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Klenba Vladislavského sálu je historicky cenná a kon-
strukčně zajímavá. Rozložení sil mezi klenbou a žebry
není známé, protože nebylo doposud řešeno a žádný vý-
počet z doby stavby nebo rekonstrukce se nedochoval.
Dalším zajímavým problémem je odezva na změnu tep-
lot s ohledem na skutečné působení. Nové výzkumy uka-
zují, že teplotní a vlhkostní změny jsou častou příčinou
poruch. 

Úvod
Začátek stavby Vladislavského sálu je datován do roku 1493.

Práce byly ukončeny kolem roku 1502. Benedikt Ried navr-
hl klenbu, která se pravděpodobně při stavbě částečně zříti-
la. Usuzujeme tak z dopisu pozdějšího stavitele zaklenutí
malého sálu, kterému klenba také spadla a svůj neúspěch dá-
vá do souvislosti s pádem klenby Rieda. Jde o gotickou stav-
bu s prvky renesančních oken.

Ve středověku se sál používal pro rytířské souboje, pro re-
prezentativní účely a později pro konání trhů a obchodních
schůzek. V roce 1541 velký oheň zničil střechu, jejíž část se
zřítila na klenbu. Klenba vydržela, ale byla poškozena hlav-
ně na styku žeber a cihelné klenby. Horní zdi jsou dodnes
zabarveny do červena od velkého žáru.  

Popis sálu
Klenba je složena z pěti polí o celkové délce 62 m a šířce

16 m. Výška sálu je 13 m. Půdorys s přidruženými částmi je
na obr. 1a, zjednodušené schéma půdorysu na obr. 1b. Kaž-
dé pole je zaklenuto žebrovou klenbou přibližně kulového
tvaru. Žebra jsou kamenná a zřejmě byla vztyčena nejdříve,
a do nich se pak klenula cihelná klenba. Rozměry jednotli-
vých polí se mírně liší. Klenba byla několikrát opravována
různými způsoby. Část jednoho pole je vyvěšena na cihelných
pasech, jiné jsou pokryty zpevňující maltou, a navíc je vět-
šina polí zpevněna dodatečnými táhly. Zajímavé je to, že
vrchní část klenby není spojena se stěnou (obr. 2b). Cihelná
stěna vynáší zatížení krovu rovnou do sloupů, a zároveň je
tím potlačeno momentové zatížení ve vrcholu klenby. 

Popis konstrukce
Tloušťka konstrukce klenby je proměnná a na většině plo-

chy není známa. Podle odhadu odborníků, kteří se nejvíce po-
dílejí na průzkumu, vychází průměrná tloušťka klenby 250 mm.
Tloušťka podporujících zdí je 900 mm, v místech sloupů do-
sahuje 1 500 mm. Zdi jsou vylehčené okny a dveřmi. Zalo-
žení sloupů je rozdílné – na jižní straně jsou postaveny na
románské zdi, v severní části jsou protažené arkádami, stě-
ny končí na klenbách arkád. Klenby jsou staženy táhly v ně-
kolika úrovních, ale není jasné, kdy byly do stavby vloženy.
Nejspíše jde o táhla z různých období. Nejúčinnější, a zřej-
mě nejstarší, je spodní železné táhlo o rozměrech 30/60 mm,
jdoucí klenbou do pilířů. Propojení klenby se žebry je vy-
kresleno v obr. 3 a popsáno v [5]. 

Materiálové charakteristiky byly zvoleny s ohledem na
normu a na doporučení [3]:

– pískovec s tečným modulem pružnosti E = 12 GPa, Poi-
sson’s ν = 0,2, koeficient teplotní roztažnosti α = 0,00001,
objemová tíha γ = 22 kN/m3;

– cihelné zdivo s tečným modulem pružnosti E = 3,15 GPa,
Poisson’s ν = 0,2, koeficient teplotní roztažnosti α = 0,00001,
objemová tíha γ = 19 kN/m3;

– ocel s tečným modulem pružnosti E = 210 GPa, Poisson’s
ν = 0,25, koeficient teplotní roztažnosti α = 0,000012,
objemová tíha γ = 78 kN/m3.

Vlastní tíha cihelné klenby je 1 250 kN, kamenných žeber
400 kN a stěn přibližně 4 050 kN. Plocha žebra je 0,055 m2.
Propojení žebra a klenby železnou kotvou je ukázáno na
obr. 3.

Cíle
Pro efektivní popis konstrukce je nutné znát rozdělení sil

na jednotlivé části – žebro, klenbu a táhlo. Nejvíce nás zají-
malo, jak je táhlo účinné a zda jsou žebra nosná a nesou
klenbu, nebo naopak, jestli jsou jen pro ozdobu. 

Další problém vznikl v souvislosti s konáním slavnost-
ních schůzí sněmoven v zimních měsících a vytápěním. Při
rychlém ohřátí docházelo k nerovnoměrnému ohřívání kon-
strukce a následným poruchám kleneb. Nové výzkumy se
zaměřují na teplotní změny, které jsou častou příčinou
poruch historických konstrukcí [2].  

Model
Pro získání rozložení sil v klenbě byl vytvořen prostorový

model jednoho pole. Pole je ukončeno rovinami symetrie.
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Obr. 2. Vladislavský sál
a – vnitřek, b – rub klenby

a) 

b) 

sever 
vjezd pro jezdce 

pilíře 

Obr. 1. Půdorys Vladislavského sálu
a – včetně přidružených částí, b – půdorysné schéma

pilíře
vjezd pro jezdce

a)

b)
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Skutečnost je trochu rozdílná, ale dá se předpokládat, že
podmínky symetrie vyhovují středním polím. V krajních
polích vyjde namáhání jiné, ale rozložení sil mezi žebry a
klenbou bude obdobné jako u středních polí. Tvar je vykres-
len na obr. 4 a obr. 5. Základní podmínky modelu:

– stěna je modelována deskostěnovými prvky a v patě je
pružně podepřena;

– pilíře jsou předsunuty dovnitř, což je stabilizuje proti
vodorovným silám;

– žebra jsou vyosena z klenby směrem do sálu a jsou na
tuho spojena s klenbou;

– vrch klenby není spojen se stěnou.

Pro získání odpovědi na první otázku byly vytvořeny tři
výpočetní modely:

– pouze klenba bez žeber,
– klenba s vyosenými žebry,
– klenba s vyosenými žebry a s táhlem.

Výpočet byl proveden za podmínek teorie druhého řádu (geo-
metrická nelinearita) programem Feat. Jsou použity stěnové
prvky s rotacemi, které se doplňují s deskovými a pru-
tovými prvky [4].   

Pro ověření nepříznivých účinků teploty byly uvažovány
dva zatěžovací stavy:
– teplota žeber je jiná než teplota klenby. To simuluje

rychlé ohřátí jen spodní části klenby;

Obr. 3. Spojení žebra a klenby

Obr. 4. Schéma pole klenby

Obr. 5. Trojrozměrný tvar pole klenby

Obr. 6. Normálové síly v žebrech (model 2)

Obr. 7. Normálové síly v žebrech (model 3)
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– teplota se mění rovnoměrně po celé tloušťce. To je stav
v letních měsících, kdy je konstrukce prohřívána z pro-
storu krovu.

Vliv žeber a táhel na únosnost konstrukce 
při zatížení vlastní tíhou

Účinnost žeber a táhel je získána porovnáním výsledků
jednotlivých modelů. Jde o hodnoty normálových sil v žeb-
rech a táhlech a o velikost normálových napětí v klenbách.
Velikost normálových sil N v žebrech v modelu 2 je zřejmá
z obr. 6, modelu 3 (s táhlem) z obr. 7. Z uvedeného vyplývá,
že táhlo poměrně málo redukuje síly v žebrech. 

Hlavní napětí v klenbě je ukázáno v obr. 8 až obr. 10. 
V samotné klenbě bez žeber (model 1, obr. 8) vzniká téměř
dvakrát větší napětí než v klenbě s vyosenými žebry (model 2,
obr. 9). Táhlo (model 3, obr. 10) redukuje napětí v klenbě
výrazně méně. Hodnoty vybraných veličin jsou uvedeny
v tab. 1.

Namáhání konstrukce od změny teploty

První stav (teplota 1) odpovídá jednorázovému vyhřátí sá-
lu v zimním období, kdy se pouze ohřejí žebra, klenebná des-
ka méně. Z průběhu hlavních napětí v obr. 11 vyplývá, že
téměř v celé klenbě vznikají tahová napětí, kladná dosahují
680 kPa. Pokud vezmeme v úvahu, že skutečná teplota se
při teplovzdušném vytápění pohybovala kolem 50 ˚C, vznik
trhlin byl nevyhnutelný. Dalším zatěžovacím stavem je letní
prohřívání klenby shora (teplota 2). Z obrázku 12 je vidět,
že malá změna teploty vyvolává poměrně velké tahové nor-
málové síly v žebrech.

Teplotní zatížení vyvolává i ohybový moment v klenbě
(tab. 2). V horním řádku jsou hodnoty u vrcholu klenby,
v dolním řádku hodnoty u paty klenby.

Obr. 8. Normálové napětí v klenbě (model 1)

Obr. 10. Normálové napětí v klenbě (model 3)

Obr. 9. Normálové napětí v klenbě (model 2)

Tab. 1. Hodnoty vybraných veličin 

w u V žebrech V táhle

klenba 5 320 6,95 3,57 105 – –

klenba 
s žebry

5 720 4,83 2,55 80 -174 –

klenba 
s žebry 
a táhlem

5 720 4,31 2,23 70 -158 80

N  [kN]
Model

Vlastní 
tíha  
[kN]

Reakce 
F u 

[kN]max. [mm]
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Závěry
Výsledky výpočtů ukazují, že žebra mají nosnou funkci a

na přenášení zatížení se podílejí polovinou. Zapojení táhel
do lineárního působení klenby je poměrně malé. Pokud by-
chom vzali do úvahy dotvarování klenby a podpor se zvět-
šeným vodorovným posunem pilířů, jejich úloha značně
vzroste. 

Výpočet od zatížení změnou teploty, charakterizujícím
rychlé ohřátí vnitřku sálu, ukázal, že v klenbě vznikají vý-
razná tahová napětí. Teplotní zatížení letního ohřívání klen-
by z horního prostoru vede naopak ke vzniku tahových na-
pětí v žebrech. Teplotní zatížení vyvolává výrazné tahové
napětí v jednotlivých částech konstrukce. Jeho zmenšení je
závislé na tuhosti spoje žebra a klenby. Čím je měkčí, tím se
síly redukují.

Výsledky byly získány za podpory projektu č. 103/07/
1522 GA ČR “Stability Slope and Temperature Effect on
Prague Castle”.
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Fajman, P. – Máca, J. –  Beran, P.: Distribution of Forces
in the Vladislav Hall Vault at the Prague Castle

The static action of the famous Czech vault at the Prague
Castle has been investigated.  The first topic is the distri-
bution of forces among the vault, the ribs and the pulls.
The next topic is the influence of temperature loading
with respect to possible defects. The new results have
shown that the changes of temperature and humidity fall
within the most frequent causes of defects.

Fajman, P. – Máca, J. –  Beran, P.: Kräfteverteilung im
Gewölbe des Vladislav-Saals 

Das Gewölbe des Vladislav-Saals ist historisch wertvoll
und konstruktiv interessant. Die Kräfteverteilung zwi-
schen dem Gewölbe und den Rippen ist nicht bekannt,
weil sie bisher nicht behandelt wurde und keine Be-
rechnung aus der Zeit des Baus oder der Rekonstruktion
erhalten ist. Ein weiteres interessantes Problem ist die
Reaktion auf Temperaturänderungen mit Hinblick auf
die tatsächliche Wirkung. Die neuen Untersuchungen
zeigen, dass Änderungen der Temperatur und Feuchtig-
keit häufige Ursachen von Schäden sind. 

Obr. 11. Normálové napětí v klenbě (model 3) od teploty 1

Obr. 12. Normálové síly v žebrech (model 3) od teploty 2

Tab. 2. Ohybový moment v klenbě 

Moment Napětí M

v klenbě v klenbě  v žebrech v žebrech v táhle

-3 nahoře -400/115 1 -23

   7 dole -750 8 -165

5  680/ -70 1 -40

-2  300/ 250 5 -40

-4 -100/ 0 0,5 40

3 -400/ 300 1 5

Model
N  [kN]

vlastní tíha 37

teplota 1 -20

teplota 2 26
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Experimentální a počítačová analýza omítek 
pro renovaci historických budov

Bc. Václav KOČÍ
Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

prof. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc.
VUT – Fakulta stavební, Brno

Článek se zabývá trvanlivostí nově navržených exterié-
rových omítek pro historické budovy. V experimentální
části je nejprve posouzena odolnost proti působení mra-
zu. Programem TRANSMAT je poté zjištěn počet zmra-
zovacích cyklů v jednom referenčním roce. Výpočty jsou
provedeny pro tři vápenné omítky s přísadami apliko-
vanými na třech charakteristických materiálech nosné
konstrukce. Na základě experimentálních a počítačových
dat je odhadnuta životnost povrchových vrstev.

Úvod
Oprava poškozených povrchových vrstev historických bu-

dov je v současné době víceméně založena na metodě ana-
logie. Při rekonstrukci se používá materiál a způsob aplika-
ce, který je podle mínění dohlížecích orgánů kompatibilní
s dobovými metodami stavitelství a který se již osvědčil.
Trvanlivost nových povrchových vrstev se odhaduje na zá-
kladě zkušeností, protože pro seriózní odhad je málo ověře-
ných parametrů. Zvolený materiál pro rekonstrukci bývá
často méně vhodný vzhledem k obsahu vlhkosti a obsahu so-
lí ve zdivu, což následně ovlivní  životnost povrchové úpravy.

Simulováním podmínek životního cyklu opravované stav-
by je možné získat obraz o chování povrchové úpravy za
daných vlhkostních a teplotních podmínek. Podstatou je
efektivní využití moderních metod opravy historických
budov, k nimž patří zejména modelování přenosu vlhkosti
v konstrukcích historických budov v reálných podmínkách,
v širokých časových intervalech a na základě reprezentativ-
ního souboru vstupních dat. Současně můžeme modelovat i
přenos tepla. Vhodnou kombinací vlhkostních a teplotních
parametrů konstrukce mohou vzniknout podmínky pro fázo-
vý přechod vody obsažené v konstrukci v led a jeho násled-
nou přeměnu zpět do kapalného stavu. Tento jev, označova-
ný jako zmrazovací cyklus, je doprovázen poměrně velkým
nárůstem objemu, což je podstatou tohoto typu degradace.
Během jednoho roku může těchto cyklů v konstrukci pro-
běhnout i několik. 

Predikce vlhkostních a teplotních polí v obvodových
pláštích historických budov v dostatečném časovém rozmezí
umožní nejen seriózní analýzu trvanlivosti povrchových vrs-
tev na základě dostatečného množství vstupních parametrů,
ale i návrh časového sledu opakovaných rekonstrukcí. Pra-
covníkům dohlížecích orgánů umožní nabídnout variantní
řešení trvanlivosti a finanční náročnosti opravy. Základem
úspěšné počítačové predikce je získání základních informací
o reálném chování a vlastnostech materiálů v experimentál-
ních podmínkách. Počet zmrazovacích cyklů, které studované
omítky vydrží do poruchy, byl určen v rámci experimentu. 

Experimentální část

Složení omítek a výroba zkušebních těles
Pro ověření odolnosti omítek proti zmrazovacím cyklům

byla vyrobena zkušební tělesa velikosti 40×40×160 mm
(tab. 1). Po vyjmutí z formy byla uložena do otevřených bo-
xů – v jednom byla jednou za den vlhčena vodou z rozprašo-
vače, ve druhém uložena bez vlhčení. V laboratoři byla udr-
žována teplota 21±1 °C a relativní vlhkost vzduchu 45±5 %.
Po 28 dnech od výroby byla u těles stanovena pevnost v ta-
hu za ohybu a tlaku (tab. 2). 

