
STAVEBNÍ OBZOR
ROČNÍK 18 ČÍSLO 1/2009

Navigace v dokumentu

OBSAH

Mohelníková, J.
Hodnocení osvětlenosti tubusovými světlovody 1

Vejmelková, E. – Černý, R. – Ondráček, M. – Sedlmajer, M. 
Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s alternativními
silikátovými pojivy

6

Kuča, P. – Tesárek, P. – Maděra, J. – Černý, R. 
Posouzení dlouhodobého tepelně vlhkostního chování objektu s vnitřním 
zateplením

9

Fuciman, O. – Škramlik, J.
Vliv kondenzace vodních par na změny tepelné vodivosti stavebních hmot 14

Štibinger, J.
Odhad drenážních odtoků a jejich vliv na odtokové poměry v krajině 18

Kadeřábková, B. – Jašová, E. 
Analýza hospodářského cyklu z pohledu trhu práce v ČR a stavebnictví 24

Švec, M. – Vorel, V.
Měření vodorovných posunů stavebních objektů metodou záměrné přímky – 
část 1 

29

Navigace
Použijte hypertextový odkaz z obsahu k zobrazení textu příspěvku.Z úvodu článku je možné vrátit se stejným způsobem na tento obsah.K prohledávání dokumentu stiskněte klávesy Ctrl + F.Pro rozšířené vyhledávání použijte nástroj, který poskytuje Váš prohlížeč souborů PDF.



STAVEBNÍ OBZOR, odborný lektorovaný měsíčník, vy-
dává Fakulta stavební ČVUT Praha společně s Fakultou
stavební VUT Brno, Fakultou stavební VŠB TU Ostrava
a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Řídí redakční rada, vedoucí re-
daktorka Marcela Klímová. Adresa redakce: Thákurova 7,
166 29 Praha 6, tel.: 224 354 596, klimova@fsv.cvut.cz,
http://www.fsv.cvut.cz/obzor. Vychází každý měsíc kro-
mě července a srpna, cena za výtisk je 40 Kč včetně
DPH (+ poštovné a balné). Objednávky odběru i rekla-
mace přijímá Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovan-
ská 3388, 143 00 Praha 4, tel./fax: 241 770 220, e-mail:
mgdtp@ volny.cz. Odběr je možné zrušit až po vyčer-
pání zaplaceného předplatného. Inzerci adresujte re-
dakci. Technická redakce a realizace: Ing. Milan Gatt-
ringer. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitel-
stvím pošt Praha, č. j. NP 144/1994, ze dne 21. 10. 1994.
Do sazby 9. 12. 2008. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

INDEX 47 755, ISSN 1210-4027

OBSAH

Mohelníková, J.
Hodnocení osvětlenosti
tubusovými 
světlovody  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Vejmelková, E. – Černý, R. –
Ondráček, M. – Sedlmajer, M.

Reologické, mechanické 
a tepelné vlastnosti betonu 
s alternativními 
silikátovými 
pojivy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kuča, P. – Tesárek, P. – Maděra, J. –
Černý, R.

Posouzení dlouhodobého tepelně
vlhkostního 
chování objektu 
s vnitřním 
zateplením  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fuciman, O. – Škramlik, J.
Vliv kondenzace 
vodních par 
na změny tepelné 
vodivosti stavebních 
hmot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Štibinger, J.
Odhad drenážních 
odtoků a jejich vliv 
na odtokové 
poměry 
v krajině  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kadeřábková, B. – Jašová, E.
Analýza 
hospodářského cyklu 
z pohledu 
trhu práce v ČR 
a stavebnictví  . . . . . . . . . . . . . 24

Švec, M. – Vorel, V.
Měření vodorovných 
posunů stavebních 
objektů metodou 
záměrné přímky 
– část 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

CONTENS

Mohelníková, J.
Evaluation of Illuminance 
by Tubular Light 
Guides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Vejmelková, E. – Černý, R. –
Ondráček, M. – Sedlmajer, M.

Effect of Alternative Silicate
Binders on the Parameters
Determining the Durability 
of High Performance 
Concrete   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kuča, P. – Tesárek, P. – Maděra, J. –
Černý, R.

Assessment of Long-Term
Hygrothermal Behaviour 
of Buildings 
with Interior Thermal 
Insulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fuciman, O. – Škramlik, J.
Effects of Water 
Vapour Condensation 
on Changes 
of Thermal Conductivity 
of Building Materials  . . . . . . . 14

Štibinger, J.
Approximation 
of Drainage Discharges 
in Landscape 
and their Impact on Run-off
Conditions  . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kadeřábková, B. – Jašová, E.
Analysis of Economic 
Cycle Given Job 
Market in CR 
and Construction 
Industry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Švec, M. – Vorel, V.
Measurement of Horizontal Shifts
of Building 
Structures by Method 
of Line of Sight 
– Part I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

INHALT

Mohelníková, J.
Bewertung der
Beleuchtungsstärke durch
Hohllichtleiter  . . . . . . . . . . . . . . 1

Vejmelková, E. – Černý, R. –
Ondráček, M. – Sedlmajer, M.

Dauerhaftigkeitseigenschaften
hochwertigen Betons, 
der alternative 
Silikatbindemittel 
enthält  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kuča, P. – Tesárek, P. – Maděra, J. –
Černý, R.

Beurteilung des langfristigen
Wärme- und
Feuchtigkeitsverhaltens eines
Objektes mit innerer
Wärmedämmung  . . . . . . . . . . . . 9

Fuciman, O. – Škramlik, J.
Der Einfluss der Kondensation 
von Wasserdämpfen 
auf die Veränderungen 
der Wärmeleitfähigkeit 
von Baustoffen  . . . . . . . . . . . . 14

Štibinger, J.
Schätzung 
von Dränageabflüssen 
und ihr Einfluss 
auf die Abflussverhältnisse 
in der Landschaft  . . . . . . . . . . 18

Kadeřábková, B. – Jašová, E.
Analyse des Wirtschaftszyklus
aus der Sicht 
des Arbeitsmarktes 
in Tschechien 
und das Bauwesen  . . . . . . . . . 24

Švec, M. – Vorel, V.
Messung der horizontalen
Verschiebungen 
von Bauwerken 
mit der Visierlinienmethode
– Teil 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

REDAKČNÍ RADA
Předseda:
prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.

Místopředseda:
doc. Ing. Alois MATERNA, CSc.

Členové:
doc. Ing. Jiří BROŽOVSKÝ, Ph.D.
prof. Ing. Milena CÍSLEROVÁ, CSc.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc.
doc. Ing. Vladislav HORÁK, CSc. 
prof. Ing. Milan JIRÁSEK, DrSc.
doc. Ing. Marcela KARMAZÍNOVÁ, CSc. 
doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. 
doc. Ing. Jan KRŇANSKÝ, CSc.
Ing. Karel KUBEČKA, Ph.D.
prof. Ing. arch. Alois NOVÝ, CSc. 
prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
prof. Ing. Jaromír ŘÍHA, CSc. 
prof. RNDr. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc. 
prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc.
Ing. Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D.



Světlovody jsou trubicové systémy, které opticky spojují
venkovní prostředí s interiérem. Jejich funkce je zalo-
žena na principu dopravy světla na velké vzdálenosti po-
mocí mnohonásobných odrazů od vysoce reflexního po-
vrchu. Instalace světlovodů přináší zlepšení zrakové po-
hody v budovách. 

Úvod
V souvislosti s energeticky úspornými opatřeními a vyš-

šími požadavky na zrakovou pohodu člověka je problematika
denního osvětlení budov velmi aktuální. Technicky již existují
možnosti, jak přivést denní světlo nestandardním způsobem i
do obtížně osvětlitelných prostor. I když nelze světlovodné
systémy [1] jednoznačně považovat za systémy denního
osvětlení, jejich využití umožňuje zlepšení světelných podmí-
nek v budovách a přispívá k úsporám elektrické energie. 

Způsoby vedení světla do vnitřních částí budov jsou zná-
my již od starověku, vývoj současných tubusových světlo-
vodů lze sledovat od druhé poloviny dvacátého století. Roku
1986 patentoval v Austrálii systém jednoduchého tubusové-
ho světlíku Sutton [2] a v roce 1992 jej ještě zdokonalil [3].
Světlík sestával z nástřešní kopule, reflexního tubusu a strop-
ního krytu – difuzoru. Patent Bixbyho [4], vydaný v roce
1996, umožnil natáčení světlovodného tubusu a jeho instala-
ci v šikmých střechách. Oba vzory našly praktické uplatně-
ní nejen v Austrálii, ale i v Severní Americe a brzy se roz-
šířily i do Evropy (obr. 1). 

Tubusové světlovody se jako zdánlivě jednoduché osvět-
lovací prvky začaly používat bez návrhových pravidel a
požadavků. Je tedy jasné, že s prvními instalacemi se dosta-
vily problémy, spočívající především v nedostatečné osvět-
lenosti za podmínek zatažené oblohy, nebo naopak s oslňo-
váním za slunečných dnů. Proto vyvstala potřeba se o svět-
lovody více zajímat a vytvořit pro jejich navrhování a vy-
užívání v budovách pravidla.

V posledních dvaceti letech vznikaly matematické mode-
ly i experimentální studie pro vyhodnocení denní osvětle-
nosti vnitřních prostor. Vzhledem k různým metodám a pří-
stupům k vyhodnocení a ve snaze sjednotit návrhová krité-
ria byla při mezinárodní komisi pro osvětlování CIE [5]
ustavena skupina Technical Committee TC 3-30 Hollow
Light Guides. Mezinárodní tým specialistů pak na základě
dostupné literatury, výsledků současného výzkumu a zkuše-
ností ze světlovodných instalací připravil podklady pro
návrh a posuzování světlovodů [6].

Metoda hodnocení 
Funkci světlovodů lze ověřit světelně technickým měře-

ním. Většinou se měří osvětlenost na pracovní rovině pod
světlovodem a vyžaduje se soubor opakovaných měření ve
stejném čase v interiéru i exteriéru. Podle požadavků normy
[7] jsou směrodatná pouze měření při rovnoměrně zatažené
obloze.

V praxi není často možné z časových nebo prostorových
omezení provádět dlouhodobá měření, zvláště při obtížné
přístupnosti do pracovních prostor a na střechu. Proto byla
stanovena jednoduchá metoda pro vyhodnocení příspěvků
osvětlenosti od světlovodu na libovolné pracovní rovině.
Vnitřní odražená složka v prostoru pod tubusem, vznikající
odrazem světla od vnitřních povrchů stěn, podlahy, stropu,
nábytku a jiného interiérového vybavení [8], není do výpoč-
tu pro přehlednost zahrnuta. Lze ji ovšem do výsledného
posouzení začlenit určením celkové osvětlenosti, vyhodno-
cené metodou superpozice dílčích světelných příspěvků od
prostupu světla světlovodem a světelných příspěvků od vnitř-
ní odražené složky.

Postup pro vyhodnocení osvětlenosti je rozdělen do dvou
kroků. V prvním kroku se stanoví jas stropního krytu světlo-
vodu (difuzoru). Ten závisí na velikosti světelného toku,
který prochází světlovodem, a tedy na vnějších světelných
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Obr. 1. Tubusové světlovody
a – patent Suttona [1], [2]; b – patent Bixbyho [3]

1 – nástřešní kopule, 2 – světlovodný tubus s vysoce reflexním
povrchem, 3 – stropní difuzér
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podmínkách. Obecně lze jas difuzoru Ld [cd m-2] vyjádřit
vztahem [9]

kde Φ je světelný tok vystupující ze světlovodu [lm];
A – plocha difuzoru [m2];
ω – prostorový úhel, ve kterém se světlo ze světlovo-

du dostává do posuzovaného místa na pracovní
rovině [sr];

θ – úhel mezi normálou plochy difuzoru a směrem
světelného paprsku od středu difuzoru do posu-
zovaného místa [°].

Jas difuzoru byl monitorován jasovou kamerou pro klimatic-
ké podmínky odpovídající obloze jasné, oblačné až rovno-
měrně zatažené.

Druhý krok hodnocení sestává z výpočtu osvětlenosti na
zvolené pracovní rovině pod světlovodem. Vyhodnocuje se
tedy světlo, které prochází přímo ze světlovodu. Osvětlenost
v libovolném bodě na pracovní rovině v místnosti se stano-
ví na základě průměrných hodnot jasu difuzoru pro dané
vnější světelné podmínky. Pracovní rovina je umístěna v li-
bovolné výšce pod světlovodem a může být nejen vodorov-
ná, ale také šikmá, např. při hodnocení osvětlenosti ve scho-
dišťovém prostoru. 

Osvětlenost Ei [lx] na pracovní rovině kolmé ke směru
dopadu světelného paprsku (obr. 2) se vypočítá podle vzor-
ce

kde Ld je střední hodnota jasu stropního difuzoru [cd m–2];
V – svislá vzdálenost od středu difuzoru na pracovní 

rovinu [m];
dωi – prostorový úhel ve směru paprsku, ve kterém

světlo z difuzoru světlovodu dopadá na posuzo-
vaný bod na pracovní rovině [sr];

θi – úhel mezi svislou osou světlovodu a spojnicí stře-
du difuzoru a posuzovaného bodu na pracovní
rovině [°];

Ai – plocha kolmého průmětu stropního difuzoru ve
směru spojnice mezi středem difuzoru a posuzo-
vaným bodem na pracovní rovině [m2].

Plocha difuzoru Ai se stanoví jako

kde r je poloměr difuzoru [m]. Vztah (2) pro výpočet osvět-
lenosti Ei lze pomocí rovnice (3) přepsat 

V případě, že se uvažuje průmět do roviny, která není kolmá
k ose prostorového úhlu, se vztah (4) koriguje na průmět do
příslušné roviny s (obr. 2)

kde θs je úhel, který svírá rovina dopadu s osou prostorové-
ho úhlu, ve kterém dopadá světlo ze stropního difuzoru, tedy
spojnice středu difuzoru a posuzovaného místa v místě do-
padu na skloněnou rovinu. Pokud jde o rovinu rovnoběžnou
se stropním difuzorem, potom se uvedený vztah (5) zjedno-
duší na tvar 

Příklad
Pro vyhodnocení osvětlenosti podle uvedené metody byl

použit světlovod ∅ 0,52 m, celkové délky 4,8 m, instalova-
ný v prostoru chodby v centrální části školní budovy (obr. 3,
obr. 4). Jas stropního difuzoru byl stanoven ze snímků poří-
zených analyzátorem LMK Vario pro různé venkovní pod-
mínky – pro jasnou, polojasnou a rovnoměrně zataženou ob-
lohu (obr. 5, tab. 1). 

Průměrný jas oblohy nad světlovodem se měřil multimet-
rem CEM DT-8823. Porovnání hodnot osvětlenosti na pra-
covní rovině 2 m pod světlovody běžně používaných průmě-
rů 0,25; 0,50 a 0,75 m pro zadané hodnoty jasů stropních
difuzorů pro hodnoty 1 000, 4 000 a 14 000 cd m-2 je uvede-
no v tab. 2. Vypočtené hodnoty osvětlenosti byly porovná-

(1)

(2)

Obr. 2. Schéma základních vztahů pro výpočet osvětlenosti 
na různých rovinách

(3)

(4)

(5)

(6)

minimální maximální střední
standardní 
odchylka

I 1 094,0 1 917,0 1 541,0 114,0

II 988,6 2 016,0 1 589,0 153,6

III 866,4 1 903,0 1 562,0 141,2

průměr 983,0 1 945,3 1 564,0 136,3

I 2 540,0 4 512,0 3 485,0 364,0

II 306,7 4 574,0 3 568,0 340,0

III 2 025,0 4 700,0 3 489,0 438,4

průměr 1 623,9 4 595,3 3 514,0 380,8

jasná, I 5 679,0 17 130,0 13 790,0 1 622,0

slunečná II 6 515,0 17 220,0 13 910,0 1 549,0

III 6 762,0 17 690,0 14 310,0 1 387,0

průměr 63 18,7 17 346,7 14 003,3 1 519,3

Obloha Řez
Jas stropního difuzoru L d [cd m–2]

zatažená 

jas 4 825 cd m-2

polojasná 

 * Hodnoty jasu stanovené pro řezy I, II a III na obr. 5 .

jas 9 292 cd m-2

jas 31 820 cd m-2

Tab. 1. Jas stropního difuzoru*
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ny s hodnotami ze světelných měření pro podmínky jasné,
polojasné a zatažené oblohy. Osvětlenost se vyhodnocovala
na pracovní rovině 850 mm nad podlahou (2 m pod stropním
difuzorem). K měření sloužil luxmetr Lutron LX. 

Poznámka: Vzdálenosti 0-3 m jsou vodorovné vzdálenosti na pra-
covní rovině od svislé osy světlovodu. Úhly θ0-θ3 svírá spojnice
středu difuzoru s posuzovaným bodem na pracovní rovině a se svis-
lou osou světlovodu.

Z obrázku 3 je patrné, že světlovod je posunutý směrem
k okraji místnosti. Zde by výsledky měření byly jistě ovliv-
něny odrazem světla od blízké stěny. Pro omezení vlivu
vnitřní odrazné složky byla stěna po dobu měření zakryta
černým plátnem, čímž byly zabezpečeny podmínky pro zjiš-
tění světelného příspěvku pod světlovodem. Porovnání na-

měřených a vypočtených hodnot je uvedeno v tab. 3. Chyba
ve výpočtu 7,5-7,6 % je pro polojasnou a zataženou oblohu,
pro jasnou slunečnou oblohu se rozdíl mezi vypočtenými a
naměřenými hodnotami zvětšuje až na 42,8 %. To je způso-
beno tím, že ve výpočtu byla zadána hodnota stropního difu-
zoru pro jasnou oblohu, která odpovídá průměrné hodnotě.
Ve skutečnosti výsledky měření ovlivnila místní a časová
proměnlivost a dynamika denního světla, která je během jas-
ného dne výrazná.

Měření byla provedena podle požadavku pro denní osvět-
lení – rovnoměrně zatažená obloha, venkovní osvětlenost na
nezastíněné vodorovné rovině 3 800 až 5 000 lx [7], [10]. Na-
měřené a vypočítané hodnoty osvětlenosti na pracovní rovi-
ně v ose světlovodu a ve vzdálenosti 0,5; 1,0; 1,5 a 2,0 m od
osy jsou porovnány v tab. 4. 

Rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými daty, uvedenými
v tab. 3, je způsoben rozdílnými vstupními údaji použitými
pro výpočet. Přímá složka osvětlenosti, vznikající prostřed-
nictvím mnohonásobných odrazů světlovodem, byla uvažo-
vána při výpočtu. Výsledky z měření vnitřní osvětlenosti

Obr. 3. Schéma řezu a půdorysu místnosti se světlovodem

Obr. 4. Fotografie a jasový snímek místnosti se světlovodem

Tab. 2. Vnitřní osvětlenost [lx]

0,25 0,5 0,75

1 000 49,1 12,3 110,4

4 000 196,4 49,2 441,6

14 000 687,4 172,2 1545,6

1 000 35,1 8,8 79

4 000 140,5 35,2 316

14 000 491,4 123,2 1106

1 000 17,4 4,3 39

4 000 69,4 17,4 156,1

14 000 243,6 60,2 546

1 000 8,4 2,1 18,8

4 000 33,5 8,4 75,4

14 000 117,6 29,4 263,2

1
(θ 1 = 26,6˚)

2
(θ 2 = 45,0˚)

3
(θ 3 = 56,3˚)

Průměr tubusu světlovodu  d [m]Vzdálenost 
(úhel θ )

Jas difuzoru  

L d [cd m–2]

0
(θ 0 = 0,0˚)

Tab. 3. Porovnání získaných hodnot 
(v ose světlovodu, 2 m pod difuzorem)

výpočet 53,1

měření 57,5

výpočet 185,1

měření 200,0

jasná výpočet 732,3 42,8

polojasná 7,5

Osvětlenost E 
[lx]

Rozdíl 
[%]

Obloha Zdroj

zatažená 7,6

Tab. 4. Porovnání osvětlenosti pod světlovodem při rovnoměrně
zatažené obloze

Vzdálenost [m] 
od svislé osy x

0 0,5 1 1,5 2

osvětlenost [lx]

    měřená 57,5 44,5 29,7 16,3 4,5

    vypočítaná 53,1 51,9 38 15,6 4,8

rozdíl [lx] 4,4 7,4 8,3 0,7 0,3

rozdíl [%] 7,6 14,2 21,8 1,2 5,3
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jsou však ovlivněny vnitřní odraženou složkou od podlahy a
podhledu v posuzované místnosti. Pro výpočet byl předpo-
kládán ideálně rozptylný difuzor, reálný difuzor však pro-
pouští nejvíce světla přímo ve směru svislé osy světlovodu.
Výpočty založené na předpokladu ideálního rozptylu světla
stropním difuzorem však dávají vyšší hodnoty osvětlenosti
ve vzdálenějších místech od svislé osy světlovodu v porov-
nání s naměřenými údaji. 

Z porovnání vyplývá, že popisovanou metodu hodnocení
osvětlenosti pod tubusovými světlovody lze použít zvláště
pro podmínky zatažené a polojasné oblohy. Pro ukázku byl
proveden výpočet osvětlenosti na pracovní rovině 2 m pod
světlovody různých rozměrů (poloměr r = 0,1-1,0 m), výpo-
čet byl proveden pro jas difuzoru Ld = 1 000 cd m-2 při zataže-
né obloze (obr. 6).

Závěr
Osvětlenost v prostoru pod světlovodem se může výraz-

ně měnit v závislosti na venkovních podmínkách. Jak je
zřejmé z výsledků výpočtů i měření, osvětlenost na pracov-
ní rovině 2 m pod difuzorem se mění v rozsahu 53 až 1280 lx.
Dosažené výsledky se shodují se závěry obdobných posou-
zení, uvedených v odborné literatuře [11]-[14]. Z vyhodno-
cení je patrné, že světlovody sice nemohou denní osvětlení
okny nahradit, lze je však využít jako doplňkový zdroj svět-
la, a především tam, kde instalace klasických osvětlovacích
otvorů není možná, např. v chodbách, halách, vestibulech a
prostorách pod úrovní terénu. 

Tubusové světlovody tedy představují osvětlovací systém,
který otevřel možnosti k zajištění hygienických požadavků

na osvětlení s minimálními energetickými a provozními
náklady v těch částech budov, kde se až donedávna mohlo
svítit pouze elektřinou. Hlavním přínosem je umožnění pří-
stupu přirozeného denního světla včetně dynamických změn
v závislosti na venkovních světelných podmínkách. Dyna-
mický účinek s měnící se barvou a intenzitou denního osvět-
lení je nezbytný pro zajištění zrakové pohody. Zvláště v pro-
vozech, kde převažuje monotónní činnost, je dynamika den-
ního světla silně motivující. I když světlovody nelze považo-
vat za systémy denního osvětlení, je možné jejich prostřed-
nictvím dynamiku denního světla získávat. V tomto směru
mohou světlovody najít široké uplatnění s ohledem na jejich
aplikovatelnost téměř u všech typů budov.

Hodnocení světlovodů probíhalo za podpory projektů
MŠMT Kontakt CZ-102 “Výzkum reálných celoročních
podmínek osvětlenosti pro efektivní využití světlovodů v
klimatických podmínkách ČR a SR” a MŠMT Kontakt
MEB 080804 “Směrové charakteristiky difuzorů pro sys-
témy světlovodů”.
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a) b) c)
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Mohelníková, J.: Evaluation of Illuminance by Tubular
Light Guides

Light guides are special tubular systems, which optically
connect outdoors with indoors. Their function is based
on the principle of light transport to a distant place due
to multi-reflections on highly reflective surface. Practical
applications of tubular light guides have brought possi-
bility of improvement of visual comfort in buildings. The
article presents a method of the evaluation of illumi-
nance under the light guide. 

Mohelníková, J.: Bewertung der Beleuchtungsstärke
durch Lichtleiter 

Hohllichtleiter sind röhrenförmige Systeme, die die
Außenumwelt mit dem Gebäudeinnern verbinden. Ihre
Funktion basiert auf dem Prinzip des Lichttransports
über große Entfernungen mit Hilfe vielfacher Reflexio-
nen an einer Reflexionsoberfläche. Die Installation von
Lichtleitern bewirkt die Möglichkeit einer Verbesserung
der optischen Behaglichkeit in Gebäuden. Der Artikel
beschreibt die Art und Weise der Auswertung der
Beleuchtungsstärke unter dem Hohllichtleiter.
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Mnichov
Nosným tématem veletrhu, určeného malým a středním podnikatelům, je v letošním roce  přestavba nebo dodatečné
vybavení užitkových vozidel. Návštěvníci zde mohou získat informace o vozidlech nové generace, o možnostech přestav-
by automobilů na zemní plyn, různých technologiích čističů motorové nafty, a to vše v souvislosti s požadavky Evropské
unie na ochranu životního prostředí. Nářadí a stroje automobilové dílny zaujímají třetinu celkové plochy.  Expozice věno-
vané restaurování historických i současných vozidel přehlídku završují.

www.ihm.de

Areál PARK je jeden z největších svého druhu v České
republice. Tvoří ho 12 budov o rozloze více než 190 000 m²
a díky své poloze a unikátním architektonickým prvkům je
velmi dobře vidět již z dálky. Organická stěna (Datum Wall)
po celé přední části areálu slouží jako protihluková bariéra,
a zároveň je to skvělý příklad využití ekologických techno-
logií snižujících emise uhlíku, které při provozu areálu vzni-
kají. Všechny objekty jsou obklopeny velkým množstvím
prakticky řešených ploch zeleně, pečlivě vybraných druhů
stromů, rostlin a travin. Přírodní atmosféru dotvářejí všudy-
přítomné potoky, fontány a jezírka. Zahradní nádvoří a ves-
tibuly spojují budovy s okolním areálem, a vytvářejí tak oje-
dinělý koncept kancelářského pracoviště. V noci jsou budo-
vy osvětleny barevnými reflektory, což vytváří zajímavý es-
tetický efekt. Příjemné pracovní prostředí pak dotvářejí ori-
ginálně řešené interiérové i venkovní zahrady a parky. Par-
kové plochy v okolí projektu jsou první veřejné parky, které
v České republice vznikly od roku 1938. 

Komplex se nachází v nejrychleji se rozvíjející pražské
obchodní lokalitě hlavního města se skvělou dopravní
dostupností. Stanice metra Chodov je vzdálena pouhých 50 m, 
v těsné blízkosti areálu vede dálnice Praha – Budapeš	 – Ví-
deň.  Přilehlé nákupní a zábavní centrum Chodov spoluvy-
tváří novou dynamickou čtvr	.  

Architektonický koncept tohoto projektu měli na starost
Jakub Cigler a Vincent Marani z architektonického studia
Cigler Marani Architects. Společnost v současnosti zaměst-
nává přes šedesát lidí a má na kontě velké množství význam-
ných projektů v České republice včetně nové budovy Rádia
Svobodná Evropa a vítězného návrhu na přestavbu Václav-
ského náměstí.

Tisková informace

�projekty
Kancelářský areál PARK 
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Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti
betonu s alternativními silikátovými pojivy

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

Ing. Michal ONDRÁČEK
Ing. Martin SEDLMAJER

VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku jsou prezentovány výsledky měření materiá-
lových parametrů vysokohodnotných betonů s obsahem
alternativních silikátových pojiv, konkrétně strusky, po-
pílku a metakaolinu. Reologické, mechanické a tepelné
vlastnosti jsou porovnány s vlastnostmi referenčního be-
tonu bez obsahu těchto pojiv. 

Úvod
V posledních letech se pozornost výrobců cementu a be-

tonu obrací k náhradě energeticky náročného pojiva alterna-
tivními materiály. V případě cementu nejde jen o vysokou
spotřebu tepla při jeho výrobě, ale také o emise oxidu uhli-
čitého, který vzniká nejen při spalování organických látek
používaných jako palivo, ale také při rozkladu vápence, jenž
je hlavní surovinou pro výrobu portlandského cementu. Při
výrobě 1 t cementu je emitována do ovzduší cca 1 t CO2. Ja-
ko alternativní materiály, které se chovají při vytváření pev-
né struktury betonu jako pucolánová, resp. hydraulická poji-
va, lze použít popílky nebo strusky, které vznikají jako od-
pad v jiných průmyslových odvětvích. Dalším materiálem
je metakaolin, který se vyrábí odvodněním kaolinu při teplo-
tě okolo 700 °C, což je teplota téměř o 800 °C nižší než teplo-
ta výpalu cementu [1]-[3].  

Cílem tohoto článku, zaměřeného na prezentaci reologic-
kých, mechanických a tepelných vlastností vysokohodnot-
ných betonů, ve kterých byla část portlandského cementu
nahrazena elektrárenským vysokoteplotním popílkem, jem-
ně mletou vysokopecní granulovanou struskou a metakaoli-
nem, je rozšířit poznání o možnostech použití alternativních
silikátových pojiv. Experimentální měření byla prováděna
v laboratorních podmínkách při teplotě 22 ± 1 °C.

Materiály 
Vysokohodnotné betony byly vyrobeny ve čtyřech modi-

fikacích. Jako náhrada cementového pojiva byla použita
jemně mletá vysokopecní struska, elektrárenský popílek a me-
takaolin MEFISTO K 05. Měřené parametry byly porovná-
ny s vlastnostmi referenčního betonu, který neobsahoval žád-
nou z těchto příměsí.

Ve směsi pro výrobu vysokohodnotného betonu bylo na-
hrazeno 9,1 % cementu alternativními silikátovými materiá-
ly. Vlastnosti získaných směsí byly porovnány s vlastnost-
mi referenčního betonu (tab. 1). Množství záměsové vody
bylo pro všechny receptury zvoleno tak, aby bylo dosaženo
konzistence S3 [4], a tím zajištěna zpracovatelnost čerstvé-
ho betonu. 

Vysvětlivky:
BS – jemně mletá vysokopecní struska (Kotouč, Štramberk), BP –
elektrárenský vysokoteplotní popílek (ČEZ, Elektrárna Dětmarovi-
ce), BM – metakaolin MEFISTO K 05 (ČLUZ, Nové Strašecí), 
BR – referenční beton, HPC – High Performance Concrete

Měření a výsledky 

Konzistence čerstvého betonu
Objemová hmotnost čerstvých záměsí a po 28 dnech ulo-

žení v normovém prostředí je uvedena v tab. 2. Nejnižších
hodnot dosahovala referenční záměs, nejvyšších s příměsí
strusky. U vytvrzených betonů dosahovala nejvyšších hod-
not opět záměs se struskou, nejnižších s metakaolinem. Roz-
díly nebyly výrazné a lze předpokládat, že jsou pouze v roz-
mezí chyby měření.  

Konzistence se sledovala podle sednutí kužele (obr. 1),
u čerstvých betonů s přídavkem strusky a metakaolinu bylo
130 mm, s použitím popílku 150 mm, což bylo identické
s referenční směsí. Dávkování komponent betonu bylo stej-
né pro všechny vzorky, měnil se pouze druh příměsi. Rozdí-
ly v konzistenci lze tedy přisuzovat odlišným vlastnostem a
velikosti částic pojiv.

Mechanické parametry   
Zkoušky v tahu za ohybu a tlaková zkouška probíhaly na

elektromechanickém zkušebním lisu VEB WPM Leipzig 
3 000 kN s možností řízení posunem příčníku, silou nebo
z měřené deformace tělesa. Nejvyšší možná síla v tahu i v tla-

Tab. 1. Složení směsí vysokohodnotného betonu

BM BP BS BR

cement CEM I 42,5 440 440 440 484

písek 0-4 mm, těžený, praný 812 812 812 812

dr	 8-16 mm 910 910 910 910

superplastifikátor Mapei Dynamon SX 5,3 5,3 5,3 5,3

metakaolin  Mefisto 44 – – –

popílek – 44 – –

struska – – 44 –

voda 142 137 146 148

Složení
Množství [kgm–3]

Tab. 2. Objemová hmotnost vysokohodnotných betonů

Objemová hmotnost [kgm–3] BM BP BS BR

čerstvá záměs 2 470 2 440 2 470 2 420

po 28 dnech 2 430 2 460 2 470 2 470
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ku je 3 000 kN. Pro tahovou zkoušku jsou součástí stroje
ploché tahové čelisti, jimiž je možné prizmatické těleso up-
nout a zkoušet je v tahu. Rychlost zatěžování v tahu byla
0,2-0,1 MPa/s.

Pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu byla připravena
zkušební tělesa 100×100×400 mm, pro stanovení pevnosti
v tlaku tělesa 150×150×150 mm. Pro každé měření byla po-
užita tři tělesa. Po 28 dnech normového uložení byla vysta-
vena působení zmrazovacích cyklů. Po stu cyklech byla sta-
novena pevnost v tahu za ohybu trojbodovým ohybem a pev-
nost v tlaku. Ve stejnou dobu byla stanovena pevnost těles
uložených v normovém prostředí (obr. 2, obr. 3). Beton při
normálním zrání na všech tělesech vykazoval pevnost v ta-
hu za ohybu rovnou nebo vyšší než beton po stu zmrazova-
cích cyklů, a to kolem 12 MPa. Maximální hodnota byla
zjištěna na nezmrazovaném referenčním vzorku. Po zmrazo-
vání vykazoval nejvyšší pevnost vzorek s příměsí metakao-
linu, u něhož byla totožná pevnost před zmrazováním i po
něm. Nejnižší pevnosti v obou případech bylo dosaženo
u betonu s příměsí popílku.

Podobně jako pevnost v tahu za ohybu byla vyhodnocena
i pevnost v tlaku po 28 dnech. U všech vysokohodnotných
betonů byla překročena pevnost 80 MPa. Nebyl zaznamenán
výrazný rozdíl mezi zmrazovanými betony a těmi, které zrá-
ly v normovém prostředí. Nejvyšší pevnosti dosáhl opět re-
ferenční vzorek bez náhrady pojiva a vzorek s metakaoli-
nem. Nejnižší pevnost v tlaku vykazují betony s aplikací
popílku.

Tepelné parametry   
K základním veličinám, popisujícím chování materiálů,

patří součinitel tepelné vodivosti λ [Wm-1K-1], měrná tepelná
kapacita c [Jkg-1K-1] a součinitel teplotní vodivosti a [m2s-1].
K měření byl použit přístroj ISOMET 2104 (Applied Preci-
sion) [5], mikroprocesorem řízený přenosný přístroj pro pří-
mé měření tepelně fyzikálních vlastností pevných a kapal-
ných materiálů. Je vybaven vyměnitelnými sondami, jehlo-
vou pro sypké materiály a plošnou pro pevné materiály.
V zabudované paměti jsou uloženy kalibrační konstanty. Pří-
stroj umožňuje jednoduchou interaktivní komunikaci s uži-
vatelem, optimalizuje podmínky měření z hlediska minimál-
ní spotřeby energie a doby měření. Má zabudovanou paměť
pro 500 měření, je napájen akumulátorem (kapacita cca 5 h)
nebo síťovým adaptérem (7-9 V/500 mA).

Měření je založeno na analýze průběhu časové závislosti
teplotní odezvy na impulsy tepelného toku do materiálu.
Tepelný tok se vytváří rozptýleným elektrickým výkonem v
rezistoru sondy vodivě spojené s materiálem. Teplota je za-
znamenávána a jako funkce času přímo vyhodnocena poly-
nomiální regresí. Získané koeficienty slouží k výpočtu mě-
řených veličin.

Při měření se zároveň sledoval vliv vlhkosti. Hmotnostní
vlhkost byla určena vážením vzorků před měřením i po něm.
Její rozložení bylo určeno tak, abychom mohli zmapovat
celé rozmezí mezi stavem vzorku s nulovou vlhkostí až po
stav, kdy byl vzorek uložen ve vodním prostředí po dobu
týdne. Pro dosažení konstantního rozložení vlhkosti v celém
objemu byl vzorek umístěn na dobu minimálně 4 dnů do
neprodyšného igelitového sáčku a po této době provedeno
měření přístrojem ISOMET. 

Obr. 1. Konzistence čerstvého betonu, zkouška sednutí kužele

Obr. 2 . Průměrná pevnost v tlaku HPC  při normálním zrání 
a po stu zmrazovacích cyklů

Obr. 3. Průměrná pevnost v tahu za ohybu HPC při normálním
zrání a po stu zmrazovacích cyklů

HPC w  [%] λ  [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a [10–6m2s–1]

BM 0 1,565 728 0,908

BP 0 1,55 692 0,951

BS 0 1,632 705 1,001

BR 0 1,486 672 1,04

Tab. 3. Tepelné parametry HPC ve vysušeném stavu

Obr. 4. Součinitel tepelné vodivosti HPC v závislosti na vlhkosti
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Z výsledků uvedených v tab. 3 je patrné, že materiál s ob-
sahem strusky dosahoval systematicky vyšších hodnot sou-
činitele tepelné vodivosti než ostatní materiály jak ve vysu-
šeném stavu, tak v celém rozsahu vlhkosti, dosažené rozdí-
ly však nebyly větší než 10 %. Nejvyšší měrná tepelná kapa-
cita u vzorků v suchém stavu byla zjištěna u betonu s obsa-
hem metakaolinu. Se vzrůstající vlhkostí narůstala i měrná
tepelná kapacita, nejvyšších hodnot v celé oblasti dosahoval
materiál obsahující strusku. 

