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V rámci experimentálního a laboratorního výzkumu
reziduálních fyzikálně mechanických vlastností historic-
kých zděných konstrukcí [1], [2], zejména stanovení
zbytkové pevnosti a modulu pružnosti v tlaku, se usku-
tečnil výzkum zaměřený na vliv vlhkosti a pórovitosti na
uvedené vlastnosti zdicích prvků – cihel, pískovce a opu-
ky. Dílčí výsledky, publikované v [2] a v tomto pojedná-
ní, dokládají potřebu dalšího výzkumu vlivu pórozity,
vlhkosti a chemizmu na vývoj vlastností stavebních ma-
teriálů používaných na historické stavby.

Účinek vlhkosti na stavby
Převážná část historických zděných budov vykazuje

zvýšenou vlhkost nadzákladového zdiva a vyžaduje prove-
dení dodatečných hydroizolací a ochrany proti účinku vzlí-
nající kapilární vlhkosti a vlhkosti migrující ve formě vodní
páry z podzákladí a ze zeminy obklopující stavební kons-
trukci v úrovni pod povrchem terénu a vlhkosti z vnějšího a
vnitřního prostředí (smáčení povrchů dešťovou vodou, sorp-
ce, kondenzace apod.). Zvýšená vlhkost podzemního a části
nadzemního zdiva do výšky 1,2-3,0 m nad terénem je nej-
častěji způsobena nedostatečnou, nefunkční a degradovanou
nebo častěji chybějící ochranou zdiva před zemní vlhkostí
(obr. 1). 

Příčinou zvýšené vlhkosti stavebních konstrukcí a mate-
riálů může být smáčení, prosakování, kapilární vzlínání, kon-

denzace povrchová, kondenzace vnitřní, sorpce, technologie
výroby, chemická reakce, vysoký obsah hygroskopických
solí, mikroorganismy, poruchy kanalizačních a vodovodních
sítí, poruchy vnitřních rozvodů a odpadního potrubí, zatéká-
ní z komínových a větracích průduchů. Hlavní příčinu, popř.
příčiny zvýšené vlhkosti zdiva, lze stanovit z průběhu vlh-
kosti po průřezu konstrukce (např. ve dvou až třech výško-
vých úrovních nadzákladového zdiva, obr. 2), v některých
případech z vnějších projevů zvýšené vlhkosti.

Vlhkost na rozdíl od teploty má hmotnou bázi. Šíří se
porézním systémem stavebních látek jednak ve formě páry,
jednak ve formě kapaliny. Tento jev, souhrnně označovaný
jako transport vlhkosti, souvisí s řadou průvodních jevů, ja-
ko je absorpce vody na stěnách pórového systému, s kapi-
lárními jevy a fázovými změnami v závislosti na termody-
namických poměrech v pórovém systému. Pro transport pá-
ry obvykle aplikujeme mechanizmy difúze, pro transport ka-
paliny kapilární vedení. S výjimkou stavebních látek, vy-
stavených dlouhodobě působení vysoké vlhkosti (stěny ná-
drží a chladicích věží, podzemní části staveb, konstrukce vy-
stavené kolísání teplot apod.), je rozhodující pro studium
transportu vlhkosti zkoumat mechanizmy difúze vodních
par. Místním rozdílem parciálních tlaků vodních par dochází
k difúzi vodních par. Vodní pára difunduje každou látkou,
jejichž mezimolekulární mezery jsou větší než střední volná
dráha molekul vody (2,78 ˙ 10-7 mm). Průběh difúze ovlivňu-
je mj. kapilární kondenzace, která závisí na charakteru,
velikosti, tvaru pórů a jejich povrchu stěn.

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 17 ČÍSLO 10/2008

Výzkum fyzikálně mechanických vlastností
porézních zdicích prvků

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

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Obr. 1. Vzlínání zemní vlhkosti v obvodovém zdivu, chemická, 
biochemická a fyzikální degradace povrchových vrstev a zdiva

Obr. 2. Průběh vlhkosti ve zdivu
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Vliv vlhkosti, pórozity a chemizmu 
na pevnost v tlaku a modul pružnosti
zdicích prvků

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. Experi-
mentálně stanovené závislosti pevnosti v tlaku fb modulu
pružnosti E pro cihly zjištěné z jádrových vývrtů, odebra-
ných z historického zdiva, na stupni nasycení pórů jsou zná-
zorněny na obr. 3. Diagramy vyjadřující množství, distribu-
ci a velikost pórů pro jednotlivé druhy cihel stanovené po-
mocí rtuťové pórozimetrie jsou na obr. 4.

Na základě rozboru výsledků experimentálního výzkumu
lze, s přihlédnutím k omezenému rozsahu vzorků, konsta-
tovat, že vliv vlhkosti vyjádřený stupněm nasycenosti póro-
vého systému na pevnost cihel v tlaku fb a modul pružnosti E

je v intervalu 0-100 % nasycenosti proměnný a kromě
stupně nasycenosti závisí také na velikosti a podílu za-
stoupení jednotlivých pórů. Výsledky výzkumu naznačují,
že vliv vlhkosti na zkoumané vlastnosti cihel (fb, E) je výraz-
nější u cihel s pórovým systémem s významným podílem
pórů o velikosti d ∈ (0,01-1,00) µm v porovnání s cihlami
s pórovým systémem obsahujícím významný podíl pórů o ve-
likosti d ∈ (1,0-10,0) µm. Experimentálně získané grafy
závislosti fb x w a E x w pro pískovec a opuku jsou zná-
zorněny na obr. 5. Distribuce pórů v pískovci a opuce je

znázorněna na obr. 6. V případě pískovce je z uvedených
závislostí patrné, že pískovce s větším podílem pórů o veli-
kosti d ∈ (10-100) µm reagují výrazněji, dochází k progre-
sivnějšímu poklesu pevnosti v tlaku fb a modulu pružnosti E
se zvyšujícím se stupněm nasycenosti pórů, v porovnání s pís-
kovcem s větším podílem pórů o velikosti d ∈ (0,1-1,0) µm.
Tento rozdílný vliv stupně nasycenosti pórů kapalnou fází
vlhkosti u cihly a pískovce je mj. dán rozdílnou strukturou
obou zdicích prvků. Zatímco struktura cihly, která je tvoře-
na vypálenou cihlářskou hlínou, je relativně kompaktní,
struktura pískovce je vytvořena převážně ze dvou fází – jed-
notlivými druhy zrn, které vytvářejí matrici, jejíž mezery
vyplňuje pojivo jako druhá fáze. Kapalná fáze vlhkosti vy-
tváří spolu s původní strukturou vícefázovou strukturu (sys-
tém), v níž vzájemná interakce jednotlivých fází ovlivňuje
výslednou pevnost v tlaku a modul pružnosti (stlačitelnost).
Poznání tohoto mechanizmu vzájemné interakce vícefázové
struktury s náhlou změnou vlastností na rozhraní jednotli-
vých fází vyžaduje poměrně náročné matematické mode-
lování. 

Uvedená konstatování jsou v souladu s výsledky experi-
mentálního a laboratorního výzkumu uskutečněného na ma-
teriálech odebraných z historických staveb [2], které jsou
znázorněny na obr. 7 a obr. 8, z nichž je patrný, na rozdíl od

Obr. 3. Závislost pevnosti cihel v tlaku fb a modulu pružnosti E 
na stupni nasycení stanovená z jádrových vývrtů ∅ 35 mm

a délky cca 70 mm

Obr. 4. Velikost a rozdělení pórů – cihel stanovené 
rtu�ovou porozimetrií [5]

Obr. 5. Závislost pevnosti pískovce a opuky v tlaku fb
a modulu pružnosti E na stupni nasycení stanovená z jádrových

vývrtů ∅ 35 mm a délky cca 70 mm
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cihly, výrazný pokles pevnosti v tlaku fb a modulu pružnos-
ti v tlaku E pískovce se zvyšující se pórovitostí. Obdobný
pokles uvedených parametrů byl vysledován také u opuky. 

Z průběhu závislosti modulu pružnosti v tlaku E a pev-
nosti v tlaku fb na celkovém podílu pórů velikosti v rozsahu
25-7500 nm a pórů větších než 7500 nm jsou patrné rozdíly
uvedených závislostí pro cihlu, pískovec a opuku. Z prů-
běhu uvedených závislostí je patrný především výrazný vliv
velikosti a podílu makropórů a hrubých pórů na pevnost fb a
modul pružnosti E. 

Z dílčích výsledků vlivu salinity (obsahu solí v pórech)
je patrné, že soli obsažené v pórovém systému způsobují
nejen chemické degradační procesy, v jejichž důsledku do-
chází v čase ke snížení obsahu pojivové složky, zejména sta-
viva ze sedimentárních hornin, ale že mají i bezprostřední
vliv na hodnotu pevnosti fb a modulu pružnosti v tlaku E
(obr. 9).

Shrnutí
Výzkum reziduálních vlastností vybraných druhů zdicích

prvků používaných v historických stavbách prokázal potře-
bu dalšího teoretického a experimentálního výzkumu vlivu
vlhkosti, pórozity a chemizmu na jejich fyzikální a mecha-
nické vlastnosti. Závažné je zejména zjištění poklesu pev-
nosti a modulu pružnosti zdicích prvků ze sedimentárních

Obr. 6. Velikost a rozdělení pórů – pískovec, opuka, 
stanovené rtu�ovou porozimetrií [5]

Obr. 7. Závislost modulu pružnosti v tlaku E a pevnosti v tlaku fb

na pórovitosti (cihla, pískovec, opuka)

Obr. 8. Závislost modulu pružnosti v tlaku E a pevnosti v tlaku fb

na velikosti pórů a jejich podílu na celkové pórovitosti

Obr. 9. Závislost pevnosti v tlaku a modulu pružnosti cihel,
pískovce a opuky na celkovém obsahu solí v pórovém systému

(podle Wasserbauera)
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hornin – zejména pískovce a opuky, tj. zdicích prvků použí-
vaných ve značném rozsahu vzhledem k jejich dostupnosti
a opracovatelnosti na historické stavby raného středověku
(např. bazilika sv. Jiří, chrám sv. Víta, Karlův most). Bez po-
třebných znalostí v této oblasti nelze zaručit spolehlivost a
trvanlivost stavebních opatření realizovaných v rámci opra-
vy, popř. rekonstrukce, zejména památkově chráněných sta-
veb, u nichž byly zděné konstrukce vystaveny dlouhodobé-
mu působení vlhkosti.

Příspěvek byl vypracován za podpory projektu 
č. 103/06/1801 GA ČR „Analýza spolehlivosti vlastností
stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k je-
jich změnám v čase a časově proměnným vlivům“.
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Witzany, J. – Čejka, T.: Research of Physical and Mech-
anical Characteristics of Porous Masonry Materials

Experimental and laboratory research of residual physi-
cal and mechanical characteristics of historical masonry
structures [1], [2], in particular determination of resid-
ual strength and elasticity modulus in compression,
included investigation focused on the effects of moisture
content and porosity on the above mentioned properties
of masonry elements – bricks, sandstone and arenaceous
marl. Partial results published in [2] and in this article
have confirmed the need for further research of the
effects of porosity, moisture content and chemism on the
development of characteristics of building materials used
in historical structures in time.

Witzany, J. – Čejka, T.: Untersuchung der physikalisch-
mechanischen Eigenschaften poröser Mauerwerksteile 

Im Rahmen einer experimentellen und Laborunter-
suchung der residualen physikalisch-mechanischen
Eigenschaften historischer Mauerwerkskonstruktionen
[1], [2], insbesondere der Bestimmung der Restfestigkeit
und des Elastizitätsmoduls bei Druckbeanspruchung,
wurde eine auf den Einfluss des Feuchtegehalts und der
Porosität auf die genannten Eigenschaften von Mauer-
werksteilen wie Ziegel, Sandstein- und Mergelbausteine
ausgerichtete Untersuchung durchgeführt. Die in [2] und
in der vorliegenden Abhandlung publizierten Teiler-
gebnisse belegen die Notwendigkeit der weiteren Unter-
suchung des Einflusses von Porosität, Feuchtegehalt und
Chemismus auf die Entwicklung der Eigenschaften der
für historische Bauwerke eingesetzten Baumaterialien in
der Zeit.

Nanotechnologie ve stavebnictví 
– understanding and modification

of material nano-structure

31. května – 2. června 2009
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

– modeling and simulation of nanostructures
– instrumentation, techniques and metrology at nano-scale
– intelligent nano-materials
– R&D frameworks

www.conference.cz/nicom3/
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Převod mezi parametry Hoekovy-Brownovy 
a Mohrovy-Coulombovy podmínky

doc. Ing. Jan PRUŠKA, Ph.D.
Ing. Jan SALÁK, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V projekční praxi při statickém posouzení hornin pře-
vládá dosud pro popis chování horninového masivu po-
užití Mohrovy-Coulombovy (dále MC) podmínky. Pro
klasifikaci horninového masivu a určení jeho předpoklá-
daných vlastností se prosazují indexové (číselné) klasifi-
kace, jejichž indexy jsou použity v Hoekově-Brownově
podmínce porušení hornin (dále HB). Proto bylo v mi-
nulosti odvozeno několik řešení pro převod mezi para-
metry m, s HB podmínky porušení hornin a c, ϕϕ MC
podmínky. Z mnoha řešení jsou podrobně popsána tři
nejpoužívanější, je provedeno porovnání jednotlivých
řešení pro různé typy hornin, na základě kterého jsou
uvedena některá praktická doporučení. 

Úvod
Vzhledem k tomu, že v praxi dosud převládá pro popis

chování horninového masivu použití Mohrovy-Coulombovy
podmínky, bylo v minulosti odvozeno několik řešení pro
převod mezi parametry m, s HB podmínky porušení hornin
a c, ϕ MC podmínky. Z mnoha řešení se nejvíce používají
následující tři, a to odvozená:

– Hoekem a Brownem v roce 1990,
– Hoekem, Carranzou-Torresem a Corkumem 

v roce 2002,
– Sofianem a Halakatevakisem v roce 2003,

která jsou dále podrobněji popsána. Na základě jejich porov-
nání jsou na závěr článku uvedena některá doporučení. 

