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Článek se zabývá experimentální a teoretickou analýzou
vlivu vlhkosti na tepelnou vodivost kompozitních mate-
riálů na bázi vápenného hydrátu. Nejprve byla impulsní
metodou na suchých až po vodou plně nasycených vzor-
cích měřena závislost tepelné vodivosti jednotlivých
materiálů na nárůstu vlhkosti. Získaná experimentální
data byla poté porovnána se základními teoretickými
modely, přičemž bylo zjištěno, že splňují podmínky Wie-
nerových i Hashinových-Shtrikmanových mezí. Pro ana-
lýzu experimentálních dat pomocí homogenizačních
metod vycházejících z teorie efektivního média byly po-
užity homogenizační vztahy navržené Lichteneckerem,
Polderem a van Santenem, Looyengou, Dobsonem. Na
základě porovnání experimentálních a vypočtených zá-
vislostí tepelné vodivosti studovaných materiálů na vlh-
kosti bylo zjištěno, že v nejlepší shodě s naměřenými da-
ty byl Lichteneckerův směšovací model.

Úvod 
Vnější pláště budov jsou neustále ovlivňovány změnami

vnitřních a vnějších teplot, tlaku vzduchu a vlhkosti. Tyto
změny vedou k výměně energie a hmoty (vduch, voda) me-
zi vnitřním a vnějším prostředím přes jejich obvodové pláš-
tě. Stavební fyzici nazývají tyto změny „transportem tepla,
vzduchu a vlhkosti“ ve stavebních materiálech a jejich více-
vrstvých konstrukcích [1]. Znalost těchto transportních pro-
cesů je důležitá pro stavební projektanty a stavitele zejména
z pohledu ekonomického a z hlediska odhadu trvanlivosti
konstrukce, kdy dlouhodobé chování, především obvodo-
vých konstrukcí, limituje celkovou životnost budov. 

Při návrhu obvodových plášťů budov jsou brány v potaz
především tepelné parametry aplikovaných materiálů, při-
čemž je nezbytné si uvědomit, že obsahují velké množství
vzduchových pórů, které mohou být ve specifických přípa-
dech působení vnějších podmínek zaplněny vodou. Přestože
každý katalogový list výrobce stavebních materiálů obsahu-
je informace o tepelné vodivosti, a někdy také o měrné tepel-
né kapacitě, uvádí většinou jen hodnoty pro zcela suché ma-
teriály. S takovými materiály se však v reálných podmín-

kách na stavbě nesetkáme. Také materiály ve stavebních
konstrukcích již zabudované a vystavené klimatickému zatí-
žení vykazují závislost svých vlastností na změnách vlhkos-
ti. Jestliže je materiál vlhký, teplo transportované vlhkostí
v pórech přispívá k celkovému tepelnému toku materiálem.
To je způsobeno vysokou tepelnou vodivostí vody v hodno-
tě 0,60 W/m K [2]. Tato hodnota je přibližně dvacetkrát vyšší
než hodnota tepelné vodivosti vzduchu. Proto, je-li voda pří-
tomna v porézním prostoru materiálů, je hodnota tepelné
vodivosti porézního materiálu závislá na poměru obsahu
vzduchu a vody v pórech a množství pevné matrice [3].
Z toho je zřejmé, že stanovení tepelné vodivosti v závislos-
ti na obsahu vlhkosti je velice důležité a pro aplikaci staveb-
ních materiálů zcela nezbytné. 

Zároveň je třeba si uvědomit, že experimentální stanove-
ní tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti (zejména pro
nehomogenní materiály) je velmi časově a finančně náročné.
Proto se v současném stavebním výzkumu vyvíjejí a hleda-
jí nové a progresivnější způsoby jejího stanovení.

V tomto článku se zabýváme aplikací homogenizační teo-
rie pro stanovení funkce tepelné vodivosti vápenných kom-
pozitů v závislosti na vlhkosti. Experimentálně určené hod-
noty tepelné vodivosti jsou analyzovány různými typy ho-
mogenizačních vztahů, které byly původně odvozeny pro
aplikaci v teorii elektromagnetického pole. Konkrétně je vy-
užito modelů Licheneckera [4], Poldera a van Santena [5],
Looyengy [6], čtyřfázového modelu Dobsona [7] s přihléd-
nutím k  limitním Wienerovým [8] a Hashinovým-Shtrikma-
novým mezím [9].

Experimentální metody
Obsah vlhkosti stejně jako tepelné vlastnosti porézních

stavebních materiálů závisí na jejich porézní struktuře. U všech
studovaných materiálů bylo tedy nutné určit základní mate-
riálové charakteristiky, tj. objemovou hmotnost ρb [kg m-3],
hustotu matrice ρmat [kg m-3] a celkovou otevřenou pórovi-
tost ψ [%]. Objemová hmotnost byla stanovena gravimetric-
ky. Hustota matrice byla změřena automatickým héliovým
pyknometrem Pycnomatic ATC s plně automatizovanou kon-
trolou o přesnosti ±0,01 °C a víceobjemovým analyzátorem
hustoty. Celková otevřená pórovitost byla změřena na prin-
cipu vakuové nasákavosti. Měření základních materiálo-
vých parametrů byla realizována na vzorcích o rozměrech
40x40x20 mm.
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Tepelná vodivost je společně s teplotní vodivostí a měr-
nou tepelnou kapacitou nejdůležitějším materiálovým para-
metrem popisujícím transport tepla materiálem. Pro její ex-
perimentální stanovení je možné využít celou řadu metod,
které můžeme rozdělit na stacionární a transientní. Metoda
měření musí být vhodně zvolena podle následujících kritérií
[10]: možná velikost a tvar vzorků, teplotní rozsah měření
(individuální pro jednotlivé metody), rozsah hodnot tepelné
vodivosti (izolační materiály nebo pěny s nízkou tepelnou
vodivostí vyžadují jiné metody než kovy s vysokou tepel-
nou vodivostí).

Pro experimenty prezentované v této práci jsme použili
přístroj ISOMET 2104 firmy Applied Precision, který je
typickým představitelem impulsních metod měření tepelné
vodivosti. Toto multifunkční zařízení je vhodné pro měření
tepelné vodivosti, teplotní vodivosti a měrné tepelné kapaci-
ty. Je vybavené několika typy sond, tj. jehlovými pro měře-
ní vlastností vláknitých a měkkých materiálů a plošnými pro
měření vlastností tvrdých materiálů. Pro naše měření jsme
použili plošné sondy.

Měřicí zařízení je založeno na dynamické metodě měření,
což umožňuje redukovat dobu měření tepelné vodivosti na
10-16 minut. Měření je založeno na analýze odezvy tepel-
ných impulsů vyslaných do materiálu. Tepelným zdrojem
v sondě je rezistor, který je v přímém kontaktu s povrchem
vzorku. Pro efektivní komunikaci se zařízením a rekalibraci
sond pomocí referenčního materiálu je v zařízení k dispo-
zici vestavěný systém menu se čtyřřádkovým abecedně čís-
licovým displejem. Kalibrační data, uložená ve vnitřní pa-
měti, zajišťují vyměnitelnost sond bez ovlivnění přesnosti
[11], která je pro tepelnou vodivost u přístroje ISOMET
2104 rovna 3 % z odečtené hodnoty +0,001 W/m K.

Měření se prováděla v laboratorních podmínkách při tep-
lotě 23 ± 1 °C. Vzorky byly nejdříve vysušeny, a poté vysta-
veny po přesně stanovenou dobu působení vody až k nasy-
cení na požadovanou úroveň. Rozměry vzorků použitých
pro měření tepelné vodivosti byly 70x70x70 mm.

Materiály a vzorky
Studována byla tepelná vodivost pěti typů kompozitních

materiálů na bázi vápenného hydrátu. Jde o zcela nové mate-
riály, které by měly nalézt uplatnění při rekonstrukci a sana-
ci historických budov. Chemická analýza materiálů používa-
ných v dřívějších dobách na omítky historických budov
vykazuje obsah produktů vzniklých reakcí páleného vápna a
pucolánových či hydraulických příměsí. Jak bylo prokázá-
no, pucolánové příměsi přispívají pozitivně na vlastnosti
vápenného pojiva [12], a proto byl do nově navrhovaných
směsí S1-S4 přidán metakaolin jako částečná pucolánově
aktivní náhrada vápenného pojiva. Pátá omítková směs byla
vyrobena jako referenční, bez přidání metakaolinu.

Pro výrobu směsí (tab. 1) byly použity čtyři druhy vápen-
ného hydrátu CL 90, které byly vyrobeny ve vápenkách
Mokrá, Štramberk, Vitošov a Čertovy schody. Metakolin
MEFISTO K05 vyrobily České lupkové závody, Nové Stra-
šecí. Důvodem jeho přidání do omítkových směsí je předpo-
kládaný nárůst pevnosti v tlaku a ohybu, nárůst mrazuvzdor-
nosti, snížení absorpce vody a snížení výkvětů solí. Velikost
částic použitého metakaolinu se pohybuje mezi 3-5 µm.
Poslední složkou je kamenivo složené z křemenných a čedi-
čových písků (tab. 2).

Příprava směsí omítek probíhala v laboratorní míchačce
se zrychlenou rotací po dobu tří minut. Po namíchání byly
směsi zhutněny na vibračním stolku a odlity do standardních

forem. Po dvou dnech byly zbaveny forem a umístěny po
dobu 28 dní do prostředí s vysokou relativní vlhkostí.

Homogenizace
Ve smyslu homogenizační teorie, založené na principu

efektivního média, je porézní materiál považován za směs
tří fází – pevné, kapalné a plynné [13] (ve čtyřfázovém systé-
mu se uvažuje ještě fáze čtvrtá – vázaná voda), ze kterých se
skládá pevná matrice a porézní struktura materiálů. Pevná
fáze je tvořena materiály matrice, kapalná je reprezentována
vodou a plynná vzduchem. V případě suchého materiálu
jsou přítomny pouze pevná a plynná fáze. Objemové množ-
ství vzduchu porézního tělesa je stanoveno měřením celko-
vé otevřené porozity. V případě, že dojde k penetraci vody
do struktury materiálu, dojde k zaplnění části pórů vodou.
Chceme-li tedy ve smyslu homogenizační teorie stanovit
hodnotu tepelné vodivosti celého materiálu (tj. efektivní
tepelné vodivosti), je třeba znát tepelnou vodivost jednotli-
vých složek, zjednodušeně složek matrice, vody a vzduchu.
V případě vápenných omítek se pevná fáze skládá z produk-
tů společné hydratace vápenného hydrátu CL 90, metakaoli-
nu a kameniva. 

Homogenizace byla provedena ve dvou základních kro-
cích. Nejprve bylo nezbytné stanovit tepelnou vodivost
pevné matrice materiálů. Toho bylo dosaženo aplikací smě-
šovacího pravidla navrženého Rayleighem [14] 

kde λM je tepelná vodivost pevné matrice, λs tepelná vodivost
křemenného kameniva (3,5 W/m K), λc tepelná vodivost
hydratovaného vápna – uhličitanu vápenatého (5,5 W/m K),
λb tepelná vodivost čedičového kameniva (3,0 W/m K), 
fs objemové zastoupení křemenného kameniva ve struktuře
vápenného kompozitu, fl objemové zastoupení uhličitanu
vápenatého a fb objemové zastoupení čedičového kameniva.
Hodnoty tepelné vodivosti jednotlivých složek byly převza-
ty z knihy [2].

CL 90 metakaolin kamenivo

S1 Mokrá 2,08 0,48 7,5 2,5

S2 Štramberk 2,08 0,48 7,5 2,5

S3 Vitošov 2,08 0,48 7,5 2,5

S4
Čertovy 

schody
2,08 0,48 7,5 2,5

S5 Mokrá 2,50 0,00 7,5 2,5

Typ 

směsi

Původ 

vápenného 

hydrátu 

CL 90

Hmotnost [kg] Množství 

vody na 

10 kg směsi

Tab. 1. Složení vápenných kompozitů

Písek Frakce [%]

PR 33C 25

PR 33H 30

PR 1-2 25

PR 1,6-4 10

čedičový PDK 2/4 10

křemenný

Tab. 2. Zastoupení jednotlivých frakcí kameniva 

1 1 11

2 2 2 2
s c bM

s c b
M s c b

f f fλ λ λλ
λ λ λ λ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − −−
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,        (1)
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Další krok při aplikaci homogenizační teorie představuje
stanovení efektivní tepelné vodivosti celého materiálu, tj.
pevné matrice, vzduchu a vody. Jak bylo prokázáno, efektiv-
ní tepelná vodivost vícefázového kompozitu λeff nemůže
překročit hraniční hodnoty dané tepelnou vodivostí a obje-
movým množstvím jednotlivých složek. Horní meze je do-
saženo v systému skládajícím se z paralelních vrstev uspo-
řádaných podélně k vektoru tepelného toku. Spodní meze je
dosaženo při podobném uspořádání vrstev kolmo na tepelný
tok. Tyto hraniční případy jsou obvykle nazývány Wienero-
vy meze [8] a jsou vyjádřeny vztahy

kde rovnice (2) popisuje dolní a rovnice (3) horní mez funk-
ce efektivní tepelné vodivosti. Ve vztazích (2) a (3) je fj obje-
mové zastoupení jednotlivých složek kompozitu a λj jejich
tepelná vodivost.

Dalším hraničním modelem jsou Hashinovy-Shtrikmano-
vy meze, které byly původně odvozeny pro stanovení efek-
tivní magnetické permeability makroskopicky homogenních
a izotropních vícefázových systémů. V publikaci [9] došli
autoři díky matematické analogii k závěru, že odvozené me-
ze jsou platné i pro permitivitu, elektrickou vodivost, tepel-
nou vodivost a teplotní vodivost materiálů.

