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Článek je věnován stanovení výbuchového zatížení na
obvodovou konstrukci stěn místnosti uvnitř starší zděné
budovy při dálkovém odpálení teroristické nálože. Nálož
výbušiny s nástražným systémem, přinesená v kufru, by-
la umístěna ve skladu budovy. Ve vhodnou dobu je ji
možné iniciovat na dálku. Jsou stanoveny tlakové účinky
výbuchu na vnitřní konstrukci budovy. Pro výpočet zatí-
žení, způsobeného výbuchem, jsou použity zjednodušené
přístupy a na příkladu konkrétní konstrukce porovnány
s výsledkem trojrozměrného výpočtu, uvažujícího při
stanovení zatížení konkrétní tvar a zaplnění místnosti a
polohu nálože. Pro výpočet odezvy byl použit ekvivalent-
ní statický výpočet. Pro posouzení odezvy konstrukce
jsou stanovena kritéria porušení zdiva a ohrožení okolí
výbuchu včetně ohrožení osob tlakovými účinky. 

Úvod
Iniciace i malého množství nálože a následný výbuch

může ve vnitřních prostorách budov  vyvolat tlakovou vlnu,
která zatíží vnitřní prostory postižených místností. Prvotním
důsledkem je rozbití okenních a dveřních konstrukcí a výfuk
tlaku do okolních prostor. I přes otevření výfukových otvo-
rů je zatížení, které se přenáší do obvodových stěn místnos-
ti, jejího stropu a podlahy, značně vysoké. Nejprve je nutno
odhadnout jeho velikost, závislou zejména na velikosti míst-
nosti, jejím zaplnění zařizovacími předměty, velikosti výfu-
kových otvorů, konstrukci nálože a jejím umístění uvnitř
místnosti. Velikost zatížení tedy ovlivňuje mnoho paramet-
rů, a proto je nutné při stanovení účinků výbuchu přijmout
zjednodušující předpoklady. 

Zatížení obvodových konstrukcí místnosti je možné sta-
novit relativně přesnými výpočty, které zohledňují vnitřní
prostor místnosti, skladbu výbušiny a řeší interakci prostře-
dí uvnitř (vzduchu a směsi spalin) s vlastní konstrukcí míst-
nosti. Značně jednodušší jsou přibližné postupy, založené na
stanovení parametrů výbuchového zatížení ve volném pros-
toru, a jejich aproximace na zatížení v polouzavřeném pros-
toru (po otevření výfukových otvorů). 

Na příkladu starší administrativně správní budovy je řešen
následek výbuchu nálože Danubitu I o hmotnosti 6,45 kg,
přinesené v kufříku do skladovací místnosti v přízemí budovy. 

Konstrukce místnosti
Z dostupné výkresové dokumentace bylo možné stanovit

pouze geometrii místnosti (obr. 1). Odhadována byla pev-
nostní třída zdiva a jeho složení podle ČSN 73 1101 [1]; lze
však postupovat stejně dobře podle Eurokódu 6 (ČSN EN
1996-1-1), protože pevnostní charakteristiky zdiva na mezi
porušení a moduly pružnosti jsou v obou normách přibližně
stejné. Ze zkušenosti lze předpokládat, že zdivo starších
budov je zpravidla z plných cihel, klasického formátu pev-
nostní třídy P10 na vápennou (případně vápenocementovou)
maltu s výškou spár 10 mm. Cihelné konstrukce lze zjedno-
dušeně posuzovat až do vzniku trhlin jako lineárně pružnou
soustavu [9], [11]. 

Důležitou materiálovou veličinou pro výpočet odezvy zdi-
va na výbuchové zatížení je realistický modul pružnosti E,
který lze odhadnout z modulu přetvárnosti Edef2, uváděném
v normách pro navrhování, na základě experimentálně ově-
řených zkušeností autorů příspěvku [9], [11]:

a) pro výpočet dynamické odezvy běžné neporušené kon-
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strukce v blízkosti meze porušení

E ≈ 0,5 · Edef2 = 0,5 · 945,0 = 472,5 MPa;

b) pro výpočet dynamické odezvy konstrukce již dříve
porušené viditelnými trhlinami

E ≈ 0,1 · Edef2.

O únosnosti cihelného zdiva rozhoduje podle norem pro
navrhování dosažení pevnosti zdiva v tlaku/tahu za ohybu,
samozřejmě s jistou bezpečností, danou součiniteli zatížení,
kombinace apod. Toto normové kritérium je nutné doplnit
posouzením deformace konstrukce. Zpravidla o skutečné de-
strukci stěny rozhoduje mezní deformace, odpovídající kri-
tickému úhlu natočení střednice konstrukce v důsledku je-
jího ohybu.

Výbuchové zatížení 
Při výbuchu nálože v otevřeném prostoru je tlakové půso-

bení rázové vlny na překážku (zatížení stavební konstrukce)
závislé na situování objektu vzhledem k ohnisku výbuchu,
na parametrech zatíženého objektu, parametrech rázové vlny
apod. Celý jev působení rázové vlny na konstrukci je pak
pro účely výpočtu zpravidla zjednodušován řadou předpo-
kladů, a to zvláště s přihlédnutím k intenzitě a časovému
průběhu působení rázové vlny a jejímu rozložení na kontak-
tu s objektem. Při reálné události je konkrétní průběh půso-
bení zatížení závislý na vírovém obtékání povrchu konstruk-
ce, atmosférickém tlaku, teplotních podmínkách a dalších
faktorech, které jsou při zjednodušené analýze zpravidla za-
nedbány. Rovněž parametry výbušiny jsou stanoveny z prů-
měrných hodnot; použité vzorce jsou empirické se středními
(pravděpodobně) hodnotami součinitelů. Takže i výpočty
konstrukcí na účinky rázové vlny jsou těmito nepřesnostmi
vstupních veličin celého jevu významně zatíženy.

Pro časový průběh tlakové vlny a následné zatížení kon-
strukce se nejčastěji používají empirické vzorce různých
autorů, do nichž je nutné dosazovat hodnoty v předepsaných
jednotkách. Jejich struktura se liší zpravidla pouze velikostí
součinitelů. Vzhledem k variabilitě těchto součinitelů se
nejistota vzorců pohybuje obvykle v rozmezí ±20 %. Spo-
lehlivost jednotlivých vzorců se zlepšuje s rostoucí vzdále-
ností tlakové vlny od ohniska výbuchu.

Při stanovení přetlaku na čele vzdušné rázové vlny, která
se od výbuchu šíří do okolí, se vychází z redukované vzdá-
lenosti [2], [6], [7], [12]

,                                  (1)

kde R
–

je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra
výbuchu [m kg–1/3]; 

R – vzdálenost od epicentra výbuchu [m]; 
Cw – ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT].

Předpokládáme, že energie uvolněná výbuchem je úměr-
ná hmotnosti výbušiny a řešení spočívá v zavedení referenč-
ní výbušiny, za kterou byl zvolen tritol (trinitrotoluen, TNT).
Proto vyjadřujeme hmotnost různých trhavin pomocí tritolo-
vého ekvivalentu kTNT. Pokud tento ekvivalent nenajdeme
v odborné literatuře, můžeme jej s dostatečnou přesností
vypočítat ze vztahu

kTNT–p = 0,3 Qv – 0,2  

(vztah platí pro 2 MJ kg–1 ≤ Qv ≤ 5 MJ kg–1) ,     (2)

kde kTNT–p je tlakový tritolový ekvivalent výbušiny (pro TNT
se rovná 1) a Qv vypočítané výbuchové teplo (pro TNT se
rovná 4,2 MJ kg–1).

Potom celkovou ekvivalentní hmotnost CW určíme ze
vztahu 

Cw = CN ⋅ kTNT–p ⋅ kE ⋅ kG, (3)

kde Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT]; 
CN – hmotnost použité nálože (reálné) trhaviny [kg];  
kTNT–p– tlakový tritolový ekvivalent;  
kE – koeficient těsnění nálože; 
kG – koeficient geometrie šíření rázové vlny 

v prostoru.

Koeficient těsnění určíme ze vztahu

kE = 0,2 + 0,8 / (1 + kB) , (4)

kde kB je hmotnost obalu/hmotnost trhaviny [kg] a vyjadřu-
je balistický poměr.

Pro koeficient geometrie šíření kG platí, že pro detonaci ve
volném vzdušném prostoru je kG = 1; pro detonaci na povr-
chu (terénu) je kG = 2. Koeficient geometrie šíření kG někte-
ří autoři ve vzorcích pro stanovení celkové ekvivalentní
hmotnosti neuvádějí. Pak se při pozemním výbuchu dosazu-
je za ekvivalentní hmotnost nálože Cw do empirických vzor-
ců zpravidla dvojnásobná hodnota.

Výbuchová vlna od ohniska se šíří v kulových vlno-
plochách. Při pozemním výbuchu je energie výbuchu při-
bližně dvojnásobná, protože při úplném odrazu od povrchu
terénu se tlaková vlna šíří v polokulových vlnoplochách [2]. 

Ve zjednodušeném výpočtu [13] považujeme za pozemní
výbuch situaci, kdy je výbušina umístěna přímo na terénu 
(h = 0 m, kG = 2). Výbuchem ve volném vzdušném prostoru
rozumíme situaci, kdy zpoždění odražené vlny od povrchu
terénu vůči čelu tlakové vlny je větší než délka přetlakové
fáze tlakové vlny (kG = 1). Mezi těmito hodnotami se lineár-
ně interpoluje.

Výpočet přetlaku na čele vzdušné rázové vlny 
podle různých pramenů

Na základě porovnání ruských a amerických pramenů
byly shromážděny empirické vzorce vhodné pro  pozemní i
nadzemní výbuch ve volném (vzdušném) prostředí [2], [7],
[12], jejichž autory je v současnosti problematické vysledo-
vat.

�� Ruské prameny [7]
Pro pozemní výbuch ve výšce maximálně 20 m nad terénem
mají empirické vzorce podobu:

(5)

(6)

(7)

(8)

kde R
–

je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra
výbuchu [m kg–1/3]; 

R – vzdálenost od epicentra výbuchu [m]; 
Cw – ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT].
p+ – přetlak na čele vlny [MPa];

obzor_9_2009.qxp  30.10.2009  13:54  Stránka 258



STAVEBNÍ OBZOR 9/2009 259

τ+ – trvání přetlakové fáze [s];
p– – podtlak podtlakové fáze vlny [MPa];

τ– – trvání podtlakové fáze [s].

Pro nadzemní výbuch ve volném prostoru platí vzorce ob-
dobné, s upravenými koeficienty (dosazují se veličiny ve
stejných rozměrech): 

(9)

(10)

(11)

(12)

kde označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako v před-
chozím případě.

�� Sadovskij, M. A. [2], [6]
Vzorce jsou odvozeny pro výbuch ve vzduchu, pro pozemní
výbuch se za hmotnost nálože Cw dosazuje dvojnásobek sku-
tečné hmotnosti:

(13)

(14)

kde p+ je přetlak na čele vzdušné rázové vlny [MPa], R
–

je 
redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu 
[m kg–1/3].

�� Henrych, J. [2]
Pro pozemní výbuch se za hmotnost nálože Cw dosazuje
dvojnásobek skutečné hmotnosti:

(15)

(16)

(17)

�� Makovička, D. [8], [9], [12]
Pro pozemní výbuch se za hmotnost nálože Cw dosazuje
dvojnásobek skutečné hmotnosti. Dále uvedené empirické
vzorce byly ověřovány experimenty s malými náložemi
(Semtexu) v blízkosti zatěžované konstrukce [8], [9]. Pod-
kladem byly empirické vzorce předchozích autorů. Výsled-
ná podoba pak odpovídá účinkům rázové vlny od malé
pevné nálože ve venkovním prostředí při pozemním výbu-
chu. Maximální přetlak a podtlak v čele vzdušné rázové vlny
a délka jejich trvání: 

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

kde označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako v před-
chozích případech.

V případě konkrétní aplikace na starší budovu je zdrojem
výbuch Danubitu I o hmotnosti 6,45 kg. Pro tuto výbušinu
v daném množství (hmotnosti) byly na základě výše uvede-
ných vzorců vypočteny [13] charakteristiky tlakové vlny,
která se šíří ve volném prostoru. Tyto charakteristiky přetla-
ku včetně doby jeho působení jsou vyneseny v obr. 2 jako

Obr. 2. Parametry tlakové vlny od výbuchu nálože ve volném
prostoru v závislosti na vzdálenosti od zdroje R

a – přetlak p+ a podtlak p– šířící se výbuchové vlny, 
b – trvání přetlakové fáze t+

a)

b)
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funkce vzdálenosti R posuzovaného stanoviště od zdroje vý-
buchu. Příklad protokolu z výpočtu pomocí programu [13] je
uveden v obr. 3. Vypočtené charakteristiky jsou použitelné
pro posouzení šíření výbuchového zatížení vně budovy (po
výfuku okny, dveřmi ap.), resp. pro posouzení útlumu inten-
zity výbuchu se vzdáleností. 

Při normálovém (kolmém) dopadu výbuchové vlny na
pevnou překážku vzniká odražená vlna s přetlakem odrazu
pref, která zatěžuje stavební konstrukci z čelní strany. Přetlak
v odražené vlně odpovídá přibližně dvojnásobku (až osmi-
násobku) přetlaku v dopadající vlně pro danou vzdálenost R
(obr. 4). 

Při výbuchu v uzavřeném prostoru místností ve stavební
konstrukci, při uzavřených odlehčovacích otvorech, dojde
vlivem odrazu od povrchu stěn, stropu a podlahy místnosti
k navýšení zatížení přibližně o 50 % a doba trvání přetlaku
je pak přibližně dvojnásobná. Výsledné zatížení obvodo-
vých konstrukcí a dobu jeho trvání lze přibližně vyjádřit 

pload+ ≈ 1,5 · pref , (23)

tload+ ≈ 2 t+ . (24)

Obdobné vzorce jako pro přetlakovou fázi zatížení platí
přibližně pro podtlakovou fázi. Přetlak odrazu pref lze ve
vzorci (23) zjednodušeně pro přetlaky p+ přibližně do 5 MPa
uvažovat jako dvojnásobek přetlaku dopadající výbuchové
vlny p+.

Výpočet odrazného přetlaku pref v místnostech lze provést
přímo pref = p f

ref podle metody popsané v publikaci [15]. Ke
stanovení odrazných přetlaků a impulsů je nutné odečítat
jejich hodnoty v pásmu R– < 2 [m kg–1/3] bu� z publikovaných
grafických závislostí [15], nebo stanovit jejich přibližnou
hodnotu z odvozených exponenciálních vztahů:

a) odrazný přetlak:

(25)

(26)

b) odrazný impuls:

(27)

(28)

Při dosazování vstupních hodnot Cw do těchto vztahů je
nutné respektovat dvě odlišnosti od výpočtů odrazného pře-
tlaku a odrazného impulsu v otevřeném prostoru mimo bu-
dovy:

a) indexy f zde označují podmínky detonace ve volném vzduš-
ném prostoru („free air“) v místnosti a za velikost nálože
Cw se dosazuje, odlišně od vzorce (3);

b) Cw = CN · kTNT–p · kE ·kG = CN · kTNT–p · kE , (29)

kde koeficient geometrie šíření rázové vlny kG = 1, 
nikoli 0,5.

Obr. 3. Protokol ze zjednodušeného výpočtu tlakové vlny 
programem [13]

Obr. 4. Velikost přetlaku odrazu pref pro kladnou fázi tlakového
průběhu v závislosti na vzdálenosti R uložení nálože v místnosti od
posuzované části konstrukce podle vzorců (18)-(20) v porovnání 

s výpočty přetlaku odrazu pref podle vzorců (25)-(26) pro místnosti 1-3
a – průběh přetlaků pro uvažované vzdálenosti nálože od konstrukce,

b – zoom průběhu závislostí

a)

b)

obzor_9_2009.qxp  30.10.2009  13:54  Stránka 260



STAVEBNÍ OBZOR 9/2009 261

Hodnoty výpočtu přetlaku odrazu pref+, vypočtené dvěma
zjednodušenými postupy podle vzorců (18) a (19), odvoze-
nými pro šíření výbuchové vlny ve venkovním prostoru, a
dále pro porovnání výsledky přímého výpočtu odrazného
přetlaku v místnostech podle vzorců (25) a (26) pro vybrané
místnosti podle metodiky [15], jsou vyneseny do obr. 4:

– místnost 1: objem 69 m3, výfukové otvory 1,7 m2, plocha
stěn, podlahy a stropu 104,9 m2 (obr. 1);

– místnost 2: objem 69 m3, výfukové otvory 1,7 m2, plocha
stěn, podlahy a stropu 91,5 m2;

– místnost 3: objem 255,8 m3, výfukové otvory 24,7 m2,
plocha stěn, podlahy a stropu 283,1 m2.

Z porovnání výsledků oběma zjednodušenými postupy je
zřejmé, že obě metodiky jsou pro středně velké a velké míst-
nosti dostatečně přesné a lze je použít pro libovolnou pozici
uložení nálože ve vnitřních prostorách místností. Součtové tla-
kové zatížení na stěny místnosti pload+ a pload– v důsledku odra-
zu od okolních stěn, stropu a podlahy je vyneseno v obr. 5. 

Porovnejme nyní vypočtený přetlak na vybranou stěnu 1
(při označení podle obr. 1), vypočtený programem LS
DYNA [16], uvažující interakci prostředí místnosti s jejími
stěnami (Fluid-Structure Interaction) na obr. 6. Stěna je roz-
dělena na 16 polí a v každém z nich je vypočten a vynesen
střední přetlak pro kufřík s výbušinou umístěnou ve středu
místnosti. Z obrázku je zřejmé, že v důsledku odrazu od stěn
se výbuchové špičky vzájemně superponují a jejich obalová
křivka přibližně odpovídá vzorcům (23) a (24).

Porušení okenních a dveřních konstrukcí
O porušení zasklení okenní nebo dveřní konstrukce, a tedy

otevření výfukových otvorů místnosti při působení přetlaku

zjednodušeně kolmo na střednicovou rovinu skla, rozhoduje
[8], [12]:
– dosažení meze pevnosti skla za ohybu, 
– překročení mezní ohybové deformace.

O vytržení celé okenní nebo dveřní konstrukce rozhoduje
způsob zajištění smykové únosnosti spoje okenní konstruk-
ce/stěna (dveře/stěna). O vytržení celých okenních křídel
rozhoduje směr působení zatížení na okenní křídlo, tedy zda
se při zatížení opírá o ozub okenního rámu, nebo je  drží jen
závěsy a závěry. Mezní únosnost závěsů okenních křídel je
přibližně 8-10krát větší, než odpovídá únosnosti vlastního
zasklení oken. 

Při zatížení konstrukce účinky výbuchu zpravidla dochází
k většímu či menšímu poškození okenních nebo dveřních
konstrukcí. Riziko lze odhadnout na základě kritérií odvoze-
ných ze zjednodušených modelů interakce rázové vlny s kon-
strukcí, nebo přesněji na základě výpočtů odezvy konstruk-
ce. Podrobnějším výpočtům poškození oken je věnována
práce [8]. Nicméně vzhledem ke značnému přetlaku v posu-
zovaných místnostech obou budov od výbuchu nástražného
systému stačí posouzení oken a dveří podle tab. 1.