Hoekova-Brownova podmínka porušení
horninového masivu [1]

Původní HB podmínka porušení hornin, publikovaná v ro-
ce 1980, umožnila popsat jejich nelineární chování, a to od
zdravých skalních až po horniny se střední puklinatostí. Tato
podmínka nebyla nová, identické vztahy byly odvozeny již
v roce 1936 pro porušení betonu. 

Její význam spočíval v propojení s klasifikacemi hornin,
a to nejdříve Bieniawského klasifikací RMR (Rock Mass
Rating), později z GSI (Geological Strength Index). Je od-
vozena na základě měření in-situ (jde tedy o empirickou
podmínku – viz obr. 1) a předpokladu, že porušení hornino-
vého masivu je řízeno posunem či otočením jednotlivých
kusů horniny oddělených mnoha puklinami. U neporušené-
ho masivu je tento předpoklad splněn tím, že se nachází
v takovém stavu porušení, že není možné určit řídicí sousta-
vu ploch nespojitosti, a je na něj možné pohlížet jako na izo-
tropní materiál. Objemová přetvoření v pružné oblasti se zde
tedy řídí deformačními charakteristikami E a ν, při porušení
bude hornina zvětšovat objem a přetvoření jsou počítána
podle pravidel teorie plasticity. Podmínka porušení je neli-
neární a je založena na vztahu mezi větším a menším hlav-
ním napětím

kde σ1ef je větší hlavní napětí při porušení horniny,
σ3ef – menší hlavní napětí při porušení horniny,
σc – pevnost horniny v prostém tlaku určená v labo-

ratoři na neporušeném vzorku rozměru 50x100 mm,
m,s – nelineární parametry závisející na vlastnostech

horniny:

– pro porušenou horninu

– pro neporušenou horninu či horninový masiv s vyklíně-
nými vrstvami

kde mi je pevnostní parametr neporušené horniny pro
vrcholové podmínky (tab. 1).

Pevnost horniny v prostém tlaku se vyjádří položením
menšího hlavního napětí rovného nule do HB podmínky (1)

kde σc  je pevnost horniny v prostém tlaku, s je nelineární
parametr závisející na vlastnostech horniny.

(1)

(2)

Obr. 1. Hoekova–Brownova podmínka porušení horniny

.
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Obdobně položíme větší napětí rovné nule do HB pod-
mínky (1) a řešení získané kvadratické rovnice vede ke vzta-
hu určujícímu pevnost horniny v tahu

kde σc je pevnost horniny v prostém tlaku, m, s jsou nelineár-
ní parametry závisející na vlastnostech horniny.

V roce 1988 byla původní HB podmínka pevnosti horni-
ny (1) upravena pro křehký pružnoplastický materiál s rezi-
duálním zpevněním (pokles tuhosti a pevnosti materiálu) pro
vrcholové a reziduální podmínky (obr. 2) [4]

kde σ1p je maximální hlavní napětí při vrcholových pod-
mínkách,

σ1r – maximální hlavní napětí při reziduálních pod-
mínkách,

σ3 – minimální hlavní napětí,
σc – pevnost v prostém tlaku horninového vzorku,
mp, sp – pevnostní parametry horniny pro vrcholové 

podmínky (tab. 2),
mr, sr – pevnostní parametry horniny pro reziduální pod-

mínky (tab. 2).

Pevnostní parametry horniny se mění z hodnot za vrcho-
lových podmínek na hodnoty při reziduálních podmínkách 
v přímé závislosti na poklesu maximálního hlavního pře-
tvoření E1. Minimální hlavní přetvoření v plastické oblasti
se mění úměrně podle maximálního hlavního přetvoření.
Z obrázku 2 je patrné, že uvedené chování horniny je mož-
né popsat parametry f, h, α. Chování horniny v plastické
oblasti se tedy dá plně definovat parametry f, h, α, m, s, σc.

Modifikovaná HB podmínka porušení horniny [2] je pou-
žitelná i pro horniny se značnou puklinatostí (RMR ≤ 25).
Nejlepší shody bylo dosaženo iterací, při níž byly odvozeny
nové parametry a a D pro HB podmínku. Parametr a je
exponent, nabývající hodnot 0,50-0,65 (pro původní HB
podmínku má hodnotu 0,50), závislý na stupni rozpukání
horniny. Koeficient D zohledňuje porušení horninového ma-
sivu vlastní stavbou a jeho hodnota je od 0,0 pro neporuše-
ný masiv až po 1,0 pro extrémně rozrušené horniny (tab. 3)

kde σ1ef je větší hlavní napětí při porušení horniny,
σ3ef – menší hlavní napětí při porušení horniny,
σc – pevnost horniny v prostém tlaku,
mb, s – nelineární parametry závisející na vlastnos-

tech horniny,
mi – pevnostní parametry neporušené horniny 

pro vrcholové podmínky 

GSI – hodnota z klasifikace hornin 
(Geological Strength Index),

D – koeficient porušení horninového masivu (tab. 3).

Z rovnice je patrné, že parametry mb, s, a jsou závislé na
složení horniny a vlastnostech ploch nespojitosti v hornino-
vém masivu (vyjádřených pomocí GSI). Hodnota pevnostní-
ho parametru mi neporušené horniny se určí na základě vý-
sledků experimentů a její typický rozsah je od 4 (pro jílov-
ce) až po 33 (pro granit). Pokud nejsou k dispozici výsled-
ky měření, je možné použít přibližné hodnoty hornin podle
Hoeka (tab. 1).

Pevnost horniny v prostém tlaku získáme dosazením
menšího hlavního napětí σ’

3 s nulovou hodnotou do HB pod-
mínky (3)

kde σc je pevnost horniny v prostém tlaku,

Tab. 1. Přibližné pevnostní parametry neporušené horniny mi

(podle Hoeka)

Horniny Reprezentant m i [–]

vápencové s dobře 
vyvinutou krystalovou 
štěpností

dolomit, vápenec, 
mramor

≈≈  77

zpevněné jílovité
jílovec, siltovec, 
prachovitá břidlice, 
hlinitá břidlice

≈≈  1100

písčité s pevnými 
krystaly  a špatně 
vyvinutou krystalovou 
štěpností

pískovec, 
křemenec

≈≈  1155

jemnozrnné vyvřelé 
krystalické

andesit, dolerit, 
diabas, ryolit

≈≈  1177

hrubozrnné vyvřelé 
a přeměněné

amfibolit, gabro, 
rula, žula, křemitý 
diorit

≈≈  2255

Obr. 2. Hoekova-Brownova podmínka plasticity pro materiál 
se zpevněním [4]

(3)

(4)

,
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s je nelineární parametr závisející na vlastnostech hor-
niny

D – koeficient porušení horninového masivu (tab. 3),
GSI – hodnota z klasifikace hornin GSI,

a pevnost horniny v tahu obdržíme tak, že položíme větší
hlavní napětí σ’

1 a menší hlavní napětí σ’
3 rovné tahové pev-

nosti horniny a dosadíme do HB podmínky (3), což odpoví-
dá dvojosému tahu

kde σc je pevnost neporušené horniny v prostém tlaku a mb,
s jsou nelineární parametry závisející na vlastnostech horni-
ny.

Hoek a Brown odvodili také vztah pro určení hodnoty
modulu přetvárnosti horniny. Pro horniny s pevností v pros-

Tab. 2. Klasifikace hornin podle Hoeka

karbonátové 
s velice dobře 

vyvinutou 
štěpností 
(dolomit, 

vápenec, mramor)

zpevněné 
argelitické 

(jílovec, filit, 
prachovec, 

břidlice, pelity)

arenitické 
(psamity, 
pískovce, 
kvarzity)

jemně zrnité 
polyminerálové 

vyvřelé 
krystalické 

(diabas, andesit, 
dolerit, ariolit)

hrubě zrnité 
polyminerální vyvřelé  

a metamorfované 
(krystalické břidlice, 
gabro, rula, amfibolit, 

křemenný diorit)

neporušené horninové vzorky m  = 7,00 m  = 10,00 m  = 15,00 m  = 17,00 m  = 25,00

laboratorní vzorky nemají 
plochy nespojitosti

s  = 1,00 s  = 1,00 s = 1,00 s  = 1,00 s  = 1,00

RMR  = 100 mr  = 7,00 mr  = 10,00 mr  = 15,00 mr  = 17,00 mr  = 25,00

Q  = 500 sr  = 1,00 sr  = 1,00 sr  = 1,00 sr = 1,00 sr = 1,00

horninový masiv 
velmi dobré kvality

m  = 2,40 m  = 3,43 m  = 5,14 m  = 5,82 m  = 8,56

blokově neporušená hornina 
s nezvětralými puklinami

s  = 0,082 s  = 0,082 s = 0,082 s  = 0,082 s = 0,082

RMR  = 85 mr  = 4,10 mr  = 5,85 mr  = 8,78 mr  = 9,95 mr  = 14,63

Q  = 100 sr  = 0,189 sr = 0,189 sr  = 0,189 sr = 0,189 sr = 0,189

horninový masiv dobré kvality m  = 0,575 m  = 0,821 m = 1,231 m = 1,395 m = 2,052

nepatrně porušené horniny 
s nezvětralými puklinami 
vzdálenými od sebe 1-3 m

s  = 0,00293 s  = 0,00293 s = 0,00293 s  = 0,00293 s  = 0,00293

RMR  = 65 mr  = 2,006 mr  = 2,865 mr  = 4,298 mr  = 4,871 mr  = 7,163

Q  = 10 sr  = 0,0205 sr = 0,0205 sr  = 0,0205 sr = 0,0205 sr = 0,0205

horninový masiv 
uspokojivé kvality

m  = 0,128 m  = 0,183 m  = 0,275 m  = 0,311 m  = 0,458

částečně zvětralé pukliny 
vzdálené od sebe 0,3-1,0 m

s  = 0,00009 s  = 0,00009 s  = 0,00009 s = 0,00009 s  = 0,00009

RMR  = 44 mr  = 0,947 mr  = 1,353 mr  = 2,030 mr  = 2,301 mr  = 3,383

Q  = 1 sr  = 0,00198 sr  = 0,00198 sr = 0,00198 sr = 0,00198 sr  = 0,00198

horninový masiv špatné kvality m  = 0,029 m  = 0,041 m = 0,061 m  = 0,069 m  = 0,102

četné zvětralé pukliny vzdálené 
od sebe 30-500 mm

s  = 0,000003 s  = 0,000003 s  = 0,000003 s  = 0,000003 s  = 0,000003

RMR  = 23 mr  = 0,447 mr  = 0,639 mr  = 0,959 mr  = 1,087 mr  = 1,598

Q  = 0,1 sr  = 0,00019 sr  = 0,00019 sr  = 0,00019 sr  = 0,00019 sr  = 0,00019

Klasifikace

Horniny

(5)
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tém tlaku σc menší či rovnou 100 MPa platí vztah

kde σc je pevnost neporušené horniny v prostém tlaku,
D – koeficient porušení horninového masivu (tab. 3),
GSI – hodnota z klasifikace hornin, 

a pro horniny s pevností v prostém tlaku σc větší než 100 MPa

kde D je koeficient porušení horninového masivu (tab. 3) a
GSI hodnota z klasifikace hornin. 

Mohrova-Coulombova podmínka
Tato podmínka předpokládá porušení materiálu největším

smykovým napětím, při kterém nastává plastické přetvoření
materiálu. Smykové napětí roste s velikostí středního normá-
lového napětí, na které má hlavně u zemin velký vliv účinek
vnitřního tření. Matematicky se tato podmínka plasticity vy-
jadřuje výrazem

kde τmax je největší smykové napětí a σs střední normálové
napětí.

Graficky se MC podmínka vyjadřuje obalovou křivkou
Mohrových kružnic, která je symetrická k ose σ a je ve smě-
ru osy tlakových napětí otevřená. Její tvar je různý – přím-
kový, kvadratický či cykloidální, sestrojuje se pomocí něko-
lika kružnic napětí. Pro skalní horniny se používá křivka

druhého a vyššího řádu (obr. 3). Pro parabolickou mezní
obalovou čáru pevnosti platí vztahy

kde σd je pevnost horniny v tlaku,
σt – pevnost horniny v tahu,
αd – úhel smykových ploch,
σ1 – větší hlavní napětí,
σ2 – menší hlavní napětí.

U hornin poloskalních se používá obalová čára ve tvaru
přímky, pro kterou platí vztah

kde ϕ je úhel vnitřního tření horniny,
c – soudržnost horniny,
σ1 – větší hlavní napětí,
σ2 – menší hlavní napětí.

Pro horniny sypké a úlomkovité má obalová čára přímko-
vý charakter a platí pro ni vztah

kde ϕ je úhel vnitřního tření horniny, σ1 větší hlavní napětí,
σ2  menší hlavní napětí.