Hashinovy-Shtrikmanovy meze byly původně odvozeny
pouze pro dvoufázový systém. Jejich rozšíření na třífázové a
čtyřfázové systémy je však triviální. Spodní mez efektivní
tepelné vodivosti může být vyjádřena jako

horní mez jako

V rovnicích (4) a (5) jsou f1 – fn objemová zastoupení jed-
notlivých fází (f1 + f2 + ... + fn = 1) a λ1 – λn jejich tepelné
vodivosti pro něž platí λ1 < λ2 … < λn. 

Homogenizaci fází vedoucí ke stanovení funkcí efektivní
tepelné vodivosti je možné provést mnoha způsoby, přičemž
všechny výsledné hodnoty se musí nacházet mezi Wienero-
vými a Hashinovými-Shtrikmanovými mezemi. V této prá-
ci jsme pro získání funkcí efektivní tepelné vodivosti v zá-
vislosti na vlhkosti použili homogenizačních modelů Lichte-
neckera [4], Poldera van Santena [5] odvozeného z Brugge-
manova původního modelu [15] a Dobsonova čtyřfázové
modelu [7], který zahrnuje také vliv tepelné vodivosti váza-
né vody na celkovou efektivní tepelnou vodivost studova-

ných kompozitů. Všechny uvedené modely vědci v minu-
losti úspěšně aplikovali při homogenizaci převážně elektric-
kých vlastností – permitivity materiálů. Je nutné zdůraznit,
že jsou použitelné pro popis chování materiálů v dostatečně
širokém spektru obsahu vlhkosti.

Model navžený Lichteneckerem [4]

představuje přímé zobecnění Wienerových mezí. Parametr
k, uvedený v rovnici (6), se mění v intervalu [-1, 1], při-
čemž po dosazení krajních hodnot intervalu získáme paralel-
ní a sériovou Wienerovu mez. Přestože parametr k popisuje
přechod mezi anizotropií systému z hodnoty k = -1 do hod-
noty k = 1, může být vztah navržený Lichteneckerem použit
také pro modelování tepelné vodivosti izotropních kompozi-
tů. Některé modely jsou odvozeny od modelu Lichtenecke-
ra, např. v literatuře se setkáme s celou řadu aplikací s růz-
nými hodnotami parametru k. Například Looyenga [6] ve
své práci uvažuje parametr k = 1/3.

Polder a van Santen [5] rozšířili původní Bruggemanův
vztah [15] o eliptické inkluze a formulovali vztahy

Tyto vztahy zohledňují vliv uspořádání jednotlivých složek
kompozitů v jeho porézní struktuře. Vztah (7) byl odvozen
pro kulové složky kompozitu, vztah (8) pro jehlicové inklu-
ze a vztah (9) pro deskové uspořádání struktury kompozitů.

Kvůli velkému rozdílu mezi tepelnou vodivostí volné a
vázané vody upravil Dobson [7] Lichteneckerovu rovnici (6)
a dospěl ke vztahu

kde θbw je množství vázané vody na stěny pórů [m3/m3], λbw
tepelná vodivost vázané vody (podle [16] může být tepelná
vodivost vázané vody považována za ekvivalentní tepelné
vodivosti ledu λ = 2,4 W/m K při -20 °C, λfw tepelná vodi-
vost volné vody 0,6 W/m K, λa tepelná vodivost vzduchu
0,026 W/m K, ψ celková otevřená pórovitost, β empirický
parameter.

Experimentální výsledky a diskuze
Základní materiálové parametry vápenných omítek jsou

uvedeny v tab. 3. Je zřejmé, že pouze vlastnosti materiálu
S1 vykazují proti ostatním jisté rozdíly. Všechny materiály
však vykazují vysoké hodnoty celkové otevřené pórovitosti,
což je dobrým předpokladem pro jejich aplikaci při rekon-
strukci a restauraci historických objektů. 
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Experimentálně naměřené výsledky tepelné vodivosti
v závislosti na obsahu vlhkosti jsou uvedeny v obr. 1. Je
zřejmý značný vliv obsahu vlhkosti na tepelnou vodivost,
což je v souladu s relativně vysokou otevřenou pórovitostí
materiálů, přičemž tepelná vodivost vzorků plně nasycených
vodou je přibližně třikrát vyšší než vzorků suchých. Funkce

efektivní tepelné vodivosti v závislosti na obsahu vlhkosti
jednotlivých materiálů, vypočítané pomocí homogenizač-
ních modelů, jsou patrné z obr. 2-obr. 6. Pro ověření správ-
nosti výsledků jsou zároveň prezentovány také Wienerovy a
Hashinovy-Shtrikmanovy meze. Je patrné, že naměřená i
modelovaná data leží mezi limitními mezemi, což potvrzuje
základní přesnost provedených experimentů i výpočtů.
Z grafů jsou patrné i výrazné rozdíly mezi naměřenými daty
a výsledky jednotlivých homogenizačních modelů. Největ-
ší rozdíly mezi experimentálními a modelovanými daty jsou
patrné při nízkém obsahu vlhkosti, zatímco při vlhkosti vyš-
ší jsou v lepší shodě. Rozdíly při nižší vlhkosti mohou být
způsobeny nepřesnými hodnotami tepelné vodivosti složek

Tab. 3. Parametry vápenných kompozitů

r r mat

S1 1 637 2 478 33,9

S2 1 716 2 669 35,7

S3 1 756 2 582 35,4

S4 1 767 2 638 33,2

S5 1 745 2 663 34,5

Materiál
[kg m

-3
]

y
[%]

Obr. 1. Experimentálně stanovená tepelná vodivost 
materiálů v závislosti na obsahu vlhkosti

Obr. 3. Naměřená a modelovaná tepelná vodivost omítky S2

Obr. 4. Naměřená a modelovaná tepelná vodivost omítky S3

Obr. 5. Naměřená a modelovaná tepelná vodivost omítky S4

Obr. 6. Naměřená a modelovaná tepelná vodivost omítky S5Obr. 2. Naměřená a modelovaná tepelná vodivost omítky S1
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matrice materiálu převzatými z knihy [2]. Lepší shodu vý-
sledků při vyšší vlhkosti je možné přisoudit dominantnější-
mu efektu tepelné vodivosti vody na tepelnou vodivost celé-
ho materiálu.

V případě aplikace modelu Poldera a van Santena je do-
minantní vliv předpokládaného tvaru inkluzí na získané vý-
sledky. Nejvyšší hodnoty tepelné vodivosti systematicky
vykazoval model s kulovými a jehlicovými inkluzemi, nej-
nižší hodnoty model s deskovými inkluzemi. Tyto výsledky
jsou logické, protože deskové inkluze musí vést k výsled-
kům bližším paralelnímu modelu [17] (vzato z pohledu smě-
šování tepelných vodivostí v rovnicích (2) a (3)), pozorova-
li jsme je již v předchozích pracích [13], [17]. Naměřená
data se vždy nacházela mezi výpočty kulových a deskových
modelů Poldera a van Santena. Velmi zajímavé je zjištění, že
Hashinovy-Shtrikmanovy meze při nižší vlhkosti dávají té-
měř stejné výsledky jako deskový model Poldera a van San-
tena. 

Výsledky získané aplikací Lichteneckerova modelu jsou
prezentovány na obr. 7-obr. 11. Volbou vhodné hodnoty koe-
ficientu k je možné dosáhnout dostatečného souladu s namě-
řenými daty. Ve většině případů volba k → 0 vedla k nejlep-

ším výsledkům (pro k → 0 platí ln λeff = Σ
n

fi ln λi). Výsledky
i = 2

získané Dobsonovým modelem jsou na obr. 12-obr. 16, kde
ws je množství vázané vody [m3/m3] a β empirický parametr.
Je zřejmé, že tepelná vodivost a množství vázané vody má
na výsledky Dobsonova modelu výrazný vliv. Tento model
ovšem nevykazuje v porovnání s třífázovými modely

Obr. 7. Tepelná vodivost omítky S1 vypočtená 
Lichteneckerovým modelem

Obr. 8. Tepelná vodivost omítky S2 vypočtená 
Lichteneckerovým modelem

Obr. 9. Tepelná vodivost omítky S3 vypočtená 
Lichteneckerovým modelem

Obr. 10. Tepelná vodivost omítky S4 vypočtená 
Lichteneckerovým modelem

Obr. 11. Tepelná vodivost omítky S5 vypočtená 
Lichteneckerovým modelem

Obr. 12. Naměřená a Dobsonovým modelem vypočtená 
tepelná vodivost omítky S1
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výrazné zlepšení. Systematicky lepší shodu s experimentál-
ními daty je možné opět pozorovat při vyšším obsahu vlh-
kosti. 

Závěr
Experimentální a teoretické výsledky zde prezentované

ukázaly, že teorii efektivního média je možné úspěšně apli-
kovat na stanovení závislosti tepelné vodivosti na obsahu
vlhkosti vápenných omítek. Lichteneckerův model vykazo-
val pro všech pět materiálů dosti vysokou přesnost, a to do-
konce vyšší než čtyřfázový model navržený Dobsonem.
Modely Poldera a van Santena nebyly v případě vápenných
omítek tak úspěšné jako v případě jiných materiálů.

Přes relativně dobré výsledky aplikace homogenizačních
modelů pro odhad tepelné vodivosti je třeba zmínit fakt, že
teoretické pozadí problému ještě není dostatečně prozkou-
máno, aby bylo možné učinit odpovědné závěry. Výsledky
nelze zatím přímo aplikovat na další stavební materiály a je
třeba v této oblasti podniknout další výzkum.

Článek vznikl za podpory projektu FT-TA4/070 MPO
ČR.
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Pavlík, Z.  – Vejmelková, E.  – Pavlíková, M.  – Fiala, L.
– Černý, R.: Moisture Effect on Thermal Conductivity of
Lime-Based Composite Materials

Effect of moisture content on thermal conductivity of
lime-based composites was investigated both experimen-
tally and theoretically. At first, the experimental assess-

Obr. 13. Naměřená a Dobsonovým modelem vypočtená 
tepelná vodivost omítky S2

Obr. 14. Naměřená a Dobsonovým modelem vypočtená 
tepelná vodivost omítky S3

Obr. 15. Naměřená a Dobsonovým modelem vypočtená 
tepelná vodivost omítky S4

Obr. 16. Naměřená a Dobsonovým modelem vypočtená
tepelná vodivost omítky S5
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ment of thermal conductivity of studied materials as a
function of moisture content rising was done. For the
measurement, the commercial device based on the
impulse technique of thermal conductivity measurement
was used. Then, the obtained experimental data were
confronted at first with fundamental theoretical models,
and it was found that they conform to both Wiener and
Hashin-Shtrikman’s bounds. Finally, thermal conductiv-
ity of wet lime-based composites was analyzed using sev-
eral homogenization techniques, among them Lichte-
necker, Polder and van Santen and Dobson’s formulas.
The validity of applied effective-media treatments was
assessed comparing the measured and calculated data.
Although the Lichtenecker’s equation does not take into
account the effect of bound water, it was found to achieve
the best agreement with experimental measurements.

Pavlík, Z.  – Vejmelková, E.  – Pavlíková, M.  – Fiala, L.
– Černý, R.: Der Einfluss der Feuchtigkeit auf die
Wärmeleitfähigkeit von Kalk-Kompositen 

Der Artikel behandelt die experimentelle und theoretis-
che Analyse des Einflusses von Feuchtigkeit auf die
Wärmeleitfähigkeit von Kompositmaterialien auf Basis
von Kalkhydrat. Zuerst wurde mit der Impulsmethode
an trockenen bis voll mit Wasser gesättigten Proben die
Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit einzelner Materi-
alien von der Zunahme der Feuchtigkeit gemessen. Die
gewonnenen experimentellen Daten wurden danach mit
theoretischen Grundmodellen verglichen, wobei fest-
gestellt wurde, dass sie die Bedingungen der Wiener-
schen und der Hashin–Shtrikman-Grenzen erfüllen. Für
die Analyse der experimentellen Daten mit Hilfe von
Homogenisierungsmethoden, die von der Theorie des
effektiven Mediums ausgehen, wurden die von Lichte-
necker, Polder und van Santen, Looyenga und Dobson
entworfenen Homogenisierungsbeziehungen angewandt.
Aufgrund des Vergleichs der experimentellen und rech-
nerischen Abhängigkeiten der Wärmeleitfähigkeit der
studierten Materialien von der Feuchtigkeit wurde fest-
gestellt, dass das Lichteneckersche Mischmodell die
beste Übereinstimmung mit den gemessenen Daten
aufwies.

20.–25. dubna 2009

Villepinte, Paříž 

mezinárodní veletrh strojů pro stavební a zemní
práce, zařízení pro zpracování a výrobu stavebních
hmot a materiálů 

www.intermat.fr

Řízení procesu koagulace a dezinfekce
užitím umělých neuronových sítí
Ing. Klára Štrausová

Práce je zaměřena na modelování a řízení technologických

procesů v úpravnách vody. Jsou navrženy a ověřeny dva

modely neuronové sítě pro proces koagulace. Model neuro-

nové sítě byl aplikován také na proces dezinfekce vody s

cílem optimalizovat dávkování dezinfekčního činidla.

Stanovení hydraulických charakteristik
půdy inverzním modelováním
Ing. Michal Dohnal

Dizertace je zaměřena na modelování proudění vody v póro-

vitém prostředí. Zvláštní pozornost je věnována stanovení

parametrů preferenčního proudění, které významně ovlivňu-

je migraci polutantů v půdním profilu.

