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V posledních dvou dekádách dochází k prudkému rozvo-
ji v technologii betonu. Běžně je dosahováno mate-
riálových charakteristik, jež nebyly před několika de-
sítkami let vůbec myslitelné. Jsou vyvíjeny ultravysoko-
hodnotné betony, jejichž pevnost v tlaku dosahuje hod-
not vyšších než 300 MPa. V kombinaci s vlákny, která
zvyšují tahovou pevnost materiálu, je nyní možné na-
vrhovat vylehčené a tenkostěnné prvky bez výztuže. Jsou
popsány technologie používané v zahraničí, realizované
stavby a historie vývoje vysokopevnostních betonů. Dále
je uvedena studie vlivu pevnostních charakteristik zák-
ladního materiálu na únosnost a dimenzování jednodu-
chého prefabrikovaného prvku, na němž je vidět přínos
těchto materiálů.

Úvod
Beton je stavební materiál hojně využívaný ve stavebnict-

ví již od starověku. Ovšem prakticky dvě tisíciletí se použí-
val v podobě, v jaké ho znali starověcí Římané. Zlom v navr-
hování betonových konstrukcí nastal v polovině devatenác-
tého století. Železobeton s přidanou výztuží v tažené oblasti

umožnil vytvářet prvky větších rozponů a částečně elimino-
val problém s nízkou tahovou pevností betonu. Dalším půso-
bivým krokem ve vývoji betonových konstrukcí byl vynález
předpjatého betonu, v němž předpínací výztuž dává přede-
pnutým prvkům větší tahovou rezervu, a dovolí tak dále
zvětšovat rozpětí navrhovaných prvků. Poslední revolucí v
technologii betonu je počátek výroby vysokohodnotných
(HPC) a ultravysokohodnotných betonů (UHPC), resp.
UHPC vyztužených vlákny (UHPFRC), která umožňují
návrh subtilních, elegantních, a přitom trvanlivých a ekono-
micky rentabilních konstrukcí.

Historie vývoje 
Do šedesátých let dvacátého století byly v podstatě

všechny železobetonové stavby navrhovány z betonu tlako-
vé pevnosti 15-20 MPa, který byl prověřený a ekonomický.
Ze začátku byl nárůst pevnosti z dnešního hlediska nepatr-
ný, ale natolik významný, že v průběhu jedné dekády došlo
ke znásobení v tlaku třikrát až na hodnoty atakující 60 MPa
[1]. Tato hranice je daná technologií výroby, při níž v té
době používané plastifikátory na bázi lignosulfanu již nedo-
kázaly účinně snížit vodní součinitel, který je pro dosažení
betonů vyšších pevností spolu s malou pórovitostí klíčový
[2], [3]. Závislost pevnosti na vodním součiniteli je uvedena
na obr. 1.

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 18 ČÍSLO 10/2009

Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých
pevností

prof. RNDr. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc. 
Ing. František GIRGLE 
VUT – Fakulta stavební

Brno

Obr. 1. Závislost pevnosti na vodním součiniteli, cement 42,5 [2]
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Zlom nastal na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let,
kdy se začaly používat cenově dostupné superplastifikátory
na bázi naftalenu, jejichž velké dávky umožnily snížit vodní
součinitel pod hranici 0,3. Tento poměr je pro zajištění
dostatečné hydratace veškerého cementu v betonové směsi
považován za minimální. Vodní součinitel klesal až k hod-
notám 0,2, což mělo za následek, že cement nikdy zcela
nezhydratoval a spolu s křemičitými úlety plnil roli vysoce
pevného a jemného plniva, které snížilo pórovitost směsi, a
přispělo tak ke zvýšení pevností betonu v tlaku až k 130 MPa
[1]. Tyto betony se začaly označovat jako  vysokohodnotné.
Betony vysokých pevností jsou však křehčí než klasické
(NSC – betony normálních pevností). Na začátku osmdesá-
tých let tak začal vývoj jemnozrnných betonů s velmi hutnou
a stejnorodou cementovou matricí, která lépe odolávala
vzniku mikrotrhlin uvnitř zatíženého prvku, a tím zlepšila
tahovou pevnost betonů při dosažení velmi vysokých pev-
ností v tlaku [4], [5]. Pro tento materiál se vžilo označení
ultravysokohodnotný beton (UHPC). Vývoj vysokohodnot-
ných betonů prošel těmito etapami:

�� DSP (Densified System With Small Particles) [3], [5]
Vyšší pevnosti se dosahuje snížením celkové porózity vý-
sledného kompozitu kombinací mikrosiliky a nízkého vod-
ního součinitele. Je poukázáno na skutečnost, že nejslabším
článkem těchto směsí může být kamenivo. Systém vyrábí
s pevností v tlaku 150-200 MPa dánská firma Aalborg Ce-
ment pod obchodním názvem DENSIT® (využití pro přímo
pojížděné vrstvy vozovek, průmyslové podlahy atd.).

�� MDF (Makro-Defect Free) [1], [6]
Organicko-cementové kompozity jsou složeny z organic-
kých polymerů (PVA – polyvinylalkoholu), hlinitanového
cementu a kalcinovaného bauxitu jako kameniva. Polyvinyl-
alkohol z počátku slouží jako účinný dispergující prostředek,
poté jako reaktivní pojivo. Vzniká matrice obsahující jak
keramickou, tak organickou složku. Tyto kompozity na bázi
cementu dosahovaly v laboratorních podmínkách impozant-
ních pevností v tahu za ohybu, ovšem problémem byla veli-
ce obtížná příprava směsi, a tedy i limitované použití. 

�� HPC (High Performance Concrete) [1]
Směsi s pevností v tlaku 60-150 MPa a vodním součinitelem
0,2-0,3, který zajiš�ují vysoké dávky superplastifikátorů, se
vyznačují vysokou zpracovatelností a trvanlivostí. Jde však
o křehký materiál, který je méně houževnatý než NSC.

�� RPC (Reactive Powder Concrete) [1], [4], [7], [10]
Beton ultravysokých pevností (vyšších než 150 MPa v tlaku)
na bázi jemnozrnných složek navazuje na technologii DSP a
je základem moderních UHPC. Komerčně dostupný je na-
příklad DUCTAL®, CERACEM®, CEMTEC®.

Technologie, složení, 
materiálové charakteristiky

Betony ultravysokých pevností jsou novým typem materiá-
lu, jehož základem je cementová matrice s charakteristickou
tlakovou pevností vyšší než 150 MPa. V současné době lze
u tohoto materiálu dosahovat pevnosti v tlaku až 300 MPa
[4]. Třebaže tento kompozit nazýváme betonem, jde spíše
o "studenou keramiku“ [1] s maximálními zrny kameniva
v řádu 1-2 mm a extrémně hutnou strukturou (obr. 2). Těchto

vlastností je dosaženo uplatněním následujících technologií [7]:
– je použito více jemnozrnných složek směsi maximální ve-

likosti 300 μm, které snižují pórovitost výsledného kompozitu;
– zvýšení hustoty uspořádání částic v systému optimalizo-

vanou granulometrií částic a díky velmi nízkému vodnímu
součiniteli;

– kvalitní ošetřování čerstvého betonu vede ke zmírnění vli-
vu chemického smrštění cementu;

– zlepšení houževnatosti materiálu a zvýšení jeho tahové
pevnosti vložením rozptýlené výztuže ocelovými, případ-
ně polymerovými mikrovlákny.

a)

b)

c)

d)
Obr. 2. Struktura betonu

a – normální pevnost (skutečná velikost) [11], b – UHPC [11]
(zvětšeno 2x), c – HPC 100 μm [4], d –  UHPC 100 μm [4]
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V porovnání s betony NSC, které obsahují zpravidla čtyři
základní složky (cement/pojivo, kamenivo/plnivo, vodu a
příměsi), betony HPC pak s pěti základními složkami směsi
(cement, kamenivo, reaktivní plnivo, voda a příměsi), má
UHPC šest, a nebo dokonce i více složek (cement, další poji-
vo, filler/křemičitý úlet, jemné kamenivo, ocelová nebo syn-
tetická vlákna a příměsi). Toto složení při dodržení optima-
lizované granulometrie dává mnohem hutnější strukturu, a
tím i menší náchylnost ke vzniku mikrotrhlin. Tu zlepšují i
rozptýlená ocelová vlákna (hmotnostní obsah nejčastěji 
1-4 %, ovšem vyskytlo se i dávkování 12 %), čímž se zlep-
šují i tahové vlastnosti materiálu a únosnost prvku při ohybu.
Tyto betony jsou někdy označovány jako UHPFRC. Velmi
často jsou proto prvky vyráběné z UHPFRC navrhovány bez
dodatečné vázané (nepředepnuté) výztuže. Vliv rozptýlené
výztuže na tahovou únosnost prvku je patrný z obr. 3,
v němž hodnoty v procentech udávají podíl z celkového
objemu záměsi.  

Obr. 3. Závislost napětí v ohybu na průhybu vzorku 
pro různé druhy betonů [13] 

(GGBS – mletá granulovaná vysokopecní struska)

Vodní součinitel se v těchto betonech pohybuje v rozme-
zí 0,15-0,20 při velkých dávkách portlandského cementu
(700-1 000 kg m–3). Značné je taktéž použití křemičitých
úletů, které se dávkují mezi 20-30 % hmotnosti cementu
[11]. Důležitá je i velikost a průměr ocelových vláken – nej-
častěji se používají vlákna délky 12-20 mm jmenovitého
průměru 0,2 mm. Výsledná směs musí být velmi dobře zpra-
covatelná. Tato vlastnost ovlivňuje výrazně cenu výsledné
konstrukce a čas potřebný k uložení betonové směsi do bed-
nění. Typické složení záměsi UHPC je uvedeno v tab. 1,
očekávané materiálové charakteristiky výsledného kompozi-
tu pak v tab. 2.

Tab. 2. Předpokládané materiálové charakteristiky pro záměs 
z tab. 1 [16] (rozmrazovací cykly – údaj pro 300 opakování)

Samostatným typem jsou silně vyztužené betony HR-
UHPC [3], [12], ve kterých je kombinován vysoký stupeň
vyztužení klasickou nepředepjatou výztuží a výborné vlast-
nosti UHPC. Takto vzniklý převyztužený kompozit může
dosahovat pevnosti v tlaku atakující hranici 400 MPa a
v tahu za ohybu podle stupně vyztužení 100-300 MPa [12].

Příklady aplikací
Z kompozitů ultravysoké pevnosti byly v posledních

letech po celém světě realizovány desítky významných kon-
strukcí, například: 

– lávka pro pěší (první konstrukce z UHPC), 
Sherbrook, Kanada, 1997 [7]; 

– mostní konstrukce nadjezdu v Bourg-lés-Valence, 
Francie, 2001 [11]; 

– lávka pro pěší, Soul, Jižní Korea, 2002 [7]; 
– lávka pro pěší pře řeku Fulda (obr. 4, obr. 5), 

Kassel, Německo, 2004 [8]; 
– zastřešení mýtní stanice viaduktu Milau, Francie, 

2005 [11]. 

Obr. 4. Lávka pro pěší přes řeku Fulda, Kassel, Německo, 2004 [8]

Tab. 1. Typické složení záměsi UHPC [16]
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Výrobky z UHPC se používají i v aplikacích mimo sta-
vební průmysl. Jde například o bezpečnostní prvky, které se
vyznačují vysokým odporem proti proražení a značnou
požární odolností. V porovnání s ocelí, která se v těchto apli-
kacích běžně používá, vycházejí betonové konstrukce eko-
nomičtěji. Důvodem je například nižší objemová hmotnost
betonu a nižší výsledná hmotnost prvku, čímž se snižují
náklady na jeho zabudování [9].

Vysokohodnotné betony lze používat i pro sanace a zesi-
lování stávajících železobetonových konstrukcí [14]. Napří-
klad je staticky účinné nadbetonovat tenkou desku z UHPC,
která bude spřažena se stávající konstrukcí, čímž se zajistí
zvýšení únosnosti sanovaného prvku (obr. 6), či poškozené
pylony mostu opatřit tenkou vrstvou vysokohodnotného
kompozitu, a tím ho nejen  sanovat před účinky agresivního
prostředí, ale zároveň zesílit.

Vliv tahové pevnosti na únosnost prvku

Předpoklady výpočtu
Při návrhu a posouzení průřezu z vysokopevnostních ma-

teriálů (HPC, UHPC, Ferrocement apod.) lze vycházet ze
dvou základních přístupů. V prvním je k výpočtu přistupo-

váno s přihlédnutím k plastickému působení dílčích materiá-
lů (vložené výztuži, betonu) s vyloučením působícího beto-
nu v tahu, ve druhém je pak uvažován linerání (nelineární)
průběh napětí po průřezu s využitím tahových vlastností zá-
kladní matrice.

Metoda dílčích součinitelů 
(plastický výpočet)

Způsob výpočtu vychází z platných normativních předpi-
sů [17]. Únosnost je determinována plným využitím matrice
v tlaku fck a vložené výztuže v tahu fyk, s únosností matrice
v tahu se neuvažuje. Rozložení sil a předpokládaný průběh
přetvoření po průřezu je patrný z obr. 7.