Řešení Hoeka a Browna [3]
Hoek a Brown odvodili soubor rovnic nutných pro výpo-

čet c, ϕ pro tři různé podmínky:

� pro známou hodnotu efektivního normálového napětí σn,
což je typické při řešení stability svahu

Tab. 3. Koeficient D zohledňující porušení horninového masivu [2]

(6)

(7)

Popis Koeficient D

horninový masiv, zdravá pevná hornina

ražba možná pomocí trhaviny či otevřeného TBM

horninový masiv, méně pevná hornina

ražba možná pomocí mechanizace

horninový masiv, méně pevná hornina

ražba pomocí mechanizace, vzhledem k uzavírání 
díla je nutné provádět výstroj dna či razit 
horizontálním členěním čelby

horninový masiv, hornina špatné kvality, 
často zvětralá

lokální nadvýlomy až 3 m 

skalní svah či výchoz

možno provést úpravy řízeným odstřelem

skalní svah či výchoz

úprava trhavinou není možná bez větších 
porušení horniny

povrchové doly

těžba pomocí trhaviny

povrchové doly

těžba pomocí mechanizace

0,5

0,0

0,0

0,8

0,7

1,0

1,0

0,7

(8)

(9)

Obr. 3. Mohrova-Coulombova podmínka plasticity skalních hornin

(10)

(11)

(12)
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� pro známou hodnotu menšího hlavního napětí σ3. Tento
přístup je vhodný při řešení napětí okolo podzemních děl

� pro případ, kdy jsou pro obě podmínky (HB a MC) stejné
hodnoty pevnosti horniny v tlaku při jednoosém zatížení,
což je vhodné, pokud neznáme hodnotu normálového na-
pětí σn či menšího hlavního napětí σ3

Řešení Hoeka, Carranzy-Torrese 
a Corkuma [2]

Vztahy pro určení ekvivalentního úhlu vnitřního tření ϕ’ a
ekvivalentní pevnosti v soudržnosti c’ pro zadaný rozsah
napětí v horninovém masivu nabízí toto řešení. Principem je
hledání odpovídajících lineárních vztahů popisující přímky
odpovídající nelineární závislosti mezi hlavními napětími
podle HB podmínky pro zadaný rozsah napětí σt < σ3 < σ3max

a zavedení konceptu globální pevnosti horninového masivu.
Zavedení globální pevnosti horniny umožňuje  se oprostit od
posuzování čistě numerického překročení pevnosti horniny
v daném místě a lépe vystihnout chování celého horninové-
ho masivu v okolí podzemního díla (např. vliv pilíře horni-
ny při svislém dělení čelby). Vztah pro určení globální pev-
nosti horniny σ’

cm vychází z MC podmínky 

kde ϕ’ je ekvivalentní úhel vnitřního tření, c’ je ekvivalentní
soudržnost, a pro uvažovaný rozsah napětí σt < σ3 < σc /4 má
tvar 

kde σc je pevnost neporušené horniny v prostém tlaku a mb, s
jsou nelineární parametry závisející na vlastnostech horniny

přičemž GSI je hodnota z klasifikace hornin.  

Naznačený postup vede k následujícím vztahům pro určení
ekvivalentního úhlu vnitřního tření ϕ’ a ekvivalentní soudrž-
nosti c’ pro rozsah napětí v horninovém masivu σt < σ3 < σc/4,

kde σc je pevnost neporušené horniny v prostém tlaku; mb,s
jsou nelineární parametry závisející na vlastnostech horniny

GSI je hodnota z klasifikace hornin.

Maximální hodnota menšího napětí σ3max , určující horní
limit mezního napětí (a tím také rozsah platnosti převodních
vztahů), musí být určena samostatně pro každý řešený pří-
pad. Hoek vyřešil obecný vztah pro hodnotu σ3max  pro dvě
základní úlohy:

� pro tunely s vysokým nadložím (napětí v okolním masivu)
či tunely s nízkým nadložím (velikost poklesové kotliny),
kdy nadloží je menší než tři průměry tunelu

kde σ’
cm je globální pevnost horniny, γ  objemová tíha horni-

ny, H výška nadloží, v případě, že vodorovné napětí je větší
než svislé, tak se zadává místo γH vodorovné napětí;

� skalní svahy – určení stability svahu a polohy kritické
smykové plochy

kde σ’
cm je globální pevnost horniny, γ objemová tíha horni-

ny, H výška svahu.

Řešení Sofianose a Halakatevakise [5], [6]
Sofianos a Halakatevakis odvodili vztahy pro určení para-

metrů c, ϕ MC podmínky na základě předpokladu, že roz-
sah hodnot c, ϕ je přímo určen pevností horninového masi-
vu a napětí v hornině. V případě osově symetrických pod-
zemních děl se menší hlavní napětí nachází na líci výrubu a
je rovno odporu výstroje pi. Minimální hodnota odporu
výstroje pi může být u nevystrojeného výrubu nulová. Horní
limit menšího hlavního napětí se při vytvoření plastické
oblasti v okolí výrubu rovná napětí na rozhraní plastické a
pružné oblasti 

(13)

(14)

(15),

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
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kde peo je napětí na vnější hranici plastické oblasti horni-
ny podle původní HB  podmínky (1)

po – napětí v hornině od vlastní tíhy,
σc – pevnost neporušené horniny v prostém tlaku,
mb,s – nelineární parametry závisející na vlastnostech

horniny

GSI – hodnota z klasifikace hornin. 

Parametry c, ϕ MC podmínky jsou odvozeny pro rozsah
napětí (obr. 4)

σt < σ3 <σ3max ,

po je napětí v hornině od vlastní tíhy,
σc – pevnost neporušené horniny v prostém tlaku,
mb, s – nelineární parametry závisející na vlastnostech

horniny,

GSI – hodnota z klasifikace hornin,

pro MC podmínku ve tvaru

Porovnání řešení
Výsledky přepočtu parametrů MC podmínky z HB pod-

mínky podle tří uvedených postupů pro různé horniny a ne-
vystrojený výrub s nadložím 40 m a napětím v masivu po
1 MPa (tj. liší se průměr výrubu) jsou uvedeny v tab. 4.

kde

(21)

Obr. 4. Nelineární HB a nejlépe odpovídající lineární MC 
podmínka pro rozsah napětí pi-pe

Tab. 4. Porovnání řešení

[MPa] [
o
] [MPa] [

o
] [MPa] [

o
]

1 0 150 25,0 75 13,0 46,0 3,500 68,0 4,100 65,2

1 0 80 12,0 50 3,50 33,0 0,600 59,0 0,620 61,2

1 0 20 8,0 30 0,60 24,0 0,140 41,0 0,090 46,7

1 0 51 16,3 75 4,30 42,0 1,510 61,5 1,690 60,1

1 0 30 15,6 65 2,00 40,0 0,580 58,1 0,540 61,8

1 0 5 9,6 20 0,09 22,4 0,07 28,4 0,060 28,8

1 0 15 10,0 24 0,34 24,0 0,120 38,4 0,070 43,2

1 0 5 10,0 10 – – 0,046 24,1 0,042 23,3

c
 HB 1990   

c
 HB 2002  

Napětí od 
vlastní tíhy 

p 0

Odpor 
výstroje

ϕ
Pevnost 
horniny 

v prostém 
tlaku

Parametr m i 

dle HB 

ϕ ϕ c
Sofian     

[MPa]

GSI

;

.
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Závěr
Z mnoha řešení pro převod mezi parametry MC a HB

podmínky dávají největší shodu řešení odvozená v poslední
době, tj. po roce 2000. Je dobré si uvědomit, že princip no-
vějších řešení využívá matematickou aproximaci závislosti
hlavních napětí a jeho přesnost je daná jednak intervalem
uvažovaného napětí a jednak okrajovými podmínkami řeše-
ní, nicméně je vždy na straně bezpečné. Určitá nevýhoda
novějších řešení je v použití indexové klasifikace (GSI). Ta
není u nás rozšířena, a protože to není čistá tunelářská klasi-
fikace, umožňuje pouze stanovení geomechanických para-
metrů horninového masivu a „ignoruje“ vhodnost masivu
pro tunelování.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného
záměru MSM 6840770003 „Rozvoj algoritmů počítačo-
vých simulací a jejich aplikace v inženýrství“.
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Pruška, J. – Salák, J.: Conversion between Parameters
of Hoek-Brown and Mohr-Coulomb Condition

Mohr-Coulomb yield surface is often used for static
analysis of rocks in engineering practice, but in classifi-
cation of rock mass index classifications are widely
employed. Indexes of these classification systems can be
applied directly to Hoek-Brown yield function. Ther-
efore, several solutions for parameters conversion of
these functions were derived. Three of them – Hoek,
Brown (1990), Hoek, Carranza (2002) and Sofian, Hala-
katevakis (2003) are described in detail, results are com-
pared for several rock types and some recommendations
for practice are presented.

Pruška, J. – Salák, J.: Überführung zwischen Para-
metern der Hoek-Brown- und der Mohr-Coulomb-
Bedingung 

In der Planungspraxis herrscht bei der statischen
Beurteilung von Gesteinen für die Beschreibung des
Verhaltens eines Gesteinsmassivs bisher die Anwendung
der Mohr-Coulomb-Bedingung vor. Für die Klassifizie-
rung eines Gesteinsmassivs und die Bestimmung seiner
vorausgesetzten Eigenschaften setzen sich Index-
(Ziffern-) Klassifizierungen durch, deren Indizes in der
Hoek-Brown-Bedingung der Störung von Gesteinen
angewandt werden (im Folgenden "HB"). Deshalb wur-
den in der Vergangenheit mehrere Lösungen für die
Überführung zwischen den Parametern m und s der HB-
Bedingung von Gesteinsstörungen sowie c und ϕϕ der
MC-Bedingung abgeleitet. Von den vielen Lösungen
werden die drei am meisten benutzten ausführlich be-
schrieben. Es wird ein Vergleich der einzelnen Lösungen
für verschiedene Gesteinstypen durchgeführt, auf dessen
Grundlage einige praktische Empfehlungen angeführt
werden.

Interferometric Stacks in Partially
Coherent Areas

Ing. Ivana Hlaváčová

Dizertace se zabývá interferometrickým posouzením a urče-
ním poklesů poblíž obce Koš�any v poddolovaném území
Ervěnického koridoru. Výsledkem je zjištění, že změny
výšek nelze do budoucna s určitostí předpovědět.

Pozemkové úpravy vyvolané investičními
záměry, jejich navrhování a návaznost na GIS

Ing. Josef Vlasák

V práci se studuje problematika pozemkových úprav vyvo-
laných zejména výstavbou dálnic a jejími důsledky pro sou-
časnou sí� polních cest. Jako matematický model se používá
teorie grafů.

Inovace měření v lokálních geodetických sítích

Ing. Tomáš Jiřikovský

Práce je zaměřena na inovaci pozorovacích metod v aplika-
cích při budování malých geodetických sítí. Dotýká se též
otázek laserového skenování i vhodnosti měření vysoké
přesnosti pro některé problémy.

Modely virtuální reality 
ve stavebnictví a architektuře

Ing. Jan Dvořák

Dizertace se věnuje problematice teoretických základů vir-
tuální reality a jejich aplikaci ve stavebnictví a architektuře.

Vícekriteriální hodnocení variant 
informačních systémů

Ing. Radek Hnízdil

V dizertaci se navrhují kritéria umožňující hodnocení rizik
při projektování a implementaci informačních systémů. Vý-
sledkem je praktická webová aplikace umožňující výběr in-
formačního systému ve stavebnictví.

�dizertace
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Kontrola provedení zemních prací 
automaticky řízeným dozerem

Ing. Tomáš KŘEMEN
prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Terezie VONDRÁČKOVÁ
ČZU – Technická fakulta, Praha

V článku je prezentován experiment s automaticky říze-
ným dozerem. Důraz je kladen na kontrolní měření pro-
vedených zemních prací totální stanicí a terestrickým
laserovým skenovacím systémem.

Úvod
V současné době při provádění rozsáhlejších zemních

prací, jako je například výstavba dálnic, začínají nacházet
uplatnění automaticky řízené zemní stroje. Lze s nimi do-
sáhnout výrazných úspor času, materiálu, pohonných hmot a
v neposlední řadě i pracovníků. 

Automatické řídicí systémy lze instalovat na dozery, ry-
padla, grejdry atd. Obvykle se skládají z řídicí jednotky, hy-
draulického systému ovládajícího pracovní nástroj a navi-
gačního systému. Na zemních strojích se používají dva typy
navigačních systémů – totální stanice umístěná mimo stroj,
cílící na přijímací a vysílací senzor na řízeném stroji, a glo-
bální navigační satelitní systém (GNSS), skládající se z refe-
renční stanice umístěné mimo stroj a stanice na řízeném
stroji. 

Nejprve se připraví digitální verze projektu zemních prací
a uloží se do řídicí jednotky instalované společně s hydrau-
likou na stroji. Poté se připraví navigační systém. Při použi-
tí totální stanice, kterou lze řídit pouze jeden stroj, je nutné
zajistit v pracovní oblasti přímou viditelnost. U systému
GNSS není přímá viditelnost mezi referenční stanicí a stani-
cí na stroji nutná. Pomocí jedné referenční stanice lze řídit
více strojů. Obsluha pouze pojíždí strojem po upravované
lokalitě a systém automatického řízení nastavuje pracovní
nástroj do správné polohy.

Kromě standardních geodetických metod se ke kontrole
provedení zemních prací začaly používat skenovací systé-
my. Lokalita se zaměří před terénní úpravou a po ní. Měření
před úpravou slouží i jako zdroj dat pro projekt řízení prací.

Automatické řízení strojů  podle výrobců přispívá k vý-
razné úspoře pohonných hmot, materiálu, času a zvyšuje
přesnost provedení zemních prací. Konkrétní příklady úspor
však neuvádějí, a proto byl v rámci projektu „Vliv použití
progresivní techniky na urychlení technologických a meři-
cích procesů” č. 103/06/0617 proveden experiment s auto-
maticky řízeným dozerem pomocí GNSS. 

Přípravné práce
Pro ověření přesnosti provedení zemních prací byla

vybrána lokalita staveniště golfového hřiště v katastru obce
Lahovice. První den probíhaly přípravné a zemní práce [1],
druhý den jejich kontrola třemi geodetickými metodami. Pro
zemní práce byl zvolen automaticky řízený dozer Catepillar
D6K XL s šestisměrnou radlicí vybavený systémem řízení
Trimble GCS900 v sestavě Dual GPS, skládající se ze dvou
GNSS přijímačů Trimble MS990,  ovládací jednotky CB430
a referenční stanice Trimble SPS851 (obr. 1). 