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.

Model bytové výstavby určené 
pro sociální bydlení
Ing. Petr Mačat

Práce se zaměřuje na vytváření politik v oblasti sociálního

bydlení pomocí dynamických modelů. Využívá se systémo-

vá dynamika vhodná pro predikci budoucího chování socio-

ekonomických systémů. 

Problematika chování asfaltových směsí 
a pojiv za nízkých teplot
Ing. Petr Mondschein

V praktické části dizertační práce byly ověřeny nízkoteplot-

ní vlastnosti u asfaltových hutněných úprav v závislosti na

druhu a množství asfaltového pojiva. Ve druhé části se apli-

kuje teplotní PG mapa podle metodik SHPR a SUPER-

PAVE. Navrženým PG třídám se přiřazují u nás dostupná

asfaltová pojiva.

Materiály na bázi hydrofilní minerální vlny 
a jejich využití ve stavebnictví
Ing. Petr Michálek

Cílem práce je přispět k výzkumu širšího uplatnění materiá-

lů na bázi hydrofilní minerální vlny v oblasti vnitřního doda-

tečného zateplování, vysoušení a odsolování. Stěžejní částí

práce je zjiš�ování vlastností vzorků firmy Rockwool při

různých podmínkách využití.

�dizertace
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Porovnání sanační omítky s omítkou vápennou 
na obvodovém plášti 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

V laboratorních podmínkách  byla experimentálně urče-
na odolnost jednotlivých omítek proti mrazu. Počíta-
čovou simulací programem TRANSMAT pak byly urče-
ny teplotně vlhkostní poměry v jednotlivých materiálo-
vých kombinacích a vyhodnoceny podmínky pro vznik
zmrazovacích cyklů v referenčním roce. Na základě těch-
to poznatků mohla být určena životnost povrchových
úprav, popř. navržena vhodná materiálová skladba.

Úvod
Sanační omítky jsou součástí opatření při opravách vlhké-

ho zdiva. Tyto speciální maltové směsi obsahují složky před-
cházející tvorbě vlhkých skvrn a výkvětů ze zasoleného zdi-
va na povrchu omítky. Počátky jejich vývoje spadají do
sedmdesátých let dvacátého století, kdy zejména v SRN, a
posléze i u nás, se začaly vyvíjet směsi se speciální sanační
funkcí. V SRN vytvořila v roce 1991 společnost WTA technic-
kou směrnici pro sanační omítky WTA Merkblatt 2-2-91 [1],
která byla vydána v překladu i v ČR. Tato směrnice není
normou, ale obecně uznávaným technickým předpisem.
V roce 1999 byla doplněna dodatkem 2-6-99/D, který defi-
nuje pojem „sanační omítka – WTA“, upravuje zkušební me-
tody a postup práce s nimi. 

Ve směrnici jsou uvedeny konkrétní hodnoty charakteri-
zující omítky podkladní i vlastní sanační omítky. Sledují se
vlastnosti čerstvé malty, tj. objemová hmotnost, objem
vzduchových pórů, schopnost zadržovat vodu, a zpracova-
telnost. U zatvrdlé malty se sleduje objemová hmotnost, fak-
tor difúzního odporu vodní páry µ, pevnost v tlaku ßd a
poměr pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu ßd/ßbz, kapilární
nasákavost W24, hloubka vniknutí vody h, pórovitost Vp a
odolnost proti solím. Mrazuvzdornost ve směrnici není pře-
depsána ani hodnocena, přestože se sanační omítkové systé-
my používají pro exteriérové aplikace. Proto byla této oblas-
ti věnována pozornost a výsledky byly porovnány s vlast-
nostmi malty na bázi vzdušného vápna při zmrazování.

Experimentální část

Složení omítek a výroba vzorků
Vápenná malta byla připravena z vápenného hydrátu CL

90 (Carmeuse Czech Republic, Mokrá), písku 0/4 mm (Čes-
komoravský štěrk, provozovna Hulín) a vody. Sanační
vyrovnávací hmota Baumit Bayosan SG 68 je suchá omítko-
vá směs, určená pro ruční i strojní zpracování, pro použití
v interiéru i exteriéru. Obsahuje tras, cement, písek a che-
mické přísady. Při přípravě zkušebních těles byla směs míše-
na s vodou v hmotnostním poměru 1,0 : 0,2. Sanační omít-

ka Baumit Bayosan SP 64G je hydrofobizovaná suchá omít-
ková směs, odpovídající kritériím WTA 2-2-91, určená pro
ruční i strojní zpracování, pro použití v interiéru i exteriéru.
Obsahuje trasové vápno, cement, dolomitický písek a che-
mické přísady. Hmotnostní poměr míšení jednotlivých slo-
žek je uveden v tab. 1, charakteristické vlastnosti v tab. 2.

Pro stanovení odolnosti omítek proti zmrazovacím cyk-
lům byla vyrobena tělesa velikosti 40×40×160 mm. Po vy-
jmutí z formy byla uložena do otevřených boxů, v jednom
byla jednou za den vlhčena vodou z rozprašovače, ve dru-
hém uložena bez vlhčení. V laboratoři byla teplota 21±1 °C
a relativní vlhkost vzduchu 45±5 %. Po 28 dnech od výroby
byla stanovena jejich pevnost v tahu za ohybu a tlaku 
(tab. 3). Základní materiálové charakteristiky [2] jsou uve-
deny v tab. 4 a na obr. 1. 

Tab. 1. Složení malt

VO SP 64G SG 68

vápenný hydrát CL 90 Mokrá 4,8 – –

písek 0/4 mm 14,4 – –

     směs SP 64G – 19,2 –

     směs SG 68 – – 19,2

voda 4,8 4,1 4,5

Materiál
[kg]

Tab. 2. Charakteristické vlastnosti užitých sanačních omítek

Tab. 3. Pevnost v tahu za ohybu a tlaku za 28 dní

Vlastnost Jednotka SG 68 SP 64G

maximální velikost zrna mm 4 4

pevnost 28 dní

    v tlaku 1,5-5,0 1,5-5,0

    v tahu za ohybu  > 2,1 >2,0

součinitel tepelné vodivosti λ W m
-1

K
-1 0,83 0,83

faktor difúzního odporu μ – 8 8

pórovitost % – 45

MPa

Materiál Jednotka VO SG 68 SP 64G

pevnost v tahu za ohybu 0,5 2,4 1,1

pevnost v tlaku 1,4 8,3 3,1

objemová hmotnost kg m
-3 1 597 1 546 1 618

MPa
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Zmrazovací zkouška
Pro zkoušku odolnosti byla navržena metoda, při které

byla zkušební tělesa střídavě mrazena a rozmrazována ve
stavu nasyceném vodou do projevu známek poškození. Tři
tělesa byla vložena do pitné vody 20±1 °C do nasycení vo-
dou. Poté byla vyjmuta z lázně, otřena papírovou utěrkou a
vložena do polyetylenového sáčku. Zabalené vzorky byly vlo-
ženy do mrazicího boxu na 6 h. Po vyjmutí byla tělesa pone-
chána v laboratoři při teplotě 20±1 °C po dobu 2 h, a násled-
ně vložena do vodní lázně na 16 h. Tento proces se opakoval
do známek viditelného poškození (tab. 5, obr. 2-obr. 7).

Vápenná malta, která nebyla při tvrdnutí vlhčena vodou a
při zmrazování byla plně nasycena vodou, se rozpadla po 
8 zmrazovacích cyklech, vlhčená při tvrdnutí se začala poru-
šovat po 10. zmrazovacím cyklu. Malta, která byla ošetřová-
na vlhčením při tvrdnutí a zmrazována ve stavu s rovnováž-
nou vlhkostí, se nerozpadla ani po 187 zmrazovacích cyk-
lech, malta nevlhčená při tvrdnutí se začala porušovat ve
187. cyklu. U vápenné malty bez příměsí dochází vlivem
vlhčení k postupnému rozpouštění hydroxidu vápenatého,
který pak snáze karbonatuje za tvorby pevné struktury mal-
ty. Vlhčení vápenné malty při tvrdnutí způsobuje vyšší odol-

Tab. 4. Materiálové charakteristiky omítek

Parametr Jednotka VO SG 68 SP 64G

ρ 1 650 1 240 1 175

ρ mat 2 575 2 575 2 555

θ hyg m
3 
m

-3 0,0495 0,007679 0,031146

ψ  % 36,00 52,90 54,60

κ m
2
 s

-1 4,4E-07 4,1E-09 7E-10

μ 97-45% 8,90 13,50 17,00

μ 45-0% 5,10 16,00 18,00

λ dry 0,763 0,34 0,25

λ sat 1,98 1,55 1,00

 kg m
-3

 –

W m
-1

K
-1

Obr. 1. Měrná tepelná kapacita omítek

Tab. 5. Počet  zmrazovacích cyklů 

VO SG 68 SP 64G

8 85 63

Obr. 2. Malta pro vápenné  omítky  zmrazovaná ve vodou
nasyceném stavu po 8 zmrazovacích cyklech

Obr. 3. Malta pro vápenné  omítky zmrazovaná při nulové vlhkosti
vzduchu po 187 zmrazovacích cyklech

Obr. 4. Sanační vyrovnávací malta Baumit Bayosan SG 68 zmra-
zovaná ve vodou nasyceném stavu po 85 zmrazovacích cyklech

Obr. 5. Sanační vyrovnávací malta Baumit Bayosan SG 68 zmrazo-
vaná při nulové vlhkosti vzduchu po 100 zmrazovacích cyklech
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nost proti působení zmrazovacích cyklů. Malta s plně nasy-
cenými póry vodou je málo odolná proti zmrazování, což
vyplývá z její nízké pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku.

Sanační vyrovnávací malta SG 68 plně nasycená vodou se
začala porušovat po 85 zmrazovacích cyklech bez ohledu na
to, jak byla zkušební tělesa při tvrdnutí ošetřována. Ve stavu
s rovnovážnou vlhkostí nejevila známky porušení ani po
100 zmrazovacích cyklech. Sanační omítka hrubá SP 64G
plně nasycená vodou se porušila při 63. zmrazovacím cyklu
bez ohledu na způsob ošetřování při  tvrdnutí, tělesa s obsa-
hem rovnovážné vlhkosti byla zmrazována 102krát, ani po
tomto počtu cyklů nejevila známky porušení.

Počítačová simulace
Při simulaci byla uvažována nosná zeď tl. 500 mm s vá-

pennou omítkou tl. 10 mm na straně interiéru a s dvouvrst-
vou sanační omítkou tl. 20 mm na straně exteriéru. Jako nos-
ný materiál bylo uvažováno zdivo cihelné, pískovcové (Mše-
né) a opukové (Přední Kopanina). Materiálové charakteristi-
ky pro omítky jsou shrnuty v tab. 3 a tab. 4 a na obr. 1, pro
nosné zdivo v tab. 6 a na obr. 8 [5]. 

V konstrukci jsme sledovali objemovou vlhkost a teplotu
v bodech A, B, C a D. Bod A byl zvolen ve vyrovnávací vrst-
vě sanační omítky při rozhraní s nosným zdivem, bod B ve
vyrovnávací vrstvě sanační omítky při rozhraní s jádrovou
sanační omítkou, bod C v jádrové vrstvě sanační omítky při
rozhraní se sanační omítkou vyrovnávací a bod D v jádro-
vé vrstvě sanační omítky těsně pod povrchem (obr. 9). U kon-
strukce s vápennou omítkou jsme sledovali pouze body A a
D, jelikož jde o jednovrstvou omítku.

Výpočty byly provedeny programem TRANSMAT 7.1 [3]
na základě obecnějšího programového balíku SIFEL. Při
formulaci bilančních rovnic vlhkosti a tepla byl využit Kűn-
zelův model [4].

Okrajové podmínky modelu by měly odpovídat skuteč-
nosti, přičemž okrajové podmínky pro exteriérovou stranu
by měly být co nejpřesnější. Toho bylo dosaženo využitím
meteorologických dat, v našem případě dat pro Prahu. 
Z hlediska dlouhodobé spolehlivosti se nejčastěji používá
referenční rok. V interiéru panovaly konstantní podmínky –
relativní vlhkost 55 % a teplota 21 °C. Začátek simulace byl
zvolen na 1. července, simulované období tři roky. 

Výsledky simulace
Výsledkem simulace je současná časová závislost obje-

mové vlhkosti a teploty v daném bodě při dané materiálové
skladbě. Z velkého množství grafů, a v některých přípa-
dech jejich podobnosti, jsme vybrali jen některé. Výsledky
ostatních grafů budou interpretovány textem. V grafech je
vodorovnou čárou zřetelně vyznačena jak mez teplotní, od-
povídající 273,15 K (0 °C), tak vlhkostní, odpovídající ma-
ximální hygroskopické vlhkosti dané omítky. Při jejich sou-
časném překročení se vytvářejí příznivé podmínky pro vznik
zmrazovacího cyklu.