Výpočet s využitím betonu v tahu 
(pružný výpočet)

Při výpočtu momentu na mezi únosnosti byly uvažovány
dvě možnosti působení základní matrice. V prvním případě
je předpokládán lineární průběh napětí po průřezu, kdy je
vyčerpána únosnost dosažením napětí v tahu za ohybu fct,fl

v krajních vláknech. Ve druhém je pak uvažováno částečné
zplastizování matrice v tažených vláknech a náhrada průbě-

a) b)

Obr. 5. Lávka přes řeku Fulda – alternativy provedení typického řezu [8]
a – UHPC, b – běžný beton 

Obr. 6. Příklad sanace železobetonového mostu tenkou vrstvou UHPC [14]

Obr. 7. Průběh přetvoření a silové působení po průřezu při plastickém chování
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hu napětí po průřezu parabolou 3˚ s omezením napětí v kraj-
ních vláknech na hodnotu napětí v prostém tahu fctm. Při uva-
žovaném spolupůsobení výztuže je betonový průřez nahra-
zen průřezem ideálním. Průběh napětí a přetvoření po výšce
průřezu je znázorněn na obr. 8.

Zatížitelnost prefabrikovaného prvku

Tvar dílce vychází z možného využití prefabrikované-
ho prvku pro vodorovnou stropní (střešní) konstrukci.
Rozměry jsou patrné z obr. 9. Základní půdorysné roz-
měry jsou navrženy 4 500x590 mm. Obdélníkový střešní
dílec má v řezu tvar písmene U, přičemž horní deska 
tl. 40 mm je ztužena obvodovými žebry tl. 50 mm, celko-
vá výška včetně ztužujících žeber je 200 mm. Prvek byl
vyztužen při dolním povrchu v každém žebru vždy jed-
ním prutem ∅ 14 mm, v horní desce potom dalšími třemi
pruty stejného průměru.

Výsledek studie vlivu pevnosti v tahu matrice na únos-
nost daného dílce je patrný z obr. 11. Je vidět, že při do-
sažení pevnosti matrice v tahu za ohybu kolem 20 MPa
již není výstižné počítat únosnost dílce metodou mezních
přetvoření, při které je mezní stav určen dosažením mez-
ního přetvoření v jednotlivých materiálech. Vyšší a také
reálnější únosnost dává výpočet za předpokladu lineární-
ho průběhu napětí po výšce průřezu. Zpracován byl i vliv
nelineárního chování matrice v tahu (průběh napětí v ta-
žené oblasti aproximuje parabola 3˚), ovšem vzhledem
k nízkým modulům pružnosti základní matrice a předpo-
kladu porušení při dosažení v krajních vláknech napětí
v prostém tahu fctm, se kterými bylo ve výpočtu uvažová-
no, vychází vyhodnocení tohoto působení materiálu
nepříznivěji než únosnost získaná z lineárního průběhu

napětí. Materiálové charakteristiky jsou voleny s respekto-
váním závislostí mezi tahovou a tlakovou pevností základní-
ho materiálu, kdy nárůst o 1 MPa v tahu odpovídá zvýšení
tlakové pevnosti o cca 6 MPa. Vypočtený průběh napětí po
průřezu je uveden na obr. 10.

Obr. 8. Průběh přetvoření a napětí po výšce průřezu (lineární/nelineární působení v tahu)

Obr. 9. Tvar prefabrikovaného střešního dílce

Obr. 10. Průběh přetvoření po průřezu pro různou tahovou pevnost
matrice
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Závěr
V posledních letech se možnosti použití UHPC rychle

mění. Existují již návrhové postupy a doporučení (Francie
[15], Německo, Japonsko) umožňující využít tento progre-
sivní materiál pro navrhování stavebních konstrukcí. Rychlý
rozvoj nanotechnologií umožňuje vyrábět stále účinější
superplastifikátory, které spolu s  novými znalostmi v oblas-
ti návrhu složení vysokopevnostních betonů umožní vyrábět
kvalitní UHPC z lokálně dostupných materiálů. Lze tak rea-
lizovat moderní stavby, které jsou subtilní, elegantní, a při-
tom trvanlivé a ekonomicky příznivé.

Nové druhy tenkostěnných prvků dokáží využít vlastnosti
UHPC. S tím souvisí i nalezení nových oblastí, kde se uplat-
ní především:
– menší objem ukládané směsi a nižší množství (případně

i nulové) staticky nutné výztuže;
– menší plocha bednicích prvků;
– malá vlastní tíha, tzn. prvek zbytečně nevyčerpává svou

únosnost na přenesení vlastní tíhy, a tím ve výsledku opět
klesne cena konstrukce;

– použití UHPC umožňuje prefabrikaci větších částí staveb,
a tím snížení nákladů na dopravu a montáž;

– předepnuté prvky nemusí být vyztužovány nenapjatou
betonářskou výztuží ani v kotevních oblastech.

Jak je z provedené studie vlivu tahové pevnosti matrice na
únosnost prvku patrné, u betonů ultravysokých pevností se
již vyplatí konstrukci navrhovat bez přidané nepředpjaté
výztuže, protože již nemá ze statického hlediska v průřezu
podstatný význam. Je nutné ovšem stanovit, jak vysoká
tahová pevnost matrice, uvažovaná ve výpočtu, je bezpečná
tak, aby byla zaručena dostatečná spolehlivost prvku, resp.
konstrukce. Přitom kvalita přípravy směsi, její ukládání i
ošetřování má dominantní vliv na výsledné fyzikálně
mechanické vlastnosti matrice. Jinými slovy jde o to, jaký
zvolit dílčí součinitel spolehlivosti materiálu a vhodný návr-
hový diagram pro pevnosti UHPC v tahu a tlaku.

Příspěvek vznikl v rámci práce na projektech č. 103/07/
/0400 GA ČR „Optimalizace vylehčených desek z vyso-
kohodnotných cementových kompozitů vyztužených
vlákny“ a FI IM 5/136 „Vláknocementové kompozity
s nekovovou výztuží RFCC“. Při případném vyztužování
lze účelně aplikovat i materiály a technologie, které byly
vyvinuty na FAST VUT v Brně v rámci řešení projektu 
1H-PK2/57 MPO ČR „Trvanlivé betonové konstrukce
nové generace se zvýšenou odolností vůči agresivním 
vlivům“.

Obr. 11. Závislost únosnosti na tahové pevnosti matrice
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Štěpánek, P. – Girgle, F.: Design of Structures from
Concretes of Ultra-High Strengths

Technology of concrete has undergone dramatic
progress in the last two decades. Material characteristics
totally unthinkable a few decades ago are ordinarily
achieved. Ultra-high quality concretes, whose compres-
sive strength exceeds values of 300 MPa, are being devel-
oped. Using combinations with fibres which raise mate-
rial tensile strength, light and thin-walled elements with-
out reinforcement can be designed now. This article
describes technologies used abroad, completed construc-
tions and history of development of high-strength con-
crete. Further, it presents a study of strength character-
istcis of the basic material on the load-bearing capacity
and dimensioning of a simple prefabricated element, on
which the benefit of such materials becomes visible.

Štěpánek, P. – Girgle, F.: Entwurf von Bauteilen aus
ultrahochfesten Betonen 

In den letzten zwei Jahrzehnten kommt es zu einer ra-
santen Entwicklung in der Betontechnologie. Es werden
gewöhnlich Materialcharakteristiken erzielt, die vor eini-
gen Jahrzehnten überhaupt nicht denkbar waren. Es
werden ultrahochwertige Betone entwickelt, deren Druck-
festigkeit Werte über 300 MPa erreicht. In Kombination
mit Fasern, die die Zugfestigkeit des Materials erhöhen,
ist es jetzt möglich, leichte und dünnwandige Elemente
ohne Bewehrung zu entwerfen. Es werden im Ausland
angewandte Technologien, ausgeführte Bauwerke und
die Entwicklungsgeschichte der hochfesten Betone be-
schrieben. Des Weiteren wird eine Studie des Einflusses
der Festigkeitscharakteristiken des Grundmaterials auf
die Tragfähigkeit und Bemessung eines einfachen vorge-
fertigten Elements angeführt, an dem der Beitrag dieser
Materialien zu sehen ist.

DACH+HOLZ International
24. – 27. února 2010

Kolín nad Rýnem

Výstava DACH+HOLZ International se konala poprvé v březnu 2008 ve Stuttgartu jako společ-
né setkání odborníků z oboru pokrývačů a tesařů. V turnusech se koná každé dva roky a místo
konání se střídá mezi lokalitami na jihu a na severu.

www.dach-holz.de
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Vliv doby působení zatížení na stabilitu 
termoplastového dílce

Ing. Roman GRATZA, Ph.D.
Ing. Jiří KYTÝR, CSc.

VUT – Fakulta stavební
Brno

V praxi se často ukazuje, že rozhodujícím aspektem při
navrhování a posuzování termoplastových konstrukcí,
zvláště nádrží, je ztráta stability. V příspěvku je řešen
časový vývoj ztráty stability termoplastového dílce z po-
lyvinylidenfluoridu. Prokázalo se, že ve výpočtech je nut-
né uvažovat reologické chování, pro daný materiál nej-
vhodněji pomocí vazkopružného materiálového modelu
aproximovaného pomocí Pronyho řady. Úloha byla řeše-
na programovým systémem ANSYS.

Úvod 
Mezi odborníky často panují pochybnosti o správné

funkčnosti termoplastových konstrukcí během celé zaručo-
vané doby jejich životnosti. Praxe potvrzuje, že termoplasty
jsou vhodné pro konstrukce přiměřeně zatěžované a použí-
vané za určitých podmínek. Podstatným faktorem při návrhu
konstrukce je však obvykle snaha o dosažení minimální
ceny. Z hlediska provozu plastových konstrukcí se pak uka-
zuje, že je často podhodnocen vliv změny teploty a doby
působení zatížení bu� v důsledku neznalosti chování materiá-
lu, nebo často při záměrném použití méně kvalitních materiá-
lů či menších dimenzí výrobku pro snížení ceny.

Motivací pro řešení uvedeného problému je předpovídat
či určovat dobu, kdy nastane ztráta stability části nebo celé

konstrukce. Proto je nutné respektovat fyzikálně chemické
vlastnosti termoplastových materiálů, zejména v závislosti
na úrovni napětí, změně teploty a vývoji v čase. Výběr výpoč-
tového modelu, vystihujícího chování materiálu, a volba
vhodných výpočtových metod jsou stěžejní pro získání kva-
lifikovaných výsledků, které by se co nejvíce přiblížily sku-
tečnému chování konstrukce a byly vhodné pro bezpečný
návrh.

Materiálové charakteristiky
V článku se dále uvažují některé mechanické vlastnosti

termoplastů, a to izotropní či anizotropní chování materiálu,
modul tečení, Poissonův součinitel a mez pevnosti v čase.

Izotropii či anizotropii materiálu ovlivňuje technologie
výroby, druh materiálu, případně další faktory. Polymery lze
často uvažovat jako izotropní v případech, kdy jsou homo-
genní, neplněné, nebo plněné s prostorově neuspořádaným
plnivem a chovají se v makroskopickém měřítku relativně
izotropně.

Modul tečení v tahu není často totožný s modulem tečení
v tlaku. Tuto vlastnost ve více či méně zřetelné podobě mají
všechny plasty. U některých termoplastů je však tento rozdíl
menší, a proto při technických výpočtech může být zane-
dbán. Pak lze pro materiál uvažovat pouze dvě základní veli-
činy, a to modul tečení a Poissonův součinitel.

Modul tečení, získaný z jednoduché smluvní krátkodobé
tahové zkoušky při dané rychlosti zatěžování [3], není vhod-
né používat pro výpočty stavu deformace a napjatosti termo-
plastových výrobků či konstrukcí pro dlouhodobé užívání,

Obr. 1.  Závislost sečného modulu tečení EC na napětí, teplotě a čase
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protože při různých deformačních rychlostech se různě mění
mez kluzu, mez pevnosti i samotný modul tečení. Se snižu-
jící se rychlostí poměrného přetvoření se snižuje napětí na
mezi kluzu i napětí na mezi pevnosti, avšak poměrné přetvo-
ření pro příslušnou mez kluzu či mez pevnosti vzrůstá, což
vede ke snížení hodnot modulů tečení.

U termoplastů je modul tečení často uvažován jako sečný
modul tečení EC [4], [5], který je pro danou teplotu v určitém
okamžiku dán podílem mezi určitou úrovní napětí a celko-
vým poměrným přetvořením. Sečný modul tečení obecně
závisí na úrovni napětí, na poměrném přetvoření, čase, tep-
lotě i na okolním prostředí (např. na náplni nádrže s jistým
chemickým složením).  Závislost sečného modulu tečení EC

na napětí, teplotě a čase pro polyvinylidenfluorid (PVDF) je
uvedena na obr. 1, v související tabulce jsou krátkodobé
hodnoty sečného modulu.

Pro stanovení reologického chování materiálu na poměr-
ném přetvoření, napětí, čase a teplotě se používají dva postu-
py. Prvním se sleduje změna poměrného přetvoření v čase
při konstantním napětí a konstantní teplotě (zkoušky tečení),
druhým pak změna napětí v čase při konstantním poměrném
přetvoření a teplotě (zkoušky relaxace napětí).  Pro většinu
plastů přitom platí, že sečný modul tečení EC se přibližně
rovná relaxačnímu modulu ER, případně bývá větší [11].

Hodnoty sečných modulů tečení EC termoplastů se nejčas-
těji získávají z dlouhodobých tahových a ohybových zkou-
šek podle norem [4], [5]. Realizují se rovněž tlakové zkouš-
ky pro získání sečného modulu tečení, které poskytují hod-
noty o něco vyšší než z tahových a ohybových zkoušek [14].