Ověřovala se podkladová vrstva silniční komunikace ve
tvaru písmene S délky 144 m s konstantní šířkou 8 m. Pře-
výšení mezi počátečním a koncovým bodem bylo nulové.
Trasa komunikace však byla výškově členitá (obr. 2). Bylo
realizováno 80 m trasy.

Obr. 1. Dozer CAT D6K s GNSS přijímači Trimble MS990
a roverem Trimble SPS851

Obr. 2. Realizovaná část komunikace s výškovými údaji v metrech
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Před zahájením zemních prací byly provedeny přípravné
měřické práce a zaměřeny tři body dočasného pole v míst-
ním souřadnicovém systému. Na jeden z těchto bodů byla
provedena kalibrace projektu (umístění do terénu) [1]. Za-
měření zájmového území před zahájením zemních prací by-
lo podkladem pro vytvoření digitálního modelu terénu před
úpravou a bylo provedeno GNSS roverem Trimble SPS851.

Pásový dozer CAT D6K
Šestiválcový řadový motor se zdvihovým objemem 6,6 l

dozeru Cat C6.6 je vybaven palivovým systémem Caterpil-
lar „Common Rail“. Řada inovací zabezpečuje elektronické
řízení na nejvyšší současné úrovni, přesnou dodávku paliva
a přívodu vzduchu do motoru. Motor má vysokou výkonnost
a mimořádně nízké emise. Má kompaktní konstrukci s kom-
ponenty zesílenými pro těžký provoz. Kombinace zvýšené-
ho nárůstu točivého momentu a maximálního výkonu zlep-
šuje odezvu motoru na ovládání, zajišťuje vyšší tažnou sílu
a kratší časy cyklů hrnutí. 

Dozer D6K je vybaven elektronicky řízeným hydrostatic-
kým systémem pohonu se samostatným ovládáním a nezá-
vislým řízením výkonu každého pásu, což umožňuje rychlou
akceleraci, plynulou změnu rychlosti pojezdu a řazení změ-
ny směru pojezdu dopředu/dozadu při plném výkonu moto-
ru. Elektronicky řízený hydrostatický systém pohonu auto-
maticky udržuje otáčky motoru, což odpovídá požadavkům
na výkon. Umožňuje plynule měnit rychlost pojezdu od 0 do
10 km/h při pojezdu dopředu i dozadu. To dovoluje obsluze
zvolit optimální rychlost podle terénu a typu práce. Tím
nedochází k přerušení přenosu výkonu, běžnému při řazení.
Přenos výkonu na pásy i během zatáčení stroje a možnost
protichodu pásů zvyšuje manévrovací schopnosti stroje a
jeho produktivitu. Při zatáčení dochází ke zpomalení jedno-
ho pásu proti druhému, ale přitom se výkon stále přenáší na
oba pásy. Ze stanoviště obsluhy lze hydraulicky nastavit
výšku  i náklon radlice VPAT a úhel řezu.

Pro měření byl dozer vybaven navigačním systémem
AccuGrade GPS, který vypočítává informace o poloze stro-
je, porovnává polohu radlice se stavebním projektem a pře-
dává je posádce na displej instalovaný v kabině. Obsluha je
tak informována o výšce radlice, potřebě odhrnout nebo při-
hrnout materiál, má vizuální indikaci polohy radlice nad
projektovaným povrchem a vidí grafické znázornění stroje
s jeho indikací umístění. AccuGrade GPS tak dodává všech-
ny potřebné informace a výsledkem je ovládání vyšší úrovně.
Prostředky pro vertikální a horizontální navádění vizuálně
vedou posádku k dosažení požadované výšky a sklonu.

Automatizované funkce umožňují hydraulickému systé-
mu ovládat nastavení radlice, aby její poloha odpovídala
požadované rovině. Posádka využívá naváděcí prostředky a
řídí stroj tak, aby byla průběžně dodržována výška a sklon,
což se odrazí ve vyšší produktivitě práce a omezení únavy
obsluhy. Pobíhající měření prokázala vysokou produktivitu
práce, kdy vytvoření náročného profilu s různými sklony
bylo realizováno během tří hodin.

Zemní práce
Kalibrační soubor z GNNS roveru a projekt komunikace

byly přes  kartu compact flash nahrány do ovládací jednotky
CB430, umístěné v kabině dozeru [1]. Strojník na barevném
displeji viděl aktuální polohu stroje a detailní polohu radlice
vůči projektu. Práce obsluhy spočívala pouze v řízení a
směrování stroje  tak, aby automaticky pohybující se radlice
kopírovala krajnici nebo osu komunikace. Radlice se při

automatickém režimu pohybovala podle potřeby ve směru
nahoru/dolů. V situacích, kdy bylo nutné shrnout nebo na-
hrnout větší množství materiálu, strojník vypnul automatic-
ké řízení radlice a činnost provedl standardním způsobem.

Kontrolní měření
Kontrolní zaměření provedení zemních prací bylo rozdě-

leno na dvě části. První den byla upravená oblast zaměřena
GNSS roverem, druhý den prostorovou polární metodou a
pozemním skenováním. Při kontrolním měření prostorovou
polární metodou byla totální stanice Topcon GPT 2006, umís-
těná přibližně uprostřed zájmové oblasti, připojena metodou
volného stanoviska do místního souřadnicového systému
pomocí třech bodů stabilizovaných a zaměřených předchozí
den. Bylo zaměřeno sto podrobných bodů v patnácti příčných
řezech. Celé měření bylo provedeno z jednoho stanoviska.

Pro měření pozemním skenovacím systémem Leica HDS
3000 bylo totální stanicí zhuštěno bodové pole o jeden bod
na čtyři body. Bodové pole bylo poté signalizováno speciál-
ními terči a zaměřeno skenovacím systémem pro připojení
kontrolního měření do místní souřadnicové soustavy. Skeno-
vací systém byl umístěn přibližně uprostřed zájmové oblasti
tak, aby byla vidět co největší část upravovaného povrchu.
Celé měření probíhalo z jednoho stanoviska.

Zpracování měření 
Podrobné body, získané před zahájením zemních prací

pomocí GNSS, byly použity jako podklad pro řízení dozeru
a pro vytvoření digitálního modelu terénu před úpravou. Po
skončení prací byla komunikace znovu zaměřena pomocí
GNSS a vytvořen model oblasti po úpravě. Oba modely byly
vytvořeny v programu Cyclone. Data z totální stanice i ske-
novacího systému byla zpracována ve stejném programu a
byly z nich vytvořeny modely po úpravě. Celkem byl získán
jeden digitální model terénu před úpravou a tři modely po
úpravě (GNSS, totální stanice a skenovací systém). Pro vy-
hodnocení byl ještě použit model projektu. Všechny modely
byly ve stejném místním souřadnicovém systému.

Vyhodnocení
Vyhodnocení naměřených dat proběhlo porovnáním obje-

mu a ploch výkopů a násypů mezi výše zmíněnými digitál-
ními modely terénu (tab. 1). V tabulce jsou vždy uvedeny
dva modely. Jejich porovnáním se získají údaje o objemu
výkopů a násypů spolu s plochou vztaženou k prvnímu mo-
delu, tedy kolik výkopů a násypů a na jaké ploše je potřeba
udělat na prvním modelu, aby se získal druhý model. Rozdíl
v součtu ploch výkopů a násypů jednotlivých porovnání je
způsoben různou velikostí modelů. Pro menší objem dat
z měření GNSS a totální stanicí je nebylo možné ztotožnit.
Digitální modely terénu z měření před úpravou (drátová síť)
a z měření skenerem (síť s šedou texturou) jsou na obr. 3. 
Z obrázku i z tabulek je patrné, že projekt byl do terénu
umístěn se snahou o vyrovnanou bilanci zemních prací. V le-
vé polovině bylo potřeba zeminu nahrnout, zatímco v pravé
polovině ji bylo třeba odstranit. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že nejlépe se k projektu
přimyká model získaný metodou pozemního skenování.
Porovnání modelů získaných ze skeneru (šedý) a z projektu
(černý) je uvedeno na obr. 4. Díky vysoké hustotě podrob-
ných bodů (rozestup bodů přibližně v centimetrech) bylo
touto metodou také získáno největší množství informací o
zaměřované oblasti proti ostatním metodám (rozestup bodů
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v metrech). Prostorová polární metoda a metoda GNSS
byly zatíženy systematickou chybou mírného zanoření hrotu
výtyčky do terénu při podrobném měření. Proto jsou jejich
výsledné modely lehce zanořené pod model projektu. Přes-
nost těchto dvou metod je rovněž ovlivňována hustotou
zaměřených podrobných bodů a jejich volbou v terénu.

Tento výsledek potvrzuje výstupy experimentů zabývají-
cích se přesností digitálních modelů terénu získaných různý-
mi geodetickými metodami [2]. Při dodržení zásad rozmís-
tění identických bodů a vhodně stanovené hustotě skenová-
ní je výsledná přesnost modelu získaného ze skenování
vysoká a vyhovuje požadavkům na kontrolní metodu prove-
dení zemních prací.  

Závěr
Řešitelskému týmu se podařilo vhodnou kombinací doze-

ru vybaveného progresivním navigačním systémem Accu-
Grade®Laser a GPS pro ovládání a navádění stroje se sta-
vebním pozičním systémem Trimble (v sestavě referenční
stanice GNSS Trimble SPS851, mobilní stanice GNSS
Trimble SPS 881 a ovládací jednotka TCU se softwarem
SCS900) vytvořit mechatronický systém vynikajících pro-
vozních parametrů. Systém v průběhu experimentu vykázal
vysokou přesnost práce, rychlost a produktivitu při úspoře
pracovních sil  geodetických prací, obsluhy stroje a snížení
nákladů na realizaci projektu. Z výsledků  vyplývá, že pro-
vedení zemních prací automaticky řízeným strojem je vzhle-

Obr. 3. Model získaný ze skeneru a model před úpravou

Obr. 4. Model získaný ze skeneru a model projektu
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dem k objektivním podmínkám velmi přesné (tab. 1 – část 1,
sloupec 3). 

Při zemních pracích bylo přesunuto přibližně 200 m3 ze-
miny na ploše 560 m2. Z měření vyplývá, že automaticky ří-
zený dozer pracoval velmi přesně a nejvhodnější kontrolní
metodou je pozemní skenování. Z hlediska přesnosti i eko-
nomiky provozu stroje lze automatické řízení zemních stro-
jů jednoznačně doporučit.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/06/0617 GA ČR.
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Křemen, T. – Pospíšil,  J. – Vondráčková, T.: Check of
Completion of Earthworks by Automatically Controlled
Dozer

This paper presents an experiment employing automati-
cally controlled. Emphasis is on check measurements of
the completed earthworks with a total station and a ter-
restrial laser scanning system.

Křemen, T. – Pospíšil,  J. – Vondráčková, T.: Kontrolle
der Ausführung von Erdarbeiten mit einem automatisch
gesteuerten Dozer

Im Artikel wird ein Versuch mit einem automatisch ge-
steuerten Dozer vorgestellt. Es wird Nachdruck auf die
mit einer Totalstation und einem terrestrischen Laser-
scannsystem durchgeführten Kontrollmessungen gelegt.

Tab. 1. Porovnání objemu a ploch výkopů a násypů mezi dvěma
modely

1. model

2. model
GNSS po 
úpravě

totální 
stanice

projekt
GNSS před 

úpravou

objem výkopů [m3] 21,3 22,5 8,5 94,7

objem násypů [m3] 0,4 0,4 2,2 105,8

plocha výkopů [m2] 504,0 532,0 394,0 253,0

plocha násypů [m2] 36,0 26,0 163,0 313,0

Skener

a) část 1

b) část 2

c) část 3

1. model Projekt
Totální 
stanice

GNSS po 
úpravě

2. model

objem výkopů [m3] 106 89 87,0

objem násypů [m3] 119 141 118,6

plocha výkopů [m2] 284 269 251,0

plocha násypů [m2] 356 428 327,0

GNSS před úpravou

1. model
Totální 
stanice

GNSS po 
úpravě

Totální 
stanice

2. model Projekt Projekt
GNSS po 
úpravě

objem výkopů [m3] 1,8 0,7 5,0

objem násypů [m3] 16,0 16,0 4,6

plocha výkopů [m2] 57,0 57,0 267,0

plocha násypů [m2] 537,0 518,0 299 ,0

�dizertace
Interakce kapalin a pevných látek 
při zemětřesení
Ing. Jan Vachulka

Práce se zabývá metodami pro seizmické zatížení stavebních
a strojních konstrukcí v interakci s kapalinami. Přínos je v
rozšíření možnosti použití standardních programů metody
konečných prvků pro interakci. 

Selected Applications of Eigenparameter
Theory to Laminated Structures
Ing. Alexia Elena Yiakoumi

Dizertace je zaměřena na výpočty laminovaných oblouko-
vých segmentů s využitím vlastních parametrů. Jsou odvoze-
ny vzorce pro programové zpracování optimálního předpí-
nání a pro šíření vlhkosti v tunelové obezdívce.

Characterization and Reconstruction 
of Microstructure of Cement Based
Composites
Ing. Kateřina Forstová

V práci se studují cementové kompozity na mikroúrovni.
Jsou vyvinuty výpočetní nástroje pro popis mikrostruktury
z ESEM snímků a je navržen algoritmus rekonstrukce více-
fázového média.

Využití metod umělé inteligence pro provoz
a řízení ČOV
Ing. Pavla Štefanová

Dizertační práce řeší problematiku řízení čistírenských pro-
cesů ve vztahu k účinnosti a ekonomické efektivnosti čiště-
ní odpadních vod. Je zpracován metodický pokyn pro využi-
tí matematických modelů z oblasti umělé inteligence pro
simulaci provozu a řízení aktivačního procesu.
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Posuzování zranitelnosti komplexních 
systémů infrastruktury

prof. Ing. Josef ŘÍHA, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha
Motto: „Představivost je mnohem důležitější než znalosti.“

Albert Einstein

Článek přispívá k objasnění různých kategorií zranitel-
nosti, analyzuje možnosti měření a kvantifikace této cha-
rakteristiky. Pro analytickou oblast jsou připomenuty
požadavky systémového přístupu, podmíněné pravdě-
podobnosti pro situaci perturbace, fenomén konvoluce.
Teoretická dikce je podpořena analytickými vztahy pro
současnou úroveň poznání.