Výpočet porušení stěn 
Pro posuzování zdiva stěn a pilířů konstrukce místnosti

lze použít odhad zatížení pload+ a délku jeho působení tload+,

Obr. 6. Průběh středního tlaku na základě trojrozměrného výpočtu
interakce tlakové vlny od výbuchu nálože ve středu místnosti se

stěnou v bodech odpovídající členění stěny na obdélníky (b)

Obr. 5. Zatížení od tlakové vlny od výbuchu nálože uvnitř místnosti
v závislosti na vzdálenosti R nálože od posuzované zdi

a – zatížení pload+ a pload–, b – trvání přetlakové fáze tload+

a)

b)

p + [kPa] Účinek

do 0,5 žádné poškození

0,5 ~ 1
malé poškození okenních výplní 
(praskliny skel bez vysypání trosek apod.)

1 ~ 2
větší poškození okenních výplní, 
dílčí vysypání trosek skel

3,5 většina zasklení rozbita

2 ~ 5
částečné poškození rámů dveří a oken; 
porušení omítky a vnitřních dřevěných 
konstrukcí místnosti apod.

7,5
úplné rozbití zasklení, poškození dveří 
a oken, trhliny ve zděných příčkách

5 ~ 20
zničení oken, poškození lehkých příčkových 
konstrukcí

Tab. 1. Kritéria poškození oken a dveří přetlakem p+

v dopadající vzdušné vlně od výbuchu
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vypočtených pro možnou vzdálenost R uložení nálože od
stěny, okna, dveří nebo pilířů meziokenních či vnitřních. 

Pro stanovení nebezpečí porušení byl použit program pro
ekvivalentní statický výpočet stěny zatížené rovnoměrně
spojitě zatížením pload+ s délkou působení tload+ [14]. V rámci
tohoto programu lze volit okrajové podmínky (podepření
stěnodesky). V případě příček byly pro konkrétní budovu
jednotlivé stěnodeskové prvky zjednodušeně uvažovány
jako samostatné, kloubově uložené po celém obvodu. Z hle-
diska nejistoty ve zjednodušení působení tlakové vlny od
výbuchu je i toto zjednodušení přijatelné a opodstatněné 
z hlediska inženýrského odhadu účinků výbuchu. Příklad
protokolu o výpočtu dynamické odezvy konstrukce pro vy-
branou zděnou stěnu a zvolenou pozici nálože před stěnou je
uveden na obr. 7.

Program [14] pro zjednodušený výpočet vychází z meto-
diky ekvivalentního statického výpočtu. Nejprve je tedy
nutné stanovit naladění stavební konstrukce nebo její části.
Pro zatížení tlakovou vlnou, která vytváří zjednodušeně spo-
jité rovnoměrné zatížení konstrukce, je zpravidla dominant-
ním vlastním tvarem 1. vlastní tvar s kmitnou ve střední části
stěnodeskové (mísovitý průhyb) nebo nosníkové konstruk-
ce. Vzorec pro výpočet vlastní frekvence stěnodeskové kon-
strukce [3]

(30)

kde je desková tuhost;

E je modul pružnosti;
v – Poissonovo číslo;
h – tlouš	ka desky;
μ – hmota jednotkové plochy desky. 

Dynamický součinitel δ, zpravidla odvozený pro ekviva-
lentní statický výpočet pro soustavu s jedním stupněm vol-
nosti, je funkcí vlastní periody dominantního kmitání kon-
strukce T a doby působení tlakové vlny t+ nebo t– podle toho,
zda uvažujeme přetlakovou, nebo podtlakovou fázi. Mezi
vlastní periodou T a vlastní kruhovou frekvencí ω platí vztah

(31)

Pro pružně plastickou soustavu je dynamický součinitel δ
funkcí poměru doby působení rázové vlny t+ nebo t– na vlast-
ní periodě kmitání konstrukce T(i) = T a na přetvárnosti (duk-
tilitě) konstrukce

(32)

kde ym je celkový pružný + plastický průhyb (posunutí) kon-
strukce, yel je pružná část průhybu (posunutí).

Obvykle lze součinitel duktility km pro rázové jevy (velmi
rychlé) při ohybovém namáhání konstrukce uvažovat v roz-
mezí pro zdivo 3-5, pro železobeton, ocel a dřevo 5-10. Pro
zatížení rázovou vlnou je velikost dynamického součinitele
s uvažováním přetvárnosti konstrukce v mezích δ = 1 ~ 2.
Jeho velikost odvodil Newmark  [6] pro zjednodušenou sou-
stavu s jedním stupněm volnosti 

(33)

Kombinace statického a dynamického zatížení
Jestliže dojde k překročení meze únosnosti Rtfd, objeví se

v materiálu konstrukce trhlina. Takže pro bezpečnou kon-
strukci musí platit nejnepříznivější podmínka, a to na zákla-
dě porovnání napětí

min (σg ± σexpl) ≥ – Rtfd ,  nebo po úpravě σexpl – σg ≤ Rtfd ,  (34)

kde σexpl je napětí od účinků tlakové vlny výbuchu a σg je
normálové napětí v daném místě (spáře) od vlastní tíhy nad-
loží nebo podmínka přípustného mezního pootočení ψ. Jeho
hodnota na mezi porušení je přibližně v rozmezí 2,3˚-5,7˚
pro zdivo [6], [9], minimálně 6,5˚ pro železobeton a 10,5˚
pro ocel

ψ = 2 arctg (2 y / l ) , (35)

kde y je maximální dosažený průhyb desky (ve středu rozpě-
tí) a l je rozpětí konstrukce v kratším směru.

Při navrhování konstrukcí podle teorie mezních stavů
bývá vhodnější, zejména pro železobetonové konstrukce,
uvažovat místo meze únosnosti Rtfd moment na mezi únos-
nosti, případně i v kombinaci s normálovou silou. V případě
programu [14] pro zjednodušený výpočet únosnosti kon-
strukce je výstupem programu průhyb a maximální moment
od účinků výbuchu. 

Ohrožení stavební konstrukce
Při výpočtu úrovně zatížení pload+ se toto zatížení pohybu-

je uvnitř místností v řádu megapascalů nebo stovek kilopas-

Obr. 7. Protokol z ekvivalentního statického výpočtu obvodové
stěny místnosti 3 (obr. 1) pro vzdálenost nálože od stěny 1 m 

při použití programu [14]
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calů. Při porovnání tak vysokých zatížení s únosností oken a
dveří podle tab. 1 je zřejmé, že okenní a dveřní otvory budou
výbuchovou vlnou proraženy (zničeny) a umožní výfuk tla-
ku do okolních prostor (venkovních nebo vnitřních).

Vypočtené ohybové momenty ve střední části stěnodesky
mx a my, maximální průhyb y ve středu stěnodesky a úhel ϕ
natočení střednice stěnodesky uvádí tab. 3. Za mezní hodno-

tu, při které dochází k havárii zdiva stěnodesky (zlomení,
vymetení úlomků cihel apod.), byl zvolen úhel ψ = 5˚. Jed-
notlivé zdi místností jsou pro přehlednost očíslovány, viz
půdorys na obr. 1.

Z tabulky 3 je zřejmé, že příčky do tlouš	ky 150 mm bu-
dou výbuchem zničeny. Protože výbuchové tlaky výrazně
překračují mez jejich únosnosti, budou trosky vymeteny do

okolních prostor. Tlusté zděné
stěny a meziokenní pilíře
tlouš	ky od 900 mm výše bu-
dou zničeny pouze při umístě-
ní nálože v jejich blízkosti
okolo 1 m. Při vzdálenosti vět-
ší než 2 m masivní konstrukce
přenesou výbuchové tlaky bez
zhroucení a dalších vážných
závad. Samozřejmě omítka
bude poškozena, ve zdech se
projeví trhliny, mohou vypad-
nout úlomky cihel, ale kon-
strukce se nezřítí.

Zbývá problematika strop-
ních konstrukcí a podlah. Po-
drobnější výkresy, případně
sdělení, nebyly k dispozici, a
tudíž nebylo možné se jimi
podrobněji zabývat. Podle ře-
zu konstrukcí  jde o tlouš	ku
stropních konstrukcí okolo 1 m,
zahrnujících konstrukci pod-
hledu stropu, pravděpodobně
stropní trámy, záklop, kon-
strukci násypů a podkladních
vrstev a konstrukci podlahy. 

Je pravděpodobné, že po-
kud se zřítí masivní nosná ze�
nebo pilíř (tl. nad 900 mm) pod
stropem, konstrukce  nad ním
se propadne a dojde i k poško-
zení vyšších podlaží. Pokud
byl nástražný systém umístěn
tak, že by tlusté stěny a pilíře
nebyly porušeny, mohlo by
přesto dojít k poškození stro-
pů, zřícení nebo porušení pod-
hledů, vysypání násypů (díl-
čí), a zřejmě významnějšímu
poklesu podlahy (lavorovitý)
ve vyšším podlaží s důsledky
porušení i tenkých příček nad
tímto poklesem.

Ohrožení osob
Vliv výbuchu na osoby lze

rozdělit na přímý účinek tla-
kové vlny a druhotný účinek
od letících trosek. Zvláš	 ne-
bezpečné jsou přetlaky v roz-
mezí 0,005-0,020 MPa, při
kterých je velmi pravděpodob-
né poranění osob troskami
létajících (na velké vzdálenos-
ti desítek až stovek metrů)
rozbitých skleněných výplní
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R p load+ t load+ M ver M hor γ ϕ

[m] [MPa] [s] [kNm] [kNm] [mm] [deg]

1,5 20,53 0,006 359,5 141,1 7 088,30 157,7 velmi pravděpodobné

2,5 5,0853 0,0078 115,8 45,4 2 282,40 117 velmi pravděpodobné

2 9,2745 0,007 187,8 75,8 3 696,60 138,5 velmi pravděpodobné

5 0,8892 0,011 28,3 11,4 556,8 43,4 velmi pravděpodobné

1 64,733 0,005 4 902,30 1 923,50 687,5 52,3 velmi pravděpodobné

3 3,1512 0,0086 408,9 160,4 57,3 4,7 poškození trhlinami

6 0,5847 0,012 105,3 41,3 14,8 1,2 není pravděpodobné

1 64,737 0,005 10 202,00 4 122,00 150,9 12,3 pravděpodobné

2 9,2745 0,007 2 030,20 820,4 30,0 2,5 není pravděpodobné

4 1,5219 0,0098 459,7 185,8 6,8 0,6 není pravděpodobné

1 64,737 0,005 9 227,40 4 049,80 44,3 6,3 poškození trhlinami

2 9,2745 0,007 1 751,10 768,5 8,4 1,2 není pravděpodobné

4 1,5219 0,0098 368,6 161,8 1,8 0,3 není pravděpodobné
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1

ze�  6 700×2 800×100

2

ze�  5 430×2 800×100

3

ze�  6 700×2 800×520

4

ze�  5 430×2 800×1 100

5

meziokenní pilíř  1 630×2 800×1 100

Tab. 2. Funkce λ2 pro výpočet 1. vlastní frekvence stěnodeskové konstrukce [13]

Tab. 3. Ohrožení stěn místnosti (podle obr. 1) při různé vzdálenosti nálože od zdiva
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oken a dveří. Při tomto tlaku nejsou trosky sraženy k zemi,
ale „plachtí“ venkovními nebo i vnitřními prostorami. Pro
odhad ohrožení osob lze použít tab. 4. Kromě uvedených
úrazů mohou být lidé zraněni padajícími částmi zdiva, popř.
propadlými stropy. Druhotné účinky havárie části budovy
jsou mnohdy nebezpečnější než účinky od přetlaku výbuchu.

Při hodnocení ohrožení osob v okolí místností s teroristic-
kou náloží se tlaková vlna bude šířit okolními chodbami ve
větších vzdálenostech i při relativně malých, pro zdravého
člověka bezpečných přetlacích. Pro invalidní nebo starší
osoby však může  být i nízký přetlak nebezpečný vzhledem
k ohrožení pádem na podlahu a druhotným zraněním.

Závěr
Na příkladu konkrétní budovy je řešena možnost ohrože-

ní její bezpečnosti výbuchem teroristické nálože, přinesené
do budovy v kufru a vybavené systémem pro její iniciaci.
V rámci příspěvku jsou porovnány zjednodušené postupy
stanovení účinků výbuchu, tedy parametrů tlakové vlny a
vyvozeného zatížení, kterým působí tlaková vlna na vnitřní
konstrukce a případně se šíří i do okolí objektu otevřenými
(rozbitými) okenními a dveřními otvory. Vzhledem k nejis-
totám ve stanovení všech parametrů výbuchového zatížení je
předložena zjednodušená metodika, která umožňuje tyto
parametry stanovit a na jejich základě posoudit vlastní sta-
vební konstrukci. Nejistotu ve stanovení parametrů výbu-
chového zatížení lze stanovit podle výsledků výpočtu pomo-
cí empirických vzorců několika autorů.

Analýza stavební konstrukce ohrožené výbuchem je zalo-
žena na ekvivalentním statickém výpočtu, vycházejícím ze
soustavy s jedním stupněm volnosti, a stanovením dynamic-
kého součinitele pro pružně plastickou soustavu. Na základě
maximálních momentů a průhybů konstrukce je posuzováno
ohrožení konstrukce výbuchem.

Příspěvek je doplněn tabulkami s údaji o porušování
okenních a dveřních otvorů výbuchem a vlivu výbuchu na
osoby. Konečně na příkladu konkrétní místnosti je analyzo-
váno její ohrožení i ohrožení celé budovy při variantním
umístění nálože v blízké či větší vzdálenosti od nosné kon-
strukce a příček.

Použité programy [13] a [14], vycházející ze zjednoduše-
né metodiky stanovení zatížení od výbuchu, vypracované
autory příspěvku a dostupné na webových stránkách ČVUT,
jsou jistě cenné pro rychlý a dostatečně inženýrsky oprávně-
ný odhad porušení konstrukce zatížené výbuchem.

Práce na této problematice byla podporována projektem
č. 103/08/0859 GA ČR „Odezva konstrukci při static-
kých a dynamických zatíženích působených přírodní a
lidskou činností“. 
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Makovička, D. et al.: Exposure of Building Structure to
Charge Explosion in Interior

This paper seeks to examine explosion loading on the
external structure of walls of a room inside an older
masonry building in case of remote blasting of a terror-
ist charge. The charge of the explosive with a tripwire,
brought in a suitcase, was placed in the store of the build-
ing. It can be initiated remotely at the right time.
Compressive effects on the inner structure of the build-
ing have been determined. For the calculation of the
loading caused by the explosion, simplified methods were
used and, in an example of a specific structure, com-
pared with the result of a 3D computation, assuming the
specific shape, filling of the room and the position of the
charge in determining the loading. An equivalent struc-
tural analysis was applied for the calculation of the
response. Criteria of masonry failure and a threat to the
surroundings of the explosion, including health hazard
to people, are determined for the assessment of the
response of the structure. 

Skupina 
zranitelnosti

Přetlak p +

[MPa]

0
měně než 

0,010

při přetlaku cca 0,015 MPa 
dojde k povalení stojící 
osoby

při přetlaku cca 0,034 MPa 
dojde k prasknutí ušních 
bubínků

2
0,030 

až 0,150

3
0,150 

až 0,200
smrtelná zranění

Popis zranění

zranění od přímého působení tlakové 
vlny je nepravděpodobné

1
0,010 

až 0,030

lehké 
úrazy 
osob

těžké úrazy osob

Tab. 4. Zranitelnost osob přetlakem v dopadající vzdušné 
rázové vlně p+
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Makovička, D. u.a.: Gefährdung der Konstruktion eines
Gebäudes bei einer Explosion im Innenraum

Der Artikel behandelt die Bestimmung der Explosions-
belastung der Außenwandkonstruktion eines Raums im
Innern eines älteren gemauerten Gebäudes bei Fernaus-
lösung einer terroristischen Sprengladung. Die in einem
Koffer an Ort und Stelle gebrachte Sprengladung mit
einem Lockmittelsystem wurde im Lager des Gebäudes
platziert. Im geeigneten Moment kann sie von fern ge-
zündet werden. Es werden die Druckwirkungen der
Explosion auf die innere Konstruktion des Gebäudes

bestimmt. Für die Berechnung der durch die Explosion
ausgeübte Belastung werden vereinfachte Ansätze be-
nutzt und am Beispiel der konkreten Konstruktion mit
dem Ergebnis einer dreidimensionalen Berechnung ver-
glichen, die bei der Bestimmung der Belastung die
konkrete Form und die Ausfüllung des Raums sowie die
Lage der Sprengladung in Betracht zieht. Für die Be-
rechnung der Reaktion wurde eine äquivalente statische
Berechnung angewandt. Zur Beurteilung der Reaktion
der Konstruktion werden Kriterien der Beschädigung
des Mauerwerks und der Gefährdung der Umgebung
der Explosion einschließlich der Gefährdung von Per-
sonen durch die Druckwirkungen bestimmt. 

�dizertace
Analýza způsobů ochrany povrchových 
objektů před vlivy ražených podzemních staveb
Ing. Pavel Růžička

Dizertace poukazuje na velký význam pravděpodobnostního
řešení vlivu pevnostních a přetvárných parametrů předsunu-
té clony z tryskové injektáže, která omezuje deformace při
tunelování podél zástavby. Vyřešení ochrany má velký prak-
tický vliv.

Psychologické aspekty přípravy 
navrhování staveb
Ing. Karel Smejkal

Práce je zaměřena na vytvoření nových součástí metodiky
navrhování občanských staveb z hlediska psychologických
aspektů. Byla vytvořena preferenčně strukturální metoda
použitelná jako podklad pro komplexní návrh stavby.

Návrh alternativní metody pro predikci
časových řad
Ing. Petr Kalčev

Dizertace se věnuje analýze časových řad, což je jeden z nej-
častěji používaných modelových přístupů. Autor navrhl
vlastní alternativní metodu, kterou nazval teorie vln.

Modelování gravitačního pole Země
založené na konceptu Hilbertova prostoru
Ing. Otakar Nesvadba

Navržené postupy jsou alternativou k metodě konečných
prvků a vypořádávají se s problematikou numerické stabili-
ty výpočtu a vhodné volby bázových funkcí.

Bytová politika a limity reprodukce
bytového fondu
Ing. Lucie Brožová

Dizertace se zabývá problematikou státní bytové výstavby.
Byl vytvořen model této politiky. Přínos autorky je zejména
v oblasti bydlení seniorů, pro něž se navrhují různé možnos-
ti řešení a ukazují se dopady a důsledky.

