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Určení únosnosti existujících historických zděných kon-
strukcí je mimořádně obtížná úloha. Je dána značnou
rozmanitostí vlastností zdicích prvků, spojovací malty a
vazby cihelného zdiva v rámci jednoho podlaží, popř. 
v rámci i jednoho zděného prvku (např. stěny) po jeho
výšce i po délce, různými zásahy do zdiva a v neposlední
řadě degradačními procesy probíhajícími v maltě i zdi-
cích prvcích. Zvýšenou vlhkost významně ovlivňuje růz-
norodost a nehomogenita zděných konstrukcí.

Přes poměrně rozsáhlý výzkum zděných konstrukcí není
zcela uspokojivě řešena otázka spolehlivého určení únos-
nosti stávajících, zejména historických zděných konstrukcí.
Rozmanitost zejména přírodních zdicích prvků, druh, velikost
a tvar prvků použitých v kamenném a smíšeném zdivu, roz-
dílné mechanické vlastnosti zdicích prvků i spojovací malty
a v neposlední řadě vazba a způsob provedení zdiva výz-
namně ovlivňují přetvárné vlastnosti a únosnost zdiva. Řada
místních zvyklostí a specifických vlastností složek, z nichž
bylo zdivo provedeno, struktura zdiva a zděných konstrukcí
podle příslušného časového a slohového období jsou další
faktory, které významně ovlivňují mechanické vlastnosti
zdiva. Způsob výroby jednotlivých složek zdiva a technolo-
gie jeho provádění jsou procesy s relativně vysokým stup-
něm variability, které přispívají k heterogennímu charakte-
ru zdiva z hlediska jeho fyzikálně mechanických vlastností.

V případě přírodních zdicích prvků jsou jejich proměnli-
vé vlastnosti ovlivněny dalšími vlivy, např. lokalitou, způso-
bem těžení a zpracování přírodního kamene, v případě ci-
helných zdicích prvků kvalitou cihlářské hlíny, technologií
výroby, složením a pórozitou cihelného střepu. Vlastnosti
pojiva ovlivňují jednotlivé složky, jejich poměr, složení pís-
ku, velikost kameniva, způsob zpracování a další faktory.
Zvýšená vlhkost zdiva, provázená chemickými, biochemic-
kými a fyzikálně mechanickými degradačními procesy, způ-
sobuje v čase změny význačných vlastností zdiva a jeho
jednotlivých složek, změny struktury, poréznosti, mineralo-
gického a chemického složení. Intenzita degradačních pro-
cesů a uvedených změn závisí na počátečních vlastnostech
jednotlivých složek zdiva a agresivitě vnějšího prostředí,

kterému je zdivo vystaveno, účinku vlhkosti a probíhajících
transportních procesech, v jejichž důsledku dochází ve zdi-
vu k chemickým a fyzikálním změnám.

Existuje řada způsobů vzájemného spojování zdicích
prvků, tzv. vazeb zdiva, velké množství způsobů vytváření a
skladby nosných zděných prvků. Svou roli sehrává i veli-
kost, tvar a struktura cihel, způsob opracování, tvar a rozmě-
ry zdicích prvků z přírodního kamene, různé způsoby ztu-
žování např. historického zdiva a další skutečnosti, které
významně ovlivňují únosnost a mechanismus porušování
zdiva, mechanické a fyzikální vlastnosti zdiva cihelného, ka-
menného a smíšeného (obr. 1).

Zcela specifické problémy je nutné řešit u vícevrstvého
zdiva s vnějšími vrstvami vyzděnými s uplatněním někte-
rých způsobů vazby zdiva a s vnitřní vrstvou tvořenou úlom-
ky kamenů různé velikosti pojené větším množstvím malty
(obr. 2). Vzhledem k charakteru vnitřní vrstvy obsahující
velké množství pojiva, několikanásobně větší, než obsahují
vnější zděné vrstvy, lze oprávněně předpokládat rozdílné
přetvárné vlastnosti, únosnost a mechanismus porušení vněj-
ších a vnitřních vrstev. Ke snížení rozdílnosti těchto mecha-
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Obr. 1. Příklady vazby kamenného a smíšeného zdiva

Obr. 2. Příklady kamenného vícevrstvého zdiva
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nismů porušování přispívá v některých případech „provázá-
ní“ vnějších vrstev s vnitřní vrstvou prostřednictvím kame-
nů, popř. cihel, tzv. vazáků, zasahujících do vnitřní vrstvy. Ty-
to vazáky (kameny, popř. cihly) lze v některých případech
rozpoznat na vnějším neomítnutém povrchu vícevrstvého
zdiva. Zazubená a přirozená nepravidelnost vnitřního povr-
chu vnějších vrstev provedených z neopracovaných kame-
nů zlepšuje vzájemné spojení jednotlivých vrstev a zvyšuje
odolnost vícevrstvé zděné konstrukce proti „rozvrstvení“,
které zpravidla předchází úplnému porušení zdiva. Při tloušť-
ce historického zdiva 700-900 mm lze již předpokládat více-
vrstvou strukturu s vnějšími vrstvami o tloušťce 200-250 mm,
popř. až 350 mm u zdiva s tloušťkou nad 1 200 mm.

Numerické posouzení zatížitelnosti, tj. reziduální únos-
nosti stávajícího historického zdiva, vyžaduje vytváření vý-
stižných materiálových modelů chování zdiva při přenášení
zatížení a modelů popisujících mechanismus porušování (lo-
mu) v závislosti na vlastnostech jednotlivých složek zdiva,
způsobu jejich vzájemné vazby ve zdivu a dalších paramet-
rech. Zdivo lze klasifikovat jako nehomogenní křehký mate-
riál skládající se ze dvou složek o různých charakteristikách.

Pracovní diagram zděného tlačeného prvku N x ∆y je cha-
rakteristický téměř nulovou, tzv. pružnou oblastí deformací,
progresivním nárůstem trvalých svislých deformací již od

nízké úrovně vzrůstajícího monotónního tlakového namáhá-
ní a výrazným poklesem reziduální únosnosti po dosažení
mezní únosnosti (obr. 3):

– interval N ∈ (0; Nt) je oblast omezená počátkem zatěžová-
ní a zatížením, při kterém vznikají svislé tahové trhliny ve
zdivu (Nt). Napětí po vodorovném průřezu je dosud přibliž-
ně rovnoměrně rozloženo, tomu odpovídají i přibližně rov-
noměrné svislé deformace prvku ve vodorovném průřezu;

– interval N ∈ (Nt; Ntp) je oblast rozvoje trhlin, kdy dochá-
zí k progresivnímu rozvoji a vzniku trhlin provázenému
nerovnoměrným rozdělením tlakového napětí po průřezu
i nerovnoměrným přetvářením zděného prvku, který se
postupným rozvojem svislých tahových trhlin začíná roz-
dělovat na dílčí svislé pilířky;

– interval vymezený N ∈ (Ntp; Nobs) je oblast úplného roz-
rušování zděného prvku porušeného jednou, popř. něko-
lika výraznými svislými tahovými trhlinami procházející-
mi přes značnou část výšky tlačeného prvku. Tato oblast
zahrnuje i dílčí zplastizování malty;

– interval N ∈ (Nobs; Nrez) je oblast náhlého poklesu únos-
nosti zdiva, kdy dochází k jeho rozrušování. Zůstatková
(reziduální) únosnost zdiva v tlaku závisí na rozsahu cel-
kového narušení zdiva a je zpravidla pouhým zlomkem
mezní únosnosti. 

Obr. 3. Příklad experimentálně stanoveného pracovního diagramu zdiva při monotónně vzrůstajícím tlaku, porušení tlačeného pilíře
a – závislost svislé deformace na zatížení, b – závislost příčných deformací na zatížení, c – pohled na neporušený zkušební pilíř,

d – pohled na porušený zkušební pilíř
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U běžných druhů zdiva jsou zpravidla tlaková (svislá) a
tahová (vodorovná) přetvoření malty, při zatížení svislou nor-
málovou silou větší než odpovídající přetvoření zdicích prvků
(např. cihel). Jsou však celkově nižší než odpovídající přetvoření
samotné malty, tj. bez spolupůsobení se zdicími prvky (s cihlami).

U malt s velmi malou pevností je soudržnost malty a ci-
hel (adheze) malá a při tlakovém zatížení zdiva je malta ,,vy-
tlačována“ ze spár (obr. 4).

U malt s vyšší pevností (do 5 MPa) soudržnost obou
materiálů zajišťuje jejich spolupůsobení, a tím i shodné příč-
né přetvoření. V důsledku vzájemného spolupůsobení je
malta, která má tendenci k většímu příčnému přetvoření,
příčně ,,tlačena“, a naopak cihly příčně ,,taženy“. Pro tento
případ poměru modulů pružnosti (přetvárnosti) malty a cihel
(Em < Ee) předchází vzniku průběžných svislých trhlin ve
zděném prvku a jeho následného porušení vznik svislých
trhlin v cihlách, které se porušují tahem od účinku příčného
přetváření „poddajnější“ malty v ložných spárách. Ve zdivu
s maltou vysoké pevnosti (cementové) dochází k obdobné-
mu mechanismu, který však působí opačně. 

Rozdílná tuhost heterogenního průřezu zdiva, tvořeného
zdicími prvky a poddajnější maltou ve styčných spárách, je
současně i příčinou vzniku lokálních koncentrací tlakových
napětí v okolí hran zdicích prvků přiléhajících ke styčným
spárám vyplněným poddajnější maltou (obr. 5). Uvedený
mechanismus vzájemné interakce zdicích prvků a spojovací
malty se zpravidla uplatňuje až při určité úrovni tlakového
namáhání zdiva. V běžných případech při namáhání zdiva
nižším než 60 % mezního namáhání se tento mechanismus
významně neuplatňuje (obr. 3). 

Se zvětšující se výškou ložné spáry se příznivý účinek
příčných tlakových napětí -∆σx,τ na výslednou pevnost mal-

ty postupně omezuje pouze na průřezy přiléhající ke styko-
vým spárám ,,malta/cihla“. Z uvedeného vlivu vzájemného
spolupůsobení složek zdiva je zřejmý vliv vazby zdiva, vý-
šek ložných spár, přídržnosti malty k cihlám a případně i
význam a vliv příčného vyztužení zdiva v ložných spárách
na zvýšení pevnosti zdiva.

Rozměry ložných spár a kvalita malty významně ovlivňu-
jí mechanické vlastnosti historického kamenného, popř.
smíšeného zdiva. Značný význam má i poměr mezi výškou
zdicích prvků, např. kamene, a výškou ložné spáry. Pro mal-
ty s nižší pevností platí, že se vzrůstající výškou spáry klesá
pevnost zdiva v tlaku. Zdicí prvky vytvářejí triaxiální stav
tlakové napjatosti malty v ložných spárách, a tím zvyšují
její pevnost v tlaku (obr. 6). Při větší výšce spáry se tento
příznivý vliv omezuje pouze na průřezy ložné spáry přiléha-
jící ke zdicím prvkům. Redukční vliv ložných spár na únos-
nost zdiva v tlaku proto stoupá se vzrůstající výškou spár.
Únosnost zdiva v tlaku výrazněji než mechanické vlastnos-
ti malty ovlivňují mechanické vlastnosti zdicích prvků. Pro-
to je důležité věnovat mimořádnou pozornost stanovení ma-
teriálových vlastností zdicích prvků, především pevnosti
v tlaku, v tahu, součiniteli příčné roztažnosti (Poissonova
konstanta) a modulu pružnosti. Podobně pro maltu je kromě
pevnosti v tlaku významný i součinitel příčné roztažnosti.
Mechanismus interakce obou složek zdiva a výsledky mik-
roanalýzy tlačeného zděného pilíře pro různé poměry modu-
lů pružnosti (přetvárnosti), velikost a tvar zdicích prvků a
vazbu zdiva jsou znázorněny na obr. 7.

Pevnost zdiva v tlaku fk by se měla, jak vyplývá z uvede-
né kvalitativní analýzy, vyjadřovat jako proměnná hodnota
závislá nejen na pevnosti zdicích prvků v tlaku fb, malty
v tlaku fm, ale i na pevnosti zdicích prvků, popř. malty v ta-

Obr. 4. Mechanismus vzájemného spolupůsobení cihel a malty
(modul pružnosti cihel Ec = 6 000 MPa, modul pružnosti malty Em = 1 000 MPa, zatížení 1 kN/m2)
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hu. Průzkum zděných konstrukcí pro stanovení jejich únos-
nosti v tlaku se dosud převážně omezuje na určení pevnosti
zdicích prvků v tlaku fb. Pevnost v tahu se uplatňuje zejmé-
na při zatížení blížícím se meznímu zatížení zdiva, ve stádiu
počínajícího rozvoje trhlin ve zdivu s méně kvalitní maltou

a má významný vliv na zůstatkovou únosnost zdiva.
Trhlina vznikne v tom místě (průřezu) zděné konstrukce,

kde působící vodorovné normálové napětí v tahu překročí
lokální (místní) pevnost zdicího prvku v tahu, popř. kde
příčné přetvoření překročí hodnotu mezního poměrného pře-

Obr. 5. Místa lokálních koncentrací v okolí hran zdicích prvků 
(modul pružnosti cihel Ec = 6 000 MPa, modul pružnosti malty Em = 1 000 MPa, modul pružnosti pískovce Ep = 10 000 MPa; 

pro lepší znázornění nejsou vykresleny izolinie hlavních napětí v maltě)

Obr. 6. Vliv spolupůsobení „zdicí prvek/malta“ na výslednou pevnost zdiva
a) schematické znázornění křivky pevnosti pro zdicí prvek, b) schéma křivky pevnosti pro maltu
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tvoření zdicích prvků v tahu εx,m. Pevnost zdiva v tahu jako
heterogenního materiálu závisí na poloze průřezu, tj. na vzdá-
lenosti a poloze posuzovaného průřezu vzhledem k ložným
a styčným spárám.

V tlačených zděných pilířích a sloupech obvykle první
svislé tahové trhliny (obr. 8) vznikají ve střední třetině výšky
prvku (zde jsou největší hodnoty příčného přetvoření εx) a
odtud se šíří k hornímu a spodnímu zhlaví pilíře. Vznik trh-
lin v horní nebo spodní koncové části zděného pilíře zpravid-
la bezprostředně předchází mezní únosnosti pilíře a vyža-
duje neodkladné statické zajištění (např. příčné stažení prů-
řezu).

Experimentální stanovení fyzikálně
mechanických vlastností 
zdicích prvků a malty [1]

Výzkum a analýza výsledků stanovení pevnosti, modulu
pružnosti, vlhkosti a chemismu zejména zdicích prvků na
základě některých běžně používaných nedestruktivních me-
tod ukázal na řadu problémů, které ovlivňují spolehlivost
získaných výsledků. Stanovení zbytkových mechanických
vlastností historického, především smíšeného a kamenného
zdiva, má v důsledku jeho heterogennosti, variability vlast-
ností jeho různých složek, nepravidelností provedení, rozlo-
žení vlhkosti a nízké spolehlivosti hodnot získaných nede-
struktivními metodami zjišťování pevnosti v tlaku zdicích
prvků a malt převážně informativní charakter a lze je apliko-
vat pouze při dostatečných rezervách únosnosti zdiva ve
vztahu k jejich skutečnému zatížení (které by v závislosti
na rozptylu zmíněných vlastností, provedení zdiva a stupně
narušení zdiva nemělo přestoupit 30 % mezní únosnosti
zdiva zjištěné nedestruktivními metodami). 

Výzkum prokázal i poměrně značný rozptyl zjišťovaných
vlastností v rámci např. zděné stěny rozměrů 9 x 4 m (obr. 9).
Statistické vyhodnocení experimentálně zjištěných pevností
v tlaku a modulu pružnosti získaných odběrem vzorků a
nedestruktivním měřením v místech průsečíků virtuální
sítě, „položené“ na vyšetřované zděné stěně (obr. 9), je uve-
deno v tab. 1. 