Obr. 6. Sanační omítka hrubá Baumit Bayosan SP 64 G zmrazo-
vaná ve vodou nasyceném stavu po 63 zmrazovacích cyklech

Obr. 7. Sanační omítka hrubá Baumit Bayosan SP 64 G zmrazo-
vaná při nulové vlhkosti vzduchu po 102 zmrazovacích cyklech

Tab. 6. Základní materiálové charakteristiky nosného zdiva

Parametr Jednotka Cihla Pískovec Opuka

ρ 1 746 1 790 1 353

ρ mat 2 686 2 632 2 233

ψ  % 35,00 32,00 39,40

c J kg
-1

 K
-1 960 550 837

μ - 22,50 6,00 5,00

λ dry 0,763 0,48 0,71

λ sat 1,98 0,65 0,89

kg m
-3

W m
-1

 K
-1

Obr. 8. Součinitel vlhkostní vodivosti materiálů nosného zdiva

Obr. 9. Schéma obvodového pláště 
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�� Cihelné zdivo
Při kombinaci cihelného zdiva se sanační omítkou jsou vý-
sledky simulace v bodech A a B téměř totožné (obr. 10,  
obr. 11). Liší se pouze nižšími teplotami směrem na vnější
stranu omítky a větší rozkolísaností relativní vlhkosti. Ta je
v obou případech natolik nízká, že neumožní vznik podmí-
nek příznivých pro vytvoření zmrazovacího cyklu. Můžeme
tedy říci, že podkladní vrstva sanační omítky na cihelném
zdivu nepromrzá.

Výsledky simulace v bodech na krajích hrubé vnější vrst-
vy sanační omítky jsou ukázány na obr. 12 a obr. 13. Proti
omítce vyrovnávací je zde o poznání vyšší relativní vlhkost
a nižší teplota, avšak díky většímu obsahu hygroskopické
vlhkosti nedochází k překročení v bodě C, tudíž ani k mož-
nosti promrznutí. V bodě D však zmrazovací cykly během
sledovaného roku pozorovat můžeme, a to 14hodinový cyk-
lus v 691. dni simulace.

Výsledky počítačové simulace kombinace cihelného zdi-
va a vápenné omítky jsou znázorněny na obr. 14 a obr. 15.
Zatímco teplota se pod 0 °C dostane několikrát během sle-
dovaného období, relativní vlhkost je vždy natolik nízká, že
neumožňuje vznik zmrazovacího cyklu, a to dokonce ani na
povrchu omítky, který je vystaven povětrnostním vlivům.

�� Opukové zdivo

V opukovém zdivu v kombinaci se sanační omítkou nedo-
chází v podkladní vrstvě ke zmrazovacím cyklům. Příčinou
toho je podhygroskopický obsah vlhkosti, díky němuž se 
v této vrstvě omítky kapalná vlhkost nevyskytuje. Průběh
teploty a relativní vlhkosti v bodě B je znázorněn na obr. 16.
Situace v bodě A je obdobná s tím rozdílem, že časový prů-
běh relativní vlhkosti je méně rozkolísaný a průběh teplot je
řádově o 0,5 až 1 °C vyšší.

Obr. 10. Průběh teploty  a relativní vlhkosti na cihelném 
zdivu se sanační omítkou v bodě A

Obr. 11. Průběh teploty a relativní vlhkosti na cihelném 
zdivu se sanační omítkou v bodě B

Obr. 12. Průběh teploty a relativní vlhkosti na cihelném 
zdivu se sanační omítkou v bodě C

Obr. 13. Průběh teploty a relativní vlhkosti na cihelném 
zdivu se sanační omítkou v bodě D

Obr. 14. Průběh teploty a relativní vlhkosti na cihelném 
zdivu s vápennou omítkou v bodě A

Obr. 15. Průběh teploty a relativní vlhkosti na cihelném 
zdivu s vápennou omítkou v bodě D
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Vnější hrubá vrstva sanační omítky na opukovém zdivu
musí podle výsledků simulace zmrazovacím cyklům odolá-
vat. Zatímco v bodě C ještě nízký obsah vlhkosti příznivé
podmínky pro vznik zmrazovacího cyklu nevytváří (obr. 17),
v bodě D proběhne během sledovaného období jeden zmra-
zovací cyklus během 690. a 691. dne simulace v celkovém
trvání 24 h (obr. 18).

Vápenná omítka na opukovém zdivu v průběhu referenč-
ního roku podmínky pro vznik zmrazovacích cyklů nepo-
skytuje. To je dáno především její nízkou objemovou vlh-
kostí. Ke zmrazovacím cyklům nedochází ani na rozhraní
materiálů, ani na povrchu omítky (obr. 19).

�� Pískovcové zdivo

Podle výsledků simulace sanační omítky na pískovcovém
zdivu ke vzniku zmrazovacích cyklů v podkladní vrstvě
sanační omítky nedochází. Důvodem je, stejně jako v před-
chozích případech, nízká objemová vlhkost, která při mate-
riálových charakteristikách dané vrstvy sanační omítky ne-
umožňuje přítomnost kapalné fáze vody (obr. 20). Průběh
teploty a relativní vlhkosti v bodě A se podobá průběhům
v bodě B s rozdílem, že obsah vlhkosti je méně rozkolísaný
a průběh teploty řádově o 0,5 až 1 °C vyšší.

Průběh teploty a relativní vlhkosti v bodě D při kombina-
ci pískovcového zdiva a sanační omítky je zachycen na 
obr. 21. Z grafu je zřejmé, že byly vytvořeny příznivé pod-
mínky pro vznik zmrazovacích cyklů. Během sledovaného
roku proběhly v konstrukci cykly dva, v 690. a 691. dni simu-
lace proběhl  cyklus v trvání 33 h, v 694. dni v délce 7 h.

Obr. 16. Průběh teploty a relativní vlhkosti na opukovém 
zdivu se sanační omítkou v bodě B

Obr. 17. Průběh teploty a relativní vlhkosti na opukovém 
zdivu se sanační omítkou v bodě C

Obr. 18. Průběh teploty a relativní vlhkosti na opukovém 
zdivu se sanační omítkou v bodě D

Obr. 19. Průběh teploty a relativní vlhkosti na opukovém 
zdivu s vápennou omítkou v bodě D

Obr. 20. Průběh teploty a relativní vlhkosti na pískovcovém 
zdivu se sanační omítkou  v bodě B

Obr. 21. Průběh teploty a relativní vlhkosti na pískovcovém 
zdivu se sanační omítkou v bodě D
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V pískovcovém zdivu v kombinaci s vápennou omítkou
dochází ke zmrazovacím cyklům pouze na povrchu omítky.
Zjištěny byly dva cykly bezprostředně po sobě, s krátkou
prodlevou díky teplotnímu výkyvu, a to v 691. a v 692. dni,
doba zmrazování trvala 12 h, resp. 22 h (obr. 22). Na rozhra-
ní pískovce a omítky díky nízké vlhkosti k vytvoření pod-
mínek příhodných pro vznik zmrazovacího cyklu nedochází,
průběh vlhkosti a teploty je velice podobný obr. 15.

Diskuze
Při posuzování vlivu mrazuvzdornosti na životnost omí-

tek historických budov je důležité si uvědomit, že během
jednoho roku může v omítce proběhnout několik zmrazova-
cích cyklů. Proto nelze vycházet pouze z výrobcem dekla-
rované odolnosti, jelikož tento údaj sám o sobě nemá vypo-
vídací hodnotu a bez znalosti tepelně vlhkostních poměrů
v omítce nelze stanovit její životnost.

Nedílnou součástí tohoto posuzování musí být vyhodno-
cení samotných zmrazovacích cyklů. Jejich destrukční účin-
nost ovlivňuje zejména jejich délka, případně prodleva mezi
dvěma po sobě jdoucími cykly. Důležitá je také poloha bodu
v konstrukci, v němž ke vzniku zmrazovacího cyklu došlo.
Zmrazovací cyklus tak můžeme zanedbat například v přípa-
dě, že netrval dostatečně dlouho, aby došlo k přeměně vody
v led. Dále můžeme zanedbat cyklus následující po cyklu
předchozím, pokud mezi nimi nebyla dostatečná prodleva,
aby led roztál. Cyklus můžeme také zanedbat, pokud k ně-
mu došlo v místech, která nebrání objemovému nárůstu vzni-
kajícího ledu. To se týká především mrznutí vody na povr-
chu materiálu.

Při počítačové simulaci jsme uvažovali s přísunem kapal-
né vlhkosti pouze v podobě deště. Na objektu se však mo-
hou vyskytovat místa, která jsou vlhkostí namáhána podstat-
ně více. Jde především o soklovou část staveb nebo o místa
se špatně řešenými konstrukčními detaily, kam by mohlo
zatékat. V těchto případech by pak vznikalo zmrazovacích
cyklů během roku podstatně více, což by životnost omítky
snižovalo.

Životnost omítek vymezená zmrazovacími cykly byla sta-
novena kombinací experimentálního a analytického postu-
pu. Analytická část článku [6] uvedla počet zmrazovacích
cyklů, které během referenčního roku v omítce proběhnou,
díky experimentální části můžeme stanovit, kolik cyklů je
omítka schopna snést, aniž by došlo k jejímu porušení. Na
základě těchto faktů můžeme následně stanovit životnost
omítky.

Podle výsledků simulace na cihelném zdivu se z hlediska
mrazuvzdornosti jeví lépe omítka klasická vápenná, u které
nebyly během sledovaného období pozorovány žádné zmra-

zovací cykly. Dvouvrstvá sanační omítka sice v podkladní
vrstvě nepromrzá, nicméně v hrubé vnější vrstvě dochází k
jednomu cyklu ročně. Lineární interpolací můžeme určit, že
při dané materiálové skladbě dochází k promrzání vrchní
vrstvy omítky přibližně v tl. 16 mm. Životnost sanační omít-
ky na cihelném zdivu lze tedy odhadnout přibližně na 60 let.

Vápenná omítka se na opukovém zdivu chová ideálně.
Nadhygroskopickou vlhkost vykazuje pouze v letních měsí-
cích, kdy je teplota omítky vysoko nad bodem mrazu, teplo-
tu pod bodem mrazu vykazuje v měsících zimních, kdy je
naopak obsah vlhkosti pod hygroskopickou mezí. To zname-
ná, že se zde opět nesejdou podmínky potřebné pro vznik
zmrazovacího cyklu a použití vápenné omítky na opuku se
z hlediska mrazuvzdornosti jeví jako optimální varianta. Pod-
kladní vrstva sanační omítky během roku nepromrzá díky
nízkému obsahu vlhkosti, nicméně vrstva jádrová je již účin-
kům zmrazovacích cyklů vystavena. Jde opět o svrchní část
hrubé vrstvy, která promrzá jednou ročně přibližně do
tloušťky 17 mm. Životnost je tedy také přibližně 60 let.

Na pískovcové zdivo se z hlediska mrazuvzdornosti jeví
vhodnější varianta se sanační omítkou. Vápenná omítka pro-
mrzá v tl. 15 mm ve dvou po sobě následujících cyklech je-
denkrát ročně, což určuje její životnost přibližně na 8 let.
Sanační omítka promrzá také dvakrát ročně, ale opět pouze
v hrubé vnější vrstvě. Vyrovnávací vrstva je vlivem nízké-
ho obsahu vlhkosti před účinky zmrazovacích cyklů uchrá-
něna, zatímco jádrová vrstva promrzá téměř v celé své
tloušťce a její životnost je přibližně 30 let.

Přehled počtu zmrazovacích cyklů jednotlivých materiá-
lových kombinací je shrnut do tab. 7. Životnost vápenné
omítky na cihle a opuce však nelze stanovit, jelikož při této
kombinaci nedojde k porušení vlivem zmrazovacích cyklů.

Závěr
Výsledky experimentální a počítačové analýzy ukázaly,

že z hlediska životnosti povrchové úpravy posuzované 
s ohledem na mrazuvzdornost nemusí být sanační omítka
vždy tím nejlepším řešením a existují situace, kdy dokonce i
s prostou vápennou omítkou je možné dosáhnout lepších
výsledků. 

Počítačová analýza tepelně vlhkostního chování sanační a
vápenné omítky na třech různých typech zdiva neumožnila
učinit obecné závěry ve smyslu, kterou z posuzovaných
omítek by bylo možné doporučit bez ohledu na typ zdiva,
protože chování každé z nich v tomto směru do značné mí-
ry záviselo na vlastnostech nosné konstrukce. Výsledky
posouzení životnosti povrchových vrstev značně závisí i na
znalosti meteorologických podmínek v místě stavby. V tom-
to článku byla použita data pro Prahu. Pokud by byla posu-
zována stavba např. v horské oblasti, výsledky by musely
být nutně odlišné.

Výsledky uváděné v tomto článku nelze tedy zobecnit na
jakýkoli typ konstrukce a pro jakoukoli klimatickou oblast.
Zvolená metoda je ovšem dostatečně obecná, aby mohla být

Obr. 22. Průběh teploty a relativní vlhkosti na pískovcovém 
zdivu s vápennou omítkou v bodě D

Tab. 7. Zmrazovací cykly a životnost materiálových kombinací

SG 68/ SG 68

SP 64 G SP 64 G

cihla 0 0 / 1 – 60

opuka 0 0 / 1 – 60

pískovec 2 0 / 2 8 30

Materiál

Počet/rok Životnost [roky]

VO VO
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využita i v řadě dalších případů. Počítačová analýza s vyu-
žitím programu TRANSMAT je z uživatelského hlediska
snadná a poměrně rychlá i pro řadu analogických případů z
praxe.

Článek vznikl za podpory projektu  č. 103/06/0031 GA ČR.
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Kočí, V. – Maděra, J. – Černý, R. – Rovnaníková, P.:
Comparison of Sanitation Plaster with Lime Plaster on
the External Skin of Historical Buildings 

Resistance of individual plasters to frost was experimen-
tally tested in laboratory conditions. Computer simula-
tion using the TRANSMAT computer program  deter-
mined thermal moisture conditions in individual materi-
al combinations, and then conditions for the origination
of frost cycles in a reference year were evaluated. The
durability of surface treatment could be defined based
on the knowledge gained.  Also, the appropriate materi-
al composition could be proposed. 