Česká betonářská společnost ČSSI

Soutěž
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Využití čistírenského kalu při lehčení 
cihelného střepu

doc. Ing. Radomír SOKOLÁŘ, Ph.D.
Ing. Aleš PETRŮ 

VUT – Fakulta stavební
Brno

Posuzován byl vliv různého množství kalu z čistírny od-
padních vod jako lehčiva ve směsi pro výrobu tepelně
izolačních tvarovek typu THERM v porovnání se stan-
dardním lehčivem – pilinami. Z technologického hle-
diska zvyšuje jeho přídavek množství rozdělávací vody a
pevnost výsušku i vypáleného střepu při srovnatelné
objemové hmotnosti střepu vylehčeného pilinami. Kal
jako vyhořívající lehčivo je výhodný z hlediska emisí CO
a SO2 při výpalu a výrazně nezvyšuje množství vyluho-
vatelných toxických látek ve vypáleném střepu.

Úvod
Hledání vhodného, a zejména levného, lehčiva pro výro-

bu cihlářských tvarovek pro obvodové zdivo je stále aktuál-
nějším a důležitějším krokem technologie výroby těchto
produktů. Zvyšování tepelně izolačních vlastností tvarovek
typu THERM (součinitel prostupu tepla tvarovek tlouš	ky
440 mm dosahuje hodnot okolo 0,25 W m–2K) přináší neu-
stálé zvyšování podílu děrování tvarovek (nad 50 %) a sou-
časně zeslabování tlouš	ky střepu. Tento trend vytěsňuje
dříve standardně používaný typ lehčiva – dřevěné piliny v
množství do 30 % objemových výrobní směsi. Stále větší
nedostatek a rostoucí cena této suroviny nutí výrobce zabý-
vat se jejich možnou náhradou. Navíc nově používané alter-
nativy (např. kaly vznikající při recyklaci papíru) přinášejí
pro stávající technologii výroby mnoho pozitiv – zvyšují
pevnost výsušku i vypáleného střepu, zlepšují přetvárné
vlastnosti těsta apod. 

Vlastnosti a použití
Kal z čistírny odpadních vod (ČOV) je nevyhnutelným

odpadem při úpravě vody a jejím čištění. Představuje při-
bližně 1-2 % objemu čištění vod, je v něm však obsaženo až
80 % původního znečištění. Tento druh odpadu je klasifiko-
ván jako nebezpečný katalogového čísla 190811 – Kaly
z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahu-
jící nebezpečné látky. Surové kaly mohou obsahovat různo-
rodé patogenní mikroorganizmy, produkty rozkladu a zvýše-
nou koncentraci těžkých kovů (Zn, Cu, Co, Pb, Hg, Cr, Cd).
Zpracovávají se zahuš	ováním, stabilizací (biologickou, che-
mickou, tepelnou), odvodněním (flotací, odstředěním), de-
zinfekcí. 

Využití pro tento odpad se hledá především v zemědělství
(kolem 35 %), čemuž nahrává legislativa i dosavadní publi-
kované možnosti [1]-[4]. Vzhledem ke stále se zpřísňujícím
hygienickým limitům se bude využití kalů v zemědělství
omezovat, protože většina kalů z větších měst a průmyslo-
vých aglomerací nesplňuje potřebná kritéria. Aplikace v ze-

mědělství je navíc převážně sezónní a odpad se produkuje
celoročně. Odhaduje se [5], že náklady spojené se zneškod-
ňováním kalů činí v současné době asi 60 % veškerých pro-
vozních nákladů čistíren odpadních vod. Vzhledem ke směr-
nicím EU, které vyžadují čistírnu v každé městské aglome-
raci (i obcích s více než 2 tis. obyvateli), se očekává výraz-
né zvýšení produkce kalů o 50 % proti roku 1997. 

V Evropě se ročně vyprodukuje kolem 7 mil. t kalů ročně,
z toho 40 % se ukládá na skládky, protože nevyhovuje limit-
ním hodnotám, 37 % se využívá k přímé aplikaci v zeměděl-
ství, 11 % se spaluje, 4 % se ukládají v jiné formě a pro 8 %
existují jiné způsoby využití (solidifikace a následné spalo-
vání) [6]. 

Patent na využití kalu z odpadních vod v cihlářství pochá-
zí z roku 1889. Kal z ČOV se  od roku 1979 například úspěš-
ně využívá při výrobě cihel v Port Elizabeth v Jižní Africe
[7]. Přidává se až 30 % kalu k surovině, zneškodňuje se
nejen kal (670 tis. t ročně), ale i toxické těžké kovy, stejně
jako nebezpečné mikroorganizmy. V ČR již proběhly polo-
provozní zkoušky s přidáváním těchto kalů a výsledné zprá-
vy [8], [9] uvádějí shodné závěry – bazické kaly kovů jsou
již při homogenizaci vázány sorpčně i iontově na hlinitokře-
mičitany. Při sušení dochází k dehydrataci hydroxidů, dekal-
cinaci a postupné přeměně na těžko rozpustné oxidy. Při vý-
palu vznikají hlinitokřemičitany a křemičitany kovů. Slou-
čeniny chrómu přecházejí na těžko rozpustný oxid chromitý.
Proti jiným způsobům je téměř vyloučen úlet oxidů kovů do
ovzduší. 

Literatura [10]-[15] uvádí mnoho dalších referencí, které
se shodují v základních závěrech. Kal primárně slouží jako
lehčivo, snižuje objemovou hmotnost a pevnost, limitní hod-
nota přídavku do 30-40 %, větší množství již způsobuje
technologické problémy a pokles pevnosti střepu větší než
50 %. Dále zvyšují plastičnost a zlepšují reologické vlast-
nosti těsta, díky obsaženým vláknům umožňují rychlejší
sušení výlisků. Nevýhodou může být zápach při sušení a
výpalu, náchylnost k tvorbě výkvětů a černých jader. Případ-
ná emise toxických látek se dá ovlivnit přísadou dalších lá-
tek (vodního skla, ostřiva aj.). 

Využívá se také zpopelněný kal, který působí jako tavivo
[16], přidáním 10 % mají cihly větší pevnost než bez pope-
la. V Japonsku [17] existuje dokonce speciální použití –
popel z kalu, slisovaný a vypálený na 1 050 ˚C do dlaždic  se
používá při výstavbě Tokijského metra.  

Výhodou je i vysoká výhřevnost kalů z ČOV – uvádí se
[10] obvykle v intervalu 10,5-18,8 MJ–1 kg, což je srovnatel-
ná hodnota s hnědým uhlím nebo palivovým dřevem. V pra-
xi se výhřevnost pohybuje spíše na nižší hodnotě. Platí to
však pouze pro sušinu. Vysoký obsah vody v kalech (45 až
95 %) vyžaduje energii na vysušení, což v některých přípa-
dech může přinést dokonce zápornou tepelnou bilanci.
V cihlářství však takový obsah vody může být výhodou, pro-
tože se nemusí přidávat rozdělávací voda. Konkrétní příklad
[14] uvádí úsporu až 7 mil. l/rok. Ani konzistence, závislá na
obsahu vody, není problém. V tekutém stavu (čerpatelném,
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tj. 15-20 % sušiny) jsou sice vyšší náklady na dopravu, ale
výhodou je snazší manipulace a větší bezpečnost pro obslu-
hu. Ve stavu rypném (kal odvodněný na vlhkost cca 50 %)
jej pak může velice jednoduše dávkovat běžný skříňový
podavač.

Sledovaný chemicky neupravený kal pochází z čističky
odpadních vod v Modřicích. Pro experiment byl dávkován
k cihlářské zemině v dodaném stavu (sušina kolem 25 %).

Celková ztráta žíháním 52,5 % (obr. 1) je srovnatelná s hod-
notami zjištěnými u papírenských kalů. Rentgenová analýza
prokázala pouze přítomnost kalcitu a křemene.

Metodika experimentů
Cílem výzkumných prací bylo experimentálně posoudit

vliv sledovaného kalu jako lehčiva v surovinové směsi pro
výrobu tepelně izolačních tvarovek typu THERM cihelny
TONDACH Šlapanice. Na případové studii, která výběrem
surovin zohledňuje i ekonomické hledisko v podobě mini-
malizace přepravních nákladů (vzdálenost mezi ČOV a ci-
helnou je 15 km), je demonstrován vliv rostoucího podílu
kalu (0-30 %) především na pórovitost vypáleného střepu
(objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost) a na užitné vlast-
nosti (pevnost, součinitel tepelné vodivosti, výkvětotvor-
nost) v porovnání s nelehčenou variantou, resp. střepem leh-
čeným pilinami. Jsou zohledněny i vlivy kalu na vlastnosti
vytvářecí směsi (pevnosti výsušku, rozdělávací vody, citli-
vosti k sušení) a ekologické aspekty použití (emise CO a
SO2 během výpalu, vyluhovatelnost toxických látek), proto-
že je zařazen do kategorie nebezpečných odpadů. 

Bylo připraveno pět směsí (% hmotnostní) lišících se pří-
davkem lehčiva do základní cihlářské zeminy, která se po-
užívá pro výrobu tvarovek typu THERM, a to:

– zemina (100 %) – (označení S)
– zemina (90 %) + kal z ČOV (10 %) – (označení SKA),
– zemina (80 %) + kal z ČOV (20 %) – (označení SKB),
– zemina (70 %) + kal z ČOV (30 %) – (označení SKC),
– zemina (96 %) + piliny (4 %) – (označení SPI).

Zkušební vzorky (cihelky) velikosti 100x50x14 mm (po-
dle ČSN 72 1565-4) byly připravovány ručním stloukáním
do forem z těsta, jehož pracovní vlhkost wr odpovídala
deformačnímu poměru 0,6 podle Pfefferkorna (ČSN 72
1074). Na takto připravených vzorcích byla stanovena citli-
vost k sušení podle Bigota CSB (ČSN 72 1565-11) a délko-
vá změna sušením DS (ČSN 72 1565-5). Na výsušcích byla
provedena zkouška pevnosti v ohybu σpo-s (ČSN 72 1565-7).
Množství emisí během výpalu připravených vzorků sledoval
elektronický analyzátor spalin (TESTO M-I 300). Výpal pro-
bíhal v laboratorní elektrické peci o objemu 5 dm3. Použitá
pálicí křivka: nárůst teploty 250 ˚C/h, max. teplota 950 ˚C

s výdrží 1 h na této teplotě. Vzorky se vypalovaly vždy po
dvou kusech, v peci se uložily druhou největší plochou na
podložku z cordieritu. Následně se zkoušela náchylnost ke
vzniku výkvětů (ČSN 72 1565-13) a pevnost v ohybu σpo-s

(ČSN 72 1565-7). Vyluhovatelnost toxických látek byla sta-
novena chemickým rozborem vodného výluhu vypálených
střepů. Pórovitost vypáleného střepu byla posouzena na
základě nasákavosti N, objemové hmotnosti ρ a zdánlivé
pórovitosti PZ (ČSN 72 1565-6). Součinitel tepelné vodi-
vosti λ střepu byl stanoven nestacionární metodou horkého
drátu měřidlem Shotherm QTM.

Vlastnosti plastického těsta 
Příměs kalu v cihlářské zemině zvyšuje množství rozdělá-

vací vody, citlivost k sušení, pevnost v ohybu výsušku
(v porovnání se směsí S bez příměsi) a smrštění sušením
(tab. 2). Z těchto důvodů je vhodné použít ve směsi i vyšší
podíl ostřiv, např. křemenného písku nebo elektrárenského
popílku, který může dále zvyšovat tepelně izolační vlastnost
střepu.

Vlastnosti vypáleného střepu
Kal prokázal dostatečnou lehčicí schopnost – pro dosaže-

ní objemové hmotnosti vypáleného střepu kolem 1 550 kg m–3,
což je v současné době průměrná hodnota dosahovaná u tva-
rovek THERM, postačí kolem 25 % kalu (přepočteno na

Obr. 1. Termická analýza kalu – navážka 47, 1643 mg [2]

I IIb

pH – ≥6 7,33

rozpuštěné látky 400 6 000 4 110

chloridy 80 1 500 76

fluoridy 1 15 0,2

sírany 100 2 000 452

As 0,05 0,2 <0,05

Ba 2 10 0,14

Cd 0,004 0,1 <0,003

Cr 0,05 1 0,011

Cu 0,2 5 0,07

Hg 0,001 0,02 0,0045

Mo 0,05 1 <0,50

Ni 0,04 1 0,081

Pb 0,05 1 <0,05

Sb 0,006 0,07 <0,05

Se 0,01 0,05 <0,02

Zn 0,40 5 0,02

DOC 50 80 1 099

fenoly 0,1 – 0,38

Ukazatel

Třída vyluhovatelnosti - 
limit Kal

[mg.l–1]

Tab. 1. Kal jako nebezpečný odpad z hlediska vyluhovatelnosti
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sušinu) v surovinové směsi. Zvýšení množství kalu ve směsi
s cihlářskou zeminou snižuje objemovou hmotnost vypále-
ného střepu, které lze modelovat lineárním průběhem s vy-
sokou hodnotou spolehlivosti R– (obr. 2). 

Dilatometrické křivky na obr. 3 dokumentují nepatrný
vliv příměsi kalu na délkové změny střepu během výpalu.
Pouze je třeba počítat s menším smrštěním střepu po výpalu
(o 0,1 %) v případě jeho použití, čímž je do určité míry kom-
penzováno větší smrštění sušením takto lehčených střepů

(tab. 2), které se promítá i do celkové délkové změny DC
(tab. 3). Nezanedbatelným přínosem je i větší pevnost
v ohybu střepu lehčeného kalem v porovnání se střepem leh-
čeným pilinami při porovnatelné objemové hmotnosti, resp.
porovnatelném součiniteli tepelné vodivosti střepu (směs
SKB vs. SPI).

Ekologické aspekty využití 
Obsah oxidů uhlíku ve spalinách byl měřen jako oxid

uhelnatý CO, který přístroj měří přímo (CO2 pouze nepřímo
počítá). Nesporná výhoda kalu z ČOV (směs SKB) v porov-
nání s pilinami (směs SPI) z hlediska obsahu CO ve spali-
nách při výpalu střepu vylehčeného na obdobnou objemo-
vou hmotnost je jasně dokumentována na obr. 4. Velmi příz-
nivých výsledků dosáhl i z hlediska vzniku emisí SO2 ve
spalinách – ani maximální množství kalu (30 %) v surovino-
vé směsi nezvyšuje obsah oxidu siřičitého ve spalinách.
U všech posuzovaných směsí  nepřesáhl 5 ppm. Paradoxně
jde o nižší hodnoty, než jaké byly naměřeny u porovnáva-
cích směsí SPI (max. 31 ppm SO2 při 450 ˚C), resp. S (max.
81 ppm SO2 při 950 ˚C).

Zkouška vyluhovatelnosti toxických látek probíhala podle
ČSN EN 12457-4. Zatřídění  bylo provedeno v souladu
s vyhláškou Ministerstva životního prostředí o podrobnos-
tech nakládání s odpady. Pro stanovení vodného výluhu byl
použit vypálený střep s maximálním přídavkem kalu (SKC –
obsah 30 % hmotnostních kalu) a střep bez příměsi (S). Jak
je patrné z tab. 4, v některých položkách byly překročeny
limitní hodnoty pro splnění podmínek I. třídy vyluhovatel-
noti (fluoridy, sírany, chróm). Jde však o problém použité
cihlářské zeminy, nebo	 toto zvýšení bylo zjištěno u obou
posuzovaných střepů (tedy i u střepu bez příměsí). Podmín-
ky maximálních hodnot pro II. třídu vyluhovatelnosti oba
vypálené střepy splnily.

Na vyšší obsah síranů ve vypáleném střepu s použitím
lehčiva kalu z ČOV poukazuje i mírné zvýšení náchylnosti

w r DS CSB σpo–s

[–] [MPa]

S 30,4 –8,7 1,8 2,9

SKA 37,2 –9,0 2,0 5,4

SKB 41,0 –9,6 2,1 4,9

SKC 47,8 –9,8 2,3 4,1

SPI 35,3 –6,7 1,9 6,0

Vzorek
[%]

Tab. 2. Vlastnosti plastického těsta

Obr. 2. Vliv podílu kalu na objemovou hmotnost vypáleného střepu

Obr. 4. Obsah CO ve spalinách během výpalu

Obr. 3. Vliv přídavku kalu na délkové změny střepu během výpalu
(DKTA)

Vlastnost Jednotka S SKA SKB SKC SPI

celková délková změna DC [%] –9,8 –9,1 –10,1 –10,5 –8

objemová hmotnost ρ [kg m–3] 1 737 1 677 1 588 1 535 1 580

nasákavost varem N [%] 18,4 20,4 24,8 27,4 22,8

pevnost v tahu za ohybu σpo–p [MPa] 12,1 11,3 10 8,7 9

součinitel tepelné vodivosti λ [W m–1 K–1] 0,57 0,483 0,47 0,442 0,472

Tab. 3. Vlastnosti vypáleného střepu
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ke vzniku výkvětů. Příměs kalu pouze nepatrně zvyšuje
obsah chrómu a molybdenu ve vodném výluhu (tab. 4). 

Závěr
Využití kalů z čističek odpadních vod jako lehčiva

v cihlářské výrobě představuje perspektivní možnost likvi-
dace tohoto nebezpečného odpadu, jehož toxické látky jsou
pevně vázány ve struktuře střepu. Z technologického hledis-
ka je možné jejich vliv na vlastnosti plastického těsta i vypá-
leného střepu označit ve všech směrech jako analogický
s kaly papírenskými [18], které se v cihlářské výrobě běžně
používají. 

Článek vznikl za podpory projektu 1M6840770001
MŠMT ČR v rámci výzkumného centra CIDEAS.
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Sokolář, R. – Petrů, A.: Use of Water Treatment Plant
Sludge for Lightening of Brick Body

The effect of various amounts of sludge from the waste-
water treatment plant used as a lightening agent in mix-
tures for production of thermal insulating THERM
blocks was judged in comparison with a standard light-
ening agent, sawdust. From technological perspective, its
addition increases quantity of mixing water and strength
of the dry product, as well as of the burnt bodies while
maintaining comparable bulk density of the bodies light-
ened with sawdust. Sludge is beneficial as a burning
lightening agent given CO and SO2 emissions during
burning and it does not raise the quantity of extractible
toxic matters in the burnt bodies substantially.

Sokolář, R. – Petrů, A.: Verwendung von Klärschlamm
bei der Porenbildung im Ziegelscherben 

Es wurde der Einfluss einer unterschiedlichen Menge
von Klärschlamm als Porenbildner in der Mischung für
die Herstellung von wärmedämmenden Formziegeln des
Typs THERM im Vergleich mit standardmäßigem
Porenbildner - Sägespänen - beurteilt. Vom technologi-
schen Gesichtspunkt erhöht seine Beigabe die Menge des
Anmachwassers und die Festigkeit des ausgetrockneten
Formlings und auch des gebrannten Scherbens bei ver-
gleichbarer Dichte von mit Sägespänen porosiertem
Scherben. Der Schlamm als verbrennender Poren-
bildner ist vom Gesichtspunkt der Emission von CO und
SO2 beim Brennen vorteilhaft und erhöht die Menge
ausscheidbarer toxischer Stoffe im gebrannten Scherben
nicht wesentlich.