Pro některé termoplastové materiály jsou hodnoty seč-
ných modulů tečení EC uvedeny ve směrnici [8] z tahových
zkoušek a v normě [6] z tříbodových ohybových zkoušek.
Tahová zkouška má jednodušší způsob realizace a lépe se
vyhodnocuje. Ohybová zkouška umožňuje postihnout taho-
vé i tlakové namáhání, ale v hodnotách sečných modulů
tečení se může projevit vliv nestejnoměrného stárnutí mate-
riálu a vliv plastického chování, zejména při vyšších hodno-
tách působícího napětí. Vzhledem k finanční náročnosti
zkoušek se získané hodnoty materiálových charakteristik
často extrapolují; např. hodnoty v řádu 103 až 104 hodin se
extrapolují až o dva řády dále, tzn. lze odhadovat s přijatel-
nou přesností chování v řádu desítek let. Volba hodnot seč-
ných modulů tečení přitom navíc úzce souvisí se způsobem
namáhání konstrukce, volbou materiálového modelu apod.

Poissonův součinitel ν se u většiny termoplastů při nor-
mální teplotě pohybuje v rozmezí 0,3-0,4. U všech termo-
plastů se zvětšuje s růstem teploty a v oblasti měknutí termo-
plastů se blíží 0,5 [12]. Rovněž se zvětšuje s velikostí a
dobou působení mechanického namáhání. U tvrdých termo-
plastů, zejména obsahují-li minerální plniva, se hodnoty
Poissonova součinitele pohybují mezi 0,2-0,3.

U homogenních termoplastů v obecném případě je pev-
nost v tlaku v závislosti na čase, pokud neuvažujeme stabili-
tu, obvykle vyšší než pevnost v tahu. Proto se většinou pro-
vádějí jen tahové zkoušky a předpokládá se stejná pevnost
v tahu i v tlaku [10].

Křivkami tečení do lomu se v [6] a [8] uvádí pevnost
v závislosti na čase a na teplotě. Pevnost materiálu je rovněž
velmi závislá na vlivu působícího prostředí, UV záření, tech-
nologii výroby apod. [10]. Křivky tečení do lomu se získá-
vají z dlouhodobých zkoušek při víceosé napjatosti, které se
podle [7] realizují v plastových potrubích při stálém vnitř-
ním tlaku. Získané údaje představují dolní hodnoty meze
pevnosti v čase s určenou pravděpodobností 97,5 %. Pro tyto

závislosti jsou k dispozici grafy [6], [8] nebo i rovnice, např.
ve tvaru

(1)

kde t je čas (např. předpokládaná životnost), σ mez pevnos-
ti, T teplota, A až D koeficienty získané experimentálními
zkouškami.

Reologické chování
S rychlostí zatěžování a odtěžování konstrukce i s délkou

času, pro něž je zatížení konstantní, úzce souvisejí dva reo-
logické jevy (obr. 2), a to relaxace a tečení (creep). V termopla-
stových materiálech mohou oba jevy probíhat současně podle
více či méně složitých konstitutivních vztahů [9], které lze do
jisté míry vyjádřit jako proměnnou plochu F (σ, ε, T, t) závis-
lou na napětí σ, poměrném přetvoření ε, teplotě T a čase t.

Protože se v každém místě zatěžované konstrukce obecně
liší napětí, teplota i další vlivy, např. koncentrace působící-
ho okolního prostředí, podléhá termoplastová konstrukce
v různých místech jinému procesu stárnutí. V praxi se však
při navrhování a posuzování těchto konstrukcí pro materiá-
lový model většinou nepoužívá plocha F (σ, ε, T, t), ale
často jen sečný modul tečení [9].

Obr. 2. Relaxace a creep jako součást obecného 
reologického procesu

Při zjednodušených výpočtech lze u materiálového mode-
lu termoplastové konstrukce, zejména při řešení stability,
uvažovat jediný sečný modul tečení (např. určený podle
maximální předpokládané velikosti napětí v konstrukci,
hodnoty teploty, doby působení zatížení, s ohledem na vliv
okolního prostředí), a pak tento modul aplikovat na celou
konstrukci.

Přitom na použití příslušných hodnot sečného modulu
tečení EC lze pohlížet konzervativně z hlediska bezpečného
návrhu (např. při výpočtu ztráty stability použití co nejniž-
ších hodnot modulu), anebo z hlediska vystižení skutečného
chování konstrukce (použití průměrných hodnot modulu v
závislosti na čase, podle úrovně napětí, teploty v konstrukci
apod.).

Při přesnějších výpočtech lze v materiálových modelech
uvažovat proměnnou plochu F nebo sečný modul tečení EC

jako funkci včetně vlivu působení okolního prostředí, a to po
celou dobu životnosti konstrukce, popř. i s uvážením histo-
rie zatěžování.

Dále je rozebrán a v řešeném příkladu rovněž aplikován
vazkopružný materiálový model, u něhož je smykový a
objemový modul tečení aproximován pomocí Pronyho řady
[1], [13]. Umožňuje do jisté míry vystihnout reologické cho-
vání termoplastů pomocí sečných modulů tečení [10].
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Vazkopružný materiálový model
U materiálových modelů pro vystižení reologického cho-

vání (relaxace, tečení) se obvykle uvažuje rozdělení veličin
na složku objemovou a deviátorovou. Závislost mezi funk-
cemi popisujícími časový vývoj napětí a poměrného přetvo-
ření pro vazkopružný materiálový model (Maxwellův–Wei-
chertův model), využívající pro aproximaci smykových a
objemových modulů tečení Pronyho řadu [1], [12], je obvyk-
le popsána v integrálním tvaru. U izotropního vazkopružné-
ho materiálu může být konstitutivní vztah pro tenzor napětí
σij vyjádřen při uvažování lineární teorie vazkopružnosti ve
tvaru

(2)

kde t je současný čas, τ předchozí čas, KC a GC jsou obje-
mový a smykový sečný modul tečení, εij

vol a εij
dev jsou tenzo-

ry objemového a deviátorového poměrného přetvoření. Seč-
né moduly tečení KC a GC, získané z modulu EC a Poisso-
nova součinitele ν podle zásad teorie pružnosti pro izotrop-
ní materiál, lze vyjádřit pomocí Pronyho řady ve tvarech
[12]

(3)

(4)

kde K∝ a G∝ jsou limitní objemový a smykový sečný modul
tečení, nK a nG jsou počty skupin Maxwellových vazkopruž-
ných modelů, Ki a Gi jsou objemový a smykový sečný modul
tečení jednotlivých skupin, τR,i

K a τR,i
G jsou příslušné relaxač-

ní časy.

Pro vyjádření závislosti veličin vazkopružného materiálo-
vého modelu na změně teploty se využívá poznatku [12], že
odezva chování materiálu při zatížení je při působení vyšší
teploty po kratší dobu stejná jako při působení nižší teploty
po delší dobu. Proto lze zadávat nejen materiálové hodnoty
pro každou teplotní úroveň zvláš�, ale i využít funkce závis-
losti materiálových hodnot na teplotě, např. funkce Willia-
ma–Landela–Ferryho (WLF) nebo Toola–Narayanaswamy
(TN). Vazkopružný materiálový model lze získat aproxima-
cí experimentálních dat pomocí nelineární regrese, a to zadá-
váním objemových a smykových sečných modulů tečení pro
určitý čas a teplotu. Takto vytvořený konstitutivní vztah se
jeví vhodný pro termoplasty, u nichž sečné moduly tečení
v daném okamžiku nejsou tolik závislé na velikosti napětí,
ale jen na teplotě (např. pro PVDF do určité úrovně napětí)
[10].

Řešení stability
Vyšetřování ztráty stability konstrukcí je problémem

obecně nelineárním, úplné řešení úlohy je tedy možné získat
pouze aplikací metod nelineární mechaniky. V počáteční fá-
zi řešení lze pro přiblížení se ke kritickému zatížení využít
výpočet lineární stability. Při řešení lineární stability jde
v podstatě o hledání kritického zatížení [2]. Řešení lineární
stability vychází z podmínek rovnováhy na deformované
konstrukci. Proti formulaci problému na základě klasické
lineární mechaniky přibude v podmínkách rovnováhy člen
s maticí počátečních napětí. Platí

(5)

kde [K] je matice tuhosti konstrukce, λi je i-té vlastní číslo,
[Kσ] matice počátečních napětí a {yi} je i-tý vlastní vektor.
Pro výpočet vlastních čísel se používá převážně bloková
Lanczosova metoda nebo metoda iterace podprostoru [2].

Obr. 3. Vazkopružný materiálový model – závislost smykového sečného modulu [Pa] PVDF na čase [h] pro teplotu 20 ˚C 
(nelineární regrese – 100 iterací)
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Uvedená analýza stabilitního pro-
blému představuje lineární řešení
úlohy, tj. nerespektuje se geome-
trická ani fyzikální nelinearita.

Nelineární řešení problému
ztráty stability v čase se realizuje
postupným přitěžováním konstruk-
ce s respektováním nelineárního
chování s využitím imperfekcí. Při
tomto řešení se musí kritické zatí-
žení definovat jiným způsobem,
např. jako nejmenší zatížení, při
němž se soustava stává singulární,
nebo jako zatížení, při kterém je
dosaženo nepřípustných deforma-
cí, případně dojde-li ke ztrátě pev-
nosti či únosnosti [9]. 

Ztráta stability 
termoplastového dílce

Pro ověření stability vybraného
dílce z termoplastu byly v [9] po-
mocí programu ANSYS [13]
řešeny  různé případy lineární a
nelineární stability porovnáním
řady výpočtů pro různé teploty,
druhy a typy prvků, volby imper-
fekcí i další vlivy. Tyto výsledky
byly porovnány se zjednoduše-
ným analytickým řešením vzpěru
prutu podle teorie pružnosti,
u něhož byl modul pružnosti
nahrazen sečným modulem tečení
[9].

Dále je uvedena vybraná va-
rianta, u níž byla pro řešený dílec
sledována ztráta stability při

působení zatížení v čase. Modelo-
vaný dílec z polyvinylidenfluori-
du ve tvaru desky o rozměrech
1,000×0,200×0,012 m byl uvažo-
ván s hodnotami sečného modulu
tečení vybranými z obr. 1 pro
konstantní teplotu 20 ˚C. Pro
aproximaci experimentálních dat
u vazkopružného materiálového

modelu byla využita nelineární regrese [13] pro zvolených pět skupin Maxwellových
vazkopružných modelů, využitých jak pro smykový, tak pro objemový sečný modul teče-
ní. Průběh smykového sečného modulu tečení v závislosti na čase (v logaritmickém
měřítku) po 100 iteracích, kde ještě není dosaženo shody mezi zadanými experimentální-
mi údaji a aproximovanými údaji pomocí Pronyho řady, je znázorněn na obr. 3 spojnice-
mi diskrétních bodů, volených v závislosti na dostupných údajích (obr. 1) a podle řádů
logaritmické stupnice na časové ose.

Teprve po 1 000 iteracích bylo dosaženo výborné shody aproximace hodnot smyko-
vých a objemových sečných modulů se zadanými experimentálními údaji. Grafy jsou
v tomto případě téměř totožné (na obr. 3 není znázorněno) a jsou ve tvaru průběhu expe-
rimentálních dat. Aproximace hodnot sečných modulů, získané po 1 000 iteracích, se
pak použily ve výpočtu.

Obr. 4. Schéma modelu dílce

Obr. 5. První vlastní tvar, lineární stabilita, kritický násobek zatížení λ1 = 1,445, 
počáteční sečný modul tečení EC = 1 700 MPa, čas 0,1 h, teplota 20 ˚C

Obr. 6. Posunutí dílce v příčném směru, nelineární výpočet v čase při využití vazkopružného
modelu (čas 10 000 h, teplota 20 ˚C, počáteční výchylka ux = 0,5 mm)
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U řešeného dílce byly zvoleny okrajové podmínky tak, že
ve spodní části bylo zabráněno všem posuvům a v horní
části bylo zamezeno posuvům v příčném směru. Silové zatí-
žení přitom působilo ve směru nejdelšího rozměru (obr. 4),
přičemž velikost síly byla F = 420 N.

Výsledky výpočtu nelineární stability při působení zatíže-
ní v čase s počátečním vychýlením ux = 0,5 mm uprostřed
dílce ve tvaru prvního vlastního tvaru ztráty stability (obr. 5)
s použitím prvku PLANE182 jsou uvedeny na obr. 6 a obr. 7.
K větší změně v posunutí ve směru příčném na dílec došlo
zhruba po 20 h, k výrazné změně pak v čase 100-300 h (obr. 7).

Výpočet umožnil sledovat vývoj ztráty stability dílce po
celou uvažovanou dobu. Výsledky řešení přitom velmi závi-
sí na výchozí imperfekci a posouzení ztráty stability je závis-
lé na zvolených kritériích (např. mezní vychýlení či mez
pevnosti). Pro porovnání uve�me, že při lineárním výpočtu
stability nedeformovaného dílce pro dané zatížení a podmín-
ky při kritickém násobku zatížení λ1 = 1 vychází sečný
modul tečení přibližně 1 176 MPa. To odpovídá přibližně
době 70-80 h (obr. 1), kdy by bylo dosaženo při lineárním
výpočtu stability kritického zatížení.