Kočí, V. – Maděra, J. – Černý, R. – Rovnaníková, P.:
Vergleich eines Sanierungsputzes mit einem Kalkputz an
der Außenwand historischer Gebäude 

Unter Laborbedingungen wurde experimentell die Frost-
beständigkeit einzelner Putze ermittelt. Durch Compu-
tersimulierung mit dem Programm TRANSMAT wur-
den dann die Wärme- und Feuchtigkeitsparameter bei
den einzelnen Materialkombinationen ermittelt und die
Bedingungen für die Entstehung von Gefrierzyklen im
Referenzjahr ausgewertet. Aufgrund dieser Erken-
ntnisse konnte die Lebensdauer der Oberflächen-
behandlungen bestimmt bzw. eine geeignete Material-
zusammensetzung vorgeschlagen werden.

�dizertace
Problematika výstavby na brownfields 
v oblasti Severočeské uhelné pánve
Ing. Lenka Kolíčková

V práci jsou uvedeny zásady využití ploch po těžbě uhlí a

jsou konkretizovány pro oblast Chomutovska.

Dynamické simulace v regionálním 
managementu
Ing. Vilém Berka

Přínos dizertace je v modelu pro dynamickou simulaci a

jeho porovnání a ověření s praktickými daty. Zejména regio-

nální správa může obdobné modely využít. Práce vznikla 

v rámci mezinárodního projektu.

Interakce a chování dřeva ve spojení s jinými
materiály v proměnném vlhkostním režimu
Ing. Jiří Scheidel

Téma práce patří do konstrukční oblasti otvorových výplní,

kde ve snaze o zlepšování tepelně izolačních vlastností je

nutné kombinovat rozdílné stavební materiály. Kombinace

však musí prokázat správné fyzikální funkce a dlouhodobou

spolehlivost. 
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Etapové měření tvaru nosné konstrukce 
mostu přes Labe v Mělníku

Ing. Rudolf URBAN
Ing. Lukáš VRÁBLÍK, Ph.D.

Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Předpjaté betonové mosty velkých rozpětí typicky vy-
kazují dlouhodobý nárůst průhybů. Příkladem takovéto
konstrukce je most přes řeku Labe v Mělníku, u kterého
se ani po 15 letech od uvedení do provozu průhyby
neustálily. Bylo provedeno přesné zaměření tvaru defor-
mované konstrukce s cílem identifikovat možná místa
jejích poruch.     

Popis konstrukce
Letmo betonovaný most přes řeku Labe v Mělníku (obr. 1)

je hlavní součástí přemostění převádějícího komunikaci I/16.
Navržen byl jako spojitý nosník o rozpětí polí 72,05 + 146,2 +
+ 72,05 m. S délkou hlavního pole 146,2 m je stále naším
největším provozovaným letmo betonovaným mostem. Stej-
ně jako pro ostatní betonové mosty velkých rozpětí, je i pro
tento most typický trvalý nárůst deformací v čase. Kon-
strukce je proto od uvedení do provozu v září roku 1994
trvale sledována. Z vyhodnocení monitoringu [1] jasně vy-
plývá, že ani po téměř patnácti letech nárůst deformací ne-
ustává. 

Dlouhodobé deformace jsou měřeny ve fixních bodech na
konstrukci (nad podporami pro analýzu jejich dlouhodobého
sedání a v mezilehlých bodech krajních a středního pole pro

sledování dlouhodobých deformací předpjaté betonové kon-
strukce způsobené jak reologickými projevy betonu, tj.
dotvarováním a smršťováním, tak jinými účinky (úbytky
předpětí apod.). Výsledkem takovéhoto měření je časový
vývoj skutečného tvaru konstrukce,  zahrnující jak počáteč-
ní tvar, tak i průhybovou čáru, v analyzovaných bodech. 

Pro zjištění přesného tvaru průhybové čáry bylo navrženo
detailní zaměření deformovaného tvaru nosné konstrukce ve
velkém počtu bodů. Zjištěné „anomálie“ v průběhu průhy-
bové čáry mohou ukazovat na poruchy konstrukce způsobu-
jící enormní dlouhodobý nárůst průhybů této mostní kon-
strukce. 

Technologie, postup měření a zpracování

Přístrojové vybavení a technologie měření
K měření byl použit přístroj Trimble S6 Robotic (σϕ = 

= 0,3 mgon, σD = 1 mm + 1 ppm D) s příslušným všesměr-
ným odrazným hranolem. Jde o totální stanici s automatic-
kým sledováním cíle a prokládáním, jež umožňuje i automa-
tické cílení na všesměrný odrazný hranol. Dále bylo použito
pásmo (50 m), vrtací souprava, kladivo, natloukací hmož-
dinky 6×30 mm (600 ks), podložky (1 000 ks), barva ve
spreji. 

Mostní konstrukce byla měřena metodou prostorové
polární metody. Technologie měření byla určena v závislos-
ti na časové změně tvaru mostní konstrukce a na požadav-
cích přesnosti. Technologii přesné nivelace, která by určila
výšku bodů s vyšší přesností, nebylo možné použít z důvo-

Obr. 1. Schéma a fotografie mostu
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du mnohonásobně delší doby zaměření, což by způsobilo
výrazně větší pohyb konstrukce vlivem změny teploty, a tím
i výrazně větší nepřesnosti měření (měření by nebylo konti-
nuální a oprava pomocí časového vzorku neproveditelná).

Stabilizace bodů
Body byly stabilizovány pomocí natloukacích hmoždinek

délky 30 mm. Vzhledem k množství bodů, a s tím souvise-
jící pracnosti, a vůbec ekonomické náročnosti celého projek-
tu, nebylo možné osazovat body nivelačními značkami ani
nastřelovacími hřeby. Osazení nastřelovacích hřebů do as-
faltového lože silnice se ukázalo jako velice problematické,
neboť má velmi tvrdý povrch a při použití nastřelovací pis-
tole není možné zaručit ani přibližně stejné zapuštění hřebů
do mostovky.

Prvních 246 bodů bylo stabilizováno asi 0,5 m od svodi-
dla směrem do asfaltového povrchu komunikace, zatímco
druhá polovina bodů byla stabilizována 0,5 m od svodidla
směrem od komunikace do betonového podloží. Hlavy
hmoždinek bylo nutno zvýšit vložením podložek (asfalt – 
2 podložky, beton – 1 podložka). Vztažný bod pro porovná-
ní rozdílů etapového měření byl taktéž stabilizován hmož-
dinkou a situován přibližně 10 m za konec opěry do asfalto-
vého chodníku (kontrolní bod pro připojení stabilizován
nivelační značkou na konci mostu).

Stabilizace všech cca 500 bodů  s využitím profesionální
vrtací soupravy trvala dvěma pracovníkům osm hodin, a to
včetně rozměření. Náklady proti standardním stabilizacím
byly výrazně menší. Vzhledem k plánovanému nočnímu mě-
ření byla zajištěna signalizace žlutou barvou, nanesenou na
hlavičky hmoždinek a jejich okolí. 

Konfigurace měření
Konfigurace měření je na obr. 3. Stanovisko bylo umístě-

no uprostřed zaměřovaného úseku mostu, protože pak
mohlo být všech 492 bodů zaměřeno z jednoho stanoviska
(etapa I a II). Pro třetí etapu, jež byla měřena okolo poledne,
bylo zvoleno druhé stanovisko (za druhým svodidlem, na-
proti prvnímu stanovisku), neboť vzhledem k vysoké vytí-
ženosti dopravou nebylo možné měřit přes silnici, 

Během měření se tvar mostní konstrukce měnil. Při návr-
hu konfigurace se předpokládalo, že dojde k dostatečnému
potlačení tohoto systematického vlivu metodou „časového
vzorku“. Všesměrný hranol byl stabilně upevněn na výtyčku
po celou dobu měření přibližně ve výšce 1,5 m. Celý systém
byl připojen k vztažnému bodu prostřednictvím krajních

bodů obou profilů (profil na asfaltu bod č. 1, profil na beto-
nu bod č. 492), zaměřených nezávisle čtyřikrát na konci
měření. Stabilní body, ze kterých byly oba profily výškově
určeny jsou, znázorněny na obr. 3.

�� Měření I. etapy
Nejprve byly zaměřeny oba profily ze stanoviska uprostřed
mostu v pořadí bodů 1 až 492 (doba měření 3,5 h, teplota na
začátku 12,5 ˚C, teplota na konci 8 ˚C). Poté byl určen časo-
vý vzorek, jež obsahoval každý pátý bod profilů (doba měře-
ní 45 min, teplota 8 ˚C, časová změna teploty se uvažuje ja-
ko minimální). Na závěr byly zaměřeny koncové body pro-
filů pro připojení a samotné připojení ke stabilnímu bodu na
konci mostu z druhého stanoviska přístroje (doba měření 
20 min, teplota 8 ˚C). Při měření byly registrovány měřené
vodorovné směry, zenitové úhly a šikmé délky, pro kontrolu
při měření také tři prostorové souřadnice v místní (zvolené)
soustavě souřadnic. Měření, výpočty a výsledky z této etapy
jsou podrobně popsány v [3].

�� Měření II. a III. etapy
Druhá etapa byla měřena totožným postupem jako etapa
první. Třetí etapa byla měřena ze dvou stanovisek tak, že nej-
prve byl změřen profil č. 1 s časovým vzorkem a připoje-
ním, a poté obdobným postupem profil č. 2. Záznam teplot
mostu a vzduchu v závislosti na čase je uveden v tab. 1 a tab. 2.
Teplota vzduchu se měřila kalibrovaným digitálním teplo-
měrem (externí čidlo ve stínu), teplota konstrukce  bezdoty-
kovým teploměrem Ahlborn Messtechnik AMiR 7811.

Odůvodnění postupu měření a zpracování dat
Určení výšek tak velkého počtu bodů (500) není v sou-

časné době technologicky možné provést se směrodatnou od-
chylkou 1 mm – 2 mm v tak krátkém čase, aby v době mezi
měřením prvního a posledního bodu nedošlo ke změně tvaru
konstrukce vlivem změny teploty. Pro minimalizaci těchto
nežádoucích změn bylo měření v I. a II. etapě provedeno
v nočních hodinách, přesto došlo ke změně ve vertikálním
směru  přibližně o 3 mm. Proto byla po měření přibližně pě-
tina bodů (každý pátý) zaměřena znovu kontrolně ve vý-
razně kratším čase (cca 45 min). Změny mezi určením výšky
prvního a posledního bodu lze považovat za významně
menší a takto určený vzorek bodů využit pro určení křivky
oprav, pomocí níž lze uvést měřené body do správné polohy
a potlačit systematické chyby. Metodika použitá pro I. a II.
etapu byla následně použita i pro etapu III (nejvyšší teplota
mostu).

Rozbor přesnosti měření výšek
Vzhledem ke způsobu signalizace bodů pro měření (vý-

tyčka s hranolem držená figurantem) lze odhadnout směro-
datnou odchylku určení výšky bodu (v místní soustavě). Smě-
rodatná odchylka zenitového úhlu měřeného ve dvou polo-

Obr. 2. Trimble S6 Robotic, výtyčka se všesměrným hranolem

Obr. 3. Konfigurace měření
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hách, uváděná výrobcem, je 0,3 mgon. Podle zákona hroma-
dění směrodatných odchylek [7] je směrodatná odchylka dva-
krát měřeného zenitového úhlu v jedné poloze opět 0,3 mgon.
Při maximální vzdálenosti bodu od stanoviska 150 m je tedy
směrodatná odchylka určené výšky rovna 0,7 mm. Dále je
vhodné uvážit vliv nepřesného nasazení hrotu výtyčky na
bod, který činí s dostatečnou rezervou 1 mm. Vliv nepřes-
ného urovnání krabicové libely na cílovém zařízení (nesvis-
lost výtyčky) na určenou výšku je při citlivosti libely 4’-6’ a
výšce hranolu 1,5 m zanedbatelný. Směrodatnou odchylku
výšky je tedy možné odhadnout hodnotou 1,2 mm.  

Směrodatná odchylka vypočtená z opakovaného měření při
měření výškového připojení byla 0,5 mm při maximální vzdá-
lenosti 50 m, což vyhovuje provedenému rozboru přesnosti.

Určení rovnoběžných os profilů a staničení bodů na profilech
Při stabilizaci takového množství bodů nebylo možné

přesně rozměřit polohu, aby oba profily byly navzájem do-
statečně rovnoběžné a všechny body ležely přesně na těchto
přímkách. Obecně je tedy možné uvažovat dvě řady bodů,
které jsou rozmístěny kolem dvou téměř rovnoběžných pří-
mek. Aby bylo možné určit průhybovou čáru mostovky, bylo
tedy nejprve nutné polohy bodů výpočtem upravit tak, že byly
dvěma skupinami bodů (odpovídajícími profilům) proloženy
metodou nejmenších čtverců s dodržením podmínky ortogo-
nálního prokládání dvě přímky s podmínkou vzájemné rovno-
běžnosti, a následně bylo určeno staničení, které bylo měřeno
od počátků kolmic vedených od přímky k bodům profilů.
Počáteční staničení bylo zároveň společné pro oba profily
(promítnutím počátečního bodu prvního profilu na druhý). Pro
ilustraci přesnosti stabilizace bodů lze uvést, že průměrná vzdá-
lenost bodu od vyrovnané přímky byla 13 mm (maximální 
144 mm), rozdíl staničení počátečních bodů profilu byl 22 mm.