Vysvětlivky: VO – vápenná omítka, VOM – vápenná omítka modi-
fikovaná metakaolinem, VOMH – vápenná omítka modifikovaná
metakaolinem a stearanem zinečnatým

Tab. 1. Složení směsí

vápenný hydrát CL 90 Mokrá 4,8 4,0 4,0000

písek 0/4 mm 14,4 14,4 14,4000

metakaolin Mefisto K 05 – 0,8 0,8000

stearan zinečnatý – – 0,0192

voda  4,8 4,2 4,2000

VO VOM VOMHSložka  [kg]

Tab. 2. Pevnost těles v tahu za ohybu a tlaku

nevlhčené vlhčené nevlhčené vlhčené nevlhčené vlhčené

v tahu za ohybu 0,4 0,5 0,9 1,5 1,4 1,4

v tlaku 1,1 1,4 4,4 6,3 5,5 6,1

Pevnost 
[MPa]

VO VOM VOMH
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Materiálové parametry
Základní materiálové charakteristiky analyzovaných omítek,
tj. ρ – objemová hmotnost, ρmat – hustota matrice, ψ − póro-
vitost, c – měrná tepelná kapacita, µ – faktor difúzního
odporu vodní páry, w – objemová vlhkost, RH – relativní
vlhkost vzduchu, λ – součinitel tepelné vodivosti, κ – prů-
měrná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti [1], jsou uve-
deny v tab. 3 a obr. 1 až obr. 3.

Zmrazovací zkoušky
Pro zkoušku odolnosti proti mrazu byla navržena metoda,

při které byla zkušební tělesa střídavě zmrazována a rozmra-
zována ve stavu nasyceném vodou do projevu známek
poškození. Tři zkušební tělesa byla vložena do pitné vody
20±1 °C do plného nasycení. Poté byla vyjmuta z lázně, otře-
na papírovou utěrkou a vložena do polyetylenového sáčku.
Zabalené vzorky byly na 6 h vloženy do mrazicího boxu. Po
vyjmutí byly ponechány v laboratoři při teplotě 20±1 °C po
dobu 2 h, a následně na 16 h vloženy do vodní lázně. Tento
proces byl opakován do viditelného poškození (tab. 4). Do-
kumentace poškození je zřejmá z obr. 4 až obr. 6.

Výsledky experimentů ukazují, že zpočátku jsou vlhčená
tělesa při stejném počtu zmrazovacích cyklů poškozena
méně, nebo se poškodí při vyšším počtu zmrazovacích cyklů
než tělesa nevlhčená. Větší odolnost proti zmrazování a roz-
mrazování souvisí s vyšší pevností zkušebních těles vlhče-
ných vzorků. U vápenné malty bez příměsí se vlivem vlh-
kosti postupně rozpouští hydroxid vápenatý, který pak snáze
karbonatuje a vytváří pevnou strukturu. U zkušebních těles s
příměsí metakaolinu si konkurují v závislosti na pod-
mínkách dvě reakce –  karbonatační a pucolánová. Je-li pří-

Tab. 3. Základní materiálové charakteristiky omítek

Parametr Jednotka VO VOM VOMH

ρ kg m–3 1 650 1 695 1 745

ρ mat kg m–3 2 575 2 580 2 625

ψ % 36,0 34,0 33,0

κ m2 s–1 4,4E-07 4,3E-07 3,9E-08

μ 97–45 % − 8,9 13,0 14,9

μ 45–0 % − 5,1 4,0 5,3

Tab. 4. Počet zmrazovacích cyklů způsobujících poškození omítky

VO VOM VOMH

8 29 40
Počet zmrazovacích cyklů

Obr. 1. Součinitel tepelné vodivosti omítek

Obr. 2. Měrná tepelná kapacita  omítek

Obr. 3. Sorpční izoterma omítek

Obr. 4. Vápenná omítka po 8 zmrazovacích cyklech

Obr. 5. Vápenná omítka s metakaolinem po 29 zmrazovacích cyklech



40 STAVEBNÍ OBZOR 2/2009

tomna vlhkost, bude upřednostňována reakce pucolánová,
která vede k produktům s vyšší pevností.

Počítačová simulace

Konstrukce, počítačový model a vstupní parametry
Pro simulaci byla uvažována nosná zeď tl. 500 mm s

omítkou tl. 20 mm na straně exteriéru a tl. 10 mm na straně
interiéru. Jako nosný materiál bylo uvažováno zdivo cihel-
né, pískovcové a opukové. Materiálové charakteristiky
zdiva, tj. λdry – součinitel tepelné vodivosti materiálu v su-
chém stavu, λsat – součinitel tepelné vodivosti materiálu ve
vodou nasyceném stavu, jsou shrnuty v tab. 5 [2]. V kon-
strukci jsme sledovali objemovou vlhkost a teplotu v charak-
teristických bodech A a B. Bod A byl zvolen na vnější stra-
ně exteriérové omítky, bod B na rozhraní mezi nosným zdi-
vem a omítkou. Celá skladba včetně vyznačených bodů je
patrná z obr. 7.

Výpočty byly provedeny programem TRANSMAT 7.1
[2]. Při matematické formulaci přenosu vlhkosti a tepla
vzniká soustava parciálních diferenciálních rovnic, která se
řeší nejčastěji metodou konečných prvků. Tato metoda je
základem programového balíku SIFEL, vyvíjeného na Ka-
tedře mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze, který byl
využit i pro řešení přenosu vlhkosti a tepla v tomto článku. 

Při formulaci bilančních rovnic vlhkosti a tepla byl využit
Kűnzelův model [3] 

kde ρv je parciální hustota vlhkosti, ϕ – relativní vlhkost, 
δp – permeabilita vodní páry, ps –  tlak nasycené páry, H –
hustota entalpie, Lv – skupenské teplo výparné, λ – součini-
tel tepelné vodivosti a T – teplota, 

je koeficient vodivosti kapalné vlhkosti, DW je koeficient
kapilárního transportu.

Počáteční a okrajové podmínky modelu by měly odpoví-
dat skutečnosti, přičemž okrajové pro exteriérovou stranu by
měly být co nejpřesnější. Toho bylo dosaženo využitím me-
teorologických dat, v našem případě dat pro Prahu. Z hle-
diska dlouhodobé spolehlivosti se nejčastěji používá refe-
renční rok. V interiéru byly zvoleny konstantní podmínky –
relativní vlhkost 55 % a teplota 21 °C, začátek simulace 1. čer-
vence. Trvání simulace bylo zvoleno tři roky. Výsledné gra-
fy jsou vztaženy ke druhé zimě, jelikož nebyly patrné roz-
díly mezi zimou první, druhou ani třetí.

Výsledky simulace
Výsledky simulace jsou shrnuty v grafech na obr. 8 až

obr. 16. Jde o časovou závislost objemové vlhkosti a teploty
v daném bodě při dané materiálové skladbě. Pro velké množ-
ství dat byly vybrány jen charakteristické případy. V gra-
fech je vodorovnou čarou vyznačena jak teplotní mez, odpo-
vídající teplotě 273,15 K (0 °C), tak vlhkostní mez odpoví-
dající nadhygroskopickému obsahu vlhkosti dané omítky,
při jejichž současném překročení dochází k vytvoření pod-
mínek pro vznik zmrazovacího cyklu.

�� Cihelné zdivo
U cihelného zdiva jako materiálu nosné konstrukce dochází
během referenčního roku ke vzniku zmrazovacích cyklů jen
zřídka. Příčinou je obtížné dosažení nadhygroskopického
obsahu vlhkosti v omítce. U vápenné omítky se většímu než
hygroskopickému obsahu vlhkosti nejvíce blíží pouze bod na
povrchu omítky, směrem do konstrukce pak obsah vlhkosti
klesá. Patrné je to z porovnání grafů na obr. 8 a obr. 9.

V hydrofobizované vápenné omítce na cihelném zdivu
dochází působením klimatických vlivů ke specifickému
chování vlhkosti. Zatímco vlhkost na rozhraní cihelného
zdiva a omítky je vzhledem k hygroskopickému obsahu
relativně nízká a stejně jako u klasické vápenné omítky ke
zmrazovacím cyklům nedochází, na povrchu dochází půso-
bením deště a hydrofobizační úpravy k velkým výkyvům,
které vznik zmrazovacího cyklu umožní. Podle výsledků

Obr. 6. Vápenná omítka s metakaolinem a stearanem zinečnatým
po 40 zmrazovacích cyklech

Tab. 5. Základní materiálové charakteristiky nosného zdiva

Parametr Jednotka Cihla Pískovec Opuka

ρ kg m–3 1 746 1 890 1 400

ρ mat kg m–3 2 686 2 632 2 233

ψ % 35,0 32,0 39,4

c J kg–1 K–1 960 850 837

μ – 22,5 7,5 5,0

κ m2 s–1 3,00E-07 2,50E-06 8,40E-08

λ dry W m–1 K–1 0,763 0,48 0,71

λ sat W m–1 K–1 1,98 0,65 0.89

Obr. 7. Schéma obvodového pláště 
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simulace proběhl na povrchu omítky jeden zmrazovací
cyklus v 691. dni v trvání 13 h (obr. 10).

Podmínky pro vznik zmrazovacích cyklů ve vápenné
omítce s obsahem metakaolinu v kombinaci s cihelným
zdivem jsou velice podobné jako u klasické vápenné omítky,
ke zmrazování tudíž nedochází.

�� Zdivo pískovcové
V pískovcovém zdivu v kombinaci s vápennou omítkou do-
chází ke zmrazovacím cyklům pouze na povrchu omítky.
Naměřeny byly dva cykly bezprostředně po sobě, s krátkou
prodlevou díky teplotnímu výkyvu. Cykly proběhly v 691. a
v 692. dni a doba zmrazování trvala 12 h, resp. 22 h (obr. 11).
Na rozhraní pískovce a omítky díky nízkému obsahu vlhkos-
ti se podmínky příhodné pro vznik zmrazovacího cyklu ne-
vytvoří, průběh vlhkosti a teploty je velice podobný obr. 9.

Při aplikaci vápenné hydrofobizované omítky dochází
opět vlivem deště a hydrofobizační úpravy k velkým vlh-
kostním výkyvům na povrchu, což vedlo ke vzniku tří zmra-
zovacích cyklů. První proběhl v 690. dni a trval 16 h, ná-
sledně byl vlivem nárůstu teploty na dvě hodiny přerušen, a
druhý cyklus, který proběhl v 691. dni, trval 22 h. Třetí cyk-
lus proběhl po dvoudenní přestávce a trval 4 h. Ke zmrazo-
vacímu cyklu však došlo také na rozhraní pískovce a omít-
ky. Podle počítačové simulace to bylo v 691. dni a cyklus
trval 10 h (obr. 12).

U vápenné omítky s metakaolinem dochází na povrchu
ke vzniku dvou zmrazovacích cyklů v 690. a 691. dni simu-
lace, v celkovém trvání 13 h a 22 h. Oba cykly jsou odděle-
ny hodinovou prodlevou. Díky vysoké vlhkosti také na roz-
hraní pískovce a omítky dochází ke vzniku dvou cyklů, oba
jsou však kratší, trvají 7 h a 17 h, odděleny prodlevou v trvá-
ní 5 h (obr. 13), což však může mít větší destrukční účinek
než při prodlevě krátké.

Obr. 8. Průběh teploty a vlhkosti – cihla, vápenná omítka, bod A

Obr. 9. Průběh teploty a vlhkosti – cihla, vápenná omítka, bod B

Obr. 10. Průběh teploty a vlhkosti – cihla, vápenná omítka 
modifikovaná metakaolinem a stearanem zinečnatým, bod A

Obr. 11. Průběh teploty a vlhkosti – pískovec, 
vápenná omítka, bod A

Obr. 12. Průběh teploty a vlhkosti – pískovec, vápenná omítka
modifikovaná metakaolinem a stearanem zinečnatým, bod B

Obr. 13. Průběh teploty a vlhkosti – pískovec, vápenná omítka 
s metakaolinem, bod B
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�� Opukové zdivo
Vápenná omítka na opukovém zdivu neposkytuje v průbě-
hu referenčního roku podmínky pro vznik zmrazovacích
cyklů. To je dáno především její nízkou objemovou vlhkos-
tí. Ke zmrazovacím cyklům nedochází ani na rozhraní mate-
riálů, ani na povrchu omítky (obr. 14).

U hydrofobizované omítky dochází stejně jako v před-
chozích případech k vysokým výkyvům vlhkosti působe-
ním povětrnostních vlivů na jejím povrchu. To má za násle-
dek vznik zmrazovacích cyklů v 690. a 691. dni, které trva-
jí 13 h, resp. 19 h, a jsou odděleny čtyřhodinovou prodlevou.
Na rozhraní opukového zdiva a omítky dochází také ke
zmrazovacím cyklům, a to hned třikrát. V 690. dni nastáva-
jí na jednu hodinu podmínky pro mrznutí vody, další cyklus
následuje po 5 h a trvá čtyři hodiny, poté následuje prodleva
7 h a dvouhodinový cyklus v 691. dni (obr. 15).

Při aplikaci vápenné omítky s metakaolinem na opukové
zdivo dochází k paradoxu, který lze ovšem vysvětlit pomo-
cí materiálových charakteristik opuky. Zatímco na povrchu
omítky díky nízkému obsahu vlhkosti k žádnému zmrazo-
vacímu cyklu nedochází, na rozhraní opuky a omítky ano, a
to v 691. dni simulace na 13 h (obr. 16).

Diskuze
Při posuzování účinků zmrazovacích cyklů na trvanlivost

omítek historických budov nestačí vycházet pouze z mrazu-
vzdornosti uváděné výrobcem. Je důležité si uvědomit, že
počet zmrazovacích cyklů se podle výsledků počítačové si-
mulace liší v závislosti na kombinaci materiálu nosného
zdiva a omítky, a nezávisí tedy pouze na materiálových para-
metrech samotné omítky. Zásadní je také délka zmrazovací-
ho cyklu, resp. délka prodlevy mezi dvěma cykly. V přípa-
dě, že podmínky příznivé pro mrznutí vody v omítce trvají
příliš krátce, nemusí dojít k úplné přeměně vody v led a
k nárůstu objemu. Máme-li dva cykly následující po krátké
prodlevě, nedojde k úplnému roztátí ledu a k opětovnému
zmrznutí, a takovéto dva cykly lze pak považovat za jeden.
Důležité je, v jakém místě konstrukce k mrznutí vody do-
chází. V případě, že se tak děje uvnitř, např. na rozhraní
omítky a zdiva, není o destrukčních účincích pochyb. V pří-
padě, že se tak děje na jejím povrchu, což je typické pro
omítky s hydrofobizační úpravou, lze o destrukčním účinku
diskutovat. Pokud by mrzla voda pouze na povrchu, omítka
by nečinila překážku objemovému nárůstu mrznoucí vody, a
tudíž by vůbec k destrukci nedocházelo. Při počítačové si-
mulaci jsme uvažovali přísun kapalné vlhkosti pouze v po-
době deště. Na objektu se však mohou vyskytovat místa,
která jsou vlhkostí namáhána podstatně více, především sok-
lová část staveb nebo místa se špatně řešenými konstrukční-
mi detaily, kde by mohlo zatékat. V těchto případech by pak
vznikalo zmrazovacích cyklů během roku podstatně více.

U cihelného zdiva se jako optimální varianta jeví aplika-
ce vápenné omítky nebo vápenné omítky s příměsí metakao-
linu. Aplikace s hydrofobizační úpravou je také možná, jeli-
kož k mrznutí vody docházelo pouze na povrchu. Obecně
lze tedy říci, že omítky na historické budovy z cihelného
zdiva je nutné vybírat spíše podle faktorů ovlivňujících
jejich trvanlivost (mechanickou pevnost, chemickou odol-
nost vůči agresivnímu prostředí apod.)