Z vyhodnocení, uvedeného v tab. 1 a z obr. 10, je patr-
ný nejen rozptyl experimentálně zjišťovaných vlastností zdi-
cích prvků a malty v rámci uvedené zděné stěny, ale i znač-
ný rozptyl samotných experimentálně získaných hodnot při
použití různých měřicích přístrojů (Schmidt L a ruční vrtač-
ka s indentorem, tzv. Kučerova). Hodnoty pevnosti a modu-
lu pružnosti zjištěné laboratorně na odebraných jádrových
vývrtech ∅ 35 mm a délky 20-70 mm v místech průsečíků
virtuální sítě slouží jako základ pro porovnání s hodnotami
zjištěnými nedestruktivními metodami.

Obr. 7. Izolinie hlavních napětí σ1, σ2 kamenného zdiva s vyznačením míst koncentrací hlavních napětí

Obr. 8. Charakteristické porušení zděného pilíře po dosažení
mezního zatížení v dostředném tlaku
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Průzkum prokázal, že spolehlivost a výstižnost stanovení
fyzikálně mechanických vlastností zdiva (f, E) může být
závažně ovlivněna výběrem a použitím příslušné nedestruk-
tivní metody. Z uvedeného důvodu je nezbytné v případě
zvláště staticky exponovaných částí a prvků historické zděné
konstrukce provést ověřovací jádrové vrty, situované zejmé-

na do exponovaných míst, a dále tak, aby byla postižena růz-
norodost historického zdiva, a stanovit zbytkovou únosnost
destruktivní zkouškou odebraných vzorků. Odběr jádrových
vývrtů chlazených vodou vyžaduje zjištění vlhkosti zdicích
prvků v místě předpokládaného odběru (před odběrem) a
následnou úpravu vlhkosti odebraného vzorku na úroveň

Obr. 9. Pohled na vyšetřovanou zděnou konstrukci s vyznačením virtuální sítě

Tab. 1. Naměřená pevnost zdicích prvků [MPa]

Přístroj Min Max Průměr
Směrodatná 

odchylka
Medián

Průměrná 

odchylka

Variační 

koeficient
Rozptyl

lis 4,04 29,04 13,43 6,18 14,04 5,07 46,05 38,22

Schmidt 12,30 19,70 16,43 2,31 16,66 1,88 14,07 5,34

Kucera 12,00 34,40 25,08 5,79 24,80 4,24 23,09 33,55

Přístroj Min Max Průměr
Směrodatná 

odchylka
Medián

Průměrná 

odchylka

Variační 

koeficient
Rozptyl

lis 3,93 13,03 6,79 3,15 6,16 2,53 46,48 9,95

Schmidt 10,16 30,29 20,17 5,97 20,74 4,27 29,59 35,60

Kucera 11,36 35,47 24,30 9,29 21,28 8,51 38,22 86,29

Přístroj Min Max Průměr
Směrodatná 

odchylka
Medián

Průměrná 

odchylka

Variační 

koeficient
Rozptyl

lis 4,98 40,16 29,32 9,35 32,52 7,49 31,89 87,43

Schmidt 15,05 33,47 26,41 5,02 70,06 28,40 19,02 25,24

Kucera 21,28 39,04 34,07 5,22 82,86 32,21 15,31 27,19

Přístroj Min Max Průměr
Směrodatná 

odchylka
Medián

Průměrná 

odchylka

Variační 

koeficient
Rozptyl

lis 1,52 4,31 2,31 0,94 1,78 0,88 40,54 0,87

Schmidt 11,74 23,54 16,06 3,00 15,93 2,37 18,66 8,98

Kucera 12,00 24,25 15,31 3,54 14,00 2,68 23,12 12,53

a) cihelné zdivo, 1. polovina 20. století, výrobní hala

b) smíšené zdivo – cihly, 17. století, kostel

c) smíšené zdivo – pískovec, 17. století, kostel

d) kamenné zdivo – pískovec, 17. století, hospodářské stavení na faře

Poznámka: Pevnost zdicích prvků v lise stanovena podle Eurokódu 6, postup stanovení pevnosti zdicích prvků Schmidtovým tvrdoměrem
podle ČSN 73 1373, postup stanovení pevnosti zdicích prvků pomocí upravené ruční vrtačky (Kučerova vrtačka) podle „Zjiš�ování pevnosti
malty a cihel ve stávající zděné konstrukci pomocí upravené ruční vrtačky, Praha 1989“.
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odpovídající původní vlhkosti vzorku zdiva v místě odběru
[2], [3], [4]. 

Výsledky analýzy pevnosti zdicích prvků, získaných v
rámci provedeného průzkumu a statisticky vyhodnocených
(tab. 1), lze shrnout následovně:

– rozložení pevnosti f zdicích prvků ve vyšetřovaných stě-
nách vykazuje značnou variabilitu rozdělení souboru
náhodných hodnot kolem její střední hodnoty;

– z porovnání minimálních a maximálních hodnot experi-
mentálně zjištěných a ze statisticky získané směrodatné
odchylky je patrné, že pevnost zdicích prvků ve vyšetřo-
vané oblasti vykazuje značné odlišnosti;

– poměrně vysoké hodnoty variačního koeficientu jsou dal-
ším dokladem relativně velké variability rozložení pev-
nosti zdiva v rámci vyšetřované konstrukce;

– zpravidla vyšší hodnoty pevnosti zdicích prvků získané
nedestruktivními metodami (Schmidt, Kučera) jsou pře-
devším ovlivněny spolupůsobením ověřované lokální ob-
lasti (v místě kontaktu s diagnostickým zařízením) s ob-
lastí primárně nezatíženou (mezní hodnoty namáhání 
v oblasti lokálního extrémního zatížení);

– ze statistického vyhodnocení je dále patrné, že zejména
v rozsahu nižších pevností, tj. nižší kvality zdicích prvků,
případně prvků narušených degradačními procesy, narů-
stají rozdíly zjištěných pevností získaných nedestruktivní-
mi a destruktivními metodami (nižší pevnosti vykazují
zkoušky jádrových vývrtů);

– zejména u zdicích prvků nižší kvality, případně naruše-
ných degradačními procesy (dlouhodobé vylouhování
pojiva), mohou být pevnosti zjištěné destruktivní zkouš-
kou jádrových vývrtů menších průměrů (< 35 mm) ovliv-
něny způsobem odběru (při provádění jádrového vývrtu –
případ zjištěných pevností „lis“ znázorněných v tab. 1d –
nelze vyloučit narušení celistvosti vzorku). Jádrové vývr-
ty menších průměrů se doporučují především u památko-
vě chráněných objektů, tak aby došlo k minimálnímu
narušení původního zdiva.

Poznámka:
Zkušenosti získané z dosavadního průzkumu ukazují na nutnost
zabývat se dále touto problematikou především v souvislosti se sou-
časnou tendencí omezovat destruktivní zásahy do diagnostikované
konstrukce při provádění průzkumu a používat vzorky malých roz-
měrů, případně tzv. nanovzorky.

Obr. 10. Experimentálně získané rozložení pevnosti f zdicích prvků [MPa] ve vyšetřovaných stěnách (Humpolec, Fořt)
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Výzkum vlivu vlhkosti na hodnotu pevnosti zdicích prvků
v tlaku fb prokázal závažný vliv vlhkosti na pevnost v tlaku
a modul pružnosti porézních stavebních materiálů (obr. 11).

Odběr vzorků lze také provést částečným „vylomením“ prv-
ků vhodné velikosti ze zdiva. Výsledky nedestruktivních
zkoušek mohou být zvláště u historického zdiva ovlivněny
degradačními procesy, jejich největší intenzita zpravidla za-
sahuje povrchové a přípovrchové vrstvy nadzákladového
zdiva (procesy chemické, fyzikální a mikrobiologické koro-
ze). Z experimentálně získaných závislostí fb x w je zřejmý
vliv vlhkosti (stupně nasycenosti) zdicích prvků na jejich
pevnost. Souvislost vlhkosti a pevnosti zdicích prvků je
patrná z obr. 12.

Odběr vzorků malty musí být výhradně suchou cestou,
aby přidáním vody nedošlo k narušení struktury, ke změně
složení malty, k následným chemickým a mineralogickým
procesům, a to jak ve stádiu odběru malty ze zdiva, tak ná-
sledně v laboratoři. Přímé určení pevnosti a modulu pruž-
nosti malty, popř. laboratorní ověření vyjmutých vzorků, je
velmi obtížné (odběr větších částí zdiva, použití metody tzv.
tenkých lisů apod.). 

Předpokladem pro stanovení zbytkových mechanických
vlastností historického zdiva a jeho zatížitelnosti je podrob-
ný popis, zmapování a analýza všech mechanických naruše-
ní, trhlin, stavu povrchových vrstev, různorodosti zdiva,
tloušťky a kvality pojiva v ložných spárách, druh a rozmě-
ry zdicích prvků a vazby zdiva.

Zvláštní pozornost vyžaduje stanovení zatížitelnosti ka-
menného nebo smíšeného zdiva z nepravidelných prvků 
(z neopracovaného lomového kamene), popř. z různých dru-
hů přírodních kamenů (opuka, jemnozrnný pískovec, hrubo-
zrnný pískovec, vápenec, žula apod.) a zdivo vícevrstvé (tzv.
emplekton). Převážně pozitivní vliv trojosé tlakové napja-
tosti malty, který se uplatňuje v klasickém cihelném zdivu,
nelze aplikovat na zdivo, v němž se vyskytují úlomky a ost-
rohranné zdicí prvky z neopracovaného lomového kamene.
Místem vzniku svislých tahových trhlin, rozdělujících zděný
prvek na jednotlivé části („sloupce“), jsou nejčastěji průřezy
s neúčinným provázáním zdiva v několika vrstvách. Lokál-
ní stavy napjatosti charakterizované tahovou složkou, vzni-
kající v okolí zdicích prvků s relativně vyšším modulem
pružnosti proti okolním prvkům, se mohou nepříznivě proje-
vit až při vyšších hodnotách namáhání kamenného nebo
smíšeného zdiva. 

Shrnutí
Klesající spolehlivost určení fyzikálně mechanických

vlastností historického zdiva musí být provázena narůstají-
cím poměrem mezi experimentálně stanovenou mezní pev-
ností a skutečným namáháním zděné konstrukce. Otázka
mezní nebo přípustné únosnosti je obvykle nastolována při
výskytu rozsáhlejších narušení zdiva, popř. při rekonstrukci,
při níž dochází ke změně zatížení nebo rozsáhlejším zása-
hům do stávajícího zdiva. Zásadou, z níž by měla vycházet
každá rekonstrukce, je zachování původního statického kon-
ceptu a řešení celé konstrukce, případně odstranění dřívěj-
ších necitlivých zásahů a cizorodých konstrukčních prvků.
Tato zásada vymezuje současně i koncept pro návrh připra-
vované rekonstrukce. Každé významnější zvýšení zatížení
stávající historické zděné konstrukce, případně zásahy a
úpravy, musí být podrobně kvalitativně, popř. při dostatku
výstižných vstupních hodnot, numericky posouzeny tak, aby
byla preventivně vyloučena možnost následného vzniku trh-
lin a narušení zdiva. 

V současnosti jsou v souvislosti s rekonstrukcí historic-
kých objektů v řadě případů aplikovány modely homogeni-
zovaného zdiva. Numerická analýza, založená na jedné stra-
ně na matematických modelech a na druhé straně na nedo-
statečně výstižných materiálových a fyzikálních modelech,
může vést nejen k chybným závěrům, ale může být i příči-
nou chybné koncepce rekonstrukce, a následně vést ke vzni-
ku statických poruch a narušení. Nedostatečně výstižné okra-
jové podmínky a vstupní parametry popisující fyzikálně
mechanické vlastnosti zdiva a jeho jednotlivých složek nelze
odstranit aplikací „sebenáročnějšího“ numerického modelu.

Obr. 11. Experimentálně získané závislosti fb x w 
pro cihlu a pískovec
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Obr. 12. Rozložení vlhkosti a pevnosti cihel a pískovce po ploše experimentálně vyšetřovaných zděných konstrukcí (Humpolec, Fořt)

Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: Reliability of
Diagnostic Methods for Determination of Residual Load-
Bearing Capacity of Existing Masonry Structures

The determination of the residual load-bearing capacity
of existing masonry structures is affected by a substan-
tial variability of the characteristics of the lump building
material (particularly in the case of stone and mixed
brickwork), the initial components and technology of
production of binding mortar and the masonry itself.
But it is also severely impacted by degradation processes,
moisture, weatherning, etc. The investigations under-
taken suggest that even the diagnostic methods applied
have an effect on the results obtained. This paper sum-
marizes and compares the results of an investigation
involving non-destructuve methods in situ, as well as
destructive methods based on the samples taken in the
laboratory.

Příspěvek byl vypracován za podpory projektu GA ČR
č. 103/06/1801 „Analýza spolehlivosti vlastností staveb-
ních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich
změnám v čase a časově proměnným vlivům“.

Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: Die Zuverlässigkeit
diagnostischer Methoden für die Bestimmung der
Resttragfähigkeit bestehender Mauerwerkskonstruk-
tionen 

Die Bestimmung der Resttragfähigkeit bestehender
Mauerwerkskonstruktionen wird durch eine deutliche
Variabilität der Eigenschaften des benutzten stückarti-
gen Baumaterials (insbesondere im Falle von Naturstein-
und Mischmauerwerk), den Ausgangskomponenten und
der Technologie der Herstellung des Fugenmörtels und
des Mauerwerks selbst beeinflusst. Sie wird aber auch
schwerwiegend durch die Zerfallsprozesse, die Feuchtig-
keit, die Verwitterung u.ä. beeinflusst. Die durchge-
führten Untersuchungen zeigen, dass auch die ange-
wandten diagnostischen Methoden Einfluss auf die
gewonnenen Ergebnisse haben. Im Beitrag sind die
durch zerstörungsfreie Methoden in-situ und durch zer-
störende Methoden aufgrund von im Labor entnomme-
nen Proben gewonnenen Forschungsergebnisse zusam-
mengefasst.
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Únosnost spřažených desek v montážním stadiu
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B&BC, Zbůch

Spřažené železobetonové stropní desky jsou při montáži
a při manipulaci s prefabrikovanými částmi vynášeny
především příhradovou výztuží. Přitom její únosnost 
v ohybu a ve smyku čeští výrobci nedefinují. Při zmono-
litňování stropní desky je nutné prefabrikáty podepřít
liniovými podpěrami. Experimentem bylo ověřeno, že při
stanovení vzdálenosti liniových montážních podpor lze
vycházet ze stavebně technických osvědčení odpovída-
jících výrobků ze SRN.

Úvod
Spřažené železobetonové desky vzniknou spojením pre-

fabrikované tenké desky se zabudovanou prostorovou a dol-
ní výztuží s monolitickou částí na stavbě. Využívají se s vý-
hodou pro stropní konstrukce. Po dopravě z výrobny se pre-
fabrikované desky osadí do určené polohy, podepřou, dopl-
ní se horní a spárová výztuž a stropní konstrukce se zmono-
litní. Příhradová výztuž, zabetonovaná v prefabrikovaných
deskách, plní funkci spřahující výztuže mezi prefabrikátem
a dobetonovanou horní částí desky a při manipulaci a během
montáže jako základní nosný prvek prefabrikovaného dílce.
Pro návrh spřažených stropních desek platí ČSN EN 1992-1-1
[1] a ČSN EN 13747 [2]. 