Určení opravy ze změny teploty
Následující grafy zobrazují porovnání určených výšek

v první etapě (v místním systému) při měření všech 492 bo-

dů a při měření bodů časového řezu, je zde patrná změna
tvaru mostního tělesa v závislosti na čase (střed měřeného
pole klesá společně s přístrojem, zatímco konce pole za pilí-
ři mají tendenci stoupat). Obecně při porovnání výšek všech
bodů s výškami bodů časového řezu je výsledkem polygon.
Pro další výpočet potlačení teplotní změny bylo tedy nutné
proložit polygon křivkou, jež je snadno matematicky defino-
vatelná (polynom n-tého řádu), a poté je možné spočítat
opravu ze změny tvaru (vlivem změny teploty) pro jednot-
livá staničení, a získat tak konečné výšky pro určení křivky,
jež bude charakterizovat mostní konstrukci. Rozdíly urče-
ných výšek dH v závislosti na staničení s jsou znázorněny
na obr. 5 a obr. 6. Hladká křivka znázorňuje proloženou
funkci (polynom šestého stupně).

Tab. 1. Průběh teplot při měření – noc 1.7.2008-2.7.2008 (II. etapa)

23:30 23,5 – 22,5

0:20 21,7 18,9 18,1

1:06 20,6 18,3 18,2

1:45 20,0 17,6 17,9

2:33 19,5 17,1 17,5

3:25 18,5 15,7 16,5

Čas
Vzduch

 [˚C]

Konstrukce

měřené body

Konstrukce

 střed silnice

11:45 38,3 38,8 28,0

12:00 38,2 38,8 29,1

12:30 40,1 39,9 29,3

13:08 41,0 41,2 30,7

13:38 42,3 42,9 30,7

14:17 41,1 44,7 31,5

14:45 43,2 45,0 31,5

15:32 43,2 43,4 31,5

16:21 41,5 43,1 31,4

Čas

Konstrukce

měřené body

Konstrukce

 střed silnice
Vzduch

 [˚C]

Tab. 2. Průběh teplot při měření – den 2.7.2008 (III. etapa)

Obr. 4. Schéma vyrovnání profilů

Obr. 5. Graf rozdílů měření a kontrolního měření – profil č. 1
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Křivky a průběh mostovky
Jde o podobný výpočet jako ve zpracování časových vzor-

ků, ovšem s tím rozdílem, že přibližný typ křivky je znám,
jde o polynom desátého stupně ve tvaru 

kde si a Hi jsou staničení a výška i-tého bodu.

Proložení lze provést jednoduše metodou nejmenších
čtverců, matice plánu experimentu J a vektor pravých stran
l jsou definovány

kde j = 1, 2, 3, …, 11 a i = 1, 2, … n, kde n je počet měře-
ných bodů. Vektor neznámých 

Pro výpočet neznámých koeficientů a0 až a10 se použije vzo-
rec 

Vektor oprav v přiřazovaných k výškám H se vypočítá 
z vzorce

Výsledky etapového měření
Odchylky proložení (polynom desátého stupně) lze pro

ilustraci nalézt v tab. 3.

Grafické znázornění výsledků na profilu č. 1 lze vidět na
obr. 8 a obr. 9 – na obr. 8 je porovnána I. a II. etapa pro stu-
dii vývoje konstrukce v delším časovém horizontu (tři měsí-
ce), jež je pravděpodobně ovlivněna teplotou konstrukce, na
obr. 9 je porovnána II. a III. etapa pro studii vývoje kon-
strukce vlivem teplotních změn.

Obr. 6. Graf rozdílů měření a kontrolního měření – profil č. 2
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Obr. 7. Proložení výsledků měření polynomem – I. etapa

Tab. 3. Odchylky proložení

etapa

 I.

etapa

 II.

etapa 

III.

etapa

 I.

etapa 

II.

etapa

 III.

směrodatná 4,47 4,86 4,94 6,99 7,52 7,33

maximální 12,20 16,31 16,76 20,34 28,72 24,60

průměrná 3,52 3,69 3,75 5,37 5,77 5,70

Profil č. 2

Odchylky    

[mm]

Profil č. 1
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Závěr
Bylo provedeno detailní zaměření povrchu nosné kon-

strukce s použitím velkého počtu bodů (obr. 3). Technologie
geodetického měření se ukázala jako dostatečně přesná a
rychlá pro daný účel. Výsledkem je „hladká a spojitá“ čára
aproximující aktuální tvar nosné konstrukce (obr. 7), jejíž
matematická analýza, doplněná například o vizuální kontro-
lu stavu nosné konstrukce, může odhalit případné poruchy
nosné konstrukce vedoucí k nadměrným, v čase se zvětšu-
jícím průhybům. Za předpokladu lineárního dotvarování
(např. podle ČSN ENV 1992-1-1) a neměnného napětí musí
být totiž zjištěný tvar průhybové čáry „podobný“ tvaru de-
formace, získaného výpočtem s uvážením postupu výstav-
by, změn statického systému a vývoje deformací vlivem do-
tvarování betonu. 

Zjištěné rozdíly tak mohou indikovat na konstrukci místa
například se zmenšenou tuhostí způsobenou trhlinami v kon-
strukci. Je nutné připomenout, že pokud neodpovídá reálný

tvar deformace předpokladům výpočtu, pak ani rozložení
vnitřních sil definované výpočtem není správné. 

Výsledky byly získány v rámci řešení projektů č. 103/
08/P613, částečně č. 103/06/0674 GA ČR a výzkumného
záměru VZ 1 – CEZ MSM 684 077 000 1 „Spolehlivost, opti-
malizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí“.
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návací počet. Geodetický a kartografický podnik Praha, 2. vy-

dání, 1990. ISBN 80-7011-056-2.

[3]Vráblík, L. – Štroner, M. – Urban, R.: Zaměření tvaru nosné kon-

strukce mostu přes Labe v Mělníku. Beton – křižovatka po-

žadavků, 8, 2008, č. 4, s. 84-87. ISSN 1213-3116.

Obr. 8. Rozdíly mezi I. a II. etapou (100 x zvětšeno)

Obr. 9. Rozdíly mezi II. a III. etapou (100 x zvětšeno)
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Urban, R. – Vráblík, L. – Štroner, M.: Stage Meas-
urement  of the Shape of the Carrying Structure of the
Bridge across the Elbe River near Mělník

Long-span concrete prestressed bridges are sensitive to
long-term deflections growth. The bridge over the river
Labe near Mělník is a typical example of this structural
type. Now, 15 years after the bridge opening, the mid-
span deflection still increases. Detail surveying of the
superstructure was carried out to identify possible struc-
tural failure.  

Urban, R. – Vráblík, L. – Štroner, M.: Etappenweise
Messung der Tragkonstruktion einer Brücke über die
Elbe in Mělník

Spannbetonbrücken großer Spannweiten weisen typi-
scherweise eine langfristige Zunahme der Durchbiegun-
gen auf. Ein Beispiel einer solchen Konstruktion ist die
Elbebrücke in Mělník, bei der auch nach fünfzehn Jah-
ren seit der Inbetriebnahme die Zunahme der Durch-
biegungen nicht aufhört. Ziel der genauen Vermessung
der Form der deformierten Konstruktion war es,
mögliche Stellen ihrer Beschädigung zu identifizieren.

�projekty

Multifunkční objekt Copa Centrum Národní, jedna z nej-

větších soukromých investic v centru Prahy, se stane vý-

znamným společenským i obchodním srdcem lokality Prahy 1

a zásadně změní současnou podobu tohoto místa. Předpoklá-

daná doba stavby je zhruba dva roky.

Objekt tvoří šest samostatných vzájemně propojených

budov, z nichž jedna se přimyká k objektu obchodního domu

Tesco. Dohromady pak tvoří organický blok, v jehož nitru

vznikne pasáž spojující ulice Spálenou, Charvátovu a Pur-

kyňovu. V lokalitě bude podzemní parkoviště pro 250 aut.

Projekt zahrnuje zhruba 17 000 m2 kancelářských prostor,

12 000 m2 maloobchodních prostor a 2 000 m2 mezoneto-

vých rezidenčních bytů. 

Developer, společnost Copa Group, klade velký důraz na

harmonii  projektu s geniem loci stávající zástavby. Obvodo-

vý pláš� administrativní části nového objektu bude tvořit

kombinace skleněných ploch s masivními římsami. Na náro-

ží Vladislavovy a Purkyňovy ulice pak vznikne bytový ob-

jekt. Celý komplex bude vertikálně zakončen střešními tera-

sami s výrazným zastoupením zeleně. I když nepůjde o ty-

pickou energeticky úspornou budovu, bude projekt splňovat

normy a technické předpisy pro úsporu energie a ochranu

životního prostředí.

Nový vestibul metra s bezbariérovým přístupem bude

umístěn ve druhém podlaží objektu s přímou návazností na

obchodní plochy. Z této úrovně bude pokračovat trojice es-

kalátorů na nároží ulic Spálené a Purkyňovy. Cestující metra

tak budou moci procházet do okolních ulic obchodní pasáží

nebo tímto samostatným výstupem do ulice Spálené. Hlubo-

ké podloubí v celé šíři průčelí rozšíří chodník v blízkosti 

frekventované stanice tramvaje a bude krýt chodce před ne-

příznivým počasím. Velkou změnou projde plocha podél

Vladislavovy a Charvátovy ulice, kde vzniknou odpočinko-

vé plochy s fontánami a dalšími vodními plochami, zelení a

lavičkami. 

Tisková informace

Copa Centrum Národní
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Posouzení modelů pro potlačení distorze 
objektivu – teorie

Ing. Rudolf  URBAN
Ing. Martin ŠTRONER Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební

Moderní blízká fotogrammetrie stále častěji využívá
neměřické digitální fotoaparáty pro jejich praktičnost,
finanční dostupnost a dostačující přesnost pořízených
dat. Stále kvalitnější rozlišení fotoaparátů ovšem přináší
řadu komplikací ve formě vad objektivu, které ovlivňují
přesnost celého systému. Největším problémem pro foto-
grammetrické využití je distorze objektivu a její po-
tlačení.

Úvod
Pro potlačení distorze objektivu byly vybrány tři výpočet-

ní modely a v rámci experimentu porovnány. Výsledek, který
bude uveden ve druhé části článku, ukazuje možnosti jed-
notlivých modelů pro potlačení distorze objektivu u fotoapa-
rátů s rozlišením 8 Mpix. Výpočetní modely jsou sestaveny
tak, že zohledňují veškeré vady, které optická soustava obsa-
huje (přesnost výroby senzoru atd.):

– první model [1], dále označený jako distorze K, využívá
16 koeficientů teoreticky odvozených z matematického
modelu matematicky definovatelných distorzí objektivu;

– druhý (jednodušší) [2], distorze H, využívá jen 5 koeficien-
tů;

– třetí model používá Čebyševovy polynomy až s 45 koefi-
cienty pro každou složku souřadnic. Cílem bylo ověřit
použití ortogonálního polynomu jako možného postupu
bez nutnosti definovat jednotlivé složky distorze. Ortogo-
nální polynomy byly vybrány vzhledem k tomu, že
jejich členy nejsou vzájemně závislé a lze použít značně
vyšší stupeň.

Pro výpočet zobrazení skutečnosti do snímku byla využi-

ta kolineární transformace, kde obraz bodu je pomocí středo-

vého promítání zobrazen z jedné roviny na druhou, pro ově-

řování bylo použito celkem 194 bodů umístěných v rovině

na kalibrační desce. 

Výpočetní modely

Kolineární transformace
Základem každého modelu zobrazení roviny ve skuteč-

nosti do roviny snímku je, jak již bylo uvedeno, kolineární
transformace doplněná příslušným modelem distorze objek-
tivu. Pro ověření výpočtu distorzí byla zvolena kolineární
(projektivní) transformace, známá především z fotogram-
metrie. Jde o transformaci, kdy je obraz bodu pomocí středo-
vého promítaní zobrazen z jedné roviny na druhou (obr. 1).
První rovina je realizována plochou snímače digitálního fo-
toaparátu, druhá plochou kalibrační desky.

Transformační vztah má tvar:    

Tato transformace není konformní, měřítko není konstantní,
zachovává dvojpoměr v rámci čtveřice bodů ležících na
přímce (obr. 1). 

Přímky se zobrazují opět jako přímky, rovnoběžné v ori-
ginále po transformaci směřují do společného bodu (úběžní-
ku). Pro určení osmi neznámých koeficientů (K1, K2, K3, K4,
K5, K6, K7, K8) jsou nutné nejméně čtyři identické body
v obou soustavách. 

Distorze K
Pro popis vlivu distorze práce [1] udává 12 základních

ortogonálních členů (obr. 2) a 4 doplňkové. První dva doplň-
kové členy jsou určeny pro objektivy, kde se předpokládá
zejména distorze radiální (r2 = x2 + y2):

Druhé dva doplňkové členy popisují tangenciální nebo asy-
metrickou zbytkovou distorzi:

Obr. 1. Geometrický význam kolineární transformace

(1)

(2)

(3)

(4)

.                     (5)

,             (6)

(7)

,
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Distorze H
Práce [2] udává tyto základní rovnice pro odstranění ra-

diální (k1, k2, k3) a decentrické (p1, p2) distorze:

Uvádí, že pro většinu neměřických kamer s úhlem záběru
40-45¯ stačí pro korekci radiální distorze koeficienty k1 a k2.
Pro širokoúhlé objektivy je pak vhodné použít všechny tři
koeficienty. Stojí za povšimnutí, že výpočet distorzí pochá-
zí z kombinace členů, uvedených v [1], s výjimkou koefi-
cientu pro šestou mocninu vzdálenosti od hlavního snímko-
vého bodu.