Závěr
Výpočet umožnil sledovat ztrátu stability termoplastové-

ho dílce v čase. Přitom k výrazné změně v posunutí v příč-
ném směru došlo již po cca 100 hodinách působení zatížení.
Potvrdilo se, že např. u tlačené stěny nádrže, kde hrozí ztrá-
ta stability, je při uvažování časově závislého chování mate-
riálu vždy nutné posuzovat a kontrolovat odolnost proti ztrá-
tě stability konstrukce [9]. Informace o určení či předpově-
dění doby, kdy konstrukce ztrácí stabilitu, je velice užitečná.
Přitom nezanedbatelný vliv na řešení stability má nejen čas,
ale i teplota. Uvažuje-li se nelineární stabilitní řešení, pak se
musí vždy zohlednit historie zatěžování.

Z textu článku i materiálů [9], [10] vyplývá, že výpočty
termoplastových stavebních konstrukcí a dílců je nutné rea-
lizovat pomocí dlouhodobých hodnot materiálových charak-
teristik. Data mají charakter funkční závislosti a pro výpočet
by měla být uvedena ve formě grafů nebo rovnic, tj. závis-
losti meze pevnosti na čase při určité teplotě, závislosti
modulu tečení na teplotě při jisté úrovni napětí pro určitý čas
apod. Data v této podobě však většinou nejsou k dispozici,
protože je náročné data získat, a přitom druhů plastů je stále

více. Vhodným zdrojem k získání dlouhodobých hodnot
materiálových charakteristik je např. evropská norma [6],
směrnice [8] či další normy DIN, popř. materiálové katalo-
gy některých výrobců.

Při volbě materiálových modelů popisujících reologické
chování termoplastů se ukazuje, že je vhodné daný konstitu-
tivní vztah vždy vyzkoušet na jednoduchých numerických
modelech a přihlížet k charakteru zatížení. Vazkopružný
materiálový model, u něhož je smykový a objemový sečný
modul tečení aproximován pomocí Pronyho řady, se osvěd-
čil pro termoplasty, u nichž moduly tečení v daném okamži-
ku nejsou výrazně závislé na velikosti napětí, ale jen na tep-
lotě. Vazkopružný materiálový model je vhodný i v přípa-
dech, kdy je termoplastová konstrukce odtěžována.

Článek vznikl za podpory projektu MSM 0021630519
v rámci činnosti výzkumného záměru “Progresivní
spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce”.

Literatura
[1] Belytschko, T. – Liu, W. K. – Moran, B.: Nonlinear Finite Ele-

ments for Continua and Structures. New York, John Wiley &
Sons  2000.

[2] Bittnar, Z. – Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky 1, 2.
Praha, Vydavatelství ČVUT 1992.

[3] ČSN EN ISO 527-1 Plasty – stanovení tahových vlastností –
Část 1: Základní principy. ČSNI, 1997.

[4] ČSN EN ISO 899-1 Plasty – stanovení krípového chování –
Část 1: Kríp v tahu. ČSNI, 2004.

[5] ČSN EN ISO 899-2 Plasty – stanovení krípového chování –
Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení. ČSNI, 2004.

[6] ČSN EN 1778 Charakteristické hodnoty pro svařované kon-
strukce z termoplastů – Stanovení dovoleného namáhání a mo-
dulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů. ČSNI,
2002.

[7] DIN 16887 Prüfung von Rohren aus thermoplastischen Kunst-
stoffen; Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhaltens.
1990.

[8] DVS – Merkblätter und Richtlinien Fügen von Kunststoffen
68/IV. 2006.

[9] Gratza, R.: Analýza únosnosti konstrukcí a prvků z termoplas-
tů. [Dizertace], VUT Brno, 2007.

[10] Gratza, R. – Kytýr, J.: Vliv časového faktoru při zatížení na ter-
moplastové konstrukce. CIDEAS – dílčí výzkumná zpráva
2.5.2.2 - 31: 2007, 14 s.

[11] Kolouch, J.: Strojní součásti z plastů. Praha, SNTL 1981.
[12] Osswald, T. A. – Menges, G.: Material Science of Polymers for

Engineers, 2nd Edition. Munich, Carl Hanser Verlag 2003.
[13] Theory Reference – ANSYS, release 11.0.
[14] http://www.simona.de

Gratza, R. – Kytýr, J.: Effect of Time of Loading Impact
on Stability of Thermoplastic Structures

In practice, it is often to be found out that the decisive
factor for the design and evaluation of thermoplastic
structures, especially vessels, is the loss of stability. This
paper focuses on the time development of the stability
loss of a thermoplastic segment made from polyvinyli-
denfluoride (PVDF). It has been proved that when com-
puting, the rheological behaviour of the analysed materi-
al has to be considered using, ideally, a viscoelastic mate-
rial model approximated by Prony series. The problem
has been solved using the ANSYS program system.

Obr. 7.  Graf závislosti příčné výchylky uprostřed dílce na čase 
(v logaritmickém měřítku), nelineární výpočet v čase, teplota 20 ˚C
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Gratza, R. – Kytýr, J.: Der Einfluss der Einwirkungszeit
einer Belastung auf die Stabilität eines Thermoplast-
Bauteils 

In der Praxis zeigt es sich oft, dass der entscheidende
Aspekt beim Entwurf und der Beurteilung von Thermo-
plastkonstruktionen, insbesondere Becken und Be-
hältern, der Stabilitätsverlust ist. Im Beitrag wird die
zeitliche Entwicklung des Stabilitätsverlustes eines
Thermoplastbauteils aus Polyvinylidenfluorid behan-
delt. Es wurde nachgewiesen, dass es notwenig ist, in den
Berechnungen ein rheologisches Verhalten anzusetzen,
für das gegebene Material am günstigsten mit Hilfe eines
mit Hilfe einer Prony-Reihe approximierten zähelastis-
chen Materialmodells. Die Aufgabe wurde mit dem
Programmsystem ANSYS gelöst.

Pražská novorenesanční budova,
ve které dlouho sídlila Českoslo-
venská obchodní a živnostenská
komora, se proměnila v pěti-
hvězdičkový hotel. Náměstí Re-

publiky se tak po dokončení obnovy okolních historických
domů stalo chloubou historické části města. Hotel se pyšní
135 pokoji, plesovým sálem Franz Josef I., jehož součástí
jsou unikátní vitráže a balkóny. Součástí objektu jsou restau-
ranty mEating Point a Taste!t. 

Historie uvedeného místa sahá až do daleké minulosti,
v níž zde měli sídlo čeští králové – odtud pojmenování hote-
lu. Pozůstatky románského domu, které byly odhaleny v prů-
běhu revitalizace, byly zakomponovány do prostranství,
v němž se nachází bazén s whirlpoolem. 

Náklady na přestavbu a interiérové řešení si vyžádaly in-
vestici dosahující téměř 1,5 mld. Kč. Investorem projektu
byla společnost HMG. Architektonický a designový koncept
včetně nových exteriérových součástí spoluvytvářela společ-
nost Feigin Architects z Izraele. Interiéry hotelových společ-
ných prostranství pocházejí z dílny britského studia ARA
Design. Revitalizace hotelu byla zahájena v roce 2006 a do-
končena letos v říjnu. Generálním projektantem a dodavate-
lem stavby byla jihlavská společnost GEO-ING. Develop-
ment zajiš�ovala společnost HMG.

Tisková informace

�projekty

�konference

www.cesb.cz

Akce je součástí série mezinárodních setkání odborníků
konaných v roce 2010 v různých částech světa a zaměřených
na udržitelnou výstavbu budov. Konference CESB10 –
Central Europe Towards Sustainable Building se věnuje
středoevropskému regionu, především České republice,
Ma�arsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovin-
sku a Švýcarsku. Cílem je shrnout stávající stav a pokrok
udržitelné výstavby budov v těchto zemích, a současně pro-
diskutovat podmínky dalšího směřování udržitelné výstavby
ve středoevropském regionu.

CESB10
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Průběh smrštění betonů s pórovitým kamenivem

Ing. Barbara KUCHARCZYKOVÁ, Ph.D
Ing. Petr DANĚK, Ph.D

Ing. Tomáš VYMAZAL, Ph.D.
Ing. Petr MISÁK

Ing. Ondřej POSPÍCHAL
VUT – Fakulta stavební

Brno

Příspěvek se zabývá objemovými změnami betonů
s pórovitým kamenivem. Jde zejména o měření smrštění
v počátečním stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu s možností
pokračování v dlouhodobém měření smrštění od vysy-
chání. Součástí textu jsou výsledky experimentální
analýzy.

Úvod
Lehký beton lze, vzhledem k jeho vlastnostem, zařadit

mezi speciální vysokohodnotné betony, pro jejichž výrobu
je použito kamenivo nízké objemové hmotnosti. Výzkum a
vývoj v této oblasti je v posledních letech orientován zejmé-
na na dosažení vysoké pevnosti a trvanlivosti při zachování
nízké objemové hmotnosti výsledného kompozitu. Tato
snaha je ovšem doprovázena řadou problémů souvisejících
jak s návrhem složení čerstvého betonu, tak s návrhem
konečného konstrukčního prvku. Jednou ze základních pro-
blematik, souvisejících s uplatněním lehkého betonu v praxi,
je určení jeho celkové reologie, která je ovlivněna zejména
nízkým vodním součinitelem, poměrně vysokým obsahem
jemných částic a mírou nasycení pórovitého kameniva [1],
[2].

Materiál a měřicí metody
Cílem experimentů bylo pořízení kontinuálního záznamu

průběhu smrštění u betonů s pórovitým kamenivem. Šlo
zejména o zachycení počátečního autogenního smrštění, pří-
padného nabývání a následného smrštění vlivem vysychání.
Pro výzkum byl použit lehký beton předpokládané pevnost-
ní třídy LC 35/38 – D1,8.

Složení betonu
Pro výrobu čerstvého betonu bylo použito pórovité kame-

nivo Liapor CZ/4-8/600, písek Zaječí 0-4 mm, cement CEM
I – 42,5 R, létavý elektrárenský popílek Třinec, plastifikátor
Sika Viscocrete 1035, voda a stabilizátor Sika Control – 5
SVB. Voda, lehké pórovité kamenivo, plastifikátor a stabili-
zátor byly dávkovány objemově, ostatní složky hmotnostně
(tab. 1).

Pro potřeby výpočtu a dávkování vody (zejména předmá-
čecí) byl stanoven průběh nasákavosti znázorněný na obr. 1.
Rozhodující jsou hodnoty získané měřením během prvních
minut míchání (obr. 1a), a dále pak celkový průběh nasáka-
vosti naměřený zejména v prvních 48 h (obr. 1b) [3]. Průběh
nasákavosti a počáteční míra nasycení zrn pórovitého kame-
niva hrají významnou roli v celkovém průběhu a velikosti
smrštění, jde zejména o hodnotu a průběh autogenního smrš-

tění, které probíhá v prvních 24 h po uložení betonu, a nás-
ledně o hodnotu nabývání, které je pro betony s pórovitým
kamenivem typické.

Měření smrštění
Zvolit způsob a počátek měření smrštění, zejména u beto-

nů s nízkým vodním součinitelem, je poměrně složité. Jak je
uvedeno v literatuře [4], [5], normové zkušební metody [6],
vyvinuté pro měření smrštění vlivem odpařování vody u
běžného betonu, nejsou pro využití příliš vhodné a nelze jimi
postihnout počáteční autogenní smrštění, které probíhá v
prvních 24 h po uložení betonu do formy. U betonů s póro-
vitým kamenivem je situace navíc komplikována obsahem
vody v pórové struktuře kameniva, která se může postupně
uvolňovat a zaplňovat póry vzniklé samovysycháním, což
může vést k nabývání.

Měřicí zařízení
V současné době je na Ústavu stavebního zkušebnictví

VUT FAST v Brně ověřována metoda, která by měla být
schopna postihnout objemové změny jak v počátečním sta-
diu tuhnutí betonu, tak dlouhodobé smrštění vlivem vysy-
chání. Měřicí žlaby firmy Schleibinger [7] délky 1 m s mírně

Obr. 1. Průběh nasákavosti pórovitého kameniva [% hmot.]
a – během míchání v časech 30 s a 5 min, b – na vzorku kameniva

ponořeném ve vodě 
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kónusovým průřezem o výšce 60 mm a šířce horní hrany
100 mm slouží pro záznam délkových objemových změn v ose
zkušebního tělesa (obr. 2). Deformace jsou snímány indukč-
nostním snímačem s možností záznamu hodnoty na 0,00001 mm
a kontinuálně zaznamenávány do ústředny [8]. Žlaby byly
doplněny spodními ocelovými lištami, které umožňují při-
chycení zkušebního zařízení k vibračnímu stolu pomocí
magnetu, a umožní tak dokonalé zhutnění jak tuhých (su-
chých), tak velmi měkkých směsí. Pro měření smrštění na
povrchu tělesa byly vyrobeny a do horního povrchu zku-
šebního prvku zabetonovány speciální terče. Počátek měření
v ose tělesa je dán rychlostí tuhnutí čerstvého betonu – pro

účely měření je vhodné, aby směs byla natolik „zavadlá“,
aby pohybem nevytlačovala čelo ze žlabu. U jednotlivých
směsí se může lišit, avšak u betonů s rychlým nárůstem pev-
nosti je možné zahájit měření již 1-2 h po výrobě. K měření
na povrchu tělesa se používá příložný deformetr, tudíž měře-
ní je možné zahájit až při dostatečné soudržnosti betonu a

měřicích terčů (u betonů s rychlým nárůstem pevnosti lze
měření zahájit 12-20 h po výrobě tělesa). 

Současně s betonáží žlabů byl vyroben zkušební trámec
100x100x400 mm, v jehož ose byl zabetonován strunový
tenzometr TES/5,5/T. Měření bylo možné zahájit ihned po
výrobě, jeho průběh kontinuálně zaznamenávala měřící
ústředna dataTaker DT80G (obr. 3). 