Expozice problematiky
Zranitelnost vyjadřuje podmínky dané fyzikálními a so-

ciálními faktory a faktory životního prostředí nebo procesy,
které zvyšují, popř. zmenšují, citlivost společenství na účin-
ky ohrožení. Tento koncept se vztahuje na zranitelnost infra-
struktury a systémů životního prostředí. Je to vlastnost sys-
tému, kde malá výchylka může způsobit katastrofální důsle-
dek.

Pro smysluplné posouzení zranitelnosti musí být explicit-
ně definovány tři postuláty zranitelnosti, tj. entita (předmět,
objekt) zranitelnosti, podnět způsobující zranitelnost, hierar-
chizovaný soubor (preference) kritérií pro posouzení inter-
akce mezi entitou a podnětem. Uvedený požadavek předsta-
vuje klíčový přístup systémových věd s tím, že po odborné
stránce jde o nedokončenou strategii z oblasti managemen-
tu rizika.

Zranitelnost (vulnerability) je bytostně komplexní entita
systému, dynamická, tzn. nikoli statická veličina. V měřítku
času a prostoru (např. průmětu do území) určité aspekty
dominují v různém okamžiku a na různém místě. Verbálně
to je antonymum pro zavedené pojmy pevnosti (robustness)
a pružnosti (resilience). Obecně označuje okolnost (condi-
tion) nebo náchylnost (predisposition). Aplikuje se pro jedin-
ce, skupinu, společnost, ale též např. pro stavební konstruk-
ce a obecně pro životní prostředí. Týká se ovlivnitelnosti
(susceptibility) a pružnosti v podmínkách ohrožení a nebez-
pečné události. Ovlivnitelnost je dána bezprostřední blízkos-
tí (proximity) a expozicí (exposure) události mimořádného
významu. Je to potenciál, jak jednak způsobit škodu, jednak
odvrátit ztrátu. Pružnost vyjadřuje přístup ke zdrojům a ka-
pacitám, které určují schopnost obnovy po dopadu pohromy.
V praxi může být systém ovlivnitelný či náchylný k napa-
dení, ale nikoli zranitelný.

Paradigma zranitelnosti dosud postrádá vlastní teorii a
vědeckou definici, která by umožnila přesnou kvantifikaci.
To se týká zejména nepřímých škod, např. společenské
újmy, obchodních ztrát v důsledku destrukce výrobních ka-
pacit, zničení kulturního dědictví (duchovní dimenze) a sys-
témů životního prostředí. Pro komplexní systémy dosud ne-
existuje metrika, způsob měření, konceptuální standardy a
systémové charakteristiky (např. pro citlivost). Fenomén

zranitelnosti umožňuje multiplikativní, synergické nebo kas-
kádové efekty.

Mlhavý, vágní a nesystémový přístup k problematice zra-
nitelnosti kritizuje řada současných dokumentů, např. [3],
[5], [11]. Nicméně jednotlivé obory usilují o definici zrani-
telnosti z hlediska cílených potřeb. V dokumentu [11] je
uveden přehled s více než třiceti různými formulacemi s čas-
to opakovanými výrazy. Významně se liší definice v rámci
bariér věd přírodních, technickoekonomických (uplatnění
matematických vztahů) a společenských. Pro technickoeko-
nomickou oblast je užitečná formalizace zranitelnosti pomo-
cí matematických symbolů na podkladě poznatků systémo-
vé teorie [5].

Za zcela nový fenomén lze pokládat posuzování odolnos-
ti komplexních systémů, které jsou daleko za hranicemi sta-
bility (Systems Far from Equilibrium). Jestliže pro systém
v dynamické rovnováze je cílem výchylku vrátit do původ-
ního rovnovážného stavu (viz představa homeostáze), pak
tento požadavek pro případ soustavy v silně nerovnováž-
ném stavu je nelogický. Řešení spočívá v zajištění pružnos-
ti z hlediska funkce systému, struktury, procesů. Důraz je
kladen na možnost volby, generování scénářů, omezení míry
nejistoty. 

V té souvislosti se zdůrazňuje [12], že nastala doba pro
„zásadní konceptuální přehodnocení odolnosti“ ve smyslu
standardního posuzování impaktu (Impact Assessment).
Řešení problému přibližuje práce [3]. Na obrázku 1 je sche-
maticky uveden vztah velké (A) a malé (B) zranitelnosti
včetně schopnosti adaptace systému v souvislosti s mimo-
řádnou událostí či pohromou. Po jejich vzniku a následném
impaktu se u velké zranitelnosti (obr. 1A) razantně posune
původní stav systému do nové polohy, přičemž na zvládnutí
nové situace je spotřebováno relativně mnoho energie, sys-
tém má velmi široké obalové pásmo schopnosti adaptace;
u malé zranitelnosti (obr. 1B) je posun do nové situace men-
ší, spotřeba energie nižší a obalové pásmo schopnosti adap-
tace je užší.

Razance a délka trvání impaktu na klíčový ukazatel vý-
konnosti KPI (Key Performance Indicators) systému je mí-
rou jeho houževnatosti, když celková odolnost systému je
dána plochou vymezeného prostoru pod křivkou f(t, ∆KPI)
a délkou časové řady potřebné pro obnovu, viz schéma na
obr. 2, tab. 1 a podrobnosti [3].

S pojmem zranitelnosti a odolnosti systému souvisí další
relevantní pojmy; v návaznosti na mezinárodní terminologii
jsou diskutovány v [15], [16]. Z hlediska bezpečnostního
rizika vyžaduje zvýšenou pozornost zranitelnost kategorie
velkých technických systémů (Large Technical Systéme) a
objekty kritické infrastruktury [15]. Definice kritické infra-
struktury v pojetí Evropské unie zahrnuje „… fyzické pro-
středky, obslužná a informační technologická zařízení, sítě a
objekty (prvky) infrastruktury, jejichž poškození nebo zniče-
ní by mohlo mít vážný impakt na zdraví, bezpečnost nebo
hospodářskou prosperitu obyvatelstva nebo efektivní funkci
vlády …“ [2].
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Páteří infrastruktur jsou telekomunikační a informační
systémy. Vzhledem k rostoucí integraci je životně důležité
připravit se na možnost jejich technického selhání, zajistit
bezpečnost informací a chránit se před dezinformacemi. Ji-
nými slovy, následkem silné vzájemné závislosti (Critical
Infrastructure Interdependencies) jsou tyto infrastruktury
výrazně zranitelné a citlivé k narušení nebo zničení. Uvede-
ná vlastnost vede experty k označení kategorie kritické in-
frastruktury jako „systém systémů“ (System of Systeme)
[14], [17]. Zranitelnost konkrétního systému nebo aktiva
vůči určité hrozbě je vyjádřením snadnosti, s jakou může být
systém nebo prvek poškozen. Zahrnují jeho slabá místa,

která mohou být hrozbou zneužita a mohou vést k nežádou-
cím následkům. Zranitelnost systémů bývá prioritně posuzo-
vána z hlediska počtu zemřelých. Schéma na obr. 3 zdůraz-
ňuje modelovou představu smrtelných úrazů v závislosti na
čase (časová osa x je v logaritmickém měřítku) pro různé typy
mimořádných událostí. Nejméně zranitelný je systém C [6].

Zranitelnost systému musí být posuzována z hlediska aktuální hroz-
by a typu potenciální mimořádné události. Pomocnou vizualizaci
časového průběhu smrtelných úrazů popisují tři standardní případy:

� křivka A vyjadřuje události, jejichž efekty a dopady nastávají
v relativně krátké době (sekundy, hodiny, dny). Většina smrtelných
úrazů, vyskytujících se v průběhu a krátce po mimořádné události,
nastává účinkem fyzikální síly. Příkladem jsou důsledky povodně,
zemětřesení, požáru v tunelu. Absolutní většina úmrtí nastává v prů-
běhu několika prvních dnů, časem se počet zemřelých mírně zvýší
v důsledku např. následného stresu;

� křivka B simuluje trvalou a dlouhodobou zátěž škodlivinami
v prostředí, které přispívají ke zvýšené úmrtnosti obyvatelstva. Pro
daný případ nelze identifikovat bezprostřední příčinu v podobě mi-
mořádné události;

� křivka C integruje dopady předcházejících typů ve smyslu jejich
kombinace, např. jaderné a chemické havárie se vyznačují jednak
přímým, jednak nepřímým časově odloženým dopadem na okolí,
postupným uvolňováním radioaktivity, jedovatých látek. To může
být příčinou dlouhodobého vlivu na zvýšenou úmrtnost obyvatel.

Obr. 1. Vztah velké (A) a malé (B) zranitelnosti a schopnosti adap-
tace systému v souvislosti s mimořádnou událostí či pohromou

Obr. 2. Razance a délka trvání impaktu na klíčový 
ukazatel výkonnosti systému 

Známka
Ztráta zařízení nebo vyřazení 

z funkce 
Doba obnovy

0
nemá vliv na provoz, výstupy, 
výrobu nebo služby

méně než 24 hodin

1
zastaví provoz do 1 měsíce 
nebo sníží o 10 % výstupy, 
výrobu nebo služby

24 až 72 hodin

2
zastaví provoz do 2 týdnů 
nebo sníží o 25 % výstupy, 
výrobu nebo služby

72 hodin až 1 týden

3
zastaví provoz do 1 týdne 
nebo sníží o 50 % výstupy, 
výrobu nebo služby

1 týden  až 1 měsíc

4
zastaví provoz do 1 dne nebo 
sníží o 75 % výstupy, výrobu 
nebo služby

1 až 6 měsíců

5

způsobí okamžité zastavení 
provozu, výstupy, výrobu 
nebo služby, uživatel nemůže 
bez tohoto zařízení 
pokračovat v aktivitě

více než 6 měsíců

Tab. 1. Hodnocení impaktu na zařízení a kritičnost ztráty funkce 
pro uživatele [18], [19]

Obr. 3. Rozdílný průběh smrtelných úrazů v závislosti na typu
mimořádné události [7]
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Ve sféře kritické infrastruktury zranitelnost (do určité
míry) splývá s pojmem napadnutelnost. Pod pojmem hroz-
by se rozumí „scénář ohrožení“, tzn. hrozba implicitně
zahrnuje znalost, vlastnosti a plán útoku teroristů. Zranitel-
nost je definována jako pravděpodobnost úspěšného ohro-
žení včetně uvážení použitých ochranných opatření, takže
hrozba a zranitelnost dohromady vyjadřují pravděpodob-
nost úspěšného teroristického útoku. Z důvodu značně
odlišného typu nejistoty teroristického rizika nelze běžným
způsobem aplikovat teorii pravděpodobnosti pro bezpeč-
nostní riziko (tab. 2). 

Lze konstatovat, že vývoj dozrál k holistickému či celost-
nímu chápání bezpečnostního faktoru. Pro posouzení tero-
ristického rizika musí být použita podmíněná pravděpodob-
nost. Systém odezvy (zranitelnost) je závislý na iniciační
události (hrozbě) a důsledek závisí na systému odezvy (zra-
nitelnosti). Závislost je v porovnání s bezpečnostním rizi-
kem mnohem složitější; teroristické riziko obsahuje úmysl-
ný záměr teroristy způsobit zkázu. Pravděpodobnost scéná-
ře ohrožení závisí na způsobu vnímání zranitelnosti poten-
ciálních cílů a vnímání typů hodnot dosažitelných důsledků
ze strany teroristy.

Měření a možnosti kvantifikace zranitelnosti 
Úsilí kvantifikovat zranitelnost je soustředěno na způsob

měření vlastností pohrom včetně připravenosti společnosti,
odolnosti, společenské zranitelnosti a expozice nebezpečí.
Selhání systému v důsledku jeho zranitelnosti a způsob
hodnocení pravděpodobnosti poruch jsou založeny na dvou
principiálních přístupech, tj. na zjišťování:

– intenzity poruch (pro elektrické a výrobní systémy);
– strukturální bezporuchovosti (pro budovy, mosty a jiné

strukturální stavby).
Ve všech případech se pracuje s informacemi zatíženými
neurčitostmi.

Většina prezentovaných modelů pro posuzování zranitel-
nosti vyjadřuje přibližně shodný algoritmus podle obecné
rovnice 

V = f (H, p, f, VM) ,                           (1)

kde V je zranitelnost (vulnerability);
H – hrozba, činitel nebezpečí (hazard, threat);
P – pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí 

(probability); 
f – četnost (frekvence) iniciující událost závažné 

nehody (frequences);
VM – zranitelnost existujících opatření (vulnerability

measures).

Triviální způsob měření nabízí kvalitativní hodnocení zra-
nitelnosti podle podílu ovlivněného obyvatelstva a majetku,
např. verbální zranitelnost je malá < 1 %; průměrná 1–10 %;
vysoká > 10 %.

Analytický pohled na veličinu zranitelnosti naznačuje stu-
die zdůrazňující integrovanou a nedělitelnou jednotu tří veli-
čin systému, tj. hrozby, zranitelnosti a rizika. Podle studie
[1] je uvedena analýza možného dopadu a vzniku škody růz-
ného rozsahu D ve struktuře systému vedoucí až k úplnému
selhání systému F jako následek ohrožení H. Standardní ma-
tematický výraz pro podmíněnou pravděpodobnost výskytu
analyzovaných veličin 

p(F �� D �� H) = p(F|D �� H) ˙ p(D|H) ˙ p(H) ,     (2)

kde D je dopad, důsledek, škoda či újma (damage);
F – selhání (failure);
H – pravděpodobnost (probability);
�� – operátor vyjadřující konvoluci.