S SKC

pH 10,8 10,53 5,5 – 11 5,5 – 12

rozpouštěné látky 874 1 120 – –

DOC 5 2 10 30

chloridy <1 1 500 –

fluoridy 5,47 3,35 3 5

sírany 501 686 500 –

arzén (As) 0,003 0,003 0,05 0,1

baryum (Ba) 0,04 0,04 1 10

kadmium (Cd) 0,0001 0,0002 0,005 0,05

chróm (Cr) 0,1 0,17 0,1 1

mě� (Cu) <0,005 <0,005 0,5 1

rtu	 (Hg) 0,0002 0,0001 0,002 0,005

molybden (Mo) <0,05 0,07 – –

nikl (Ni) <0,02 <0,02 0,1 0,5

olovo (Pb) <0,001 <0,001 0,1 0,5

antimon (Sb) <0,001 <0,001 0,05 0,1

selen (Se) 0,007 0,005 0,05 0,1

zinek (Zn) <0,02 <0,02 5 5

ztráta sušením 
(105 ÚC)

0,52 0,24 – –

Látka

Naměřená hodnota - 
vzorek Limitní 

hodnota I
Limitní 

hodnota II

[mg.l-1]

Tab. 4.  Porovnání  vodného výluhu na vzorku s kalem (SKC) 
a s nelehčeným standardem (S) 
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Ověření Wiedemannova modelu dopravního proudu
Ing. Petr HOLCNER, Ph.D.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Významným představitelem psycho-fyziologických
mikroskopických modelů dopravního proudu je Wiede-
mannův model. Je založen na posouzení vzdálenosti mezi
vozidly a rozdílu rychlosti, podle čehož přisoudí vozidlu
některý z jízdních režimů. Příspěvek se zabývá podrob-
nou analýzou dějů v takto simulovaném dopravním
proudu a aplikací Wiedemannových kritérií na reálný
dopravní proud. Sledování reálných vozidel se provádě-
lo přesnou GPS RTK metodou. 

Úvod
Základní požadavky, kladené na model dopravního prou-

du, jsou jednoduché a samozřejmé, není však snadné je spl-

nit do důsledků. Ve stručnosti se požaduje: 

– bezkolizní simulace dopravního proudu složeného z auto-

nomních vozidel, 

– dodržení fyzikálně rozumných akcelerací, 

– asymetričnost akcelerace a decelerace, 

– nelinearita modelu [1]. 

K tomu se samozřejmě přidává přirozený požadavek, aby

model co nejvěrněji simuloval reálné děje, což se většinou

považuje za hlavní motiv konstruování modelů. Splnění to-

hoto požadavku se i obtížně prokazuje. Je nutno si připustit,

že úspěšnost modelu se musí posuzovat vzhledem k účelu

použití. Nelze očekávat univerzální shodu s realitou ve

všech parametrech a v celém rozsahu zkoumaných provoz-

ních režimů. 

Očekávaným produktem simulace na liniové komunikaci

nebo na dopravní síti jsou základní charakteristiky dopravní-

ho proudu – hustota, rychlost a intenzita – pro zobrazení

jejich vzájemného vztahu se standardně používají funda-

mentální diagramy. Intenzita je pak brána jako základní údaj

pro návrh dopravní sítě včetně projekčních parametrů. Pro

tyto účely existují komerční softwary, založené na různých

modelech dopravního proudu. Uživatelé tyto produkty hod-

notí především podle věrohodnosti výsledků, uživatelského

komfortu a přesvědčivosti vizualizací. Při utilitárním přístu-

pu se jen málokdo zajímá o princip použitého modelu a tvůr-

ci software ani takové podrobnosti nezveřejňují. V dalším

textu jsou podrobně popsány vlastnosti Wiedemannova

modelu, který je deklarován jako základ některých progra-

mových vybavení. 

Popis modelu
Wiedemannův model [2] je typickým představitelem psy-

cho-fyziologických modelů [3], založených na stanovení re-

žimu vozidla podle rozdílu rychlosti vozidel dV = Vi – Vi–1,

jejich vzdálenosti dS = Si–1 – Si a rychlosti Vi. Pro ilustraci

se používá vykreslení do grafu dV–dS a podle toho, v jaké

jeho oblasti se vozidlo nachází, přisoudí se mu jeden z pře-

depsaných jízdních režimů. Na vodorovnou osu se vynáší

rozdíl rychlostí, na svislou rozdíl pozic. Hranice mezi re-

žimy závisejí i na okamžité rychlosti, předpis pro akceleraci

je pak pro jednotlivé režimy odlišný. 

Základní je  režim sledování, který má nastat při rozdílu

rychlostí blízkém nule a při vzdálenosti mezi vozidly blízké

optimu vzhledem k rychlosti. Model předpokládá, že vozid-

la mají tendenci setrvávat v tomto režimu, pokud vedoucí

vozidlo nemění výrazně rychlost. Wiedemann si byl vědom,

že reálný dopravní proud není stacionární a rychlost jednot-

livých vozidel mírně kolísá, vzdálenosti mezi nimi se mění.

Pro režim sledování tedy předpokládal nenulovou akcelera-

ci a = ±0,2 m s–2. Ke změně mezi těmito dvěma hodnotami

dochází, pokud vzdálenost mezi vozidly nebo rozdíl rychlos-

tí dosáhne hraniční hodnoty. Ideální představa o fungování

tohoto modelu, kdy se má vozidlo plynule v režimu přibli-

žování dostat do optimální vzdálenosti, a pak setrvávat v re-

žimu sledování, je uvedena v obr. 1. Režim intenzivního

brzdění má nastat při deceleraci předcházejícího vozidla.

Tato ideální představa však neodpovídá ani realitě dopravní-

ho proudu, ani realitě samotného modelu. V obrázku jsou

označeny v původní notaci hranice kolizní vzdálenosti AX a

hranice intenzivního brzdění ABX. Oblast režimu sledování

je ohraničena křivkami OPDV, SDX a CLDV, oblast přibli-

žování je oddělena od volného režimu křivkou SDV – hrani-

ce a jejich výpočet podrobně definoval Wiedemann [2]. 

Významný rozdíl je patrný již při vykreslení definova-

ných mezí ve skutečných rozměrech. Wiedemannovy meze,

vykreslené v obr. 2, ukazují, že předpokládaná oblast sledo-

vání je relativně malá. Limitní vzdálenost pro vnímání před-

cházejícího vozidla, deklarovaná Wiedemannem v hodnotě

150 m, leží až mimo vykreslenou oblast. 

Chování vozidla
Pro ověření modelu v nejjednodušších podmínkách slou-

ží simulace, při které se ověřuje chování za vozidlem jedou-

cím konstantní rychlostí 15 m s–1. Wiedemannovo simulo-

vané vozidlo mělo startovací rychlost 10 m s–1 a vzdálenost

mezi vozidly byla na počátku 30 m. Cílem pokusu bylo

ověřit předpokládané chování modelu v režimu volného

Obr. 1. Ideální fungování Wiedemannova modelu
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vozidla, přibližování a následování a také, zda dochází při

této jednoduché situaci k nouzovému brzdění. Výsledky

jsou demonstrovány v grafu dV-dS v (obr. 3). Na první po-

hled je patrné, že simulované vozidlo mění nespojitě svou

rychlost, což je ve shodě s definicí modelu, ale v rozporu

s realitou. Detailní zobrazení dosahovaných režimů je 

v obr. 4a.

Problematičnost navrženého algoritmu je zřejmá, pokud

simulujeme další vozidla v pořadí. Již pro druhé následující

vozidlo se ukazuje, že předpoklad setrvávání v režimu sle-

dování není naplněný za těchto jednoduchých podmínek.

Graf dV–dS pro druhé vozidlo je v obr. 4b. Je patrné, že

simulované vozidlo přechází do režimu přibližování a v něm

opět vykazuje nespojité chování. Není však schopno se trva-

le udržet v režimu sledování, vystupuje z něj opakovaně do

ostatních režimů a nespojitost jeho reakcí, provázená nerea-

listickými skoky v akceleraci, se zvětšuje. 

Porovnání s reálným vozidlem
Pro objektivní porovnání modelů s chováním reálných

vozidel jsme prováděli měření pohybu vozidel v dopravním

proudu GPS RTK metodou s přesností 0,01 m a frekvencí

záznamu 0,01 s. Určení polohy a rychlosti vozidel nabízí

možnost zkoumat vztah rozdílu rychlosti a vzdálenosti vozi-

del [4]. To jsme doplnili o výpočet teoretických režimů pro

reálná vozidla podle Wiedemannova modelu. Graf dV-dS po

0,1 s pro změřené vozidlo, ve kterém jsou odlišeny jednot-

livé režimy tak, jak je definuje Wiedemannův model v zá-

vislosti na rychlosti, je vynesen v obr. 5 (režim nouzového

brzdění bílou barvou, režim sledování vozidla uprostřed svět-

le šedou, neovlivněný pohyb černě, tmavší šedá vpravo značí

přibližovací režim). Protože se hranice jízdních režimů mění

se změnou rychlostí, jsou v těchto grafech jednotlivé režimy

„promíchány“, pro stejnou nebo blízkou kombinaci dV-dS
mohou platit různé režimy. 

Výsledky měření nenaznačují žádnou změnu chování

reálného vozidla v oblasti sledování v porovnání s blízkým

okolím. Vozidla dosahují větších rozdílů rychlosti, než se

předpokládají pro sledování. Předpoklad, že se druhé vozid-

lo bude udržovat v oblasti sledování malými oscilacemi

rychlostí, nebyl potvrzen. Poměrně velká část jízdy byla vy-

hodnocena v režimu nouzového brzdění. To je však v roz-

poru s naměřenými hodnotami decelerací, trajektorií dV–dS
v grafu (nouzová, intenzivní decelerace by se jevila velkou

Obr. 2. Wiedemannovy meze

Obr. 3. Výsledky simulace Wiedemannova modelu

Obr. 4. Graf dV–dS, detail

a)

b)
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vzdáleností vykreslených bodů a rychle rostoucími hodnota-

mi dS v grafu), a neodpovídá to ani osobní zkušenosti řidi-

čů při měření. Byli instruováni, aby se snažili dodržovat

nejmenší, ale bezpečné vzdálenosti. Ani jeden z řidičů

nevnímal žádnou ze situací jako nebezpečnou nebo nouzo-

vou a nedostal se do režimu prudkého intenzivního brzdění.

Tento rozpor by byl řešitelný nastavením parametrů.

Naměřené hodnoty dále nepotvrzují předpoklad uváděný

pro Wiedemannův model, že trajektorie přibližování vozidla

je jednoduchá a jednoznačná tak, jak je naznačeno šipkou

v úvodním obrázku. Podle toho by dojíždějící vozidlo mělo

mít vyšší rychlost po celou dobu přibližovacího manévru, po

jeho dokončení by se měla rychlost vyrovnat a udržovat

v rozsahu přibližně –0,8 m s–1 až +0,4 m s–1. Podle měření

však i po přiblížení rozdíl rychlostí překmitává z kladných

do záporných hodnot a zpět ve větším rozsahu, přibližně

–1,8 m s–1 až +1,8 m s–1. 

Pokud zkoumáme další důležité charakteristiky vozidla

v dopravním proudu, rozšiřují se pochybnosti dále, přede-

vším na průběh zrychlení vozidla. Tato hlavní veličina urču-

je pohyb vozidla a vytváří přímou vazbu na skutečné vozid-

lo, jehož rychlost je dána výhradně nastavením akcelerace 

(v mezích daných nejen fyzikálními omezeními, ale i poža-

dovaným komfortem) plynovým nebo brzdovým pedálem.

Wiedemannův model se projevuje krátkodobými změnami

akcelerace při přechodech do jiného režimu na krátkou

dobu. Tyto odchylky mají zcela nespojitý průběh.

Popsané pokusy jsme prováděli pro identická simulovaná

vozidla. V originálním Wiedemannově modelu mají para-

metry vozidel náhodné hodnoty s normálním rozdělením.

To omezuje pozorované zesilování fluktuací a přibližuje

simulované děje skutečnosti. Nicméně požadavek na

„rozumné“ chování při identických vozidlech není neopráv-

něný. 

Shrnutí
Pokud se zabýváme mikroskopickými ději v dopravním

proudu, vykazuje sledovaný model tyto nedostatky:

– v rozporu s psychickými a fyziologickými charakteristi-

kami je i nespojitost dějů, které model předpokládá, na

hranicích mezi jednotlivými režimy;

– režim sledování se nepodařilo prokázat v mezích předpo-

kládaných Wiedemannem;

– při aplikaci modelu v cyklických okrajových podmín-

kách na simulované kruhové dráze se nedosáhlo bezkoliz-

ního toku dopravního proudu;

– v režimu přibližování a v režimu nouzového brzdění se

akcelerace počítá mimo jiné i z akcelerace předcházející-

ho vozidla. Citlivost řidiče pro odhad této veličiny je ve

skutečnosti velmi malá, přitom se model odvolává na jeho

psychické a fyziologické charakteristiky. 

Wiedemannův model není tedy pro zkoumání podrobných

dějů v dopravním proudu vhodný. Přitom se však úspěšně

etabloval v softwarových balících pro komerční využití a

výpočty zatížení v dopravní síti. V dopravně inženýrské

praxi se totiž požadují agregované výsledky makroskopické-

ho charakteru – především intenzity. Ty jsou při správném

nastavení parametrů modelu věrohodné, bez ohledu na nerea-

listickou simulaci mikroskopických dějů. Pozorované fluk-

tuace v akceleraci, které mají krátkodobý charakter, nemají

velký význam pro souhrnné kapacitní výsledky. Pro děje

v dopravním proudu mají naopak velký význam, protože

vnášejí do dopravního proudu nerealistické vzruchy, které se

mohou dále zesilovat. 
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Holcner, P.: Verification of Wiedemann’s Model of
Traffic Flow

Widemann’s microscopic model is a major representa-
tive of the psycho-physiological model type. Based on
vehicle distance and speed difference it assigns the vehi-
cle the driving regime and appropriate acceleration. This
paper analyzes processes in simulated traffic flow and
then applies Wiedemann’s criteria to real traffic flow.
The vehicles monitoring was made by the accurate GPS
RTK method.

Holcner, P.: Überprüfung des Wiedemannschen
Verkehrsstrommodells 

Ein bedeutendes Muster psychophysiologischer Modelle
des Verkehrsstroms ist das Wiedemann-Modell. Es
basiert auf der Beurteilung des Abstands zwischen den
Fahrzeugen und des Unterschieds der Geschwindigkei-
ten, nach dem es einem Fahrzeug eins der Fahrregimes
zuerkennt. Der Beitrag befasst sich mit einer ausführ-
lichen Analyse der Geschehnisse in einem derart simu-
lierten Verkehrsstrom und mit der Anwendung der
Wiedemannschen Kriterien auf den realen Verkehrs-
strom. Die Verfolgung der realen Fahrzeuge wurde mit
der genauen GPS-RTK-Methode durchgeführt.

Obr. 5. Graf dV–dS po 0,1 s pro změřené vozidlo
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V dnešnej dobe je uprednostňované modelové vyhod-
notenie, pri ktorom kontrolné geodetické merania
porovnávame k priestorovej polohe registrovanej v da-
nom modeli železničnej infraštruktúry. Z dôvodu správ-
nosti a objektívnosti meraní a výsledkov je potrebné pra-
cova� v jednotnom homogénnom systéme pre projektovú
dokumentáciu, budovanie priestorovej siete vztiahnutej
na štátnu ŠPS, súradnicovú a výškovú sústavu v modeli
a vrátane pre meračské práce a práce železničného
stavite	stva, pričom je vyžadované medzinárodnou úniou
železníc UIC vyhodnotenie v priestorovom európskom
terestrickom referenčnom systéme ETRS/89 a až ná-
sledne prepočet na príslušný národný systém jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej S-JTSK/03, 05.

Úvod
Všetky odvetvia, špeciálne dopravná infraštruktúra, vy-uží-

vajú zis	ovanie polohy a výšky na stavebné účely a následne
kontrolu priestorovej polohy pri jej údržbe počas prevádzky
líniovej infraštruktúry. V príspevku je poukázané na vyžado-
vanú jednu z najvyšších presností pri určovaní priestorovej
polohy bodov v oblasti zis	ovania deformácií – t.j. posunov
objektov v železničnej infraštruktúre. Bezpečnos	 a plynu-
los	 uskutočňovanej dopravy po týchto stavebných konštruk-
ciách musí spĺňa	 ve�mi vysoké nároky na presnos	 vykona-
nia prác kladenú technickými normami a predpismi STN [9],
ČSN a UIC.

Vedecká výskumná práca sa zaoberá danou témou kom-
plexne od napojenia meraní železničnej infraštruktúry na
vybudovanú priestorovú sie	, cez meračské siete a podrobné
merania v ko�ajisku, až po spracovanie ko�ajových zhlaví,
tvorby ich modelov, modelové vyhodnotenie a analýzu sme-

rových a výškových pomerov železničných objektov, vráta-
ne dát projektovej dokumentácie. Špecifickou úlohou sú rie-
šenia spojení a rozvetvení ko�ajovej infraštruktúry, ktoré
zoskupujú množstvo výhybkových, križovatkových, oblú-
kových, prechodnicových a líniových objektov, t.j. ko�ajové
zhlavia štátnych a neštátnych železníc.

Zistená aktuálna poloha objektov je porovnávaná s mode-
lovou priestorovou polohou, ktorá je registrovaná v infor-
mačnom systéme konkrétneho správcu ko�ajiska a ktorá sa
považuje za absolútnu vzh�adom na globálny systém.
Výsledným produktom výskumu je systémové riešenie s ná-
zvom ZHIS – ko�ajové zhlavie v informačnom systéme [2],
[3]. Úvahy je možné naplno využi	, len ak sa pracuje, vyhod-
nocuje a analyzuje v rámci absolútneho vyhodnotenia k zá-
väznej osi trate, zhlavia, objektu a pod. Všetky tieto skutoč-
nosti ako železničný projekt, geodetické merania, analýza
posunov, model, dodatočná dokumentácia, práca tra	ových
strojov musia by	 naviazané na jednotný priestorový súrad-
nicový systém, ktorý musí by	 homogénny pre všetky čin-
nosti, aby sa porovnávali správne hodnoverné prvky, t.j. me-
rané body a body zodpovedajúce v konkrétnom modeli. V sú-
časnosti sú vyžadované železničnou organizáciou UIC pre
práce s osou líniových objektov v oblasti železničného sta-
vite�stva priestorové súradnice systému ETRS/89, a až ná-
sledne je vykonávaný prepočet na štátne priestorové siete,
napríklad pre Slovenskú republiku a Českú republiku 
S-JTSK/03, 05. Geodetické merania ko�ajiska je potrebné
pripoji	 metódami globálnych navigačných satelitných sys-
témov – GNSS ako sú GPS, GLONASS, GALILEO a pod.,
na body homogénnej siete cez takzvané referenčné body RBi

pod�a obr. 1.