Příhradová výztuž 
Prostorová příhradová výztuž pro spřažené stropní desky

(obr. 1) je obvykle tvořena betonářskou výztuží B500A
(BSt500G), a to v horním pásu jedním prutem ds = 8 mm, 
v dolním pásu dvěma pruty ds = 5 mm a diagonálami ds = 
= 5 mm [5], [7]. Výztuž uvažovaná v následujícím textu
musí odpovídat stavebně technickému osvědčení Z-15.1-147
[4] nebo Z-15.1-1 [5]. Při použití jiného typu je nutné po-
stupy upravit. V prefabrikovaných částech se předpokládá
beton C25/30 a vyšší, betonářská výztuž B500A, případně
B500B. Pro účinné spřažení se předpokládá zdrsněná pra-
covní spára [2], [3], minimální nerovnosti 3 mm po vzdále-
nostech 40 mm. Maximální vzdálenost mezi příhradovou

výztuží je 835 mm, maximální vzdálenost příhradové výztuže
od kraje je 415 mm. Minimální výška příhradové výztuže
nad prefabrikovaným dílcem je 20 mm (obr. 2). 

V praxi se používají prefabrikované desky šířky 240 mm
se čtyřmi nebo se třemi kusy příhradové výztuže. Tomu od-
povídá vzdálenost příhradové výztuže 600 nebo 800 mm 
(obr. 3). Prefabrikovaná deska má obvykle tloušťku 55-60 mm.

Pokyny pro manipulaci, skladování a dopravu
Při skladování je nutné desky ukládat na rovný dostatečně

únosný povrch. Při skládání na sebe se musí prokládat dře-
věnými hranoly, a to vždy nad sebou. Do délky desky 
600 mm postačují obvykle dva proklady ve vzdálenosti L/5
od okrajů (L – délka prefabrikátu). V rámci technické doku-
mentace [2], [3] je nutné pro stropní desku vytvořit výkres
skladby se systémem montážního podepření a pokyny pro
manipulaci, skladování a montáž.

Specifikace pro montáž
Před kladením desek je nutné zajistit montážní podepření

– systém liniových podpor (obr. 4). Liniové podpory se
musí obvykle nadvýšit o 1/250 rozpětí. Systém montážních
liniových podpor musí být definován [3] v technické doku-
mentaci stropní desky. Dále je nutné prověřit dostatečnou
únosnost montážních prostředků vzhledem k hmotnosti
desek a maximálnímu vyložení jeřábu.

Prefabrikované desky se kladou na vodorovný, pevný a
řádně očištěný okraj nosných stěn nebo průvlaků. Minimál-
ní hloubka je 40 mm při uložení na zdivu a 20 mm při ulo-
žení na ocelové nebo železobetonové konstrukci. Při jejím
nedodržení se musí umístit montážní podepření v bezpro-Obr. 1. Typická příhradová výztuž pro spřažené stropní desky

Obr. 2. Minimální zapuštění spodního pásu příhradové výztuže 
do stropního dílce a maximální vzdálenost dolního styčníku 

od okraje dílce

Obr. 3. Vzdálenost mezi příhradovou výztuží stropního dílce

so_9_2008.qxp  5.11.2008  18:19  Stránka 266



STAVEBNÍ OBZOR 9/2008 267

střední blízkosti uložení (obr. 4). Při uložení větším než 
40 mm se desky ukládají do maltového lože. Znečištěná pra-
covní spára může únosnost konstrukce v konečném stavu
znehodnotit, proto je nutné ji udržovat, především během
vázání horní výztuže, čistou.

Na povrch stropních desek se klade spárová výztuž (obr. 5).
Pokud se navrhuje s plným využitím průřezu, musí být její
betonové krytí vůči prefabrikátu alespoň 10 mm. Pokud se
pokládá přímo na zdrsněný horní líc prefabrikátu, je nutné
redukovat její účinnou průřezovou plochu na 70 % z důvo-
du nedodržení minimální tloušťky obetonování (vzhledem
k soudržnosti výztuže s betonem). 

Na příhradovou výztuž se obvykle kladou výztužné sítě 
s příložkami nebo vázaná horní výztuž. Z toho vyplývá opti-
mální výška příhradové výztuže, jež musí přesahovat pre-
fabrikát minimálně 20 mm (obr. 2 a obr. 3). Doba mon-
tážního podepření závisí nejen na způsobu realizace staveb-
ního objektu, ale i na klimatických podmínkách v průběhu
realizace. 

Specifikace pro manipulaci a montáž
Prefabrikované části lze zvedat za příhradovou výztuž 

v místě přikotvení diagonál k hornímu pásu příhradové
výztuže. Zvedací háky se uchytávají v pětině délky prefabri-
kátu od jeho konců, minimálně však za třetí styčník od kraje
desky (obr. 6). 

Únosnost v montážním stavu 
Únosnost desek v ohybu v montážním stavu je zajištěna

především příhradovou výztuží. Pro zjednodušení návrhu
montážního podepření se uvažuje statické schéma prostého
nosníku (obr. 7). Pro montážní stav se uvažuje zatížení vlast-

ní tíhou železobetonové spřažené stropní desky a proměn-
ným plošným zatížením 1,50 kN/m2 [4], [5] nebo 1 kN/m2

[2]. Alternativně k proměnnému plošnému zatížení je nutné
uvažovat zatížení osamělým břemenem v hodnotě 1,50 kN
v nejnepříznivější poloze. Přitom lze uvažovat částečné roz-
nášení zatížení do sousední příhradové výztuže v rámci jed-
noho prefabrikovaného dílce. Uvedené hodnoty jsou návr-
hové, součinitel v montážních stavech je uvažován hodnotou
γF = 1. V souladu se stavebně technickým osvědčením [4],
[5] je únosnost příhradové výztuže definována v tab. 1. Po-
dle normy [2] lze pro návrh montážního stavu použít static-
ké schéma spojitého nosníku s menším proměnným zatíže-
ním a jinými hodnotami součinitelů zatížení. Pro návrh
montážního stavu se zatížením a statickým schématem podle
[2] čeští výrobci únosnost příhradové výztuže nedefinují.
Pokud vyjdeme z únosnosti podle [4] a [5], je nutné dodržet
celou metodiku návrhu.

Obr. 4. Vzdálenost montážních liniových podpor

Obr. 5. Spárová výztuž mezi stropními dílci

Obr. 6. Schéma uchycení montážního háku pro manipulaci s dílcem

Obr. 7. Statické schéma pro řešení montážního stavu dílce

Tab. 1. Únosnost příhradové výztuže [4], [5] 

typ
výška

 [mm]

M Rs 

 [kNm]

V Rs 

 [kN]

D7/5 70 1,35 4,56

D8/5 80 1,37 4,56

D9/5 90 1,38 4,56

D10/5 100 1,40 4,56

D11/5 110 1,42 4,56

D12/5 120 1,43 4,56

D13/5 130 1,45 4,56

D14/5 140 1,48 4,56

D15/5 150 1,51 4,56

D16/5 160 1,53 4,56

D17/5 170 1,56 4,56

D18/5 180 1,59 4,56

D19/5 190 1,62 4,56

D20/5 200 1,64 4,20

D21/5 210 1,67 3,85

Příhradová výztuž 

(obr. 1 )
Únosnost

so_9_2008.qxp  5.11.2008  18:19  Stránka 267



268 STAVEBNÍ OBZOR 9/2008

Návrh montážního stavu vychází z únosnosti MRs a VRs

příhradové výztuže definované ve [4] a [5]. Únosnost byla
následně ověřena výpočtem a experimentem v souladu s [2]
(obr. 12). Hodnoty MRs a VRs pro nejčastěji používanou pří-
hradovou výztuž jsou uvedeny v tab. 1. Při návrhu se uva-
žuje pouze únosnost do mezního stavu vybočení horního tla-
čeného pásu (obr. 13). Dolní pás je posílen železobetonovou
prefabrikovanou částí s podélnou výztuží, při návrhu mon-
tážního podepření není rozhodující, jak je dále doloženo
výsledky experimentálního měření. Horní pás je stabilizo-
ván přivařenými prostorovými diagonálami. Vybočení dia-
gonál (obr. 14) při pečlivém svarovém spojení nastává
později než vybočení horního pásu příhradové výztuže. 

Maximální vzdálenost liniových montážních podpor při
rovnoměrném plošném zatížení vlastní tíhou a proměnným
zatížením v hodnotě 1,50 kN/m2 podle [4] a [5] 

kde h je tloušťka spřažené stropní desky, a je vzdálenost pří-
hradové výztuže v prefabrikované části desky.

Maximální vzdálenost liniových montážních podpor ld při
rovnoměrném plošném zatížení vlastní tíhou a proměnném
osamělém zatížení γf ˙ 1,50 kN je dána vztahem

Přitom γf je součinitel roznášení proměnného osamělého
zatížení do sousední příhradové výztuže. Roznášení zatížení
je možné pouze v rámci jednoho dílce a na vzdálenost maxi-
málně rovnou vzdálenosti mezi působištěm osamělého bře-
mene a podepřením prefabrikátu (obr. 7). V tabulkách 2 a 3
bylo uvažováno roznášení do sousední příhradové výztuže
30 % (γf = 0,7) při osamělém břemenu působícím uprostřed
vzdálenosti mezi montážními podpěrami. Při působení osa-
mělého břemene u podpory nebylo roznášení (γf = 1) uvažo-
váno.

Maximální vzdálenost liniových montážních podpor ld při
rovnoměrném plošném zatížení vlastní tíhou a proměnném
osamělém břemenu působícím u podpory je dána vztahem

Při návrhu vzdálenosti montážního podepření ld rozhoduje
nejmenší z hodnot získaných ze vztahů (1), (2) a (3). Výsled-
ky výpočtů, uvedené v tab. 2, odpovídají hodnotám použí-
vaným v Německu [4], [5].

Při zatěžování prefabrikované části spřažené stropní
desky dochází nejdříve k vybočení horního pásu příhradové
výztuže (obr. 13). Při obvyklém vyztužení prefabrikátu
nenastává zhroucení konstrukce po vybočení horního pásu
příhradové výztuže. Při dalším nárůstu zatížení se prvek
stává poddajnější – viz výsledky měření na obr. 9 až obr. 11.
Dalším kritériem pro maximální vzdálenost liniových mon-
tážních podpěr je maximální průhyb prefabrikátu při zmono-
litňování. Hodnoty únosnosti v tab. 3 a maximální vzdále-

nosti montážních liniových podpor v tab. 2 odpovídají ma-
ximálním průhybům v montážním stavu do 10 mm [2].
Kratší vzdálenost montážních liniových podpor než 1 000 mm
není vhodná. Pro větší zatížení je nutné volit příhradovou
výztuž s větším průřezem horního pásu a diagonál.

Únosnost prefabrikovaných částí stropních desek
Při respektování únosnosti příhradové výztuže podle [4]

a [5] je únosnost prefabrikovaných částí spřažených strop-
ních desek uvedena v tab. 3. Tyto hodnoty jsou nezbytné
v procesu výrobkové certifikace podle [2]. Při tvorbě mon-
tážního podepření je snazší vycházet z maximální vzdále-
nosti liniových podpor (tab. 2) než z odpovídající únos-
nosti.

Ověření únosnosti prefabrikované části 

Předpoklady experimentu
Pro ověření únosnosti prefabrikovaných částí spřažené že-

lezobetonové stropní desky byly provedeny zkoušky. Z pre-
fabrikovaných desek byly vyříznuty pruhy s jednou příhra-
dovou výztuží o šířce 500 mm. Dolní podélná výztuž zku-
šebních vzorků byla 4×R14 a 6×R14. Příhradová výztuž
D15/5 byla vysoká 150 mm, horní pás byl ∅ 8 mm, dolní
pás a diagonály dvakrát ∅ 5 mm. Celková předpokládaná
tloušťka stropní desky byla 220 mm, betonové krytí dolní
výztuže a příhradové výztuže 20 mm. Vzorky byly podepře-
ny ve vzdálenosti 1 600 mm, 2 200 mm a 2 000 mm jako spo-
jitý nosník. Zatěžovány byly hydraulickým válcem v rozsahu 

,
)5,125(

8

ah
Ml Rs

d ⋅+⋅
⋅

≤ (1)

.
25

)5,1(

25

825)5,1( 2

hh
a

Mh
l f

Rs
f

d ⋅
⋅

−
⋅

⋅⋅⋅+⋅
≤

γγ
.

2525 hh ⋅⋅
(2)

Obr. 8. Výpočet (model) konstrukce
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Tab. 2. Vzdálenosti montážního podepření spřažených stropních desek

 l d 1  l d 2  l d 3

h vztah (1) vztah (2) vztah (3)

typ
výška

[mm]

M R 

[kNm]

 V Rs

 [kN]

D7/5 70 1,35 4,55 0,14 1,90 1,99 2,98 1,90

D9/5 90 1,38 4,55 0,16 1,83 1,90 2,60 1,83

D10/5 100 1,40 4,55 0,17 1,80 1,86 2,45 1,80

D11/5 110 1,42 4,55 0,18 1,77 1,83 2,31 1,77

D12/5 120 1,43 4,55 0,19 1,75 1,80 2,19 1,75

D13/5 130 1,45 4,55 0,20 1,72 1,77 2,08 1,72

D14/5 140 1,48 4,55 0,21 1,71 1,75 1,98 1,71

D15/5 150 1,51 4,55 0,22 1,69 1,73 1,89 1,69

D16/5 160 1,53 4,55 0,23 1,68 1,71 1,81 1,68

D17/5 170 1,56 4,55 0,24 1,67 1,70 1,74 1,67

D18/5 180 1,59 4,55 0,25 1,65 1,68 1,67 1,65

D19/5 190 1,62 4,55 0,26 1,64 1,67 1,60 1,60

D20/5 200 1,64 4,55 0,27 1,63 1,65 1,54 1,54

D21/5 210 1,67 4,20 0,28 1,62 1,64 1,38 1,32

D22/5 220 1,70 3,85 0,29 1,61 1,63 1,11 1,11

[m]

Příhradová výztuž  

 (obr. 1 )

Tlouš�ka

 deskyÚnosnost

Maximální vzdálenost 

l d max 

výsledná

typ 
výška 

[mm]

v ohybu 

[kNm]

ve smyku

 [kN]

v ohybu 

[kNm]

 ve smyku 

[kN]

140 D7/5 70 0,6 1,35 4,55 2,25 7,58

150 D8/5 80 0,6 1,37 4,55 2,28 7,58

160 D9/5 90 0,6 1,38 4,55 2,31 7,58

170 D10/5 100 0,6 1,40 4,55 2,33 7,58

180 D11/5 110 0,6 1,42 4,55 2,36 7,58

190 D12/5 120 0,6 1,43 4,55 2,39 7,58

200 D13/5 130 0,6 1,45 4,55 2,42 7,58

210 D14/5 140 0,6 1,48 4,55 2,46 7,58

220 D15/5 150 0,6 1,51 4,55 2,51 7,58

230 D16/5 160 0,6 1,53 4,55 2,56 7,58

240 D17/5 170 0,6 1,56 4,55 2,60 7,58

250 D18/5 180 0,6 1,59 4,55 2,65 7,58

260 D19/5 190 0,6 1,62 4,55 2,69 7,58

270 D20/5 200 0,6 1,64 4,20 2,74 7,00

280 D21/5 210 0,6 1,67 3,85 2,79 6,42

290 D22/5 220 0,6 1,70 3,52 2,83 5,87

a
[m]

Tlouš�ka

 desky

[mm]

Příhradová výztuž   

 ( obr. 1 )

Únosnost

příhradové výztuže prefabrikované části

Tab. 3. Montážní únosnost prefabrikované části spřažených stropních desek
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0-50 kN vždy ve středu pole s roznesením po délce 500 mm,
svisle nad příhradovou výztuží. Mikrometrickými hodinka-
mi (0-100 mm) byl měřen synchronizovaně průhyb. Před
zahájením experimentu byl programem FRAP2-4H (firmy
PCAE) proveden podrobný výpočet pro vzorek desky s pří-
hradovou výztuží (obr. 8) se součinitelem zatížení γF = 1 a
materiálovými součiniteli γC = 1,50 a γS = 1,15. Ve výpočtu
se sledovalo především chování horního pásu a diagonál.
Dolní pás je v montážním stavu vždy zabetonován a posílen
dolní výztuží. Pro montážní stav není rozhodující dolní pás,
což potvrdil výpočet i experiment. 