Průběh hodnot součinitele teplotní vodivosti v podstatě
kopíroval změny součinitele tepelné vodivosti a měrné te-
pelné kapacity. Výjimkou byl jen součinitel teplotní vodi-
vosti u referenčního materiálu, který i přes nejnižší hodnotu
součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity dosa-
hoval nejvyšší hodnoty.

Naměřená data ukazují, že tepelné parametry nebyly pří-
davkem silikátových pojiv významně ovlivněny, rozdíly
mezi jednotlivými měřeními byly na hranici experimentální
chyby, která pro impulsní metodu činí cca 10 %, ale jistý
systematický nárůst těchto hodnot u materiálů s přídavkem
strusky, popílku a metakaolinu byl zaznamenán.

Závěr 
Na základě prezentovaných výsledků lze učinit závěr, že

všechny vzorky vysokohodnotného betonu dosáhly dosta-
tečné pevnosti, a to jak v tlaku, tak v tahu za ohybu. Bez
problémů byla překročena hranice 80 MPa a nebyl zazname-
nán výrazný rozdíl mechanických vlastností v závislosti na
použitých surovinách. Stejně tak objemová hmotnost ztvrd-
lého betonu se výrazně nelišila, protože náhradní pojivová
složka byla jen druhotnou surovinou a její obsah byl nižší
než 10 % hmotnosti cementu. Z hlediska tepelných vlast-
ností došlo u vzorků s obsahem alternativních pojiv k mír-

nému zhoršení tepelně izolační schopnosti, tedy ke zvýšení
hodnot jednotlivých parametrů vzhledem k referenčnímu
betonu.

Pokud bychom měli hodnotit použité suroviny, je patrné,
že zvolené příměsi splnily požadavky kladené na vysoko-
hodnotné betony. Náhrada cementu k výraznému zhoršení
vlastností nevedla. Jako nejvhodnější se jeví metakaolin, s nímž
bylo dosaženo obdobných vlastností jako u referenčního
betonu.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/07/0034 GA ČR.
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Vejmelková, E. – Černý, R. – Ondráček, M. – Sedlmajer,
M.: Effect of Alternative Silicate Binders on the
Parameters Determining the Durability of High
Performance Concrete

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

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

Im Artikel werden die Parameter bestimmt, welche die
Dauerhaftigkeitseigenschaften hochwertiger Betone mit
einem Gehalt von Schlacke, Flugasche und Metakaolin
charakterisieren, die als alternative silikatische
Bindemittel gelten. Die grundlegenden physikalischen
Eigenschaften, die Feuchtigkeitsparameter und die
Parameter der Beständigkeit gegen Frostzyklen und das
Durchdringen von Salzen werden mit einem
Referenzbeton ohne Gehalt dieser Bindemittel ver-
glichen.

Obr. 5. Měrná tepelná kapacita HPC v závislosti na vlhkosti

Obr. 6. Součinitel teplotní vodivosti HPC v závislosti na vlhkosti
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chování objektu s vnitřním zateplením
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prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek popisuje predikci tepelně vlhkostních poměrů
v obvodovém plášti historické budovy pomocí počítačové
simulace. Budova byla rekonstruována a uvnitř dodateč-
ně zateplena systémem na bázi hydrofilní minerální vlny.

Úvod
Posuzování tepelně vlhkostního chování stavebních kon-

strukcí ve stavební praxi vychází z ustanovení norem. Jde
o jednoduché výpočtové metody založené na zkušenosti a
obecně uznávaných znalostech. Výpočty obvykle vedou ke
správným návrhům na straně bezpečnosti, avšak působením
mnoha zdrojů chyb je tato výpočtová metoda pro určité sta-
vební konstrukce a klimatické podmínky méně vhodná. Na-
příklad zanedbání šíření vlhkosti v kapalné fázi obvykle ve-
de k přeceňování rizika kondenzace uvnitř konstrukce. Prob-
lematika je podrobněji rozvedena v ČSN EN ISO 13 788 [1].

Pro přesnější výpočty jsou vhodnější dokonalejší nume-
rické počítačové modely, založené obvykle na metodě ko-
nečných prvků. Na rozdíl od normového výpočtu, ke které-
mu stačí kalkulačka, je tento výpočet velmi náročný na vý-
početní techniku a softwarové vybavení. Dalším problémem
je, že nejsou často dostatečně známy vstupní údaje, jako jsou
vlastnosti materiálů či klimatické podmínky. S některými
materiálovými charakteristikami norma ani nepočítá (např.
součinitelem vlhkostní vodivosti κ), a výrobci materiálů je
proto neuvádějí. Dále by měla být většina materiálových
vlastností vyjádřena funkční závislostí, např. na obsahu vlh-
kosti nebo teplotě, což je často obtížně měřitelné a časově

náročné. Při použití nepřesných vstupních parametrů může
dojít ke značným chybám ve výsledku. Především proto se
tyto metody v běžné stavební praxi používají jen omezeně.

Článek popisuje posouzení dlouhodobého tepelně vlh-
kostního chování obvodového pláště rekonstruované histo-
rické budovy, na kterou byl aplikován nový druh systému
vnitřního zateplení, navržený ve spolupráci s firmou Rock-
wool. Návrh byl proveden počítačovou simulací v progra-
mu Delphin, při níž byla specifikována skladba materiálů
včetně materiálových charakteristik [2]. Poté byla vyrobena
minerální vlna a retardér vodní páry definovaných vlastnos-
tí a přešlo se k ověřování [3] a následnému vyhodnocení
funkčnosti navrženého pláště ve skutečných podmínkách na
historické budově [4]. Podobná skladba byla řešena v Ně-
mecku na univerzitě v Drážďanech, avšak s použitím kalcium
silikátu jako tepelné izolace [5], [6]. 

V článku je posouzena tepelně vlhkostní funkce obvodo-
vého pláště s vnitřní tepelnou izolací pomocí Kűnzelova
matematického modelu současného přenosu tepla a vlhkosti
v programu Transmat [7].

Popis konstrukce 
Budovu z konce devatenáctého století v současnosti vy-

užívá mateřská školka. V roce 2002 zde proběhla rekonstruk-
ce, při které byla zateplena experimentálně navrženým sys-
témem vnitřního zateplení z dvouvrstvé hydrofilní izolace
na bázi minerální vlny a retardéru vodních par, který regulu-
je transport vodní páry, umístěným mezi stávající stěnu a te-
pelnou izolaci (obr. 1). Monitorování teplot a relativní vlh-
kosti v daném profilu probíhalo od října 2002 do června
2006. Jako teplotní čidla byly použity články chromel-alu-
mel (hlavně pro bodové měření teplot) a niklové odporové
teploměry firmy Comet (přesnost ±0,1 K). Relativní vlhkost

Obr. 1. Skladba konstrukce včetně klimatických okrajových podmínek
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vzduchu sledovaly sondy stejné firmy (přesnost ±2,5 % v roz-
sahu 5-95 % při referenční teplotě 23 °C). 

Součástí navržené skladby jsou dvě kompaktně spojené
vrstvy minerální vlny rozdílné objemové hmotnosti. Tepelně
izolační desky mají výraznou hydrofilní úpravu, tudíž dobře
rozvádějí vlhkost a snadno a rychle odvádějí přebytečnou
vlhkost. Vrstva se zvýšenou objemovou hmotností tl. 30 mm
je uložena směrem k interiéru pod konečnou povrchovou
úpravou stěny, která chrání měkčí vrstvy a retardér vodní
páry. Je dostatečně tvrdá, např. pro pověšení obrazu či zrcad-
la, čímž odpadají problémy s lokálním porušením a násled-
ným zhoršením či znehodnocením funkce retardéru. Měkčí
vrstva tl. 50 mm slouží jako hlavní tepelná izolace. Součinitel
prostupu tepla této izolace (obou vrstev) U = 0,7 Wm-2K-1 [10]. 

Desky jsou přikotveny talířovými hmoždinkami (jedna
uprostřed desky) a celoplošně přilepeny stěrkou, která záro-
veň slouží jako retardér vodní páry. Jako vnitřní povrchová
úprava stěn je použita stěrka tl. 6 mm. Parametry použité k
výpočtu (tab. 1) byly naměřeny v Laboratoři transportních
procesů v materiálech [8] na Fakultě stavební ČVUT v Pra-
ze. Závislost součinitele tepelné vodivosti λ na vlhkosti byla
změřena pro tři vlhkostní stavy, a to při úplném vysušení
vzorku λdry, hygroskopické vlhkosti λhyg (udává poměr maxi-
mální vlhkosti, které je možné dosáhnout v materiálu při
relativní vlhkosti vzduchu 97 %, k celkovému objemu ma-
teriálu) a při plném nasycení vzorku vodou λsat. 

Metodika řešení
K simulaci tepelně vlhkostních poměrů se využívá Kűnze-

lův matematický model [9] současného přenosu tepla a vlh-
kosti. Finální bilance vlhkosti je formulována ve tvaru 

kde T je teplota, t čas, ϕ relativní vlhkost, Dϕ difúzní koe-
ficient, ps tlak nasycené vodní páry, δp permeabilita vodní
páry, ρs parciální hustota vodní páry.

Bilance tepla je formulována 

kde H je hustota entalpie, λ součinitel tepelné vodivosti,
Lv latentní výparné teplo.

Diferenciální rovnice jsou řešeny metodou konečných
prvků v programu Transmat. Konstrukce byla převedena na
jednorozměrný model, který pro tento případ plně postaču-
je. Jeho diskretizace je patrná z obr. 2.

Před predikcí životnosti konstrukce pomocí počítačové
simulace se musí „upravit“ některé materiálové parametry
tak, aby průběh teplot a vlhkosti odpovídal hodnotám namě-
řeným „in-situ“. I když matematický model poměrně přesně
popisuje skutečnost a materiálové charakteristiky se měří
v laboratoři, v prvotní simulaci (bez úpravy naměřených
charakteristik) téměř vždy dochází k určitým chybám. Mo-
hou být způsobeny tím, že charakteristiky jsou měřeny pro
cihlu, nikoli pro celé zdivo včetně spár, do součinitele tepel-
né vodivosti izolace nejsou započteny kovové hmoždinky,
nejsou známy součinitele přestupu tepla a vlhkosti mezi jed-
notlivými materiály atd. Teprve poté, co nově simulované
výsledky s upravenými materiálovými parametry odpovída-
jí skutečnosti, lze přesně simulovat dlouhodobé chování
konstrukce v určitých podmínkách. 

Počáteční teplota a relativní vlhkost v zateplené konstrukci
se měřila na površích konstrukce a na povrchu retardéru. Prů-
běh mezi body byl odhadnut z prvních výsledků simulace. 

Tab. 1. Tepelně vlhkostní charakteristiky materiálů

HARD SOFT KAM FFP

objemová hmotnost ρ kg/m3 1 776 178 96 1 321 1 580

pórovitost  % 31,8 93,1 96,3 46,8 46,3

saturovaná vlhkost % 31,5 92,6 95,8 46,3 45,8

hygroskopická vlhkost m3/m3 0,0965 0,0021 0,0016 0,301 0,0419

faktor difúzního odporu vodní páry μ – 8,1 2,2 2,2 11,9 6,1

součinitel vlhkostní vodivosti κ m2/s 1,52E-07 1,51E-05 1,90E-06 1,43E-09 1,76E-07

λ dry = 0,692 λ dry = 0,044 λ dry = 0,040 λ dry = 0,524 λ dry = 0,577

λ hyg = 0,830 λ hyg = 0,052 λ hyg = 0,044 λ hyg= 0,588 λ hyg = 0,692

λ sat = 2,761 λ sat = 1,200 λ sat = 1,130 λ sat = 2,119 λ sat = 2,354

součinitel tepelné vodivosti λ W/mK

Stěrka

J/kgK 840 840 840 790 790

Parametr Jednotka Cihla
Inrock

měrná tepelná kapacita  c

(1)

(2)

Obr. 2. Rozdělení modelu na jednotlivé prvky
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Výsledky simulací
Pro přehlednost jsou uvedena data pouze z určitého obdo-

bí (6.11.2004-1.4.2005). Množství naměřených údajů je tak
velké, že by se při jejich chronologickém sledování ztrácela
orientace a přehlednost. Bylo zvoleno tak, aby zahrnovalo
část podzimu, zimu a začátek jara, tedy období, kdy jsou nej-
větší výkyvy teplot v konstrukci a je největší riziko konden-
zace vodní páry. 

����Bez úpravy materiálových charakteristik
Ve výpočtu byly použity laboratorně naměřené materiálové
charakteristiky (tab. 1). Pro koeficienty přestupu tepla a
vlhkosti mezi povrchem stěny a interiérem, resp. exteriérem,
byly použity normou [10] doporučené hodnoty (tab. 2).

Porovnání průběhu relativní vlhkosti a teploty na povrchu
retardéru a teploty na vnitřním povrchu stěny je zřejmé
z obr. 3 a obr. 4. Z průběhu lze odvodit, že počítačová simu-
lace byla poměrně přesná, rozdíl naměřených dat a výsledků
u relativní vlhkosti nepřekročil 10 %, teploty byly nižší při-
bližně o 1 °C. 

����Po modifikaci materiálových charakteristik
Ve výpočtu byly hodnoty upraveny tak, aby výsledek odpo-
vídal realitě. Diskretizace modelu zůstala stejná jako v před-

chozím výpočtu (obr. 2), jednotlivé parametry byly postup-
ně měněny na hodnoty uvedené v tab. 3. Největší vliv na
průběh relativní vlhkosti v konstrukci má cihla a retardér
vodní páry. V této simulaci stačilo k přiblížení výpočtu na-
měřeným hodnotám změnit pouze součinitel vlhkostní vodi-
vosti κ u cihly a retardéru vodní páry a hodnotu koeficientu
přestupu vlhkosti β v interiéru. Dále byl navýšen součinitel
tepelné vodivosti λ u tepelné izolace, a to zhruba o 20 %. K vy-
ladění povrchové teploty v interiéru stačilo navýšit koeficient
přestupu tepla v interiéru α.

Porovnání výsledků počítačové simulace s naměřenými
daty na povrchu retardéru je na obr. 5 a obr. 6. Je patrné, že
simulace celkem věrně vystihuje skutečně naměřená data,
rozdíly nejsou větší než chyba měření dat. 

Přestup  Parametr Exteriér Interiér

tepla α   W/m2K 25 8

vlhkosti β     s/m 5,88E-08 1,84E-07

Tab. 2. Koeficienty přestupu tepla a vlhkosti [10]

Obr. 3. Průběh teploty na povrchu retardéru 
v období 6.11.2004-1.4.2005

(neupravené materiálové charakteristiky)

Obr. 4. Průběh relativní vlhkosti na povrchu retardéru 
v období 6.11.2004-1.4.2005

(neupravené materiálové charakteristiky)

Tab. 3. Upravené materiálové charakteristiky

původní změněná 

cihla κ 1,52E-07 3,52E-07

stěrka KAM κ 1,43E-09 1,43E-10

Inrock HARD

λ dry 

λ hyg 0,052 0,066

λ sat  1,2 1,2

Inrock SOFT

λ dry 

λ hyg 0,044 0,052

λ sat 1,13 1,13

interiér – koeficient 
přestupu 

tepla α  

vlhkosti β s/m 5,88E-08 9,88E-08

Charakteristika Parametr
 Hodnota 

m2/s

8 12

W/mK

0,044 0,054

0,04 0,046

W/m2K

Obr. 5. Průběh teploty na povrchu retardéru 
v období 6.11.2004-1.4.2005 

(upravené materiálové charakteristiky)

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti na povrchu retardéru 
v období 6.11.2004-1.4.2005 

(upravené materiálové charakteristiky)
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�� Predikce tepelně vlhkostního chování
Při predikci tepelně vlhkostního chování obvodového pláště
byly použity upravené materiálové charakteristiky, uvedené
v tab. 3. Pokud výsledky počítačové simulace s těmito cha-
rakteristikami odpovídají naměřeným hodnotám, předpoklá-
dá se, že při změně okrajových klimatických podmínek bude
výpočet za daných podmínek téměř identický se skutečnos-
tí, lze tedy provést předpověď dlouhodobého chování kon-
strukce.

K výpočtu byla použita klimatická data z referenčního
roku pro Prahu, což je soubor dat naměřených v hodino-
vých intervalech v místě dané lokality po delší časový úsek

(např. třicet let), a následně statisticky zpracována do jedno-
ho roku. Vnitřní okrajové podmínky byly zvoleny podle nor-
my [10], konkrétně 23 °C a 55 % (učebny mateřské školky).
Tyto hodnoty byly uvažovány jako celoročně konstantní a byly
vyšší (na straně bezpečnosti) než hodnoty naměřené v době
monitorování. Doba simulace byla nastavena na deset let.

Výsledky v posledním roce simulace jsou patrné z obr. 7
a obr. 8. Pro přehlednost je průběh teploty zobrazen směrem
z exteriéru do interiéru, relativní vlhkost opačně. V kons-
trukci po celých deset let nedochází ke kondenzaci vody,
relativní vlhkost po celé období nepřekračuje 85 %. Kons-
trukce bez problému vyhovuje současným požadavkům.

Obr. 8. Průběh relativní vlhkosti v konstrukci během posledního roku simulace

Obr. 7. Průběh teploty v konstrukci během posledního roku simulace
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Závěr
Ověřování tepelně vlhkostního chování konstrukce s vnitř-

ním tepelně izolačním systémem na bázi hydrofilní minerál-
ní vlny prokázalo dobrou funkci zateplené obvodové kon-
strukce i přes méně příznivé okrajové podmínky, než jaké
byly ve skutečnosti naměřeny na reálné konstrukci. V posu-
zované skladbě během sledovaného období ke kondenzaci
vodní páry nedocházelo. Porovnání výsledků počítačové si-
mulace a reálně naměřených dat ukázalo správnost procesu,
který byl použit při návrhu vnitřního zateplení pro specific-
ké podmínky historické budovy. Z prezentovaných výsled-
ků je patrné, že při navržení vnitřního tepelně izolačního
systému „na míru“ lze plně funkčnost konstrukce zachovat.
Dále se potvrdilo, že vhodným matematickým modelem a
přesnými materiálovými charakteristikami lze poměrně přes-
ně popsat tepelně vlhkostní chování konstrukce a dosáhnout
výrazně lepších výsledků než při běžném posuzování podle
norem [10], [11].

