terčíku (40× 40 mm)

Obr. 5. Trigonometrická metoda
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Vzorec (2) se dále zjednoduší, pokud platí z’ ≈ z, pak

kde veličina                                                       je pro všech-

ny etapy na stanovisku konstantní.

Rozptyl (variance) vypočteného svislého posunu (1) je

kde σD je směrodatná odchylka (střední chyba) měřené dél-
ky a σV je směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu.

Vliv prvního členu (přesnosti měřené délky) je zanedba-
telný. Prakticky se uplatňuje pouze vliv druhého členu (přes-
nosti měřených zenitových úhlů), a navíc z ≈ z’, pak výsled-
ný rozptyl je

Měření zenitových úhlů (čtyřbod)
Zenitové úhly se měří na odrazný terčík na fólii (obr. 4) 

o rozměrech 20 × 20 mm (dosah 2 až 40 m je určen výrob-
cem) nebo 40 × 40 mm (dosah 20 až 100 m) nebo 60 × 60 mm
(dosah 60 až 180 m). Na druhém štítku jsme použili cílové
body 1 až 4 (obr. 4). Měřením na tyto body jsou sledovány
svislé posuny. Měření zenitových úhlů probíhá ve dvou
polohách dalekohledu (pak lze určit indexovou chybu pří-
stroje a kontrolovat měření) vždy s dvojím cílením (cílí se
střídavě shora a zdola) podle obecného schématu AI - BI, BII

- AII, který určuje pořadí měření. Podle tohoto schématu se
nejprve měří v první poloze dalekohledu postupně na cílo-
vé body 1, 2, 3, 4. Poté se dalekohled proloží do druhé polo-
hy a měření se opakuje na stejné cílové body, ale v opač-
ném pořadí, tj. 4, 3, 2, 1. Měření se registrují do vnitřní
paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Redukce zenitových úhlů
Zenitové úhly se měří na odrazný terčík, který má celkem

čtyři cílové body (obr. 4). Další postup řešení spočívá v re-
dukci měřených zenitových úhlů ke středu S. Podle obr. 6 je

kde r je poloměr příslušné kružnice, průměry obou kružnic
byly určeny na komparátoru v laboratoři Katedry vyšší geo-
dézie FSv ČVUT v Praze.

Redukovaný zenitový úhel je z = z ± δz. Redukce (5) se
vypočte pro každý cílový bod. U bodů 1 a 2 se hodnota δz
přičítá, u bodů 3 a 4 se odečítá.

Pro další zpracování se vypočte z redukovaných zenito-
vých úhlů průměr zA = Σ z / 4. Empirická směrodatná odchyl-
ka výsledného zenitového úhlu (průměru) se určí podle vzorce 

n = 4. Empirická směrodatná od-
chylka σz = 2σzA měřeného zenitového úhlu (jednoho měře-
ní) je v našem případě dvakrát větší (je násobkem odmocni-
ny z počtu měření) než směrodatná odchylka průměru.

Směrodatné odchylky σzA a jejich kvadratický průměr 
z jednotlivých etap získané při experimentálním měření jsou
uvedeny v tab. 2. Čísla ukazují na vysokou přesnost výsled-
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Obr. 6. Redukce zenitového úhlu
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ID A2 A3 A4 A5 A6

etapa d H = 20 m d H = 30 m d H = 40 m d H = 50 m d H = 60 m

základní 0,25 0,20 0,18 0,29 0,15

3. 0,16 0,13 0,25 0,15 0,11

kvadratický
průměr

0,21 0,14 0,22

0,16 0,12

0,130,25

2. 0,12 0,08 0,25

 [mgon]

1. 0,26 0,14 0,21 0,33 0,15

Azσ

Tab. 2. Směrodatné odchylky zenitových úhlů

(5)
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ných zenitových úhlů měřených totální stanicí, které byly 
v každé etapě a na každém stanovisku určeny ze čtyř reali-
zací.