Všechna zkušební tělesa byla po výrobě zakryta fólií, aby
se zabránilo nadměrnému vysychání povrchu.

Výsledky
Výstupy měření lze sledovat na obr. 4. Graf znázorňuje

průběh smrštění stanovený měřením ve žlabu, a to jak v ose
tělesa (kontinuální záznam pořízený indukčnostním sníma-
čem), tak i na jeho povrchu (měřeno příložným deformetrem
v pravidelných intervalech). Třetí křivka znázorňuje průběh
smrštění měřený strunovým tenzometrem v ose zkušebního
trámce. Jak je vidět, průběh jednotlivých měření se liší,
avšak je možné je vzájemně propojit. Křivka pořízená měře-
ním v ose žlabu zachycuje počáteční autogenní smrštění,
které začíná v počátku hydratace a trvá přibližně 10-12 h od
uložení betonu do formy, poté je zaznamenáno strmé nabý-
vání, které se ustaluje přibližně po 24 h od výroby tělesa.
V této fázi již nemá příliš velký význam pokračovat v měře-
ní na vzorku uloženém ve žlabu, nebo� čela vzorku jsou
uchycena do kotvicích háků, které brání volnému smrš�ová-
ní ztvrdlého betonu. Nicméně, vzorky byly ponechány ve
žlabech po dobu šesti dnů, a teprve poté vyjmuty. 

V tomto období se již  měřilo smrštění na povrchu tělesa
příložným deformetrem, které bylo zahájeno cca po dvaceti
hodinách od uložení betonu do formy. Jak je vidět na obr. 4,
nelze jím zachytit počáteční autogenní smrštění, je zazname-
náno pouze smrštění od vysychání. Okamžik vyjmutí tělesa
ze žlabu se projeví odskokem křivky, způsobeným ukotve-
ním vzorku do čela žlabu; po vyjmutí tělesa již jde o volné

Materiál Jednotka Množství

Liapor 4-8/600 (dávkováno ve vysušeném stavu) m–3 0,36

DTK Zaječí 0-4 mm kg m–3 700

CEM I – 42,5 R kg m–3 440

popílek Třinec kg m–3 80

Sika Viscocrete 1035 kg m–3 5

voda záměsová l 180

stabilizátor l 1,6

voda předmáčecí (hmotnostní nasákavost 30 min) l 52

Tab. 1. Složení čerstvého betonu

Obr. 2. Upravené měřicí žlaby

Obr. 3. Trámec se zabudovaným strunovým tenzometrem 

Obr. 4. Průběh smrštění betonu měřený v ose žlabu, na povrchu
tělesa ve žlabu, strunovým tenzometrem v ose trámce
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smrštění od vysychání. Poslední křivka znázorňuje průběh
smrštění pořízený zabetonovaným strunovým tenzometrem.
Jak je z grafu patrné, tento způsob měření opět neumožňuje
zachytit počáteční autogenní smrštění. Trámec byl umístěn
ve formě po dobu šesti dnů, poté vyjmut. V tomto okamžiku
byl opět zaznamenán odskok v průběhu měření, nebo� stěny
formy částečně bránily volnému smrštění.

Jak již bylo řečeno, ačkoli se jednotlivé záznamy liší, je
možné je propojit. Jelikož záznam měření strunovým tenzo-
metrem uvnitř tělesa zachycuje část procesu nabývání, lze
tuto křivku posunout svisle po ose y, čímž dojde k napojení
na záznam pořízený v ose žlabu. Dále pak záznam pořízený
měřením na povrchu vzorku velmi dobře kopíruje sestupnou
větev určenou měřením strunovým tenzometrem (obr. 5).

Shrnutí
Měřicí žlaby se ukázaly jako vhodné pro měření smrštění

v počátečním stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu a umožnily
zachytit počáteční autogenní smrštění a následné nabývání,
které bývá u lehkých betonů typickým jevem. Zabetonované
terče na povrchu zkušebního tělesa ve žlabu pak umožňují
dlouhodobé měření smrštění od vysychání. Oba průběhy lze
vzájemně propojit.

Strunový tenzometr uvnitř zkušebního vzorku neumožnil
zachycení autogenního smrštění, avšak zachytil část procesu
nabývání, což opět umožňuje propojení tohoto měření s mě-
řením ve zkušebním žlabu.

Uvedené výsledky potvrzují nezbytnost měření objemo-
vých změn již v počátečním stadiu tuhnutí a tvrdnutí cemen-
tových kompozitů. Stanovením objemových změn způso-
bem doporučeným v normě [6] se můžeme u některých
druhů cementových kompozitů dopustit poměrně velké chy-
by, nebo� toto měření lze zahájit většinou až po vyjmutí zku-
šebních těles z formy, což bývá zpravidla 24 h od betonáže.
Tato skutečnost znemožňuje zachytit případné autogenní
smrštění, jehož hodnota u betonů s nízkým vodním součini-
telem není zanedbatelná.

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného zámě-
ru 0021630511 MŠMT  a projektu č. 103/09/P057 GA ČR.
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Model vývoje průsakové cesty 
na přehradě Mostiště

Ing. Marek ČEJDA
prof. Ing. Jaromír ŘÍHA, CSc.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek popisuje výsledky modelové analýzy průběhu
poruchy hlinitého těsnění hráze vodního díla Mostiště.
Modelové hodnocení vnitřní eroze bylo provedeno jed-
nodimenzionálním hydrodynamickým a erozním mode-
lem. Součástí řešení je kalibrace modelu a simulace prů-
běhu progresivní eroze jádra v průběhu povodňové epi-
zody na jaře roku 2006.

Úvod

Vnitřní eroze a její modelování
Při proudění vody zeminami může při vytvoření vhod-

ných podmínek dojít k vnitřní erozi a filtrační deformaci ma-
teriálu hráze nebo jejího podloží. Konečným a nejnebezpeč-
nějším stádiem poruchy je vznik privilegované průsakové
cesty (trubice). Tento proces nazýváme v dalším textu sou-
hrnně „piping“. Počáteční fází pipingu je kombinace základ-
ních typů filtrační deformace, jako jsou sufoze, eroze, zteku-
cení a další, které vedou k degradaci a změně struktury
zeminy. Při další progresi porušení dochází ke zpětné erozi,
a následně k vytvoření spojité průsakové cesty. V další fázi
v závislosti na druhu zeminy a hydraulických podmínkách
může docházet k erozi stěn průsakové trubice, k jejímu
rozšiřování a k zintenzívnění procesu eroze. 

Eroze průsakové trubice započne ve chvíli, když tečné
napětí na jejím plášti překročí hodnotu mezního (kritického)
tečného napětí nebo nevymílací rychlosti vody v trubici.
Hodnoty kritického tečného napětí, resp. nevymílací rych-
losti, jsou závislé na druhu a vlastnostech zeminy a mohou
být za předpokladu homogenního prostředí uvažovány jako
konstantní. Vznik eroze tedy závisí jednak na hydraulických
podmínkách v trubici, zejména na rychlosti vody, hydraulic-
kém gradientu a smykovém napětí u stěn potrubí, dále pak
na vlastnostech zeminy.

V případě sypané hráze může k tomuto procesu dojít na-
příklad v tělese těsnicího jádra, jak to ukazuje situace na hrá-
zi vodního díla (VD) Mostiště v letech 1996 až 2005. Dů-
sledkem pipingu pak může být prosednutí tělesa hráze
vedoucí až k jejímu úplnému protržení.

Výzkumem a modelováním procesu pipingu se v součas-
né době zabývá více autorů, např. C. F. Wan a R. Fell [6] na
The University of New South Wales v Sydney v Austrálii
nebo N. Benahmed ve výzkumném ústavu Cemagref ve
Francii [1]. Tito autoři se věnují studiu pipingu převážně
v laboratorních podmínkách (hole erosion test, slot erosion
test). Výsledky jejich výzkumů byly cenným výchozím pod-
kladem pro naše hodnocení.

V dalším textu je sestaven jednoduchý jednodimenzionál-
ní (1D) matematický model popisující proces pipingu v těs-
nění sypané hráze. Model byl kalibrován s využitím dat na
zdokumentovaném případu poruchy těsnění hráze VD
Mostiště. Na kalibrovaném modelu byl simulován možný
vývoj poruchy během povodně v roce 2006 v případě, že by
nebyla v letech 2004/2005 provedena rozsáhlá oprava jádra
hráze VD Mostiště.

Základní údaje
Vodní dílo Mostiště se nachází na řece Oslavě v km

65,948 v blízkosti obcí Mostiště a Vídeň. Náleží k dyjsko-
-svratecké vodohospodářské soustavě. Plocha povodí nádrže
je 222,94 km2, délka vzdutí 5,385 km a maximální zatopená
plocha 93 ha. Provozovatelem díla je Povodí Moravy, s. p.,
závod Dyje. Z hlediska výkonu dohledu je VD Mostiště
zařazeno do kategorie I dle vyhlášky 471/2001 Sb. VD Mos-
tiště má tyto vybrané charakteristiky:

– celkový objem nádrže  . . . . . . . . . . . . . 11,937 3 mil. m3,
– objem neovladatelného 

retenčního prostoru  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,943 7 mil. m3,
– objem ovladatelného retenčního 

prostoru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,609 4 mil. m3,
– objem zásobního prostoru  . . . . . . . . . . . 9,338 9 mil. m3,
– objem prostoru stálého nadržení  . . . . . . 1,045 3 mil. m3.

Nádrž byla uvedena do provozu v roce 1960 primárně za
účelem akumulace vody pro vodárenský odběr pro skupino-
vý vodovod Velké Meziříčí – Třebíč, tj. pro zásobení cca 70
tis. obyvatel. Dalšími účely jsou zajištění trvalého minimál-
ního průtoku pod VD, zajištění odběru vody pro provoz
sádek a bočního rybníku pod VD, transformace povodňo-
vých průtoků a výroba elektrické energie v malé vodní elek-
trárně.

Model průsakové eroze

Koncepční model
Piping vzniká jako výsledek několika typů vnitřní eroze.

Při jeho rozboru se vycházelo ze stavu, kdy je již plně vyvi-
nuta spojitá průsaková trubice, počáteční fáze průsakové
eroze nebyla předmětem analýzy a modelového hodnocení.
Při koncipování matematického modelu byla zavedena řada
zjednodušujících předpokladů:
– proudění bylo vzhledem k jeho převažujícímu směru

v průsakové trubici schematizováno 1D modelem;
– skutečný průřez hypotetické průsakové trubice byl aproxi-

mován po délce konstantním kruhovým průřezem;
– obecně nestacionární proudění v trubici, vyplývající z ča-

sové změny polohy hladiny vody v nádrži (okrajová pod-
mínka), bylo aproximováno kvazistacionárním modelem
proudění s konstantní rychlostí a průtokem po délce trubi-
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ce; tento předpoklad je podpořen relativně pomalými
změnami polohy hladiny vody v nádrži a jejich rychlou
odezvou po délce trubice;

– hustota vody je konstantní a nezávisí na tlaku, teplotě a na
koncentraci vynášených částic;

– ztráty na vtoku do trubice (styk filtr/jádro) a na výtoku
z trubice (styk jádro/filtr) jsou zanedbatelné, rychlost prou-
dění vody v návodní stabilizační části je zanedbatelná;

– výtok z trubice do filtrů na vzdušním líci jádra lze přirov-
nat k výtoku do volného prostoru; 

– vstupní a výstupní veličiny byly uvažovány deterministic-
ky a byly odvozeny při kalibraci modelu.

Stavové veličiny
Neznámými veličinami výpočtu jsou průřezová rychlost

v trubici v(t), Reynoldsovo kritérium Re(t), součinitel ztrát
třením λ(t), sklon čáry energie JE(t), tečné napětí τ (t) na
plášti trubice, průměr trubice D(t), průtočná plocha trubice
A(t), průtok Q(t) a rychlost eroze ε. (t).

Známé (zadávané) veličiny jsou rozdíl H(t) hladiny v ná-
drži a kóty výtoku z trubice, kóta HK koruny hráze, kóta HO

osy výtokového otvoru na vzdušní straně jádra hráze, délka L
průsakové trubice, kritické tečné napětí τc, koeficient erodo-
vatelnosti Ce, hustota vody ρv, objemová hmotnost zeminy
ρz, kinematická viskozita vody υ, absolutní drsnost Δ pláště
trubice a Coriolisovo číslo α. Hodnoty τc a Ce byly ověřová-
ny kalibrací modelu. Výpočtové schéma je na obr. 1.

Matematická formulace problému
Úpravou Bernoulliho rovnice [2] ve smyslu přijatých

předpokladů se získá vztah

(1)

Úpravou se získá výtoková rovnice ve tvaru

(2)

Součinitel ztrát třením závisí na relativní drsnosti stěn tru-
bice a na hodnotě Reynoldsova kritéria. Pro výpočet lze pou-
žít např. Whiteovu-Colebrookovu rovnici [3]

(3)

Pro výpočet Reynoldsova kritéria slouží vztah

(4)

kde υ je kinematická viskozita vody [2].
Sklon čáry energie JE je úměrný kvadrátu průřezové rych-

losti. Pro její výpočet lze použít Darcyho-Weisbachovu rov-
nici [3] tvaru 

(5)

Tečné napětí τ je vyvoláno vazkostí mezi dvěmi vrstvami
kapaliny, které se pohybují různou rychlostí. Lze jej stanovit
podle vztahu

kde ρv je hustota vody a R je hydraulický poloměr (R = D/4).