Článek vznikl za podpory projektu MPO ČR FI-IM3/188.
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puter simulation. The building was reconstructed and
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Vliv kondenzace vodních par na změny tepelné
vodivosti stavebních hmot

Ing. Ondřej FUCIMAN, Ph.D.
Ing. Jan ŠKRAMLIK, Ph.D.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Ve stavební praxi se často setkáváme s pronikáním vlh-
kosti do struktury materiálů stavebních konstrukcí a se
zvýšeným obsahem kapalné vlhkosti. V některých přípa-
dech je vlhkost příčinou degradace jejich tepelně izolač-
ních schopností, v mnoha případech nepříznivě ovlivňu-
je fyzikální vlastnosti, a tím i užívání stavby, hrozí
destrukce stavební konstrukce nebo změna tepelně tech-
nických vlastností.

Úvod
U některých stavebních konstrukcí nelze hromadění vlh-

kosti připustit, a naopak jsou případy, kdy zvýšení vlhkosti
v průběhu určitého časového úseku není příčinou znehod-
nocení izolace ani podstatného zvýšení tepelné vodivosti.
V mnoha případech vlhkost ovlivňuje zhoršení některých
fyzikálních vlastností, bez nichž nelze tuto hmotu dále pou-
žít, aniž by hrozilo nebezpečí zborcení, ztráta tepelně tech-
nických vlastností apod.

Ustanovení ČSN 73 0540 se zabývá pouze hromaděním
difundované vlhkosti v konstrukcích. Jde o dovolené hro-
madění vlhkosti v zimním období za podmínky, že se ales-
poň stejné množství v letním období vypaří. Nesleduje se,
jak silná vrstva byla kondenzací zachycena a zda zvýšení
vlhkosti nezpůsobí ztrátu tepelně izolačních schopností, popř.
úplné znehodnocení tepelně izolační vrstvy.

Vliv vlhkosti na tepelnou vodivost
Vlhkost má na tepelnou vodivost materiálů velký vliv a je

různý podle teploty a způsobu navlhčení materiálu. Zatímco
u suchých materiálů není v běžných teplotních rozsazích
teplota a tlak rozhodující, ukázalo se, že u vlhkých materiá-
lů při jistých teplotách a tlacích převládá nad molekulární
tepelnou vodivostí vzduchu ve vzduchových kanálcích „di-
fúzní tepelná vodivost“, která nepříznivě ovlivňuje výsled-
nou hodnotu. Ve skutečnosti je tedy tepelná vodivost nestá-
lá hodnota, která se mění u téhož materiálu s vlhkostí, teplo-
tou a tlakem.

Jedním z velmi zajímavých poznatků je skutečnost, že
v průběhu difúzního procesu lze silně navlhčit hmotu či ma-
teriál, který normálně vodu nepřijímá. A jestliže ano, pak jen
v omezené míře na povrchu do otevřených pórů a dutin. Vy-
stavíme-li kvalitní polystyren s uzavřenými póry působení
vlhkosti, vnikne pouze do otevřených dutin na povrchu a ve
volném prostoru bez účinku odchází. Je však hodně případů,
kdy po odebrání vzorku polystyrenu na stavbě bylo zjištěno
více než pětinásobné zvýšení jeho hmotnosti. Příčina spočí-
vá v průchodu vodních par, které molekulární mříží poly-
styrenu procházejí.

Nedostatkem výpočtů uváděných v normě je, že množ-
ství kondenzátu je chápáno pouze ve své kvantitě, aniž by

byla zmínka o tom, jaké kvalitativní změny materiálu může
v zimním období způsobit. Změny kvality nemusejí být vždy
zanedbatelné, i když bilance kondenzované vlhkosti bude
vyhovovat normě. Tyto výpočty je proto nutné chápat pouze
jako relativní. Podle skladby obvodové konstrukce a střechy
může být zvýšení tepelné vodivosti pro některé materiály
zanedbatelné, avšak je-li intenzita difúzního toku značná, je
třeba s ním počítat.

Tepelná vodivost vody ve všech skupenstvích závisí na
její teplotě. Teplota ovlivňuje součinitel tepelné vodivosti i
suchých materiálů, a to tak, že při stoupající teplotě se její
hodnota zvyšuje v oblasti kladných, ale i záporných teplot.
Znalost závislosti vlhkosti a součinitele tepelné vodivosti
umožňuje využít vlhkost pro výpočet součinitele tepelné
vodivosti. Naměřené závislosti se vyhodnocují graficko-ma-
tematickou metodou. Nejjednodušší závislost bývá lineární
(čára 1 a 2 na obr. 1). Vyjadřuje se rovnicí přímky

nebo ve tvaru

kde λw je součinitel tepelné vodivosti vlhkého materiálu
[W m-1 K-1],

λs – součinitel tepelné vodivosti suchého materiálu
[W m-1 K-1],

u – objemová vlhkost materiálu [% obj.],
γλ – vlhkostní součinitel tepelné vodivosti vyjadřují-

cí zvýšení tepelné vodivosti v suchém stavu v pro-
centech na každé procento vlhkosti [-],

A – lineární konstanta získaná graficko-matematic-
kým vztahem z naměřené závislosti λ = f(w).

Ostatní křivky na obr. 1 jsou buď exponenciální, nebo pa-
rabolické funkce. Mohou mít však i tvar mocninového

Obr. 1. Průběh součinitele tepelné vodivosti v závislosti 
na vlhkosti (funkční závislosti)

(1)

(2)
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mnohočlenu

Kromě funkcí (1), (2) a (3) se zavedly i další tvary funkčních
závislostí λu = f(u):

Tepelná vodivost se mění se změnou teploty. Platí to pro
oblast kladných i záporných teplot. Změna tepelné vodivos-
ti se však většinou projevuje až při vyšších teplotách, což se
ve stavební tepelné technice v praxi neuplatňuje. Teplota
materiálů obvodových konstrukcí a střech málokdy překročí
70-100 °C.

V případě záporných teplot je tomu jinak. Tepelná vodi-
vost ledu je asi čtyřikrát větší než tepelná vodivost vody.
Pokud jsou všechny póry materiálu zaplněny ledem, souči-
nitel tepelné vodivosti zmrzlého materiálu musí být mezi
tepelnou vodivostí ledu (λv = 2,3 W m-1 K-1) a tuhé části.
Pod bodem mrazu, když se voda s tepelnou vodivostí λv =
= 0,59 W m-1 K-1 mění na led, musí součinitel tepelné vodi-
vosti zmíněného materiálu původní hodnotu prudce zvýšit.
Čím je vlhkost vyšší, tím více vody se mění na led, a tím
více stoupne hodnota tepelné vodivosti látky. Měření tuto
úvahu potvrdila. Změna tepelné vodivosti polystyrenu je
znázorněna na obr. 2.

Vývoj materiálové základny je poměrně rychlý a stavební
výzkum nestačí s předstihem zpracovávat všechny požadav-
ky projekce a nových technologií. Proto se mají dosažené
výsledky zobecnit do takové míry, aby výpočtové vztahy
dostatečně charakterizovaly chování materiálu při změnách
objemové hmotnosti, vlhkosti a teploty.

A. Polanský zpracoval obecné závislosti součinitele tepel-
né vodivosti a objemové vlhkosti pro stavební materiály a
vyjadřuje je ve tvaru:

� pro uv = 0 % (suchý materiál)

� pro uv = 5 %

� pro uv = 10 %

� pro uv = 15 %

Úpravou těchto vztahů můžeme zapsat výslednou rovnici
tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti a objemové hmot-
nosti

J. S. Cammerer vyjádřil závislost součinitele tepelné vodi-
vosti a vlhkosti pomocí vlhkostního součinitele tepelné
vodivosti γλ z rovnice (2)

Hodnoty λs γλ se dosazují z norem, popř. z údajů předkláda-
ných výrobci.

Rozbor vlhkostního součinitele 
tepelné vodivosti

Přenos tepla se ve vlhkých materiálech s kladnými teplo-
tami realizuje třemi způsoby:

– v tuhé látce λc,
– v kapalině λv,
– ve směsi vzduchu a páry λa.

Hodnota vlhkostního součinitele tepelné vodivosti γλ vy-
jadřuje zvýšení měrné tepelné vodivosti v suchém stavu
v procentech na každé procento hmotnostní (objemové) vlh-
kosti.

Problematika je zaměřena na základní výzkum, který
předpokládá aplikaci základních zákonitostí, a je podkladem
pro další postup, jenž je v současné době předmětem další-
ho zkoumání. Záměrně je proto následující analýza zjedno-
dušena pro vytvoření podkladu k následnému modelování
vlhkostních procesů, které se dají v konkrétních podmín-
kách stavby předpokládat. Ve skutečnosti jde o jednoroz-
měrný případ sloužící k vytvoření podkladu pro další stupeň
zkoumání transportu vlhkosti – v nestacionárních stavu. Sou-
časné poznatky budou následně publikovány.

Tepelná vodivost suchého materiálu
Přenos tepla v suchém materiálu probíhá v jeho tuhé slož-

ce a ve směsi vzduchu a páry v pórech

kde λs je součinitel tepelné vodivosti suchého materiálu 
[W m-1 K-1],

V – celkový objem látky [m3],
λa – součinitel tepelné vodivosti směsi vzduchu a páry

[W m-1 K-1],
Va – objem směsi vzduchu a páry [m3],
λc – součinitel tepelné vodivosti tuhé složky [W m-1 K-1],
Vc – objem tuhé složky [m3].

(3)

Obr. 2. Součinitel tepelné vodivosti pěnového polystyrenu 
v závislosti na vlhkosti a teplotě

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(4)

(5)

(6)
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Zavedeme-li pórovitost látky p [-] 

Tepelná vodivost vlhkého materiálu
Na rozdíl od suchého materiálu probíhá přenos tepla

v materiálu vlhkém prostřednictvím nejen jeho tuhé složky a
směsi vzduchu a páry v pórech, ale také prostřednictvím vo-
dy (případně ledu) v pórech látky.

kde λw je součinitel tepelné vodivosti vlhkého materiálu
[W m-1 K-1],

V – celkový objem vlhké látky [m3],
λa – součinitel tepelné vodivosti směsi vzduchu a

páry [W m-1 K-1],
Va – objem směsi vzduchu a páry [m3],
λc – součinitel tepelné vodivosti tuhé složky [W m-1 K-1],
Vc – objem tuhé složky [m3],
λv – součinitel tepelné vodivosti vody (ledu) [Wm-1 K-1],
Vv – objem tuhé vody (ledu) [m3],
(Va – Vv)

– objem směsi vzduchu a páry v pórech zmenšený
o objem vody (ledu) [m3].

Dosazením (14) do rovnice (17) a úpravou dostaneme

Z definice hmotnostní a objemové vlhkosti

kde w je hmotnostní vlhkost [%],
u – objemová vlhkost [%],
ρs – objemová hmotnost suchého materiálu [Wm-1 K-1],
ρv – objemová hmotnost vody (ledu) [W m-1 K-1].

Dosazením (19) a (20) do rovnice (18) dostaneme

Dosazením (15) do rovnic (21) a (22) dostaneme

Porovnání s vlhkostním součinitelem tepelné vodivosti
J. S. Cammerer vyjádřil závislost součinitele tepelné vodi-

vosti a vlhkosti pomocí vlhkostního součinitele tepelné
vodivosti γλ. Porovnání lze provést pomocí jak hmotnostní,
tak objemové vlhkosti, a to aplikací rovnice (2)

Dosazením (23) a (24) dostaneme

Vliv kondenzace vodních par 
na tepelnou vodivost

Názory na kondenzaci vlhkosti ve stavebních konstruk-
cích vlivem difúze vodních par se různí. Převládá však správ-
ně názor, že není nutné bránit jakékoli kondenzaci, ale je
nutné ji udržovat v určitých mezích.

U jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím
vrstev se v podstatě nedá zajistit, aby vlhkost procházející
konstrukcí ve formě páry nekondenzovala. Vysoký difúzní
odpor krytiny způsobuje kondenzaci těsně pod ní, kde se ve
většině případů nalézá tepelná izolace. Vodní pára prochází
molekulární mříží i jinak nenasákavé látky. Tato pára pak v
uzavřených pórech může kondenzovat a vlhkost tepelné izo-
lace roste, aniž bychom to očekávali.

Výpočty podle normy [1] se zabývají pouze kvantitativ-
ním hodnocením vlhkosti. Kvalitativní vliv vlhkosti, který
ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti materiálů, může způso-
bit neřízený růst vlhkosti, neboť se změnou tepelně izolač-
ních vlastností se v čase mění teplotní, a tím i difúzní sché-
ma konstrukce, snižuje se tepelný odpor.

Na vzorku vláknité tepelné izolace tl. 100 mm s teplot-
ním spádem 35 °C v kladném rozsahu teplot se výsledky
teoretického výpočtu se započítáním působení vlhkostního
součinitele tepelné vodivosti γλ liší od klasického výpočtu
uvedeného v normě až o 7 % ve smyslu nárůstu množství
kondenzátu, a to pouze za krátký úsek sedmi dnů. Tepelný
odpor tohoto vzorku klesl o 8 %.

Při teplotách nižších než 0 °C dochází k mnohem větším
rozdílům. Je to způsobeno tím, že hodnota součinitele tepel-
né vodivosti látek λ závisí mimo jiné i na teplotě. Teplota
sice nemá zásadní vliv, ale dojde-li k fázové změně látky,
pak se tepelná vodivost prudce zvýší, a to v mnoha přípa-
dech řádově až o stovky procent. 

V praxi nastává kondenzace vodní páry u jednoplášťo-
vých plochých střech s klasickým pořadím vrstev v zim-
ním období těsně pod krytinou, kde je téměř vždy teplota
nižší než 0 °C. Kondenzát se tady nevylučuje ve formě vody,
ale ledu.

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
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nému záměru MSM0021630511 “Progresivní stavební
materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na
životnost konstrukcí” a s materiální podporou ÚPST
FAST VUT v Brně.

Fuciman, O. – Škramlik, J.: Effects of Water Vapour
Condensation on Changes of Thermal Conductivity of
Building Materials

In the construction practice, moisture oftentimes pene-
trates into the structure of materials of building con-
structions, leading to liquid moisture content growth. In
some cases, moisture causes degradation of their thermal
insulating properties. It frequently has adverse effects on
physical properties and, consequently, use of construc-
tions. Building constructions are in danger of destruc-
tion, and thermotechnical characteristics may change. 

Fuciman, O. – Škramlik, J.: Der Einfluss der
Kondensation von Wasserdämpfen auf die Veränderun-
gen der Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen 

In der Baupraxis haben wir es oft mit dem Durchdringen
von Feuchtigkeit in die Struktur der Materialien von
Baukonstruktionen und einem erhöhten Gehalt von
Feuchtigkeit in flüssiger Form zu tun. In einigen Fällen
ist die Feuchtigkeit die Ursache für den Verfall der
wärmedämmenden Fähigkeiten dieser Baustoffe. In vie-
len Fällen beeinträchtigt sie die physikalischen
Eigenschaften und damit auch die Nutzung des Bau-
werks, es droht eine Zerstörung der Baukonstruktion
oder eine Veränderung der wärmetechnischen Eigen-
schaften.
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�dizertace
Modeling of Concrete Exposed to Fire
Ing. Jiří Surovec

Autor navrhuje dva přístupy k modelování betonu zatížené-
ho působením požáru. Jednodušší metoda byla ověřena
simulací experimentů mezinárodního programu UPTUN a
sofistikovanější metoda, uvažující i proudění a fázové pře-
měny vody v betonu, porovnáním s jinými výzkumy. Mode-
ly jsou nyní součástí komerčního programu ATENA.

Transport látek v nenasycené zóně 
s důrazem na modelování preferenčního
proudění
Ing. Jaromír Dušek

Práce je souborem publikovaných prací opatřených integru-
jícím textem. Čtyři práce byly publikovány v prestižních
impaktovaných zahraničních časopisech.

Analýza a zpracování nivelačních měření
Ing. Petr Souček

Dizertace se zabývá výškovými základy ČR, tj. nivelační sítí
obsahující desetitisíce bodů. Je vytvořeno softwarové řešení
kompletního zpracování této sítě a je navržen datový model
při vytváření databáze údajů o výškových bodech včetně
vizualizace v prostředí Google Earth.

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 vícefá-
zového média.

Kalibrace digitálních kamer 
pro blízkou fotogrammetrii
Ing. Eva Štefanová

Dizertace se zabývá kalibrací digitálních kamer pro velmi
blízkou fotogrammetrii. Jde o tzv. neměřické komory, kde je
nutno zjiš	ovat prvky vnitřní orientace, které jsou pro kaž-
dou kameru individuální. Cílem je ověřit obecný postup
kalibrace pro různé kamery pomocí kalibračního pole.

Application of Digital Photogrammetry 
for Monument Preservation
Ing. Veronika Králová

Práce je zaměřena na vytvoření prostorového informačního
systému historicky cenného památkového objektu pomocí
digitální fotogrammetrie s aplikací na citadelu In Irbil v Iráku. 
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Odhad drenážních odtoků a jejich vliv 
na odtokové poměry v krajině

Ing. Jakub ŠTIBINGER, CSc.
ČZU – Fakulta životního prostředí

Praha

Článek popisuje způsob odhadu časových řad drenáž-
ních odtoků v krajině na vybraných lokalitách v povodí
Němčického potoka, které byly vytvořeny podle teorie
De Zeeuwa-Hellingy. Zároveň jsou zde prezentovány
výsledky analýz a porovnání těchto drenážních odtoků
s hydrogramy povrchových odtoků, generovaných pomo-
cí hydrologického modelu KINFIL. 

Úvod
Nedílnou součást odtokových poměrů v krajině může

tvořit dynamika drenážního odtoku, vyvolaná existencí po-
tenciální podzemní systematické trubkové drenáže. Prognó-
za a odhady kvantitativního vlivu drenážního odtoku na od-
tokové poměry vybrané experimentální plochy v povodí
Němčického potoka byly řešeny v rámci projektu Minister-
stva zemědělství ČR  [3]. Cílem rozboru bylo nejen odhad-
nout hodnoty hypotetických drenážních odtoků, určených na
základě teorie De Zeeuwa-Hellingy [6], ale zároveň porov-
nat tyto veličiny s povrchovými odtoky stanovenými mode-
lem KINFIL [3]. Za modelové území byla vybrána oblast
situovaná mezi obcemi Němčice a Žďár v okrese Blansko.   