Uspořádání experimentu
Cílem bylo nejen ověřit technologii měření svislých posu-

nů podle navrženého schématu, ale i analyzovat trigonome-
trickou metodu z hlediska identifikace svislých posunů s ros-
toucí délkou záměry. Svislé posuny byly simulovány otoč-
kou stavěcích šroubů trojnožky, která byla po celou dobu
měření spolu se záměrným terčem umístěna na stativu na
pozorovaném bodě A1 (obr. 7). K měření délek a zenito-
vých úhlů jsme použili totální stanici Leica TPS 1202 (Total
Position System). Úhlová přesnost přístroje pro horizontální
i vertikální dělený kruh je 0,6 mgon, délková 2 mm + 2 ppm
(obr. 2). Použitím tohoto přístroje s registrací se jednoznač-
ně zkrátil čas potřebný k měření.

Měření probíhalo na pomocné základně s mírným sklo-
nem. Základnu tvořilo šest bodů (A1-A6) ležících ve svislé
rovině. Vzdálenost prvního a druhého bodu byla 20 m, dru-
hého a třetího bodu 10 m atd. Tento počet bodů byl stanoven
proto, aby bylo možné sledovat identifikaci svislých posunů
s rostoucí délkou záměry od 20 do 60 m (s krokem 10 m).
Po zařazení do svislé roviny byly tyto body měřickými
hřeby stabilizovány. Měření začínalo vždy v základní etapě,
stavěcí šrouby byly v krajní horní poloze. Na každém šrou-
bu a třínožce byla jemná ryska, pomocí které bylo možno

252 STAVEBNÍ OBZOR 8/2008

Obr. 7. Odrazný terčík se čtyřmi cílovými body, nalepený 
na záměrném terči Zeissovy soupravy se třemi podstavci

Obr. 8. Měření svislých posunů (trigonometrická metoda) – blokové schéma

obzor_8_2008.qxp  3.10.2008  17:45  Stránka 252



STAVEBNÍ OBZOR 8/2008 253

zjistit počet otoček, přičemž jedna otočka simulovala svislý
posun přibližně 0,7 mm. V první etapě se simulovaný posun
vytvořil pootočením o jednu otočku směrem dolů, ve 2. a 3.
etapě vždy o tři další otočky. Měření začínalo na bodě A2
(od cílového terče na bodě A1 byl vzdálen 20 m) a postupo-
valo se až na bod A6. Svislé posuny se nezávisle kontrolo-
valy digitálním nivelačním přístrojem Leica DNA 03 (Leica)
měřením na invarové měřítko s čárovým kódem.

Experiment byl podrobněji zpracován v rámci diplo-
mového projektu, jehož vedoucím byl druhý z autorů člán-
ku. Měření a výsledky jsou uvedeny v práci [5]. Z této prá-
ce uvádíme v tab. 3 výsledné hodnoty absolutních posunů
(vztažených k nulté etapě). V závorkách jsou uvedeny hod-
noty svislých posunů určené nezávisle pomocí přesného di-
gitálního nivelačního přístroje Leica DNA 03. Tyto hodnoty
po řádcích ukazují, jak dobře se podařilo replikovat simulo-
vané svislé posuny.

Ověření svislých posunů
V našem případě byly posuny simulované (provedené

pomocí otáček stavěcích šroubů), a tedy reálně musely na-
stat. V praxi závisejí na pohybu stavby. Abychom se pře-
svědčili, že zmíněné posuny skutečně nastaly, nebo že vypo-
čtená změna ∆h plyne pouze z náhodných měřických chyb
při nezměněné poloze stavby, je nutné ověřit nulovou hypo-
tézu.

Nechť je ∆H skutečná hodnota svislého posunu a ∆h svis-
lý posun vypočítaný z opakovaného měření zenitových úhlů.
Předpokládáme, že určené hodnoty ∆h mají normální rozdě-
lení ∆h ~ N (∆H, σ2

∆H). Formuluje se nulová hypotéza H0 : 
: ∆H = 0 proti alternativní hypotéze H1 : ∆H ≠ 0.