Čebyševovy polynomy
Předešlé modely se opíraly zejména o matematickou

interpretaci fyzikálních jevů distorzí objektivu. Sestavení
koeficientů bylo odvozeno jak na základě teoretických zna-
lostí, tak výsledků experimentů. Model potlačení distorze
objektivu pomocí polynomické funkce byl zařazen do expe-
rimentu právě pro možnost praktického použití bez znalosti
podstaty vad zobrazení. Čebyševovy polynomy jsou ortogo-

nální, navyšováním řádu polynomu se přesnost stále zvyšu-
je. Lze je nalézt téměř ve všech publikacích věnovaných zá-
kladní matematice pro vysoké školy, např. [4]. 

Aproximace Čebyševovými polynomy se snadno konstruu-
je a je téměř tak přesná jako nejlepší stejnoměrná aproxima-
ce. Často se používá pro výpočet funkcí. Pro interpolaci se
libovolný interval lineárně transformuje na interval 〈–1,1〉.
Každému t ∈ 〈–a,b〉 bude přiřazena hodnota x ∈ 〈–1,1〉 funk-
čním předpisem 

Čebyševův polynom lze psát ve tvaru Tn(x) = cos(n arccos x).
Pokud hodnota x symbolizuje souřadnici x, stejný postup lze
aplikovat i pro souřadnici y. Lze tedy sestrojit bivariantní
Čebyševův polynom (použitý pro výpočet):

kde písmena a-j označují konstanty.

Obr. 2. Základní členy distorze [1]

(8)

(9)
(10)

,                                                                    (11)
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Postup výpočtu

Kolineární transformace

� Přibližný výpočet
Matematickým základem jsou rovnice, které určují zobraze-
ní z plochy snímače digitálního fotoaparátu na plochu kalib-
rační desky:

Vzorce lze triviální úpravou převést do tvaru

Výpočet lze zpracovat metodou nejmenších čtverců, kon-
krétně vyrovnáním zprostředkujících měření [3]. Jestliže
vektor přírůstku neznámých se označí jako dx, pak vektor
neznámých má tvar

Pro koeficienty matice plánu experimentu A platí (horní
řádek pro X, dolní řádek pro Y), neznámé v pořadí podle
vektoru neznámých.

Tvar submatice

Matici L lze potom psát takto:

pro X : –X ,                              (18)

pro Y : –Y .      (19)

Přibližný výpočet koeficientů transformace je použit jako
vstup pro iterační výpočet podle vzorců (12) a (13).

� Iterační výpočet
Pro tento výpočet se zavede označení

Koeficienty matice plánu experimentu A (horní řádek pro
X, dolní řádek pro Y) v pořadí podle neznámých. Další po-

drobnosti ke standardnímu výpočtu vyrovnání měření zpro-
středkujících lze nalézt opět v [3].

Matice L:

Vyrovnané hodnoty koeficientů transformace z iteračního
výpočtu slouží jako vstupní data pro společný výpočet dis-
torzí, kde se do vyrovnání zahrnují jako neznámé veškeré
koeficienty. Samotný výpočet distorzí v sobě tedy zohledňu-
je koeficienty distorze i koeficienty kolineární transformace.
Z vyrovnaných koeficientů lze potom zjistit, jak jednotlivé
modely distorzí ovlivňují samotnou kolineární transformaci.

Distorze K
Základní rovnice pro opravu distorze K:

Pro výpočet je nutné nejprve redukovat snímkové souřadni-
ce o polohu hlavního snímkového bodu, neboť model před-
pokládá jistou souměrnost vlivu distorzí. 

Naplnění matic pro část, která řeší kolineární transforma-
ci, je totožné s postupem v odstavci věnovaném iteračnímu
výpočtu, proto bude dále ukázáno naplnění matic jen pro
část řešící distorze. 

Subvektor neznámých pro distorze má tvar :

kde konstanta b je zavedena do výpočtu jako další neznámá.

(12)

(22)
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,      (14)

,                            (23)

.                             (24)

.      (15)

.      (16)
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Sestavení submatice A pro distorze:

Matice L:

Distorze H
Základní rovnice pro odstranění distorze H:

Subvektor neznámých pro distorze má tvar

Opět je nutné redukovat snímkové souřadnice o polohu
hlavního snímkového bodu.

Sestavení submatice A pro distorze:

Matice L

Čebyševův polynom
Jak již bylo naznačeno, výpočet je rozdělen do několika

kroků. Nebudou zde rozepsány vstupní matice pro vyrovná-
ní, neboť polynomy jsou vzhledem k neznámým koeficien-
tům lineární a matice jsou tedy triviální. Nejprve je nutné pro-
vést transformaci snímkových souřadnic redukovaných o po-
lohu hlavního bodu do intervalu (-1, 1). To vyjadřují rovni-
ce:

xmax, xmin, ymax, ymin zde zastupují extrémy snímkových sou-
řadnic, jež vstupují do transformace.

Výpočet potřebných členů pro polynom se provede podle
rovnic:

Nyní je již možno sestavit polynom podle formule:

kde a, b, c jsou koeficienty polynomů, jež jsou pro vyrovná-
ní neznámé.

Vyrovnání koeficientů obecně
Vyrovnání koeficientů vychází z publikace [3], proto zde

budou uvedeny jen nejnutnější vztahy pro vyrovnání podle

pro

pro

pro

pro

; (28)
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pro

pro

pro
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,                     (30)
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,                       (36)

.                       (37)

,                       (38)

,                       (40)

(41)
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,                       (39)

.                       (31)
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metody nejmenších čtverců. Vyrovnané přírůstky neznámých
určíme jako dx = (AT A)–1 AT L, z nichž vypočteme hledané
neznámé x = x0 – dx, kde x0 je vektor neznámých. Dále mů-
žeme vypočíst opravy vI = A . dx – L, které použijeme pro
první výpočet směrodatné odchylky podle vzorce

kde n’ je počet nadbytečných měření.

Závěr
V článku byly prezentovány tři výpočetní modely pro

potlačení vlivu distorze, metody sestavení matic a vzorce
pro výpočet. Ve druhé části článku budou prezentovány
výsledky jednotlivých modelů pro potlačení distorze objek-
tivu. Pro experiment bylo použito celkem 194 bodů umístě-
ných v rovině na kalibrační desce. 
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Urban, R. – Štroner, M.: Assessment of Models to
Combat Lens Distortion – Theory

Contemporary close-range photogrammetry more and

more often uses non-metric digital cameras because of

their practicalness, low cost and increasing resolution

(commonly more than 8 Mpix) with satisfactory accura-

cy. An important influence harming the accuracy of the

measurement with those cameras is lens distortion, more

generally deformations of the projection from the reality

to image. 

Urban, R. – Štroner, M.: Beurteilung von Modellen zur
Unterdrückung der Distorsion von Objektiven – Theorie

Die moderne Nahfotogrammetrie nutzt immer mehr
nicht zum Messen hergestellte digitale Fotoapparate
wegen ihrer praktischen Eigenschaften, ihrer Preis-
günstigkeit und der ausreichenden Genauigkeit der
solchermaßen erhaltenen Daten. Das immer bessere
Auflösungsvermögen der Fotoapparate bringt allerdings
eine Reihe von Komplikationen in Form von mancherlei
Objektivmängeln mit sich, welche die Genauigkeit des
ganzen Systems beeinträchtigen. Das größte Problem für
die fotogrammetrische Anwendung ist die Distorsion des
Objektivs und deren Unterdrückung.

�dizertace
Analýza tepelně vlhkostního chování
zateplovacích systémů
Ing. Jan Ficenc

Dizertace je zaměřena na tepelně vlhkostní chování povr-

chových vrstev kontaktních zateplovacích systémů. Obsahu-

je teoretické výpočty  porovnané s výsledky měření in-situ i

v laboratoři. Novým poznatkem je značný vliv výměny tepla

dlouhovlnným zářením na vznik kondenzace na vnějším

povrchu zateplovacího systému a následný růst řas. 

Modelling of Functionally Graded Materials
Using Hashin-Shtrikman Variational Principle
Ing. Zahra Sharif Khodae

Autor pojednává o získávání efektivních materiálových

vlastností pomocí principů uvedených v názvu a stochastic-

kých vztahů, přičemž se používá metoda hraničních prvků.

Práce je využitelná v praxi.
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Posouzení modelů pro potlačení distorze objektivu
– experiment

Ing. Rudolf URBAN
Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Pro potlačení distorze objektivu byly vybrány tři výpo-
četní modely, jež byly vzájemně porovnány pomocí expe-
rimentu. Výsledek ukazuje možnosti jednotlivých mo-
delů pro potlačení distorze objektivu u fotoaparátů s roz-
lišením více než 8 Mpix.

Sestavení koeficientu a použité pomůcky
Potlačení distorzí bylo ověřováno na objektivu s ohnisko-

vou vzdáleností f = 28 mm a fotoaparátu Canon D350 s roz-
lišením 8 Mpix. Poloha hlavního snímkového bodu byla
určena experimentálně před výpočtem distorzí. Snímkové
souřadnice byly určeny  počítačovým programem (těžiště
pixelů) s přesností desetiny pixelu. Rovinné souřadnice na
kalibrační desce byly určeny digitálním planimetrem s přes-
ností na setiny milimetru. 

Na kalibrační dřevěné desce byl nalepen soubor očíslova-
ných bodů, vytvořených z papírových terčíků a přelepených
průhlednou lepicí páskou. Experiment měl sloužit spíše 
k výzkumu použití jednotlivých výpočetních modelů než
k potlačení distorze a jejímu dalšímu využití. Proto byl zane-
dbán možný průhyb kalibrační desky, který je velmi závislý
na vlhkosti prostředí. 

Experiment byl proveden pro 194 bodů. První polovina
sloužila k výpočtu koeficientů distorze a kolineární transfor-
mace, druhá k aplikaci distorzních členů pro určení správ-
nosti distorzního modelu.

Potlačení distorze K a distorze H bylo provedeno společ-
ným vyrovnáním s kolineární transformací tak, jak je na-
značeno v předchozí části článku. Jediným problémem byla
inverze matic, jež se pro některé modely jevila značně nesta-
bilní. Model distorze H byl jednoduchý a inverze matice
modelu stabilní pro libovolný počet bodů. Model distorze K
byl pro velký počet členů značně nestabilní, a proto byla na
matice modelu využita pseudoinverze založená na SVD (Sin-
gular Value Decomposition).

Model distorze s využitím Čebyševových polynomů na-
konec nebyl vyrovnáván společně s kolineární transforma-
cí. Hlavním důvodem byla značná nestabilita výpočtu inver-
ze, a dalším závažným důvodem bylo, že po použití pseudo-
inverze, podobně jako u distorze K, došlo k výrazné úpravě
koeficientů kolineární transformace a úplnému vynulování
třetích a vyšších koeficientů distorzního modelu. Koeficien-
ty Čebyševova polynomu byly tedy určeny samostatnou
aproximací odchylek po kolineární transformaci pro každou
souřadnici zvlášť.

Výsledky a statistické hodnocení experimentu
Výsledky experimentu pro jednotlivé modely distorze se

budou skládat z vektorového pole s příslušným zvětšením
a ze souboru odchylek popisujících přesnost. Pro hodnocení

výpočtu koeficientů distorze (první polovina bodů) bude uve-
dena pouze směrodatná odchylka jednotková. Bude pro pře-
hlednost udáván jako matematický model. Pro hodnocení
potlačení vad objektivu (druhá polovina bodů) bude uvede-
na směrodatná odchylka jednotková pro obě souřadnice
podle vzorce

kde n’ je počet nadbytečných měření a dn zbytková chyba po
potlačení distorze (n = x, y).

Minimální a maximální zbytková chyba po potlačení dis-
torze pro obě snímkové souřadnice, průměrná odchylka pro
obě souřadnice podle vzorce

kde n je počet měření a dn zbytková chyba po potlačení dis-
torze (n = x, y).

Dále budou zbytkové chyby po potlačení distorze ve
snímkových souřadnicích přepočteny do odchylky polohové

kde dx a dy jsou zbytkové chyby.

Pro polohové vyjádření zbytkových chyb bude uvedeno
stejné statistické zhodnocení, ovšem vypočtené již z odchy-
lek polohových.

Kolineární transformace
Polohové odchylky matematického modelu kolineární

transformace bez jakékoli korekce vad objektivu se směro-
datnou odchylkou jednotkovou 3,18 pixelu jsou znázorněny
na obr. 1. Kolineární transformaci bez korekcí vad objekti-
vu, aplikovanou na druhou polovinu bodů, ukazuje obr. 2 a
tab. 1. Izočáry odchylek jednotlivých souřadnicových os
jsou patrné z obr. 3 a obr. 4.

Distorze K
Polohové odchylky matematického modelu potlačení dis-

torze K se směrodatnou odchylkou jednotkovou 0,33 pixelu
jsou znázorněny na obr. 5. Distorzi K, aplikovanou na dru-
hou polovinu bodů, ukazuje obr. 6 a tab. 2. 