Jinými slovy, rovnice vyjadřuje skutečnost, že pravděpodob-
nost společně se vyskytujících veličin D, F a H se rovná
pravděpodobnosti F pro společný výskyt D a H, násobené
pravděpodobností D pro výskyt H, násobený pravděpodob-
ností výskytu H.

Poznámka
Operátor “��” vyjadřuje konvoluci, protože selhání, důsledek a hroz-
ba nejsou čísla, ale pravděpodobnostní rozdělení (konvoluce je ma-
tematická operace, která kombinuje sloučením dva signály tak, aby
vznikl signál třetí).

Pro snadnější pochopení lze základní rovnici zjednodušit
pomocí následující úvahy. Předpokládejme, že F logicky za-
hrnuje D a obdobně veličina D zahrnuje H. To znamená, že
D je nezbytná (musí nastat) pro výskyt F. Obdobně H je
nezbytná (musí nastat) pro výskyt D. Jinými slovy, omezu-
jeme svůj pohled na veličinu selhání tím způsobem, že tato
nemůže nastat bez důsledku (škody, újmy) a tato škoda ne-
může vzniknout bez ohrožení (hrozby, nebezpečí). Základní

Tab. 2. Komparativní analýza rozdílných (imanentně zakódova-
ných) vlastností teroristického rizika a rizika přírodních pohrom [9]

Hledisko, 
ukazatel

Teroristické riziko
Riziko přírodních 
pohrom

historická 
pamě�

Historické údaje nejsou 
k dispozici. Událost 
z 11. 9. 2001 představuje 
první teroristický útok 
ve světovém měřítku 
s vysokým počtem obětí 
a pojištěných škod.

Historické údaje jsou 
monitorovány. 
Přehled extrémních 
událostí je ve 
světovém měřítku 
evidován.

riziko 
události

Existuje silná dynamická 
nejasnost o možném 
riziku. Teroristé pružně 
adaptují strategii (zbraně, 
cíle, čas) podle aktuální 
informace o zranitelnosti.

Riziko je podrobně 
specifikováno. 
Existují verifikované 
modely opřené 
o historickou databázi 
a expertní odhady.

geografické 
riziko

Všechny oblasti jsou 
vystaveny riziku.

Existují vymezené 
citlivé oblasti 
pro určité riziko 
(povodně, 
zemětřesení).

informace

Informace jsou posky- 
továny asymetricky. Vlá- 
da a státní správa udržuje 
informace v tajnosti.

Informace jsou 
sdíleny veřejností 
celoplošně.

typ události

Vláda může ovlivnit 
vznik a vývoj 
teroristického záměru 
(zahraniční politika, 
mezinárodní spolupráce, 
národní bezpečnostní 
opatření).

V okamžiku vzniku 
události nelze 
ovlivnit výskyt 
extrémní přírodní 
pohromy 
(viz přívalový déš�, 
zemětřesení).

připravenost 
a prevence

Zbraně a potenciální 
konfigurace jsou silně 
rozmanité. Možnosti 
individuálního pojištění 
jsou obtížné až nemožné. 

Stát a sektor 
pojiš�ovnictví může 
uplatnit investice do 
preventivních 
opatření.

modelování 
katastrof

První model byl vyvinut 
v roce 2002.

Simulační modely 
katastrof jsou známy 
od poloviny 
osmdesátých let 
minulého století.
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rovnici je proto možné zjednodušit na tvar

p(F �� D �� H) = p(F|D) ˙ p(D|H) ˙ p(H) ,         (3)

kde součin                p(F|D) . p(D|H)                             (4)

představuje výraz pro zranitelnost [1].

Platí axiomatické předpoklady:
– F ⊃ D, tzn. žádné selhání není možné bez dopadu,

vzniklé škody či újmy (dopad je nezbytný pro vznik efektu
selhání);

– D ⊃ H, tzn. žádná škoda nevznikne bez ohrožení či
hrozby (ohrožení je nutné pro vznik škody).

Uvedená struktura obecného výrazu pro zranitelnost varu-
je před skutečností, že např. zranitelnost stavebních kon-
strukcí vykazuje vysokou numerickou hodnotu členu p(F|D)
pro velmi malé hodnoty D. Jinými slovy, počáteční malá
škoda v důsledku např. slabého zemětřesení nebo teroristic-
kého útoku může iniciovat postupný, avšak úplný kolaps
statiky konstrukce. V tomto poznatku včetně důkazu spočí-
vá význam analytického pohledu na zranitelnost systémů ve
své vnitřní podstatě. Nelze opomenout princip celistvosti
(integrity), který vyžaduje holistické pochopení stresové
analýzy, chování materiálu, mechaniky selhání a interakce
jednotlivých složek systému. 

Pro kvantifikaci stupně zranitelnosti stavebních objektů
navrhuje [13] verbálně numerickou stupnici jednak z hle-
diska velikosti destrukce, jednak pravděpodobnosti a atrak-
tivnosti cíle. Výsledky projektu [4] diskutují „strukturální
zranitelnost“ obzvláště velkých soustav (Large Complex
Critical Infrastructures) na bázi topologické analýzy. Studie
[10] analyzuje hledisko udržitelnosti civilních stavebních
systémů v podmínkách mimořádných událostí pomocí
množiny vynaložených nákladů na jednotlivé varianty a
komponenty, které umožňují omezit zranitelnost.

Fundamentální teoretický výklad zranitelnosti je uveden
v dizertační práci [6] na podkladě matematického modelová-
ní, teorie grafů a operační analýzy. Výsledný úspěch útočné
strategie na systém se liší podle toho, kolik uzlů a hran je
poškozeno nebo vyřazeno, čímž se sníží výkonnost systému,
popř. dojde k jeho úplné devastaci. Z grafické vizualizace
chování systému na obr. 4 lze usuzovat, pro který scénář je
zranitelnost vyšší.

V této souvislosti je významná otázka, jakým způsobem
lze měřit zranitelnost systému, např. narušeného rozvodu
elektrické energie. Normalizovaný pokles výkonnosti sítě
(systému) je možné nahradit ukazatelem CECL (Customer
Equivalent Connection Loss), který je funkcí zlomku poško-

zených nebo vyřazených uzlů a hran. Jde o vážený ukazatel
z pohledu uživatele energetické sítě, který je postižen újmou
v důsledku vyvolané rušivé změny – perturbace. Ztrátový
ekvivalent uživatele je vyjádřen jako podíl ztráty CEloss k plné-
mu výkonu CEtot , tj. vztahem

CElossCECL =             .                              (5)
CEtot

Uvedený koncept umožňuje stanovit pořadí pro různé
scénáře (varianty) bez použití ekonomických nebo technic-
kých pomocných nástrojů (Decision Support Systéme). Dů-
sledek odpojení uživatelů od elektrické sítě se diferencuje
podle relativní důležitosti odběratele, např. nemocnice
logicky má větší váhu než administrativní budova nebo síd-
liště. Pro tento účel [6] je navržena veličina faktor CE, jehož
numerická hodnota je různá, např. pro nemocnice 1 000,
čistírnu odpadních vod 400, průmyslový objekt nebo admi-
nistrativní budovu 200, obytný dům s elektrickým vytápě-
ním 1-2, centrálně vytápěný obytný dům 0,8 apod. Pro celko-
vé skóre scénáře platí lineární závislost (výpočet představu-
je prosté vynásobení počtu objektů faktorem CE a součet).
Hodnota těchto faktorů musí být předmětem konsenzu zú-
častněných subjektů v dané oblasti (anketa expertů).

Pro úplnost je třeba zmínit, že do problematiky vstupuje
paradigma indexové metodologie v podobě různých inde-
xových metod; vyčerpávající přehled pro horizont 2004 je
v [8]. Zdrcující kritika „posedlého vyznání indikátorům zra-
nitelnosti“ a pokusů „změřit nezměřitelné“ je dostupná na
internetu.

Závěr
Zranitelnost je komplexní vlastnost, která odráží slabá mís-

ta ve vztahu k možnému narušení funkce, poškození nebo
zničení struktury systému. Analýzu komplikuje vágní pří-
stup k obsahu pojmu (mnohotvárnost, víceznačnost), opo-
míjená práce s podmíněnou pravděpodobností a fenomén
konvoluce. Zranitelnost bezprostředně souvisí s odolností a
pružností systému, se schopností adaptace. Příspěvek nazna-
čuje problém zranitelnosti infrastruktury následkem rušivé
změny (perturbace) na podkladě teorie systémů a současné
úrovně poznání; po odborné stránce jde o nedokončenou
strategii.

Článek vznikl za podpory projektu č. IAA711680701 
GA ČR „Bezpečnostní rizika v procesu posuzování vlivu
na životní prostředí“.
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Říha, J.: Assessment of Vulnerability of Complex
Infrastructure Systems

This article adds to the clarification of various categories
of vulnerability; it also analyzes measurement opportu-
nities and quantification of this characteristic. Given the
analytical field, requirements for a system approach,
conditioned probabilities for the case of perturbation,
and the phenomenon of convolution are mentioned. The
theoretical diction is supported by analytical relations
for the up-to-date level of knowledge.

Říha, J.: Beurteilung der Verletzbarkeit komplexer
Infrastruktursysteme 

Der Artikel trägt zur Klärung verschiedener Kategorien
der Verletzbarkeit bei und analysiert Möglichkeiten der
Lösung der Messung und Quantifizierung dieser
Charakteristik. Für das analytische Gebiet wird an die
Anforderungen eines Systemzugriffs, an die bedingten
Wahrscheinlichkeiten für die Situation einer Pertur-
bation und das Phänomen der Konvolution erinnert. Die
theoretische Diktion wird durch die analytischen Be-
ziehungen für das gegenwärtige Erkenntnisniveau
unterstützt.

Mezinárodní veletrh strojů pro stavební a zemní práce, zařízení pro zpracování a výrobu
stavebních hmot a materiálů se koná každé tři roky. Pořadatelem následujícího ročníku,
který proběhne na pařížském výstavišti Villepinte 20.–25. dubna 2009, je Společnost In-
termat, jež sdružuje profesní svazy výrobců a dovozců stavební techniky (CISMA – Sdru-

žení zaměřené na zařízení pro stavební práce, infrastrukturu, hutnictví a manipulaci, SEIMAT – Sdružení zahraničních
výrobců stavebních strojů a zvedací techniky, stavebních firem, těžařských společností a Comexposium, přední fran-
couzský pořadatel mezinárodních odborných veletrhů). 

V současné době vykazuje veletrh nárůst očekávané čisté plochy o 17 % proti roku 2006. Kromě tradičních oborů bude
pozornost zaměřena na technická zařízení pro těžbu, průzkum a vrty v hlubinných nebo povrchových dolech a
kamenolomech, pro těžbu ropy a zemního plynu, na recyklaci stavebních materiálů a výstavbu silnic. V rámci dvouden-
ního sympozia  budou  evropští odborníci a výrobci diskutovat o současných i budoucích postupech výstavby silnic.

www.intermat.fr
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Fergusonova kubika jako přechodnice 
Ing. Pavla BARTOŠOVÁ
RNDr. Kamil MALEČEK
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku se zabýváme přechodnicemi mezi dvěma po-
lopřímkami a mezi polopřímkou a kružnicovým ob-
loukem v rovině. Jako přechodnici uvádíme Fergu-
sonovu kubiku a ukazujeme její souvislost s kubickou
parabolou. 

1. Fergusonova kubika
Jednou z Hermiteovy reprezentace kubik [3] je kubika,

která je parametrizována vektorovou funkcí 

ve které b0 a b1 jsou průvodní vektory krajních bodů B0 a B1

kubiky pro parametry t = 0 a t = 1, t2 a t3 jsou jednotkové
směrové vektory tečen kubiky v bodech B0 a B1, k a l jsou
kladná reálná čísla a Fi, i = 0, 1, 2, 3, jsou kubické funkce

Autor [2] tuto kubiku nazývá Fergusonova kubika. 

Dále se budeme zabývat rovinnou Fergusonovou kubikou.
Pravoúhlou soustavu souřadnic [0, x, y, z] v prostoru zvol-
me tak, aby bod B0 byl počátek O soustavy souřadnic a kubi-
ka ležela v rovině xy. Průvodní vektor b0 bodu B0 je pak
nulový vektor a vektorová funkce (1) je 

Nechť vektory t2 a t3 jsou lineárně nezávislé. Vektor b1

vyjádříme jako lineární kombinaci vektorů t2 a t3 ve tvaru 

Koeficienty p a q kombinace jsou souřadnice vektoru b1

vzhledem k bázi tvořené vektory t2 a t3. Spočteme je tak, že
(4) vynásobíme skalárně vektory t2 a t3. Dostaneme sousta-
vu dvou rovnic, jejíž řešení je 

Použijeme-li v (3) vyjádření (4) vektoru b1, pak kubika je
parametrizována vektorovou funkcí 

Po dosazení z (2) a úpravě má (6) tvar 

Konstanty p a q jsou jednoznačně určeny zadáním kraj-
ních bodů kubiky a jednotkových směrových vektorů tečen
v krajních bodech. Tvar kubiky určujeme volbou kladných
čísel k a l, viz [2]. Jak je volit v případě, kdy použijeme ku-
biku jako přechodnici, uvedeme ve třetím odstavci.

2. Křivost Fergusonovy kubiky
První a druhé derivace vektorové funkce (7) jsou vektoro-

vé funkce

a

V krajních bodech kubiky pro parametry t = 0 a t = 1 je

Označme α úhel vektorů t2 a t3, které nechť tvoří kladně orien-
tovanou bázi, a nechť 0 < α < 180o. Potom t2 × t3 = sin α.