Rovnici (6) lze pro případ kruhového průřezu a po dosazení
JE ze vztahu (5) upravit do tvaru

(7)

Rychlost eroze ε. (t) vyjadřuje hmotnost odneseného (ero-
dovaného) materiálu za jednotku času na jednotkovou plo-
chu stěny trubice [kg s–1 m–2]. Při jejím stanovení se vychází
z rozdílu tečného napětí na plášti trubice a z kritického teč-
ného napětí τc, při kterém začíná docházet k erozi. Intenzita
eroze daného materiálu je vyjádřena koeficientem erodova-
telnosti Ce. Rychlost eroze lze vyjádřit vztahem [6]

(8)

Vyjadřuje časovou změnu hmotnosti erodovaného materiálu
na jednotkovou plochu stěny trubice 

(9)

kde dm/dt je časová změna hmotnosti erodovaného materiá-
lu. Změnu hmotnosti lze také vyjádřit ze změny průměru tru-
bice za čas dt

(10)

kde ρz je objemová hmotnost erodované zeminy, dD je
změna průměru trubice za čas dt. Dosazením (10) do (9) lze
po úpravě s využitím (8) vyjádřit změnu průměru trubice
v čase (obr. 1)

(11)

Pro průtok vody během časového intervalu dt platí

(12)

kde Q je průtok a A je průřezová plocha trubice. Ta se v pří-
padě trubice kruhového průřezu vyjádří jako

(13)

Okrajovou podmínkou je závislost H(t). Počáteční pod-
mínkou je průměr trubice D(t = 0) = D0 a z něj vyplývající
hydraulické charakteristiky na začátku řešení. Postup výpoč-
tu je znázorněn vývojovým diagramem na obr. 2. 

Aplikace modelu
Navržený model byl použit pro rekonstrukci a analýzu

poruchy zemního těsnění hráze VD Mostiště. 

Popis VD Mostiště
Hráz VD Mostiště (obr. 3) [4] je kamenitá z hutněného

Obr. 1. Výpočtové schéma

(6)
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lomového kamene se štíhlým zemním těsněním. Délka hráze
je 292 m a její maximální výška dosahuje 28,7 m. Těsnicí
jádro umístěné při návodní straně je z hutněných prachových
hlín. Jádro je v horní části hráze svislé, ve spodní části hráze
šikmé. Zemní těsnění je zavázáno na skalní podloží injekční
štolou. Skalní podloží je těsněno jednořadou injekční clo-
nou.

Porucha 
Anomální chování těsnicího jádra přehradní hráze se

poprvé projevilo v roce 1996 vývojem nového průsaku do
přístupové chodby. V dalších letech při vysokých hladinách
v nádrži následovalo postupné zvyšování průsakového
množství. V roce 2002 byly zahájeny přímé průzkumné
práce a při pravobřežním zavázání byla zaznamenána poru-
cha těsnicího jádra.

Vývoj průsakového režimu v tělese hráze v letech 1995 až
2005 byl dokumentován ve zprávách o technicko-bezpeč-
nostním dohledu (TBD). Z měření vyplynulo zjištění o nega-
tivním progresivním vývoji průsaků. Protože hráz neměla
v té době drenážní systém, skutečnou velikost průsaku jád-
rem bylo možné odvodit pouze podle průsaku propustným
betonem do přístupové chodby, další obtížně identifikova-

telné průsakové množství bylo převáděno za rubem chodby
do údolí. Bylo ověřeno, že při dosažení hladiny v nádrži cca
na kótě 476,10 m n. m. (viz obr. 3) se začínaly objevovat
výrony do přístupové chodby a průsak z prostoru pravého
svahu. 

Výsledky prací [4], [5] naznačují, že vrcholová štíhlá část
jádra obsahuje nevhodný a nedostatečně zhutněný materiál
vykazující zřejmě poškození na několika místech. Lokalizo-
vat věrohodně jednotlivá nebezpečná místa v jádře nebylo
možné. Dále bylo zjištěno, že v některých místech prakticky
absentují ochranné vrstvy – filtry, koruna těsnicího jádra
výškově nevyhovuje normativním požadavkům. 

Stav byl ohodnocen jako úplné porušení těsnicího jádra
privilegovanou průsakovou cestou nad úrovní zhruba 476,10 m
n. m. nejméně ve dvou místech (obr. 3). Odnos jemnozrnné
frakce z jádra byl kompenzován sedáním nadložních vrstev,
které se projevilo jako místní propad na koruně hráze.

Měřený průsak do přístupové chodby zdaleka nereprezen-
toval celkové množství prosakující těsnicím jádrem při pra-
vém zavázání hráze. Paradoxní bylo, že průsaky byly zazna-
menávány především díky zhoršené vodotěsnosti betonů pří-
stupové chodby. Problematika studia skutečného průsakové-
ho množství byla v průběhu průzkumů a následné opravy
VD Mostiště předmětem úvah řady odborníků. S přihlédnu-
tím k jejich závěrům byla na základě vlastního rozboru a
také po konzultaci s pracovníky TBD uvažována hodnota
odpovídající čtyřnásobku měřených průsaků v chodbě.

Kalibrace modelu
Matematický model, popsaný ve druhém oddílu, byl ka-

librován a testován na sérii dat z technicko-bezpečnostního
dohledu prováděného na VD Mostiště. Tento dohled vyko-
nává nad vodním dílem společnost VODNÍ DÍLA-TBD, a. s.
K dispozici byla data z let 1981-2005, z nichž bylo využito
období 1995-2005, tj. od prvních zaznamenaných zvýšených
průsaků až do opravy jádra v roce 2005. V tomto období se
periodicky objevoval zvýšený průsak do přístupové chodby,
který výrazně kolísal v závislosti na poloze hladiny v nádrži
a projevoval se zřetelně vzestupným trendem (obr. 4). Pro
ilustraci je na obr. 4 zachycen rovněž běžný průsak měřený
v injekční chodbě.

Do matematického modelu byly pro předběžný výpočet
zadány parametry τc, Ce eroze vycházející ze záznamů TBD,
z projektové dokumentace VD Mostiště, z inženýrsko-geo-
logického průzkumu [5] a také z dostupné literatury [6].
Výstupní data byla zpětně porovnávána s naměřenými prů-
saky v rámci TBD a v závislosti na zjištěných odchylkách
probíhala korekce výškové polohy průsakové trubice, jejího
počátečního průměru a také hodnot τc, Ce. Během kalibrace
modelu byly identifikovány dvě na sobě nezávislé trubice.

Obr. 2. Vývojový diagram algoritmu

Obr. 3. Příčný řez hrází [4]
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Ty vykazovaly různé vlastnosti i výškovou polohu. Eroze
u nich přitom probíhala různou rychlostí. Systematickým
ověřováním různých poloh bylo odvozeno výškové umístě-
ní hypotetických trubic v jádře vodního díla, počáteční prů-
měry trubic, kritické tečné napětí na plášti trubic a koeficient
erodovatelnosti. Výsledky kalibrace modelu jsou zřejmé
z obr. 5 až obr. 7.

Kalibrace modelu přinesla řadu nových poznatků o pomě-
rech v porušeném těsnicím jádře vodního díla. Níže vytvo-
řená trubice se nachází v kvalitnějším materiálu (τc ≅ 20 Pa),
její průměr na počátku modelovaného období činil 0,014 m
a v průběhu jednotlivých povodňových epizod se výrazněji
nezvětšoval (obr. 8), tzn. nebylo zřejmě překročeno kritické
tečné napětí a nedocházelo k erozi. Výše lokalizovaná tru-
bice se proti tomu nachází v tenké vrstvě méně kvalitního
materiálu (τc ≅ 1 Pa). Ten se v důsledku postupné eroze
vyplavoval a trubice se zřejmě rozšiřovala do odolnějšího
materiálu (τc ≅ 8 Pa), čímž docházelo ke zpomalování eroze
její stěny. Počáteční průměr trubice byl 0,025 m a během
povodňových epizod se postupně rozšířil až na 0,072 m
(obr. 8). Koeficient erodovatelnosti byl v obou případech
podobný (Ce = 1·10–5 s m–1). Uvedený jev může souviset s vět-
ším prosedáním materiálu v místech níže položené trubice,
u níž se projeví větší zatížení vyšším nadložím.

Simulace povodňové události v roce 2006
S využitím kalibrovaného erozního modelu byla provede-

na simulace hypotetického scénáře, který vycházel z průbě-
hu skutečné povodně na jaře 2006 za předpokladu, že by

Obr. 5. Zaznamenaný a modelovaný průsak (1995-2005)

Obr. 8. Modelový vývoj průměru trubic (1995-2005)

Obr. 9. Modelovaný vývoj průměru trubic během jarní povodně 
v roce 2006

Obr. 6. Detail shody zaznamenaného a modelovaného průsaku
(únor 2001)

Obr. 7. Detail shody zaznamenaného a modelovaného průsaku
(únor 2004)

Obr. 4. Zaznamenaný průsak (1995-2005)

obzor_10_2009.qxp  7.12.2009  21:38  Stránka 308



STAVEBNÍ OBZOR 10/2009 309

v roce 2005 nebyla provedena oprava jádra VD. Během této
události dosáhla hladina vody v nádrži historického maxima
na kótě 478,58 m n. m. Cílem simulace bylo zjistit možné
následky této povodně a vývoj poruchy během ní. Simulace
předpokládala standardní manipulaci se spodními výpustmi
dle manipulačního řádu. Vstupní data vycházela z podkladů
TBD a vlastníka vodního díla.

Matematický model ukázal výrazný vývoj poruchy v mís-
tě obou trubic, způsobený vysokým hydraulickým gradien-
tem a překročením kritického tečného napětí. Průměry obou
trubic se během povodně rozšířily natolik, že již nelze hovo-
řit o průsaku, ale o koncentrovanému průtoku průlomovým
otvorem představujícím úplnou poruchu hráze (obr. 9). U ní-
že položené trubice došlo vlivem extrémně vysokého hyd-
raulického gradientu k velmi rychlé erozi, kdy se trubice
rozšířila až na průměr D1 = 1,72 m s maximálním průtokem
Q1 = 8,62 m3 s-1. Průměr výše položené trubice se rozšířil na
D2 = 0,46 m s maximálním průtokem Q2 = 0,36 m3 s-1.

Závěr
Vnitřní eroze zemin je druhou nejčastější příčinou poruch

sypaných hrází (za přelitím hrází). Studium problémů vnitř-
ní eroze se však omezuje převážně na laboratorní experi-
menty. Důvodem je nedostatek věrohodných informací
o průběhu filtračních deformací na skutečných vodních
dílech.

V tomto článku je uvedeno zpětné modelové hodnocení
průběhu poruchy těsnicího prvku hráze VD Mostiště, které

vyvrcholilo celkovou opravou jádra přehrady v roce 2005.
Práce obsahovala kalibraci modelu a odvození erozních cha-
rakteristik materiálu jádra, výškové umístění a parametry
průsakových trubic. Kalibrace prokázala akceptovatelný sou-
hlas mezi vypočtenými a odhadnutými průsakovými množ-
stvími. Součástí byla rovněž modelová prognóza situace při
povodni na jaře roku 2006. Výsledky studie potvrdily opráv-
něnost obav a postupu rekonstrukce jádra v roce 2005.

Příspěvek byl zpracován jako součást řešení projektu
NAZV QH 81 223 a interního projektu NIV VG 239 Fa-
kulty stavební VUT. Nezbytné podklady a konzultace po-
skytli pracovníci společností Povodí Moravy, s. p., Vodní
díla – TBD, a. s., a PÖYRY Environment, a. s. 
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Statistická třídění ve stavebnictví
Ing. Martin NOVÝ, CSc.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Článek obecně definuje statistické třídění, jeho význam a
vlastnosti. Dále uvádí historický přehled a současně uží-
vané klasifikace stavebních prací a stavebních děl v Čes-
ké republice. Na závěr jsou uvedeny obecné požadavky
na třídicí systémy.

Úvod
Lidská společnost v současnosti vytváří, a zároveň zpra-

covává, obrovské množství informací. Pro jejich ukládání,
skladování a opětovné vyhledávání je třeba mít organizova-
né úložiště. Ukládané informace musí být vždy nějakým
způsobem tříděny. Třídění je obecný postup, který se použí-
vá ve všech oborech lidské činnosti. Jeho cílem je uspořádá-
ní objektů (a informací o nich) do skupin podle charakteris-
tických vlastností. Třídění provádí každý člověk v běžném
životě intuitivně podle svých potřeb a zkušeností. Toto třídě-
ní je individuální a na ně navázané informace nejsou běžně
a jednoduše přenositelné. V profesním a veřejném životě je
situace odlišná. Použité třídění musí být všeobecně známé,
přesně vymezené a jednoduše dosažitelné. Přiřazení zjiš�o-
vaných informací musí být jednoznačné a přiřazované údaje
musí být přesně definované. Jen tak lze informace z různých
zjiš�ování správně zpracovat a výsledky správně používat
pro další rozhodování. Definováním třídicích hledisek, sbě-
rem hromadných dat a jejich zpracováním a publikováním
se zabývá statistika. Podle organizátora to může být statisti-
ka osobní (individuální), skupinová (profesní, zájmová, pod-
niková) nebo státní (celospolečenská). [1]

Při zkoumání ekonomických jevů nemůže být objekt
zájmu nijak ovlivněn na rozdíl od experimentů v přírodních
nebo technických vědách. Správné zatřídění zjiš�ovaných
skutečností proto patří k základním podmínkám ekonomic-
kého rozboru. Nevhodný způsob třídění může některé vý-
znamné skutečnosti zakrýt nebo potlačit. Zkreslení způsobe-
ná nevhodným systémem třídění se v dalším zpracování dají
napravit jen obtížně, nebo vůbec. Nesprávné třídění může mít
za následek nepřesné nebo zcela chybné závěry výzkumu.