Při výpočtu montážního stavu podle uvedených tabulek
únosnosti vznikala v horním pásu tlaková síla 10 kN, která
odpovídá Eulerovu vzpěrnému břemenu horního pásu na
vzdálenost 200 mm při kloubovém uložení obou konců. Při
experimentu bylo zjištěno vybočení kolem 28 kN vzpěrné-
ho tlaku. To odpovídá Eulerovu vzpěrnému břemenu při
pružném vetknutí obou konců. Vybočení diagonál nastalo
později při osovém zatížení 4,1 kN. Diagonály lze modelo-
vat obdobně jako tlačený prut s pružným vetknutím na obou
koncích.

Výsledky
Ve středu sledovaného pole probíhalo postupné zatěžová-

ní od 0 do 20 kN nebo 30 kN. Podle výsledků zatěžova-
cích křivek (obr. 7 až obr. 9) je zřejmé, že vliv dolního pásu
není pro montážní únosnost rozhodující. Obě křivky jsou v
podstatě shodné. Vyztužení by bylo rozhodující pro vyšší za-
tížení, než jaké je přípustné při montážním stavu zmonolit-
nění. Vybočení horního pásu nastalo u krajního pole 2 000 mm
při zatížení 11 až 12 kN (obr. 7). Počátek vybočení lze

velmi obtížně stanovit. Vybočení horního pásu u vnitřního
pole 2 200 mm nastalo mezi 12-15 kN (obr. 8), u krajního
pole 1 600 mm mezi 16-18 kN (obr. 9). Po vybočení hor-
ního pásu se mírně zmenšila poddajnost, křivka byla strměj-
ší. Vybočení nastalo při zatěžovacím ohybovém momentu 
4,1 kNm, což odpovídá tlaku 27,33 kN v horním pásu. Vy-
bočení diagonál bylo při výrazně větším zatížení, a to pouze
nad vnitřními podporami. V průběhu experimentu nedošlo
k viditelnému poškození bodových svarů mezi diagonálami
a horním pásem příhradové výztuže.

Obr. 10. Zatěžovací křivka vnitřního pole s teoretickým 
rozpětím 220 mm

Obr. 11. Zatěžovací křivka krajního pole s teoretickým 
rozpětím 160 mm

Obr. 12. Uspořádání experimentu (TZUS Plzeň)

Obr. 13. Vybočení horního pásu příhradové výztuže
v krajním poli 200 mm při zatížení 30 kN

Obr. 14. Počátek vybočení diagonál nad vnitřní podporou
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Po odlehčení bylo možné pozorovat převážně pružné vrá-
cení vzorku do původního tvaru (obr. 15). Zbytkové plastic-
ké deformace byly menší než 10 mm po 30 minutách po
odtížení. Částečně deformovaný zůstal horní pás příhradové
výztuže. Redukce vybočení byla však významná. Vybočení
diagonál zůstalo v plné hodnotě v oblasti nad vnitřními pod-
porami. Při zatěžování nebyly patrné vlasové trhliny nad
vnitřními podporami.

Závěr
Montážní podepření může podstatně ovlivnit odolnost

spřažené železobetonové stropní konstrukce. V technické do-
kumentaci podle [2] a [3] musí být definován systém linio-
vého montážního podepření. Hodnoty únosnosti příhradové

výztuže čeští výrobci nedeklarují. Výztuž se vyrábí podle
stavebně technických osvědčení [4] a [5]. Experimentem
podle [2] bylo ověřeno, že pro návrh montážního podepření
lze použít únosnost podle tab. 2 a tab. 3. Únosnost prefab-
rikovaných částí spřažených stropních desek má rezervy ve
zjednodušení statického schématu na prostý nosník (obr. 7)
a v únosnosti vlastní prefabrikované části jako spojité desky
po překonání únosnosti horního pásu příhradové výztuže ve
středním poli. Při překročení únosnosti horního pásu však
vznikají nepřijatelné deformace [2] a dochází k redukci
únosnosti spřažené stropní konstrukce jako celku. Pro spřa-
ženou stropní desku je nutné vyhotovit obdobný statický
návrh jako pro monolitickou stropní desku [1]. Navíc je
nutné posoudit smyk v pracovní spáře mezi prefabrikovanou
částí a monolitickou částí a celou řadu dalších detailů vyplý-
vajících z technologie spřažených stropních desek.
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Obr. 15. Zkušební vzorek po odtížení
(na fotografii jsou patrné zbytkové deformace horního pásu)

Šmejkal, J. – Makovička, D. – Pospíšil, J.: Load-Bearing
Capacity of Composite Slabs during the Assembly Stage
of Monolithing

Composite reinforced concrete floor slabs are primarily
carried by trussed reinforcement during assembly of, as
well as handling with prefabricated components. Its car-
rying capacity in bending and shear is not defined by
Czech manufacturers. When making the floor slab
monolithic, the prefabricated elements should be sup-
ported by line supports. It has been experimentally veri-
fied that for the determination of the distance  of line
assembly supports, engineers can ensue from building
and technical certificates of corresponding German
products.

Šmejkal, J. – Makovička, D. – Pospíšil, J.: Tragfähigkeit
von Verbundplatten im Montagestadium der Monolithi-
sierung 

Verbunddeckenplatten aus Stahlbeton werden bei der
Montage und Handhabung der vorgefertigten Teile vor
allem durch eine Gitterträger getragen. Dabei definieren
die tschechischen Hersteller deren Biege- und Schub-
festigkeit nicht. Bei der Monolithisierung einer Decken-
platte ist es notwendig, die vorgefertigten Teile durch lin-
ienförmige Unterstützungen zu unterstützen. Im Ver-
such wurde überprüft, dass bei der Festlegung des Ab-
standes der linienförmigen Montageunterstützungen von
den bautechnischen Bescheinigungen, die deutschen Pro-
dukten entsprechen, ausgegangen werden kann.

Nanotechnologie ve stavebnictví 
– understanding and modification

of material nano-structure

31. května – 2. června 2009
ČVUT – Fakulta stavební, Praha
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Optimální návrh tvaru vláken s konstantními 
povrchovými silami

Ing. Šárka PEŠKOVÁ
prof. Ing. RNDr. Petr PROCHÁZKA, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku se hledá optimální tvar průřezu vláken v be-
tonových kompozitních konstrukcích za podmínky, že
tahové povrchové síly podél přechodu mezi vlákny a be-
tonovou matricí jsou co nejmenší. Tento požadavek je
nejvhodnější z hlediska únosnosti kompozitů. Řešení se
hledá na jednotkové buňce, která je vyňata z periodické
struktury materiálu. Optimální tvar se hledá v množině
daných funkcí.

Úvod
Možnost uplatnění vláken v kompozitních materiálech je

značně ovlivněna tvarem vláken vnořených do různých mat-

ric. V našem případě je uvažován vlákny vyztužený beton

(FRC). Tvar vláken je určen za předpokladu, že v kontaktní

zóně jsou povrchové síly co nejmenší. Tato podmínka vyjad-

řuje požadavek na omezení nebezpečí rozpojení vláken od

matrice, nebo� důsledkem může být značné snížení únosnos-

ti konstrukce. Základní oblasti použití vláken: 

– podzemní výruby,

– zabezpečení svahů a ochrana povrchů,

– zakládání,

– opravy,

– mosty,

– budovy,

– námořní konstrukce. 

V článku vycházíme z formulací, které jsou vhodné pro

metodu konečných prvků, ale odpovídají velmi podobně

postupům uvedeným v [1] pro metodu okrajových prvků.

Využívá se trik, jenž je určitým zobrazením integrální for-

mulace pro kompozitní strukturu, která v běžné aplikaci ne-

ní vhodná pro formulaci v okrajových prvcích [2]. Tímto

způsobem se zajistí, že se i v konečných prvcích vyloučí vliv

jedné z fází, většinou vlákna, na kterém se předpokládá li-

neární chování materiálu. Tento postup byl použit např. v [3],

kde se řešilo rozpojování vláken a matrice. Vybrané neli-

neární problémy byly řešeny v [4] použitím analýzy trans-

formačního pole, kde úlohu plastických deformací přebírají

vnitřní parametry, tj. vlastní napětí nebo vlastní deformace

[5]-[6]. Základy numerických postupů pro řešení vlastností

kompozitů, tzv. homogenizaci, lze nalézt např. v [7]-[8], v nichž

se řeší odezvy od Eshelbyho sil [9], které působí podél kon-

taktu mezi vlákny a matricí. Nelineární vlastnosti matrice

mohou být vyjádřeny Misesovou podmínkou precizovanou

do matematické formy [10]. 

Základní úvahy
Postup rozpojování vlákna od matrice kompozitních

materiálů je velmi důležitý při posuzování únosnosti a mož-

nosti poškození kompozitů. Je třeba se soustředit na postup,

který umožňuje vyloučení extrémně velkých radiálních sil

na přechodu mezi vlákny a matricí a vychází z vlivu normá-

lových povrchových sil aplikovaných na jednotkovou buňku

v periodickém prostředí. Takový přístup je zjednodušením

obecného problému popisujícího mechanické chování fázo-

vého rozhraní mezi vláknem a matricí v kompozitním mate-

riálu. Od standardních postupů, zahrnujících normálové a

smykové účinky, se zjednodušuje na lineární, zatímco obec-

ně jde o značně nelineární chování.

V našem případě je navrhnuto zavedení Eshelbyho zatíže-

ní na fázovém rozhraní popisujícím sousedství vláken a

matrice. Vzhledem k tomu, že matrice a vlákna jsou dosta-

tečně tuhá, porušení nastane hlavně ve fázovém rozhraní.

Protože poškození může být popisováno mezifázovým povr-

chovým zatížením, jsou vytvářeny příčinkové matice ve

smyslu analýzy transformačního pole, čímž se urychluje ite-

rační řešení nelineárního problému. Toto řešení objasňuje a

nabízí nový velmi výkonný a rychlý algoritmus. Matrice se

řídí Misesovou teorií ideálně elastoplastických stavů, zatím-

co vlákna zůstávají pružná. 

Hledáme optimální tvar průřezu vláken v kompozitní struk-

tuře (např. v betonu) s co možná nejmenšími tahovými povr-

chovými silami na kontaktu vlákna a matrice s cílem je po-

tlačit. Podmínka je volena tak, aby normálové poškození,

které se projeví nejvíce na kontaktu vláken s matricí, bylo

potlačeno, takže z tohoto hlediska jde o lineární úlohu. Ta

se stává nelineární v okamžiku, kdy hledáme optimální tvar

vláken. Smykové poškození není uvažováno, nebo� v jednot-

kových buňkách, ve kterých je problém řešen, smyková na-

pětí na povrchu kontaktu jsou proti normálovým napětím

poměrně malá. Volnými parametry jsou povrchové síly po-

dél kontaktu vláken a matrice v kompozitu, které nahrazují

polohu bodů na hranici vlákna. Většinou je volena právě po-

loha bodů na hranici vláken v závislosti na jakostním funk-

cionálu. Důvodem pro výběr těchto parametrů (kontaktních

sil, Eshelbyho sil) je, že napětí v kompozitní struktuře je

silně ovlivněno povrchovými silami při možném rozpojová-

ní matrice a vláken. 

Teoretický postup řešení problému zahrnuje formulaci a

návrh numerického postupu s využitím Suquetových (vlast-

ně Eshelbyho) povrchových sil, které vznikají na hranici me-

zi vlákny a matricí [7]-[8]. Koncem osmdesátých let Dvorak

(RPI, USA) navrhl analýzu transformačního pole (Transfor-

mation Field Analysis) [5], která sestává z vyjádření celko-

vých napětí nebo jiných mechanických veličin pomocí lineár-

ní kombinace těchto veličin od vnějšího zatížení na lineár-

ně pružné konstrukci a vlastních deformací, resp. vlast-

ních napětí. Tato metoda byla rozšířena na případy plastic-

kých vlivů nebo i vlivy poškození v kompozitním agregá-

tu [6]. Zkušenosti s numerickými procesy, uvedené na

konci článku, by měly ukázat možnosti aplikace tohoto

postupu v praxi. Optimalizační procedura je vyvinuta a

aplikována na chování jednotkové buňky pomocí metody

konečných prvků.
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Numerický postup
Cílem tohoto oddílu je ukázat možné vztahy v agregátu,

zahrnující v tomto případě napětí, resp. deformace a vlastní

napětí, resp. vlastní deformace v zónách umožňujících vhod-

ně definovat aproximace materiálových vlastností, které

jsou potřebné pro vyjádření předchozích vztahů. Začneme

s myšlenkou, která byla použita při odvození plastických

deformací pomocí vlastních deformací v [1]. Z této publika-

ce může být přímo odvozen funkcionál (ve skutečnosti

velmi slabá formulace vedoucí na konečné prvky) potřebný

k formulaci numerických metod.

V souřadnicovém systému 0x1x2x3 uvažujme oblast Ω ∈ R3

s hranicí Γ, popisující tvar tělesa, které je studováno (v na-

šem případě je to heterogenní struktura kompozitu). Uvnitř

tělesa jsou situovány podoblasti Ω1, Ω2, ..., Ωn. Hranice je

rozdělena Γ ≡ Γu ∪ Γp, Γu ∩ Γp = 0. Na Γu jsou předepsány

hraniční posuvy ui = ui, i = 1, 2, 3 a na Γp jsou dány hranič-

ní povrchové síly pi = pi, i = 1, 2, 3, na Ω označme:

u ≡ {u1, u2, u3}
T ≡ ui, i = 1, 2, 3 …… vektor posunutí,

ε ≡ εij, i, j = 1, 2, 3 …… tenzor deformace,

σ ≡ σij, i, j = 1, 2, 3 …… tenzor napětí,

µ ≡ µij, i, j = 1, 2, 3 …… tenzor vlastních

deformací,

λ ≡ λij, i, j = 1, 2, 3 …… tenzor vlastních 

napětí.

Rozdělme postup na dva kroky. V prvním kroku se uva-

žuje porovnávací těleso, jehož tvar je shodný s tvarem zkou-

maného tělesa, které je homogenní a izotropní, tzn. že různé

materiálové vlastnosti vláken a matrice jsou potlačeny a

platí zobecněný Hookův zákon s materiálovou maticí L0 a

maticí materiálové přetvárnosti M0. Tedy

σij
0 = L0

ijkl ε 0
kl nebo εij

0 = M0
ijkl σ 0

kl v Ω,               (1)

ui
0 = ui na Γu ,    pi

0 = pi na Γp (2)

a hodnoty v tomto kroku jsou označeny horním indexem 0.

V závislosti na typu problému (zatížení, podpory a geomet-

rie konstrukce, dané poměry na výchozím tělese) je v tomto

kroku k dispozici bu	 explicitní řešení, nebo řešení z meto-

dy konečných prvků. Poznamenejme, že řešení metodou ko-

nečných prvků nečiní potíže, nebo� pro homogenní a izo-

tropní prostředí fundamentální řešení existuje a je známé.

Dostaneme tak posuvy u0, povrchové síly p0, tenzor malých

pružných deformací ε0 a tenzor napětí σ 0. Tyto hodnoty jsou

považovány za známé, a tedy nepodléhají změnám (např.

variaci).