Pokud bude pro hodnotu∆h (odhad parametru ∆H) platit
∆h  ≥ q, nulová hypotéza se zamítne (v neprospěch H0

budou svědčit případy, kdy hodnota ∆h bude hodně vzdále-
na od ∆H). Podle [2], kde je uvedeno obecné odvození, se
číslo q vypočte z podmínky, aby pravděpodobnost chyby 
1. druhu byla rovna α (hladina testu)

Pro distribuční funkci obecně platí Φ (–x) = 1–Φ (x). Odtud
můžeme s ohledem na (6) psát

Kritická hodnota rozdělení N (0,1) je číslo u (α), které pře-
kročí náhodná veličina s pravděpodobností α = 1–Φ (u (α)).
Pak s ohledem na (7) je u (α /2) = q /σ∆h a q = u (α /2) σ∆h.
Pro α = 0,05 je u (α /2) =1,96, a proto q = 1,96 σ∆h. Nulovou

hypotézu H0 zamítneme na hladině α, jestliže ∆h ≥ 1,96 σ∆h.
V praxi se svislý pohyb stavby určí podle [3]:

– při ∆h < σ∆h nemůžeme nulovou hypotézu ∆H = 0 zamít-
nout a pohyb stavby není měřením prokázán;

– při σ∆h < ∆h < 2σ∆h lze o platnosti této hypotézy pochy-
bovat a pohyb stavby je možno připustit;

– při ∆h > 2σ∆h je hodnota ∆h statisticky významná. Nulo-
vou hypotézu ∆H = 0 zamítneme a jsme prakticky pře-
svědčeni o pohybu stavby.

Výsledky ověření nulové hypotézy na stanovisku A6 (nej-
vzdálenějším od pozorovaného bodu, kdy lze očekávat pro-
blém s identifikací svislého posunu v první simulované
etapě, protože jeho velikost je několik desetin milimetru)
jsou uvedeny v tab. 4 a tab. 5.

Nulovou hypotézu H0 zamítneme na hladině α (= 0,05), pro-
tože ∆h ≥ 1,96 σ∆h.(0,84 > 0,35). Hodnota ∆h je signifikant-
ní a jsme přesvědčeni o pohybu.

Závěr
Trigonometrická metoda s využitím totální stanice je

rychlá a efektivní. Geodet může zkušební laboratoři, která

ID A2 A3 A4 A5 A6

etapa d H = 20 m d H = 30 m d H = 40 m d H = 50 m d H = 60 m

3. 5,15 (4,85) 4,95 (5,25) 5,14 (5,27) 5,43 (5,25) 5,29 (5,21)

1. 0,69 (0,65) 0,52 (0,76) 1,03 (0,72) 0,86 (0,74) 0,84 (0,79)

∆h  [mm]

3,16 (3,07) 2,86 (3,00)2. 2,95 (2,90) 2,82 (2,96) 3,03 (3,02)

Tab. 3. Absolutní svislé posuny určené z redukovaných zenitových
úhlů

(6)

(7)

Tab. 4. Zenitové úhly, redukované zenitové úhly a střední chyby (A6)

ID z z z A v σ zA σ z

cíle

1 98,05795 98,0738 0,43

2 98,06635 98,07427 -4,24

3 98,08158 98,07366 1,86

4 98,0895 98,07365 1,95

1 98,05873 98,07458 1,55

2 98,06718 98,07509 -3,61

3 98,0825 98,07458 1,49

4 98,09053 98,07467 0,57

1 98,06093 98,07678 0,93

2 98,06903 98,07694 -0,74

3 98,08495 98,07703 -1,64

4 98,09258 98,07672 1,45

1 98,06328 98,07913 3,18

2 98,07178 98,07969 -2,49

3 98,08733 98,07941 0,36

4 98,0954 98,07955 -1,05

0,13 0,27

Etapa
[gon] [mgon]

základní 98,07384 0,15 0,29

1. 98,07473 0,15 0,3

0,23

2. 98,07687 0,12 0,23

výsledná směrodatná odchylka (kvadratický průměr)

3. 98,07944 0,11

Tab. 5. Svislé posuny (A6,)

0,18 mm d H

0,84

2. 98,07687 2,14 2,02

 
[gon]

k
∆z

 [mgon]
∆h

 [mm]

základní 98,07384

0,0944268

60,059 m

Etapa

1. 98,07473 0,89

3. 98,07944 2,57 2,43

zA

σ∆h

σzA
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řídí statické zatěžovací zkoušky, bezprostředně po skončení
zatěžovacího stavu předat výsledky příslušné etapy, které lze
považovat za objektivní. Dosahovaná přesnost měření (cha-
rakterizovaná směrodatnou odchylkou) se pohybuje od 0,2
do 0,1 mm. Nebyla prokázána významnější závislost dosa-
žené přesnosti na vodorovné délce záměry (v rozmezí 20 až
60 m) ani na jejím sklonu (v rozsahu 90 až 110 gon). Vzhle-
dem k proměnnosti stavebních konstrukcí v čase je vhod-
nější zvětšit počet sérií měření (než jednotlivých měření),
která se dále zpracují z časového hlediska – vystihují pak
lépe spojité změny svislých posunů v čase.