Významnou součástí hospodářství každého státu je sta-
vebnictví. Výstupem stavební výroby jsou stavební díla
představující z ekonomického hlediska dlouhodobý investič-
ní majetek – nemovitosti. Platí obecné pravidlo, že současný
vývoj stavebnictví naznačuje budoucí vývoj celého hospo-
dářství. To je důvod, proč veškeré informace spojené se sta-
vebnictvím musí být pečlivě a systematicky tříděny. 

Třídění
Tříděním se obecně rozumí rozdělení jednotek zkoumané-

ho souboru (např. staveb) do skupin (tříd) podle takových
hledisek, která umožní co nejlépe poznat povahu zkouma-
ných skutečností. Nejdůležitější otázkou je volba třídicího
znaku, podle kterého se jednotky souboru třídí na skupiny.

Tato volba se řídí účelem, který opět vychází z potřeb kon-
krétního zkoumání. Nejčastějším případem je třídění věcné
podle charakteru sledovaného znaku. Důležité je i třídění
oblastní (územní) podle místa šetřených jevů. Časové třídě-
ní vyjadřuje strukturu jevů z hlediska časového.

Postup práce při třídění se liší podle toho, zda jde o třídě-
ní typologické, nebo analytické. Při třídění typologickém
zkoumaný soubor rozdělujeme na stejnorodé skupiny se
stejnými nebo podobnými charakteristickými vlastnostmi
(např. stavební objekty podle využití). Vhodnou kombinací
znaků můžeme pak vymezit stejnorodé skupiny (např. sta-
veb), představující určitý funkčně technologický typ. 

Analytické třídění se provádí za účelem rozboru struktury
(např. stavební výroby) nebo vzájemné závislosti jevů. Po-
dle kvalitativních znaků se zkoumaný soubor rozděluje na
skupiny (třídy) podle variant kvalitativního znaku nebo po-
dle několika kvalitativních znaků (u staveb např. nosná kon-
strukce). Slovní označení kvalitativního znaku je nutno často
doplnit přesnou definicí, aby se předešlo nedorozumění při
začlenění jednotek do tříd. Třídění podle kvantitativních
znaků znamená uspořádání souboru do skupin podle veli-
kosti třídicího znaku (např. počtu zaměstnanců podniku). 

Podle charakteru zkoumaného souboru a způsobu zpraco-
vání zjiš�ovaných údajů mohou být použity tyto způsoby tří-
dění:

– klasifikace je hierarchicky uspořádané třídění určitých
ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či
procesů. Klasifikační třídění sleduje návaznost jevů a pro-
cesů od obecnějšího k detailnějšímu. Jevy a procesy jsou
v klasifikacích uspořádány a rozčleněny zpravidla do tříd
a podtříd, skupin a podskupin, oddílů a pododdílů, při-
čemž vyšší stupeň struktury se rozkládá na detailnější
nižší stupně a existuje hierarchické logické uspořádání
podřízení a nadřazení jednotlivých stupňů klasifikace.
Jednotlivým stupňům struktury bývají přiřazena číselná
(numerická), písmenná (alfabetická) nebo kombinovaná
(alfanumerická) jednomístná i vícemístná označení, která
mohou být oddělena různými grafickými symboly (tečka-
mi, mezerami, pomlčkami apod.). Je tak vyvářen kód jed-
noznačně přiřazený slovnímu popisu;

– číselník představuje vzestupně či sestupně uspořádanou
řadu číselných znaků, písmen či jejich kombinací. Tyto
znaky jsou přiřazeny k určitému slovnímu popisu jevů či
procesů se základní společnou charakteristikou. Mezi jed-
notlivými prvky číselníku neexistuje (ve většině případů)
nadřazenost či podřízenost. Číselníkem se rozumí uspořá-
daný seznam kódů a jim přiřazených významů;

– registr je uspořádaný seznam informací o vybraných sub-
jektech. Subjektem registrů mohou být lidé nebo jejich
skupiny, ekonomicky činné organizace, historické objek-
ty apod. Je to vlastně číselník s více informacemi přiřaze-
nými konkrétnímu kódu. 

Uvedené třídění používá státní statistika. Jejím garantem je
v ČR organizační složka státu Český statistický úřad (ČSÚ).
Jeho práva a povinnosti vyplývají ze zákona 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, v platném znění. Pro sledování
soukromá, individuální nebo skupinová lze používat jakéko-
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li metody třídění jakkoli nazvané (např. třídníky, popisovní-
ky, nomenklatury, soupisy). Základním předpokladem jejich
úspěšného používání je jejich srozumitelnost, jednoznačnost
a přijatelnost všemi zúčastněnými stranami. Používání ta-
kového třídění může být za určitých podmínek i vynuceno,
např. může být podmínkou účasti v určité ekonomické 
aktivitě.

Klasifikace a číselníky ve stavebnictví
Nutnou podmínkou úspěšného výkonu státní statistické

služby (tj. získávání údajů, vytváření statistických informací
o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České re-
publiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických
informací a jejich zveřejňování), je systematické třídění veš-
kerých informací. K tomu používá ČSÚ soustavu klasifika-
cí, číselníků a registrů. Vydání klasifikací oznamuje ČSÚ ve
Sbírce zákonů s uvedením místa, kde jsou klasifikace k dis-
pozici. Všechny platné statistické klasifikace jsou závazné
pro orgány vykonávající státní statistickou službu (ČSÚ,
ministerstva a pověřené organizace) a pro zpravodajské jed-
notky, které poskytují údaje pro statistická zjiš�ování prová-
děná státní statistickou službou. Dále se používají v přípa-
dech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis (např. zákon
o dani z přidané hodnoty, vyhláška o oceňování majetku).
V ostatních případech je jejich používání nezávazné, vychá-
zející z tradice, dobrovolnosti a přijatelnosti pro zúčastněné
partnery. Pokud stávající statistické třídicí systémy uživate-
lům nevyhovují, lze pro individuální nebo skupinové použi-
tí sestavovat systémy nové.

Historický vývoj klasifikací
V době existence ČSSR a direktivního řízení hospodářství

byl postupně budován závazný klasifikační systém, který před-
stavovala „Jednotná soustava sociálně ekonomických kla-
sifikací“. Vznikla na základě usnesení vlády ČSSR č. 576/
/1962 Sb. Jejím zpracovatelem byl Federální statistický
úřad, resp. příslušná ministerstva. Ke všem klasifikacím byla
vydána řada výnosů, oznámení, popř. sdělení, jimiž byly
klasifikační stupně postupně zaváděny a aktualizovány.

Soustava se dělila do těchto částí:

A. Klasifikace výrob a výkonů
B. Klasifikace odvětví národního hospodářství
C. Klasifikace zaměstnání, klasifikace sociálně 

ekonomické struktury obyvatelstva
D. Klasifikace základních prostředků
E. Klasifikace spotřeby
F. Ostatní klasifikace a číselníky

Se stavebnictvím byla úzce spjata zejména:

� Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků
(JKPOV) obsahující oborové číselníky průmyslových vý-
robků (vyhláška č. 71/1965 Sb. a č. 116/1972 Sb.). Ve sta-
vebnictví se používala pro třídění zpracovávaných materiá-
lů, zabudovávaných výrobků a používaných strojů a za-
řízení. 

� Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních
prací výrobní povahy (JKSO) (vyhláška č. 124/1980 Sb.).
Podle ní se třídily stavební objekty jako finální produkty sta-
vební výroby.

� Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) vydaný
na základě instrukce č. 13/1977 Ministerstva stavebnictví
ČSR ze dne 30.12.1977 v součinnosti s Ministerstvem sta-
vebnictví SSR a v dohodě s FSÚ ve smyslu § 16 odst. 2 pís-
meno b) zákona č. 21/1971 Sb. Používal se pro technické
strukturování návrhu a rozpočtování staveb.

Jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací
zanikla nabytím účinnosti zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, dnem 15. června 1995.

Uvedené třídicí systémy byly nahrazeny novou klasifika-
cí – Standardní klasifikací produkce (SKP). Tato klasifika-
ce byla vypracována na bázi evropského standardu CPA
(Classification of Product by Activities) z roku 2002. Klasi-
fikace CPA byla vytvořena z oddílů Harmonizovaného
systému, resp. Kombinované nomenklatury (HS/CN), vy-
užívané v zahraničním obchodě pro celní účely, přičemž
základ klasifikace tvoří odvětvová klasifikace NACE. Na
rozdíl od HS/CN klasifikace CPA obsahuje i zboží a služby,
které nejsou předmětem dovozu nebo vývozu a je vhodná
pro různé ekonomické rozbory a analýzy. 

Klasifikace SKP se ve vztahu ke stavebnictví vyvíjela
takto:

– Opatření ČSÚ ze dne 1. listopadu 1993 v částce 69/1993
Sb. k zavedení Standardní klasifikace produkce nahradilo
tyto klasifikace jednotné soustavy: JKPOV, JKVZLVH
(jednotnou klasifikaci výrobků v zemědělství, v lesnictví a
ve vodním hospodářství), JKV (jednotnou klasifikaci výko-
nů), JKPPVP (jednotnou klasifikaci průmyslových prací
výrobní povahy), JKSO. Tyto klasifikace mohly být použí-
vány souběžně s SKP do 31. prosince 1994. Klasifikace SKP
obsahuje stavební práce v oddílu 45 a stavební díla (druhy
stavebních objektů) v oddílu 46 označovaném jako klasifi-
kace stavebních děl (KSD).

– Opatření ČSÚ ze dne 3. listopadu 1997 k zavedení roz-
šířené Standardní klasifikace produkce – rozšířená (2. část)
SKP-PRUM bylo vyhlášeno v částce 93/1997 Sb. Součástí
byl i rozšířený (zpodrobněný) oddíl 45 (stavební práce) na 
8 míst a v příloze oddíl 46 (KSD) na 9 míst. 

– Sdělení ČSÚ ze dne 5. prosince 2002 o zavedení druhé-
ho vydání Standardní klasifikace produkce (částka 198/2002
Sb.) byly zrušeny rozšířené části SKP. Klasifikace zůstala
v platnosti od 1. ledna 2003 pouze na 6 míst. V KSD se ob-
sah nezměnil.

– Sdělení ČSÚ ze dne 31. července 2008 (částka 92/2008
Sb.) zrušilo zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení
Rady (EHS) č. 3696/93, na základě něhož byla zavedena
dosavadní SKP, a stanovilo použitelnost nové produkční sta-
tistické klasifikace od 1. ledna 2008. Tato klasifikace je
označována CZ-CPA. [2] 

ČSÚ na základě zákona č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů
České republiky, oznamoval vydání statistických číselníků a
klasifikací vyhlášením opatření (oznámením o jejich vydá-
ní). Dne 11. listopadu 1999 byl vyhlášen nový zákon 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních
smluv s účinností od 1. ledna 2000. Opatření vydaná do na-
bytí účinnosti tohoto nového zákona a k tomuto dni platná
pozbyla podle přechodných ustanovení platnosti nejpozději
dne 31. prosince 2003. Proto bylo nutné číselníky a klasifika-
ce, které měly zůstat v platnosti i po 31. prosinci 2003, znovu
zavést ve Sbírce zákonů. To bylo provedeno sděleními ČSÚ
ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb., sdělení 486
až 498/2003 Sb.). Celkem bylo znovu zavedeno 13 číselníků
a klasifikací. Klasifikace a číselníky vydané podle nového
zákona od 1. ledna 2000 zůstaly v platnosti beze změny.

Současné závazné klasifikace stavebnictví
K 1. lednu 2009 jsou platné statistické klasifikace zavede-

né sděleními ve Sbírce zákonů, které se bezprostředně vzta-
hují ke stavební výrobě. Zkratka CZ v jejich názvech vyjad-
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řuje národní verzi mezinárodního standardu. Národní verze
mohou obsahovat některé odlišnosti od mezinárodní podoby
na podrobnějších stupních.

� Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), sděle-
ní ČSÚ ze dne 18. září 2007 (částka 80/2007 Sb.), byla
vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace eko-
nomických činností, v souladu s nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006,
kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických čin-
ností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS)
č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických
oblastech. Na základě této klasifikace je zatři�ována činnost
ekonomických subjektů. Obsahuje i činnosti při výstavbě
budov, inženýrských děl a specializované stavební činnosti,
které jsou charakteristické pro stavební firmy. 

� Klasifikace produkce (CZ-CPA), sdělení ČSÚ ze dne
31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (částka
92/2008 Sb.). Navazuje na nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se
zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností
(CPA) a ruší nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Tento přímo
použitelný předpis Evropských společenství zrušil zpětně 
s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS) č. 3696/93,
na základě něhož byla zavedena dosavadní Standardní klasi-
fikace produkce (SKP), a stanovil použitelnost nové statistic-
ké klasifikace od 1. ledna 2008. Klasifikace třídí rovněž stav-
by a stavební práce jako dílčí výsledky stavební činnosti.