Při simulaci povrchových a drenážních odtoků se vychá-
zelo z rozborů hydrologických a hydropedologických uka-
zatelů a dat zpracovaných přímo pro tuto oblast [2]. Porov-
návané odtoky, modelované pro danou lokalitu, byly gene-
rovány působením přívalové srážky s dobou opakování 
N = 10 a trváním 30 minut. Infiltrační schopnosti povrcho-
vých vrstev zemědělských ploch jsou v této zájmové lokali-
tě relativně omezené. Jejich stanovení a vyhodnocení i simu-
lace povrchového odtoku pomocí modelu KINFIL probíha-
lo v předcházejících etapách výzkumu [2], v nichž byl mo-
del zároveň implementován na experimentální plochu v po-
vodí Němčického potoka.

Vzhledem k tomu, že problematika drenážních odtoků
v podmínkách neustáleného transientního nasyceného prou-
dění podzemní vody k horizontálně uloženým drenážním
systémům nebyla dosud v této oblasti řešena, bylo jedním
z hlavních cílů kvantifikovat vliv případných drenážních od-
toků z podzemních horizontálně uložených odvodňovacích
systémů na vodní režim krajiny. Proto je v článku věnován
relativně větší prostor teoretickému rozboru drenážních pro-
cesů, metodické postupy pro použití modelu KINFIL s cí-
lem generovat hodnoty hydrogramů povrchových odtoků
byly popsány v dokumentu [2]. 

Při odhadu drenážních odtoků vyvolaných působením
podzemních horizontálně uložených drenážních systémů se
vycházelo z obecného popisu pohybu vody v pórovitém
nasyceném prostředí, který je nezbytný pro formování vý-
chozích rovnic daného řešení konkrétní úlohy či problému

[1], [4], [10], [7]. Při řešení transientních drenážních proce-
sů se vycházelo z drenážní teorie De Zeeuwa-Hellingy [6].

Drenážní teorie De Zeeuwa-Hellingy
Předpokládejme, že v průběhu neustáleného nasyceného

drenážního proudění nad přibližně vodorovným, velmi málo
propustným podložím, které je vyvolané existencí podzem-
ního, horizontálně uloženého drenážního systému, nebude
docházet k infiltraci (resp. výparu) do (resp. z) hladiny pod-
zemní vody. Tato situace nastává zejména v období po po-
vodních, záplavách, po jarním tání. Po odtoku povrchových
vod zpravidla zůstává vysoko položená hladina podzemní
vody a plně nasycené půdní prostředí. Vlivem přítomnosti
podzemních horizontálně uložených drenážních systémů se
bude úroveň hladiny podzemní vody i intenzita drenážního
odtoku s časem t postupně snižovat.

Časová řada drenážního procesu bude neperiodická, mo-
notónní, sestupná, dotace r(t), resp. výpar e(t), do (resp. z)
hladiny podzemní vody bude zanedbatelná, zřejmě bude pla-
tit r(t) = e(t) = 0. V případě nenulové efektivní dotace (in-
filtrace, přítoku) r(t) a nenulového výparu e(t) bude platit
rovnice (1) pro dotaci, resp. rovnice (2) pro výpar. Rovnice
(1), (2) jsou známy jako Boussinesquovy linearizované rov-
nice, používané pro řešení nasyceného neustáleného proudě-
ní podzemních vod, a to jak ve výzkumné a vědecké sféře,
tak v inženýrské vodohospodářské praxi.

resp.

kde K je hydraulická vodivost [M/T],
Pd – efektivní drenážní pórovitost [-], 
H – průměrná mocnost zvodnělé vrstvy [M],
h(x, t) – výška hladiny podzemní vody (HPV) ve vzdá-

lenosti x od počátku ve zvoleném čase t [M],
x – vodorovná osa dvourozměrného ortogonálního

souřadnicového systému h, x [M],
t – čas [T],  
r(t) – efektivní dotace (infiltrace, přítok) do HPV

[M/T] ,        
e(t) – efektivní výpar [M/T].

Symbol M, resp. T, charakterizuje délkovou, resp. časovou
jednotku.  

Předpokládá se, že průběh dotací, infiltrací či přítoku do
hladiny vody nad drény je dán funkcí r(t) a bude proměnný
pouze v čase t, v případě výparu půjde o funkci e(t). Pohyb
hladiny vody nad drény pak může být rozkolísaný, nepravi-
delný transientní a bude se měnit s hodnotami r(t), resp.
e(t). Nepravidelný transientní průběh bude vykazovat také

(1)

(2)
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časová řada intenzity drenážního odtoku. V těchto podmín-
kách je možné pro analýzu výše popisovaného procesu po-
užít teorii, ve které De Zeeuw a Hellinga [6] prokázali, že
v určitém konečném ohraničeném časovém intervalu dt za
předpokladu konstantní dotace, tj. infiltrace, přítoku R v tomto
intervalu, platí:

– změna intenzity drenážního odtoku v čase dq/dt je pří-
mo úměrná rozdílu mezi dotací R a drenážním odtokem
q, tj. hodnotě (R–q); 

– výše definovaný jev lze vyjádřit rovnicí dq/dt = a ˙ (R–q),
kde a jako faktor intenzity drenážního odtoku zde před-
stavuje koeficient (konstantu) přímé úměrnosti. 

Vyjádření De Zeeuwa-Hellingy ve tvaru 

tvoří obyčejná diferenciální rovnice se známými konstanta-
mi a, R, kde neznámou představuje intenzita drenážního
odtoku q jako funkce proměnné t.

Analytické řešení výše uvedené rovnice s vhodně vole-
ným časovým intervalem dt a s využitím dalších předpokla-
dů umožní popsat fluktuaci hladiny vody nad drény i změny
drenážních odtoků v průběhu celého hodnoceného procesu.
Obecně lze rovnici typu (3) řešit separací proměnných [5].
Substitucí

dostaneme

Dosazením rovnice (4) do rovnice (3) a s využitím vzta-
hu (5) pak získáme výraz

Obecné řešení rovnice (6) lze vyjádřit funkcí

kde c je libovolné reálné číslo. Po úpravách platí

kde N je libovolné kladné číslo. Rovnici (4) je možné inter-
pretovat jako 

dosazením rovnice (8) pak dostaneme

Nechť je dt libovolná konstanta, která v tomto případě
představuje časový interval dt. Substitucí t = t – dt v rovni-
ci (10) dostaneme výraz

Eliminací konstanty N v rovnicích (10) a (11) pak získá-
me výsledný vztah pro vyjádření hledané funkce q(t) inten-
zity drenážního odtoku v souladu s teorií De Zeeuwa a Hel-
lingy ve tvaru  

nebo

Faktor intenzity drenážního odtoku a (T–1) bývá někdy
nazýván De Zeeuowým-Hellingovým faktorem (koeficien-
tem) drenážní intenzity (účinnosti) a lze jej vyjádřit vztahem

kde L je rozchod horizontálně uložených trubkových dré-
nů [M], 

q – intenzita drenážního odtoku [M/T],
∂q – změna intenzity drenážního odtoku [M/T],
qt, qt–1 q(t), q(t–1) – drenážní odtok v časovém interva-

lu t, t–1 [M/T],
∂t = t – (t–1) – časový interval [T],
R – efektivní dotace (infiltrace) do drenážního systé-

mu, konstantní ve zvoleném (vybraném) časovém
intervalu [M],

a – De Zeeuwův-Hellingův drenážní faktor [T-1],
t – čas [T].

Použitelnost De Zeeuowy-Hellingovy teorie byla ověřena
analýzou a porovnáním modelovaných a naměřených hod-
not drenážních odtoků vnitřních vod ze skládky TKO Oseč-
ná, okres Liberec [9], dále pak analýzou a porovnáním mo-
delovaných a naměřených hodnot drenážních odtoků v kra-
jině [7], [8] z experimentální plochy o rozloze 40,5 ha v po-
vodí Cerhovického potoka.

Oba případy byly hydraulicky zcela odlišné a u obou byla
potvrzena velmi dobrá shoda mezi daty generovanými po-
mocí De Zeeuowa-Hellingova modelu a skutečnými údaji
naměřenými v terénu. Výsledky této části výzkumu pak by-
ly, mimo jiné, konzultovány a prezentovány na pracovních
seminářích nizozemské univerzity WUR Wageningen v červ-
nu 2006.

Charakteristika zájmových lokalit
Za modelové území byla vybrána oblast v povodí Něm-

čického potoka, situovaná mezi obcemi Němčice a Žďár pod
vrchem Brusná s nadmořskou výškou 607,3 m, kde se v bu-
doucnosti předpokládá výstavba protipovodňových a proti-
erozních opatření. Němčický potok se vlévá do říčky Luhy,
která v Moravskoslezském krasu pokračuje jako Punkva a
v Blansku vtéká do Svitavy. Klimaticky patří zájmové území
do oblasti mírně teplé, okrsku mírně vlhkého. Průměrná
roční teplota se pohybuje kolem 6 °C, průměrný dlouhodo-
bý roční srážkový úhrn dosahuje 652 mm.

Geologické podloží tvoří staré kulmské zvrásněné sedi-
menty. Hlavní horninou jsou zde drobová souvrství zpevně-
ných sedimentů, spojených tmelem. Tyto horniny pak zvět-
rávají na středně těžké půdy různé hloubky, od mělkých až
po hluboké, většinou s obsahem skeletu, kterého směrem do
hloubky přibývá. Jsou to půdy propustné, místy středně až
málo propustné. Pleistocén je zastoupen svahovinami pře-
vážně kyselých materiálů.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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Půdní pokryv tvoří převážně kambizemě, modální euba-
zické až mezobazické na horninách kulmu, místy slabě ogle-
jené, převážně středně těžké a středně skeletovité. V hor-
ních partiích svahů jsou půdní horizonty erodované. Nachá-
zejí se zde mělké kambizemě litické, středně těžké nebo
lehčí. V západní části povodí se vytvořily hnědozemě luvic-
ké, oglejené na svahových hlínách, středně těžké, ve spodi-
ně těžší. Údolí potoka vyplňují gleje modální na svahovi-
nách, středně těžké až těžké. Na svazích na méně propust-
ných svahovinách se vyvinuly pseudogleje modální středně
těžké, ve spodině těžší.

Pro porovnání odtokových procesů povrchového odtoku a
podzemního drenážního odtoku byly vybrány lokality situo-
vané v údolní nivě Němčického potoka mezi obcemi Něm-
čice a Žďár,  každá o typizované rozloze 1 km2, pojmenova-
né jako „kukuřičné pole“, „úhor“ a „u hráze“, na kterých
byly v souvislosti s dílčí částí výzkumného úkolu „Mode-
lování povrchového odtoku z experimentálních ploch“
(aktivita A 02/06, [2]) simulovány návrhové hydrogramy
povrchových odtoků pomocí modelu KINFIL. 

V době hydropedologických průzkumů a terénních expe-
rimentů, prováděných v rámci další dílčí části výzkumného
úkolu s názvem „Stanovení infiltračních vlastností povr-
chových vrstev“ (aktivita A 01/06, [2]), byla lokalita „kuku-
řičné pole“ oseta kukuřicí, s hydraulickou vodivostí povr-
chových vrstev 8,4˙10–7 m˙s

–1, efektivní drenážní pórovitost
byla 1 % objemu. Lokalita označená jako „úhor“ nebyla v té době
seta, hydraulickou vodivost povrchových vrstev reprezento-
vala hodnota 3˙10–6 m˙s

–1, efektivní drenážní pórovitost mě-
la hodnotu 2,0 % objemu. 

Do hráze bývalého rybníka, resp. do hráze bývalého su-
chého poldru, byla situována lokalita „u hráze“ s hydraulic-
kou vodivostí povrchových vrstev 1,45˙10–6 m˙s

–1 a efektiv-
ní drenážní pórovitostí 2 % objemu.

Hydrologická, hydrotechnická 
a hydraulická vstupní data

Výsledky hydraulických a hydrotechnických výpočtů nu-
merických experimentů by měly upřesnit  představy a infor-
mace o velikosti případných drenážních odtoků z tohoto
území, a zejména ve vztahu k povrchovým odtokům, resp.
k povodňové vlně [3]. Výše uvedený postup je jedním ze
způsobů, jak lze z hydraulického hlediska objektivně
posoudit a vyhodnotit vliv případného podzemního horizon-
tálně uloženého drenážního systému v lokalitě říční krajiny
v údolí Němčického potoka. Vzhledem k tomu, že se dosud
o takových drenážních systémech na prověřovaných lokali-
tách neuvažovalo, bylo třeba především definovat jejich
základní návrhové parametry. Přitom se vycházelo z hyd-
raulických vlastností a infiltračních schopností půdního pro-
středí těchto lokalit, které byly stanoveny terénním měřením
a ověřeny laboratorně [2]. 

Vzhledem k tomu, že pórovité půdní prostředí všech ově-
řovaných lokalit je možné  označit za velmi málo propustné,
byla zvolena průměrná hloubka uložení sběrných drénů hd =
= 0,75 m stejná pro všechny lokality. Tímto byl vytvořen
typický mělký půdní profil [7], kde sběrné drény systému
jsou uloženy na velmi málo propustné půdní vrstvě, hydrau-
lické vlastnosti pórovitého prostředí nad drény včetně jejich
infiltračních možností jsou známy. Rozchod drénů L byl
vzhledem k relativně méně propustnému půdnímu prostředí
v horních vrstvách navržen 8 m, vnitřní průměr sběrných
drénů 2r0 = 100 mm. 

Hydraulická vodivost K a efektivní drenážní pórovitost PD

pro prověřované lokality byly určeny na základě rozboru
výsledků experimentálních terénních infiltračních měření,

jež byla součástí citované dílčí části výzkumného úkolu
(aktivita A 01/06, [2]). Simulovaná mělká hladina podzemní
vody (HPV), kolem 6 až 8 cm pod terénem (tj. h0 = 0,70 až
0,65 m), umožnila poměrně včasnou reakci drenážního sys-
tému na efektivní dotaci (infiltraci) do HPV, která byla vy-
volána návrhovou srážkou s dobou opakování N = 10 let, tr-
váním T = 30 minut a srážkovým úhrnem H = 28,3 mm, přes-
tože půdní prostředí nad sběrnými drény lze charakterizovat
jako méně propustné.   

Návrhová srážka pak byla použita jak pro odhad podzem-
ních drenážních odtoků stanovených podle teorie De Zeeu-
wa-Hellingy [3], tak pro odhad návrhových hydrogramů
povrchových odtoků vytvořených pomocí modelu KINFIL
[2]. Intenzita dotace R, tj. intenzita efektivní infiltrace do
hladiny podzemní vody v lokalitě „kukuřičné pole“, „úhor“
a „u hráze“, bude přibližně rovna hodnotám jejich hydraulic-
ké nasycené vodivosti. Doba Ti dosažení čela zvlhčení efek-
tivní infiltrace hladiny podzemní vody nad drény, tj. doba od
počátku návrhové srážky k dosažení hladiny podzemní vo-
dy nad drény efektivní infiltrací, byla odhadnuta ze vztahu

Čas Tx byl určen z výrazu r = v(Tx), kde r je intenzita návr-
hové srážky, pro kterou platí r = H / T. Symbol v(t) reprezen-
tuje intenzitu, rychlost infiltrace v čase t. Použije-li se zkrá-
cená infiltrační rovnice podle [4], je možné vyjádřit intenzi-
tu infiltrace ve tvaru 

kde S je sorptivita [M˙T
-0,5] a A charakteristika s rozměrem

rychlosti [M˙T
-1], která je velmi blízká hydraulické vodivosti.

Hydropedologické ukazatele z [2] zde pak byly použity
jako vstupní data pro řešení rovnice (15). Hodnota sorptivi-
ty u lokality „kukuřičné pole“ je S = 1,310-4 m˙s

-1/2, hodnota
charakteristiky A = 4,2˙10-7 m˙s

-1. V lokalitě „úhor“ byla sorp-
tivita S = 5,2˙10-5 m˙s

-1/2, charakteristika A = 1,35˙10-6 m˙s
-1.

V lokalitě „u hráze“ byla naměřena sorptivita S = 6,8˙10-5 m˙s
-1/2

a charakteristika A = 7,3˙10-7 m˙s
-1. Parametr dW v rovnici

(15) představuje rozdíl mezi počáteční vlhkostí a vlhkostí při
plném nasycení pórovitého prostředí. Hodnoty dW byly sta-
noveny při hydropedologickém průzkumu zájmových loka-
lit. Pro lokalitu „kukuřičné pole“ platí dW = 30,2 % obj., pro
lokalitu „úhor“ dW = 33,5 % obj. a pro lokalitu „u hráze“ dW =
= 19,7 % obj. Symbol z reprezentuje úroveň hladiny pod-
zemní vody pod terénem, v tomto případě platí pro všechny
lokality z = 6-8 cm. Symbol r reprezentuje v rovnici (15)
intenzitu návrhové srážky s dobou opakování N = 10 let, 
trváním T = 30 minut a srážkovým úhrnem H = 28,3 mm.
Pro všechny lokality platí r = = 0,94 mm˙min-1.

Doba trvání efektivní dotace, resp. efektivní infiltrace do
hladiny podzemní vody, byla odhadnuta jako rozdíl doby
trvání návrhového hydrogramu (průtoku), stanoveného
pomocí modelu KINFIL, a času Ti. Pro jednotlivé lokality
byly pomocí rovnice (15) vypočteny časy Ti, pro lokalitu
„kukuřičné pole“ platí Ti = 3 h. Pro lokalitu „úhor“ stejně
jako pro lokalitu „u hráze“ byl odhadnut čas Ti = 3,5 h.
Časový interval dt = 30 minut, tj. trvání efektivní dotace
(infiltrace), činil 30 minut a byl přibližně stejný pro všechny
lokality. 