Na pískovcové zdivo se ukázala jako nejvhodnější omít-
ka vápenná. Při této materiálové kombinaci mrzla voda pou-
ze na povrchu, což lze považovat za nepříliš limitující. Jak
u omítek s hydrofobizační úpravou, tak u omítek s metakao-
linem při zmrazovacích cyklech mrzne voda jak na povrchu,
tak na rozhraní materiálů, což znamená, že omítky promrza-
jí v celé tloušťce. U hydrofobizované omítky byly výpoč-
tem zjištěny  tři cykly na povrchu a jeden na rozhraní s pís-
kovcem. Jelikož na povrchu následovaly dva cykly bezpro-
středně po sobě, lze je považovat za dva. Lze tedy říci, že
během referenčního roku proběhnou v omítce jeden až dva
cykly, a vycházíme-li z tab. 4, pohybuje se životnost této
materiálové kombinace okolo 30 let, uvažujeme-li pouze
vliv zmrazovacích cyklů. Kombinace pískovce a vápenné
omítky s metakaolinem vede též ke vzniku jednoho až dvou
zmrazovacích cyklů v průběhu referenčního roku. Dva
cykly, které nastaly na povrchu omítky, lze opět uvažovat
díky krátké prodlevě za jediný. Dva cykly na rozhraní s pís-
kovcem jsou však časově dostatečně odděleny, proto je
nelze při úvahách sloučit. Vycházíme-li tedy z tab. 4, může-
me životnost této materiálové skladby odhadnout přibližně
na 15 let.

Opukové zdivo díky relativně vysoké nasákavosti a níz-
kému součiniteli vlhkostní vodivosti podstatně déle drží
vodu, což vede k tomu, že omítka má přísun vlhkosti během
roku jednak z exteriéru, jednak ze zdiva. To lze považovat
za vysvětlení určitého paradoxu, kdy nízký obsah vlhkosti
na povrchu omítky neumožňuje mrznutí vody, zatímco na
rozhraní opuky a omítky je vlhkost dostatečně vysoká a

Obr. 14. Průběh teploty a vlhkosti – opuka, vápenná omítka, bod A

Obr. 15. Průběh teploty a vlhkosti – opuka, vápenná omítka
s metakaolinem a stearanem zinečnatým, bod B

Obr. 16. Průběh teploty a vlhkosti – opuka, vápenná omítka 
s metakaolinem, bod B
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voda mrznout může. Tento jev nastal při kombinaci s vá-
pennou omítkou s příměsí metakaolinu, životnost této mate-
riálové kombinace se tak pohybuje okolo 15 let. Vápenná
omítka s hydrofobizační úpravou poskytuje na rozhraní s
pískovcem tři příležitosti k mrznutí vody. Jeden z cyklů
však není dostatečně dlouhý, a proto ho můžeme zanedbat.
Na povrchu omítky vznikají dva dostatečně dlouhé cykly, a
lze tedy říci, že omítka promrzá dvakrát do roka v celé
tloušťce. Její životnost vlivem zmrazovacích cyklů je tedy
přibližně 20 let. Nejlépe ze simulace vyšla opět omítka čistě
vápenná, která podmínky pro mrznutí obsažené vody nepo-
skytla.

Závěr
Prezentované počítačové simulace ukázaly, že pro opravy

historických staveb je z hlediska zmrazovacích cyklů nej-
vhodnější omítka vápenná bez dalších příměsí či modifika-
cí, protože  aplikace na cihelné, pískovcové i opukové zdivo
v našich podmínkách prakticky nevede ke vzniku ledu v omít-
ce ani na jejím rozhraní se zdivem. Nízká pevnost v tlaku i
v tahu za ohybu však nedává záruky dlouhé životnosti povr-
chové vrstvy, která může být porušena např. vlivem objemo-
vých změn vyvolaných změnami teploty či vlhkosti či běž-

ným mechanickým opotřebením. Vhodnější pro praktické
použití se tedy jeví vápenná omítka s metakaolinem, která
sice v pískovcovém a opukovém zdivu umožňuje zmrznutí
vody, odhadovaná životnost je přibližně 15 let. Hydrofobi-
zovaná vápenná omítka s metakaolinem díky vyšší trvanli-
vosti je pak z hlediska zmrazovacích cyklů zřejmě optimál-
ním řešením. Odhadovaná životnost 20 let, resp. 30 let, po-
vrchové vrstvy je zcela vyhovující.

Článek byl vytvořen za podpory projektu č. 103/09/0780
GA ČR.
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Experimental and Computer Analysis of Historical
Buildings

This paper deals with durability of exterior plasters of
historical buildings. In the experimental part the resist-
ance of the plasters to frost cycles is assessed at first.
Then, the computational analysis using the TRANSMAT
computer code is used for the determination of the num-
ber of frost cycles in a reference year. The calculations
are performed for three different lime plasters with
additives and three different materials of the load bear-
ing structure. On the basis of the experimental and com-
putational data, the service life of the particular surface
layers is estimated.

Kočí, V. –  Maděra, J. – Černý, R. – Rovnaníková, P.:
Experimentelle und Computeranalyse von Putzen für
die Renovierung historischer Gebäude 

Der Artikel behandelt die Dauerhaftigkeit neu entwor-
fener Außenputze für historische Gebäude. Im experi-
mentellen Teil wird zunächst die Frostbeständigkeit
beurteilt. Mit dem Programm TRANSMAT wird dann
die Anzahl der Frost-Tau-Zyklen in einem Referenzjahr
festgestellt. Die Berechnungen werden für drei an drei
charakteristischen Materialien der Tragkonstruktion
angebrachte Kalkputze mit Zusätzen durchgeführt.
Aufgrund der gewonnenen Daten wird die Lebensdauer
der Oberflächenschichten geschätzt.

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI, oborově největší výstavní projekt ve střední a východ-
ní  Evropě, tvoří mezinárodní vodohospodářská výstava VODKA a  mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu
životního prostředí ENVIBRNO. Ke zvýrazněným tématům již patnáctého ročníku patří vodohospodářství, zpracování a
využití odpadu a environmentální technologie.

Akce je příležitostí k setkání „vodních“ ředitelů evropské sedmadvacítky, které pořádá Ministerstvo životního prostře-
dí ČR. Grémium těchto odborníků, nejvyšší rozhodovací orgán v oboru, svolává země, která právě předsedá Evropské
unii. Českou republiku zastupuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. V loňském roce byla při-
jata významná směrnice pro oblast povodňové ochrany, která si klade za cíl vyhodnotit povodňová rizika v členských
zemích a přijmout potřebná opatření. Tato problematika se v souvislosti s výskytem katastrofálních povodní v uplynu-
lých letech dostala do centra pozornosti řady mezinárodních aktivit v různých povodích evropských řek včetně Labe,
Odry a Dunaje. K možnostem ochrany proti velké vodě přispívají i ukázky protipovodňových opatření v areálu výstaviš-
tě ve speciálně upraveném bazénu před pavilonem Z.

www.bvv.cz

WATENVI
26.–28. května 2009, Brno



44 STAVEBNÍ OBZOR 2/2009

Zjednodušené modely interakce volného 
předpínacího kabelu s konstrukcí

Ing. Zdeněk JANDA1,2

Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.2

prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc., FEng.3

1Červenka Consulting, spol. s r. o., Praha 
2ČVUT – Fakulta stavební, Praha

3ČVUT – CIDEAS, Praha

V článku předkládáme analýzu dvou základních mode-
lů chování volných předpínacích kabelů ve tvaru křivky
s konstantní křivostí. První případ vychází z tradičního
předpokladu tření v důsledku pokluzu mezi kabelem a
konstrukcí. Je diskutována jak spojitá, tak diskrétní for-
mulace s důrazem na kalibraci diskrétního přístupu. Dru-
hý model je pak založen na smykové interakci v důsled-
ku poddajného rozhraní kabel/konstrukce se zanedba-
telným pokluzem předpínací výztuže.

1. Úvod
Předpjatý beton se v průběhu posledních šesti desetiletí

stal nepostradatelným stavebním materiálem, umožňujícím
prudký rozvoj pokročilých inženýrských konstrukcí, ať už
jde o velkorozponové pozemní a dopravní stavby, nebo prů-
myslové aplikace, např. nádrže nebo kontejmenty jaderných
elektráren [1]. Požadavky na výstavbu subtilnějších, bezpeč-
nějších nebo architektonicky zajímavějších konstrukcí z před-
pjatého betonu pak přirozeně vedou jak k požadavku opti-
málního využití předpětí (a tedy i komplikovanější dráhy před-
pínacích kabelů), tak k využití pokročilých počítačových
modelů pro návrh a posouzení předpjatých železobetono-
vých konstrukcí. Jako typický příklad uveďme kontejmenty
jaderných reaktorů VVER [2], [3], použitých též v jaderné
elektrárně Temelín, které jsou vyztuženy třemi řadami doda-
tečně předpjatých volných kabelů tvaru šroubovice.

Předmětem tohoto příspěvku je představit detailní analý-
zu chování volných kabelů s kružnicovou nebo šroubovico-
vou dráhou, tedy ve tvaru křivky s konstantní křivostí. Jsou
uvažovány dva základní případy interakce kabelu s konstruk-
cí. První model představuje klasický přístup, kdy ke spolu-
působení konstrukce a kabelu dochází především coulom-
bovským třením v důsledku pokluzu kabelu. Ve druhé varian-
tě je dominantní vliv přisouzen smykově poddajnému pro-
středí mezi kabelem a konstrukcí při zanedbatelném poklu-
zu předpínací výztuže.

První model je zevrubně analyzován v oddílu 2, a to jak
v klasické spojité variantě, tak pro diskrétní formulaci, pří-
mo aplikovatelnou ve výpočetních systémech založených
na metodě konečných prvků. Důraz je přitom kladen na ka-
libraci parametrů diskrétního modelu tak, aby optimálně re-
prezentoval odezvu spojitého modelu z hlediska průběhu
předpínací síly a protažení kabelu. Oddíl 3 je pak věnován
mechanismu smykového spolupůsobení a jeho přibližnému
převedení na ekvivalentní popis pomocí coulombovského
tření. Získané závěry jsou krátce shrnuty v oddílu 4.

2. Model interakce kabelu a konstrukce třením

2.1. Spojitá formulace
Uvažujme spojitý kabel tvaru prostorové křivky o délce

L, parametrizované pomocí křivočaré souřadnice s. V dal-
ším textu předpokládáme, že předpětí je do kabelu vnášeno
v místě s = 0 m, zatímco v průřezu s = L je posun kabelu
nulový. Podmínky rovnováhy na segmentu kabelu o délce
Δs mají tvar (obr. 1),

kde N označuje normálovou sílu v kabelu a p intenzitu teč-
ného spojitého zatížení.

Pro zatížení třením mezi kabelem a konstrukcí lze inten-
zitu p vyjádřit ve tvaru

kde R označuje hlavní poloměr křivosti křivky v daném
bodě a μ je součinitel tření mezi kabelem a konstrukcí. Po
dosazení vztahu (2) do podmínky rovnováhy (1) a násled-
ném limitním přechodu dostáváme obyčejnou lineární dife-
renciální rovnici [4] ve tvaru (připomeňme, že uvažujeme
pouze dráhy kabelu s konstantním poloměrem křivosti) 

Řešení (3) vede na vztah pro ztrátu předpětí třením na
zakřiveném kabelu

kde N0 označuje hodnotu normálové síly v místě předpětí.
Odpovídající průběh osové deformace ε vyplývá z geome-
trických a fyzikálních rovnic pružnosti, viz např. [5],

kde E je Youngův modul pružnosti a A průřezová plocha
kabelu. Integrací předcházejícího vztahu získáme, s uváže-
ním okrajové podmínky u (L) = 0 m, průběh protažení kabe-
lu po délce ve tvaru

,       (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Konečně, pro zjednodušení následující diskuze, vyjádří-
me průběh posunů a normálové síly po kabelu v závislosti
na úhlové souřadnici ϕ (tedy s = SRϕ ) a na pomocné proměn-
né a (ϕ) = e–μϕ jako

2.2. Diskrétní formulace
Při modelování předpjatých železobetonových konstrukcí

je pro modelování volných předpínacích kabelů typicky po-
užíván obecnější přístup, kdy je předpínací kabel uvažován
v podobě prostorového polygonu a ke tření dochází pouze
v jeho vrcholech. V souladu s modelem a terminologií pou-
žívaných v systému ATENA® [6] uvažujme kabel rozděle-
ný na M ekvidistantních segmentů o délce Δs = RΔϕ, defi-
novaných (M + 1) body očíslovanými indexem i = 0, 1, ..., M
s polohou určenou souřadnicemi xi (obr. 2). V jednotli-
vých vrcholech polygonu jsou umístěny deviátory definova-
né poloměrem Rd, součinitelem „diskrétního“ tření μd a
úhlem opásání Δϕd (obr. 2a); materiálové a průřezové cha-
rakteristiky jsou určeny modulem pružnosti E a průřezovou
plochou Ad „diskrétního“ kabelu.

Průběh normálových sil pro diskrétní model získáme na
základě vztahů (7), nyní aplikovaných na úrovni jednotli-
vých deviátorů. Jelikož přepokládáme, že k poklesu normá-
lové síly dochází pouze na jednotlivých deviátorech (obr. 2),
je průběh předpínací síly mezi (i – 1) a i-tým deviátorem
určen pomocí tří hodnot (i = 1, 2, ..., M)

kde, analogicky se vztahem (7), zavádíme diskrétní součini-
tel ad = e–μd Δϕd . Stejně jako při spojitém popisu určíme závis-
lost protažení kabelu integrací deformace ε vyplývající z prů-
běhu vnitřních sil (8), srovnej s obr. 2. Po několika úpra-
vách dostáváme rekurzivní vztah pro posun i-tého deviátoru

který, po doplnění podmínky uM= 0, umožňuje určit posuny
celého kabelu.

2.3. Ekvivalentní diskrétní model
I když spojitá a diskrétní formulace vykazují velmi po-

dobné rysy, z předchozích odstavců jasně vyplývá, že při
shodné volbě parametrů diskrétního modelu mohou vykazo-
vat odlišnou odezvu. V tomto oddílu se proto budeme věno-
vat problémům kalibrace diskrétního modelu, tj. určení „dis-
krétních“ parametrů tak, aby vykazoval odezvu co nejbližší
referenčnímu spojitému modelu. První podmínka vyplývá
z poklesu předpínací síly mezi deviátory s indexem (i – 1) a i.
Porovnání vztahů (7)2 a (8) vede na rovnost

která je pro libovolné i a předpínací sílu N0 splněna pro
volbu diskrétního součinitele tření ve tvaru

Další krok kalibrace diskrétního modelu založíme na rozdílu
posunů dvou následujících deviátorů. Porovnání spojité hodno-
ty (7)1 a diskrétního výrazu (9) vede k podmínce ve tvaru

kde, díky definici ekvivalentního součinitele diskrétního tře-
ní (11), platí identita a = e –μΔϕ = e –μd Δϕd = ad. Po vydělení rov-
nice (12) výrazem ai–1/2 a opětovným využitím vztahu (11)
získáváme hledaný výraz pro ekvivalentní průřezovou plo-
chu diskrétního kabelu

(7)

Obr. 1. Podmínky rovnováhy na spojitém zakřiveném kabelu

Obr. 2. Diskrétní model kabelu
a – schéma, b – průběh posunů a předpínací síly

a)

b)

(8)

(9)

(10)

(12)

(11)

(13)
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2.4. Studie ekvivalentního diskrétního modelu
Po obecné analýze obou modelů interakce pomocí tření

přistoupíme k ilustraci odvozených vztahů pro volný před-
pínací kabel ve tvaru poloviny otáčky šroubovice navinutý
na válci o průměru D a výšce H. Konstantní křivost odpoví-
dající křivky je tedy určena vztahem

úhel ϕ nabývá hodnot od 0 do π radiánů a délka křivky je
rovna L = π r. Pro zvolený počet intervalů M je tedy úhel 
Δϕ = π /M a veličina Δϕd je určena jako úhel mezi vektory
x0x1 a x1x2.