� Klasifikace stavebních děl (CZ-CC), sdělení ČSÚ ze
dne 9. září 2003 (částka 106/2003 Sb.). ČSÚ s účinností od
1. ledna 2004 zavedl Klasifikaci stavebních děl CZ-CC.
Obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace
stavebních děl (Classification of Types of Constructions –
CC), který vydal Eurostat (statistický úřad evropského spo-
lečenství) v říjnu 1997. Při vypracování klasifikace se vzal
za základ oddíl 52 mezinárodní klasifikace produkce CPC
(Central Product Classification). Předmětem je třídění všech
místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace
CZ-CC nahradila Klasifikaci stavebních děl – KSD (oddíl
46 SKP). Ve sdělení ČSÚ z 30. července 2009 (255/2009 Sb.)
byla s účinností od 1. října 2009 provedena aktualizace obsa-
hující doplnění a přejmenování vždy jedné položky klasi-
fikace. [3]

Další třídicí systémy stavebnictví
Existence a závaznost při používání dosud jmenovaných

klasifikací je podložena zákonem a je oznamována ve Sbír-
ce zákonů organizační složkou státu – ČSÚ. I některá minis-
terstva vyhlašují své třídicí systémy, jejichž používání pak
při činnostech spadajících do jejich kompetence vyžadují.
Nové typy třídění sestavují, popř. stávající typy modifikují,
různé profesní, zájmové nebo obchodní organizace. Na
svých systémech pak budují informační databáze a jejich
uživatele pak nepřímo nutí tyto systémy používat. 

– Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací – OTSKP-SPK 

Byl schválen Ministerstvem dopravy ČR, odborem infra-
struktury pod č. j. 1125/07-910-IPK/1 ze dne 17.12.2007
s účinností od 1.1.2008. Tvoří podklad pro jednotný přístup
ke zpracování soupisu prací, vypracování cenové nabídky a
ocenění prací na pozemních komunikacích. Popisovník pra-
cí staveb pozemních komunikací dodržuje základní členění
podle TSKP z r. 1988. Dále byly provedeny změny, které
respektují potřeby staveb pozemních komunikací a tržní
podmínky procesu přípravy a realizace staveb. [4]

– Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Vyhláška č. 240/2004 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ze dne 21. dubna 2004 (o informačním systému o zadávání
veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle
jejich ekonomické výhodnosti pro vymezení předmětu
veřejné zakázky) předepisuje zadavateli použít klasifikaci
zboží, služeb a stavebních prací stanovenou právním předpi-
sem Evropských společenství (Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002
o společném slovníku pro veřejné zakázky, ve znění naříze-
ní Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kte-
rým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku
pro veřejné zakázky CPV. Tato klasifikace tvoří ve všech
členských státech EU jednotný referenční systém, který uží-
vá stejného popisu zboží v úředních jazycích společenství a
stejného odpovídajícího abecedně číslicového kódu, aby by-
lo možné překonat jazykové překážky v celoevropském
měřítku. 

Dne 15. září 2008 vstoupil v platnost nový seznam kódů
(CPV 2008), které vycházejí z Nařízení komise č. 213/2008
ze dne 28.11.2007, jenž změnil původní společný slovník
pro veřejné zakázky (CPV 2003). [5]

– Mezinárodní třídicí systém pro stavební výrobky (SfB)
Český stavební informační systém a další firmy používají k
zařazení výrobků mezinárodní třídicí systém SfB. Systém
CI/SfB (Construction Index/Samarbettskommiten för Bygg-
nadsfragor – koordinační systém ve stavebnictví) byl vytvo-
řen ve Švédsku. Je doporučován mezinárodním výborem pro
stavební výzkum (CIB – International Council for Building
Research Studies and Documentation) jako registrační
systém ve stavebnictví. Umožňuje národní modifikaci,
avšak uživatelé musí zachovat princip fasetového třídění a
v jednotlivých fasetách zásadní rozdělení skupin, které je
stanoveno základními tabulkami. [6]

– Funkční díly
Funkční díl představuje ucelenou část stavby, která plní
jednu nebo více konkrétně specifikovaných funkcí. Z této
definice vyplývá, že funkční díly jsou alespoň částečně u
různých druhů staveb různé, což vyplývá z jejich odlišné
funkce i technologie provádění. Podrobnost členění, a tím
počet funkčních dílů, je závislý na účelu sledování. Funkční
díl jako celek tvoří zpravidla více prvků, které se označují
jako konstrukční prvky. Členění staveb na funkční díly se
používá např. při sledování provozních nákladů stavby za
dobu její životnosti.

Závěr
Použití vhodného třídění objektů šetření nebo výzkumu je

nutnou podmínkou jeho úspěšnosti. Statistická šetření, orga-
nizovaná ČSÚ jako nositelem státní statické služby, jsou
závazná pro poskytovatele údajů (respondenty), zpracovate-
le úloh i uživatele jejich výsledků. Ze zákona o státní statis-
tické službě vyplývá, že používané klasifikace a číselníky jsou
vyvíjeny, zpracovávány a aktualizovány ČSÚ. Ten zároveň
musí plnit požadavky Eurostatu – statistického úřadu EU – a
sjednocovat národní systémy třídění se systémy evropskými.
Základní etapa sjednocení (tzv. harmonizace) byla ukončena
před vstupem ČR do EU, ale i po něm stále pokračuje. Ve
stavebnictví tento proces způsobil v období posledních dva-
ceti let platnost už třetí závazné klasifikace stavebních prací i
děl. To samozřejmě ztěžuje porovnatelnost časových údajů,
ale hlavně znesnadňuje orientaci odborné veřejnosti. 
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V praxi se pak souběžně používají klasifikace aktuálně
závazné, ale i historicky vžité. Tato situace způsobuje vývoj
nových nebo úpravy starších, popř. přejímaných, třídicích
systémů různými zájmovými skupinami (podnikatelskými
svazy, odbornými sdruženími, jednotlivými firmami, vý-
zkumnými týmy). Některé klasifikace se na první pohled
zdají stejné, ale díky úpravám se v některých částech nebo
detailech odlišují. Stávající situace tak způsobuje komplika-
ce, zvýšení pracnosti a vznik nepřesností při převodech
informací mezi různými klasifikacemi. Ideálním řešením by
byl vznik univerzální klasifikace, která by měla být známá,
dostupná, veřejností přijímaná, živá a udržovaná v rámci sta-
tistické služby. Sjednocení sil veřejných i soukromých a ná-
rodních i mezinárodních pro vývoj jediného systému vyho-
vujícímu všem uživatelům (legislativě, investorům, projek-
tantům, dodavatelům, vlastníkům, výzkumu) zřejmě ještě dlou-
ho zůstane nerealizovatelným přáním odborné veřejnosti.

Článek vznikl za podpory projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0410
„Modernizace předmětů navazujícího magisterského
studijního programu Stavební inženýrství“ na Fakultě
stavební VUT v Brně. 
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Nový, M.: Statistics of Classification in Construction
Industry

The article deals with statistical classification in the con-
struction industry – classifications, classifiers and also
classification systems. First, statistical classification, its
importance and characteristics are generally defined.
Next, a historical overview and presently used classifica-
tions of building works and building constructions in the
Czech Republic are shown. At the end, general require-
ments for classification systems are featured.

Nový, M.: Statistische Klassifikation im Bauwesen 

Der Artikel definiert allgemein die statistische
Klassifikation, ihre Bedeutung und ihre Eigenschaften.
Er führt eine historische Übersicht und die gegenwärtig
angewandten Klassifikationen von Bauarbeiten und
Bauwerken in der Tschechischen Republik an. Zum
Schluss werden allgemeine Anforderungen an Klassifi-
kationssysteme angeführt.

� zprávy

Developerské a stavební firmy, výrobci a distributoři sta-
vebních materiálů, finanční instituce, odborné společnosti
působící v oblasti architektury, plánování, projekce, makléř-
ství, projektového managementu, průmyslového designu,
ale i státní správa, organizace ochrany životního prostředí,
vysoké školy a výzkumné ústavy či profesní sdružení – ti
všichni se mohou stát členy České rady pro šetrné budovy.
Zakládajícími členy se v září staly společnosti Atrea, Auto-
desk, Cigler Marani Architects, Edwards and Zuck, Eko-
WATT, Gardiner&Theobald, JRD, Sekyra Group, Skanska
CS, Schneider Electric CZ, Traficon a ZumTobel.

Nezisková organizace CzGBC bude podněcovat trh, vzdě-
lávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalit-
ní stavby, které jsou současně ekonomicky ziskové a šetrné
k životnímu prostředí. Její činnost v ČR bude vycházet z ob-
dobného principu, na jakém působí v jiných zemích světa, a
současně se bude ucházet o členství ve sdružení World
Green Building Council. K zemím, kde již Green Building
Council působí, patří Velká Británie, Francie, Německo,
Polsko, Ma�arsko, Spojené státy americké, Austrálie, Japon-
sko, Indie a další.

Sdružení bude obhájcem a propagátorem efektivnosti a
správného řešení státní enviromentální politiky, bude klást
důraz na stavební komunitu s cílem trvale udržitelných prin-
cipů efektivních a přelomových inovačních postupů. Vychá-
zí z iniciativy a podpory firem a propojuje ekologická téma-
ta s podnikáním. Dlouhodobým cílem je zavedení tržního
nástroje certifikace šetrnosti staveb k životnímu prostředí.
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Pro výuku předmětů na katedrách speciální geodézie a
vyšší geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze se využíva-
lo čtyř totálních stanic Leica TC-1700 a jedné stanice Leica
TC-1800. Tyto přístroje jsou více než patnáct let staré a
vykazují časté závady a nestandardní chování. Některé záva-
dy jsou neodstranitelné (nejsou náhradní díly) a uvedené pří-

stroje jsou již zcela morálně zastaralé proti současné techni-
ce využívané běžně v praxi. V případě závažnější poruchy
některého z přístrojů byl ohrožen chod výuky stěžejních
předmětů studijního programu. Jde o předměty spadající do
oblasti nejpřesnějších měření inženýrské geodézie a vyšší
geodézie, a proto výuka vyžaduje použití přístrojů vysoké
přesnosti. Katedra speciální geodézie využívá při výuce sta-
vebních studijních programů fakulty celkem dvanáct totál-
ních stanic Topcon GPT-2006 [1], které jsou však pro úhlo-
vá měření šestkrát méně přesné než požadované přístroje a
jsou plně využity ve stávající výuce stavebních studijních
programů. U nejpřesnějších geodetických prací nelze použít
ani pro výuku méně přesných přístrojů, nebo� posluchače
nelze připravit na chyby měření a další jevy, které se obje-
vují až právě při dosahování nejvyšší přesnosti. Bylo tedy
zřejmé, že je nutno nahradit stávající přístrojové vybavení
kateder speciální geodézie a vyšší geodézie tak, aby umož-
nilo posluchačům akreditovaného studijního programu geo-
dézie a kartografie získat kvalitní vzdělání na úrovni odpo-
vídající současnému poznání s moderní přístrojovou techni-
kou. Proto byl podán pro rok 2009 projekt FRVŠ 857 A a na
zřízení výukové laboratoře speciálních geodetických měření
společnou pro katedry speciální geodézie a vyšší geodézie.

Pro hospodárné a efektivní využití kapitálové dotace bylo
provedeno interní výběrové řízení, při němž byli osloveni
čtyři prodejci (Gefos zastupující firmu Leica, Geotronics
Praha,  zastupující firmu Trimble, a Nikon, Sokkia, zastupu-
jící firmu Sokkia, a Geodis Brno, zastupující firmu Topcon).
Poptáváno bylo šest přístrojů s nutným základním příslušen-
stvím s úhlovou přesností nejméně 0,3 mgon, délkovou přes-
ností nejméně 2 mm + 2 ppm D (měření na odrazný hranol,
odrazné terčíky i bezhranolové) a s klávesnicí a displejem
v obou polohách dalekohledu. Na výzvu reagovaly všechny
oslovené firmy. Požadavkům ve všech bodech nejlépe vyho-
věla nabídka firmy Geodis Brno na soubor šesti totálních
stanic Topcon GPT-7501. Na základě úspěšného projektu
byla přidělena požadovaná kapitálová dotace a v květnu
2009 dodán soubor šesti totálních stanic se základním příslu-
šenstvím. Po ověření funkční způsobilosti byly soubory
totálních stanic připraveny pro zařazení do výuky počínaje
zimním semestrem 2009.

Cílovou skupinou jsou posluchači akreditovaného studij-
ního programu Geodézie a kartografie, tj. oborů Geodézie a
kartografie a Geoinformatika. Přístroje budou studenti vyu-
žívat v průběhu bakalářského i magisterského studia včetně
výuky v terénu a zpracování bakalářských a magisterských
diplomových prací a doktorských prací. V bakalářském stu-
dijním oboru Geodézie a kartografie jde o povinné předmě-
ty: Inženýrská geodézie 1; Elektronické metody v geodézii;
Výuka v terénu z elektronických metod, v bakalářském stu-
dijním oboru Geoinformatika o předměty: Inženýrská geo-
dézie 1; Elektronické metody v geodézii. V magisterském
studijním oboru Geodézie a kartografie pak jde o povinné
předměty: Inženýrská geodézie 2; Inženýrská geodézie 3;
Geodézie v podzemních prostorách; Výuka v terénu z inže-
nýrské geodézie; Výuka v terénu z vyšší geodézie.

Přístroje dále naleznou využití v povinně volitelných před-
mětech Laserové skenování, Stavební a průmyslová geodé-
zie, Základy automatizace v inženýrské geodézii. Před zahá-
jením zimního semestru 2009/2010 byl zpracován stručný
návod na Topcon GPT-7501 pro potřeby předmětu Inženýr-
ská geodézie 2 [2].
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