Distorze H
Polohové odchylky matematického modelu potlačení dis-

torze H se směrodatnou odchylkou jednotkovou 0,46 pixelu
jsou znázorněny na obr. 7.  Distorzi H, aplikovanou na dru-
hou polovinu bodů, ukazuje obr. 8 a tab. 3. 
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Obr. 1. Kolineární transformace (model) – zvětšení 30x

Obr. 2. Kolineární transformace  – zvětšení 30x

Tab. 1. Statistické hodnocení kolineární transformace

d x d y

směrodatná 3,86 2,71

průměrná -0,08 0,10

max 9,63 11,28

min -9,94 -5,15

směrodatná

průměrná

max

min

Odchylka 

0,74

[pixel]

4,72

4,12

13,35

Tab. 2. Statistické hodnocení distorze K

d x d y                      

směrodatná 0,48 0,41

průměrná 0,07 -0,05

max 1,75 1,80

min -0,99 -1,28

směrodatná

průměrná

max

min

Odchylka 

2,30

0,01

 [pixel]

0,63

0,47

Obr. 3. Izočáry pro odchylky dx
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Obr. 5. Distorze K (model) – zvětšení 100x

Obr. 7. Distorze H (model) – zvětšení 100x Obr. 8. Distorze H – zvětšení 100x

Obr. 6. Distorze K (model) – zvětšení 100x

Obr. 4. Izočáry pro odchylky dy
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Čebyševovy polynomy
Potlačení vad zobrazení pomocí Čebyševových polynomů

byl vypočten pro první (3 členy) až osmý (45 členů) řád. Pro
přehlednost budou uvedeny jen některé významné řády.

Třetí řád (10 členů)
Polohové odchylky matematického modelu Čebyševova

polynomu třetího řádu se směrodatnou odchylkou jednotko-
vou pro souřadnici y = 0,29 pixelu a x = 0,39 pixelu jsou
znázorněny na obr. 9. Polynom třetího řádu, aplikovaný na
druhou polovinu bodů, ukazuje obr. 10 a tab. 4. 

Šestý řád (28 členů)
Polohové odchylky matematického modelu Čebyševova

polynomu šestého řádu se směrodatnou odchylkou jednot-
kovou pro souřadnici  y = 0,14 pixelu a x = 0,18 pixelu jsou
znázorněny na obr. 11. Polynom šestého řádu, aplikovaný na
druhou polovinu bodů, ukazuje obr. 12 a tab. 5. 

Tab. 3. Statistické hodnocení distorze H

d x d y

směrodatná 0,62 0,50

průměrná 0,14 -0,01

max 1,87 1,84

min -1,21 -1,27

směrodatná

průměrná

max

min

Odchylka

0,63

2,62

0,05

[pixel]

0,80

Obr. 9. Třetí řád (model) – zvětšení 100x

Obr. 11. Šestý řád (model) – zvětšení 100x

Obr. 12. Šestý řád – zvětšení 100x

Obr. 10. Třetí řád – zvětšení 100x

Tab. 4. Statistické hodnocení distorze pro polynom třetího řádu

d x d y

směrodatná 0,46 0,35

průměrná -0,02 -0,02

max 1,00 0,85

min -1,39 -1,19

směrodatná

průměrná

max

min

Odchylka 

0,58

0,47

1,79

0,03

   [pixel]
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Závěr
Experiment (tab. 6) ukázal různé metody potlačení distor-

ze objektivu. Podle očekávání se velmi dobře uplatnila me-
toda distorze H [2]. Ačkoli má nejjednodušší vztahy, dosa-
huje velmi slušných výsledků vzhledem k distorzi K [1],
která je obecnější a přesnější. Zavádění distorzí je pro meto-
du H jistě jednodušší a výpočet stabilnější. Pokud by byl
nárok na odstranění vad objektivu výrazně větší, bylo by
výhodné použít Čebyševových polynomů, neboť nejsou
závislé na geometrii použité optiky a výpočet lze upravovat
podle požadované přesnosti. Podle výsledku experimentu
lze aplikovat polynomy již od třetího řádu.  

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/06/0094
GA ČR “Zpracování a analýza produktů hromadného
sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy” a pro-
jektu CTU0801511 94 “Skenovací systém s virtuálními
binárními značkami”.

Literatura
[1] Kraus, K.: Photogrammetry Volume 2 – Advanced Methods and

Applications. Duemmler/Bonn, Germany, 4th Edition. ISBN 3-
427-78694-3.

[2] Hanzl, V.: Přímá lineární transformace snímkových souřadnic
s eliminací radiálního zkreslení objektivu. Geodetický a kartogra-
fický obzor, 32/74, 1986, č. 5.

Urban, R. – Štroner, M.: Assessment of Models of
Suppressing Lens Distortion – Experiment

Three computational models have been selected to sup-
press lens distortion. They have been compared with
each other in an experiment. The result suggests how
individual models can suppress distortion of lens of cam-
eras with the resolution more than 8 Mpix.

Urban, R. – Štroner, M.: Beurteilung von Modellen zur
Unterdrückung der Objektivdistorsion – Versuch

Zur Unterdrückung der Distorsion von Objektiven wur-
den drei Berechnungsmodelle ausgewählt, die mit Hilfe
eines Versuchs miteinander verglichen wurden. Das
Ergebnis zeigt die Möglichkeiten der einzelnen Modelle
zur Unterdrückung der Distorsion des Objektivs bei
Fotoapparaten mit einer Auflösung von mehr als 8 Mpix.

Tab. 5. Statistické hodnocení distorze pro polynom 6. řádu

d x d y

směrodatná 0,20 0,19

průměrná -0,03 0,00

max 0,42 0,78

min -0,49 -0,51

směrodatná

průměrná

max

min

Odchylka

0,01

[pixel]

0,27

0,23

0,79

Tab. 6. Výsledky experimentu

y x

kolineární transformace 4,72

K 0,63

H 0,80

Čebyšev – 1. řád 2,41 3,71 4,72

Čebyšev – 2. řád 2,06 3,69 4,43

Čebyšev – 3. řád 0,29 0,39 0,58

Čebyšev – 4. řád 0,25 0,31 0,57

Čebyšev – 5. řád 0,19 0,20 0,36

Čebyšev – 6. řád 0,14 0,18 0,27

Čebyšev – 7. řád 0,13 0,15 0,34

Čebyšev – 8. řád 0,12 0,14 0,57

0,33

0,46

model 
Distorze

Směrodatná odchylka jednotková 

[pixel]

aplikace 

3,18
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Napjatě očekávaným a jistě krásným „dárkem“ do nového

roku bylo dokončení  nové budovy a její předání investoro-

vi, tedy Státní technické knihovně. Ta se od 1. března 2009

změnou zřizovací listiny a rozšířením statutu stala Národní

technickou knihovnou a po 73 letech se přemístí z prostor

Klementina (do kterého se tehdy jako Knihovna vysokých

škol technických nastěhovala v roce 1935) do kampusu

vysokých technických škol v Dejvicích.

S přípravou na stěhování a zprovozněním budovy souvisí

i částečné omezení služeb. Knihovna bude na čas uzavřena

v souvislosti se stěhováním knihovního fondu i administra-

tivy. Poloprovoz v nové budově v Dejvicích by měl začít od

června, naplno se knihovna rozběhne v “magické” datum 

9. 9. 2009. V době stěhování a během svého uzavření bude

knihovna nabízet elektronické služby, čtenáři mohou získat

několikaměsíční bonus na vrácení půjčených knížek. Další

příjemnou novinkou je automatické prodloužení čtenářských

průkazů o pět měsíců.

Stěhování bude postupné, rozložené minimálně do třech

měsíců. Nejdříve bude speciálními kamiony, určenými ke

stěhování knih, přemístěn knihovní fond z depozitáře ve

Lhotě, následně z Klementina včetně katalogů a kartoték a

administrativní část, tj. spisy a vybavení kanceláří. Repro-

grafická technika bude stěhována ve druhé polovině přesu-

nu.

Autorem architektonického návrhu je ateliér Projektil

Architekti, který se společností HELIKA zpracoval realizač-

ní projekt stavby. Zhotovitelem byla společnost Sekyra

Group Real Estate, generálním dodavatelem sdružení Met-

rostavu a OHL ŽS. Stavba v sobě spojuje moderní architek-

turu, netypická a inovativní technická řešení nosných kon-

strukcí (např.  tažené sloupy drží stropní desku nad částí pří-

zemí shora a její hmotnost přenášejí o patro výše pomocí

táhel ukrytých v těchto sloupech; díky tomuto řešení je pří-

zemí budovy volně průchodné), vnitřních instalací, jednodu-

chý a efektivní provoz a nový fenomén českého knihovnic-

tví – volně přístupné publikace s nabídkou dostatečného

množství studijních a relaxačních míst. Knihovna je navrže-

na v obrysu zaobleného čtverce a je symbolicky pojata jako

technická učebnice. Od konstrukce a pláště po povrchy, kon-

cové prvky a mobiliář je vše vedeno jasným výrazem s jed-

noduchými, odhalenými tvary. 

Tisková informace

� zprávy
Národní technická knihovna otevře v září

Po otevření knihovna nabídne:

� cca 1,2 mil. svazků uložených ve třech podzemních skladech;

� více než 500 tis. svazků ve volném výběru ve čtyřech nadzemních podlažích (kapacita regálů pro volný výběr je 

cca 700 tis. svazků);

� tematické řazení fondu ve volném výběru podle klasifikace Kongresové knihovny LCC. Tento systém proti jiným

nepřistupuje k popisování a třídění poznání z hlediska filozofického, ale snaží se co nejlépe popsat, co je skutečným

obsahem knihy. Dopředu počítá s možností rozšiřujícího se poznání a v systému jsou vynechaná čísla, jimž může být

přiděleno nové téma. Navíc je možno rozšiřovat již existující podtřídy pomocí desetinných čísel;

� přes 1 200 studijních míst a více než 300 relaxačních míst;

� badatelnu a archiv historického fondu;

� studovny odborných časopisů a norem;

� 4 počítačové učebny s kapacitou 180 míst;

� 18 týmových studoven a 29 individuálních (z toho 2 pro tělesně handicapované a 2 individuální multimediální 

– možnost využití zrakově postiženými);

� noční studovnu s nonstop provozem;

� školicí středisko s variabilními sestavami míst k sezení;

� konferenční sál s 230 místy a zázemím, moderní audiovizuální technikou, režií a tlumočnickými kabinami;

� technologii RFID pro ochranu fondu a efektivní samoobslužné výpůjčky a vracení dokumentů včetně automatizované

třídičky vrácených dokumentů;

� asistované půjčování a vracení publikací, venkovní samoobslužný návratový box na vracení vypůjčených dokumentů;

� referenční, rešeršní, konzultační a meziknihovní výpůjční služby;

� 34 informačních terminálů pro přístup do on-line katalogů, volně umístěné počítače po celé knihovně a WiFi sí� 

s přístupem zdarma pro registrované uživatele;

� samoobslužná kopírovací a tisková zařízení;

� dvě venkovní atria v šestém nadzemním podlaží

� návštěvnické centrum;

� kavárnu se 150 místy, nápojové a občerstvovací automaty;

� pobočku Městské knihovny Prahy 6;

� 300 stání pro automobily v podzemních garážích a 200 stání pro kola www.stk
.cz
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Pojmem inteligentní budova se označuje budova s velmi

pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu bez nut-

nosti zásahu člověka spolu se systémovým řešením strojních

zařízení budovy. Nezbytná je především inteligentní integra-

ce zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr materiálů

včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k je-

ho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

Pro prezenční formu studia ve dvouletém magisterském

programu shora uvedeného oboru byla udělena akreditace

ČVUT v Praze. V jazyce českém i anglickém zajistí výuku

fakulty stavební, strojní a elektrotechnická. Studijní program

je vhodný nejen pro absolventy bakalářských programů, ale

i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných magister-

ských programů. Neotvírá se kombinovaná forma, cvičení a

semináře budou sloučeny do bloků, což umožní optimální

sestavení rozvrhu i pro dojíždějící studenty. Přijímací řízení

formou individuálního pohovoru bude probíhat na všech

zúčastněných fakultách. Každému studentovi bude přidělen

individuální tutor.

Studijní program připraví odborníky pro návrh, realizaci a

řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteli-

gentní budovy. Absolventi najdou uplatnění: 

� v architektonických ateliérech při koncepčních návrzích

budov a řešení optimálního vnitřního prostředí budov; 

� ve stavebních a dodavatelských firmách při projedná-

vání i realizaci zakázek; 

� u investorů při přípravě investičních záměrů a kontro-

le dodavatelských prací na stavbách; 

� v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky

prostředí velkých budov, např. ve firmách facility ma-

nagementu; 

� ve státní správě (stavební úřady, státní dozor – životní

prostředí, hygiena); 

� v poradenských a výzkumných organizacích. 

Snahou ČVUT v Praze je rozšířit nabídku studijních mož-

ností o perspektivní obor, připravený na základě požadavků

zaměstnavatelů. Doporučené studijní plány byly vypracová-

ny ve třech variantách pro jednotlivé fakulty s ohledem na

dřívější odborné profilování absolventů bakalářských studij-

ních programů. Budou zahrnovat:

� devět společných povinných předmětů:

– Stavební tepelná technika 1, Energetický audit budov a

Ekologické systémy budov, vyučovaných na Fakultě

stavební;

– Regulace v technice prostředí staveb, Sálavé a průmy-

slové vytápění a Klimatizace a průmyslová vzducho-

technika, vyučovaných na Fakultě strojní;

– Informační a znalostní systémy,  Senzory a sítě, Roz-

vody elektrické energie a pohony, vyučovaných na

Fakultě elektrotechnické;

� dva projekty (společně FSv, FS a FEL);

� diplomovou práci (společně FSv, FS a FEL); 

� povinně volitelné předměty. 

Průměrně za semestr musí student získat 30 ECTS kreditů,

celkem ve dvouletém navazujícím magisterském studijním

programu 120 kreditů. Počet výukových hodin týdně nepře-

sahuje 23 hodin za týden.

http://www.ib.cvut.cz/

�ČVUT
Nový studijní program 

Inteligentní budovy

Nanotechnologie ve stavebnictví 
– understanding and modification

of material nano-structure

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

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

www.conference.cz/nicom3/
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