Ve druhém kroku je zachován tvar výchozího tělesa (je

tedy stejný jako v prvním kroku) a jsou dány skutečné okra-

jové podmínky hraničními posuvy u = u ∈ Γu a povrchovými

silami p= p ∈ Γp. Studované těleso ve druhém kroku je tedy

reálné, podléhající podmínkám na skutečném tělese. Je

obecně neizotropní a heterogenní. Znamená to, že je vytvo-

řeno z anizotropních částí. Skutečné posuvy u, deformace ε
a napětí σ jsou nyní neznámé veličiny a platí obecný Hoo-

kův zákon, který též zahrnuje vlastní deformace

σij = Lijkl εkl + λij nebo λij = –Lijkl µkl v Ω,    

ui = ui na Γu ,    pi = pi na Γp. (3)

Podobně jako u klasických Hashinových-Strickmanových

principů zavedeme symetrický polarizační napjatostní ten-

zor τ nebo symetrický deformační polarizační tenzor γ zápi-

sem

Poté zavedeme nové proměnné

ui’ = ui – ui
0 na Ω ,    ui’ = 0 na Γu (5)

a také

εij’ = εij – εij
0 na Ω ,    pi’ = 0 na Γp .                  (6)

Z (3) a (1) dostaneme

Jelikož oba tenzory σ a σ0 jsou staticky přípustné, platí

Protože pole εij a εij
0 jsou kinematicky přípustná, musí být

splněny vztahy (v zobecněném smyslu)

v nichž indexy za čárkou označují, podle kterého argumentu

se derivuje, a

Okrajové podmínky mohou v čárkovaném systému být

zapsány 

ui’ = 0 na Γu ,    σij nj = 0 na Γp . (12)

Soustře	me se nyní na základní vlastnosti veličin v čárko-

vaném systému. Uvažujme opět oblast Ω ∈ R3 s hranicí 

Γ = Γu ∪ Γp, Γu ∩ Γp = 0. Na Γp platí vztahy mezi napětím 

σ’ = σ’ij, i, j = 1, 2, 3 a povrchovými silami

kde n je jednotková vnější normála v bodě x. V oblasti Ω
platí statické rovnice (8). Kinematické rovnice pro čárkova-

ný systém zní

,0
ijklijklij L τεσ += .0

ijklijklij M γσε += (4)

ijklijklij L τεσ +′=′ 0
v Ω .                              (7)

 0
)( 0

=
∂

+′∂
=

∂
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j

ijklijkl

j

ij

x
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x
τεσ

0][ =−− ijklijklij L λετ

v Ω,                  (8)

v Ω                  (9)

.][ 0
ijklijklijkl LLL −=a
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S ohledem na (7) tedy platí σ’ij = L0
ijkl ε’kl + τij, takže troj-

rozměrně máme

kde Kroneckerovo delta δij = 1 pro i = j a v opačném přípa-

dě je nulové. Materiálové konstanty G0 a λ0 jsou Laméovy

konstanty (G0 je ovšem známé též jako smykový modul), 

v0 je Poissonovo číslo. Všechny tyto konstanty jsou platné na

srovnávacím tělese, všechny jsou konstantní v celém srov-

návacím médiu Ω 0 a vytvářejí matici materiálové tuhosti L0.

Skutečné L ovšem tuto vlastnost postrádá, materiálové koe-

ficienty závisí na poloze v kompozitu. Jelikož je většinou

uvažován příčně anizotropní materiál, je vyžadována znalost

obecně pěti koeficientů skutečného tělesa.

Ekvivalentní formulace pro konečné prvky 
Nyní předložíme slabou formulaci k diferenciálním ope-

rátorům (8). Připomeňme, že slabá formulace je potřebná

pro správné odvození výchozích formulací pro konečné prv-

ky za obecných podmínek. Zde je vše soustředěno na pře-

chodové podmínky mezi fázemi (např. beton, vlákno) a na

nelineární chování matrice, takže metoda konečných prvků

k řešení této úlohy je vhodnější. Testovací funkcí ϕi, která

není identicky nulová na Ω , vynásobme i-tou rovnici (8) a

integrujme jejich obě strany přes oblast Ω . Dostaneme

Použitím Greenovy věty (Gausse-Ostrogradského) dostane-

me

kde předchozí vztahy byly odvozeny s uvážením následují-

cích vlastností symetrie

Označme

pak substituce (18) a (13) do (17) dává

Dále, použitím (7), dostaneme

Připomeňme symetrii indexů v tenzorech materiálové tu-

hosti a přetvárnosti

takže např. platí Liijk = Ljkii, tzn. že smyk neovlivňuje normá-

lová napětí, a naopak. Z rovnice (20) přímo plyne formula-

ce v konečných prvcích, kdy plasticita je obsažena ve vyjádře-

ní posledního členu pravé strany. Matematická formulace

pro konečné prvky se vyjadřuje takto: „Hledáme takové pří-

pustné p, že rovnice (20) je splněna pro každé přípustné φi,

i = 1, 2, 3.“.

Optimalizace
Aby byly potlačeny tahové povrchové síly na kontaktu

mezi matricí a vlákny, musí být z numerického hlediska co

nejmenší. Tento požadavek je ve skutečnosti ekvivalentní

hledání takových povrchových sil, jejichž rozdělení na kon-

taktu je co nejblíže konstantě – z numerického hlediska se

tedy blíží konstantě. Není však možné  požadovat konstant-

ní rozdělení v celém rozsahu, protože ani fyzikální pozadí

problému to zcela neumožňuje.

Z toho dostáváme, že optimalizační problém, který je v na-

šem případě kombinován s problémem volné hranice, může

být formulován takto (dále se pro jednoduchost omezíme na

dvojrozměrný problém): „Uvažujme čtvercovou nebo obdél-

níkovou jednotkovou buňku. Mezi všemi plochami vláken

ve 2D s danou mírou nepřevyšující velikost 1 (jednotkové

buňky mají plochu rovnou jedné), jejichž střed (těžiště) je ve

středu buňky, máme nalézt takovou plochu, pro niž jsou

povrchové kontaktní síly pn co nejmenší. Abychom mohli

řešit tento značně nelineární problém, je navržen následující

postup: 

– uvažujme výchozí tvar vlákna v jednotkové buňce (v na-

šem případě vycházíme z kruhového tvaru, resp. afinního

tvaru pro jiné obdélníkové jednotkové buňky). Podmínka

dané plochy vlákna musí být splněna, nebo� v opačném

případě nebude zajištěna konvergence iterací a nebude do-

saženo reálného tvaru vlákna. Tato konstanta určuje zá-

roveň plošný poměr vlákna v matrici;

– předepíšeme volné parametry (návrhové parametry) opti-

malizace. V našem případě jako rozumné se předpokládá,

že volné parametry budou definovány jako vzdálenost

mezi kontaktními body v běžné a minulé iteraci, přičemž

se předpokládá, že vlákno a matrice jsou pevně spojeny.

Pohyby kontaktních bodů jsou projektovány do paprsků

vycházejících ze středu, tj. počátku souřadnic; 

– vlákna i matrici rozdělíme do trojúhelníkových konečných

prvků. Položením L0 = Lf (tuhost vlákna) a z (8) okamžitě

plyne, že ani polarizační tenzor na vláknu ani vlastní defor-

mace se nebudou vyskytovat v této rovnici, jsou z ní eli-

minovány. Objeví se pouze uvnitř matrice. Typická po-

čáteční sí� je zřejmá z obr. 1. Pracujeme tedy se symet-

rickou úlohou, která umožňuje řešit problém pouze v prv-

ním kvadrantu. Pro popsání nelineárního chování matrice

použijeme postupu popsaného v [10]. Vlastní deformace,

objevující se pouze v oblasti matrice, zastupují plastické

deformace a vlastní napětí je zde relaxační napětí. 
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Příklady
Uvedené příklady jsou studovány jednak na čtvercové

jednotkové buňce a jednak na obdélníku. Vlastnosti matrice

(beton): E = 33 GPa, Ep = 22 GPa, Er = 0,5 GPa, v = 0,16, 

vr = 0,38, vlastnosti vlákna: E = 210 GPa a v = 0,3 – hodno-

ty s indexem p jsou vrcholové (peak) a hodnoty s indexem r
jsou reziduální. Symetrické okrajové podmínky jsou přede-

psány podél levé svislé a dolní vodorovné hranice. Podél

horní vodorovné hranice předepisujeme posuvy uy = -0,05

(tlak) a na pravé hranici jsou předepsány posuvy ux = 0,05

(tah). Rozdělení normálových napětí ve směru osy x a opti-

mální tvar vlákna jsou patrná z obr. 2 pro první kvadrant

čtvercové jednotkové buňky a podobně normálová napětí a

optimální tvar vláken v prvním kvadrantu jsou vidět z obr. 3.

Ve vyjádření předchozích veličin a tvarů jsme využili sy-

metrie jednotkové cely.

Závěry
V článku je navrženo řešení optimálního rozložení povr-

chových sil podél kontaktu mezi vlákny a matricí. Materiá-

lově nelineární chování matrice je popsáno pomocí vlastních

deformací, které umožňují zrychlení iteračních postupů.

Cílem je minimalizovat rozdělení napětí v buňce s jednot-

kovým zatížením, kterému odpovídá zadaný posuv. Ekviva-

lentní požadavek vyslovil Suquet [8] a ukázal, že kontaktní

síly odpovídají Eshelbyho silám na kontaktu [9]. Ty jsou

odvozeny z rozdílných materiálových vlastností matrice a

vlákna a ze směru vnější normály k vláknu. 

Problém je řešen na čtverci a obdélníku s plošným podí-

lem vláken 1/8. Výsledky vedou na přibližně eliptické tvary

vláken. Připomeňme, že jiné podmínky optimalizace vedou

k podobnému tvaru, který však může mít singularitu na

kontaktní hranici, což v našem případě nelze připustit, a ani

tato tendence se nemůže projevit z důvodů formulace pro-

blému. 

Článek vznikl v rámci projektu č. 103/07/0304 GA ČR 
a výzkumného záměru CZE MSM 6840770001.
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Obr. 1. Výchozí sí� pro optimalizaci

Obr. 2. Optimální tvar vlákna v jednotkové buňce

Obr. 3. Optimální tvar vlákna v obdélníkové jednotkové buňce

hranice
vlákna
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Pešková, Š. – Procházka, P.: Optimal Design of the
Shape of Fibres with Constant Surface Forces

In this study, an optimal shape design of the cross-sec-
tion of fibres in composite concrete structures is sought
under condition that tensile interfacial tractions are as
small as possible. This requirement is relatively most
appropriate from the perspective of the bearing capacity
of the composites. The solution is searched for inside of a
unit cell which is cut out of a periodic structure of the
material. The optimal shape is found in a given set of
functions.

Pešková, Š. – Procházka, P.: Optimaler Entwurf der
Form von Fasern mit konstanten Oberflächenkräften 

Im Artikel wird der optimale Querschnitt von Fasern in
Betonverbundkonstruktionen unter der Bedingung
gesucht, dass die Oberflächen-Zugkräfte entlang des
Übergangs zwischen den Fasern und der Betonmatrix so
gering wie möglich sind. Diese Forderung ist aus der
Sicht der Tragfähigkeit der Komposita am geeignetsten.
Die Lösung wird an einer Einzelzelle gesucht, die aus der
periodischen Struktur des Materials herausgelöst wird.
Die optimale Form wird in der Menge der gegebenen
Funktionen gesucht.

�recenze

Přední ma	arští odborníci 

v oblasti optimalizace ocelo-

vých konstrukcí završují tou-

to publikací svůj mnohaletý

výzkum publikovaný ve stov-

kách odborných článků a pří-

spěvků, s návazností na svou

předchozí knihu „Economic

Design of Metal Structures“

(2003). Kniha předkládá pro-

jektantům a výrobcům návod,

jak při zohlednění návrho-

vých a výrobních požadavků

navrhnout nejlepší konstruk-

ční řešení na základě minima-

lizace nákladů. Autoři pod-

robně uvádějí matematický aparát včetně zavedených pod-

mínek týkajících se dimenzování (prostá a stabilitní únos-

nost, deformace, kmitání atd.), výroby (tolerance deformací

při svařování, dostupné rozměry a profily) a ceny (cena ma-

teriálu a jeho dělení, příprava, svařování, montáž, ochrana

proti korozi atd.). Zavedené okrajové podmínky vycházejí

z moderních předpisů (Eurokódů, materiálů ECCS apod.) a

vlastního výzkumu praktických postupů svařování pro kon-

krétní konstrukce, od nosníků po složité deskostěnové kon-

strukce pozemního a mostního stavitelství, i různé konstruk-

ce strojní.

Kniha má deset kapitol a čtyři přílohy obsahující pomoc-

né napě�ové funkce, geometrické charakteristiky průřezů a

svařovací parametry pro různé druhy svařování. V kapitole 1
je uveden přehled optimalizačních metod. Pozornost se vě-

nuje moderním metodám, jako jsou Snymanova-Fattiho me-

toda, algoritmus částice roje, vícecílová optimalizace. Kapi-
tola 2 se zabývá náklady. Zvolená cenová funkce pokrývá

cenu materiálu a kompletní výroby, zatímco další náklady

(amortizace, doprava, údržba apod.) nejsou zahrnuty. Kapi-
tola 3 uvádí potřebná vstupní data pro seizmický návrh,

vycházející z Eurokódu 8, zatímco kapitola 4 rekapituluje

potřebná data pro návrh z hlediska ochrany proti požáru

podle Eurokódu 3. Kapitola 5 se věnuje velkorozponovým

visutým zastřešením včetně příkladu optimalizace nosného

visutého prvku z válcovaného profilu I. V rozsáhlé kapitole 6
jsou analyzovány jednoduché i patrové ocelové rámy. Opti-

malizace je ukázána pro konstrukce svařované i šroubované,

zatížené běžným i seizmickým zatížením. Pozornost je

věnována montážním stykům patrových rámů s dutými slou-

py a optimalizaci konstrukce z hlediska ochrany proti požá-

ru. Podrobně je provedena optimalizace podpůrného rámu

z trubek pro tlakovou nádobu v seizmické oblasti. Kapitola 7
se zabývá optimalizací svařovaných vyztužených desek,

používaných zejména v mostním stavitelství a lo	ařství. Po

formulaci problému z hlediska návrhu i výroby jsou optima-

lizovány náklady pro vybrané případy vyztužených desek

(jednostranně vyztužená deska s podélnými, popř. i příčný-

mi výztuhami, a dutinová deska zatížené tlakem, popř. desky

s příčným zatížením). Rozsáhlá kapitola 8 se věnuje optima-

lizaci svařovaných válcových a kónických skořepin různých

geometrických tvarů, vyztužení a zatížení. Teorie zahrnuje

globální i lokální boulení a optimalizuje se hmotnost vyztu-

žené skořepiny a výrobní náklady. Kapitola 9 je věnována

trubkovým konstrukcím (v aplikacích např. konstrukcím

skořepinových nebo příhradových větrných elektráren).

Poslední kapitola 10 se týká optimalizace komorových pilí-

řů, tvořených svařovanými dutinovými deskami s aplikací

v mostním stavitelství.        

Kniha poskytuje přehled moderních optimalizačních

metod a může být dobrou pomůckou pro výrobce a projek-

tanty při hledání optimálního konstrukčního řešení složitých

svařovaných konstrukcí.   

První z autorů, József Farkas (nar. 1927), vydal současně

v nakladatelství Gazdász Nyomda Ltd., 2008 (ISBN 978-

963-87738-2-1) zajímavou publikaci „Music of Spiritual

Love“ (Hudba duchovní lásky). Jako profesor stavebního

inženýrství a muzikant (pianista a varhaník) se zajímal celý

život o klasickou hudbu a v této publikaci velmi působivou

formou rozebírá barokní hudbu, desítky skladatelů od Corel-

liho po Dvořáka a uvádí texty některých oratorií a písní.

Hluboký pohled technika na klasickou hudbu může být

v našem světě techniky inspirující.    

Josef Macháček

József Farkas – Károly Jármai

Design and Optimization of Metal Structures
(Navrhování a optimalizace kovových konstrukcí)

Horwood Publishing Ltd., Chichester, UK, 2008, 300 s., ISBN 978-1-904275-29-9
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Příprava pěnové sádrové hmoty 
pomocí kyselého činidla

doc. Ing. Luboš SVOBODA, CSc.
Ing. Alena VIMMROVÁ, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Článek popisuje přípravu pěnové sádrové hmoty pomocí
tekutého kyselého činidla obsahujícího síran hlinitý a ky-
selinu citrónovou. Roztok s kyselinou citrónovou zůstává
na rozdíl od  nestabilizovaného  roztoku síranu hlinitého
čirý a jeho vlastnosti se hydrolýzou nemění. Kyselé činid-
lo je méně citlivé na přesnost dávkování, nebo� se změ-
nou množství síranových iontů, které jsou urychlovačem
tuhnutí, se mění i koncentrace kyseliny citrónové jako
zpomalovače. 