Výsledná závislost poměru součinitele tření spojitého a
diskrétního modelu, určeného pomocí vztahu (11), je uve-
dena na obr. 3 pro čtyři reprezentativní poměry H/D. Pro
půlkružnicový kabel (H = 0 m) nabývají úhly Δϕd a Δϕ stej-
né hodnoty a oba součinitele tření splývají. Se vzrůstající
výškou H pak velikost optimálního diskrétního úhlu tření
vykazuje silnou závislost na počtu intervalů M, především
pro poměrně hrubou diskretizaci spojitého kabelu. Již pro
M ≈ 10 se poměr mezi oběma součiniteli stabilizuje, vlastní
ustálená hodnota diskrétního součinitele tření μd se pak mů-
že od spojité hodnoty lišit až o desítky procent, přičemž tato
odchylka vzrůstá se vzrůstajícím poměrem H/D.

Výsledky obdobné parametrické studie závislosti poměru
mezi plochami výztuže A a Ad (13) na počtu intervalů M a
poměru mezi poloměrem deviátoru Rd a poloměrem křivos-
ti šroubovice R jsou shrnuty v obr. 4 pro reprezentativní hod-
notu spojitého součinitele tření μ = 0,5. Pro názornější popis
tohoto rozdílu zavedeme součinitel ϑ ve tvaru

Pro kružnicový kabel (obr. 4a) je získaná závislost konzi-
stentní s výsledky pro součinitel tření. Již při poměrně hrubé
diskretizaci spojitého kabelu pro M ≈ 16 jsou obě veličiny té-
měř totožné s rozdílem nepřesahujícím 5 % pro všechny po-
měry Rd/R. Při vzrůstající štíhlosti referenčního válce se roz-
díl mezi oběma veličinami poněkud zmenšuje, vlastní charak-
ter průběhu korekčního součinitele µ však zůstává zachován. 

Po obecné analýze rozdílu mezi diskrétním a spojitým
modelem nyní přistoupíme k verifikaci těchto vztahů po-
mocí systému ATENA® verze 4.0.0. Pro tyto účely byly vy-
tvořeny dva numerické modely jednoho předpínacího kabe-
lu (tab. 1), spolupůsobícího s konstrukcí o tloušťce 1 m se

shodnými vlastnostmi jako předpínací kabel. Pro tuto volbu
je minimalizována pružná deformace okolní konstrukce,
která je ve zjednodušeném modelu zanedbána. Průběh nor-
málových sil a posunů je shrnut v obr. 5 a obr. 6, kde jsou
diskrétní výsledky, získané metodou konečných prvků,
porovnány se spojitými průběhy určenými pomocí (7), a to
jak s diskrétními daty (tj. μ = μd a A = Ad), tak s opti-
malizovanými hodnotami určenými inverzí vztahů (11) a
(13). V souladu s obecnou parametrickou studií nejsou
pro kružnicový kabel mezi jednotlivými průběhy normálo-
vé síly a posunů dominantní rozdíly (rozdíl do 1 %); již
hodnota H/D ≈ 0,5 však vede k viditelným rozdílům v jed-
notlivých průbězích. Ve všech případech jsou průběhy s opti-
malizovanými parametry bližší výsledkům numerické
simulace (maximální chyba je pro průběh předpínací síly 
2 % místo 9 % pro přímé „diskrétní“ parametry, zatímco pro
protažení kabelu dochází k redukci chyby z 8 % na 1 %) a,
v případě podrobnějšího nelineárního výpočtu, tedy umožní
přesněji vystihnout vliv zakřivení kabelu.

(14)

Obr. 3. Korekce součinitele tření

(15)

a)

b)

Obr. 4. Průběh korekčního součinitele μ
a – H = 0 m; b – H = 2D

Tab. 1. Vstupní data výpočtu

Průměr válce D m 21

Výška válce H m 0/12

Poloměr deviátoru R d m 1

Součinitel tření m d – 0,5

Modul pružnosti kabelu E GPa 200

Průřezová plocha kabelu A d [7] m2 2,01.10-4

Počet intervalů kabelu M – 30
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3. Model smykové interakce kabelu 
a konstrukce

Základním předpokladem použití předchozích modelů je
skutečnost, že dojde k aktivaci tření na rozhraní mezi kabe-
lem a konstrukcí v důsledku jejich relativního pokluzu.
V případě, že k tomuto posunu nemůže dojít (například vli-
vem „zaříznutí“ kabelu do ochranné trubky), alternativním

mechanismem pro interakci kabel/konstrukce se stává spo-
lupůsobení pomocí smykově poddajné ochranné trubky
kabelu (obr. 7). Vlastní popis tohoto jevu je pak přímou
obdobou modelů smykového spolupůsobení dílců prefabri-
kovaných staveb, viz např. [8].

Při formulaci příslušného modelu vycházíme z představy,
že ke spolupůsobení mezi kabelem a konstrukcí dochází na
jisté spolupůsobící šířce b (obr. 7). Ekvivalentní spojité zatí-
žení vystupující v osové podmínce rovnováhy (1) můžeme
vyjádřit jako 

kde G označuje smykový modul pružnosti a t je tloušťka
stěny ochranné trubky. Po vyjádření normálové síly pomocí
geometrických a průřezových charakteristik kabelu a po
zavedení pomocné proměnné λ pomocí vztahů

vede podmínka rovnováhy na obyčejnou diferenciální rovni-
ci druhého řádu pro průběh posunů

s řešením ve tvaru [4]

kde C1 a C2 jsou integrační konstanty. Aplikací okrajových
podmínek N(0) = N0 a u(L) = 0 m dostáváme průběh před-
pínací síly a protažení kabelu ve tvaru

což vede k hodnotám posunu a předpínací síly na konci
kabelů

Na základě těchto vztahů založíme převedení studovaného
případu na model ekvivalentního spojitého kabelu spolupů-
sobícího třením.

Stejně jako v odst. 2.3 provedeme kalibraci porovnáním
průběhu normálové síly a posunu v kabelu. Ekvivalentní
součinitel tření

přímo vyplývá z porovnání hodnot normálové síly určené
pomocí vztahů (21)2 a (7)2 pro s = L. Analogicky, porovná-

Obr. 5. Průběh předpínací síly N v systému ATENA
a – H = 0 m; b – H = 12 m

a)

b)

Obr. 6. Průběh protažení kabelu u v systému ATENA
a – H = 0 m; b – H = 12 m

a)

b)

Obr. 7. Základní schéma interakce smykovým spolupůsobením

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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ní celkového protažení pro kabely spolupůsobící třením (7)1

a smykem (21)1 vede k výrazu pro ekvivalentní průřezovou
plochu kabelu ve tvaru

V případě počítačové simulace konstrukce vyztužené
smykově spolupůsobícími kabely můžeme hodnoty (22) a
(23) dále transformovat na optimální parametry diskrétního
modelu pomocí identit (11) a (13).

Rozdíl mezi odezvou spojitých kabelů spolupůsobících
třením a smykem budeme opět ilustrovat na konstrukci s pa-
rametry shrnutými v tab. 1, přičemž, na rozdíl od oddílu 2.4,
uvažujeme uvedený součinitel tření a průřezovou plochu pro
spojitý model místo diskrétního. Parametry ochranné trubky
jsou shrnuty v tab. 2.

Průběh normálové síly a protažení kabelu lze sledovat
v obr. 8. Jak je zřejmé ze získaných závislostí, rozdíly mezi
průběhy odpovídajícími smykovému spolupůsobení a vhod-
ně kalibrovaným modelem interakce třením vykazují porov-
natelné trendy, přičemž model založený na spolupůsobení
třením představuje horní mez jak předpínací síly, tak prota-
žení kabelu.

4. Závěr
V rámci předkládané studie byly diskutovány dva základ-

ní modely interakce volných předpínacích kabelů s kon-
strukcí, a to vlivem smykového spolupůsobení a spolupůso-
bení třením pro spojitou i diskrétní formulaci problému.
Důraz byl přitom kladen na nalezení vhodných kalibračních
vztahů parametrů jednotlivých modelů tak, aby bylo možné
využít výsledný diskrétní model pro věrohodné vnesení
účinků předpětí do pokročilých numerických modelů beto-
nových konstrukcí. Nejdůležitější závěry příspěvku:

� pro spolupůsobení třením lze vhodnou rekalibrací para-
metrů diskrétního modelu dosáhnout odezvy v podstatě
shodné s analytickým řešením spojitého příkladu. Rozdíl
mezi „spojitými“ a „diskrétními“ parametry závisí hlavně na
„štíhlosti“ předpínané konstrukce, při vzrůstajícím poměru
výška/poloměr lze pomocí optimalizovaných parametrů
dosáhnout významného zvýšení přesnosti;

� pro smykovou interakci mezi kabelem a konstrukcí lze
najít takové parametry modelu spolupůsobícího třením tak,
aby byla odezva původního modelu zachycena s rozumnou
přesností. Výsledné hodnoty předpínací síly v náhradním
modelu jsou systematicky větší než v původním popisu, lze
jich tedy bezpečně použít v případě, že mají na návrh nebo
posouzení konstrukce nepříznivý účinek.

Prezentovaný výsledek byl získán za přispění projektu
1M0579 MŠMT ČR.

Literatura
[1] Collins, M. P.: Prestressed Concrete Structures. Englewood

Cliffs, N.Y., Prentice Hall College Division 1991.
[2] Freidin, C. – Krichevsky, A.: Prestressed Concrete Containment

of Nuclear Power Station with PWR. Nuclear Engineering and
Design 214 (3), 173-182, 2002.

[3] Řeřicha, P. – Šejnoha, J.: Partial Service Life Assessment of a
Reactor Containment. Nuclear Engineering and Design 235
(23), 2451-2462, 2005.

[4] Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky, díl II. Praha,
Prometheus 2000.

[5] Šejnoha, J. – Bittnarová, J:  Pružnost a pevnost 10 (2. vydání).
Praha, ES ČVUT 2004.

[6] Červenka, V. – Jendele, L. – Červenka, J.: ATENA Program
Documentation: Part 1. Prague, Theory, Červenka Consulting,
2005,  http://www.cervenka.cz

[7] Štěpán, J.: Posouzení lokální napjatosti stěny ochranné obálky
s uvážením oslabení stěn kabelovými kanálky. [Technická zprá-
va č. EGP 5043-F-060137], ÚJV Řež, 2005, 87 s.

[8] Jendele, M. – Šejnoha, J.: Vysotnyje zdanija s diafragmami i stvo-
leni žeskosti. Moskva, Stojizdat 1980.

Janda, Z. – Zeman, J. – Šejnoha, J.: Simplified Methods
of Interaction of Unbounded Prestressing Tendon with
the Structure

This contribution analyzes two elementary models of the
behaviour of unbounded prestressing tendons following
a curve with constant curvature. The first case incorpo-
rates a frictional slip between a tendon and a structure.
Both the continuous and discrete formulations are cov-
ered with emphasis put on the calibration of the discrete
approach. The second model is based on the shear inter-
action due to a compliant cable-structure interface with
a negligible slip of the prestressing reinforcement.

(23)

Tab. 2. Parametry smykového spolupůsobení [7]

Modul pružnosti 
ve smyku G

MPa

Tlouš
ka stěny t mm 6,9

Spolupůsobící 
šířka b

m

Obr. 8. Porovnání kabelu spolupůsobícího třením a smykem
a – předpínací síla, b – protažení kabelu

a)

b)
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Janda, Z. – Zeman, J. – Šejnoha, J.: Vereinfachte
Modelle der Interaktion eines losen Spannglieds mit der
Konstruktion 

In diesem Artikel wird die Analyse von zwei
Grundmodellen des Verhaltens von losen Spanngliedern
in Form einer Kurve mit konstanter Krümmung
vorgestellt. Der erste Fall geht von der traditionellen
Voraussetzung der Reibung infolge des Gleitschlupfs
zwischen dem Kabel und der Konstruktion aus. Es wer-
den sowohl die kontinuierliche als auch die diskrete
Formulierung mit Nachdruck auf die Kalibrierung des
diskreten Ansatzes diskutiert. Das zweite Modell basiert
auf der Schubinteraktion in Folge der nachgiebigen
Grenze „Kabel/Konstruktion“ mit geringfügigem Gleit-
schlupf der Spannbewehrung.

Počátkem loňského listopadu byl položen základní kámen
nové administrativní budovy v pražských Vysočanech. Sed-
mipatrová budova poskytne více než 20 000 m² kancelář-
ských a 2 000 m² obchodních ploch. Nebude zde chybět re-
cepce s nepřetržitou ostrahou, restaurace pro zaměstnance a
menší obchody s nabídkou různých služeb. Samozřejmostí
je elektronická kontrola vstupu s kamerovým systémem a
podzemní parkovací stání. Pronajímané prostory budou kli-
matizovány s možností přirozeného větrání otevíratelnými
okny. Developerská společnost CODECO klade velký důraz
na zeleň a odpočinkové zóny pro nájemce a návštěvníky
budovy. Proto se v budově nacházejí tři otevřená atria se ze-
lení a vodními prvky. Architekt projektu používá jak tech-
nické materiály – sklo, beton a železo, tak tradiční stavební
materiály, jako jsou dřevo, kámen apod.  

KOLBEN CUBE, ležící přímo u stanice metra B-Kolbe-
nova, bude součástí moderní městské čtvrti Kolbenova City
Development. Postupně se zde počítá nejen s výstavbou ob-
chodního centra a hotelu, ale i s objekty pro bydlení. Rezi-
denční výstavba bude orientována na jižní stranu s přímou
vazbou na rozsáhlou zeleň parku Rokytka. Náklady na reali-
zaci hrubé stavby dosáhnou více než 1 mld. Kč, přičemž
dokončení je plánováno na konec roku 2009. Generálním
dodavatelem stavby je ČKD PRAHA DIZ.

Tisková informace

�projekty

�dizertace

Kolben Cube

Požární odolnost střešního pláště 
z trapézových plechů
Ing. Petra Studecká

V dizertaci se řeší návrh trapézových ocelových plechů za
běžné i vysoké teploty. Analytický i numerický model byly
ověřeny porovnáním s vlastním experimentem autorky. Práce
obsahuje doporučení pro další výzkum uvedené problematiky.

Využití prostorových datových struktur 
v geografické analýze
Ing. Lucie Vaníčková

Práce je zaměřena na zefektivnění algoritmů geografické ana-
lýzy, zejména datové struktury Quadtree pro polygonové ob-
jekty. Obsahuje i výhled analýzy v prostředí OpenSource GIS.

Strukturovaný přístup ke stanovení
povodňového rizika v malých povodích
Ing. Václav David

V práci je zpracována metodika pro klasifikaci dílčích územ-
ních jednotek v rámci velkých územních celků pro hodnocení
povodňových rizik s využitím prostředků GIS.

Vliv propustných reaktivních bariér 
na proudění podzemní vody
Ing. Daniel Jirásko

Výsledky dizertace jsou významné pro remediaci kontamino-
vaných půd a opětovného využití brownfields pro investiční
výstavbu.   

Analýza a prognóza charakteristik 
stavebního trhu se zvláštním zřetelem 
na využívání obnovitelných surovin a zdrojů
Ing. Jitka Holečková

Práce se zabývá možnostmi využití dřeva při výstavbě by-
tových objektů v ČR. 

Socioekonomický model vnitrozemských
přístavních průmyslových zón
Ing. Jan Bukovský

Dizertace hodnotí socioekonomické modely vnitrozemských
přístavních průmyslových zón na základě nákladových fun-
kcí. Pro danou třídu funkcí je vytvořena metodika, přijatá Mi-
nisterstvem dopravy ČR, které podpoří její vydání. Práce hod-
notí desítky přístavních lokalit v celém světě.
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Mikroklima a architektura
prof. Ing. Miloslav JOKL, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Účelem architektonických děl je především zabezpečení
vnitřního prostředí pro člověka jako uživatele. Ne vždy
je tato snaha úspěšná, nebo� při výskytu syndromu
nemocných budov může být znehodnoceno i cenné umě-
lecké dílo. Nezanedbatelné hygienické námitky mohou
zastavit i postup architektonických prací. Závěrem
článku je věnována pozornost nejnovějším poznatkům
z tohoto oboru včetně aplikace systému inteligentní bu-
dovy do projektu.