(15)

(16)
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Vytvoření časových řad drenážních 
a povrchových odtoků 

Využitím vstupních dat, hydrologických, hydrotechnických
a hydraulických výpočtů byly pro jednotlivé lokality vytvo-
řeny časové řady drenážních odtoků podle teorie De Zeeu-
wa-Hellingy [3]. Časem TK byla označena doba trvání dre-
nážních procesů, které byly vyvolány návrhovou srážkou se
srážkovým úhrnem H = 28,3 mm, trváním T = 30 minut a
dobou opakování N = 10 let. Na prověřovaných lokalitách
byl odhadnut čas na základě analýzy předpokládaného ne-
ustáleného nasyceného drenážního proudění s použitím rov-
nice (17), která tyto drenážní procesy popisuje [6].

kde hT [m] je hladina vody nad drény v čase TK [dny], její
hodnota musí být stejná jako před začátkem návrhové sráž-
ky, tedy  ht = 0,65 m. Parametr h0 = 0,75 m reprezentuje plné
nasycení půdního profilu nad drény, ke kterému došlo půso-
bením návrhové srážky. Hodnoty parametrů ht = 0,65 m a 
h0 = 0,75 m budou pro všechny lokality stejné. 

Pro lokalitu „kukuřičné pole“ byl vypočten čas TK = 1 den
a 14,4 hodiny, pro lokalitu „úhor“ TK = 1 den a 7,2 hodiny a
pro lokalitu „u hráze“ TK = 22,8 hodiny. Dále byly pomocí
rovnic (13) a (14), tedy podle teorie De Zeeuwa-Hellingy,
vytvořeny časové řady drenážních odtoků postupně pro jed-
notlivé lokality, které pak byly porovnány s průběhem návr-
hových hydrogramů povrchových odtoků, jenž byly pro tyto
lokality generovány modelem KINFIL. Výsledky jsou zná-
zorněny graficky na obr. 1 pro lokalitu „kukuřičné pole“, na
obr. 2 pro lokalitu „úhor“ a na obr. 3 pro lokalitu „u hráze“.  

Diskuze výsledků 
Z analýzy a porovnání hodnot drenážních odtoků

vypočtených podle teorie De Zeeuwa-Hellingy a hydrogra-
mů povrchových odtoků generovaných modelem KINFIL
vyplývají následující skutečnosti. Vzhledem k tomu, že hla-
dina vody nad drény h0 = 0,65 m, je pro všechny lokality
v čase t = 0 určitá nenulová hodnota, stejná pro všechny lo-
kality, bude drenážní odtok v čase t = 0 také nenulový. Ve
všech lokalitách bude tedy drenážní odtok probíhat ještě
před působením efektivní dotace do hladiny vody nad drény.
Tím se zásadně liší od povrchového odtoku, který bude v ča-
se t = 0 ve všech lokalitách nulový.  

Intenzita drenážního odtoku od času t = 0 klesá až do doby
3-3,5 h po začátku návrhové srážky, kdy se projeví vliv efek-
tivní dotace, resp. infiltrace do hladiny vody nad drény, což
je důsledek působení návrhové srážky. A tak se odezva návr-
hové srážky bude promítat do drenážního odtoku přibližně
až za 3-3,5 h od počátku návrhové srážky. Reakce povrcho-
vého odtoku na srážku však bude téměř okamžitá. Doba
výtopy je totiž u všech prověřovaných lokalit relativně velmi
krátká [3].

Maximálních hodnot specifického povrchového odtoku,
vytvořených modelem KINFIL, bylo dosaženo v lokalitě
„kukuřičné pole“, q = 2,3 m3

˙s
–1 km–2, která má v porovná-

ní s ostatními  („úhor“, „u hráze“) nejnižší hydraulickou vo-
divost povrchové vrstvy K = 8,4˙10–7 m˙s

–1, a také zřejmě
nejméně příznivé infiltrační schopnosti. 

Následuje maximum specifického povrchového odtoku
(KINFIL) z lokality „u hráze“, q = 1,84 m3

˙s
-1
˙km-2. Hyd-

raulická vodivost povrchových vrstev této lokality K =
= 1,45˙10-6 m˙s

1 je evidentně vyšší než nasycená vodivost
lokality „kukuřičné pole“, ale prokazatelně nižší než hydrau-
lická vodivost v lokalitě „úhor“, kde K = 3˙10–6 m ˙s

–1. Nej-
nižší maximum specifického povrchového odtoku (KINFIL)
bylo stanoveno v lokalitě „úhor“, kde q = 1,07 m3

˙s
–1

˙km–2.
Hydraulická vodivost povrchových vrstev lokality „úhor“
činí K = 3˙10–6 m˙s

–1 a je v porovnání s lokalitami „kukuřič-
né pole“ a „u hráze“ nejvyšší. Lze předpokládat, že rovněž
její infiltrační schopnosti budou v porovnání s ostatními
lokalitami nejpříznivější.

Uvedená fakta a zjištění potvrdila obecně známou skuteč-
nost, že nejvyšší povrchové odtoky budou generovány na
plochách s málo příznivými infiltračními a hydraulickými
schopnostmi ve smyslu infiltračním, a naopak nižší hodnoty
povrchových odtoků budou korespondovat s příznivějšími
vsakovacími vlastnostmi povrchových vrstev krajiny. Na-
prosto odlišná situace nastane v případě hodnocení maxima
předpokládaných drenážních odtoků, generovaných přítom-
ností podzemního horizontálně uloženého drenážního systé-
mu. 

(17)

Obr. 1. Modelované hydrogramy povrchového a drenážního
odtoku, experimentální  plocha „kukuřičné pole“, údolí

Němčického potoka (Ž�ár-Němčice, okres Blansko)

Obr. 3. Modelované hydrogramy povrchového a drenážního
odtoku, experimentální  plocha „u hráze“, údolí Němčického potoka

(Ž�ár-Němčice, okres Blansko)

Obr. 2. Modelované hydrogramy povrchového a drenážního
odtoku, experimentální  plocha „úhor“, údolí Němčického potoka

(Ž�ár-Němčice, okres Blansko)
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Maximálního specifického drenážního odtoku, stanovené-
ho podle teorie De Zeeuwa-Hellingy, bylo dosaženo v loka-
litě „úhor“, q = 0,0278 m3

˙s
–1

˙km–2 (0,28 l s–1
˙ha–1), která má

v porovnání s ostatními nejvyšší hydraulickou vodivost
povrchové vrstvy K = 3˙10–6 m˙s

–1 a také její infiltrační
vlastnosti a schopnosti budou zřejmě z hlediska vsakování
nejpříznivější. Následuje maximum specifického drenážního
odtoku (De Zeeuw-Hellinga) z lokality „u hráze“, q = 0,021
m3

˙s
–1

˙km–2 (0,21 l s–1
˙ha–1). Hydraulická vodivost povrcho-

vých vrstev zde má hodnotu K = 1,45˙10–6 m˙s
–1 a je nižší

než hydraulická vodivost povrchových vrstev lokality
„úhor“, ale vyšší než vodivost povrchové vrstvy v lokalitě
„kukuřičné pole“, kde K = 8,4˙10–7 m˙s

–1. 
Nejnižší maximum specifického drenážního odtoku (De

Zeeuw-Hellinga) bylo stanoveno v lokalitě „kukuřičné
pole“, kde q = 0,0086 m3 s–1

˙km–2 (0,086 l s–1
˙ha–1). Hydrau-

lická vodivost povrchových vrstev lokality „kukuřičné pole“
činí K = 8,4˙10–7 m˙s

–1 a je v porovnání s ostatními lokalita-
mi nejmenší. Proto lze předpokládat, že také její infiltrační
schopnosti budou nejméně příznivé. 

Je tedy zřejmé, a také fyzikálně opodstatněné, že velikost
drenážních odtoků, modelovaných podle De Zeeuwovy a
Hellingovy teorie, je přímo úměrná infiltračním a hydraulic-
kým vlastnostem půdního pórovitého prostředí, ve kterém
drenážní procesy probíhají. Čím vhodnější a příznivější, ve
smyslu hydraulické propustnosti pro vodu budou, tím vyšší
budou hodnoty intenzity drenážních odtoků. Zároveň platí
nepřímá úměra pro trvání drenážních procesů, čím vhodněj-
ší a příznivější budou infiltrační a hydraulické vlastnosti
půdního prostředí, čím větší bude hodnota hydraulické nasy-
cené vodivosti, tím kratší bude trvání drenážního procesu
v tomto prostředí.

Zcela opačný jev nastane v případě hodnocení vztahu
hydrogramů povrchových odtoků pomocí modelu KINFIL a
hydraulických vlastností povrchových vrstev lokalit. Bude
zde platit nepřímá úměra, která je rovněž fyzikálně vysvětli-
telná a opodstatněná. Čím méně vhodné a méně příznivé,
z hlediska hydraulické propustnosti pro vodu, budou infilt-
rační a hydraulické vlastnosti povrchových vrstev půdního
prostředí, tím vyšší budou hodnoty povrchových odtoků,
odhadovaných pomocí tohoto modelu.

Dále je možné konstatovat, že vrcholy, tj. maxima drenáž-
ních odtoků modelovaných podle rovnic De Zeeuwa-Hellin-
gy, nejsou ani zdaleka tak výrazné jako vrcholy odtoků povr-
chových, vytvořených modelem KINFIL. Tento fakt je prav-
děpodobně podmíněn charakterem vlastního drenážního pro-
cesu, a zřejmě také relativně méně propustným pórovitým
půdním prostředím, kde se reakce na efektivní dotace do
hladiny vody nad drény nebudou tak výrazně projevovat.
Časový posun, časová „vzdálenost“ vrcholů povrchového od-
toku a drenážního odtoku v lokalitě „kukuřičné pole“ je 2,5 h.
V lokalitách „úhor“ a „u hráze“ je časový posun vrcholů po-
vrchového a drenážního odtoku přibližně stejný a činí 3 h.    

Maximální hodnota specifického drenážního odtoku,
vypočteného podle De Zeeuwa-Hellingy, v lokalitě „kuku-
řičné pole“ je q = 0,0086 m3

˙s
–1

˙km–2 (0,086 l s–1
˙ha–1), což

je 0,374 % maximálního povrchového odtoku v této lokali-
tě, která byla odhadnuta pomocí modelu KINFIL a činila 
q = 2,3 m3

˙s
–1

˙km–2.
Maximální hodnota specifického drenážního odtoku

vypočtená v lokalitě „úhor“, q = 0,0278 m3 s–1
˙km–2 (0,28 l

s–1
˙ha–1), představuje 2,54 % maximální hodnoty povrchové-

ho odtoku z této lokality, jež měla hodnotu q = 1,07 m3
˙s

–1
˙km–2

a maximální hodnota specifického drenážního odtoku z lo-
kality „u hráze“ činila q = 0,021 m3

˙s
–1

˙km–2 (0,21 l s–1
˙ha–1),

což reprezentuje 1,14 % maximální hodnoty povrchového
odtoku z této lokality, která byla q = 1,84 m3

˙s
–1

˙km–2.  

Závěr
Na základě analýzy numerických experimentů při odha-

dech hodnot drenážních odtoků, modelovaných podle teorie
De Zeeuwa-Hellingy a hodnot povrchových odtoků vytvoře-
ných pomocí modelu KINFIL, je možné formulovat hypoté-
zu, že v relativně méně propustném prostředí budou zřejmě
drenážní odtoky, vyvolané působením krátkodobé přívalové
srážky a přítomností podzemního trubkového drenážního
systému, v porovnání s odtoky povrchovými, výrazně men-
ší. Tato hypotéza byla nepřímo potvrzena dlouhodobým
měřením a vyhodnocením na experimentálních plochách
v terénu [7], [8], [9], [3]. Podle rozboru výsledků budou
zřejmě  maxima drenážních odtoků kolísat kolem 1 % odto-
ků povrchových. 

Experimenty dále prokázaly, že i v méně propustném
prostředí jsou patrné rozdíly mezi hodnotami drenážních
odtoků, které korespondují s hydraulickými vlastnostmi
pórovitého prostředí na plochách, kde byly drenážní proce-
sy modelovány. Zdá se, že jak výsledky terénních měření,
tak analýzy numerických experimentů nasvědčují tomu, že v
relativně méně propustném pórovitém půdním prostředí
bude intenzita drenážního odtoku v porovnání s povrcho-
vým odtokem velmi malá, možná zanedbatelná. V žádném
případě zde nemůže být vlivem drenážních procesů ohrožo-
vána vodohospodářská bilance ve smyslu narušení či vytvá-
ření nerovnováhy hydrologického cyklu, které by mohlo
negativně působit na vodní režim krajiny, zejména v souvis-
losti s možným vlivem současné dynamiky klimatu. Na-
opak, jakkoli relativně malé drenážní odtoky mohou sníže-
ním úrovně hladiny vody, která způsobuje nežádoucí nad-
měrné zamokření, vytvořit určité, třebaže relativně „malé“,
retenční kapacity a prostory v povrchových vrstvách krajiny,
jež by mohly sehrát rozhodující úlohu při zmírňování nega-
tivních dopadů záplav a povodňových jevů.

Článek byl zpracován v rámci projektu NPV-Mze 2005
VRK1/TP3-DP6 (1G 577040) Ministerstva zemědělství
ČR „Metodika návrhu a výstavby optimální varianty
protipovodňových a protierozních opatření pro zmírnění
extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha v kra-
jině“.
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Štibinger, J.: Approximation of Drainage Discharges in
Landscape and their Impact on Run-off Conditions

This paper describes the way of the approximation of the
time series of drainage discharges in the landscape on the
selected localities situated at the watershed of Nemcicky
brook, which were estimated by De Zeeuw-Hellinga’s
method. In this paper are also presented the results of
the comparison of those drainage discharges with the
surface runoff hydrographs, generated by the KINFIL
hydrological model. 

Štibinger, J.: Schätzung von Dränageabflüssen und ihr
Einfluss auf die Abflussverhältnisse in der Landschaft 

Der Artikel beschreibt die Art und Weise der Schätzung
der Zeitreihen von Dränageabflüssen in der Landschaft
an ausgewählten Orten im Einzugsgebiet des Baches
Němčický potok, die nach der Theorie von De Zeeuw-
Hellinga gebildet wurden. Gleichzeitig werden hier die
Analyseergebnisse und Vergleiche dieser Dränage-
abflüsse mit Hydrogrammen von Oberflächenabflüssen
mit Hilfe des hydrologischen Modells KINFIL vor-
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�dizertace
Využití webových služeb v katastru 
nemovitostí
Ing. Radek Chromý

Cílem práce je vytvoření programového přístupu k výstu-
pům a službám v aplikaci „nahlížení do katastru“. Tyto vý-
stupy jsou dnes ve formátu HTML, který není vhodný pro
další počítačové zpracování. V dizertaci navržený alternativ-
ní postup tento nedostatek odstraňuje.

Analýza spolehlivosti krystalizačních
hydroizolací a jejich uplatnění v oblasti
pozemních staveb
Ing. Jiří Pazderka

Dizertace doplňuje, na základě vlastních experimentů auto-
ra, dosud neznámé technické a fyzikální vlastnosti krystali-
začních hydroizolací, které jsou použitelné při realizaci
vodotěsných systémů.

Hydro-Thermal Performance of Earth-to-Air
Heat Exchangers
Ing. Pavel Kopecký

Práce se týká navrhování zemních výměníků tepla a obsahu-
je teoretický popis a matematický model, který je ověřen
rozsáhlými experimenty. Téma souvisí s energetickou ná-
ročností provozu budov.

Analysis of Mechanical Properties 
of Soils Using Critical State Models
Ing. Tomáš Janda

Dizertace se zabývá numerickým modelováním kolapsibil-
ních zemin a zpětnou analýzou modifikovaného Cam-Clay
modelu z výsledků izotropní konsolidace v triaxiálním pří-
stroji prostřednictvím genetických algoritmů. Výsledky jsou
zpracovány do numerického kódu GEO 5 pro konečné prvky.

Multi-Scale Approach to Nonlinear
Uncoupled Analysis of Masonry Structures
Ing. Jan Novák

Práce je zaměřena na víceúrovňové modelování zděných
konstrukcí se zaměřením na historické stavby. Analýza již
byla využita při posuzování Karlova mostu. Přínosem je také
implementace numerické metody BPM vhodné při řešení
problémů spojených s heterogenní strukturou materiálu.

Analýza pružnoplastického chování
zesíleného dřevěného nosníku
Ing. Vladimír Smudek

Práce se zabývá dřevěnými nosníky zesílenými tyčovými
prvky vysoké pevnosti. Analytický a numerický model jsou
verifikovány rozsáhlými experimenty autora. Byla ověřena
technologie vlepování oceli do dřeva.
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Analýza hospodářského cyklu z pohledu 
trhu práce v ČR a stavebnictví
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ČVUT – Fakulta stavební

Ing. Emilie JAŠOVÁ 
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Ekonomický vývoj ukazuje na důležitost zkoumání vý-
voje odvětví a oborů ekonomiky, nebo	 mohou prohlubo-
vat či mírnit volatilitu hospodářského cyklu. Článek se
zabývá analýzou příspěvku stavebnictví k této volatilitě
z pohledu metod analyzujících vztah nezaměstnanosti a
inflace a zahrnuje pro porovnání průmysl a celé národní
hospodářství.

Úvod
Ekonomická stabilita se stává stále častěji skloňovaným

tématem v médiích i v odborném světě. Východiskem pro
celkovou ekonomickou stabilitu je měnová stabilita. Vý-
znamná je proto měnová politika centrálních bank. Nynější
otřesy na finančních trzích mohou poškodit, a pravděpodob-
ně se tak již děje, jak globální, tak lokální ekonomický růst.
Posilující koruna v kombinaci se slábnoucí poptávkou v zá-
padní Evropě zesiluje tlak na pokles inflace, a tím růst neza-
městnanosti v intencích krátkodobého trade off. Za zřejmý
signál změny trendu na makroúrovni lze považovat růst
volatility a změny ve vývoji vybraných indikátorů na úrovni
jednotlivých odvětví. Svědčí o tom i vývoj na české ekono-
mické scéně. Ke snížení meziroční dynamiky růstu hrubého
domácího produktu došlo již v prvním čtvrtletí loňského
roku (–1,3 p. b.). To samé se opakovalo i v další části letoš-
ního roku, i když s menší intenzitou (–0,8 p. b.). Podle
posledních informací z vybraných odvětví národního hos-
podářství bylo možné očekávat zpomalení růstu ekonomiky
i v příštím období. V srpnu průmyslová produkce meziroč-
ně poklesla o 2,6 % a tržby z průmyslové činnosti dokonce
o 2,8 %. Ve stavebnictví byl ve stejném měsíci zaznamenán
meziroční pokles stavební produkce o 1,2 %. Trh práce i
přes zhoršování výkonu ekonomiky prokazoval setrvačnost,
která se projevila pomalejším přibýváním počtu nezaměst-
naných, ale i pomalejším úbytkem nezaměstnaných při
téměř 151 tisíci volných pracovních míst. Zpomalování
poklesu nezaměstnanosti z prvního pololetí pokračovalo i
v prvních měsících druhého pololetí. Míra nezaměstnanosti
ke konci prvního pololetí 2008 meziročně poklesla o 1,3 p. b.
na 5,0 %. V červenci a v srpnu činila 5,3 % a meziročně se
snížila již jen o 1,1 p. b. Vývoj zaměstnanosti na úrovni
odvětví indikuje mnohem zásadnější změny na trhu práce.
Například v průmyslu počet zaměstnaných osob v červenci
a srpnu meziročně vzrostl pouze o 0,4 %, což představuje
snížení proti druhému čtvrtletí o 1,7 p. b. Ve stavebnictví
bylo v tomto období zaznamenáno další prohloubení mezi-
ročního úbytku počtu zaměstnaných osob o 0,5 p. b.  