Úvod
Hmoty na bázi sádry jsou v poslední době v centru po-

zornosti, neboť sádra je v porovnání s jinými pojivy ener-
geticky málo náročná a ekologicky příznivá. Znovu se řeší
možnosti širšího použití sádrových prefabrikátů a znovu se
studují možnosti zvýšení odolnosti sádrových materiálů vůči
vodě. Hledají se další způsoby, jak rozšířit možnosti použití
sádrových kompozitů, zejména zlepšováním jejich mecha-
nických či tepelně izolačních vlastností. Zajímavým se jeví
použití lehčených sádrových hmot v podobě tepelně izolač-
ních tvárnic nebo omítek. 

Formulace problému
Obecným postupem, vedoucím ke zlepšení tepelně izolač-

ních vlastností jakéhokoli pevného materiálu, je zvýšení po-
dílu prostorů v jeho struktuře vyplněných plynem. Ke sní-
žení součinitele tepelné vodivosti na hodnotu menší než 
0,15 Wm-1K-1 je třeba, aby podíl plynné fáze (pórů nebo
mezer) činil více než 60 % objemu. Pórovitost kvalitních
izolačních materiálů často překračuje 90 % objemu, zatímco
přirozená (technologicky obvyklá) pórovitost sádry bývá
45-55 %.

K přípravě anorganických pěnových hmot na bázi sádry
lze využít chemickou reakci, při níž vzniká v soustavě tuh-
noucí sádrové kompozice nadouvací plyn. Jednou z mož-
ností je reakce anorganického karbonátu (např. uhličitanu
vápenatého nebo hydrouhličitanu sodného) s kyselou slož-
kou schopnou z karbonátu vytěsnit oxid uhličitý. K výho-
dám podvojného rozkladu karbonátů patří fakt, že jako kar-
bonátová plynotvorná složka může být využit uhličitan vá-
penatý přirozeně přítomný v přírodní sádře. Pokud ho není
dostatek, je vcelku snadné obohatit sádru o určitý karboná-
tový podíl. Nejčastěji se používá vápenec. Dostatečně jemný
vápenec je snadno dostupný (prášková křída), a tak jde 
o jednoduchou mísicí operaci.

Ve funkci kyselé složky rozkládající karbonát sice mohou
být použity různé minerální kyseliny, význam má však
pouze kyselina sírová, která nevnáší do tuhnoucí soustavy
cizorodý aniont. Nevýhodu příliš rychlého rozkladu karbo-

nátu, vedoucího k nestabilním pěnám, se pokoušejí odstra-
nit kompozice, ve kterých se jako zdroj kyseliny sírové pou-
žívá hydrolyticky nestálý síran hlinitý. Vzhledem k hydroly-
tické nestabilitě je nutné síran hlinitý do sádro-vápencové
směsi přidávat v pevné formě.

Pokud i další pomocné látky, potřebné k vytvoření kvalit-
ní sádrové pěny (regulátor tuhnutí, pomocné polymerní poji-
vo), mají pevnou formu, je možné tímto způsobem vytvořit
prefabrikovanou práškovou směs poskytující sádrovou pěnu
pouhým přidáním vody. I když zpracovatelská jednoduchost
suché maltové směsi je atraktivní, vznikají při formulaci
sádrové pěny zvýšené náklady. Je to způsobeno především
tím, že všechny složky podílející se na napěňovací reakci
musí být velmi jemně rozemlety, aby se po smísení s vodou
dostatečně rychle rozpustily. Zejména mletí síranu hlinitého,
dodávaného ve formě hrubých granulí, je náročné. Další
zvýšení nákladů přináší redispergovatelné polymerní pojivo,
které je dražší než kapalné disperze.

Řešení 
Některé z uvedených nedostatků mohou být odstraněny

přidáním vodného roztoku síranu hlinitého. Je však hydroly-
ticky nestabilní a časem se kalí hydroxidem hlinitým. Hyd-
rolýzou vznikají kladně nabité polymery hydroxidu hlinité-
ho, schopné vybíjet záporně nabité koloidní a suspendované
látky obsažené ve vodě, přičemž sražené částice vytvářejí
oddělitelné vločky. Tento jev se využívá ve vodárenství, pro
naše účely však je nežádoucí.

Jako možné řešení se jeví použití kapalného kyselého či-
nidla, které obsahuje ve vodném roztoku kromě síranu hlini-
tého kyselinu citrónovou. Přispívá k potlačení hydrolytic-
kých pochodů a ke stabilizaci síranového roztoku. Použití
kyseliny citrónové přitom nevnáší do směsi neznámý faktor,
protože u sádrových hmot se běžně používá jako regulátor
tuhnutí. Stejně působí i síran hlinitý, který je urychlovačem,
kyselina citrónová působí jako zpomalovač. Jejich vhodnou
kombinací je tedy možné dosáhnout kromě pěnivého účinku
i žádoucí zpracovatelnosti. 

Experimentální část
Účinnost a funkčnost kyselého činidla byla ověřována na

sádrových směsích, jejichž napěňovací systém byl tvořen pla-
venou křídou a kyselým činidlem na bázi síranu hlinitého a
kyseliny citrónové. Byl ověřován vliv podílu kyseliny citró-
nové na počátek tuhnutí. Vlastnosti jedné směsi, vyrobené
pomocí kyselého činidla, byly porovnány s vlastnostmi smě-
si stejného složení, připravené pouze z práškových přísad a
vody. 

Metody, materiály a vzorky
Přísady pro směsi bez kyselého činidla byly smíchány se

sádrou a společně vsypány do odměřeného množství vody.
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Následovalo míchání po dobu 30 s při nízkých otáčkách
míchačky, stírání a další míchání po dobu 30 s. U směsí 
s kyselým činidlem bylo odměřené množství tekutého či-
nidla doplněno požadovaným množstvím vody, a poté byla
přidána sádra s práškovými přísadami. Míchání probíhalo
stejně jako u směsí bez tekutého činidla. U vzorků se měřil
počátek tuhnutí a pevnosti v tahu a ohybu. Počátek tuhnutí se
zkoušel pomocí Vicatova přístroje s kuželovým nástavcem
[5]. Směs pro normová tělesa o rozměrech 40x40x160 mm
nebyla zhutňována, pouze na povrchu zarovnána seříznutím.
Po vyjmutí z forem po 48 hodinách se trámečky sušily při
50 oC do ustálené hmotnosti, poté se zjišťovala objemová
hmotnost a pevnost v tahu a tlaku. Zkouška pevnosti v tahu
za ohybu se prováděla standardním tříbodovým ohybem,
pevnost v tlaku na zlomcích tělísek po zkoušce v tahu za
ohybu se zatěžovací plochou lisu 40x40 mm.

Pro všechny směsi byla základem energosádra (β-sádra) 
z odpadního sádrovce elektrárny Mělník (výrobce Rigips) 
s pevností v tlaku 12 MPa a ohybovou pevností 4,7 MPa.
Přidávala se prášková disperze Vinnapas RI 551 Z (výrobce
Wacker Polymer Systems) v množství 6 % z hmotnosti sád-
ry a prášková celulóza Walocel MKX (výrobce Wolff Cellu-
losics) v množství 0,2 %. Karbonátovou složku tvořila 
2,3 % plavené malířské křídy. Kyselé činidlo bylo vyrobe-
no rozpuštěním technického síranu hlinitého a potravinářské
kyseliny citrónové.

K přípravě kyselého činidla, nahrazujícího záměsovou
vodu, se používal roztok 150 g kyseliny citrónové a 300 g krys-
talického síranu hlinitého doplněný vodou na objem 1 dm3.
Takový roztok obsahuje cca 0,72 mol kyseliny citrónové a
0,48 mol síranu hlinitého.

Výsledky 
Podle očekávání byl prokázán výrazný vliv obsahu kyse-

liny citrónové v kyselé složce na počátek tuhnutí. Při zvýše-
ní jejího obsahu z 5 na 33 % oddálil počátek tuhnutí téměř
desetinásobně (obr. 1). Mícháním směsí stejného složení,
jednak s kapalným činidlem a jednak ze suchých složek,
jsme získali tyto zkušenosti:

– počátek tuhnutí byl u směsi s kyselým činidlem 35 mi-
nut, objemová hmotnost 686,50 kgm-3, pevnost v tahu za
ohybu 2,45 MPa, pevnost v tlaku 4,51 MPa; 

– u směsi míchané ze suchých složek byl počátek tuhnutí
40 minut, objemová hmotnost 697 kgm-3, pevnost v tahu
za ohybu 1,83 MPa, pevnost v tlaku 2,81 MPa; 

– při stejném dávkování mají suché kompozice s rozemle-
tým síranem hlinitým a práškovou kyselinou citrónovou
v podstatě stejný počátek tuhnutí jako směsi, do kterých
se přidává kyselé pěnidlo smíchané se záměsovou vodou.
Jejich konzistence se však výrazně lišila – směs ze su-
chých složek byla výrazně tekutější a více pěnila. Ještě
před počátkem tuhnutí (cca za půl hodiny po smíchání)
došlo ke kolapsu pěny a k výraznému poklesu hmoty ve
formě (obr. 2). Hmota, umíchaná z kapalného činidla,
zůstala stabilní a objem po počátečním napěnění již ne-
změnila;

– suché směsi sice více pění, směsi s kyselým činidlem
však jsou stabilnější. Protože u nich nedochází ke kolap-
su pěny, jsou výrazně pevnější (cca o 35 %), přičemž
objemová hmotnost je v podstatě stejná. Rozdíl v chová-
ní obou typů směsí může souviset s rozdílnou rychlostí
rozpouštění obou kyselých komponent, popř. mohou pů-
sobit i další topochemické faktory.

Výhody použití kyselého činidla
Roztok síranu hlinitého a kyseliny citrónové je možné po-

važovat za výhodné činidlo pro přípravu sádrových pěno-
vých materiálů, neboť má řadu předností. První výhodou je
snížení nákladů na výrobu pěnové směsi. Komerčně dostup-
né roztoky síranu hlinitého jsou levnější než dostatečně jem-
ný síran hlinitý v pevné podobě. Druhou výhodou společné-
ho roztoku síranu hlinitého a kyseliny citrónové je jeho hyd-
rolytická stabilita. Zatímco čistý roztok síranu hlinitého se
časem kalí, roztok obsahující kyselinu citrónovou zůstává
čirý a jeho vlastnosti se nemění (obr. 3). Další podstatnou
výhodou kyselého činidla je, že jak kyselina citrónová, tak
síran hlinitý působí jako regulátory tuhnutí. Adsorpce kyse-
liny citrónové na povrch sádrového hemihydrátu snižuje
rychlost krystalizace, a působí tak proti urychlujícímu účin-
ku síranových iontů dodávaných do tuhnoucí soustavy síra-
nem hlinitým. Jestliže v důsledku dávkovací nepřesnosti
dojde ke změně množství síranových iontů, usnadňujících
tvorbu krystalizačních zárodků, změní se stejným způsobem
koncentrace regulátoru zpomalujícího rychlost jejich růstu.
Kyselé činidlo, obsahující zároveň síranové ionty a kyselinu
citrónovou, je proto méně citlivé na přesnost dávkování.
Vhodnou kombinací těchto látek je možné dosáhnout kromě
pěnivého účinku i žádoucí doby zpracovatelnosti. K výho-
dám použití tekutého činidla lze přiřadit i fakt, že směsi z něj
vyrobené jsou stabilnější a nedochází u nich ke kolapsu
pěny, a tím ke snížení pevnosti.  

Další složkou popsaného kapalného kyselého činidla mů-
že být i polymerní disperze, především pak disperze akrylá-
tového nebo styren-akrylátové typu. Přísada disperze působí

Obr. 1. Vliv obsahu kyseliny citrónové na počátek tuhnutí

Obr. 2. Pokles hmoty připravené ze suchých složek
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v sádrovém pěnovém kompozitu jako pomocné pojivo zlep-
šující zejména přilnavost kompozitu k podkladu. Do kapal-
ného kyselého činidla je možné převést i některé další látky
používané při formulaci pěnových sádrových kompozitů,
zejména zahušťující látky a smáčedla podporující tvorbu pě-
ny. Výhodou je, že příprava sádrové pěny je poměrně nená-
ročná a míchání může probíhat na stavbě z předem připra-
vených složek – suché a kapalné. Míchání hmoty nevyžadu-
je zvláštní technologii, lze ji umíchat i běžnými stavebními
nástroji, např. vrtačkou se spirálovým nástavcem (obr. 4).

Závěr 
Sádrová kaše obsahující uhličitan vápenatý může součas-

ným účinkem síranu hlinitého a kyseliny citrónové poskyt-
nout pěnovou hmotu uspokojivých vlastností. Jako výhodné
se jeví používání síranu hlinitého a kyseliny citrónové ve formě
společného vodného roztoku, přidávaného do záměsové vody. 

Článek byl zpracován v rámci výzkumného záměru
CEZ MSM 6840770031 MŠMT „Komplexní systém me-
tod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností
stavebních materiálů“.
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Svoboda, L. – Vimmrová, A.: Preparation of Gypsum
Foam Using Liquid Acid Agent

This paper describes the liquid acid agent made from
aluminium sulphate and citric acid for preparing gyp-
sum foam. While the aluminium sulphate solution gets
dim from hydrolysis, the liquid acid agent remains clear
and its properties do not change. The liquid acid agent
can serve as a setting regulator, too, because citric acid is
a retarder of setting and aluminium sulphate is a setting
accelerator. Consequently, the liquid agent is less sensi-
tive to inaccurate batching.

Svoboda, L. – Vimmrová, A.:  Zubereitung einer
Gipsschaummasse mit Hilfe eines sauren Wirkstoffs 

Der Artikel beschreibt die Zubereitung einer
Gipsschaummasse mit Hilfe eines flüssigen sauren
Wirkstoffs, der Aluminiumsulfat und Zitronensäure
enthält. Die Lösung mit Zitronensäure bleibt im
Unterschied zu einer nicht stabilisierten Aluminium-
sulfatlösung klar, und ihre Eigenschaften ändern sich
durch die Hydrolyse nicht. Der saure Wirkstoff ist
weniger empfindlich gegenüber der Dosiergenauigkeit,
denn mit der Änderung der Menge der Sulfationen, die
der Erstarrungsbeschleuniger sind, ändert sich auch die
Konzentration der Zitronensäure als Verzögerer. 

Obr. 3. Zakalení roztoku síranu hlinitého (vpravo) v porovnání se
společným roztokem síranu hlinitého a kyseliny citrónové (vlevo)

Obr. 4. Příprava sádrové pěny spirálovým míchadlem

Nové prostory pro odborná setkání
Nové komerční prostory až pro sto hostů najednou
získá Praha v hotelovém nádvoří renovovaného hotelu
Riverside na vltavském Janáčkově nádvoří. Vedlejší
budovu zakoupilo Orco Property Group od soukromé-
ho vlastníka v roce 2006 s cílem rozšířit jeho kapacitu
a poskytnout hostům kompletní servis. Projekt má na
starosti architektonické studio Jestico & Whiles se síd-
lem ve Velké Británii.

Tisková informace
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Analýza systematických vad skenování 
ploch s nenulovou křivostí

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

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Při využívání laserových systémů v praxi byly zjištěny
některé nesrovnalosti při skenování ploch s nenulovou
křivostí. Pro tyto plochy jsou zde na základě numeric-
kých simulací analyzovány vznikající systematické chy-
by měření skenovacími systémy pracujícími na principu
prostorové polární metody.