Měření ve dvou polohách dalekohledu je možné z časo-
vých důvodů sdružit do dvou celků v rámci jedné série po-
dle navrženého schématu měření. Tento postup umožňuje
lepší kontrolu měření zenitových úhlů, než je měření v jed-
né poloze dalekohledu. Pro výpočet předpokládaných svis-
lých posunů měření v jedné poloze dalekohledu stačí, ale
časová úspora měřických prací není natolik velká, abychom
tento postup doporučovali. Výpočetní technikou je možné
zpracovávat výsledky ihned po skončení zatěžovacího stavu
(předběžné výsledky) včetně dodatečné analýzy (uvede se
v protokolu o průběhu zatěžovací zkoušky).

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770005.
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Blažek, R. – Skořepa, Z.: Measurement of Vertical
Displacements with Total Station Using Trigonometric
Method

The introduction of accurate total stations into the geo-
detical practice is closely related to the new techniques of
measurement and calculation of vertical displacements
of building constructions using the trigonometric
method. Analysis of this method is made based on exper-
imental measurements in accordance with the newly
designed technology.

Blažek, R. – Skořepa, Z.: Messung von vertikalen
Verschiebungen mit einer Totalstation mit der tri-
gonometrischen Methode

Mit dem Beginn des Einsatzes von genauen Totalstati-
onen in der geodätischen Praxis hängt auch ein neues
Verfahren der Messung und Berechnung vertikaler
Verschiebungen von Bauobjekten mit der trigonometri-
schen Methode zusammen. Es wird eine Analyse dieser
Methode auf der Basis des experimentellen Messens
nach einer neu entworfenen Technologie vorgenommen.
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Inovativní systém zakládání pomocí zemních vrutů Krin-
ner byl představen odborné i laické veřejnosti v rámci pre-
zentace modulární výstavby mobilních montovaných domů.
Zemní vruty lze použít k zakládání montovaných hal, skle-
níků, staveb pro nouzové ubytování, přístřešků, solárních
panelů na volných plochách, pódií, stožárů, dopravních zna-
ček, městského mobiliáře apod. 

K dispozici jsou v rozměrech 0,5-3 m a podle délky lze
k zašroubování použít speciální vrtačku, ruční vrátek, u těch
delších speciální zařízení. Výhodou je rychlé vybudování
stabilního základu bez kopání a betonování, který je možné
okamžitě zatížit. Systém je ověřen podle přísných kritérií na
tlakovou, tahovou a boční zátěž. K výhodám patří snadná
demontovatelnost a možnost opětovného použití, dlouhá
životnost a šetrnost k životnímu prostředí, dřevěné stavby na
těchto základech nehnijí. Vzhledem k tomu, že jsou vruty
téměř celé zašroubovány do země a neruší estetický dojem
stavby, získávají u architektů velkou oblibu.

Tisková informace

�zprávy
Zemní vruty

Všechna čísla časopisu

STAVEBNÍ OBZOR

si mohou čtenáři zakoupit

v redakci časopisu

a v Prodejně technické literatury

ČVUT, Bílá 90, Praha 6.
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Ve školním roce 2008/2009 se na Fakultě stavební ČVUT
otevírá nový magisterský studijní obor Příprava, realizace
a provoz staveb (L). Katedra technologie staveb, která je
garantem tohoto oboru, proto uspořádala počátkem září set-
kání zástupců stavební praxe s pedagogy, kteří budou v nově
otevíraném oboru zajiš�ovat výuku jednotlivých předmětů.