Vektorový součin

a vektorový součin 

Poznámka 1: Jestliže v bodě B0, resp. B1, je vektor x• (0) × x•• (0),
resp. x• (1) × x•• (1) nulový vektor, pak kubika má v příslušném
bodě inflexní bod, a tedy nulovou křivost. Jestliže sign (3q – l) = 
= sign (3p – k), pak báze tvořené vektory t2, t3, x• (0) × x•• (0) a t2,
t3, x• (1) × x•• (1) mají stejnou orientaci. V případě, že znaménka
čísel 3q – l a 3p – k jsou různá, mají uvedené báze opačnou orientaci. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Křivosti kubiky jsou hodnoty funkce

viz např. [1], [4] .

Dosazením z (8), (9), (10) a (11) do (12) dostaneme kři-
vosti kubiky v bodech B0 a B1. Křivost v bodě B0, resp. B1

je číslo 

Poznámka 2: Pro kubiku jako přechodnici je důležitá orientace smě-
rových vektorů normál v krajních bodech. V bodě B0, resp. B1 je
směrový vektor normály vektor

N0 = 2k(3q – l) sin α (e3 × t2),   resp. N1 = 2l(3p – k) sin α (e3 × t3).

My budeme v odstavci 3.3 potřebovat orientaci vektoru N1. Pokud
číslo 3p – k > 0, resp. 3p – k < 0, pak báze tvořená vektory t3, N1 a
2l(3p – k) sin αe3 je kladně, resp. záporně orientovaná.

3. Fergusonova kubika jako přechodnice
Po přechodnici mezi dvěma danými křivkami požaduje-

me, aby v bodech přechodu měla přechodnice a daná křiv-
ka společnou tečnu a stejnou křivost. Nechť ρ0 a ρ1 jsou kři-
vosti a t2 a t3 jsou jednotkové směrové vektory tečen daných
křivek v bodech přechodu B0 a B1. Užijeme-li jako přechod-
nici Fergusonovu kubiku, pak z podmínky stejné křivosti a
z (13) dostáváme pro čísla k a l soustavu rovnic

Je zřejmé, že soustava může mít více řešení. Použít můžeme
pouze řešení z množiny kladných reálných čísel. 

U Fergusonovy kubiky je důležitá orientace vektorů t2 a t3.
To ukážeme při vytvoření přechodnic mezi polopřímkami a
mezi polopřímkou a kružnicovým obloukem v dalších čás-
tech tohoto oddílu.

3.1. Přechodnice mezi různoběžnými polopřímkami
V rovině mějme dány dvě polopřímky. První je dána po-

čátečním bodem B0 s průvodním vektorem b0 a jednotko-
vým směrovým vektorem t0, druhá počátečním bodem B1

s průvodním vektorem b1 a jednotkovým směrovým vekto-
rem t1. Polopřímky leží na různoběžných přímkách t0 a t1,
orientace polopřímek je dána vektory t0 a t1. Polopřímky jsou
parametrizovány vektorovými funkcemi

a

Přechodnice mezi polopřímkami má krajní body B0 a B1 a
přímky t0 a t1 jsou její tečny v bodech B0 a B1. 

Zavedeme označení
� bod K je průsečík přímek t0 a t1, bod L je pravoúhlý

průmět bodu B1 na přímku t0 (obr. 1);

� vektor t2 = –t0 a vektor t3 = t1 (obr. 2).

Vzhledem k případnému použití, např. v železničním stavi-
telství, budeme předpokládat, že

� bod K je vnitřním bodem úsečky B0L (obr. 1);
� vektor t2 a vektor, který je pravoúhlým průmětem vek-

toru t3 do podprostoru generovaného vektorem t2, jsou
stejně orientované (obr. 2).

Pravoúhlou soustavu souřadnice zvolme tak, aby bod B0 byl
počátkem O soustavy souřadnic, přímka t0 byla osou x,
přímka t1 ležela v rovině xy a souřadnice b1, b2 bodu B1,
resp. jeho průvodního vektoru b1 byla kladná čísla. Nechť 
t0 = (–1,0,0), a proto t2 = e1 = (1,0,0). Vektor t3 = (cos α, 
sin α,0), (obr. 2, obr. 3).

(12)

(13)

(14)

(15)

Obr. 1. 

Obr. 2. 

Obr. 3. 

Obr. 4. 
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Za výše uvedených předpokladů jsou koeficienty p a q
v (4) kladná čísla (obr. 4) a z (5) dostaneme 

V bodech B0 a B1 jsou křivosti ρ0 a ρ1 obou polopřímek
rovny 0. Z rovnic (14) a  (15) je zřejmé, že konstanty k a l
jsou čísla 3p a 3q.
Užitím vzorců (16) a po úpravě dostaneme parametrizaci
přechodnice vektorovou funkcí

Pro volbu b1 = 20, b2 = 2 a α = 30° jsme přechodnici znázor-
nili na obr. 5. 

3.2. Přechodnice mezi rovnoběžnými polopřímkami
Na rovnoběžných přímkách t0, t1 mějme dány dvě polo-

přímky p0, p1 počátečními body B0 a B1 a jednotkovými
opačně orientovanými vektory. Pravoúhlou soustavu souřad-
nic zvolme obdobně jako v odst. 3.1, směrový vektor polo-
přímky p1 je vektor t2 = e1 = (1,0,0) (obr. 6).

Přechodnici mezi polopřímkami, které leží na rovnoběž-
ných přímkách, nelze vytvořit jednou Fergusonovou kubi-
kou. Přechodnici vytvoříme složením dvou Fergusonových

kubik. Bod bude koncovým bodem jedné a

počátečním bodem druhé kubiky. Přímka t, která prochází
bodem C, nechť má spolu s bodem C stejné vlastnosti jako
přímka t1 a bod B1 v odst. 3.1, úhel α je odchylka osy x a
přímky t (obr. 7).

První kubika, která má počáteční bod B0, koncový bod C
a v něm tečnu t, je podle (17) parametrizována vektorovou
funkcí

Druhá kubika je s první kubikou souměrná podle středu
C. Středová souměrnost se středem v bodě C má analytické
vyjádření

a proto druhá kubika je parametrizována vektorovou funkcí

Celou přechodnici jsme při volbě b1 = 20, b2 = 2 a α = 30°
znázornili na obr. 8.

3.3. Přechodnice mezi polopřímkou a kružnicovým obloukem
V rovině mějme danou polopřímku s počátečním bo-

dem B0, která leží na přímce t0 a kružnicový oblouk s počá-
tečním bodem B1, který leží na kružnici o poloměru R. Tečna
kružnice v bodě B1 je přímka t1. Přímky t0 a t1 a vektory t0,

t1, t2, t3 nechť mají stejné vlastnosti jako v odst. 3.1. Stejně
zvolme i soustavu souřadnic (obr. 9).

Soustavu rovnic (14) a (15) tvoří v tomto případě rovnice 

(16)

(17)

(18)

(19)

Obr. 5.

Obr. 8.

Obr. 6.

Obr. 7.

Obr. 9.

αα
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Řešení rovnice (18) je l = 3q a z (16) dostaneme

Rovnice (19) má dvě řešení. Jedno řešení je

a druhé

Po dosazení z (16) má řešení (21) tvar

a řešení (22) má tvar

Protože k má být kladné číslo, tak řešení (23) můžeme pou-
žít, jestliže 

Jestliže je splněna nerovnost (25), pak volba (21) čísla k
znamená kladnou orientaci báze tvořené vektory t3, N1 a
2l(3p – k)sinαe3 (viz Poznámka 2), a to je situace znázorně-
ná na obr. 9. Volba (22) čísla k znamená opačnou orientaci
vektoru  a kružnicový oblouk je s obloukem na obr. 9 sou-
měrný podle tečny t1 (obr. 10).

Použijeme-li ve vektorové funkci (7) vzorců (16), (20) a
(23), resp. (24), tak dostaneme parametrizaci přechodnice,
kterou označme K1, vektorovou funkcí

resp. parametrizaci přechodnice, kterou označme K2, vekto-
rovou funkcí

Kubika K1 (obr. 11) realizuje přechod mezi polopřímkou a
kružnicovým obloukem  z obr. 9 a kubika K2 (obr. 12) mezi
polopřímkou a obloukem z obr. 10. Zvolili jsme b1 = 20, 
b2 = 3, α = 30° a R = 30. 

Poznámka 3: Limitním přechodem pro R → +∞ přejde kružnicový
oblouk v polopřímku a vektorové funkce (26) a (27) přejdou ve
vektorovou funkci (17).

4. Kubická parabola
V železničním stavitelství se jako jedna z přechodnic

mezi polopřímkou a kružnicovým obloukem užívá část
kubické paraboly, která je grafem funkce

y = ax3, a je kladná konstanta, x ∈ [0,b1]. (28)

Krajní body přechodnice jsou počátek O = B0 a B1 = [b1,

ab1
3, 0]. Jde o přechodnici mezi polopřímkou na tečně kubic-

ké paraboly v jejím inflexním bodě O a kružnicovým oblou-
kem na oskulační kružnici v bodě B1.

Zadáním souřadnic b1, b2, b1>0, b2>0, krajního bodu B1 je
určena konstanta a v (28). Přechodnici, která je částí kubic-
ké paraboly, můžeme parametrizovat vektorovou funkcí

Jednotkové směrové vektory tečen v bodech B0 a B1 jsou

Křivosti jsou hodnoty funkce

Poznámka 4: Přechodnice tvaru kubické paraboly se v železničním
stavitelství nazývá Nőrdlingova, podle německého inženýra 
W. Nőrdlinga (1821-1908).

(20)

(21)

(27)

(22)

(23)

(24)

(26)

( ).
cossinsin2

3

21
2

2
2

ααα bb
bR

−
> (25)

(29)

(30)

(31)

Obr. 10.

Obr. 11.

Obr. 12.
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5. Kubická parabola jako Fergusonova kubika
Nechť kubická parabola je dána souřadnicemi [b1, b2, 0]

bodu B1. Potom ze vzorců uvedených v předchozím textu
dostaneme:

Konstanta a konstanta k = b1 nebo k = 3b1.

Dosadíme-li do vektorové funkce (7), pak po úpravě
dostaneme pro k = b1 vektorovou funkci

kterou je parametrizována část kubické paraboly K1 (29) a
pro k = 3b1 dostaneme vektorovou funkci

kterou je parametrizována přechodnice K2.

Pro volbu  b1 = 20, b2 = 3 jsme přechodnici K1 znázornili
na obr. 13 a přechodnici K2  na obr. 14.

Můžeme konstatovat, že při vhodné volbě parametrů, který-
mi je zadána Fergusonova kubika, je Fergusonova kubika
kubickou parabolou. 

6. Závěr
Jak známo, nejlepší přechodnice mezi polopřímkou a

kružnicovým obloukem, užívaná ve stavebnictví, je klotoida
a její 1. aproximace polynomickou funkcí, jejímž grafem je
kubická parabola [6]. Ve zvolené soustavě souřadnic, jak
jsme uvedli v předchozích odstavcích, je kubická parabola
dána dvěma údaji. Například souřadnicemi b1, b2, bodu B1

nebo souřadnicí b1 bodu B1 a poloměrem kružnicového ob-
louku. K vytvoření přechodnice Fergusonovou kubikou za-
dáváme jak souřadnice bodu B1, tak souřadnice jednotkové-
ho směrového vektoru tečny v bodě B1, a také poloměr
kružnicového oblouku. To je nesporná výhoda Fergusonovy
kubiky proti kubické parabole.

Bylo by vhodné porovnat Fergusonovu kubiku jako pře-
chodnici s dalšími používanými přechodnicemi, jejichž pře-
hled je uveden např. v [5], a zjistit, zda by alespoň v někte-
rých případech nebylo její použítí možné či výhodné.
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Bartošová, P. – Maleček, K.: Ferguson´s Cubical Curve
as a Transition Curve

This article deals with the transition curves between two
rays and between a ray and a circular arch in the plane.
Ferguson´s cubical curve is introduced as a circular arch
and its connection with a cubical parabola is presented.

Bartošová, P. – Maleček, K.: Fergusonsche Kurve dritter
Ordnung als Übergangsbogen  

Im Artikel befassen wir uns mit den Übergangsbögen
zwischen zwei Halbgeraden und zwischen einer
Halbgerade und einem Kreisbogen in der Ebene. Als
Übergangsbogen führen wir eine Fergusonsche Kurve
dritter Ordnung an und zeigen ihren Zusammenhang
mit einer kubischen Parabel. 
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Obr. 13.

Obr. 14.

Veletržní fóra a odborné akce
12. – 17. ledna 2009

Mnichov

K prezentacím vystavovatelů na 18. ročníku mezinárodního
odborného veletrhu je nutné připočítat dvě veletržní fóra, určená
především pro odborníky. Fórum „Budoucnost stavění“ se bude
zabývat přednáškami na téma „Megacities“, „Energie a archi-
tektura“, „Bydlení dnes a zítra“, „Solární stavění“, „Dobývání
vizí“ a „Emerging Stars“. Fórum „MakroArchitektur“ se sou-
středí na dialog mezi architekty a průmyslem. Převládají témata
věnovaná tvorbě vnitřního prostoru a vnitřní architektury. Na
programu jsou přednášky pod tituly „Materiál a výrobek“, „Bar-
va a ornament“, „Povrch a inovace“, „Budova a detail“, „Fasá-
dy a jejich funkce“, „Architektura a odpovědnost“. Přednášet
budou renomovaní architekti, plánovači a stavební inženýři. Pre-
zentace budou tlumočeny do angličtiny. Další odborné akce bu-
de možné navštívit v rámci speciálních ukázek, např. trvalá stav-
ba, bezbariérové stavění, eurovize oken a dveří, budoucnost
stavby ze dřeva, italský design.

www.bau-muenchen.de
www.expocs.cz
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Ověření funkčnosti vnitřního zateplení pomocí 
počítačové simulace

Ing. Miloš JERMAN
Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.