Úvod
Laserové skenovací systémy jsou významnou součástí

přístrojů a postupů využívaných v praxi. Při ověřování vlast-
ností ortogonálního prokládání na reálných datech v rámci
řešení projektu č. 103/06/0094 GA ČR „Zpracování a analý-
za produktů hromadného sběru 3D dat terestrickými skeno-
vacími systémy“ byly zjištěny neodůvodněné proměnné sys-
tematické odchylky při proložení body koulí nebo válcem, 
a to jak v poloměru, tak v poloze středu (osy). Jev byl
zaznamenán u měření systémů na principu prostorové polár-
ní metody při zpracování pomocí komerčních programů a
při zpracování pomocí volně šiřitelné knihovny Spatfig [1].
Jako příklad pro vyčíslení velikosti vlivu lze uvést příklad
koule o poloměru 35 mm, který byl určen s chybou 2 mm
nebo válce o poloměru 100 mm, určeném s chybou 5 mm
[2]. 

Uvedený jev má systematický charakter s proměnnou ve-
likostí a je pravděpodobně z převážné části způsoben pod-
statou měření na objekty s nenulovou křivostí.

Podstata problému
Laserové skenovací systémy na principu prostorové po-

lární metody měří délku na základě difúzního odrazu přímo
od povrchu měřeného objektu [3]. Souřadnice bodu jsou
dány přesností měření šikmé délky d, zenitového úhlu ζ a
vodorovného úhlu ω. Pro výpočet platí rovnice [4]

Směrodatné odchylky charakterizující přesnost souřadnic
jsou dány vztahy [4]

Směrodatnou odchylku σP v poloze určeného bodu lze
určit

Poloosy elipsoidu chyb jsou σd ve směru stanovisko – cíl,
d˙sin ζ ˙σω ve směru kolmém ve vodorovné rovině a d˙σζ ve
směru kolmém ve svislé rovině. Směrodatnými odchylkami
je dáno normální rozdělení určující pravděpodobnost, kde
bude měřený bod skutečně určen. Pro zjednodušení lze roz-
dělení pravděpodobnosti určení polohy bodu zobrazit a vy-
světlit v horizontální rovině, jak je ukázáno na obr. 1.

Elipsa chyb pro polární metodu v rovině je vždy dána
první poloosou o velikosti σd a druhou poloosou o velikosti
d˙σω [5]. Ze zobrazení vyplývá, že vlivem zakřivení objektu
je větší pravděpodobnost, že bod je změřen vně objektu než
uvnitř. Pro zvýraznění efektu je objekt znázorněn s velkou
křivostí a měření s velkými směrodatnými odchylkami. Ze
zobrazení také vyplývá větší vliv efektu pro větší směrodat-
né odchylky. Zároveň je zřejmý proměnný vliv závislý na
úhlu dopadu na objekt a na velikosti směrodatných odchylek
ve směrech odpovídajících jednotlivým měřeným veličinám.

Analytické vyčíslení vlivu tohoto jevu je značně proble-
matické, jako metoda pro vyhodnocení byla zvolena nume-
rická simulace. Ověřováním kvality generátoru náhodných
čísel bylo stanoveno 3 000 bodů pro dosažení maximální
odchylky 3 %. Další zvýšení počtu bodů již nevede ke zlep-
šení výsledku a zbytečně zvyšuje výpočetní náročnost. Pro
generování náhodného čísla byl využit jednoduchý generá-

,                      (1)

,                       (2)

( )ζcos⋅= dz .                            (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Obr. 1. Rozdělení pravděpodobnosti určení polohy bodu
v horizontální rovině

,

,
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tor normovaného normálního rozdělení podle [6]

kde ci mají rovnoměrné rozdělení v intervalu <0;1>.

Pro určení velikosti vlivu bylo numericky simulováno
měření skenerem o běžných charakteristikách σd = 0,005 m
a σω = 0,0050 gon na kružnice o poloměrech 0,01 m; 0,02 m;
0,05 m; 0,10 m; 0,20 m; 0,50 m ze vzdáleností 1 m, 2 m, 5 m,
10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m a 100 m ke
středu kružnice.  

Maximální možný úhel skenování ωm (obr. 2) byl rozdě-
len na celkem padesát stejných dílů a v každém z padesáti
jednoho směru bylo simulováno 3 000 opakovaných měře-

,6
12

1

−= ∑
=i

ict (8)

Obr. 2. Maximální možný úhel skenování ωm

Tab. 1. Výsledky simulace skenování pro poloměr objektu r = 10 mm

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51.

1 10,0 10,1 10,1 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 10,8 11,0 11,1

2 10,1 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,7 10,8 10,9 11,0 11,0

5 9,9 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,6 10,8 10,8 10,9 11,1

10 10,1 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1

20 10,4 10,3 10,3 10,1 10,3 10,5 10,7 10,8 11,0 11,0 11,1

30 10,3 10,5 10,4 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,9 11,1 11,1

40 10,8 10,5 10,7 10,7 10,7 11,0 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2

50 10,9 10,9 11,1 10,9 11,1 10,9 11,2 11,0 11,1 11,2 11,3

60 11,4 11,4 11,2 11,2 11,1 11,3 11,2 11,2 11,4 11,3 11,5

70 11,6 11,6 11,6 11,8 11,6 11,4 11,5 11,4 11,6 11,4 11,5

80 12,0 12,0 12,1 12,0 11,9 12,0 11,9 11,8 11,7 11,5 11,6

100 12,8 12,8 12,6 12,8 12,7 12,5 12,4 12,3 12,4 12,1 12,1

d/m

Pořadí směru

radiální vzdálenost bodů [mm]

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51.

1 20,1 19,9 20,0 20,2 20,1 20,1 20,3 20,3 20,4 20,5 20,6

2 20,0 20,0 20,0 20,1 20,2 20,2 20,2 20,2 20,4 20,5 20,6

5 19,9 20,2 20,0 20,2 20,2 20,3 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6

10 20,1 20,1 19,9 20,2 20,1 20,1 20,2 20,3 20,5 20,5 20,6

20 20,0 20,2 20,0 20,1 20,2 20,0 20,4 20,3 20,5 20,5 20,7

30 20,2 20,1 20,4 20,1 20,2 20,2 20,3 20,5 20,5 20,7 20,5

40 20,2 20,2 20,3 20,1 20,3 20,4 20,5 20,3 20,4 20,6 20,6

50 20,3 20,2 20,5 20,4 20,6 20,3 20,5 20,4 20,7 20,6 20,7

60 20,4 20,3 20,6 20,7 20,7 20,5 20,3 20,6 20,6 20,7 20,7

70 20,7 20,9 20,7 20,8 20,7 20,9 20,7 20,8 20,7 20,7 20,5

80 21,0 21,0 21,0 20,9 20,8 20,9 20,9 20,9 20,8 20,7 20,6

100 21,4 21,5 21,4 21,4 21,5 21,4 21,3 21,2 21,0 20,9 21,0

d/m

Pořadí směru

radiální vzdálenost bodů [mm]

Tab. 2. Výsledky simulace skenování pro poloměr objektu r = 20 mm
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ní, ze kterých byla vypočtena průměrná vzdálenost. V ta-
bulkách 1 až 6 je vzhledem k velkému objemu dat uveden
výběr jedenácti hodnot (pro 1., 6., … , 46., 51. směr a dříve
uvedených dvanáct vzdáleností), které ilustrují výsledky této
simulace. Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech. Mezilehlé
(zde neuvedené hodnoty) byly v souladu s trendem.

K simulaci bylo využito rovnic

kde ti (tj) je dáno vztahem (8),

Z výsledků a výše prezentované teorie vyplývá, že při mě-
ření laserovým skenerem na objekt s nenulovou křivostí je
větší pravděpodobnost, že určený bod bude ležet vně objek-
tu než uvnitř, a proto vždy dochází k systematickým defor-
macím modelu takovýchto objektů. Velikost pravděpodob-

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51.

1 50,0 50,1 50,0 50,0 50,1 50,2 50,2 50,1 50,2 50,2 50,3

2 50,0 50,0 49,9 50,0 50,1 50,0 50,1 50,3 50,2 50,2 50,2

5 50,0 50,1 50,0 50,0 49,9 50,1 50,1 50,2 50,3 50,2 50,2

10 50,1 50,1 50,0 50,0 50,1 50,0 50,0 50,1 50,1 50,2 50,2

20 50,1 50,1 50,0 50,2 50,1 49,9 50,2 50,2 50,2 50,1 50,3

30 50,2 50,1 50,0 50,1 50,3 50,2 50,0 50,2 50,2 50,3 50,2

40 50,1 50,2 50,1 50,3 50,2 50,2 50,3 50,2 50,2 50,3 50,3

50 50,2 50,2 50,2 50,3 49,9 50,1 50,1 50,2 50,3 50,3 50,3

60 50,1 50,2 50,1 50,3 50,3 50,3 50,1 50,1 50,1 50,2 50,3

70 50,2 50,1 50,3 50,2 50,3 50,4 50,3 50,2 50,3 50,3 50,3

80 50,5 50,3 50,4 50,4 50,4 50,3 50,3 50,3 50,4 50,4 50,0

100 50,4 50,6 50,6 50,5 50,5 50,6 50,5 50,4 50,5 50,5 50,1

d/m

Pořadí směru

radiální vzdálenost bodů [mm]

Tab. 3. Výsledky simulace skenování pro poloměr objektu r = 50 mm

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51.

1 100,0 100,1 100,1 99,9 100,1 100,0 100,2 100,1 100,0 100,1 100,1

2 100,2 100,0 99,9 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

5 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

10 100,0 100,1 100,1 100,0 100,1 100,0 100,2 100,0 100,0 100,1 100,1

20 99,9 99,8 100,0 99,9 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1

30 99,9 100,0 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,2 100,2 100,1 100,1

40 99,9 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2 100,1 100,2 100,1 100,1 100,1

50 100,2 100,1 100,1 100,2 100,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,1 100,1

60 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1 100,1 100,2 100,0

70 100,2 100,1 100,0 100,2 100,1 100,2 100,3 100,4 100,2 100,3 99,8

80 100,2 100,3 99,8 100,2 100,3 100,3 100,1 100,1 100,2 100,0 99,9

100 100,3 100,2 100,1 100,4 100,2 100,3 100,2 100,3 100,1 100,2 100,2

d/m

Pořadí směru

radiální vzdálenost bodů [mm]

Tab. 4. Výsledky simulace skenování pro poloměr objektu r = 100 mm

,dim tdd σ⋅+= (9)

,ωσωω ⋅+= jm t (10)

( )mmdx ωcos⋅=

( )mmdy ωsin⋅=

,                             (11)

.                              (12)
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nosti závisí na poloměru křivosti objektu, úhlu dopadu a
směrodatných odchylkách měření. Jednoznačně lze říci, že
velikost systematických chyb klesá s rostoucí velikostí polo-
měru křivosti objektu. Důsledek popsaného jevu bude ově-
řován na simulovaném skenování kružnice a koule, protože
velikost změny polohy bodu může mít různý reálný vliv na
výsledek vyhodnocení a mohl by se projevit neočekávaným,
tj. velkým vlivem, zvláště při skenování objektu pouze z
jednoho stanoviska.

Algoritmy ortogonálního prokládání
Důsledky popsaného jevu je vhodné simulovat na měře-

ných bodech s následným ortogonálním proložením přísluš-
ného útvaru, aby bylo možné posoudit praktický projev
popsaného jevu. 

Algoritmus pro kružnici
Pro proložení bodů kružnicí byl použit jednoduchý dvou-

krokový algoritmus využívající parametrické vyjádření kruž-

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51.

1 200,1 200,2 200,1 200,0 200,1 200,0 200,0 200,2 200,1 200,0 200,1

2 199,8 200,1 200,1 200,0 200,0 199,9 200,0 200,1 200,0 200,1 200,1

5 200,0 200,1 199,8 200,0 200,1 200,1 200,0 199,9 200,0 200,0 200,1

10 200,0 200,1 200,0 200,1 199,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,1

20 199,9 200,1 200,0 200,1 199,9 200,0 200,1 200,1 200,0 200,1 200,1

30 200,1 200,0 200,1 200,1 200,1 200,2 200,1 200,0 200,0 200,1 200,1

40 200,0 200,0 200,0 200,0 200,1 200,0 200,1 200,0 200,0 200,2 200,2

50 199,9 199,9 200,1 200,2 200,0 199,9 200,1 200,0 200,0 200,1 200,0

60 200,1 200,0 200,2 200,0 199,9 200,0 200,0 199,9 200,1 199,8 200,0

70 200,2 200,2 200,1 200,1 200,1 200,1 199,9 200,1 200,0 200,0 200,1

80 200,1 200,1 200,1 200,1 200,1 200,2 200,0 200,2 200,0 199,9 200,1

100 200,3 200,2 200,1 200,3 200,0 200,2 200,2 200,0 200,1 200,1 199,9

d/m

Pořadí směru

radiální vzdálenost bodů [mm]

Tab. 5. Výsledky simulace skenování pro poloměr objektu r = 200 mm

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51.

1 499,9 500,0 499,9 500,0 500,0 499,9 499,9 500,0 500,1 500,1 500,0

2 500,0 499,9 500,1 499,9 500,1 499,9 500,1 500,0 500,0 500,0 500,0

5 500,0 499,9 499,9 500,0 500,1 500,0 500,0 499,9 500,0 500,0 500,0

10 500,0 500,0 499,9 499,9 500,1 500,0 500,0 499,9 500,0 500,0 500,0

20 499,9 499,8 500,0 500,0 500,0 499,9 500,0 499,9 500,0 500,0 500,0

30 500,1 500,1 499,9 500,1 500,1 499,9 500,0 499,9 500,1 500,0 500,0

40 500,0 499,9 500,0 500,0 500,1 500,0 500,0 500,1 499,9 500,0 500,0

50 500,2 499,9 499,9 499,9 500,0 499,9 499,9 500,1 500,1 500,1 500,1

60 500,0 499,9 500,0 499,9 500,1 500,0 500,1 499,9 499,9 500,0 500,0

70 500,0 500,1 500,1 500,0 500,0 499,9 500,1 500,1 500,1 500,0 500,1

80 499,8 499,9 500,1 500,1 500,1 500,1 500,1 500,2 500,0 500,0 500,0

100 500,1 500,1 500,0 500,2 500,0 500,1 500,1 499,9 500,2 500,3 500,1

d/m

Pořadí směru

radiální vzdálenost bodů [mm]

Tab. 6. Výsledky simulace skenování pro poloměr objektu r = 500 mm
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nice v rovině 

Měření ze skeneru je n souřadnic bodů (x, y), určovanými
neznámými jsou poloměr r a souřadnice středu x0, y0. Para-
metr ϕ je pro každý bod jiný, není v dvoukrokovém algorit-
mu zařazen mezi neznámé a počítá se z měření a přibliž-
ných hodnot neznámých vždy pro každou iteraci. Vektor
neznámých 

Pro vyrovnání metodou nejmenších čtverců je třeba zkon-
struovat Jacobiho matici (matici plánu) A, která se skládá ze
submatic pro každý bod, 

Submatice pro i-tý bod

Vektor redukovaných měření

Submatice pro i-tý bod

kde r0 a x00, y00 jsou přibližné hodnoty neznámých zvolené
na počátku výpočtu (zde vždy hodnoty zadané do generáto-
ru měření) a ϕ0i hodnota směrníku bodu xi, yi ze středu kruž-
nice x0,y0. Vektor přibližných hodnot pro vyrovnání

Výpočet se provede vyrovnáním metodou nejmenších
čtverců

Iterace se provádí opakovaně, dokud přírůstky neznámých
dh neklesnou pod stanovenou mez nebo do splnění nerov-
nosti

kde ε je zvolená malá konstanta, s0i je směrodatná odchylka
jednotková po vyrovnání i-té iterace a k je nadbytečný počet
měření,

Algoritmus pro kouli
Proložení koule lze provést stejným postupem jako u kruž-

nice, dále tedy budou uvedeny pouze potřebné vzorce a ma-
tice. Parametrické rovnice koule

kde r je poloměr koule, ϕ směrník od středu k bodu, ζ zeni-
tový úhel od středu k bodu a x0, y0, z0 souřadnice středu.
Vektor neznámých 

Jacobiho matice (matice plánu) A, která se skládá ze subma-
tic pro každý bod, 

Submatice pro i-tý bod

Vektor redukovaných měření 
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Submatice pro i-tý bod

kde r0 a x00, y00, z00 jsou přibližné hodnoty neznámých zvole-
né na počátku výpočtu (zde vždy hodnoty zadané do generá-
toru měření), ϕ0i hodnota směrníku i-tého bodu ze středu
koule, ζ0i je zenitový úhel od středu koule k i-tému bodu.
Vektor přibližných hodnot pro vyrovnání

Výpočet se provede vyrovnáním metodou nejmenších
čtverců stejně jako v předchozím případě, pouze pro nadby-
tečný počet veličin platí k = 3n – 4.