Meračské siete ko�ajových zhlaví 
a ETRS/89

Začlenením referenčných bodov ko�ajového zhlavia do
siete bodov ŠPS sa referenčné body zhlavia RBi stanú reali-

Obr. 1. Lokálny topocentrický systém s osami n, e, v  a polárne súradnice a, b, d
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záciami Slovenského terestrického referenčného rámca
(SKTRF) v príslušnom dátume. Kvalita týchto realizácií je
charakterizovaná plnou globálnou kovariančnou maticou.
Začlenením RBi medzi body štátnej priestorovej siete (ŠPS)
dotvoríme homogénnu štruktúru pre následné kontrolné
merania v ko�ajisku. 

Ko�ajové rozvetvenia riešené v grafických systémoch
(CAD), ako i v ZHIS [2], sú vztiahnuté k referenčnému vý-
kresu, ktorý tvorí rovinu. Plochu elipsoidu však nie je možné
zobrazi	 s dvojitou krivos	ou do roviny bez skreslenia. Jed-
nou z možností riešenia je transformova	 geocentrické
súradnice systému ETRS/89 na lokálne topocentrické vzh�a-
dom na RBi (ako vz	ažný bod zhlavia). 

Horizontálny pravouhlý topocentrický súradnicový
systém so začiatkom v bode A je uvedený na obr. 1, os v je
daná smerom normály k elipsoidu v bode A, pričom kladný
smer osi je orientovaný von z elipsoidu. Osi n a e ležia
v horizontálnej rovine kolmej k osi v a prechádzajúcej topo-
centrom A (napríklad totožný s RBi). Transformačné vz	ahy
sú uvedené v rovnici (1), pre inverznú transformáciu platí
(2) vzh�adom na ortogonálnos	 rotačných matíc a pre trans-
formácie kovariančných matíc použijeme (3).

(1)

(2)

(3)

Polohu kontrolovaného bodu Pi v horizontálnom systéme
môžeme vyjadri	 aj pomocou polárnych súradníc – azimutu
α, zenitového uhla β a dĺžky d. Pod�a obr. 1 platí (4) a in-

verzné transformačné vz	ahy pod�a [5], [6], [7], [8] sú uve-
dené v (5). 

(4)

,  (5)

Polárne súradnice α, β, d sú zhodné s hodnotami, ktoré
získavame z terestrických geodetických meraní. Umožňujú
kombinované spracovanie satelitných systémov GNSS [6] a
terestrických metód [2], [6]. Ďalšou výhodou je možnos	
vzájomnej transformácie medzi topocentrickými a geocetric-
kými súradnicami v systéme ETRS/89 so zachovaním ho-
mogenity. Nevýhodou je potreba následného prepočtu do
národných systémov, pre Slovenskú i Českú republiku S-JTSK.

Priestorový model a absolútne vyhodnotenie
Pravidelnou kontrolou polohy a výšky zabezpečíme per-

manentnú údržbu priestorovej osi objektov, hlavne v ko�ajo-
vých rozvetveniach a spojeniach – zhlaviach, kde sa nachád-
za značné množstvo na seba nadväzujúcich komplikovaných
konštrukcií. Absolútne spracovanie je dnes samozrejmos	ou
(firmy sa ešte stále snažia v praxi uvedenému vyhnú	), musí
v sebe zachováva	 dve základné štruktúry, medzi ktorými
vznikajú, vyhodnocujú a analyzujú sa priestorové posuny. 

Jedným základným prvkom je registrovaná poloha jednot-
livých objektov v danej časti ko�ajiska ako modelu, naprí-
klad projektovaný, optimalizovaný alebo iný záväzný stav
ich polohy. V našom prípade ide jednoznačne o modelové
spracovanie. Vo výskumných projektoch publikovaných
v [1], [2], [3] sa sústredila pozornos	 na skupiny ko�ajových
zhlaví v rámci sparovania ich jednotlivých modelov v unifi-

Obr. 2. Registrovaný výhybkový objekt vyh. č. 5 v ZHIS 2781-08-003 a analyzované posuny vzh�adom na model
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kovanom procese štátnych a súkromných železníc v súčin-
nosti so železničným stavite�stvom s výsledkami kontrol-
ných meraní v ko�ajisku, ktoré sú druhým vstupujúcim prv-
kom v procese vyhodnotenia. Výsledná databáza meraní je
automatizovane porovnávaná s modelom konkrétneho zhla-
via, ktorý je registrovaný v informačnom systéme správcu
daného úseku ko�ajiska.

Základom je spoločne definovaná a interpretovaná pries-
torová sústava, aby boli porovnávané a analyzované priesto-
rové posuny správne bez vnesenia rozdielu medzi systéma-
mi. Model a geodetické merania musia by	 homogénne
závislé, ale pritom musíme zoh�adni	 aj presnos	 určenia
bodov meračských sietí MSi a tiež vlastných meraní podrob-
ných bodov Pi (obr. 3). Nesmie nasta	 nežiaduci vplyv roz-
dielu súradnicového systému modelu a systému praktického
merania v ko�ajisku. Na záver ešte presnos	 priestorovej
polohy ovplyvňujú tra	ové stroje ASP, ktoré musia zistené
posuny odstráni	 priamo v ko�ajisku.

Model, okrem vyhodnocovania posunov, umožňuje pre-
h�ad a získavanie informácií o zabudovaných objektoch
v danom ko�ajovom zhlaví jeho výberom v podklade z CAD
[10] modelu pomocou softvérového systému pre železnice
ZHIS [2]. Výhybkový objekt č. 5 z časti ko�ajiska 2781-08-
003 po zobrazení registrovaných informácií, vrátane priesto-
rových posunov, t.j. smerových a výškových posunov, je
uvedený na obr. 2. ZHIS automaticky posúdi ve�kos	 ziste-
ných priestorových posunov vzh�adom na stredné chyby me-
rania polohy a výšky myx, mh a tiež smerové posuny vzh�a-
dom na kritéria absolútnej polohovej odchýlky od projekto-
vaných súradníc osi ko�aje SKa a absolútnej výškovej od-
chýlky nivelety VKa normy STN 73 6360 [9], pri farebnom
odlíšení splnenia stupňa kritérií.

Priestorové posuny Δy, Δx, Δh (S-JTSK) systém ZHIS
prepočítava automatizovane do smeru kolmého na dotyčni-
cu (normála) na každom analyzovanom bode Pi (priečny,
pozdĺžny a výškový posun – Δq, Δp, Δh) na obr. 3.

Presnos� prác vztiahnutých k osi ko�ajiska
Priestorový model je vytváraný a registrovaný pracovník-

mi z oblasti železničného stavite�stva bu� z projektu, alebo
ak neexistuje, bude vytvorený po novom základnom geode-
tickom meraní pri vypracovaní jeho digitálnej dokumentá-
cie. Výsledky meraní dodáva geodet po ukončení kontrolné-
ho merania, a následne zodpovedný pracovník železničnej
štruktúry rozhodne o realizácii zistených posunov a o rozsa-
hu ich vykonania v ko�ajisku. 

Posuny, ako súradnicové rozdiely Δy, Δx, Δh, sa praktic-
ky v železničnej praxi nevyužijú na opravu priestorovej
polohy pomocou automatických strojných podbíjačiek
(ASP), ale môžu slúži	 na monitoring správania sa objektov
ko�ajiska alebo zosuvných oblastí v časových intervaloch –
opakované kontrolné merania. Posuny môžu by	 doplnené
do hladiny danej kontrolnej etapy v podklade z CAD auto-
maticky aj v grafickej forme na obr. 3c a v súbore *.ASP
v číselnej forme pre pracovné stroje ASP na obr. 3d.

Presnos	ou prác sa zaoberá [2], vynikajúce výsledky je
možné dosiahnu	 pri podrobnom meraní ko�ajiska elektronic-
kými teodolitmi (ET, UMS) technickej rady: 1 mm + 1 ppm
/ 0,3mg. Výsledné presnosti určenia polohy myx

Pi bodov Pi

prezentuje obr. 3 od referenčného bodu RBi každého ko�ajo-
vého zhlavia pod�a dĺžky železničného polygónu. Referenč-
né body A (= RBi) a body meračských sietí v ko�ajisku MSi

sú určované metódami GNSS a závisia aj od vzdialenosti pri
ich observácii (meraní). 

Záver
Železničné stavite�stvo, hlavne časti zoskupení sústavami

výhybkových a križovatkových objektov ako ko�ajové zhla-
via, vyžaduje ve�mi vysokú presnos	 na vykonanie geodetic-
kých prác, a zároveň aj prác podbíjačiek ASP pracovníkmi
železničného stavite�stva. So zvyšovaním požadovanej ma-
ximálnej rýchlosti vlakových súprav, t.j. vyššie rýchlostné

Obr. 3. Presnos� určenia Pi od bodov A (RBi) a smerové posuny Δq, Δp, Δh
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pásma, sú kladené aj zvýšené nároky na presnos	 vykonania
všetkých prác.

Vyhodnotenie a analýza posunov relatívne (medzi bodmi,
časti úsekov a pod.) predstavuje síce presné vyhodnotenie
len v rámci daného úseku – napríklad trate alebo ko�ajového
zhlavia, ale z poh�adu napojenia týchto častí alebo stavieb
medzi sebou zabezpečí len absolútne vyhodnotenie k pevnej
homogénnej priestorovej súradnicovej sústave. Absolútne
vyhodnotenie posunov vzh�adom na polohu pre Európsky
kontinent – ETRS/89, prípadne globálne na Zem – WGS/84,
zahŕňa v sebe tiež prvky relatívneho vyhodnotenia medzi
jednotlivými meranými bodmi na líniových objektoch alebo
na rozvetvených výhybkových zhlaviach.

Článok je publikovaný v rámci výskumného grantového
projektu VEGA 1/0474/09 (2009-2011).
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Hodas, S. – Villim, A.: Railway Objects within Absolute
Shifts Position Processing and New Practice

Nowadays, engineers prefer model interpretation, where
control geodetic measurements can be compared with
respect to the spatial position registered in the particular
infrastructure model. For the sake of correctness and
objectivity of measurements and final results, specialists
work in the unified homogenous system for the planning
documentation, for the spatial coordinate net related to
the State Spatial Datum (ŠPS), for the coordinate and
height datum of the model including (detailed measure-
ments). For railway engineering, the UIC organization
requires processing within the ETRS/89 datum prior to
the state-owned datum as the S-JTSK/03, /05, etc. for the
Slovak Republic and the Czech Republic. 

Hodas, S. – Villim, A: Objekte des Eisenbahnbaus im
Rahmen der Auswertung absoluter Verschiebungen und
die neue Praxis

In heutiger Zeit wird die Modellauswertung bevorzugt,
bei der man die geodätischen Kontrollmessungen mit der
im gegebenen Modell der Eisenbahn-Infrastruktur reg-
istrierten räumlichen Lage vergleicht. Aus dem Grunde
der Richtigkeit und Objektivität der Messungen und
Ergebnisse ist es für die Planungsunterlagen, den
Aufbau eines auf das staatliche Raumnetz bezogenen
Netzes, für das Koordinaten- und Höhensystem im Mo-
dell und auch für die Messarbeiten und Eisenbahnbau-
arbeiten notwendig, in einem einheitlichen homogenen
System zu arbeiten, wobei durch den UIC die Aus-
wertung im räumlichen System ETRS/89 und erst nach-
folgend die Umrechnung auf das nationale System S-
JTSK/03, 05, usw. gefordert wird. 

�projekty
První hotel mimo Irsko a Velkou Británii
otevřel v Praze přední irský řetězec Ju-
rys Inns. Nový čtyřhvězdičkový hotel
o rozloze 15 000 m2 je situován na

atraktivním a frekventovaném místě v Sokolovské ulici,
přímo u stanice metra Florenc. 

Hostům nabídne 214 komfortně vybavených pokojů, dvě
konferenční místnosti, restauraci, bar a kavárnu. Kromě kla-
sicky řešených pokojů jsou k dispozici i bezbariérové. K dis-
pozici bude také podzemní parkoviště se 40 parkovacími
místy. Všechny pokoje budou vybaveny individuálně nastavi-
telnou klimatizací, připojením na internet, trezorem, miniled-
nicí, kávovarem a satelitním LCD televizorem. Hostům bude
k dispozici také posilovna a čistírna. Ve všech veřejných pro-
storech bude možné bezplatné WIFI připojení k internetu. 

Architektem budovy je Andreas Den, původem z Dánska.
Celkové náklady činily 25 mil. Eur.

Tisková informace
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Transport a akumulace solí v omítkách určených
pro sanace stavebních konstrukcí

Ing. Milena PAVLÍKOVÁ, Ph.D.
Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.

Ing. Martin KEPPERT, Ph.D.
Ing. Radka PERNICOVÁ

Ing. Lukáš FIALA
Ing. Jan MIHULKA

Bc. Hannah BENEŠOVÁ
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ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Článek se zabývá ověřováním vlastností a funkčnosti
omítek určených pro sanace objektů poškozených
vlhkostí a výkvětotvornými solemi. 

Úvod
Většina stavebních materiálů obsahuje soli, které primár-

ně vznikají jako reakční produkty vytvrzovacího procesu,
zatímco jejich sekundární výskyt je spojován s transportem
solných roztoků do porézní struktury, tedy se zatížením kon-
strukce vlhkostí. Solný roztok proniká do porézního materiá-
lu kapilárním vzlínáním. Po následné změně okolního pro-
středí dochází k odpaření vlhkosti a krystalizaci solí jak
uvnitř pórů, tak na povrchu materiálu, a ke vzniku výkvětů. 

Soli obsažené v konstrukci nemusí nutně vyvolat poško-
zení stavebního materiálu, pokud při krystalizaci nezvětší
výrazně objem. Příkladem může být uhličitan vápenatý, kte-
rý tvoří vápenné výkvěty na povrchu konstrukcí, ale nepůso-
bí destruktivně. Z tohoto pohledu jsou nejnebezpečnější
dusičnany, sírany a chloridy. Dusičnany se do půdy dostáva-
jí jako rozkladné produkty organických látek nebo z chemic-
kých hnojiv. Sírany pronikají do konstrukce spadem kyse-
lých deš	ů a chemickým hnojením, nebo mohou být obsaže-
ny ve stavební hmotě. Chloridy jsou hlavní složkou posypo-
vé soli pro zimní ošetření komunikací, dále se vyskytují ve
spodních minerálních vodách a vodách provozních, např. z
úpraven vody.  

Chování solí v pórech závisí na obsahu vlhkosti v materiá-
lu a na jejich rozpustnosti, na teplotě a vlhkosti okolního
prostředí atd. Soli, nad jejichž roztoky se ustavuje rovnováž-
ná relativní vlhkost vyšší než 75 %, snadno a často krystali-
zují (NaCl, KCl), soli s rovnovážnou relativní vlhkostí 50-75 %
krystalizují zřídka (NaNO2) a soli s rovnovážnou relativní
vlhkostí nižší než 50 % zůstávají v roztoku (K2CO3). Tyto
soli jsou však hygroskopické a způsobují nárůst vlhkosti
materiálu. 

Opakované navlhání a vysoušení konstrukce přispívá ke
krystalizaci a rozpouštění solí, dochází ke vzniku nasyce-
ných až přesycených roztoků, překročení prahu rozpustnosti
a k růstu krystalů. Schopnost pohlcovat a vázat za určitých
klimatických podmínek vlhkost je u jednotlivých solí limito-
vána relativní vzdušnou vlhkostí a množstvím vody, které je
schopna sůl přijmout. Obsah solí v materiálu tedy význam-
ně ovlivňuje jeho sorpční vlastnosti, musíme počítat se změ-
nou průběhu sorpční izotermy a předpokládáme nárůst sorp-
ce vlhkosti s nárůstem obsahu solí. Hygroskopičnost solí

také přispívá k celkovému zavlhčení materiálů. Často ani
radikální opatření nezabrání vzlínající vlhkosti a zdivo nevy-
schne.

Pro volbu způsobu sanace konstrukce je rozhodující zna-
lost obsahu solí ve zdivu. Je nutné zdůraznit, že klasifikace
a nebezpečnost solí není v současných technických nor-
mách, týkajících se sanace stavebních konstrukcí, striktně
definována. Výjimku tvoří pouze návrh  ČSN P 73 0610 [1],
dle něhož je obsah specifických anorganických solí tříděn do
skupin podle nebezpečnosti pro stavební konstrukci (tab. 1). 

Další způsob, jak obsah solí klasifikovat, je zatřídit změ-
řenou koncentraci solí dle programu EUREKA EU-1270
[2]. Tato klasifikace používá pět základních stupňů, a záro-
veň definuje nebezpečnost a míru poškození solemi. Z toho-
to hlediska je v porovnání s předchozím způsobem pro sta-
vební praxi vhodnější. 

Klasifikační stupně z tab. 2 mají dle publikace [2] toto
slovní doplnění:

– stupeň 0 odpovídá nízké koncentraci solí, obsaženo je
pouze stopové množství solí a poškození zdiva je vylou-
čeno;

– stupeň 1 představuje velmi nízké zatížení stavební kon-
strukce solemi, pouze v nepříznivých případech (např.
u silné stěny se zdrojem konstantní kapilární vlhkosti)
může dojít k poškození;

[mg g–1] [hm. %] [mg g–1] [hm. %] [mg g–1] [hm. %]

nízký < 0,75 < 0,075 < 1,0 < 0,1 < 5,0 < 0,5

zvýšený 0,75–2,0 0,075–0,2 1,0–2,5 0,1–0,25 5,0–20 0,5–0,2

vysoký 2,0–5,0 0,20–0,50 2,5–5,0 0,25–0,50 20–50 2,0–5,0

extrémně 
vysoký

> 5,0 > 0,50 > 5,0 > 0,50 > 50 > 5,0

Stupeň 
zasolení

Množství soli vzorku materiálu

chloridy dusičnany sírany

Tab. 1. Klasifikace salinity dle ČSN P 73 0610 [1]

Tab. 2. Klasifikace salinity dle EUREKA EU-1270 [2]

Stupeň 0 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4

chloridy 0 – 0,01 0,01 – 0,03 0,03 – 0,09 0,09 – 0,28 0,01 – 0,28

dusičnany 0 – 0,01 0,01 – 0,05 0,05 – 0,15 0,15 – 0,50 0,01 – 0,50

sírany 0 – 0,02 0,02 – 0,08 0,08 – 0,24 0,24 – 0,77 0,02 – 0,77

Sůl
 [% hm.] 
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– stupeň 2 udává střední zatížení solemi se sníženou trvan-
livostí omítek a nátěrů; 

– stupeň 3 je z hlediska trvanlivosti omítek a nátěrů považo-
ván za kritický, i přes aktivní vertikální izolační vrstvy
zůstane zdivo díky hygroskopickým vlastnostem solí
vlhké;

– stupeň 4 znamená extrémně vysoké zasolení, při kterém se
poruchy objevují ve velice krátkém časovém horizontu.