Základní motivací pro vznik nového studijního oboru byla
nutnost lépe reagovat na potřeby stavebnictví. Jak ukazují
grafy na obr. 1, dosahuje v sousední SRN nabídka pracov-
ních míst ve stavebních firmách trvale téměř 40 % z celko-
vé nabídky. Poptávka po absolventech stavebních fakult je 
v českých stavebních firmách jistě ještě výraznější. Cílem
výuky je proto lépe připravit studenty pro život zejména ve
stavební praxi, tj. poskytnout studentům programu Stavební
inženýrství důkladnější znalosti v oboru přípravy a řízení,
realizace a provozu staveb. Dále je chce obor „L“ seznámit
s řízením provozu budov a staveb, resp. s řízením podpůr-
ných procesů ve společnostech, které se o provoz budov sta-
rají. Absolventi tak budou vybaveni patřičnými znalostmi
pro rychlejší uplatnění ve stavebních podnicích, v investor-
ských organizacích a v organizacích zaměřených na provoz
a správu budov. 

„Kulatého stolu“ se zúčastnili zástupci firem, se kterými
Katedra technologie staveb FSv ČVUT dlouhodobě spolu-
pracuje. Jsou to především velké stavební firmy (Metrostav,
Skanska CZ, Konstruktiva Branko, Syner, VCES), ale také
významní dodavatelé strojů, nářadí, materiálů (Peri, Phoe-
nix-Zeppelin, Hilti ČR, Bauxit Weber Terranova) a další.

Vedoucí katedry doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., přivítal cel-
kem 25 hostů, které postupně pedagogové  seznámili s obsa-
hem a rozsahem předmětů, které budou v novém magister-
ském oboru přednášeny (tab. 1). 

Tab. 1. Předměty vyučované v magisterském studijním oboru Pří-
prava, realizace a provoz staveb

Hosté obšírnou informaci přivítali, mnozí se zapojili do
živé diskuse o celkové koncepci tohoto oboru, který nebude
omezen pouze na magisterské studium, ale brzy bude rozší-
řen i na bakalářské studium. V této souvislosti se hovořilo
zejména o praxi studentů na stavbách a o tématech bakalář-
ských a magisterských diplomových prací. Stavební praxe
potřebuje především odborníky pro přípravu staveb, ale také
kvalitní stavbyvedoucí, kteří ovládají jak moderní technolo-
gie stavění, tak techniky plánování a finančního controllingu.

Fakulta stavební ČVUT předpokládá, že absolventi oboru
„L“ se uplatní jako projektoví manažeři, specialisté kom-
plexního řízení kvality, vedoucí útvarů a samostatní audito-
ři bezpečnosti a ochrany zdraví, specialisté na omezování

�Fakulta stavební
Setkání zástupců stavební praxe s pedagogy fakulty

Obr. 1. Nabídka pracovních míst pro stavební inženýry
v SRN v letech 2001 a 2005

1 – stavební firmy, 2 – realitní kanceláře, 3 – školy, věda 
a výzkum, 4 – úřady, 5 – projekční kanceláře, 6 – výroba a prodej

stavebních materiálů, 7 – ostatní
(Zdroj: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg)

1. semestr

128OPV Operační výzkum 2+2 z, zk

122KRJS
Kvalita a řízení jakosti ve 
stavebnictví

2+2 z, zk

122PRP Příprava a řízení projektů 2+2 z, zk

122RSPB
Řízení správy, provozu a 
údržby budov

2+2 z, zk

105PPRS
Právní předpisy při realizaci 
staveb

2+0 zk

126FIR1 Finanční řízení a investování 2+2 z, zk

122STPL
Stavebně technologické 
projektování L

0+2 kz

122ZST
Zvláštní stavby a speciální 
technologie

2+0 z

105PSS Psychologie a sociologie 2+0 z

1 Povinně volitelný předmět 1+1 z

2. semestr

128MMTS
Matematické metody 
v technologii staveb

2+1 z, zk

122BOZ
Řízení BOZP ve stavební 
firmě a na staveništi

2+2 z, zk

126RINZ Rizikové inženýrství 2+2 z, zk

126YMAR Marketing 2+0 z

122PROJ Projekt 0+3 kz

122VPS
Využití výpočetní techniky 
při přípravě staveb

1+1 kz

2 Povinně volitelné předměty 2+2 z
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nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí,
odborníci na řízení provozu budov (facility management) a
v neposlední řadě jako vrcholoví manažeři stavebních i
investorských firem.