Syndrom nemocných budov (Sick Building Syndrome)
souvisí se zdravotními problémy uživatelů některých rezi-
denčních, administrativních i výrobních budov. Projevují se
bolestmi hlavy a dalšími příznaky, většinou shodnými s pří-
znaky nachlazení. Přesněji by se tedy měl označovat za
„syndrom nemocí z budov“ (Buiding Related Ilness), jak jej
také většinou hygienici nazývají. Pro ně může být důvodem,
na základě něhož mohou zastavit postup architektonických
prací. Součástí architektonického projektu by tedy měla být
i studie mikroklimatu, jak to zavedl např. ESOX Ateliér
(Ing. arch. Šípek). Studii lze současně použít jako podklad
pro další progresivní prvek, a to aplikaci systému inteligent-
ní budovy do projektu.

Syndrom nemocných budov, typický pro moderní budo-
vy, se málokdy vyskytne ve staré zástavbě. Podle průzkumu
provedeného odbory bank a pojišťoven v Německu (the Ger-
man Trade Union, Bank and Insurances, HBV) [17] téměř
třetina zaměstnanců v interiéru budov (27,1 %) si stěžovala
na tepelně vlhkostní mikroklima, na hluk dalších 13,5 %, na
osvětlení 10,6 %, na tabákový kouř 10,2 % a na stísněnost
prostoru 9,9 %, tj. prostředí se podílí 71,3 % na diskomfor-
tu při práci (obr. 1). Nejméně si dělají lidé starosti s prací
přes čas (8,9 %), s nadřízenými (4 %) a kolegy (2,9 %).

Průzkum HBV byl potvrzen testem INFRATEST – IN-
QUIRY, publikovaném Asociací ekologických výzkumných
ústavů (the Association of Ecological Research Institutes –
AGOeF) [17] (obr. 2), ze kterého je navíc zřejmé, že nejví-
ce stížností je v prostorách vybavených klimatizací. Nejčas-
těji si respondenti stěžují na obavy z chladu (19 %), na
podráždění svalových membrán (16,5 %), celkovou podráž-
děnost (12,8 %), bolesti hlavy (11,6 %), únavu (11,4 %) a
nejméně na revmatismus (9 %), ztrátu soustředění (8,3 %) a
pocit nahlouplosti (4,2 %). V místnostech bez klimatizace
počet stížností výrazně klesá.

Výzkum NASA [16], [9] již delší dobu poukazuje na to,
že vhodné prostředí, tj. bez syndromu nemocných budov,
vytváří optimální úroveň jednotlivých složek prostředí (kon-
stituent neboli komponent – složek mikroklimatu prostředí),
a to tepelně vlhkostní, odérové, toxické, aerosolové, mikro-
biální, ionizační, elektrostatické, elektromagnetické, elekt-
roiontové, akustické a psychické (obr. 3). Každou složku ov-
livňují návrhy rezidentů a lidí v budovách pracujících, pří-

padně návrhy z hlediska technologie výroby – liší se případ
od případu. Úroveň těchto složek se snaží každý stát zabez-
pečit závaznými předpisy a standardy, jako jsou Mezinárod-
ní ergonomické předpisy ISO nebo v České republice soubor
vyhlášek a vládních nařízení vycházejících ze Zákona o och-
raně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Dále je nutné respek-
tovat mezinárodní normy, zvláště týkající se pracovišť s po-
čítači [13] a zavádějící kategorie interiérů podle úrovně mik-
roklimatu.

Obr. 1. Faktory prostředí v interiéru budovy
1 – tepelně vlhkostní mikroklima, 2 – hluk, 3 – tlak na kvalitu práce,
4 – osvětlení, 5 – tabákový kouř, 6 – prostorová stísněnost, 7 – práce

přesčas, 8 – nadřízení, 9 – spolupracovníci

Obr. 2. Subjektivní odezva na pobyt v interiéru budovy
1 – pocit nahlouplosti, 2 – ztráta soustředění, 3 – únava, 4 – podráž-
děnost, 5 – bolest hlavy, 6 – nedostatek energie, 7 – revmatismus, 
8 – podráždění svalové membrány, 9 – tendence pociťovat chlad

� s klimatizací, � bez klimatizace
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Snahou každého architekta je ovšem mnohem více, než
jen respektovat platné předpisy, a to zajistit optimální pro-
středí podle nejnovějších vědeckých poznatků, tzn. vytvořit
dílo nejen vysoké umělecké úrovně, ale i perfektně sloužící
praxi. Pak ovšem přicházejí v úvahu i takové problémy,
které dosud předpisy neřeší, např. úroveň elektroiontového
mikroklimatu v budovách s metalickým pláštěm [10].

Zásadní vliv na interiér má tepelně vlhkostní a odérové
mikroklima, jemuž je věnována pozornost z hlediska sou-
časných poznatků (obr. 1, obr. 2). U tepelně vlhkostního mi-
kroklimatu jde o teplotu a relativní vlhkost vzduchu, při-
čemž relativní vlhkost vzduchu je hlavním problémem u níz-
koenergetických a pasivních staveb. Většinou se nedaří udr-

žet hodnotu pod 60 %, která je nezbytná vzhledem k mož-
nosti vzniku plísní. 

Je však pozoruhodné, že teplotou vzduchu lze ovlivnit i
vnímání jeho kvality, tj. odérové mikroklima. Při své posled-
ní návštěvě na Katedře technických zařízení budov Fakulty
stavební ČVUT prof. Fanger z Denmark University of Tech-
nology prezentoval zajímavý výsledek jednoho z posledních
výzkumů, že přívodem vzduchu do interiéru o 3 °C chlad-
nějším se vytváří vjem přívodu zcela čistého vzduchu [7].
K obdobným závěrům dospěli také Berglund a Cain [3],
když zjistili, že dokonce v čistém vzduchu bez odérů pocit
svěžesti vzduchu klesá s růstem vlhkosti a teploty. Čistý vlh-
ký vzduch byl posuzován jako méně svěží suchý vzduch.
Vliv vlhkosti na vnímání svěžesti vzduchu je však menší než
vliv teploty vzduchu – v průměru změna teploty vzduchu o 1 °C
má stejný účinek jako změna rosného bodu o 6 °C. Je zřej-
mé, že čistý vzduch v dobře větrané místnosti může být vní-
mán různě, v závislosti na své teplotě a vlhkosti.

Croome [5] zkoumal vliv otevření oken a dveří, tj. výmě-
ny vzduchu, na vnímání jeho svěžesti. Zjistil, stejně jako
předtím Rodahl [15], že vliv množství venkovního vzduchu
vstupujícího do interiéru na pocit svěžesti vzduchu není sig-
nifikantní, resp. měl vliv pouze tehdy, jestliže jeho teplota
byla menší než neutrální teplota, tj. optimální teplota kores-
pondující s aktivitou člověka. Je zajímavé, že již dříve [2]
poukazoval na skutečnost, že chladný vzduch v místnosti
subjekty považovaly za čerstvý a vzduch v přetopené míst-
nosti za těžký. Také rychlost vzduchu měla pozitivní vliv na
pocit svěžesti – vzduch přiváděný okny (vyšší rychlostí) byl
vnímán jako svěžejší než přiváděný dveřmi (nižší rychlostí)
při téže teplotě. Po udělení Nobelovy ceny za fyziologii a
medicínu Buckové a Axelovi za objev receptorů odérové
složky prostředí v roce 2004 se dostává této složce zvýšené
pozornosti, i když již předtím to byla práce Herzova o Prou-
tově fenoménu [8], jež zapůsobila stejným způsobem. Z je-
jich prací je zřejmé, že odéry mají v životě člověka větší
význam, než se dosud předpokládalo. 

V evropském měřítku se hned dva standardy snaží o kate-
gorizaci vnitřního prostředí na základě odérového mikrokli-
matu. První je ČSN EN 13779 Větrání obytných prostor –
Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení, dru-
há CR 1752 Ventilation for Buildings. Obě normy volí za
základní kritérium koncentraci oxidu uhličitého v interiéru,
resp. její zvýšení nad koncentraci ve venkovním vzduchu, a
na základě tohoto kritéria zavádějí dvojí klasifikaci interié-
ru: v prvním případě čtyři kategorie IDA1 až IDA4 (kvalita
vzduchu vysoká, střední, mírná a nízká), ve druhém případě
pouze kategorie A, B, C s podílem nespokojených osob
(PPD) 15, 20 a 30 % (tab. 1). Tento podíl lze stanovit i pro

Obr. 3. Nejčastější složky prostředí v interiéru budov
1 – tepelně vlhkostní, 2 – toxická, odérová, aerosolová, 3 – mikro-
biální, ionizační, 4 – elektroiontová, elektrostatická, elektromagne-

tická, 5 – psychická, 6 – světelná, 7 – akustická

Tab. 1. Klasifikace kvality vnitřního vzduchu

nad 
vzduchem 

venku 
[ppm]

 v interiéru*
[dCd]

nad 
vzduchem 

venku 
[ppm]

v interiéru
[dCd]

IDA 1 vysoká (high) ≤ 400 ≤ 27 > 54 10 – – – –

IDA 2 střední (medium) 400-600 27-36 36-54 15 A 460 30 36

IDA 3 mírná (moderate) 600-1 000 36-48 22-36 20 B 660 38 25**

IDA 4 nízká (low) > 1 000 > 48 < 22 30 C 1 190 53 14

ČSN EN 13 779

PPD 
[%]

CR 1752

kategorie
kvalita 

vzduchu

 CO2 

kategorie

CO2    

venkovní  

[m3/h. p]

venkovní  

[m3/h. p]

* pro venkovní vzduch 350 ppm, ** klasický Petterkoferův normativ
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všechny kategorie IDA, a rovněž tak vypočítat hladinu odé-
rového mikroklimatu v deciodérech (dCd) [9]. Obě mají ana-
logický průběh s obdobnými funkcemi (dCd reaguje citlivě-
ji na zhoršující se kvalitu vzduchu) a jejich hodnoty jsou
srovnatelné s decibely pro hluk přímo svými číselnými hod-
notami. Je zřejmé, že oba standardy vycházejí z klasického
normativu Pettenkofera 1 000 ppm v interiéru s korespondu-
jícím kvantem venkovního vzduchu 25 m3/h. p a připouštějí
jednak vzduch horší (IDA4, kategorie C), jednak lepší kva-
lity (IDA1, IDA2 a kategorie A). Vždy jde o sedící subjekt
(1,2 met) a o administrativní nebytové prostory. Je tudíž otáz-
kou, do jaké míry je lze aplikovat na bytové prostory. 

Zde už se studie mikroklimatu stává současně podkladem
pro další progresivní prvek, a to aplikaci systému inteligent-
ní budovy do projektu, schopné splnit náročné požadavky na
moderní pracoviště. 

Vyhlášky a nařízení
� č. 6/2003Sb. – vyhláška, kterou se stanoví hygienické

limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů
pro vnitřní prostředí pobytových místností některých sta-
veb

� č. 362/2006 Sb. – vyhláška o způsobu stanovení koncent-
race pachových látek, přípustné míry obtěžování zápa-
chem a způsobu jejího zjiš
ování

� č. 101/2005 Sb. – nařízení vlády o podrobnějších poža-
davcích na pracoviště a pracovní prostředí

� č. 369/2001 Sb. – vyhláška ministerstva pro místní rozvoj
o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace

� č. 361/2007 Sb. – nařízení vlády, kterým se stanoví pod-
mínky ochrany zdraví při práci

� č. 137/2004 Sb. – vyhláška o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a pracovní hygie-
ny při činnostech epidemiologicky závažných

� č. 108/2001 Sb. – vyhláška ministerstva zdravotnictví,
kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských
zařízení

� č. 135/2004 Sb. – vyhláška, kterou se stanoví hygienické
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch

Mezinárodní normy
� ČSN EN ISO – Ergonomické požadavky na kancelářské

práce se zobrazovacími terminály
� CEN CR 1752 – Větrání budov: Návrhová kritéria pro

vnitřní prostředí
� ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor – Základní

požadavky na větrací a klimatizační zařízení
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Jokl, M.: Microclimate and Architecture

The purpose of architecture is, above all, to provide
indoor environment of the building for its user – the
man. Sometimes this endeavour is not successful – the so
called Sick Building Syndrome (SBS) occurs being able
to depreciate even a perfect work of art. Objections of
medical doctors specialized in hygiene can be added and
the usefullness of the building can be problematic.
International standards and various government direc-
tives as a weapon to fight this problem and the new sci-
entific knowledge in this field, application of intelligent
buildings included, are presented.

Jokl, M.: Mikroklima und Architektur

Der Zweck von Bauwerken ist vor allem die Sicherung
des inneren Milieus für den Menschen als Nutzer. Nicht
immer hat dieses Bemühen Erfolg, denn im Falle des
Auftretens des Syndroms kranker Bauten kann auch ein
wertvolles Kunstwerk abgewertet werden. Erhebliche
hygienische Einwände können auch den Gang der
architektonischen Arbeiten anhalten. Im Artikel werden
Verlautbarungen und Regierungsverordnungen der
Tschechischen Republik, aber auch internationale
Normen angeführt, die sich bemühen, dieser Erschei-
nung vorzubeugen. Zum Schluss wird die Aufmerksam-
keit den neuesten Erkenntnissen in diesem Fach ein-
schließlich der Anwendung des Systems des intelligenten
Gebäudes bei der Planung gewidmet.
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Měření vodorovných posunů stavebních objektů
metodou záměrné přímky – část 2

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

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Druhá část příspěvku je věnována ověřování přesnosti
metody záměrné přímky na přehradě Slapy. Je nastíně-
na konfigurace geodetické sítě a zabezpečení nucené cen-
trace teodolitu i cílových zařízení. Podrobně se popisuje
rozsáhlé experimentální měření se záměrným měřítkem,
dále při metodě malého úhlu a také při použití polygo-
nového pořadu. Výsledky ověřování přesnosti jsou shr-
nuty v několika tabulkách. V textu je několik odvolávek
na první část příspěvku [5], o které se předpokládá, že ji
čtenář bude mít k dispozici.

Experimentální měření
Přesnost metody záměrné přímky byla ověřována v síti

přehrady Slapy. Rozmístnění pevných i pozorovaných bodů
na mostu nad korunou hráze je znázorněno na obr. 5. 

Stanoviskem přístroje – teodolitu Wild T3 s třicetinásob-
ným zvětšením dalekohledu – byl bod 21 na pravém břehu.
Stanovisko přístroje bylo dáno svislou točnou osou alhidády
teodolitu nuceně dostředěného pomocí kulového centrační-
ho čepu. V koncovém bodu záměrné přímky 23, stabilizo-
vaném centrační hlavicí na pilíři na levém břehu, byl nuce-
ně dostředěn terč č. 11, zasunutý dříkem do zděře centrační
hlavice. Zděře centračních hlavic, centrační čep i dříky terčů
jsou kalibrovány. Chyba z urovnání teodolitu při citlivosti
alhidádové libely teodolitu Wild T3 f ≈ 2,1 mgon je praktic-
ky rovna nule a stejně tak se neprojeví chyba z urovnání ter-
če v koncovém bodu záměrné přímky. 

K měření výchylek pozorovaných bodů mostovky M1,
M3 a M5 od svislé roviny, proložené záměrnou přímkou, by-
la použita metoda záměrného měřítka, malého úhlu a poly-
gonového pořadu. 

Metoda záměrného měřítka

K přímému měření příčné výchylky q pozorovaného bo-
du P (obr. 1) bylo použito záměrné měřítko Metra, v. č. 58009
(obr. 3). Terč měřítka je ovládán šroubem, jehož bubínek je
opatřen dělením s nejmenším dílkem 0,01 mm. Záměrné mě-

řítko bylo dostředěno kulovým centračním čepem. Přesnost
dostředění je táž jako teodolitu na stanovisku a chyba z cen-
trace se prakticky neuplatní. Osa otáčení alhidády měřítka je
urovnávána do svislice trubicovou alhidádovou libelou. Uva-
žujeme-li nejistotu v urovnání osy alhidády měřítka do svis-
lice až 10 mgon, pak při výšce terče měřítka nad hlavou cen-
tračního čepu 17 cm nepřekročí nejistota v opakovaném
urovnání osy terče měřítka do svislice 0,03 mm a chybu
z urovnání terče lze zanedbat.