Základní metodou povrchové úpravy poškozeného zdiva
bývá většinou použití sanačních omítek, u režného zdiva pak
sanačních spárovacích malt [3]. Z ekonomických důvodů je
aplikace sanačních omítek s dlouhou životností dostatečným
vyřešením problému vlhkosti a zasolení zdiva, nebo	 na
základě výsledků mnoha laboratorních zkoušek bylo proká-
záno, že sanační omítky použité na zasolené a vlhké zdivo
před více než patnácti lety stále plní svou funkci a zdaleka
není vyčerpána kapacita jejich pórů pro ukládání solí [4]. 

Jako sanační omítka WTA [5] je označována suchá mal-
tová směs s vysokou pórovitostí a propustností pro vodní
páru a sníženou kapilární vodivostí vlhkosti. Dalším typem
je podkladní (vyrovnávací, porézní podkladní) omítka pou-
žívaná pro vyrovnání nerovností podkladního zdiva, na kte-
rou jsou kladeny nižší požadavky [5]. Pro snížení obsahu so-
lí ve zdivu byly dále vyvinuty velmi nasákavé porézní omít-
ky, tzv. kompresní (obětované), které odvádějí soli ze zdiva
a po určité době, zpravidla od několika měsíců až do dvou
let, bývají odstraněny. 

Rozhodujícím kritériem pro návrh a úspěšné použití
sanačních omítek je jejich životnost. Kvalita různých typů je
ovlivněna zejména druhem použitého pojiva a celkovou
recepturou [6].  Svou funkci plní za předpokladu, že otevře-
ná pórovitost, dle typu omítky, dosahuje 35-45 %. Vzducho-
vé póry mohou vznikat pomocí tenzidů nebo lehčenými pl-
nivy, jako je perlit, pemza atd., či kombinací obojího. Kromě
obsahu pórů je velmi důležitým parametrem jejich průměr,
nebo	 póry s průměrem větším než 60 μm nejsou již kapilár-
ně aktivní. Hydrofobizační přísady ovlivňují vázání vody na
stěny pórů omítky, což vede ke snížení nasákavosti, a tím ke
zvýšení odolnosti proti pronikání vody a roztoků obsahují-
cích soli. Rozhodující vlastností omítek je jejich dlouhodo-
bá odolnost proti solím obsaženým ve vzlínající vodě.

V tomto článku se zabýváme stanovením vazebné izoter-
my, součinitele vlhkostní vodivosti a difúzního součinitele
chloridů průmyslově vyráběných sanačních omítek. Pro po-
rovnání uvádíme parametry pro čistě vápennou omítku. 

Materiály
Předmětem ověřování byly průmyslově vyráběné sanační

omítky, označené S1 až S6. Pro porovnání byla připravena
také vápenná omítka s označením VO (tab. 3). Vysoký vod-
ní součinitel vzorku VO byl zvolen pro zajištění dostatečně
vysoké pórovitosti referenční vápenné omítky. K přípravě po-
rovnávací vápenné omítky byl použit vápenný hydrát CL 90
Carmeuse (Vápenka Mokrá), jako plnivo byl namíchán v po-
měru 1:1:1 tříděný křemičitý písek granulometrie 0-2 mm
(Heidelberg Cement Group, Brněnské písky, filiálka Bratčice).

Po navážení jednotlivých složek byly směsi míchány po
dobu 3-4 minut v míchačce odpovídající normovým poža-
davkům na provedení míchačky a počtu otáček během
zkoušky. Vzorky záměsí byly odlity do forem, jejichž veli-
kost odpovídala požadavkům experimentů. Po vyjmutí byly
udržovány v prostředí s vysokou relativní vlhkostí a perio-
dicky vlhčeny jemným rozprašovačem po 28 dní tak, aby
proběhla reakce všech složek. 

Metody 
Měření probíhala v klimatizované laboratoři při 25±2 ¯C a

30±5 % relativní vlhkosti. Uváděné výsledky jsou průmě-
rem ze tří a více hodnot. 

Materiálové parametry
Objemová hmotnost pro sanační omítky byla určena váže-

ním vysušených vzorků a měřením lineárních rozměrů. Hus-
tota byla stanovena héliovou pyknometrií přístrojem Pycno-
matic ATC. Pórovitost vzorků byla vypočtena z hodnot ob-
jemové hmotnosti a hustoty získaných pomocí vzorce 

p =100 (1 – ρv /ρmat) [%] ,      (1)

kde ρv je objemová hmotnost vzorku [kg m–3] a ρ je hustota
materiálu [kg m–3]. Pórovitost byla měřena s přesností 3 %.

Distribuce pórů
Distribuce velikosti pórů byla stanovena rtu	ovou porozi-

metrií (MIP) přístroji Pascal 140 a Pascal 440 (Thermo). Me-
toda je založena na vtlačování rtuti do pórů materiálu; čím
vyšší je aplikovaný tlak, tím menší póry jsou rtutí intrudová-
ny. Při vyhodnocení byl uvažován kontaktní úhel rtuti a vzor-
ku 130˚, povrchové napětí 480 mN m–1 a hustota 13,534 g cm–3.
Vzorky byly nejprve vysušeny, a poté rozdrceny. Měření se
provádělo na úlomcích velikosti cca 1 mm a hmotnosti 1 g.
Porozimetrie v tomto experimentálním uspořádání detekuje
póry průměru 3 nm až 100 μm. Distribuce velikosti pórů,
získaná pomocí MIP, se může používat pouze pro relativní
porovnání pórových systémů studovaných materiálů, nikoli
pro numericky absolutní popis pórového systému.

Součinitel vlhkostní vodivosti a součinitel difúze pro soli
Matematické modely, nejčastěji užívané pro popis tran-

sportu solí porézním materiálem, jsou založeny na Fickově
difúzní rovnici. Jako vstupní data slouží transportní a aku-
mulační parametry vlhkosti a solí. Jedním ze způsobů, jak
tyto parametry, popisující míru a rychlost transportu solného
roztoku, stanovit, je inverzní matematická analýza koncent-
račních profilů vlhkosti a iontů solí. Známe-li tedy v čase
prostorové rozložení vlhkosti a obsahu solí, můžeme pro sta-
novení součinitele vlhkostní vodivosti v závislosti na vlh-
kosti a součinitele difúze solí v závislosti na jejich koncent-
raci využít obdobné metody inverzní analýzy jako pro stano-
vení součinitele teplotní vodivosti v závislosti na teplotě [7]. 

Pro inverzní analýzu experimentálních dat je nezbytné
zvolit optimální matematicko-fyzikální model pro popis
současného transportu vlhkosti a iontů solí. Tento model by

Tab. 3. Složení sanačních omítek

Označení Složení
Vodní 

součinitel

V0 vápenný hydrát, křemičitý písek frakce 0/2 mm 0,250

S1
vápenný hydrát, portlandský cement, vápencová 
dr	, přísady

0,175

S2 bílý cement, vápencová dr	, perlit, přísady 0,175

S3
vápenný hydrát, cement, perlit, omítkový písek, 
přísady

0,330

S4
vápenný hydrát, cement, perlit, omítkový písek, 
přísady

0,375

S5 vápenný hydrát, cement, minerální plnivo, přísady 0,230

S6 vápenný hydrát, cement, minerální plnivo, přísady 0,220

obzor_9_2009.qxp  30.10.2009  13:54  Stránka 278



STAVEBNÍ OBZOR 9/2009 279

měl vystihovat fyzikální podstatu popisovaného jevu. Neměl
by však obsahovat mnoho vstupních materiálových paramet-
rů, které je obtížné určit, a již vůbec by neměl obsahovat
empirické parametry, které je nezbytné získat zpětnou veri-
fikací a kalibrací modelu. Proto jsme pro popis transportu
solného roztoku použili difúzně advektivní model Beara a
Bachmata [8], který kromě difúze iontů ve vodě uvažuje
také vliv transportu vody na transport solí a vliv vázání iontů
solí na stěny porézního prostoru. Matematické vyjádření
transportu vodného roztoku solí vede k systému dvou para-
bolických rovnic, přičemž rovnice (2) popisuje bilanci solí

(2)

a rovnice (3) definuje bilanci vlhkosti ve tvaru 

(3)

kde D je součinitel difúze solí [m2 s–1], Cf a Cb je koncentra-
ce volných iontů ve vodě a vázaných iontů na stěnách pórů
materiálu [kg m–3], w je obsah vlhkosti [m3 m–3], κ je souči-
nitel vlhkostní vodivosti [m2 s–1], ν

→
je Darcyho rychlost 

[m s–1], t je čas [s] . 
Vstupní parametry Cf(x, t), Cb(x, t) a w(x, t) v rovnicích

(2) a (3) určíme experimentálně, zbylé dvě materiálové cha-
rakteristiky určíme inverzní analýzou vlhkostních a koncent-
račních profilů. Studovaný problém transportu solného roz-
toku zjednodušíme na jednorozměrný případ a pro řešení
soustavy dvou parabolických rovnic použijeme Boltzman-
novu-Matanovu metodu [9] s předpokladem konstantních
počátečních podmínek a Dirichletových okrajových podmí-
nek, uvedených pro naměřené profily koncentrace v rovni-
cích 

C(0, t) = C1 , (4)

C(∞, t) = C2 , (5)

C(x, 0) = C2 . (6)

Aplikací dvou Boltzmannových transformací a několika
algebraickými úpravami dostáváme finální vztahy pro výpo-
čet součinitele difúze solí v závislosti na jejich koncentraci
D(C) a pro výpočet součinitele vlhkostní vodivosti v závis-
losti na vlhkosti κ (w)

(7)

(8)

V rovnicích (7) a (8) je t0 čas, ve kterém známe w(x, t0), 
Cf (x, t0), Cb (x, t0), z0 je prostorová proměnná, D(z0) = D(w0,
Cf 0), Cf 0 = Cf (z0, t0), κ(z0) = κ(w0, Cf 0).

Jak jsme již uvedli, pro aplikaci difúzně advektivního
modelu Beara a Bachmata je nezbytné kromě vazebné izo-

termy solí experimentálně stanovit také profily obsahu vlh-
kosti a koncentrace solí v daném materiálu. Pro tyto experi-
menty bylo nejprve nutné připravit vzorky 40x20x300 mm
na podélných stranách parotěsně a vodotěsně izolované epo-
xidovou pryskyřicí. Po vytvrdnutí pryskyřice byly vzorky
uloženy do vakuové sušárny, kde zůstaly při 65 ˚C do ustá-
lení hmotnosti. Po vychladnutí na vzduchu byly upevněny
do stojanu a neizolovanou stranou ponořeny 1-2 mm do vod-
ného roztoku NaCl o koncentraci 1M (obr. 1). 

Ve stanovených intervalech, které závisí na vlastnostech
materiálu, byly po 20 mm rozřezány a pryskyřice odstraně-
na. Takto upravené byly váženy a následně sušeny ve vakuo-
vé sušárně při teplotě 110 ˚C do ustálení hmotnosti. Z rozdí-
lu hmotnosti byl vypočítán obsah vlhkosti pro každý vzorek.
Vzorky nasycené roztokem chloridu sodného byly po vysu-
šení a zvážení vyluhovány ve vážence s 200 ml vroucí desti-
lované vody. Váženky byly parotěsně uzavřeny páskou a
ponechány po dobu dvou týdnů v laboratoři při teplotě 
25±2 ˚C. Poté byl ve výluhu stanoven obsah chloridů. Sta-
novené profily vlhkosti a koncentrace solí byly následně
použity jako vstupní data pro inverzní počítačovou analýzu.

Vazebné izotermy chloridů
Vazebná izoterma chloridů vyjadřuje závislost obsahu

chemicky a fyzikálně vázaných iontů v pórovém systému
materiálu na obsahu volných iontů v pórovém roztoku za
izotermických podmínek. Pro potřeby tohoto výzkumu byla
použita modifikovaná metoda Tanga a Nilssona, založená na
adsorpci iontů z roztoku známé koncentrace [10]. Zcela
vysušené vzorky 40x40x10 mm byly umístěny do váženek a
zality 200 ml roztoku chloridu sodného známé koncentrace.
Váženky byly vodotěsně a parotěsně izolovány parafínovou
páskou a ponechány v laboratoři při teplotě 25±2 ˚C. Po
ustavení rovnováhy byl z výluhu stanoven obsah chloridů. 

Obsah iontů ve výluhu odpovídá množství volných iontů
v pórovém roztoku. Obsah iontů vázaných na stěnách pórů
lze vypočítat dle vztahu 

(9)

kde Cb je obsah vázaných chloridů [mg g–1], C0 je počáteční
koncentrace chloridů v roztoku [mg l–1], C1 je rovnovážná

Obr. 1. Schéma vertikálního sorpčního experimentu 
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koncentrace chloridů [mg l–1], V je objem roztoku chloridů
[m3] a m0 je hmotnost vysušeného vzorku [kg].

Z měření roztoků s různou počáteční koncentrací C0 byla
získána vazebná izoterma chloridů, tedy funkce Cb = Cb (Cf).
Měření vazebné izotermy iontů představuje časově náročný
experiment. Ustavení rovnováhy je dlouhodobá záležitost a
celé měření trvá obvykle několik měsíců. V průběhu experi-
mentu probíhala častá kontrola, zda není izolace váženky
poškozena a  roztok se neodpařuje. Pro urychlení loužení se
vzorky ve váženkách protřepávaly. 

Obsah chloridů v roztoku
Ke stanovení obsahu chloridů v roztocích byl použit pří-

stroj inoLab 740 pH/ION s iontově selektivní elektrodou.
Přístroj se skládá z terminálu pro ovládání a zobrazování a
měřicího modulu pro připojení elektrochemického článku
ISE. Měření probíhalo za ustálené teploty průběžně monito-
rované vestavěným čidlem. Článek je tvořen referenční elek-
trodou plněnou elektrolytickým roztokem a iontově selektiv-
ní elektrodou. Nejdůležitějším krokem byla kalibrace ionto-
vě selektivní elektrody na příslušný roztok známé koncent-
race iontů. Článek  se ponoří do měřicího roztoku a na dis-
pleji přístroje se zobrazí koncentrace iontů v mg l–1. Chyba
měření, deklarovaná výrobcem, dosahuje při použití kondi-
ciačního roztoku až 10 % absolutní hodnoty, což je způsobe-
no zejména vysokou citlivostí elektrod na přítomnost přímě-
sových iontů v roztocích.

Koncentrace iontů v roztoku byla stanovena i kapalinovou
chromatografií. Měřicí přístroj CHROM SDS 150 obsahuje
vakuovou pumpu, Injection Kit MIK 010 s ventilem Rheo-
dyne 775i pro velmi přesné a reprodukovatelné dávkování
vzorků ± 0,1 %. Vzorek byl dávkován stříkačkou Hamilton
o obsahu 10 μl přes filtrační disk. Pomocí kapilár byla při-
pojena detekční kolona WATREX, pro aniony (Cl–, NO3

–,
SO4

2–). Mobilní fází byl 5 mM kyselý ftalan draselný 5 %
acetonitrilu (v/v). Před analýzou bylo nutné provést kalibra-
ci pomocí standardů, na přípravu roztoků byla použita ultra-
čistá voda. Průchod iontů kolonou byl detekován přístrojem
SHODEX CD5 a data zpracována v softwaru SS420χ. Tato
metoda je považována za jeden z nejpřesnějších způsobů
měření koncentrace iontů v roztocích, nicméně chyba měře-
ní může být až 2 % z absolutní hodnoty.

Výsledky a diskuze
Základní materiálové charakteristiky studovaných omítek

jsou shrnuty v tab. 4. Nejvyšší objemovou hmotnost i husto-
tu můžeme pozorovat u omítky S1, která má však odlišné
složení a velmi nízký vodní součinitel, tudíž i velmi nízkou

pórovitost 37,5 %. Její parametry se nejvíce přibližují hod-
notám naměřeným pro porovnávací vápennou omítku. Na-
opak nejnižší objemovou hmotnost vykazují omítky S3 a S4,
složené z vápenného hydrátu, portlandského cementu a per-
litu, které byly namíchány s vodním součinitelem 0,330 a
0,375, čemuž odpovídá i vysoká otevřená pórovitost 58,20 a
58,95 %, která se liší pouze rozsahem chyby měření dané
metody. U omítek S5 a S6, které mají obdobné složení i
vodní součinitel, můžeme pozorovat obdobné základní para-
metry včetně vysoké otevřené pórovitosti 52 %. Omítka S2
má parametry blízké omítkám S5 a S6, avšak liší se její slo-
žení i vodní součinitel. Z hlediska požadavků kladených na
sanační omítky splnily všechny vzorky požadavek na vyso-
kou otevřenou pórovitost. 

Abychom mohli posoudit vliv velikosti, množství a uspo-
řádání pórů na akumulaci a transport vlhkosti a solí, bylo
nutné stanovit distribuční křivky pórů. Kumulativní porozi-
metrické křivky studovaných omítek v oblasti průměru pórů
do průměru 100 μm ukazuje obr. 2. Je zřejmé, že pórové
systémy materiálů S1, S2, S5 a S6 jsou charakterem velmi
podobné, nejvyšší přírůstky objemu pórů se nacházejí
v oblasti kolem 1 μm, rozdíl je pouze v celkovém objemu
pórů, kdy materiály S1 a S2 dosahují pouze dvou třetin hod-
not S5 a S6. Naproti tomu omítky S3 a S4 (vzájemně velmi
podobné) se od ostatních vzorků zásadně liší, nebo	 obsahu-
jí navíc velké množství pórů v oblasti 10 až 100 μm, které
výrazně zvyšují jejich celkovou pórovitost. Tyto rozdíly je
možné sledovat i na obr. 3, kde je znázorněn přírůstek obje-
mu pórů (frekvenční porometrická křivka). 

Křivky omítek S3 a S4 se od ostatních výrazně liší bimo-
dálním charakterem, tzn. mají dvě výrazná maxima repre-
zentující dva typy pórů, zatímco vzorky S1 a S5 obsahují jen

Obr. 3. Křivky rozdělení pórů

Tab. 4. Materiálové parametry omítek

Objemová 
hmotnost

Hustota
Otevřená 
pórovitost

[%]

VO 1 650 2 605 36,7

S1 1 671 2 674 37,5

S2 1 251 2 608 52,0

S3 1 030 2 464 58,2

S4 1 023 2 492 58,95

S5 1 199 2 504 52,1

S6 1 236 2 564 51,8

Typ omítky

[kg m–3]

Obr. 2. Kumulativní křivky objemu pórů
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jedno výrazné maximum. Výsledky získané rtu	ovou poro-
zimetrií odpovídají hodnotám základních materiálových
parametrů a dokládají, že zásadní vliv na vlastnosti a chová-
ní sanačních omítek má jejich složení a použitý vodní součini-
tel. Křivky vazebných izoterem jsou prezentovány na obr. 4.
Tvarem odpovídají izotermě BET se strmým nárůstem až do
bodu maximálního nasycení.