Simulace působení systematického vlivu
Pro posouzení vlivu popisovaného jevu bylo simulováno

měření skenerem o běžných charakteristikách σd = 0,005 m
a σω = 0,0050 gon na kružnice a koule o poloměrech 0,01 m;
0,02 m; 0,05 m; 0,10 m; 0,20 m; 0,50 m ze vzdáleností 1 m,
2 m, 5 m, 10 m, 15m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m,
80 m a 100 m ke středu kružnice, vždy ve třech variantách,
a to pro celý skenovatelný prostor, jeho polovinu a čtvrtinu. 

Výsledky skenování kružnice
U kružnice pro celou skenovatelnou oblast (rozsah 2ω),

její polovinu (rozsah ω) a čtvrtinu (rozsah ω/2) z jednoho

stanoviska (podle obr. 3) bylo simulováno měření, vždy 3 000
bodů. Body byla proložena kružnice podle výše uvedeného
algoritmu, výsledné poloměry jsou uvedeny v tab. 7 až tab. 9.
Ve sloupcích jsou určené poloměry kružnic pro délky 1 m, 
2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m,
80 m, 100 m, v řádcích jsou určené poloměry pro kružnice
o poloměrech 0,010 m; 0,020 m; 0,050 m; 0,100 m; 0,200 m; 
0,500 m.

Výsledky skenování koule
U koule byla simulace provedena rovněž pro celou skeno-

vatelnou oblast (ve vodorovné rovině v rozsahu úhlu ω, ve
svislé v rozsahu ψ), její polovinu (ve vodorovné rovině
v rozsahu úhlu ω/2, ve svislém v rozsahu ψ) a čtvrtinu podle
(ve vodorovné rovině v rozsahu úhlu ω/2, ve svislé v roz-
sahu ψ/2) obr. 4. V sloupcích tab. 10 až tab. 12 jsou určené
poloměry koulí pro délky 1 m, 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m,
30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m, 100 m, v řádcích urče-
né poloměry pro koule o poloměrech 0,010 m; 0,020 m;
0,050 m; 0,100 m; 0,200 m; 0,500 m.
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Obr. 3. Rozsah simulace měření na kružnici

r\d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

10 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 8,0 8,6 8,9 9,4 9,9

20 17,5 17,4 17,7 17,6 17,6 17,8 18,1 18,7 18,8 20,2 20,6 21,3 26,2

50 49,0 49,1 49,0 48,8 48,8 48,7 49,1 49,3 49,1 50,0 51,4 51,4 52,8

100 99,3 99,1 99,8 99,2 99,3 99,4 99,5 99,4 100 100,2 99,8 99,6 101,3

200 199,3 199,8 199,9 199,6 199,6 199,6 199,8 199,7 200,1 200,2 199,9 199,7 200,5

500 499,8 499,6 499,6 499,7 499,8 499,9 500,1 500,3 500,1 499,8 500,0 500,5 500,1

r\d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

10 44,4 44,3 43,1 42,6 34,7 5,7 5,8 6,1 6,5 6,9 7,3 7,8 8,8

20 35,7 36,3 32,6 29,8 29,3 30,0 23,0 10,0 9,5 12,5 9,7 10,4 14,0

50 50,4 49,9 50,1 50,5 51,9 48,6 49,5 48,9 47,6 49,9 50,1 49,0 49,5

100 100,5 99,1 99,9 100,8 100,9 100,1 99,7 100,4 98,9 100,3 99,6 99,4 98,9

200 199,9 201,8 200,4 201,9 200,6 198,6 200,7 199,5 201,1 198,8 200,0 201,2 201,9

500 500,5 499,0 498,4 501,3 498,1 501,8 500,2 499,8 500,4 499,5 499,3 501,6 500,0

Tab. 7. Simulace 2ω určené poloměry kružnic [mm] 

Tab. 8. Simulace ω určené poloměry kružnic [mm]

.

,
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Kromě poloměrů byly sledovány i posuny středů prolože-
ných koulí. Pro ilustraci jsou v tab. 13 uvedeny posuny

proti správné hodnotě, znaménko minus značí posun ve
směru měření. 

Tab. 9. Simulace ω/2 – určené poloměry kružnic [m]

Tab. 10. Simulace měření v celém rozsahu – určené poloměry koulí [mm] 

r\d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

10 51,5 46,4 47,4 45,3 45,2 42,9 40,9 5,6 6,1 6,5 6,9 7,5 8,6

20 60,3 58,6 54,6 57,6 55,4 49,7 46,9 41,0 24,9 7,7 8,1 8,5 9,4

50 71,8 67,3 68,5 65,9 65,4 67,0 68,2 59,1 52,1 49,7 46,0 39,9 32,7

100 110,9 109,9 109,3 110,2 109,2 107,4 106,9 104,4 106,7 99,0 98,1 97,5 92,6

200 206,3 204,7 204,1 206,0 203,0 202,3 201,7 203,5 202,7 198,8 198,4 196,7 193,9

500 503,2 501,8 501,3 499,6 502,7 501,5 500,0 499,2 498,1 499,1 500,0 500,9 493,5

r\d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

10 8,7 8,7 8,6 8,8 8,8 9,0 9,2 9,6 10,1 10,5 11,4 11,7 16,9

20 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,2 18,3 18,8 19,6 20,0 21,5 22,8 27,6

50 48,8 48,7 48,8 48,9 48,8 48,7 49,0 49,9 49,8 50,3 50,4 51,5 53,1

100 99,6 99,1 99,6 99,3 99,3 99,7 99,8 99,6 100 100,6 100,3 100,2 101,1

200 199,3 199,4 199,7 199,8 199,9 199,5 199,6 200,0 199,5 200,3 199,9 200,5 200,2

500 500,2 499,5 499,9 499,6 499,9 499,9 500,0 500,4 499,2 500,0 499,8 499,9 500,8

Tab. 11. Simulace měření na polovinu rozsahu – určené poloměry koulí [mm]

r\d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

10 14,7 13,0 14,2 12,7 12,6 9,5 8,3 8,8 9,0 9,6 10,4 10,9 13,8

20 18,7 18,7 18,5 18,7 18,4 18,5 18,8 18,8 19,0 19,7 20,9 21,6 27,7

50 48,6 49,1 48,9 48,9 48,7 49,3 49,1 49,0 50,2 49,4 51,0 51,3 53,5

100 99,4 99,2 99,2 99,4 99,8 99,3 99,3 99,6 99,9 101,2 100,3 99,9 103,7

200 198,9 199,4 199,6 199,3 199,3 199,5 200,0 199,7 199,8 200,4 199,6 200,8 200,9

500 499,4 499,5 500,3 499,8 499,5 500,0 499,5 499,8 500,4 500,2 500,6 500,3 499,8

Tab. 12. Simulace měření na čtvrtinu rozsahu – určené poloměry koulí [mm]

r\d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

10 25,0 25,1 25,8 25,5 22,5 11,3 7,0 7,4 8,1 8,8 9,6 10,1 12,3

20 24,2 24,1 22,1 23,0 23,9 20,0 18,1 16,7 15,2 14,8 15,0 13,9 16,2

50 48,1 49,3 50,9 49,6 48,7 49,9 48,2 49,4 49,3 50,2 48,2 50,5 52,0

100 95,9 97,7 96,7 98,0 98,1 96,8 99,5 101,0 99,7 99,2 101,7 101,1 102,4

200 201,0 199,3 200,1 199,8 199,9 200,7 199,4 200,0 200,5 199,0 201,0 201,0 199,8

500 499,9 499,8 499,3 499,7 500,0 499,6 500,5 498,8 500,2 500,1 501,4 501,4 498,6
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Závěr
Numerickou simulací byly poprvé analyzovány vznikající

systematické vady skenování ploch s nenulovou křivostí. Z
výsledků vyplývá, že ačkoli systematické chyby v porovná-
ní se směrodatnou odchylkou v měření délky (je však nutné
uvážit, že jde o průměrné hodnoty z celkem tří tisíc měření)
nejsou příliš velké, dosahují i více než 20 % poloměru
objektu. Jejich vliv může být výrazně posílen tím, že objekt
není skenován celý (obvykle skenování z jednoho stanovis-
ka). Popisovaný jev nepůsobí na všechny body stejně a
právě tato proměnlivost je příčinou v některých případech
velké odchylky proloženého útvaru. 

Přesnost měřených délek je v použitém rozsahu měření
považována za konstantní, vliv přesnosti měření úhlů se
mění v závislosti na vzdálenosti. Znaménko systematické
chyby závisí na tom, zda převládá chyba příčná nebo podél-
ná, existuje hranice (zde je 63,662 m), kde je vliv chyby v
délce a v úhlu stejný a měření charakterizuje kružnice či
koule chyb. Vliv u kružnice (případně u válcové plochy) a
koule se jeví podobný.

Respektovaný předpoklad je, že velké množství naskeno-
vaných bodů vzhledem k normálnímu rozdělení chyb měře-
ní pomůže k získání přesnějších výsledků. Uvedená teorie,
podpořená výsledky simulací, ukazuje, že v případech
malého poloměru křivosti tento předpoklad neplatí a výsled-
ky jsou chybné. Ze simulací tak vyplývá, že využití koulí o
neznámém malém poloměru jako vlícovacích bodů pro ske-
novací systémy s uvedenou přesností není vhodné, protože
dochází nejen k chybnému určení poloměru, ale také k
chybnému určení souřadnic středu koule.

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/06/0094
GA ČR „Zpracování a analýza produktů hromadného
sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy“.
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des Scannens von Flächen mit einer Krümmung größer
als Null 

Beim Scannen von Flächen mit einer Krümmung größer
als Null wurden in der Praxis einige Unstimmigkeiten
festgestellt. Aufgrund numerischer Simulationen werden
für diese Flächen mit Laserscannsystemen, die auf dem
Prinzip der räumlichen polaren Methode arbeiten, sys-
tematisch die Messfehler analysiert.

Tab. 13. Posuny středu proložené koule – měření v celém rozsahu [mm] 

r\d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

10 -4,7 -4,7 -5,2 -5,0 -4,8 -4,8 -4,7 -4,8 -5,0 -5,9 -4,6 -5,2 3,5

20 -4,4 -4,1 -4,1 -3,8 -3,7 -3,8 -3,8 -3,2 -2,3 -1,6 0,0 1,8 7,1

50 -1,9 -2,2 -2,2 -2,0 -2,1 -2,3 -1,6 -0,7 -0,9 -0,2 0,0 1,3 3,3

100 -0,6 -1,6 -0,7 -1,4 -1,3 -0,5 -0,6 -0,7 -0,2 0,4 0,0 0,0 1,2

200 -1,0 -1,1 -0,4 -0,2 -0,4 -0,8 -0,9 0,0 -0,9 0,2 -0,3 0,3 -0,3

500 0,3 -0,7 -0,2 -0,6 -0,2 -0,1 0,1 0,6 -1,0 0,1 -0,1 -0,5 0,8

Obr. 4. Rozsah simulace měření na kouli

BAU 2009
12. – 17. ledna 2009

www.bau-muenchen.com
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�Fakulta stavební

Ve vysokohorské oblasti Zanskar (severoindický stát

Jamu & Kashmir, oblast Ladakh), kde vesnice Kargyak leží

(4 200 m n. m.), jsou stavební práce v oblasti pro drsné

zimní podmínky možné jen od června do září. Veškerý

materiál potřebný pro stavbu je nutné získat na místě, donést

na zádech, dovézt na koních nebo dotáhnout v zimě po

zamrzlé řece. Unikátní konstrukce budovy Sluneční školy,

navržené v rámci diplomové práce Ing. Janem Tilingerem na

Fakultě stavební ČVUT, umožní celoroční provoz jako jedi-

nému vyučovacímu zařízení v oblasti. 

Objekt je projektován jako pasivní dům. Veškeré tepelné

zisky jsou získány ze sluneční radiace. Exponovaná jižní

fasáda absorbuje celoročně konstantní množství tepla. Ohřá-

tý vzduch cirkuluje na základě rozdílu tlaků a proudění je

usměrňováno Trombeho stěnou. Díky systému „solárně nu-

cené“ cirkulace vzduchu bude teplý vzduch rovnoměrně

distribuován po celé budově. V Zanskaru neexistují stavař-

ští specialisté, každý muž musí umět postavit nosnou kon-

strukci domu a pouze na truhlářské práce se najímají spe-

cialisté. Předpokládané náklady na výstavbu jsou odvozeny

z cen v místním stavitelství. Rozpočet zahrnuje náklady spo-

jené s provozem školy na dalších pět let a odhadovaná cena

je 4,7 mil. Kč, což je přibližně 225 000 USD.

Cílem projektu Občanského sdružení Surya je zajistit

základní vzdělání pro himálajskou vesnici Kargyak a okolní

oblasti. Ve vesnici vzdálené tři dny pěšího pochodu od nej-

bližší silnice dosahuje negramotnost až 90 %. Zápis dětí pro-

běhl po dokončení stavby, i když vyučování probíhalo již

celý minulý rok v provizorních prostorách. Většina žáků

první třídy se již nyní domluví anglicky lépe než kterýkoli

dospělý z vesnice.

Budova byla slavnostně otevřena v polovině září za účas-

ti místních autorit, obyvatel vesnice i širokého okolí. Další

oficiální otevření se konalo o něco později za účasti lámů,

kteří se tři dny modlili za úspěšný chod školy a bezpečný

přechod zasněženého sedla Shinko La, přes které poslední

členové týmu Surya měli opustit vesnici. Návrat do Čech

však značně zkomplikovalo počasí, když v pětitisícovém

sedle, kudy vede nejkratší přístupová cesta k vesnici,  napad-

ly nečekaně brzy dva metry sněhu, a než tudy bylo možno

projít, bylo třeba počkat několik dnů, až se počasí zlepší

a část sněhu odtaje. I přes to byl přechod sedla velmi

náročný.

Pokračováním projektu je v průběhu příštích pěti let za-

učit místní obyvatele, živící se pouze zemědělstvím a paste-

vectvím, v řízení školy a komunikaci s administrativou tak,

aby byli schopni školu provozovat sami. V současné době

navštěvuje vyučování 38 žáků rozdělených do vyšší a nižší

školky a do první třídy základní školy. Vzdělání bylo pro ně

až do této doby nedostupné, takže v současné první třídě se

potkávají děti ve věku od šesti do patnácti let. Nyní zde půso-

bí dva čeští dobrovolní učitelé a jeden tibetský, v průběhu

zimy se počítá se složením dva Češi a tři tibetští učitelé.

Na realizaci projektu se letos podíleli čtyři členové sdru-

žení Surya, 24 dobrovolníků, přibližně 28 řemeslníků z Ne-

pálu a Shilmly (Indie) a přinejmenším stejný počet kolem-

jdoucích vysokohorských turistů z různých zemí, kteří se

rozhodli v Kargyaku několik dní zůstat a pomáhat při stav-

bě. Díky jim, sponzorům a také všem, kteří se stavbou po-

máhali minulý rok, a rovněž těm, kteří to umožnili svou pod-

půrnou prací v Česku, se stavbu školy podařilo dokončit

právě včas před přicházející zimou. 

www.suryaschool.org

Česká škola v indickém Himálaji
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