Aby příčné výchylky qi pozorovaných bodů Pi od svislé
roviny proložené záměrnou přímkou 21-23, určené různými
postupy, byly srovnatelné, byly měřené výchylky centrová-
ny na spojnici svislých os teodolitů dostředěných na konco-
vých bodech záměrné přímky. Bod 21 byl realizován svislou
osou teodolitu Wild T3, v. č. 33199 a bod 23 svislou osou
teodolitu Zeiss Theo 010A, v. č. 398284. Pozorovaný bod Pi
byl dán svislicí, procházející středem horního konce signál-
ní tyčinky osazené v čepu do zděře centrační hlavice pozo-
rovaného bodu Pi (obr. 6).

Základní čtení záměrného měřítka, odpovídající terči
nastavenému do svislice procházející středem horního konce
tyčinky, bylo určeno teodolitem Zeiss Theo 010A. Ten byl
umístněn na stativu do spojnice bodu 21-23 ve vzdálenosti
6,36 m od pozorovaného bodu Pi směrem k bodu 21. Terč
měřítka byl zařazen v obou polohách dalekohledu na všech
třech bodech záměrné přímky dvakrát nezávisle v různých
dnech. Zjištěné základní čtení záměrného měřítka je v tab. 4.

Základní čtení záměrného měřítka bylo určeno s výběro-
vou směrodatnou odchylkou měření v jedné skupině 
s = 0,14 mm a průměrná hodnota z šesti měření byla stano-

Obr. 5. Rozmístnění pevných i pozorovaných bodů na mostu 
nad korunou hráze (kótované délky jsou v metrech)

Obr. 6. Signální tyčinka osazená v čepu do zděře centrační hlavice
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vena s výběrovou směrodatnou odchylkou s = 0,06 mm.
Průměr z šesti měření byl zaveden do dalších úvah. Podob-
ně byla určena excentricita terče č. 11 vůči svislé ose teodo-
litu na koncovém bodu záměrné přímky 23 ve směru kol-
mém na svislou rovinu proloženou záměrnou přímkou. Bod
23 byl přitom ztotožněn s osou alhidády teodolitu Theo 010A
v. č. 398284, dostředěném a urovnaném na jeho centrační
hlavici. Směr na osu alhidády teodolitu byl získán jako prů-
měr směrů na nosník osvětlovacího zrcátka v jeho daleko-
hledu, zacíleného do směru záměrné přímky v první a druhé
poloze. Výstřednost terče vzhledem k svislé ose teodolitu
byla vypočtena z rozdílů směrů na střed kruhů terče a na
svislou osu teodolitu, měřených teodolitem Wild T3, posta-
veným ve vzdálenosti 4,06 m od bodu 23 ve směru záměrné
přímky. Excentricita terče č. 11 vůči svislé ose použitého
teodolitu byla určena hodnotou e = 1,8 mm po směru toku.

Pozorované body na koruně hráze byly zaměřeny k svis-
lé rovině proložené záměrnou přímkou 21-23 dvakrát nezá-
visle v různých dnech. Počasí během měření bylo převážně
slunečné s teplotami kolem 22-23 °C. Výchylky pozorova-
ných bodů byly měřeny ve čtyřech až šesti sériích v závis-
losti na vzdálenosti pozorovaného bodu od stanoviska, aby
bylo dosaženo příčné směrodatné odchylky σq ≈ 0,3 mm.
Naměřené hodnoty jsou sestaveny v tab. 5.

Metoda malého úhlu
K určení příčné výchylky q pozorovaného bodu P od

svislé roviny, proložené záměrnou přímkou 21-23, byl na
začátku záměrné přímky (bod 21) určen vodorovný úhel δ
sevřený směry na koncový bod přímky 23 a pozorovaný bod
P (obr. 1). Pozorované body byly signalizovány dvojitým
terčem, zhotoveným pro tento účel na Katedře speciální geo-
dézie Fsv ČVUT (obr. 7). 

Dvojitý terč sestává ze dvou cílových značek, upevněných
na tyči osazené čepem do trojnožky Zeiss. Tyč je opatřena
krabicovou libelou, používanou k urovnání terčů Zeiss.
Protože líc cílových značek je vysunut 5 mm před svislou
osu otáčení tyče v podložce, je tyč opatřena kolimátorem
k správnému nasměrování. Dvojitý terč je dostředěn v cent-
rační hlavici pozorovaného bodu kulovým čepem stejně, jak
bylo popsáno při centraci teodolitu nebo záměrného měřítka.

Tab. 4. Základní čtení záměrného měřítka Metra v. č. 58009 při ose
terče* ve svislici nad signální tyčinkou [mm]

* Terč měřítka je zařazen ve směru od bodu 21 k bodu 23.

Bod 1. měření 2. měření Průměr

M1 71,4 71,3

M2 71,2 71,0

M3 71,2 71,1

71,2

Tab. 5. Metoda záměrného měřítka 

výchylka výchylka

q q

21 – 0

M1 -24,2 0,07/0,04 -23,6 0,28/0,14 4 107,36

M3 -35,0 0,37/0,17 -34,5 0,25/0,11 5 149,37

M5 -22,9 0,60/0,25 -22,2 0,72/0,27 6 191,31

23 – 358,99

Bod

Příčná výchylka pozorovaného bodu q

od spojnice 21–23 [mm]
Počet sérií 

n
Délka záměry  

[m]1. měření 2. měření

s q /s q s q /s q

výška hladiny  270,6 m

stanovisko

koncový bod přímky

čas 14-15 h, teplota 23 oC
oblačno/slunečno

   Poznámka:

–

s q  – příčná výběrová směrodatná odchylka měření v jedné sérii

s q  – příčná výběrová směrodatná odchylka průměru z n  sérií

výchylka q  proti směru toku má znaménko –, po směru toku znaménko +

chodník na slunci
výška hladiny 270,7 m

čas 10-11 h, teplota 22 oC
slunečno/vibrace
chodník ve stínu

Obr. 7. Dvojitý terč
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Dolní cílová značka je osazena na tyči 24 cm nad centračním
čepem, horní cílová značka je 107 cm nad centračním če-
pem. Pro omezení vlivu chyby z urovnání dvojitého terče
byl terč urovnán po nasměrování do záměrné přímky sázecí
libelou Zeiss v. č. 4453 o citlivosti f = 3,6 mgon. Předpo-
kládáme-li směrodatnou odchylku v urovnání dvojitého terče
σu ≈ f/2 = 1,8 mgon, bude příčná směrodatná odchylka
v urovnání horní značky   σuh = 0,03 mm. Je zřejmé, že vliv
chyby z urovnání terče není třeba uvažovat.

Výstřednost obou cílových znaků urovnaného dvojitého
terče vzhledem k ose otvoru centrační hlavice pozorované-
ho bodu mostovky, kolmá na svislou rovinu proloženou zá-
měrnou přímkou, byla určena teodolitem Zeiss Theo 010A
postaveným na stativu do svislé roviny záměrné přímky ve
vzdálenosti 6,36 m od pozorovaného bodu. Byl měřen úhel
mezi oběma znaky urovnaného dvojitého terče a osou zděře
centrační hlavice. Ta byla vyznačena signální tyčinkou, osa-
zenou v čepu do zděře. Excentricita horního a dolního terče
byla měřena třikrát nezávisle postupně na třech pozorova-
ných bodech vždy v obou polohách dalekohledu. Výběrová
směrodatná odchylka jednou určené excentricity dolního
terče, vypočtená ze souboru o třech pozorováních, činila
0,14 mm a pro horní terč činila 0,13 mm. Rozdíl měřených
excentricit obou terčů dosáhl mezní hodnoty 0,25 mm. Vý-
běrová směrodatná odchylka jednou určené excentricity hor-
ního a dolního terče se = 0,14 mm (kvadratický průměr smě-
rodatných odchylek). Tomu odpovídá směrodatná odchylka
průměrné excentricity terče (horního i dolního), zavedené do
výpočtu, s-e = se /√3 = 0,08 mm. Měřené excentricity cílo-
vých značek dvojitého terče jsou uvedeny v tab. 6.

Tab. 6. Excentricita dvojitého terče*

Do dalších úvah byly zavedeny průměrné hodnoty excen-
tricit obou terčů. Směr na koncový bod přímky 23, signali-
zovaný terčem č. 11, byl centrován na svislou osu teodolitu
Zeiss Theo 010A v. č. 398284 způsobem popsaným při me-
todě záměrného měřítka.

Příčné výchylky pozorovaných bodů mostovky byly urče-
ny ke svislé rovině proložené záměrnou přímkou 21-23 me-
todou malého úhlu dvakrát ve dvou dnech. Počasí během
měření bylo teplé, slunečné  s teplotami 20-21 °C. Malé
úhly δi byly měřeny ve dvou až třech laboratorních jednot-

kách v závislosti na délce záměr k pozorovaným bodům,
přičemž bylo cíleno na obě značky dvojitého terče. 

K dosažení směrodatné odchylky σq = 0,3 mm v určení
příčné výchylky pozorovaného bodu, podobně jako při me-
todě záměrného měřítka, by teoreticky stačilo měřit výchyl-
ku nejbližšího pozorovaného bodu M1 pouze v jedné labo-
ratorní jednotce. Úhly δi byly měřeny minimálně ve dvou
laboratorních jednotkách proto, aby bylo možno ze všech
souborů počítat výběrové směrodatné odchylky. Naměřené
hodnoty jsou sestaveny v tab. 7.

Ze souboru, který je k dispozici, nevyplývá závislost
přesnosti měření malých úhlů na délkách záměr. Je to v sou-
ladu s předpoklady rozboru. Výběrové směrodatné odchyl-
ky úhlů δi, měřených v jedné laboratorní jednotce, se pohy-
bují v mezích 0,03-0,28 mgon a jejich velikost na délkách
záměr zřejmě nezávisí. V souboru měřených úhlů δi nepro-
jevuje ani výška terče nad mostovkou vliv na přesnost měře-
ní. Při svislé odlehlosti horního a dolního terče 83 cm a při
výšce dolního terče nad mostovkou 17 cm lze očekávat, že
vliv mikroklimatu se projeví různým ohybem paprsků k obě-
ma terčům a vibrací obrazu, což způsobí rozdíly v příčných
výchylkách horního a dolního terče od svislé roviny prolo-
žené záměrnou přímkou, popř. i rozdíly výběrových směro-
datných odchylek měřených úhlů na horní a dolní terč. Tento
předpoklad se nepotvrdil. Kvadratický průměr výběrových
směrodatných odchylek z obou měření je při cílení na horní
terč Sδh = 0,19 mgon při největší hodnotě sδhmax = 0,28 mgon
a při cílení na dolní terč Sδ d = 0,14 mgon při největší hod-
notě sδ dmax = 0,23 mgon. Ověřujeme-li u obou kvadratic-
kých průměrů směrodatných odchylek příslušnost k témuž
základnímu souboru, pak podle Fisherova rozdělení pravdě-
podobnosti bude F = S 2

δ h /S 2
δ d = 1,85, což je mnohem menší

než kritická hodnota Fα = 10,97, odpovídající hladině vý-
znamnosti α = 0,01 a našim malým výběrům. 

Dosažené výběrové směrodatné odchylky odpovídají roz-
boru před měřením. Rozborem byla předpokládána směro-
datná odchylka metody měření malých úhlů v laboratorních
jednotkách σδ 0 = 0,16 mgon. Použijeme-li k testu na pří-
slušnost obou výběrů, charakterizovaných směrodatnými
odchylkami Sδ h a Sδ d, k základnímu souboru, charakterizo-
vanému směrodatnou odchylkou σδ 0, pak při hladině vý-
znamnosti α = 0,01 příslušejí zřejmě oba výběry k danému
základnímu souboru.

Porovnejme dále příčné výchylky qi pozorovaných bodů
od svislé roviny proložené záměrnou přímkou, určené po-
mocí horního a dolního terče (tab. 7). Při prvním měření je
průměrný rozdíl příčných výchylek horního a dolního terče
Δq1 = 0,40 mm, při největším rozdílu Δq1max = 0,60 mm. Při
druhém měření je průměrný rozdíl příčných výchylek obou
terčů Δq2 = 0,17 mm, při největším rozdílu Δq2max= 0,20 mm.
Největší rozdíl výchylky horního a dolního terče Δq1max do-
sáhl pouze jedenapůlnásobku směrodatné odchylky přísluš-
ného rozdílu, nevybočuje tedy z mezí přesnosti měření. Ani
znaménka výchylek nejeví systematický charakter. Porovnejme
směrodatné odchylky sq výchylek jednotlivých pozorova-
ných bodů. Ty by měly narůstat přímo úměrně s délkou
záměry. Naměřené hodnoty to však nepotvrzují, jako by se
vliv délek záměr na velikosti směrodatné odchylky praktic-
ky neprojevil. Proto jsou v tab. 7 uvedeny i kvadratické prů-
měry příčných výběrových směrodatných odchylek, i když
jde o nestejnorodé hodnoty. 

Zajímavé je i porovnání příčných výchylek pozorovaných
bodů, měřených v různých dnech (tab. 7). Obě měření pro-
běhla za značně rozdílných podmínek. První měření bylo
uskutečněno v odpoledních hodinách a chodník s pozoro-
vanými body i zábradlí byly přímo ozářeny sluncem. Druhé

měřené 
výchylky

průměr

horní -0,31 e h  = -0,46

dolní 0,14 s eh  = 0,13           horní terč

horní -0,56 s eh  = 0,08

dolní -0,11 e d  = + 0,05

horní -0,52 s ed  = 0,13           dolní terč

dolní 0,12 s ed  = 0,08
M5

* Při měření excentricity byl líc terče otočen směrem k bodu 21. 
   Kladná výstřednost je po směru toku, záporná výstřednost je 
   proti směru toku.

Bod Terč

Příčná výchylka terče vzhledem 
k ose zděře (k signální tyčince) 

pozorovaného bodu [mm]

M1

M3

}
}
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měření přeběhlo též za slunečného počasí, ale dopoledne,
kdy chodník s pozorovanými body byl ve stínu, zakryt pl-
ným betonovým zábradlím se skleněnými výplněmi s os-
větlovacími tělesy.  Při vzdálenosti do 150 m od stanoviska
(body M1 a M3) je největší rozdíl výchylek pozorovaných
bodů, určených v obou dnech, 0,5 mm při průměrném roz-
dílu 0,18 mm. Tyto rozdíly nepřesahují meze dané směrodat-
nými odchylkami určení výchylek. U bodu M5, který je
vzdálen od stanoviska přístroje 191 m, je rozdíl příčných
výchylek určený pomocí horního terče 0,8 mm a pomocí
dolního terče 1,2 mm, při stejných znaménkách. Jsou to
nápadné rozdíly, které překračují meze dané směrodatnými
odchylkami měřených výchylek. Jelikož směrodatné od-
chylky úhlového měření nesignalizují menší přesnost určení
výchylek tohoto bodu, lze připustit vliv refrakce, která posti-
huje prakticky stejně záměry na horní i dolní terč, popř. i
možnost denního pohybu bodu M5.

Pokus s dvojitým terčem neprokázal vliv mikroklimatu
nad mostovkou. S cílem odhalit působení refrakčních vlivů
nad mostovkou, popř. odhalit vliv malých denních pohybů
hráze, bylo uskutečněno další měření metodou malého úhlu,
přičemž pozorované body byly signalizovány třemi terči nad
sebou. 

Do zděře centrační hlavice pozorovaného bodu v chodní-
ku mostovky byl osazen terč, používaný k signalizaci bodů
sítě (obr. 2), a nad ním byl na stativu přibližně centrován
dvojitý terč (obr. 7). Výška terčů nad chodníkem byla 6 cm,
140 cm a 223 cm. Všechny terče byly upraveny na obou-
stranné, aby bylo možno měřit malé úhly z obou konců zá-
měrné přímky současně. Excentricita terčů vůči terči zasu-
nutému do zděře centrační hlavice byla určena teodolitem
Zeiss Theo 010A. V jednom dni byla uskutečněna dvě mě-
ření, výsledky jsou uvedeny v tab. 8. 