Abychom zjistili maximální vazebnou kapacitu omítek,
byl jako extrémní případ zvolen nasycený roztok chloridu
sodného, tzn. 4 M či 20% roztok o hustotě okolo 1 150 kg m–3.
Jak ukazuje obr. 4, maximální vazebná kapacita chloridů
v případě sanační omítky S4 dosahovala 240 kg chlorido-
vých aniontů na 1 m3 vzorku, což koresponduje s její vyso-
kou otevřenou pórovitostí a velkým množství pórů v oblasti
10 až 100 μm. Shodnou  hodnotu (liší se v rozsahu použité
metody měření), 238 kg chloridových aniontů na 1 m3 vzor-
ku, vykazuje omítka S5, která má odlišné složení i  distribu-
ci pórů a o 11,5 % nižší pórovitost proti vzorku S4. Omítky
S2 a S3, u kterých jsme naměřili shodnou vazebnou kapaci-
tu, tj. 204 a 209 kg chloridových aniontů na 1 m3 vzorku, se
opět  liší v rozsahu chyby měření, dosahují 85 % vazebné
kapacity omítky S4. Podobné hodnoty, tj. 159 a 148 kg chlo-
ridových aniontů na 1 m3 vzorku, pozorujeme u omítek S1 a
S6, které se liší zejména pórovitostí, a to o 30 % při porov-
nání naměřených hodnot. Nejvyšší vazebnou kapacitu jsme
zaznamenali pro vápennou omítku (261 kg m na 1 m3 vzor-
ku). Je pravděpodobně způsobena reakcí volného hydroxidu
vápenatého v omítce s NaCl a vznikem CaCl2.

Podle klasifikace salinity dle EUREKA EU-1270 dosahu-
jí v extrémním případě nasycenosti roztoku chloridu sodné-
ho všechny omítky stupně 4, což by v případě tak vysoké
salinity  znamenalo výskyt poruch ve velice krátkém časo-
vém horizontu a nutnost okamžité sanace takto zatížené kon-
strukce. Součinitele vlhkostní vodivosti jednotlivých omítek
lze sledovat na obr. 5. 

Vypočtené funkční závislosti součinitele vlhkostní vodi-
vosti na vlhkosti zřetelně demonstrují míru a rychlost tran-
sportu kapalné vlhkosti v materiálech. Nejpomaleji byl solný
roztok transportován v omítce S5. V případě této omítky,
která bezpochyby obsahuje hydrofobizační přísady, došlo
během sorpčního experimentu k nasáknutí roztoku pouze do
6 % objemu. Velmi nízký součinitel vlhkostní vodivosti
měla i omítka S2, která nasákla maximálně do 13 % objemu.
I omítky S3 a S4 vykazují v porovnání se standardní vápen-
nou omítkou výrazné snížení transportu kapalné vlhkosti.
Pouze v případě omítky S6 došlo k nárůstu součinitele vlh-
kostní vodivosti proti vápenné omítce v téměř celém rozsa-

hu vlhkosti, u omítky S1 byl nárůst pozorován při vyšším
obsahu vlhkosti. Tento nárůst je poněkud nezvyklý, protože
porovnání hodnot maximální vlhkosti z obr. 5 a pórovitosti
z tab. 4 ukazuje výraznou hydrofobizaci i u těchto omítek.
Omítky S2-S5 lze tedy z pohledu transportu vlhkosti, v na-
šem případě transportu solného roztoku, doporučit pro sana-
ce zavlhlých stavebních konstrukcí, použití omítek S1 a S6
by mohlo být problematické. 

Součinitele difúze chloridů v závislosti na nárůstu jejich
koncentrace jsou prezentovány v obr. 6. Nejnižší hodnoty
byly v tomto případě zjištěny pro omítku typu S2, dosti
nízké byly i pro S3. Nejrychleji byly chloridové ionty tran-
sportovány v porovnávací omítce VO. U ostatních omítek
byly hodnoty součinitele difúze chloridů mírně nižší než
u VO. Je možné konstatovat, že z hlediska míry a rychlosti
transportu solí jsou nejvhodnější omítky S2 a S3. 

Z kvantitativního hlediska jsou vypočtené difúzní koeficien-
ty vysoké, typicky o dva řády vyšší než difúzní koeficient
chloridových iontů ve vodě, a proto je možné předpokládat,
že transport chloridových iontů byl urychlen elektrochemic-
kými silami mezi vnitřním povrchem materiálů a roztokem.
Rychlost transportu chloridových iontů mohla být zvýšena i
osmotickými jevy či povrchovou difúzí. 

Závěr
V článku jsou prezentovány základní fyzikální a vlhkost-

ní parametry omítek určených pro sanace historických
objektů. Konkrétně byly studovány průmyslově vyráběné
sanační omítky, které se lišily jak složením, tak vodním sou-
činitelem. Všechny vykazují vysoké hodnoty celkové otev-
řené pórovitosti, přičemž jejich porézní struktura je tvořena

Obr. 6. Součinitel difúze chloridů pro omítky

Obr. 5. Součinitel vlhkostní vodivosti omítek
Obr. 4. Vazebné izotermy chloridů
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převážně kapilárními póry, což demonstrují naměřené křivky
distribuce pórů. Ze získaných výsledků je tudíž zřejmé, že
rozhodující vliv na jejich chování a trvanlivost mají přede-
vším přídavné látky a modifikátory, které zcela změní cha-
rakter porézní struktury materiálu, tedy velikost a uspořádání
pórů, ale také  chemicko-fyzikální působení povrchu pórů.

Z hlediska transportních vlastností vlhkosti a chloridů spl-
nily nejlépe požadavky kladené na povrchové vrstvy určené
pro sanace historických objektů omítky S2 a S3, jejichž sou-
činitele vlhkostní vodivosti a difúze chloridů byly dosti
nízké. Omítka S5 představuje také dosti dobré řešení, zřejmě
díky velmi vysoké hydrofobizaci. Uspokojivé vlastnosti
vykázala omítka S4. Omítky S1 a S6 se neukázaly jako vhod-
né, zejména díky vysokému součiniteli vlhkostní vodivosti.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/09/0780 GA ČR.
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Pavlíková, M. et al.: Salt Transport and Accumulation
Transport in Renovation Plasters

The paper deals with the testing of properties and func-
tionality verification of plasters for renovation of build-
ing structures damaged by moisture and salt efflores-
cence.

Pavlíková, M. u. a.: Transport und Akkumulation von
Salzen in Sanierputzen 

Der Artikel befasst sich mit den Eigenschaften und der
Funktionstüchtigkeit von Putzen, die für die Sanierung
von Objekten bestimmt sind, die durch Feuchtigkeit und
Ausblühungen bildende Salze beschädigt worden sind.

Řízení vlastností hybridních kompozitů
Ing. Aleš Jíra

Dizertace je zaměřena na zajištění stability femorální kom-
ponenty totální náhrady kyčelního kloubu se zřetelem k re-
gulaci ohybové tuhosti soustavy diafýza/dřík implantátu a ke
snížení efektu rigidních implantátů ve stěně femuru. Zohled-
ňují se rekonstrukční procesy během distanční osteogeneze a
podpora vazivové vrstvy v rozhraní kosti s implantátem.

Experimentální výzkum a CFD simulace
multisolárního komína
Ing. Radim Galko

V dizertaci se řeší problematika fyzikálních stavů v multiso-
lárním komínu pro větrání objektů bez nároků na elektrickou
energii, tzn. využitím přirozeného větrání. Používají se auto-
rovy výsledky měření během zahraniční stáže. 

Problém konformity Gaussova-Krugerova
zobrazení v poledníkových pásech
Ing. Radek Hampl

V práci se studují vlastnosti Gaussova-Krugerova zobrazení
v poledníkových pásech, a to v závislosti na vzdálenosti
středního poledníku. Autor odvodil rovnice zobrazení a na-
vrhl kritérium pro míru jejich konformity a klad mapových
listů pro území ČR. Dále sestavil kriteriální tabulku pro glo-
bální aplikace zobrazení.

Linear Structures Foundation in Estuarine
Deposits Environment in Northern Ireland
Ing. Mgr. Jan Valenta

Dizertace řeší problematiku zakládání konstrukcí v prostře-
dí esturinních jílů v severním Irsku. Definuje se modifikova-
ná analýza CAPWAP pro výpočet únosnosti beraněných
pilot v prostředí těchto jílů.

Vláknobetony s plnou náhradou 
přírodního kameniva recykláty
Ing. Vladimíra Vytlačilová

Práce stanoví základní mechanické vlastnosti vláknobetono-
vého kompozitu s náhradou kameniva cihelným nebo beto-
novým recyklátem a ukazuje, jak tyto vláknobetony navrho-
vat. Výsledky jsou využitelné v praxi.

Proces regenerace brownfields v Austrálii
Ing. arch. Kristýna Šílová

Dizertace, která vychází ze zkušeností autorky s problemati-
kou brownfields ve státě NSW, obsahuje metodický pokyn,
podle něhož by se mělo řídit využití brownfields v ČR. 

Využití mikroskopické simulace při proble-
matice dopravních kongescí v centru Prahy
Ing. Michal Oudes

Práce obsahuje obecný popis příčin kongescí, který autor
aplikuje na území centra Prahy a navrhuje způsob, jak těmto
kongescím přecházet. Je založena na měřeních in situ a mikro-
skopické simulaci s podporou software VISSIM. Výsledkem
jsou doporučení úprav včetně vyhrazených jízdních pruhů.

�dizertace
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Vývoj geodetického monitoringu v lokalitě Rabenov 
doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc. 

Ing. Ilona JANŽUROVÁ
ČVUT – Fakulta stavební,  Praha 

Ing. Pavel HÁNEK jr. 
JU – Zemědělská fakulta, České Budějovice

Příspěvek zmiňuje změny terénu, měřických technologií
a zpracování v lokalitě Rabenov na území rekultivovaného
hnědouhelného velkolomu Chabařovice u Ústí nad Labem.
Pozornost je věnována výrokům o stabilitě bodů pomocí
fuzzy matematiky.

Úvod
Následující text navazuje na článek [7], uveřejněný

v tomto časopise v roce 2005. V něm bylo popsáno zájmové
území, ve kterém se sledují svahové sesuvy, a byla charak-
terizována měřická sí	 včetně způsobu stabilizace stanovis-
kových bodů a podrobných bodů terénu. V neposlední řadě
byly uvedeny výsledky prvních čtyř etap měření s naznače-
ním způsobu zpracování a vyhodnocení. Můžeme se proto
omezit jen na krátký přehled.

Vzhledem k finanční i technické náročnosti rekultivací a
revitalizací je ve střední Evropě (ale i jinde ve světě) proces
znovuvytvoření (obnovení) kulturní krajiny relativně na
začátku. Lokalita Rabenov v těsné blízkosti Ústí nad Labem
je součástí bývalého povrchového dolu Chabařovice, na kte-
ré probíhá první hydrická rekultivace velkého povrchového
dolu v ČR. Po ukončení těžby a následných sanačních a re-
kultivačních pracích se zbytková jáma zaplaví vodou a v ná-
drži Milada s rozlohou 247,6 ha bude celkem 34,4 mil. m3

vody (obr. 1). Lokalita se využívá i jako prostor k získání
potřebných informací o rekultivacích a jejich průběhu.

Obr. 1. Letecký pohled na zájmové území (zdroj: www.mapy.cz)

V prostoru sesuvu rekultivovaného svahu vulkanického
vrchu Rovný byla v roce 2003 vybudována místní přesná

prostorová sí	 Rabenov se čtyřmi vrcholy. Sí	 má tvar licho-
běžníka, v němž je s ohledem na konfiguraci terénu kromě
obvodových stran měřena jen úhlopříčka RAB 01-RAB 03
délky 419 m, ležící zhruba na horizontále na vypuklém
zlomu terénu. Převýšení bodů RAB 02 a RAB 04 dosahuje
přibližně 65,5 m na délku 693 m. Body RAB 01-RAB 03
jsou tvořeny vrty hloubky 21 m, vystrojené pažnicemi,
umožňujícími měření prostorových deformací též pomocí
geotechnických metod, prováděných Katedrou geotechniky
FSv ČVUT v Praze, která také zajistila osazení všech bodů.
Dnes neexistující bod RAB 04 byl stabilizován na betonové
patce sloupu zrušeného elektrického vedení. Kromě toho
bylo stabilizováno zhruba třicet charakteristických pozoro-
vaných (podrobných) bodů terénu. 

Změny v konfiguraci sítě 
a měřických pracích

V roce 2007 došlo na základě výsledků geotechnických a
geodetických měření k významné změně projektu rekultiva-
ce. Změna zahrnovala vybudování rozsáhlých pilotových
kotvených opěrných stěn v místech ohrožených sesuvy a
změny výšky terénu (tj. nehomogenní navážky), která byla
pro snížení tlaků zemin a zvýšení stability svahu snížena
v horní části území zhruba o 1 m, ve svahu až o 5 m, a na-
opak v části území u jižního břehu vodní nádrže je zemina
přitěžována. Při terénních úpravách byly zničeny téměř
všechny podrobné body a stanoviskový bod RAB 04. Vzhle-
dem k tomu, že je okolí stanoviska RAB 04 po provedení
sanačních prací považováno za stabilní, nejde o kritický pro-
blém. Jedinou významnou škodou je narušení rozměru a
tvaru původní měřické sítě. V případě zničení většiny po-
drobných bodů to však znamená závažnější problém, proto-
že byla narušena kontinuálnost sledování svahových sesuvů.
Destrukci bodů se ovšem nedalo vzhledem k přesunu zemin
zamezit a bude je nutné znovu vybudovat. V souvislosti se
sanačním opatřením došlo navíc i k posunutí zájmového
území pro monitorování svahu blíže k jezeru, kde jsou nově
zřízeny tři vystrojené sondy, z nichž jedna by měla sloužit
jako nový stanoviskový bod. Tím dostane měřická sí	 nový
tvar a rozměr, resp. vznikne nová sí	 doplněná o nové po-
drobné body.

Od roku 2007 v důsledku změny terénu lokality probíhají
terestrická měření přesnými totálními stanicemi pouze v „za-
chované“ části měřické sítě, a nově pak v území blíže k jeze-
ru (zájmové území je v obr. 1 vyznačeno bílým obdélní-
kem). V měřické síti tvořené body RAB 01-RAB 03 i nadá-
le probíhají měření sloužící k testování vlivu všesměrných
nebo cílených odrazných hranolů dálkoměrů na přesnost
měření lokální prostorové sítě včetně jejího určení. V posu-
nutém (novém) zájmovém území vzhledem k nedokonče-
ným terénním pracím nedošlo zatím ke stabilizaci nových
podrobných bodů ani k definitivnímu rozhodnutí o novém
stanoviskovém bodu, a tak v současnosti probíhají měření
sloužící jako podklad pro tvorbu trojrozměrných modelů
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terénu a podélných profilů, ze kterých je možné sledovat
postup a časový průběh terénních úprav, resp. jejich přetvo-
ření. Kromě toho samozřejmě v síti pokračují observace
inženýrskými aparaturami GNSS (globálních navigačních
satelitních systémů) pro převod do státních referenčních
systémů S-JTSK a Bpv. 

Do května 2009 bylo provedeno 13 etap pozemních a 10
etap měření GNSS. Pro bod RAB 02 dosahuje průměrná
směrodatná odchylka v poloze 2,4 mm, ve výšce 2,8 mm.
Posuny téhož bodu, vztažené k základní etapě, dosahují v ose
Y hodnoty +42 mm, v ose X se pohybují v závislosti na roč-
ním období a hladině spodní vody v rozmezí –58 mm až 
+37 mm, v ose Z –28 mm až +38 mm. Měření GNSS je cha-
rakterizováno průměrnou směrodatnou odchylkou všech sle-
dovaných bodů (max. 10) v poloze 3,1 mm a 4,8 mm ve
výšce. Rozdíly souřadnic téhož bodu z určení oběma způso-
by výjimečně dosahují 30 mm. Roční změny dnes již neexi-
stujících pozorovaných (podrobných) bodů terénu dosaho-
valy +184 mm až –104 mm v souřadnicích Y, X a hodnot
+45 mm až –180 mm v souřadnici Z.   

Zpracování dat

Vyrovnání sítě
Měřická sí	 je vyrovnána jako volná prostorová sí	 s pev-

ným bodem RAB 01 a daným směrem charakterizovaným
spojnicí bodů RAB 01 a RAB 03. Do bodu RAB 01 je vlo-
žen počátek místního ortogonálního pravotočivého souřad-
nicového systému o souřadnicích Y = 1 000 m, X = 5 000 m,
Z = 100 m. Do směru RAB 01-RAB 03 je vložena osa +X.
Vzhledem k tomu, že leží téměř na horizontále, souřadnico-
vá osa +Y směřuje v podstatě po spádnici terénu. Zachování
tohoto souřadnicového systému se předpokládá i v případě
doplnění sítě o nový stanoviskový bod. Výpočet lze provést
v programu Rocinante, který je součástí projektu GNU
Gama. Výpočetní vzorce pro vyrovnání sítě jsou uvedeny
např. v [3] (s ohledem na prostor je zde, stejně jako ostatní
dobře dohledatelné výrazy, nebudeme uvádět). 

� Transformace do referenčních systémů se na základě
rozborů a ověření v řadě diplomových prací provádí pro
výšku a polohové souřadnice bodu odděleně.

� Pro výškovou transformaci je využit výpočet průměr-
ného výškového posunu souřadnicových systémů z identic-
kých bodů, který je následně aplikován na podrobné body
sítě

ZB = Δz + ZB
P ,

kde ZB je výška podrobného bodu v cílovém souřadnicovém
systému (výškovém systému);

ZB
P – výška podrobného bodu v původním souřadnico-

vém systému;
Δz – průměrný výškový posun.

Průměrný výškový posun vypočteme ze vztahu

nΣi=1 δZiΔz = ———– ,
n

kde δZi je výškový rozdíl i-tého identického bodu a n je
počet identických bodů.

Výškový rozdíl i-tého identického bodu se vypočte podle
vzorce

δZi = Zi – Zi
P ,

kde Zi je výška identického bodu v cílové souřadnicové soustavě,
Zi

P je výška identického bodu v původní souřadnicové soustavě.

� Polohová transformace se provádí ve dvou krocích. Na
základě obsáhlých ověření je výhodné v našem případě pro-
vést první transformační krok pomocí shodnostní Helmerto-
vy transformace [8], která je upravenou klasickou podob-
nostní Helmertovou transformací s vyrovnáním koeficientů
podle metody nejmenších čtverců. Při jejím použití dochází
k posunutí, pootočení a změně měřítka transformované sítě.
Shodnostní Helmertova transformace zachovává všechny
popsané vlastnosti až na změnu měřítka, které zůstává totož-
né. Transformované souřadnice bodů se vypočtou podle
postupů uvedených v [8]. Aplikace shodnostní Helmertovy
transformace zajistí zachování vnitřní přesnosti místní sítě, a
přitom umožní její umístění do nadřazené sítě většího rozsa-
hu. Po Helmertově shodnostní transformaci je možné pro-
vést jako druhý krok Jungovu transformaci. Při jejím použi-
tí dochází k rozdělení zbylých odchylek na identických
bodech transformovaným bodům. Vzorce pro výpočet trans-
formace jsou uvedeny např. v [2]. Provedením Jungovy
transformace dosáhneme žádoucího ztotožnění souřadnic
identických bodů, tzn. identické body si zachovají  původní
souřadnice v cílovém souřadnicovém systému.