Teoretický předpoklad krátkodobé substituce mezi neza-
městnaností a cenovým indikátorem podporuje také vývoj
míry inflace, která v prvním pololetí 2008 již dosáhla vr-

cholu a postupně se pozvolna snižovala (červenec +6,9 % a
září +6,6 %). Na mezoúrovni lze obdobný vývoj sledovat
v odvětví stavebnictví, kde v červenci činil index cen sta-
vebních prací 4,8 % a v srpnu 4,7 %. Potvrzení krátkodobé
existence substituce mezi nezaměstnaností a inflací lze s vý-
jimkou několika období vysledovat i v delším časovém
horizontu. K detekci nepozorovatelné veličiny NAIRU (mí-
ra nezaměstnanosti, která neakceleruje inflaci) byla v další
části předložena soustava metod, které byly aplikovány na
celé národní hospodářství a lze je aplikovat i na odvětví sta-
vebnictví a průmyslu. 

Vývoj koncepčního rámce 
a modelových přístupů

Zásadní význam pro zmapování vztahu mezi nezaměstna-
ností a inflací měl pokus A. W. Phillipse [9]. Ve studii z roku
1958 předpokládal, že (nominální) mzdovou úroveň v ja-
kémkoli období je možné vysvětlit předchozími hodnotami
míry nezaměstnanosti. Schematické znázornění tohoto in-
verzního vztahu se od té doby označuje jako Phillipsova
křivka (dále PC). V sedmdesátých letech M. Friedman [2] a
E. Phelps [8] zavedli do analýzy tradiční PC dva klíčové
koncepty, a to inflační očekávání a přirozenou míru neza-
městnanosti. V důsledku toho se nyní všeobecně předpoklá-
dá, že míra inflace závisí na inflačních očekáváních a na
odchylce nezaměstnanosti od přirozené míry nezaměstna-
nosti. Dle jejich názoru neexistuje jen jedna stabilní PC, jak
naznačovaly podmínky do sedmdesátých let minulého stole-
tí, ale nekonečné množství PC křivek, každá pro určitou oče-
kávanou úroveň inflace. Další definování úrovně nezaměst-
nanosti neakcelerující inflaci, tzv. NAIRU, provedl J. Tobin
[11]. Jde o míru nezaměstnanosti, která přetrvává, přestože
trh práce je v rovnováze. V případě České republiky se pro-
blematikou trade off mezi nezaměstnaností a inflací zabýva-
li např. V. Izák [6], M. Hájek a V. Bezděk [5], P. Sedláček
[10], V. Flek [1] a R. Pavelka [7]. 

V důsledku neexistence dokonale konkurenčního trhu prá-
ce odpovídá NAIRU nebo přirozená míra nezaměstnanosti
řadě kombinací frikční a strukturální nezaměstnanosti, i
když jsou poptávka po práci a nabídka práce v rovnováze. 

Metody odhadu NAIRU lze rozdělit do tří hlavních kate-
gorií: 

– strukturální metody, 
– čistě statistické (přímé) metody, 
– přístup redukované formy.

První skupina odhaduje NAIRU jako rovnovážný výstup
strukturálního modelu představujícího chování agregátní
ceny a mzdy. Měření NAIRU se odvozuje analýzou časo-
vých řad nezaměstnanosti, inflace a dalších proměnných.
Mezi strukturální metody patří metoda jedné rovnice, tzv.
Gordon’s Triangle Model [3], který postuluje závislost na
trojici faktorů, a to na inflačním očekávání, na poptávko-
vých podmínkách, představovaných mezerou nezaměstna-
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nosti, a na nabídkových šocích. Do strukturálních metod
zařazujeme i mzdově cenový model (The Bargaining Mo-
del). Strukturální metody kvantifikují NAIRU pomocí odha-
du rovnic vysvětlujících cenové a mzdové chování. 

Druhá skupina metod k odhadu NAIRU využívá různé
čistě statistické metody, které přímo rozdělí skutečnou míru
nezaměstnanosti na cyklické a trendové komponenty, při-
čemž ty druhé jsou označeny jako NAIRU. Čistě statistické
(přímé) metody jsou obecně snadněji implementovatelné
než strukturální metody, protože se nezaměřují na podrob-
nou specifikaci a analýzu základního chování ekonomic-
kých faktorů. V příspěvku užíváme metodu Hodrick-Pres-
cottova filtru. Třetí skupina je kompromisem mezi oběma
zmíněnými přístupy. 

Empirické testování 
Jednou z potíží empirického výzkumu trade off mezi in-

flací a nezaměstnaností je nedostatek přesných měr inflace.
Při měření inflace na úrovni celého národního hospodářství
upřednostňujeme deflátor spotřeby domácností podle ná-
rodních účtů. Na úrovni sektorů používáme deflátory vybra-
ných odvětví (zpracovatelský průmysl a stavebnictví) a in-
dexy cen. Jednotlivé odhady respektují časovou logiku NAIRU
(konstantní NAIRU, NAIRU pohyblivé v intervalu, NAIRU
pohyblivé v celém sledovaném období a dlouhodobé
NAIRU). 

Na odlišnosti ve vývoji v mezinárodním srovnání, ale ta-
ké na rozdíly na agregované úrovni a v sektorech, upozor-
ňuje již R. Gordon [4]. Pode něho odlišnosti ve vývoji uka-
zují, že se musí zkoumat aspekty jednotlivých odvětví. Proto
se příspěvek zabývá odhadem NAIRU v sektorech, neboť
takové sledování pomůže dokreslit a vysvětlit národohospo-
dářský vývoj této nepozorovatelné veličiny. Dále jejím
porovnáním se skutečnou mírou nezaměstnanosti lze vyčís-
lit a zhodnotit hospodářský cyklus z pohledu trhu práce, a to
na úrovni národního hospodářství a ve vybraných sektorech,
a tím odhalit, jak daný sektor přispívá k tvorbě amplitudy
výkyvu jednotlivých fází cyklu.

Stavebnictví – deflátor 
V případě stavebnictví je substituce mezi inflací a mírou

nezaměstnanosti odhadnuta ve dvou variantách, které se liší
cenovým indikátorem. První varianta využívá deflátor sta-
vebnictví a druhá index cen stavebních prací. Stejné pro oba
případy je užití dovozních cen, cenových očekávání, mezd a
produktivity práce.

Při zkoumání využijeme nejprve grafickou analýzu bez
exogenní veličiny. V této variantě se nepodařilo získat kla-
sický záporný sklon PC. Odhadnuté NAIRU činí 4,9 %, což
je v rozporu s podstatně vyšší hodnotou průměrné míry ne-
zaměstnanosti v celém sledovaném období (7,4 %). V dal-
ší části analýzy je vzata v úvahu exogenní veličina, tj. do-
vozní ceny. Zkoumané období je 2000/2 až 2007/2 a meto-
dou je postup s jednou rovnicí, tj. Gordon’s Triangle Model.
Zjištěné NAIRU je ve výši 6,1 %, což přesahuje prvotní
odhad grafickou metodou o 1,2 p. b. Dle další metody odha-
du, tj. nové keynesianské PC, NAIRU pro období 2001/2 až
2006/3 činí 6,3 % a potvrzuje podhodnocení odhadu grafickou
metodou. Tyto metody dávají odhad konstantního NAIRU

pro celé sledované období. Rozdíly v odhadech plynou ze
skutečnosti, že grafická metoda vyjadřuje vztah mezi neza-
městnaností a inflací. Metoda s jednou rovnicí vyjadřuje
tentýž vztah včetně časového zpoždění obou proměnných a
měnového kurzu. Odhad novou keynesiánskou metodou
zahrnuje kromě uvedených proměnných i inflační očekává-
ní na finančních trzích. 

K vyjádření NAIRU proměnlivého v intervalu použije-
me jednak arbitrární metodu, jednak Break Model a novou
keynesiánskou PC. Arbitrární metoda vymezila pět období,
další dvě metody jen čtyři období. Arbitrární metoda posky-
tuje dvě nestandardní období, kdy NAIRU vykazuje kladný
sklon PC. Arbitrární metoda dále ukazuje i sklon PC, a to
v jednom období v hodnotě cca –30, můžeme ji tedy využít
k vyhledání nestandardního vývoje v určitých obdobích.
Pro hospodářskou politiku to znamená možnost vysoké sub-
stituovatelnosti inflace nezaměstnaností. Kladný sklon zna-
mená, že v ekonomice existují stagflační tlaky, tedy roste
inflace i nezaměstnanost (konkrétně jde o období 2001/3 až
2002/2 a období 2004/3-2005/4).

NAIRU proměnlivé v čase odvozujeme pomocí Hodrick-
Prescottova filtru (dále HP filtr), Kalmanova filtru a novou
keynesiánskou PC. HP filtr pracuje jen s časovou řadou
míry nezaměstnanosti, Kalmanův filtr připojuje zpoždění
hodnot nezaměstnanosti a dovozních cen, nová keynesián-
ská PC zahrnuje i inflační očekávání finančních trhů. Všech-
ny metody poskytují NAIRU se záporným sklonem, tedy
možnost substituce mezi nezaměstnaností a inflací. Kalma-
nův filtr vykazuje NAIRU pohybující se v nejširším interva-
lu (–1,0 až 6,0 %). 

Pro odhad dlouhodobého NAIRU jsme použily Bargai-
ning Model se dvěma rovnicemi. Hodnota dlouhodobého
NAIRU je rovna 5,6 %. Tato hodnota se nevymyká odha-
dům grafické analýzy, metody jedné rovnice a nové keyne-
siánské PC. 

Stavebnictví – index cen 
Tato varianta využívá index cen stavebních prací. Zkou-

mané období, exogenní faktor, cenová očekávání, mzdy a
produktivita práce jsou stejné jako u první varianty. Při od-
hadu konstantního NAIRU grafickou analýzou se podařilo
odhadnout klasický záporný sklon PC (–0,4), na rozdíl od
grafické metody s deflátorem. Odhadnuté NAIRU činí 4,2 %.
Výsledkem metody s jednou rovnicí je NAIRU ve výši 
6,1 %, což přesahuje prvotní odhad grafickou metodou o 1,9 p. b.
Nová keynesianská křivka, kde NAIRU činí 6,1 %, potvrzu-
je podhodnocení odhadu prvotní grafickou metodou. Užití
metod pro odhad konstantního NAIRU dává podobné vý-
sledky jak co do sklonu PC, tak odhadované hodnoty NAIRU.

NAIRU v časovém intervalu se při užití indexu cen sta-
vebních prací liší od varianty s deflátorem. Pro stavebnictví
kromě arbitrární metody odhadl pět období i Break Model.
Přitom v arbitrární metodě byl odhadnut větší počet období
s kladným sklonem. Hodnota NAIRU vykazuje největší vo-
latilitu a pohybuje se v intervalu 3,8–7,2 % (v případě užití
deflátoru byly hodnoty 5,3-7,0 %). 

NAIRU pohyblivé v čase, získané prostřednictvím HP
filtru, se nachází v úzkém intervalu 5,0-6,3 %. V kvalitativ-
ním průběhu NAIRU pro obě vyhlazení klasického Kalma-
nova filtru (0,6 a 1,0) se projevují v určitých okamžicích
podstatné rozdíly. NAIRU odvozené Kalmanovým filtrem
podle nové keynesiánské PC se již nepohybuje v tak širo-
kém intervalu. Zatímco ve variantě s deflátorem se NAIRU
podle klasického Kalmanova filtru nachází v intervalu –1,6
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až 6,4 %, v případě druhé metody jde již o interval –21,4 až
22,9 %. Kalmanův filtr podle nové keynesiánské PC ve
variantě s indexem cen stavebních prací se nachází v inter-
valu –2,3 až 17,9 % (dle varianty s deflátorem interval činí
5,0 až 6,4 %). Hodnoty sklonu NAIRU pohyblivého v čase
jsou pro obě varianty shodně velice nízké. Hodnota dlouho-
dobého NAIRU ve výši 5,7 % se nevymyká závěrům přede-
šlé varianty (5,6 %). 

Vymezení hospodářského cyklu z pohledu trhu práce
Přirozeným závěrem analýzy NAIRU je vymezení hospo-

dářského cyklu ze strany trhu práce. Za nejobvyklejší meto-
du lze považovat HP filtr. Pohled prostřednictvím arbitrární
metody nabízí po částech konstantní NAIRU, které poskytu-
je výpověď odlišnou od HP filtru. Kalmanův filtr pro doza-
du hledící očekávání je s těmito metodami ještě porovnatel-
ný a jeho hodnotu pro méně vyhlazenou variantu 1,0 může-

Tab. 1. Metoda odhadu NAIRU

Tab. 2. Metoda odhadu NAIRU
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me také použít k detekci fáze cyklu. Vytvořené průměrné
hodnoty NAIRU pro celé národní hospodářství (dále NH) a
vybraná odvětví (zpracovatelský průmysl a stavebnictví) dá-
le vzájemně porovnáme se zřetelem na použitý cenový indi-
kátor (obr. 1). Jednotlivé křivky v grafu jsou průměrné hod-
noty dosažené ze tří vybraných metod odhadu NAIRU, a to
arbitrární metody, HP filtr a Kalmanův filtr. Je patrný srov-
natelný klesající trend všech tří časových řad, nicméně jsou
patrné rozdíly v poloze a v průběhu sledovaných NAIRU.
Průměrné NAIRU pro celé NH se nachází výše než odvětvo-
vá NAIRU po celé období (s výjimkou průmyslu ve dvou
čtvrtletích). Dále lze vysledovat, že vývoj NAIRU pro celé
NH se skládá z pravidelně se střídajících vyšších a nižších
hodnot. V případě průměrného NAIRU v odvětví staveb-
nictví dochází po vysokých hodnotách v roce 2004 k jejich
poklesu až na hodnotu 5,1 % v období 3/2006.  

Porovnáním průměrných hodnot NAIRU, propočtených
s využitím indexů cen (obr. 2), získáme nepatrně jiný
pohled. Lze konstatovat, že klesající trend nemá stejnou

intenzitu. Největší snížení hodnoty NAIRU v průběhu sle-
dovaného období zaznamenalo odvětví průmyslu, a naopak
nejmenší celé NH. Průměrné NAIRU pro celé NH se opět
nachází výše než odvětvová NAIRU po celé období (s vý-
jimkou průmyslu, které převyšuje NH v 1/2005). V této va-
riantě se protínají také NAIRU odvětvová. Dá se říci, že
všechna tři průměrná NAIRU nejdříve vykázala snížení jeho
hodnoty od roku 2005. Hodnota NAIRU pro NH se potom
od 4/2006 dále snižovala až do konce sledovaného období.
Ve stavebnictví zvýšení hodnot NAIRU po přechodném sní-
žení v roce 2005 nastalo již počátkem roku 2006 a pokračo-
valo až do konce sledovaného období.  

V další části analýzy je od výše propočtených průměr-
ných hodnot NAIRU pro NH a odvětví odečtena skutečná
míra nezaměstnanosti, a tak jsou získány mezery nezaměst-
nanosti. Graf na obr. 3 začíná v období 2003/1, kdy celé NH
a odvětví stavebnictví dosahovalo přibližně nulové hodnoty
mezery nezaměstnanosti. Poté až do 2004/4 zažívalo celé
NH mělkou konjunkturu. Ve stavebnictví je patrné přeruše-

Obr. 2. Průměrné hodnoty NAIRU na úrovni NH a odvětví s využitím cen

Obr. 1. Průměrné hodnoty NAIRU na úrovni NH a odvětví při použití deflátorů

Obr. 3. Mezery nezaměstnanosti implikované průměrem metod v případě deflátorů
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ní konjunktury ve třetím čtvrtletí 2003 a v prvních dvou
čtvrtletích 2004. Ve stavebnictví recese trvala v roce 2005
pouze jedno čtvrtletí (1/2005). 

Porovnání skutečné míry nezaměstnanosti s průměrnou
hodnotou NAIRU, které byly propočteny s využitím indexu
cen – v této části přibližně nulové hodnoty mezery neza-
městnanosti, dosahovalo jak celé NH, tak obě vybraná od-
větví v období 1/2004. V případě obou odvětví byla zazna-
menána velice solidní konjunktura ještě v prvním čtvrtletí
2005. V dalších pěti čtvrtletích se trend v NH a stavebnic-
tví obrátil (obr. 4). 

Závěry analýzy 
Aplikace metodologie pro detekci vztahu mezi nezaměst-

naností a inflací poskytuje rozdílný pohled na NAIRU a PC
na úrovni celého NH a jednotlivých vybraných odvětví. Od-
lišnosti způsobuje také volba cenového indikátoru. V přípa-
dě varianty s deflátory je patrný srovnatelný klesající trend
všech tří časových řad. Průměrné NAIRU pro celé NH se
nachází výše než odvětvová NAIRU po celé období. V pří-
padě varianty s cenovými indexy klesající trend nemá stej-
nou intenzitu. Největší snížení hodnoty NAIRU v průběhu
sledovaného období zaznamenalo odvětví průmyslu, a na-
opak nejmenší celé NH. Všechna tři průměrná NAIRU nej-
dříve vykázala snížení jeho hodnoty od roku 2005. Hodnota
NAIRU pro NH potom dále klesala až do konce období. Ve
stavebnictví již počátkem roku 2006 nastalo zvýšení hodnot
NAIRU, které pokračovalo až do konce sledovaného obdo-
bí. Arbitrární metoda vykazuje období s nezvykle vysokým
sklonem PC (–29,7). Tuto metodu lze využít k vyhledání
nestandardního vývoje v určitých obdobích. Pro hospodář-
skou politiku to znamená možnost vysoké substituovatel-
nosti inflace nezaměstnaností. Kladný sklon zase indikuje
existenci stagflačních tlaků v ekonomice, tedy růst inflace i
nezaměstnanosti. Jmenovitě jde o intervaly 2001/3-2002/2 a
2004/3-2005/4. 