Bc. Pavel KUČA 
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek se zabývá návrhem dodatečné vnitřní tepelné izo-
lace a možnostmi ověření funkčnosti počítačovou analý-
zou současného přenosu tepla a vlhkosti. Výsledky
simulovaného průběhu teploty a relativní vlhkosti
ukazují, že systém funguje z tepelně vlhkostního hlediska
velmi dobře a vlhkost v něm nekondenzuje.

Úvod
Téměř každý majitel domu se zabývá otázkou, jak snížit

náklady na jeho provoz. Ve většině případů k největší úspo-
ře dojde snížením spotřeby energie na vytápění. Toho dosáh-
neme, opatříme-li objekt zateplovacím pláštěm, čímž zvýší-
me  tepelně izolační vlastnosti jeho obvodových stěn. Pro
zateplení domu lze použít bu
 vnější, nebo vnitřní izolaci.
Jako vnější izolace může sloužit provětrávaný nebo kontakt-
ní systém. Vnější systémy s sebou přinášejí z pohledu sta-
vební fyziky několik výhod. Vnější zateplení vytvoří  kom-
paktní izolační pláš� po celé ploše budovy. Tím eliminuje
tepelné mosty v místě napojení stropních konstrukcí na
obvodové zdivo. Zároveň objektu pomůže i z estetického
hlediska.  Ovšem ne vždy je vhodné takový druh zateplení
použít. Typickým příkladem je historický objekt, u něhož je
nutné vyhovět požadavkům památkářů na zachování archi-
tektonického vzhledu obvodového pláště. Často jsou také
vnitřní tepelně izolační systémy aplikovány u budov s výraz-
ně členěným průčelím, u nichž by vytvoření kompaktního
tepelného pláště z exteriéru bylo časově a technologicky
náročné. Vnitřní zateplení z pohledu stavební fyziky však
není ideálním řešením. Kromě výhod má i řadu úskalí. Při
návrhu dodatečné vnitřní izolace je nutné předejít několika
rizikům. Největší problém činí zabránění prostupu vodní
páry z interiéru do vrstvy tepelné izolace, v níž by za urči-
tých teplot mohla zkondenzovat. Prostupu vodní páry lze
zamezit dvěma způsoby. Rizikem použití parozábrany pod
vnitřní omítku je nebezpečí jejího mechanického porušení,
které opět může být příčinou kondenzace páry. Proto se
zabýváme návrhem vnitřního tepelně izolačního systému,
který by toto riziko eliminoval.

Charakteristika izolace
Základní ideou navrženého vnitřního tepelně izolačního

systému je nahrazení klasické skladby zateplené vnější ob-
vodové konstrukce ve složení (ve směru od exteriéru k inte-
riéru): nosná stavební konstrukce, tepelná izolace, parozá-
brana; vnitřní omítka se skladbou: nosná konstrukce, retar-
dér pro vodní páru na principu cementového tmelu s vyso-
kým faktorem difúzního odporu, hydrofilní tepelná izolace

na bázi minerální vlny a paropropustná omítka (obr. 1).
Funkčnost nově navrženého systému je možné ověřit ve
třech fázích. Nejprve se provede počítačová simulace a na
jejím základě se návrh optimalizuje. Pokud analýza funkč-
nost potvrdí, je vhodné přistoupit k laboratornímu ověření.  

Experiment semi-scale je časově náročný, trvá přibližně
půl roku, ale poskytuje poměrně přesné výsledky. K téměř
přesným výsledkům vede pokus “full-scale“. Jeho nevýho-
dou je jeho časová a finanční náročnost.

Metodika a vstupní parametry 
Hlavní výhodou počítačového ověření tepelně vlhkostní

funkčnosti je rychlost zpracování jako jednorozměrný, dvoj-
rozměrný nebo trojrozměrný model. Výsledky analýzy jsou
však závislé na kvalitě měření. Vstupní parametry je nutné
měřit v závislosti na vlhkosti materiálů, ze kterých se systém
skládá, což je náročné jednak na čas, ale i na zkušenosti
experimentátora. I přes tyto nepřesnosti však počítačová si-
mulace poskytuje cenné výsledky, na jejichž základě je mož-
né rozhodnout o dalším použití systému. 

Pro počítačové simulace byl použit numerický program
Transmat [1], vyvinutý na Katedře mechaniky Fakulty sta-
vební ČVUT v Praze k řešení současného transportu tepla a
vlhkosti v porézních stavebních materiálech, v konstrukč-
ních detailech i pro trojrozměrné problémy. Transport vlh-
kosti a tepla v konstrukci můžeme vyjádřit jako soustavu
parciálních diferenciálních rovnic řešenou metodou koneč-
ných prvků programovým balíkem SIFEL, jež je součástí
programu Transmat. Základní proměnné, které charakterizu-
jí vlhkostně teplotní stav ve stavební konstrukci, mohou být
charakterizovány jako funkce času a prostoru. Zvláštní
výhodou programu Transmat je možnost řešení variant vzta-
hujících se k různým stavbám, různým materiálům a různým
klimatickým podmínkám. Skládá se z několika podpůrných
programů, které slouží pro uživatelsky příjemnější a snad-
nější zadávání vstupních dat a pro zobrazení výstupních dat.
Vstupní soubor, potřebný pro řešení v programu SIFEL,
může být editován a uživatel má přístup k materiálové a kli-
matické databázi. Pro dále uváděné výpočty byl použit jeden
z úspěšných difúzních modelů, který formuloval německý
stavební fyzik Künzel [2]. Tento difúzní model byl imple-
mentován do programu Transmat. 

Obr. 1. Schéma navrženého systému
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V ověřovaném izolačním systému jsme použili jako tepel-
nou izolaci hydrofilní minerální vlnu typu Dachrock firmy
Rockwool, retardérem vodní páry byla cementová omítka
SM-T FLT firmy Mamut-Therm, paropropustná vápenoce-
mentová omítka typu SM-T VCJ na vnější i vnitřní straně
konstrukce byla od stejné firmy. Nosnou konstrukcí byla
cihelná stěna. Vstupní data pro počítačovou simulaci jsou
uvedena v tab. 1. Součinitel tepelné vodivosti se  měřil v zá-
vislosti na vlhkosti, v tabulce je uveden pouze pro vysušený
stav a stav plně nasycený vodou. Do programu Transmat byl
pro jednotlivé materiály zadán jako funkce v závislosti na
hmotnostní nasákavosti. Pro minerální vlnu Dachrock je rov-
nice tepelné vodivosti λ = 0,0561e0,412x. Konstrukce je z in-
teriérové strany namáhána konstantní teplotou 21 ˚C a kon-
stantní relativní 55 %. Pro exteriérové namáhání byla použi-
ta klimatická data pro referenční rok pro Prahu (obr. 2). 

Výsledky počítačové simulace
Dlouhodobý stav tepelné izolace by měl být charakterizo-

ván vypočítanou teplotou, relativní vlhkostí vzduchu a obsa-
hem vody. Pro porovnání vhodnosti jednotlivých variant
byly vybrány tři charakteristické typy: profil A-Á mezi
vnitřní  tepelnou izolací a retardérem, profil B-B´ mezi retar-
dérem a cihelnou konstrukcí a příčný řez přes celou skladbu
systému (obr. 1). V těchto profilech byla vypočítána závis-
lost relativní vlhkosti vzduchu, teploty a obsahu vody na
čase nebo na poloze. 

Průběh relativní vlhkosti v celé konstrukci během posled-
ního roku simulace zachycuje obr. 3, z něhož je zřejmé, že
vlhkost na omítce v interiéru nepřesáhne 60 %, v tepelné
izolaci a v retardéru 70 %. Na exteriérové omítce se relativ-
ní vlhkost v některých obdobích blíží 100 %, což je vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám logické. Průběh mezi retar-
dérem a tepelnou izolací během pěti let znázorňuje obr. 4.
Maximální relativní vlhkost dosahuje 70 %, což je hodnota

dosti vzdálená nebezpečí kondenzace. Maxima relativní vlh-
kosti na obr. 5, zobrazujícím situaci na rozhraní mezi retar-
dérem vodní páry a nosnou konstrukcí, dosahují 93 %, což
znamená již určité riziko možné kondenzace, zejména pokud
by nastalo extrémně chladné zimní období. Průběh relativní
vlhkosti v příčném řezu konstrukce s dodatečným zateple-

Obr. 2. Schéma navrženého systému, okrajové podmínky

Obr. 3. Průběh relativní vlhkosti pro poslední rok simulace

Obr. 4. Průběh relativní vlhkosti v profilu A-A´ 
(rozhraní mezi retardérem a tepelnou izolací)

Obr. 5. Průběh relativních vlhkostí  v profilu B-B´
(rozhraní mezi retardérem a nosnou konstrukcí)

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti  v profilu C-C´ (podélný profil), 
1. prosince v posledním roce simulace

ρ c κ µ λ dry λ wet θ sat θ hyg

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

omítka 1 490 1 004 8,00E-09 18 0,47 1,53 42 9,5

pálená cihla 1 746 895 3,00E-07 8,5 0,69 1,98 33 1,5

retardér 2 423 801 8,90E-10 22 0,627 1,7 12,2 4,7

Dachrock 1 700 810 5,50E-06 4,3 0,039 0,723 92,5 2

Parametr
[W/mK] [vol. %]

Tab. 1. Materiálové charakteristiky [3]

ρ – objemová hmotnost, c – měrná tepelná kapacita, κ – součinitel
vlhkostní vodivosti, µ – faktor difúzního odporu vodní páry, λdry –
součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu, λsat – součinitel tepelné
vodivosti ve stavu plně nasyceném vodou, θsat – saturovaná obje-
mová vlhkost, θhyg – hygroskopická objemová vlhkost
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ním v zimním období je zřejmý z obr. 6, v tepelné izolaci
dosahuje 70 %. V retardéru však dojde k jejímu prudkému
nárůstu až na 93 %. Průběh teplot v navrženém systému je
zachycen na obr. 7. Největší gradient teploty vzniká logicky
v minerální vlně. 

Závěr
Hlavním kritériem funkčnosti vnitřní tepelné izolace je

výskyt kondenzace vody na rozhraní retardéru a nosné kon-
strukce a kondenzace vlhkosti v izolačním materiálu. Z to-
hoto hlediska systém s minerální vlnou Dachrock vyhovuje
velmi dobře. Při použití retardéru SM-T FLT dosahuje
v zimním období maximální relativní vlhkost na rozhraní

mezi tepelnou izolací a retardérem 70 %, což je hluboko pod
kondenzační zónou. Mezi retardérem a nosnou konstrukcí
dosahují maxima relativní vlhkosti cca 90 %, což je sice
relativně blízko kondenzační mezi, ale vzhledem k velmi
vysokým parametrům přenosu kapalné vlhkosti hydrofilní
minerální vlny ani takové hodnoty relativní vlhkosti nepřed-
stavují vážné nebezpečí pro konstrukci. Tepelně izolační
funkce navržené vnitřní izolace byla při tlouš�ce 100 mm
plně postačující, což je patrné z grafů znázorňujících teplotu
ve zkoumaných profilech. Výsledky dosažené počítačovou
simulací by však bylo vhodné ověřit v další fázi experimen-
tálně, nejlépe v podmínkách semi-scale. 

Článek vznikl za podpory projektu č. FI-IM3/188 
MPO ČR.
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1. prosince v posledním roce simulace

Jerman, M. – Maděra, J. – Kuča, P. – Černý, R.:
Verification of Performance of Interior Thermal Insu-
lation Using Computer Simulations

This paper describes the design of additional interior
thermal insulation and the possibility of its verification
using computational analysis of coupled heat and mois-
ture transport. The simulated temperature and relative
humidity fields show that the system works very well
from the hygro-thermal perspective as no condensed
moisture appears.

Jerman, M. – Maděra, J. – Kuča, P. – Černý, R.: Über-
prüfung der Funktionstüchtigkeit einer inneren Wärme-
dämmung durch Computersimulation 

Der Artikel befasst sich mit dem Entwurf einer nach-
träglichen inneren Wärmedämmung und den Möglich-
keiten der Überprüfung ihrer Funktionstüchtigkeit auf-
grund einer Computeranalyse der gleichzeitigen Über-
tragung von Wärme und Feuchtigkeit. Die Ergebnisse
der simulierten Verläufe von Wärme und relativer Feuch-
tigkeit zeigen, dass das System vom wärme- und feuch-
tigkeitstechnischen Gesichtspunkt sehr gut funktioniert
und dass in ihm keine kondensierte Feuchtigkeit entsteht.

Systematická revitalizace areálu ČVUT na Kar-
lově náměstí byla započata v roce 2004 a ukon-
čena počátkem prosince loňského roku. Do

hlavního vestibulu budovy A je možné vejít novými proskle-
nými vchody nejen z náměstí, ale také přímo ze stanice
metra, nová je i vrátnice s turnikety. Rekonstruovány byly
halové laboratoře Ústavu materiálového inženýrství Fakulty
strojní ČVUT v budově B. 

V Zengerově historické posluchárně z roku 1905, kterou
v objektu E využívá Elektrotechnická fakulta, byly původní
dekorativní a architektonické prvky skloubeny s nejmoder-
nější audiovizuální technikou. Tato památkově chráněná
místnost, známá mezi studenty velmi úzkými a tvrdými lavi-
cemi, dostala nové vybavení. Prostory budou sloužit nejen
pro výuku, ale také pro slavnostní shromáždění a vědecké
konference, které mohou být přenášeny po internetu po ce-
lém světě. Další zázemí, výukové a konferenční prostory
vznikly rekonstrukcí více než 1 000 m2 v půdním prostoru.
Nové uživatele tam dopraví prosklený výtah, ze kterého je
nádherný pohled na panoráma Prahy. Veškeré spojení
v rámci areálu je bezbariérové.

Tisková informace

Rekonstruované prostory na Karlově náměstí
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