Setkání u „kulatého stolu“ bylo uzavřeno příslibem další
spolupráce fakulty se stavební praxí, která se zaměří přede-
vším na zapojení studentů řádného studia a doktorandů do
řešení technických a provozních úkolů, které stojí před vede-
ním stavebních firem. Zpětná vazba, kterou každé setkání
pracovníků školy a praxe představuje, má velký význam pro
dotváření výuky jednotlivých předmětů. Proto se podobná
setkání budou pravidelně opakovat.

Ing. Josef Ladra Foto: Tomáš Pokorný

�ČVUT

Cílem intenzivní marketinkové kampaně zaměřené na
středoškoláky je dlouhodobě klesající zájem o technické vzdě-
lávání. Zatímco v předešlém akademickém roce si na ČVUT
podalo přihlášku 14 858 studentů, v letošním roce to bylo už
jen 12 657 uchazečů. Kampaň je tedy zcela na místě, nebo�
poptávka českých a zahraničních podniků po vysokoškolsky
vzdělaných inženýrech roste.

Ve spolupráci s předním českým grafickým a designér-
ským studiem Drawetc byla připravena kampaň pro získání
středoškoláků ke studiu prostřednictvím speciálních webo-
vých stránek a dalších podpůrných aktivit. Vizuály kampaně
byly vytvořeny na základě průzkumu životního stylu součas-
ných mladých lidí ve věku 14 až 18 let tak, aby korespondo-
valy s jejich zájmy. 

Název „Sedm statečných“ má představovat sedm fakult
ČVUT. Pro jednotlivé fakulty byly vytvořeny kreslené pos-
tavičky, fyzicky vybavené pro práci v technickém univerzit-
ním prostředí, s typickými atributy, z nichž každý pozná,
kterou fakultu zastupují. Budou se objevovat na plakátech,
na propagačních materiálech a provázet studenty na speciál-
ním webu. Jejich úkolem je přiblížit prostředí technické uni-
verzity a odstranit blok, který vůči technice řada z nich má.  

Na samostatném serveru pak najdou středoškoláci infor-
mace nejen o možnostech studia na všech fakultách ČVUT,
dnech otevřených dveří, tipy, jak zvládnout přijímací řízení,
ale i o aktivitách vysokoškoláků. Pro účast v týdenních sou-
těžích o reklamní předměty s motivy kampaně však bude
nutná registrace včetně e-mailové adresy, na kterou jim pak
budou zasílány zajímavé informace, novinky týkající se při-
jímacího řízení atd. Tahákem celé kampaně, a tudíž hlavní
motivací k registraci, bude vědomostní soutěž o počítačovou
sestavu v hodnotě 100 tis. Kč. 

Kampaň bude podpořena roadshow na středních školách.
Současní studenti jednotlivých fakult budou po celé republi-
ce diskutovat se středoškoláky a informovat je o možnostech
studia na ČVUT. Mediálním partnerem kampaně se stalo Cent-
rum.cz, které provozuje službu ICQ jako nejoblíbenější komu-
nikační kanál mezi středoškolskými studenty. Kromě toho bude
ČVUT využívat na veletrzích vysokoškolského vzdělávání i
technologii BlueTooth – pokud si ho návštěvník veletrhu zapne
na mobilním telefonu, může přijmout zdarma SMS zprávu 
s animací jedné z postaviček. V neposlední řadě se očekává, že
studenti si řeknou o existenci tohoto projektu mezi sebou.

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je časem vytvořit
komunitní server, kde se budou setkávat potenciální zájem-
ci o studium na ČVUT. Komunitní weby jsou současným
trendem a dnešní středoškoláci jsou zvyklí této formě komu-
nikace a sami vyhledávají místa na internetu, kde se dozvě-
dí více informací k tématu, které je zajímá. 

Vzhledem k tomu, že ČVUT je první vysokou školou, kte-
rá spustí marketinkovou kampaň v této podobě a šíři, očeká-
vá se velký zájem médií o její propagaci v širším měřítku,
nebo� jde o jediný projekt svého druhu se zaměřením na spe-
cifickou cílovou skupinu.

Sedm statečných 

www.sedmstatecnych.cz
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1 – strojař

2 – architektka

3 – stavař

4 – dopravák

5 – biomedička

6 – elektrik

7 – jádro
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