Analýzou mezer nezaměstnanosti lze vysledovat, že v pří-
padě varianty s deflátory dosahovalo celé NH a odvětví sta-
vebnictví přibližně nulové hodnoty v období 2003/1. Poté
až do 2004/4 zažívalo celé NH mělkou konjunkturu. Ve sta-
vebnictví je patrné přerušení konjunktury ve třetím čtvrtletí
2003 a v prvních dvou čtvrtletích 2004. Ve stavebnictví re-
cese trvala v roce 2005 pouze jedno čtvrtletí (1/2005). Při
využití indexů cen přibližně nulové hodnoty mezery neza-
městnanosti dosahovalo celé NH a obě vybraná odvětví v ob-
dobí 1/2004. V případě obou odvětví byla zaznamenána
velice solidní konjunktura ještě v prvním čtvrtletí 2005. 
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Kadeřábková, B. – Jašová, E.: Analysis of Economic
Cycle Given Job Market in CR and Construction Industry

Economic development stresses the importance of inves-
tigation into development of branches and fields of econ-
omy as they can deepen or mitigate volatility of the business
cycle. This article analyses contribution of the building
industry to this volatility from the perspective of the
methods following the relationship of unemployment
and inflation. It contains data concerning both industry
and the entire national economy for comparison.

Kadeřábková, B. – Jašová, E.: Analyse des Wirtschafts-
zyklus aus der Sicht des Arbeitsmarktes in Tschechien
und das Bauwesen 

Die wirtschaftliche Entwicklung verweist auf die
Wichtigkeit der Erforschung der Entwicklung der
Zweige und Branchen der Wirtschaft, denn sie können
die Volatilität des Wirtschaftszyklus vertiefen oder
dämpfen. Der Artikel befasst sich mit einer Analyse des
Beitrags des Bauwesens zu dieser Volatilität aus der
Sicht der die Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und
Inflation beobachtenden Methoden und beinhaltet zum
Vergleich Angaben für die Industrie und die gesamte
Volkswirtschaft.

Obr. 4. Mezery nezaměstnanosti implikované průměrem metod v případě inflace
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Měření vodorovných posunů stavebních objektů
metodou záměrné přímky – část 1

doc. Ing. Mojmír ŠVEC, CSc.
doc. Ing. Vladimír VOREL, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Příspěvek se zabývá metodou záměrné přímky při geo-
detickém monitorování přehrad. Jeho první část popisu-
je podstatu metody, stabilizaci vztažných a pozorova-
ných bodů, dostředění přístroje, cílového znaku a záměr-
ného měřítka. Dále se stanoví přesnost metody, a to při
použití měřítka a při měření paralaktického úhlu. Při
tom se vychází z experimentálního materiálu získaného
při monitorování vodních děl Orlík a Slapy.

Úvod
Metoda záměrné přímky je nejjednodušší z klasických

geodetických metod měření vodorovných posunů staveb-
ních objektů. Její princip je patrný z obr. 1.

Měřením se určuje v jednotlivých etapách příčná výchyl-
ka q pozorovaného bodu P od záměrné přímky, dané spojni-
cí stanoviska přístroje S a cílové značky C. Výchylka q po-
zorovaného bodu P od záměrné přímky S-C se čte buď pří-
mo na měřítku s posuvným terčem, dostředěném na pozoro-
vaném bodu P kolmo na záměrnou přímku (metoda záměr-
ného měřítka), nebo se počítá ze známé vzdálenosti s pozo-
rovaného bodu P od stanoviska úhloměrného přístroje S a
měřeného vodorovného úhlu δ (metoda malého úhlu). 

Koncové body záměrné přímky S a C se zpravidla stabi-
lizují na betonových pilířích a pozorované body jsou stabili-
zovány v tělese stavebního objektu. Způsoby stabilizace jsou
různé a musí zaručit nucené dostředění přístroje i terče nebo
měřítka s vysokou přesností. Způsob mechanického dostře-
dění přístroje pomocí kulového čepu a terče zasunutého dří-
kem do zděře centrační hlavice je patrný z obr. 2.

Při dobrém spojení trojnožky přístroje s podkladní des-
kou zaručuje tento způsob nuceného dostředění totožné po-
stavení přístroje i cílových znaků s přesností kolem 0,05 mm.

K pozorování výchylek q pozorovaných bodů P od svis-
lé roviny, proložené záměrnou přímkou, se používá zpravid-
la teodolit s dobrým dalekohledem a citlivou alhidádovou
libelou. Při přímém čtení výchylek q se používá záměrné
měřítko s posuvným terčem (obr. 3). 

Koncový bod záměrné přímky C, popř. pozorovaný bod
P, se obvykle signalizují terčem se soustřednými kruhy, nej-
lépe černožlutými. 

Obr. 1. Princip metody záměrné přímky

Obr. 2. Mechanické dostředění přístroje
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Úvaha o přesnosti metody 
(rozbor před měřením)

Metoda záměrného měřítka
Jde o určení příčné výchylky q bodu P od svislé roviny,

proložené záměrnou přímkou S-C. Ta se čte přímo na stup-
nici měřítka s posuvným terčem. Uvažované chyby měření:

– směrodatná odchylka σz v zacílení na terč, označující kon-
cový bod záměrné přímky C,

– směrodatná odchylka σz v zacílení při navedení terče
záměrného měřítka do svislé roviny proložené záměrnou
přímkou S-C. 

Obě směrodatné odchylky v zacílení na vzdálenější i bližší
terč se uvažují stejné – σz. Celková délka d záměrné přímky
prakticky nepřekročí 500 m, a potom je tento předpoklad při
vhodném tvaru a velikosti použitých terčů oprávněn. 

Chybu pohybového mechanizmu měřítka a náhodnou chy-
bu ve čtení stupnice měřítka lze při dobrém stavu měřítka pro-
ti chybám ze zacílení zanedbat, neboť je menší než 0,1 mm.
Stejně lze zanedbat chyby v dostředění přístroje na stano-
visku S a terče na koncovém bodu záměrné přímky C i chy-
bu v dostředění záměrného měřítka na pozorovaném bodu
P, protože přístroje i terče jsou dostřeďovány mechanicky.
Jako poslední do skupiny chyb, které se prakticky neprojeví,
patří chyby z urovnání přístroje na bodě S, terče na konco-
vém bodě záměrné přímky C (je zasunut dříkem do zděře cen-
trační hlavice, nebo pevně osazen do boku pilíře) a záměrné-
ho měřítka na pozorovaném bodu P. 

Úvahy o přesnosti metody byly provedeny pro vteřinový
teodolit Wild T3 (v. č. 33199), který byl k měření posunů
používán. Směrodatná odchylka jednoho zacílení činí pro
tento přístroj při třicetinásobném zvětšení dalekohledu 
σ0z = 0,3 mgon. Tato hodnota je stanovena na základě smě-
rodatné odchylky směru, měřeného v jedné řadě s jedním
cílením a čtením kruhu σ0α = 0,32 mgon, určené ze stanovis-

kového vyrovnání měřených směrů v trigonometrických
mikrosítích přehrad Orlík a Žermanice. Vzhledem k tomu,
že hodnota výběrové směrodatné odchylky měřeného směru
byla vypočtena ze směrových osnov (v průměru o 15 smě-
rech), měřených v 540 skupinách, lze výběrovou směrodat-
nou odchylku považovat za základní směrodatnou odchylku
měření směru ve skupinách uvedeným přístrojem s použi-
tím uvedených terčů. Při stanovení jednotkové směrodatné
odchylky σ0z byla uvažována jednotková směrodatná od-
chylka ve čtení kruhu σoč = 0,1 mgon, určená opět empiric-
ky ze 100 měřických dvojic. Největší rozdíl čtení ve dvojici
přitom byl dmax = 0,26 mgon. Za předpokladu, že na přesnost
měřeného směru mají vliv pouze náhodné chyby v zacílení
a ve čtení kruhu, dostaneme podle zákona přenášení chyb

Směrodatná úhlová odchylka v zacílení na koncový bod
záměrné přímky C se projeví v tomto bodě příčnou směro-
datnou odchylkou σq“, viz obr. 4. 

kde d je délka záměrné přímky,  
σz – směrodatná odchylka v zacílení,
ρ – radián.

V pozorovaném bodu P se směrodatná odchylka v zací-
lení σz projeví úměrně menší příčnou směrodatnou odchyl-
kou σq’, odpovídající nejistotě v zacílení na terč měřítka
v tomto bodu 

kde s je vzdálenost pozorovaného bodu P od stanoviska S.

Výchylka q pozorovaného bodu P od svislé roviny prolo-
žené záměrnou přímkou S-C bude tedy určena při jednom
zařazení terče měřítka se směrodatnou odchylkou 

Při zařazení terče měřítka do svislé roviny proložené zá-
měrnou přímkou v obou polohách dalekohledu (v jedné sé-
rii) bude směrodatná odchylka v zařazení terče měřítka při-
bližně 

Obr. 3. Záměrné měřítko s posuvným terčem

(1)

Obr. 4. Směrodatná úhlová odchylka v zacílení 
na koncový bod záměrné přímky C

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pro vzdálenosti s pozorovaného bodu P od stanoviska S
do 400 m jsou příčné směrodatné odchylky σoq sestaveny
v tab. 1.

Metoda malého úhlu
Jde o určení příčné výchylky q pozorovaného bodu P od

svislé roviny proložené záměrnou přímkou S-C, viz obr. 1.
Ta se vypočte z měřeného paralaktického úhlu δ a známé
vzdálenosti s. Za předpokladu, že úhel σ je malý, bude 

kde s je vzdálenost pozorovaného bodu P od stanoviska S,
δ – měřený úhel, 
ρ – radián.

Uvažované chyby měření:
– směrodatná odchylka v zaměření koncového bodu záměr-

né přímky C–σα (C);
– směrodatná odchylka v zaměření směru na pozorovaný

bod P–σα (P);
– směrodatné odchylky v zaměření směru na pozorovaný

bod P i koncový bod záměrné přímky C lze uvažovat stej-
né σα , protože délka záměrné přímky málokdy překročí
500 m, a potom je tento předpoklad oprávněn;

– směrodatné odchylky v dostředění teodolitu i terčů, sig-
nalizujících koncový i pozorovaný bod záměrné přímky
lze zanedbat, stejně jako chyby z urovnání teodolitu i
terčů; 

– teodolit Wild T3 je urovnáván alhidádovou libelou o citli-
vosti f ≈ 2,1 mgon. Výška točné osy dalekohledu nad hla-
vicí centračního čepu je 32 cm. Chyba z urovnání o jeden
dílek libely tedy způsobí excentricitu záměrné přímky
0,01 mm. Terče se zasunují dříkem do zděře centrační hla-
vice, takže chyba z urovnání odpadá.

Předpokládáme-li, že na směrodatné odchylce měřeného
směru se podílejí pouze náhodné chyby ze zacílení a čtení
děleného kruhu, platí pro směry měřené v jedné řadě

kde σz je směrodatná odchylka v zacílení na terč a σč smě-
rodatná odchylka ve čtení kruhu.

Bude-li paralaktický uhel δ měřen v jedné poloze daleko-
hledu s jedním cílením a čtením, bude určen se směrodat-
nou odchylkou

Pro uvažovaný teodolit Wild T3 je σα = 0,32 mgon (viz
předchozí odstavec). Po dosazení této hodnoty bude 

Příčná směrodatná odchylka bude 

Paralaktické úhly δ se měří obvykle v laboratorních jed-
notkách s dvojím cílením a čtením v obou polohách dale-
kohledu. V jedné laboratorní jednotce je úhel δ měřen tedy
čtyřikrát v každé poloze dalekohledu. Příčná směrodatná
odchylka při měření v jedné laboratorní jednotce tedy bude 

Pro vzdálenosti pozorovaného bodu P od stanoviska S do
400 m jsou příčné směrodatné odchylky při měření paralak-
tického úhlu δ v jedné laboratorní jednotce sestaveny v tab. 2.

Porovnání přesnosti metody záměrného měřítka 
a malého úhlu

Z porovnání směrodatných odchylek příčných výchylek q
pozorovaného bodu v tab. 1 a tab. 2 je vidět, že hodnoty
odpovídající metodě malého úhlu dosahují asi poloviny hod-
not odpovídajících metodě záměrného měřítka. Příčné smě-
rodatné odchylky σoq v obou tabulkách nelze ovšem porov-
návat, protože počet cílení při použití obou metod se liší. Při
měření příčné výchylky q v jedné sérii s použitím záměrné-
ho měřítka je cíleno jednou v obou polohách dalekohledu,
zatímco malý úhel δ je v jedné laboratorní jednotce měřen
čtyřikrát v obou polohách dalekohledu. Porovnejme tedy
směrodatné odchylky příčné výchylky q, měřené ve čtyřech
sériích (metoda záměrného měřítka) a v jedné laboratorní
jednotce (metoda malého úhlu). Odpovídající hodnoty jsou
v tab. 3.

Z tabulky je patrné, že při stejném počtu cílení je očeká-
vaná přesnost určení příčné výchylky q pozorovaného bodu
oběma metodami prakticky stejná. Seriózní vyhodnocení
přesnosti obou metod si vyžádalo pracné experimentální
měření.

Vzdálenost 
s  [m]

Směrodatná odchylka 
σ0q  [mm]

100 0,5

200 0,9

300 1,4

400 1,9

Tab. 1. Příčné směrodatné odchylky určené metodou záměrného
měřítka v jedné sérii

(6)

(7)

(8)

mgon.45,0=δσ

(9)

(10)

Tab. 2. Příčné směrodatné odchylky při měření úhlu v jedné 
laboratorní jednotce

Vzdálenost 
s  [m]

Směrodatná odchylka 
σ0q  [mm]

100 0,2

200 0,5

300 0,7

400 1,0

q0σ

Tab. 3. Příčné směrodatné odchylky

záměrného měřítka 
ve čtyřech sériích

malého úhlu v jedné 
laboratorní jednotce

100 0,2 0,2

200 0,4 0,5

300 0,7 0,7

400 1,0 1,0

σ q  [mm]

příčná výchylka q  měřená metodouVzdálenost 
s  [m]
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Příspěvek je věnován výzkumnému záměru MSM 684
077 0001, dílčí část „Geodetické monitorování při zajiš-
tění spolehlivosti staveb“.
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Švec, V. – Vorel, V.: Measurement of Horizontal
Shifts of Building Structures by Method of Line of
Sight – Part I

This paper examines the method of line of sight used in
geodetical monitoring of dams. Its first section describes
the essence of the method, stabilization of reference and
monitored points, centring of the device, the target mark
and sight scale. Further, it specifies the method accuracy
of the use of the scale, as well as of the measurement of
the paralactic angle. The examination is based on exper-
imental data gathered in the monitoring of Orlík and
Slapy water dams.

Švec, V. – Vorel, V.: Messung der horizontalen Verschie-
bungen von Bauwerken mit der Visierlinienmethode 
– Teil 1

Der Beitrag befasst sich mit der Visierlinien beim geo-
dätischen Monitoring von Talsperren. Sein erster Teil
beschreibt das Wesen der Methode, die Stabilisierung
der Bezugs- und Beobachtungspunkte, die Zentrierung
des Geräts, der Zielmarke und des Zielmaßstabs. Des
Weiteren wird die Genauigkeit der Methode bestimmt,
und zwar bei Anwendung eines Maßstabs und bei der
Messung des parallaktischen Winkels. Dabei wird von
dem beim Monitoring der Talsperren Orlík und Slapy
gewonnenen Versuchsmaterial ausgegangen.

Laserové skenování je moderním multidisciplinárním
oborem, který se velmi rychle rozvíjí. Proto je vítané, že
touto publikací dostávají čtenáři do ruky klíč k bližšímu
seznámení s tímto oborem. V monografii jsou popsány i
postupy a vzorce, které na první pohled se skenováním
nesouvisejí, avšak při podrobnějším rozboru se projeví, že
bez nich není vlastní měření a zpracování naskenovaných
dat možné. Do této oblasti patří hlavně problémy řešené
v matematice, geodézii, fotogrammetrii, elektrotechnice,
počítačové grafice i v dalších oborech. Uživatel by měl mít
určitý přehled, aby chápal, co ho při práci se skenerem může
potkat, a efektivněji daný systém využívat. Monografie upo-
zorňuje na případná úskalí.

Pozemní systémy pro trojrozměrné skenování se uplatňu-
jí v širokém spektru oborů, jako je stavebnictví, architektu-
ra, topografické mapování na povrchu i v podzemí, archeo-
logie, dokumentace památek, filmový průmysl, medicína i
kriminalistika. Jejich největší výhodou je zaměření prostoro-
vě členitých objektů s povrchem složeným z matematicky
obtížně definovaných ploch, kde by použití jiné geodetické
metody bylo složité či nemožné.

Monografie popisuje principy činnosti terestrických ske-
novacích systémů a vlivy působící na měření. Důraz je kla-
den na měření a následné zpracování získaných dat, na
porovnání s jinými metodami měření a na praktické využití.

Nechybí ani popis způsobů ověřování skenovacích systémů
a jimi dosahované přesnosti měření. Autoři uvádějí nejno-
vější dostupné typy skenerů, ale upozorňují, že vývoj pří-
strojové techniky postupuje kupředu tak rychle, že upustili
od detailního přehledu přístrojů a programů dostupných na
trhu. Zájemce odkazují na firemní literaturu a předkládají
rámcový přehled o možnostech využití přístrojů pro skeno-
vání.

Perspektivní je nový trend konvergence motorizovaných
totálních stanic ke skenování. Na trhu jsou přístroje s rych-
lostí skenování až dvacet bodů za sekundu. To se v porovná-
ní s desetitisíci až statisíci body u běžných skenerů jeví jako
malý počet, ale jde o zásadní posun kupředu. Rovněž mobil-
ní mapovací systémy představují vysoký stupeň automatiza-
ce při získávání a zpracování dat. Velmi zajímavý je příklad
skenovacích systémů vyvíjených v Laboratoři laserového
skenování při Katedře speciální geodézie Fakulty stavební
ČVUT v Praze v rámci výzkumného programu.

Knihu s velkým počtem názorných obrázků, fotografií,
tabulek a obsáhlou literaturou lze doporučit jak studentům,
tak absolventům nejen fakult stavebních a architektury, ale i
dalších příbuzných oborů technických i univerzitních směrů
v oblastech, kde lze tuto progresivní měřickou techniku
výhodně využívat.
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