Tab. 7. Metoda malého úhlu
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Největší rozdíl obou měření je 0,6 mm, při průměrném
rozdílu 0,3 mm. Vzhledem k velikosti výběrové směrodat-
né odchylky rozdílu prvního a druhého měření sq1,2 = 0,46
mm (tab. 8) nelze prokázat systematické působení vnějších
vlivů, i když je nápadný stejný charakter znamének rozdílů
obou měření. 

Výsledky měření naznačují, že objektivní směrodatná od-
chylka určení posunů pozorovaných bodů při délce záměrné
přímky cca 300 m je asi 0,4 mm. Seriózní zhodnocení půso-
bení vnějších vlivů by vyžadovalo větší soubor měření za
extrémních podmínek, které bohužel nenastaly. 

Metoda polygonového pořadu
Metody polygonového pořadu bylo použito s cílem zjis-

tit, jak se projeví v příčných výchylkách pozorovaných
bodů zkrácení záměr a okolnost, že záměry mezi pozorova-
nými body budou procházet prakticky stejným prostředím
poblíž zábradlí. Pevné i pozorované body byly spojeny do
polygonového pořadu 21–M1–M3–M5–23, viz obr. 8. Délky
stran byly 107,36; 42,01; 41,94 a 167,68 m. Orientační stra-
na 21-23 byla dlouhá 358,99 m. Vodorovné úhly byly měře-
ny teodolitem Zeiss Theo 010A, v. č. 398284. K signalizaci
pevných bodů bylo použito na bodě 21 terče č. 10, na bodě
23 terče č. 11. Oba byly zasunuty dříkem do zděře centrační
hlavice. Aby příčné výchylky pozorovaných bodů byly srov-

natelné s ostatními metodami, byly vztaženy ke spojnici
svislých os teodolitu Zeiss Theo 010A, použitého k měření
vodorovných úhlů. Příčná excentricita terčů č. 10 a č. 11
vůči svislé ose použitého teodolitu byla určena postupem
popsaným v předešlé stati. Na bodě 21 byla stejným postu-
pem určena excentricita terče č. 10 vůči svislé ose teodolitu
Wild T3 v. č. 33199, kterého bylo použito při metodě záměr-
ného měřítka a metodě malého úhlu. Zjištěná vzájemná
excentricita obou teodolitů byla pouze 0,1 mm, a proto byla
zanedbána. Pozorované body M1, M3 a M5 byly vyznačeny
signálními tyčinkami (obr. 6).

Vodorovné úhly v polygonovém pořadu byly měřeny teo-
dolitem Zeiss Theo 010A v. č. 398284. Na bodech 21 a 23
byl teodolit dostředěn nuceně kulovým čepem. Na pozoro-
vaných bodech byl dostředěn optickým centrovačem nad

Tab. 8. Výsledky měření

z

bodu výchylka s– q výchylka s– q

21 -22,1 0,0 -22,2 0,3 2
23 -21,5 1,1 -22,1 0,9 3
21 -22,2 0,2 -22,2 0,3 2
23 -21,9 0,6 -22,3 0,8 3
21 2

  23 * –
21 -21,7 0,4 -22,1 0,3 3
23 -21,3 0,1 -21,9 1,3 2
21 -21,5 0,5 -21,8 0,2 3
23 -21,1 0,2 -21,1 0,8 2
21 -21,9 0,4 -21,9 0,1 3
23 -21,0 0,2 -21,4 0,8 2

23:
 10,8 oC

 736,8 torr

8 oC
 738,6 torr

23:
739,9 torr

21:
6 oC,

21:
 7,5 oC

cíl stanovisko

 7,8 oC
 735,7 torr

7 oC
738,7 torr

cíl

Výběrová směrodatná odchylka rozdílu prvního a druhého měření                     mm.

poměry

10-11:30 h
zataženo, mlhavo

12-13:10  h
skoro zataženo, slabá vibrace

 738,3 torr

stanovisko

                           pro 2. měření                     mm.  

0,0
0,4

M5 /dolní
0,6
0,3

0,2
1,1

0,3
0,0

Výběrová směrodatná odchylka měření z jedné strany, vypočtená  z rozdílů tam a zpět, 

                       je pro 1. měření                     mm,   (n  = 5);

M5 /střední
0,8
0,2

0,4
1,1

–

M5 /horní
0,7
0,1

0,6
1,8

0,4

-22,3 0,4

0,6

M1 /třední
0,3
1,0

-0,2
0,2M1 /dolní -22,5 0,2 0,1

0,4

M1 /horní
0,0
1,8

0,4
1,5

1,3

0,1
0,6
0,0
0,4

Měřeno Výchylka terče od spojnice 21-23  [mm]
Počet 

jednotek
Rozdíl 1-2

[mm]
na

bod/terč

1. měření 2. měření

s q s q

[ ]
n

ddsq
2

= 37,01 =qs

28,02 =qs
46,012 =qs

Obr. 8. Pevné i pozorované body v polygonovém pořadu

* z bodu 23 neměřeno – za překážkou

s–q s–q
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hrotem signální tyčinky. Vodorovné úhly byly měřeny ve
třech skupinách, přičemž byl teodolit před každou skupinou
nezávislé dostředěn. Dostředění teodolitu na každém pozo-
rovaném bodě bylo nahodile přezkoušeno v kolmém směru
k záměrné přímce přímým měřením teodolitem Wild T3 ze
vzdálenosti 6,36 m. Zjištěná excentricita se pohybovala v me-
zích do 0,12 mm. Chyba z centrace teodolitu proto v dal-
ším nebyla uvažována. Polygonový pořad byl úhlově pro-
měřen dvakrát, naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 9.

Pro výpočet příčných výchylek pozorovaných bodů od
záměrné přímky byla zvolena místní souřadnicová soustava.
Její počátek byl vložen do bodu 21 a osa x ztotožněna se
záměrnou přímkou 21-23 s kladným směrem k bodu 23.
Osa y je kolmá na záměrnou přímku s kladným směrem po
směru toku řeky.

Měřené úhly byly opraveny o výstřednost použitých terčů
vůči svislé ose teodolitu na bodech 21 a 23 a v uvedené sou-
stavě byly vypočteny souřadnice bodů pořadu z obou měře-
ní, přičemž pořad byl řešen jako vetknutý mezi body 21 a 23
se vzájemnou oboustrannou orientací.

Výpočet byl proveden dvakrát, přičemž byla úhlová od-
chylka rozdělena buď rovnoměrně všem vrcholovým úhlům,
nebo nepřímo úměrně délkám stran. Souřadnicová odchylka
byla v obou případech rozdělena přímo úměrně délkám stran.
Příčné výchylky pozorovaných bodů od svislé roviny prolo-
žené záměrnou přímkou, určené metodou polygonového
pořadu, jsou uvedeny v tab. 10.

Obě měření proběhla za slunečného počasí, ale při prvním
měření byl chodník s pozorovanými body ve stínu za zábra-
dlím, zatímco druhé měření bylo uskutečněno odpoledne s
chodníkem a pozorovanými body na přímém slunci. Kva-
dratický průměr směrodatných odchylek měřených úhlů je
při prvním měření poněkud lepší, přesto však obě měření
podle Fisherova rozdělení pravděpodobnosti patří ke stejné-
mu základnímu souboru. 

Porovnejme příčné výchylky pozorovaných bodů, určené
dvojím měřením. Při rovnoměrném rozdělení úhlové od-
chylky je průměrný rozdíl příčných výchylek pozorovaných

bodů 1,07 mm, při největším rozdílu 1,32 mm u bodu M3
uprostřed pořadu. Při rozdělení úhlové odchylky nepřímo
úměrně délkám stran je průměrný rozdíl příčných výchylek
0,24 mm, při největším rozdílu u bodu M3 0,46 mm. Zna-
ménka rozdílů mají v obou případech systematický charak-
ter, způsobený refrakčními vlivy nebo denními pohyby
hráze. 

Závěr
Metoda záměrné přímky byla ověřena na koruně hráze

Slapy při vzdálenosti koncových bodů přímky 359 m. Lze
říci, že co do přesnosti jsou všechny metody v podstatě rov-
nocenné. Pohodlně lze dosáhnout směrodatné odchylky v ur-
čení posunu pozorovaného bodu kolem 0,4 mm. Uvažujeme-
li ekonomiku práce, pak nejrychlejší je metoda záměrného
měřítka. Výzkum nelze považovat za uzavřený, a to hlavně z
hlediska vlivu boční refrakce a malých denních pohybů hráze.

Příspěvek je věnován výzkumnému záměru MSM 684
077 0001, dílčí část „Geodetické monitorování při za-
jištění spolehlivosti staveb“.
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Tab. 9. Metoda polygonového pořadu

Bod

s ω s ω

[mgon] [mgon]

21 0,21 0,12
M1 0,24 0,49
M3 0,27 0,15
M5 0,33 0,37
23 0,09 0,06

Měřený vrcholový úhel  ω

1. měření 2. měření

ω ω

[gon] [gon]

399,9851 399,9854
199,9980 199,9986
200,0316 200,0333
199,9935 199,9938
399,9914 399,9913

kvadratický 
průměr 
směrodatných 
odchylek

s ω 1 = 0,24 mgon s ω 2 = 0,29 mgon

Poznámka:

1. den 2. den
čas 8-12 h
teplota 19-24 oC
slunečno, jasno,
chodník ve stínu,
výška hladiny  
270,4 m

čas 13-16 h
teplota 24-26 oC
slunečno, jasno,
chodník na slunci,
výška hladiny  
270,4 m

Tab. 10. Metoda polygonového pořadu

1. měření 2. měření 1. měření 2. měření

21 0,00 0,00 0,00 0,00

M1 -23,50 -24,47 -23,71 -23,98

M3 -33,95 -35,27 -34,20 -34,66

M5 -23,46 -24,38 -23,66 -23,85

23 0,00 0,00 0,00 0,00

úhlová 
odchylka 
[mgon]

-0,80 2,00 -0,80 2,00

souřadnicová 
odchylka 

ΣΔy  [mm] 
-2,70 -1,00 2,60 -1,40

Bod

Příčná výchylka 
pozorovaného bodu q [mm]

úhlová odchylka je rozdělena

rovnoměrně
nepřímo úměrně 

délkám stran
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Švec, M. – Vorel, V.: Measurement of Horizontal Dis-
placements of Building Structures Using Line of Sight
Method – Part II

The second part of this article describes verification of
the line of sight method at the Slapy Dam.  It outlines
configuration of the geodetical network and forced cen-
tering of the theodolite and the targetting devices. In
detail, it explains the vast experimental measurement
using the line of sight scale, also the small angle method,
as well as the polygonal sequence. The results of the
accuracy verification are presented in several tables. The
text also relates to the first part of the article, which the
reader is expected to have read. 

Švec, M. – Vorel, V.: Messung der horizontalen Ver-
schiebungen von Bauwerken mit der Visierlinien-
methode –Teil 2

Der zweite Teil des Beitrags ist der Überprüfung der
Genauigkeit der Visierlinienmethode an der Talsperre
Slapy gewidmet. Es wird die Konfiguration des geodäti-
schen Netzes und die Sicherung der Zwangszentrierung
des Theodoliten und der Zielgeräte skizziert. Es wird
ausführlich die umfangreiche Versuchsmessung mit dem
Zielmaßstab beschrieben, des Weiteren bei der Methode
des kleinen Winkels und auch bei der Anwendung der
Polygonordnung. Die Ergebnisse der Überprüfung der
Genauigkeit sind in mehreren Tabellen zusammenge-
fasst. Im Text sind mehrere Verweise auf den ersten Teil
des Beitrags, von dem vorausgesetzt wird, dass ihn der
Leser zur Verfügung haben wird.

Metall München
11.–14. března 2009
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Evropský odborný veletrh METALL, vy-
cházející z potřeb průmyslu a řemesla
v odvětví opracování a zpracování kovů,
se koná v lichých letech. První ročník pro-
běhl úspěšně přede dvěma roky. V rámci
akce jsou prezentována řešení na téma
obráběcích strojů, precizních nástrojů a
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šenství, výrobní a procesní automatizace,
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�dizertace
Systém nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem
Ing. Marie Párová

Význam práce je zdůrazněn uvedením údajů o množství
odpadu produkovaného během životnosti stavby a vlivu na
celkové náklady provozu stavebního díla. Na základě diag-
nostiky současného stavu se navrhují technologická a eko-
nomická opatření. Je uvedena metodika pro stanovení množ-
ství odpadu pro jednotlivé stavební činnosti.

Problematika zemědělských staveb 
s přihlédnutím k trvale udržitelnému rozvoji
venkova
Ing. Karel Polák

Dizertace se zabývá novou koncepcí organizace zemědělské
výroby zahrnující mj. i současný stav existujících objektů a
středisek. Zdůrazňuje se nutnost inženýrského průzkumu před
plánováním nových investic. Pojmenovávají se chyby proje-
vující se v současné praxi.

Obchodně-marketingová strategie střední
stavební firmy
Ing. Martin Stibor

Práce obsahuje rozbor tzv. tvrdých a měkkých parametrů pod-
nikové ekonomiky středního podniku (do 200 zaměstnanců) a
využití simulační metody ASW MDM 2007. Výsledky lze
v praxi přímo využít .

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 každou
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.  

Metody hodnocení potenciálních
povodňových škod 
Ing. Martin Horský

Autor rozpracovává metodiku hodnocení povodňových škod
v širších územních celcích založenou na aplikaci prostředků
geografických informačních systémů.
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Modelování vlivu atmosféry na geodetická měření
při požární zkoušce v Mokrsku

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

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je prezentováno numerické modelování vlivu
svislé složky atmosférické refrakce pro odhad systema-
tické chyby působící na trigonometrické měření průhy-
bů konstrukce při požární zkoušce v Mokrsku.

Úvod
Analýza chování konstrukce za požáru se stává běžnou

praxí při jejím návrhu. Předpověď chování jednotlivých prv-
ků za zvýšených teplot je v evropských normách na velmi
vysoké úrovni. Pro přechod od navrhování jednotlivých prv-
ků k ekonomičtějšímu a spolehlivějšímu řešení konstrukce
jako celku jsou požární zkoušky na celých konstrukcích zce-
la zásadní. Základem takového ověřování bylo sedm velkých
požárních zkoušek na ocelové, jedna na betonové a dvě na
dřevěné konstrukci v laboratoři v Cardingtonu ve Velké Bri-
tánii v letech 1998-2003. Od té doby bylo provedeno dalších
pět požárních zkoušek na celých budovách. Zkouška v Mokr-
sku v září 2008 [1] měla rozvinout již získané poznatky. 

Úkolem geodetického měření bylo sledovat během požá-
ru průhyby konstrukce na šesti bodech v co nejkratších eta-
pách v řádu minut. Bylo využito trigonometrické měření
klasickými metodami a moderním přístrojovým vybavením
s automatickým cílením pro dynamické sledování chování
objektu.

Proti podmínkám běžným při geodetických měřeních zde
panovaly extrémní teploty a gradienty teplot, a tak by mohly
být svislé posuny konstrukce těmito vlivy systematicky po-
škozeny. Proto byly provedeny výpočty jejich možného ma-
ximálního vlivu na základě modelování.

Metoda měření  
Výběr metody v daném případě nebyl příliš složitý. Vzhle-

dem k velmi vysokým teplotám na objektu nebylo možné
použít nivelaci, protože nelze pevně stabilizovat nivelační
latě ve svislé poloze s ohledem na deformaci objektu. Další
metody rovněž nejsou vhodné či proveditelné, a proto byla
vybrána trigonometrická metoda. Rychlost pro toto takřka
dynamické měření je důležitá, proto bylo zvoleno automa-
tické měření včetně cílení.