� Výpočet souřadnic bodů a sklonu stabilizačních znaků –
parametr sklonu stabilizačního prvku je údaj, který lze při
použití speciální signalizační tyče [7] (se dvěma všesměrný-
mi odraznými hranoly) určit navíc proti běžným způsobům
geodetického zaměření využívajícího zaměření na jeden
odrazný hranol. Na základě tohoto parametru lze uvažovat
o směrech zemních tlaků ve svrchní vrstvě zemin v okolí
podrobného bodu. Sklon stabilizačního prvku je počítán
vždy mezi dvěma etapami. Pro výpočet souřadnic určované-
ho bodu a sklonu stabilizačního znaku je využita aplikace
analytické geometrie v prostoru. Prostorové souřadnice hor-
ního a dolního hranolu signalizačního přípravku se vypočtou
pomocí trojrozměrné polární metody. Poté lze z vypočte-
ných souřadnic hranolů a při známých rozměrech signalizač-
ního přípravku [4] vypočítat souřadnice určovaného podrob-
ného bodu, který je „skrytý“ vegetací nebo nerovnostmi
v úrovni terénu. Pro jejich výpočet použijeme upravený vzo-
rec, známý v analytické geometrii, jako výpočet bodu na
přímce dělené v poměru r/s [1]

r rXb = (— + 1) Xh – — Xh       ,s D s H

r rYb = (— + 1) Yh – — Yh       ,s D s H

r rZb = (— + 1) Zh – — Zh       ,s D s H

kde Xb, Yb, Zb jsou souřadnice podrobného bodu;
Xh, Yh, Zh –    souřadnice odrazných hranolů;

r, s –   konstantní vzdálenost od paty přípravku
ke středu dolního hranolu, resp. vzdále-
nost mezi středy hranolů. 

Analytická geometrie v prostoru umožňuje rovněž určit
změnu sklonu stabilizačního prvku mezi etapami, čímž
dokážeme doplnit monitorovací informace o zajímavý para-
metr informující o dějích ve svrchní části zemin. Z vypočte-
ných souřadnic hranolů na každém podrobném bodě v jed-
notlivých etapách vypočteme směrový vektor. Z nich lze
vyčíslit změnu sklonu stabilizačních značek mezi různými
etapami měření. Jde tedy opět o aplikaci analytické geomet-
rie, konkrétně o výpočet úhlu, který svírají dvě přímky
v prostoru.
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Vyřčení výroku o kvalitě (přetvoření) bodu
Tato část je věnována matematickému modelu, který vy-

užívá fuzzy matematiku a slouží k zařazení bodu do kvalita-
tivních kategorií. Důvodem pro tvorbu a nasazení takového
matematického modelu je, že v geodetické praxi běžně pou-
žívané rozlišování bodů na přetvořené a nepřetvořené začíná
být příliš hrubé a pro tvorbu předpovědních dějových mode-
lů nevyhovující. V neposlední řadě by model měl pomoci
zjednodušit interpretaci a pochopení výsledků geodetických
měření. V textu tedy nastíníme, jak takový matematický
model, využívající fuzzy logiku při procesu určování svaho-
vých změn a jejich projevů, vypadá. Po aplikaci modelu je
možné body a jejich posuny začlenit do několika kategorií,
což umožňuje vytváření jemnějších následných „předpověd-
ních“ modelů. Tříděním bodů do vícestupnicové škály se
zároveň přibližujeme lidskému myšlení a rozhodování, které
samo o sobě používá n-stupňové kategorizování. Definice a
vzorové řešení modelu jsou ve zjednodušené formě uvedeny
v [6] a v úplném rozsahu v [5].

Nástin modelu
Okolnosti, ovlivňující konečný výrok o kvalitě bodu a

jeho přetvoření, se dají rozdělit do dvou skupin – na objek-
tivní a subjektivní. Objektivní hlediska představuje souřad-
nicová směrodatná odchylka určovaného bodu v jednotli-
vých etapách měření, způsob a kvalita stabilizace bodu,
významnost pozorovaného bodu a osobní chyba měřiče,
resp. jeho kvalita, zahrnující zkušenost a svědomitost. Pro
automatizovaná měření lze osobní chybu měřiče nahradit
chybou automatického zacílení přístroje. Dalším objektivním
hlediskem jsou klimatické podmínky při měření. Subjektiv-
ní hlediska v našem případě reprezentují pocity účastníků
měření, např. zhodnocení blízkého okolí bodu v terénu, pocit
měřiče při cílení. Hledisko pocitu měřiče je opět možné
v případě automatizovaného měření nahradit intenzitou při-
jatého vlnového záření, a pak  je přeřadit do kategorie objek-
tivních hledisek. Pro všechny stanovené okolnosti (předpo-
klady) se nadefinují fuzzy množiny a určí se funkční přísluš-
nost jednotlivých pozorování do příslušných množin. Pro
předpoklady, reprezentované fuzzy množinami, se poté se-
staví rozhodovací mechanizmus, který je tvořen skupinou
fuzzy pravidel. Složitost a rozsah pravidel závisí na počtu a
typu stanovených kritérií, ale i na očekávaném výstupu po
jejich aplikování, resp. na složitosti celého rozhodovacího
modelu. Správné sestavení fuzzy pravidel je rozhodující pro
vytvoření funkčního a správně hodnotícího modelu. Po apli-
kaci fuzzy pravidel dostáváme hodnotu příslušnosti do
„výsledné“ množiny, která představuje výrok o kvalitě bodu.
Jestliže máme vypočtenou hodnotu příslušnosti do této mno-
žiny, můžeme provést její defuzzyfikaci, tj. operaci, která
transformuje hodnotu příslušnosti do fuzzy množiny na kon-
krétní výstupní hodnotu (na jednoznačný závěr, který lze
aplikovat).

Závěr
Způsob stanovení výroku o přetvoření bodu, využívající

navržený model, např. v případě vybudování nové sítě
podrobných bodů, si vyžádá drobné úpravy v měřickém
postupu. To znamená proti běžné registraci navíc evidovat
u všech bodů stav jejich okolí a pocit měřiče při cílení. Do-
posud se u těchto charakteristik zaznamenával pouze „ne-
příznivý stav“. Rovněž by byl vhodný test měřičů, který by
určil jejich osobní chybu, resp. stanovit kritéria pro jejich
roztřídění do kvalitativních skupin. Pro registraci měřených
dat v totálních stanicích pak stanovit kódovací klíč. 

V souvislosti s vývojem budování sítí permanentních sta-
nic pro měření GNSS se jako další vhodná optimalizace
měřických prací jeví možnost nahrazení vlastní referenční
stanice virtuální referenční stanicí (VRS) sítě CZEPOS
(Česká sí	 permanentních stanic pro určování polohy), což
by při současném vybavení přineslo časové i ekonomické
úspory.

Článek byl zpracován v rámci VZ 04 CEZ MSM
6840770005 „Udržitelná výstavba“.
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Hánek, P. et al.: Development of Geodetic Monitoring at
Rabenov Site

This article describes changes of the terrain, measuring
technologies, and processing at the Rabenov site, on the
territory of a reclaimed, former giant brown coal open-
cast Chabařovice near the town of Ústí nad Labem. The
text focuses on statements on the stability of points using
fuzzy mathematics.

Hánek, P. u. a.: Entwicklung eines geodätischen Mo-
nitorings in der Lokalität Rabenov

Der Beitrag behandelt die Veränderung des Geländes,
der Messtechniken und der Verarbeitung in der Lo-
kalität Rabenov auf dem Gebiet des rekultivierten ehe-
maligen großen Braunkohlentagebaus Chabařovice bei
Ústí nad Labem. Die Aufmerksamkeit wird den Aus-
sagen über die Stabilität der Punkte mit Hilfe der Fuzzy-
Mathematik gewidmet.

Všechna čísla časopisu

STAVEBNÍ OBZOR
si mohou čtenáři zakoupit 

v redakci časopisu 
a v prodejně technické literatury ČVUT

Bílá 90, Praha 6.
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V červnu letošního roku byl do výuko-
vých laboratoří na Ústavu fyziky Fakul-
ty stavební VUT v Brně nainstalován
nový konfokální mikroskop Olympus
Lext OLS 3100, který v současné době
patří mezi špičkové konfokální mikro-

skopy zaměřené na práce v materiálovém inženýrství. Tato
více než dvoumiliónová investice byla z převážné míry
financována z Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR
(projekt 1108/2009 „Instrumentální vybavení výukových
laboratoří stavební fyziky“ – 1,75 mil. Kč) a menší měrou
Fakultou stavební VUT (vnitřní grantový systém, projekt
„Výuková laboratoř konfokální mikroskopie“ – 397 tis. Kč).

V současné době prudkého technologického rozvoje jsou
kladeny stále větší nároky na inovace vzdělávacího procesu.
Dlouhodobé úsilí o změnu skladby a zaměření fyzikálního
praktika na Fakultě stavební VUT v Brně vedlo k zavedení
celé řady nových moderních laboratorních úloh, z nichž
mnohé byly publikovány v tuzemsku i v zahraničí. Toto
dlouhodobé úsilí je motivováno snahou posunout náplň la-
boratorní výuky blíže ke stavební fyzice, a zejména k mate-
riálovému inženýrství, tj. zavádět úlohy, které by vycházely
ze současného stavu těchto disciplín. Především posílení
problematiky testování povrchových struktur nedestruktiv-
ními optickými metodami bylo v současné době ve výuko-
vých laboratořích velmi žádoucí vzhledem k velkému tech-
nologickému pokroku, ke kterému došlo v této oblasti. Ve-
dle strukturálních testovacích metod, založených na mecha-
nickém a elektromagnetickém vlnění (akustické, ultrazvu-

kové a rentgenové metody včetně rozptylu pod malými úhly
SAXS), zažívají svou renesanci právě optické mikroskopic-
ké metody. V posledních deseti letech je to zejména konfo-
kální mikroskopie, která svými specifickými vlastnostmi
začala konkurovat dokonce i elektronové mikroskopii (niko-
li ve zvětšení, ale především v kvalitě trojrozměrného obra-
zu). Její široké spektrum aplikací lze nalézt nejen v materiá-
lovém inženýrství (většinou anorganické materiály kovové,
polymerní, polovodičové ap.), ale také v biologii, fyziologii
a lékařství (většinou organické materiály na buněčné úrovni
zkoumané fluorescenční technikou). Použití konfokální
mikroskopie v materiálovém inženýrství se netýká jen testo-
vání kovových, polymerních a polovodičových látek, ale
také keramických a cementových materiálů. Zejména v po-
sledních letech se konfokální mikroskopie osvědčila jako
platný nástroj analýzy hydratovaných cementových struktur,
a to např. v oblasti testování lomových povrchů, pórovité
struktury, Hadleyho dutých zrn nebo morfologie struktur-
ních trhlin. Tento výčet možností ovšem není zdaleka úplný,
existuje celá paleta dalších možností, jak využít konfokální
mikroskopii ke strukturálním analýzám. 

Rozvoj nových instrumentálních metod v oblasti testová-
ní struktury materiálů vyžadoval, aby na něj bylo patřičně
reagováno i ve výuce. Zejména bylo třeba zajistit, aby se stu-
denti mohli seznamovat s novými metodami nejen teoretic-
ky na přednáškách, ale zejména prakticky v laboratorních
cvičeních. V oblasti testování stavebních materiálů je zave-
dení konfokální mikroskopie do výukových laboratoří plně
v souladu s požadavkem doby. Tato technika povyšuje povr-
chovou strukturální analýzu zejména lomových povrchů
cementových a keramických materiálů na kvalitativně
novou úroveň. Studenti se v instrumentálně inovované labo-
ratoři seznámí se způsobem práce na konfokálním mikro-
skopu a provedou řadu charakteristických měření na lomo-
vých površích v rámci série nových laboratorních úloh. Zís-
kají tak praktické zkušenosti s jednou z velmi progresivních
metod povrchové analýzy materiálů, poučí se o možnostech,
ale také o limitech této metody. Vytvoří si vlastní, konkrét-
nější představu o struktuře stavebních materiálů. 

Založením malé studentské laboratoře konfokální mikro-
skopie získala Fakulta stavební VUT, a tím i celé Vysoké
učení technické v Brně, velmi moderní instrument, který
významným způsobem obohatí výukové možnosti této vyso-
ké školy a přiblíží ji v oblasti povrchového testování materiá-
lů k obdobným zahraničním pracovištím. 

prof. RNDr. T. Ficker, DrSc.
Ústav fyziky FAST VUT

� zprávy

Konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3100 
ve studentské laboratoři FAST VUT

DDNNYY  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ
na Fakultě stavební ČVUT v Praze

pro zájemce o studium a širokou veřejnost

28. listopadu 2009 a 29. ledna 2010

www.fsv.cvut.cz/pr

Inovace výukových laboratoří stavební fyziky na FAST VUT v Brně
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Amazon Court

Na Rohanském nábřeží v Praze vyrostla nová energeticky
úsporná budova. Amazon Court svým technickým řešením
plně zapadá do investiční strategie projektu River City Pra-
gue společnosti Europolis. V sedmi nadzemních a třech pod-
zemních podlažích nabízí  nájemníkům 19 800 m2 kancelář-
ských prostor a 2 200 m2 pro služby a multifunkční využití.
Ve dvou podzemních podlažích je k dispozici 254 parkova-
cích míst, ve třetím podzemním podlaží se nachází technic-
ké zázemí budovy a skladovací prostory. 

Jak je typické pro karlínské budovy společnosti Europolis,
i Amazon Court využívá energeticky úsporných technologií,
jež spočívají ve spojení nejmodernějších technických vymo-
žeností s promyšleným využitím přírodních zákonitostí.
Typickým příkladem tohoto přístupu je již prověřený systém
zajištění klimatu vnitřních prostor pomocí záplavového vět-
rání, jež zajiš	uje nadstandardní přísun čerstvého vzduchu
při zachování akustické pohody, které nelze konvenčními
systémy dosáhnout. 

Projekt je jedinečný nejen technologickými aspekty, ale
bezpochyby i architektonickým a stavebním řešením. Dva
železobetonové trakty budovy jsou propojeny deseti „mos-
ty“, ve kterých jsou umístěny atraktivní kancelářské prosto-
ry. Toto řešení společně s unikátní konstrukcí prosklených
štítových stěn ze severu a jihu budovy nabízí ojedinělý vý-
hled na panoramata Prahy a vytváří dominantní prvek – roz-
lehlé atrium.

Prostor atria zaujme sys-
témem různobarevných po-
suvných žaluzií, které rea-
gují na pohyb slunce, vodní-
mi plochami a rozmanitou
zelení, jež dohromady vy-
tvářejí veřejný prostor s uni-
kátní atmosférou. Atrium je
zastřešeno fólií ETFE, tj.
pneumaticky podporovanou
membránovou konstrukcí
s vynikajícími mechanický-
mi a tepelně izolačními vlast-
nostmi, která  byla na budově
Amazon Court použita popr-
vé v České republice.

Za neotřelý design a tech-
nické inovace získala budo-
va mezinárodní ocenění Mi-
pim Architectural Review
„Future Project“ Award
2008.

Tisková informace

�projekty

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON MODELLING AND SIMULATION
22. – 25. June 2010

Czech Technical University in Prague

http://concrete.fsv.cvut.cz/ms10prague/
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�dizertace
Využití výkonového zpoplatnění 
pro financování pozemních komunikací v ČR
Ing. Josef Svoboda

Dizertace rozebírá destrukční účinky jednotlivých kategorií
nákladních vozidel na životnost vozovek a zabývá se i rizi-
kem objíždění zpoplatněných úseků dálnic. Prověřuje ná-
vratnost prostředků vložených do zpoplatnění sítě vybra-
ných silnic. Z výsledků vyplývá vhodnost zpoplatnit v bu-
doucnu i vozidla nad 3,5 t.

Problematika směsí recyklace za studena 
z hlediska vybraných funkčních charakteristik
Ing. Jan Valentin

V teoretické části se určují vybrané technologické vlastnos-
ti zkoumaných směsí a ověřují se experimentem. Výsledkem
jsou doporučení, jakým směrem se dále ubírat při využití za
studena recyklovaných směsí.

Digitální technologie v oblasti katastru
nemovitostí
Ing. Jana Zaoralová

Dizertace se zaměřuje na technologii digitálních náčrtů pro
obnovu katastrálního operátu novým mapováním a na základě
výsledků komplexních pozemkových úprav. Věnuje se i pří-
pravě podkladů, využití dat katastru pro další úlohy a možnos-
tem mobilního mapování. Výsledkem je technologie vhodná
pro praxi a implementovaná do softwarového vybavení.

Aerodynamická kvantifikace meziprostoru
větraných vrstev v obalových konstrukcích
Ing. Karel Sedláček

Práce řeší problematiku navrhování a matematického mode-
lování provětrávaných vzduchových vrstev u dvoupláš	o-
vých fasád a šikmých střech. Byla vyvinuta experimentální
aparatura  pro měření parametrů provětrávaných vrstev.

Účinky teploty na betonové mosty
Ing. Ondřej Tomaschko

V parametrické studii se sledují vlivy klimatické, geometric-
ké a materiálové na teplotní namáhání betonového mostu.

Práce je doplněna dlouhodobým měřením na dvou mostech.
Měření jsou statisticky zpracována a porovnána s údaji no-
rem či jinými zdroji.

Hodnocení účinků zeleně při snižování
hluku ze silniční dopravy
Ing. Daniel Polič

Práce vychází z měření na jedenácti lokalitách, v níž se
porovnávají hodnoty hluku naměřené v úsecích se zeleným
pásem a na srovnatelných úsecích bez zeleně. Výsledkem je
zjištění, že vliv vegetace na útlum hluku ze silniční dopravy
nedosahuje účinnosti, která se obvykle předpokládá.

Vliv způsobu využití území na jeho 
retenční kapacitu

Ing. Kateřina Uhlířová

Dizertace se zabývá ověřováním dvou hydrologických
modelů na experimentálním povodí Palečnice. Na základě
výsledků proběhl výpočet odtokových poměrů pro různé
scénáře využití území a pro návrh technických opatření
v podobě suchých nádrží. Práce preferuje jeden ze zmíně-
ných modelů pro využití v praxi.

Zjiš�ování vitality dřevin fyzikálními metodami

Ing. Karel Mach

Autor proměřil ultrazvukovou a elektrodiagnostickou meto-
dou rozsáhlý soubor listnatých a jehličnatých stromů a vý-
sledky statisticky vyhodnotil. Dospěl k názoru, že vhodnější
pro zjiš	ování vitality dřevin je metoda ultrazvuková. 

Combination of Remote Sensing Data
Analysis Techniques for Thematic Mapping

Ing. Petr Junek

Práce se zaměřuje na tematické mapování pomocí dálkové-
ho průzkumu Země. Konkrétně se mapuje Čelekenský polo-
ostrov se zaměřením na geologii. Výsledkem je geologická
mapa poloostrova. Druhá část dizertace mapuje časové

Aqua-therm
Praha 2009

24. – 28. listopadu 2009

Pražský veletržní areál Letňany

www.aquatherm.cz
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