Konfigurace měření
Umístění stanoviska, měřených bodů na objektu a jejich

číslování je schematicky znázorněno na obr. 1. Vzdálenost
stanoviska S, tj. od bodů 1-4, byla přibližně 28 m, od bodů 5 a 6
přibližně 36 m. Zenitové úhly byly v rozmezí 95 gon-100 gon.
Sledované body v kontextu konstrukce a jejího zatížení jsou
znázorněny na obr. 2.

Stabilizace stanoviska a signalizace bodů
Stanovisko bylo stabilizováno železnými trubkami zabe-

tonovanými do hloubky 300 mm, přístroj postaven na stati-
vu s botkami zasazenými do těchto trubek, stíněno čtverco-
vým přístřeškem s kovovou konstrukcí o půdorysu 3,3 mx3,3 m
(obr. 3). 

Obr. 1. Půdorys konfigurace měření

Obr. 2. Objekt s rozmístěním sledovaných bodů a zátěže

Obr. 3. Stabilizace stanoviska
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Pozorované body byly stabilizová-
ny železnými úhelníky délky 3 m se
dvěma navařenými destičkami o roz-
měru 50 mmx50 mm, na nichž byly při-
lepeny odrazné fólie (40 mmx40 mm,
výrobek fy Leica). Signalizovaný bod
je dán průsečíkem tyčového znaku s po-
vrchem konstrukce. Vzdálenost cílů 
u bližších bodů byla 500 mm (body 1-4),
u vzdálenějších 750 mm (body 5-6).
Rozdílná vzdálenost byla nutná vzhle-
dem k tomu, že automatické cílení
použitého přístroje Trimble S6 nepra-
cuje korektně, jestliže je v zorném po-
li velikosti přibližně 1 gonx1 gon více
než jeden cíl. Schematicky je cílová
tyč znázorněna na obr. 4. Úhelníky
byly navařeny na dva pásy železného
plechu uspořádané do kříže a přišrou-
bované ke střeše objektu ve sledova-
ných bodech v pokud možno svislé
poloze, natočené směrem ke stanovis-
ku S. Tento zvláštní a komplikovaný
způsob byl zvolen proto, že objekt byl do výše 1,4 m zakryt
zátěží z pytlů se štěrkem a dále na objektu nezávislými kon-
strukcemi nesoucími další měřicí čidla. Vzhledem k před-
pokládanému poklesu maximálně 500 mm a vhodné rezervě
bylo nutné použít tak vysokou stabilizaci. Po dobu měření
není možné zaručit neměnný náklon cílové tyče, a proto ji
bylo nutné osadit dvěma cíli, které umožní výpočet výšky
takto signalizovaného bodu. Při tomto způsobu měření je
možný náklon stabilizace, nesmí se však  stočit nebo defor-
movat (např. prohnout).

Přístrojové vybavení
Z dostupných přístrojů Katedry speciální geodézie i Fa-

kulty stavební ČVUT v Praze jako celku má přístroj Trimb-
le S6 High Precision (obr. 5) nejvyšší přesnost měření délek
a dostatečnou přesnost měření směrů a zenitových úhlů. Pro
rychlé měření disponuje automatickým cílením i programem
pro opakované měření osnovy směrů, zenitových úhlů i dé-

lek. Tato totální stanice integruje mnohé inovace ve směru
základních principů měření a v konstrukci. Přístroj byl pou-
žit ve variantě s dálkoměrem se směrodatnou odchylkou 
1 mm + 1 ppm˙D a směrodatnou odchylkou měření směrů a
zenitových úhlů ve dvou polohách 0,3 mgon [2], [3].

Jediným problémem tohoto přístroje pro monitorování
většího počtu vizuálně blízkých bodů je způsob vyhodnoco-
vání obrazu při automatickém cílení, protože v případě, že
v zorném poli senzoru zpracovávajícího odraz signálu je
více než jeden cíl, automatické cílení selhává. Velikost zor-
ného pole, v němž problém nastává, je podle experimentál-
ního zjištění přibližně 1,0 gon x0,8 gon. Vzdálenost cílových
terčů na tyčích byla původně vzhledem k přepokládaným
průhybům 0,50 m, vzhledem k tomuto problému u vzdále-
nějších cílů ji však bylo nutné zvětšit na 0,75 m.  Situace
měření z hlediska výšek je znázorněna na obr. 6.

Numerické modely průchodu svazku
paprsků optickým prostředím

Nelineární průběh dráhy svazku paprsků elektromagnetic-
kého záření je při optických měřeních jedním ze základních
vlivů omezujících přesnost. Pro šíření elektromagnetického
záření v daném prostředí platí Fermatův princip [4]

kde n je index lomu dráhy paprsku mezi body A a C. Pro
šíření paprsku mezi body A, C po dráze l platí, že první varian-
ce optické dráhy je rovna nule. Pro stanovení skutečné dráhy
paprsku atmosférou by bylo nutné znát index lomu vzduchu
v prostředí v okolí průchodu paprsku. Index lomu vzduchu
je možné určit na základě měření teploty, tlaku, vlhkosti
vzduchu, popř. obsahu CO2, což není s dostatečnou přes-
ností a hustotou v reálném prostředí technicky možné, pro-
tože dochází k mnoha nespočitatelným vlivům, jako je např.
poryv větru, který čidla zaznamenají se značným zpoždě-
ním. Proto byl v tomto případě zvolen postup nesnažit se
přímo modelovat okamžitý vliv na měření, ale modelovat
nejhorší situaci, která může nastat, a tak určit maximální
možný vliv na měření s konstatováním, že přesnost výsled-
ku obsahuje kromě jiných chyb i tuto systematickou. 

Model odvozený na základě Snellova zákona
Pro výpočet vlivu byla vyvinuta původní numerická me-

toda výpočtu průchodu svazku atmosférou z hlediska výš-
ky, založená na Snellově zákoně [4], který popisuje děj na
rozhraní dvou různých optických prostředí,

kde n1, n2 jsou indexy lomu a α, β jsou úhly dopadu (od kol-
mice), podle obr. 7.

Obr. 4. Schematické
znázornění 

signalizace cíle

Obr. 5. Totální stanice Trimble S6 High Precision

Obr. 6. Předpokládaná situace měření

(1)

(2)
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Atmosféru lze rozdělit na diferenciální vrstvy, považovat
je za jednotlivá rozhraní s různým indexem lomu n a počí-
tat průchod svazku paprsků atmosférou po diferenciálních
krocích. Vzhledem k tomu je nutné upravit Snellův zákon
do diferenciální podoby

Ze schematicky znázorněné situace na obr. 8 vyplývá vzá-
jemná vazba diferenciálních prvků

Index lomu vzduchu lze podle [5] určit např. pomocí Bar-
rellova – Searsova vzorce s opravou z vlivu teploty a tlaku
určenou Kohlrauschem,

kde λ je vlnová délka elektromagnetického záření [μm],
t – teplota vzduchu [°C],

p – tlak vzduchu [Pa],
h – parciální tlak vodních par [Pa].

Největší vliv na změnu indexu lomu má teplota, u které se
také během experimentu očekávají extrémní hodnoty, tlak a
vlhkost vzduchu mohou být pro účely simulace považovány
za normální.

Před výpočtem je dále nutné upravit Snellův zákon v di-
ferenciální podobě do tvaru vhodného pro výpočet směru ší-
ření paprsku za rozhraním na základě znalosti indexu lomu
před rozhraním i za ním (n1, n2) a směru šíření paprsku před
rozhraním dx1/ds1,

Při samotném výpočtu se zvolí krok výpočtu Δx a v prv-
ním kroku se vypočte

V příslušném počtu kroků pro dosažení celkové vzdále-
nosti 13,5 m se pak počítá:

Model řešící diferenciální rovnici průchodu vlnoplochy
nehomogenním prostředím

Kromě tohoto modelu, který se zdá být velmi intuitivní,
lze použít pro výpočet diferenciální rovnici průchodu vlno-
plochy nehomogenním prostředím (model bude dále nazý-
ván DRPV), která je odvozena např. v [6] a použita v [7],

kde  

přičemž r je průvodič bodu dráhy, n – index lomu vyjádřený
modelem (jako v předchozím případě), ∇ – Hamiltonův

Obr. 7. Snellův zákon

(3)

.222 dHdxds += (4)

Obr. 8. Snellův zákon v diferenciální podobě
dH – diferenciální změna výšky, dx – diferenciální posun vpřed,

ds – diferenciální element dráhy

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

,1 xXX ii Δ+= − (12)

(13)

.1 iii dHHH += −
(14)

(15)

, (16)

sin (z0).
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operátor, dt – element dráhy. Index lomu n se vypočítá podle
vzorců uvedených v předchozím odstavci.

Pro objasnění významu derivací je vhodné zavést označení

Zde u je směr pohybu vlnoplochy (tečna ke křivce pohybu)
a du/dt je diferenciální změna tohoto směru. Počáteční pod-
mínkou je poloha (souřadnice) a počáteční směr šíření vlno-
plochy, resp. svazku paprsků. Takto určenou diferenciální rov-
nici druhého řádu lze řešit numericky, nejjednodušší je Eule-
rova metoda. S využitím počítače lze zvolit dostatečně malý
krok pro řešení. Rovnice se převede na dvě diferenciální rov-
nice prvního řádu, které se řeší simultánně v krocích zvole-
né velikosti Δ t. Tvar rovnic:

Počáteční podmínky:

Výpočet:

Model prof. Böhma
Pro porovnání lze uvést zjednodušený model prof. Böhma

[8]

kde ΔH je „zdánlivý“ posun cíle ve svislém směru, z – zenito-
vý úhel, dT/dH – vertikální gradient teploty, s – vzdálenost. 

Výsledky a jejich porovnání
Pro numerickou simulaci byly zvoleny zjednodušující před-

poklady, které představují nejhorší situaci z hlediska měře-
ní:
– teplota vzduchu t se mění lineárně s výškou H (nejhor-

ší možný model, neboť teplota bude s výškou pravděpo-
dobně klesat rychleji než lineárně); 

– teplota povrchu konstrukce podle předběžných výpočtů
by měla být maximálně 120 °C;

– ve výšce 4 m nad konstrukcí bude teplota vzduchu stej-
ná jako v okolí, tj. přibližně to = 15 °C;

– rozložení teplot na dráze od přístroje nad okraj konstruk-
ce bude považováno za homogenní, tj. šíření paprsků za
přímočaré;

– k nejvzdálenějšímu bodu je vodorovná vzdálenost neho-
mogenním prostředím 13,5 m (vyplývá z rozměrů ob-
jektu a rozložení bodů);

– výška terče je 3 m nad konstrukcí, zenitový úhel paprs-
ku při vstupu do nehomogenního prostředí je z0 = 95 gon
a výška nad objektem 2 m;

– vlnová délka zdroje záření pro automatické cílení pří-
stroje je 870 nm, vlnová délka pro optická pozorování
měřičem je 555 nm.

Tvar funkce pro výpočet teploty

kde a a b jsou koeficienty určené na základě měření (odha-
du) teplot ve dvou různých výškách, H je výška. Výsledky
tří uvedených modelů na vzdálenost měření, tj. 13,5 m, jsou
v tab. 1. Maximální teplotní gradient je zvolen tak, aby od-
povídal maximálnímu přepokládanému gradientu za předpo-
kladu lineární závislosti teploty na výšce. Odchylky značí,
že bod je o uvedenou hodnotu výše, než by byl změřen. Veš-
keré simulace byly provedeny ve volně dostupném matema-
tickém výpočetním programu Scilab v4.1 [9].

Výsledkem numerického modelování nejhorší pravděpo-
dobné situace je odůvodněný předpoklad, že vliv vertikální
složky refrakce nezatíží výsledky měření větší systematic-
kou chybou než 2 mm. V tabulkách 2 a 3 jsou vedeny vý-
sledky numerické simulace vlivu rozdělení teplot na prů-
chod svazku paprsků nehomogenní atmosférou, v tab. 2 je
uveden pro zajímavost vliv na měření pro teplotní gradient 
1 °C/m na vzdálenosti od 13,5 m do 2 000 m. Tento teplotní
gradient je podle [10] a [11] při běžných geodetických měře-
ních a při zachování základních zásad maximální. 

V tab. 3 jsou výsledky simulace na různé vzdálenosti (13,5-
1 000 m) a teplotní gradienty v rozmezí 5,00 °C/m-0,25 °C/m.

(17)

(18)

(19)

,0uu = (20)

.0rr = (21)

,1 tudr ii Δ⋅=+ (22)

,11 ++ += iii drrr (23)

( ) ,11 trfdu ii Δ⋅= ++ (24)

,11 ++ += iii duuu .                         (25)

(26)

( ) ,HbaHt ⋅+= (27)

Tab. 1. Porovnání výsledků různých modelů*

dT/dH 
/[˚C/m]

26,25 20,00 15,00 10,00 5,00 2,00 1,00

Böhm 2,2 1,7 1,3 0,8 0,4 0,2 0,1

Snell 1,8 1,4 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1

DRPV 1,8 1,4 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1

* odchylky od přímočarého šíření [mm], určeno pro normální tlak
a vlhkost, vzdálenost 13,5 m

* svislé odchylky od přímočarého šíření [mm], určeno pro normál-
ní tlak a vlhkost, teplotní gradient 1 °C/m na vzdálenost D

Tab. 2. Porovnání výsledků různých modelů*

D /m 13,5 20,0 50,0 100,0 500,0 1 000,0 2 000,0

Böhm 0,1 0,2 1,1 4,5 112,1 448,2 1 792,8

Snell 0,1 0,2 1,2 4,9 131,6 587,8 3 135,3

DRPV 0,1 0,2 1,2 4,9 131,7 588,1 3 137,8
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Závěr
Uvedené modely lze jednoduše hodnotit tak, že model

prof. Böhma je použitelný s dostatečnou přesností na kratší
vzdálenosti a pro malý gradient teploty (jak je obvyklé při
běžných geodetických měřeních). Další dva modely dávají v
podstatě stejné výsledky a lze je v tomto ohledu považovat
za exaktní a použít pro libovolné atmosférické podmínky.
Problémem je zde pouze případ šíření ve směru rovnoběž-
ném s teplotními vrstvami u modelu Snell.

Výsledkem numerického modelování nejhorší pravděpo-
dobné situace je odůvodněný předpoklad, že vliv vertikální
složky refrakce nezatíží výsledky měření při požární zkouš-
ce v Mokrsku větší systematickou chybou než 2 mm.

Článek byl zpracován v rámci řešení VZ 04 MSM
6840770005 „Udržitelná výstavba“.
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dT/dH
/ [˚ C/m]

D /m

10,0 0,2 0,1 0,05 0,03 0,01

20,0 0,9 0,4 0,20 0,10 0,05

30,0 2,1 0,9 0,44 0,23 0,13

50,0 6,0 2,4 1,22 0,62 0,32

100,0 24,9 9,8 4,89 2,45 1,24

200,0 110,7 40,7 19,86 9,84 4,88

500,0 1 106,4 289,5 131,68 63,13 30,93

1 000,0 – 1 539,3 587,95 265,27 126,66

0,255 2 1 0,50

Tab. 3. Simulace vlivu rozložení teplot na měření zenitového úhlu*

* odchylky [mm] od přímočarého šíření, určeno pro normální tlak
a vlhkost, z = 95 gon

Štroner, M. – Pospíšil, J.: Modelling of Atmospheric
Effects on Geodetical Measurements as part of Fire
Safety Test in Mokrsko

This paper describes numerical modelling of the effect of
the vertical component of atmospheric refraction for an
estimate of the systematic error influencing measure-
ment of deflections of structures in a fire safety test in
Mokrsko.

Štroner, M. – Pospíšil, J.: Modellierung des Einflusses
der Atmosphäre auf geodätische Messungen bei einem
Brandversuch in Mokrsk

Im Artikel wird eine numerische Modellierung des Ein-
flusses der vertikalen Komponente der atmosphärischen
Refraktion für die Schätzung des auf die trigonomet-
rische Messung der Durchbiegungen der Konstruktion
einwirkenden systematischen Fehlers bei einem Brand-
versuch in Mokrsk vorgestellt.
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