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Článek pojednává o výsledcích numerického modelování
specifického prvku (spřahovací lišty) pro spřahování beto-
nové desky a ocelového nosníku u spřažených konstruk-
cí. Spřahovací lišta se dlouhodobě experimentálně i teo-
reticky zkoumala na pracovišti druhého autora a vzniklo
několik dizertačních prací věnovaných působení tohoto
prvku a možnosti předpovědět výsledky sofistikovaným
modelem. V článku jsou shromážděny výsledky dizerta-
ce prvního autora a jsou zasazeny do kontextu před-
chozích zkoumání.

1. Úvod
Perforovaná lišta je vyrobena z pásové oceli určité tlouš�-

ky a výšky, která je opatřena uzavřenými, popřípadě i otev-
řenými kruhovými otvory různého průměru. Lišta je v kon-
strukci zalita do betonové desky, takže beton v místě otvorů
vytvoří tzv. kolíky, které přenášejí smykovou sílu z betonu
do lišty a z lišty přes koutové svary do pásnice ocelového
nosníku. V místech otvorů může být navíc provlečena vý-
ztuž, která zvyšuje únosnost spřažení a zlepšuje jeho dukti-
litu. Původně německý patent lišty z konce osmdesátých let
minulého století, viz např. [9], se rozšířil do celého světa, ale
v ČR se v té době neujal. 

Soustavný výzkum perforované lišty začal v ČR v polovi-
ně devadesátých let na Katedře ocelových a dřevěných kon-
strukcí na ČVUT v Praze. V počátcích byly navrženy dva
typy lišty, tzv. základní (50 mm) a vysoká (100 mm), vhod-
né jak pro pozemní, tak pro mostní stavitelství. Oba typy pro-
šly dlouholetým experimentálním a teoretickým výzkumem,
který v sobě zahrnoval několik desítek protlačovacích testů a
dva numerické modely v programech ANSYS [1] a
ABAQUS [2]. Na základě experimentů byly metodou regres-
ní analýzy pro oba typy odvozeny vzorce ke stanovení smy-
kové únosnosti [3]. Obě lišty se dále modifikovaly pro potře-
by praxe a jejich tvar se lehce měnil a jejich používání v praxi
spřažených konstrukcí se začalo rozšiřovat. 

Tento článek je zaměřen na poslední modifikaci 50 mm
vysoké lišty, která spočívá v mírné úpravě geometrie vychá-
zející z požadavků na využití prefabrikované výztužné sítě 
s  oky 100 mm. Vzhledem k použití sítí se výztuž u této lišty
předpokládá pouze v otevřených polootvorech. Rozdíly mezi
původní lištou a její modifikací jsou zřejmé z obr. 1.

2. Experimentální výzkum

2.1. Nové protlačovací zkoušky
Experimentální výzkum s modifikovanou lištou navázal

na výsledky zkoušek s předchozími tvary lišty. Celkově bylo
na Fakultě stavební ČVUT provedeno 83 protlačovacích
zkoušek na standardních vzorcích a 3  zkoušky na 6 m dlou-
hých nosnících. 

Tyto experimenty byly doplněny prvním autorem tohoto
článku o 3 další protlačovací zkoušky na vzorcích s lištou
výšky 50 mm, mírně modifikovanou, jak bylo popsáno
v předchozím oddílu. Cílem nových zkoušek bylo ověřit, jak
se modifikace projeví na smykové únosnosti a duktilitě (pro-
kluzu). Je zřejmé, že vzhledem k tomu, že se u modifikace
výztuž umís�uje pouze do otevřených otvorů, nebude možné
výsledky přímo porovnávat s výsledky předchozích testů,
kde část výztuže procházela uzavřenými otvory lišty. 

Protlačovací vzorky byly vyhotoveny ve shodě s EC4 [4].
Podrobnější informace o přípravě a zkoušení vzorků jsou
v [5], kde se rovněž uvádějí podrobnosti o výsledcích mate-
riálových zkoušek betonu i oceli. Tyto materiálové charak-
teristiky zároveň tvořily vstupní data pro kalibraci numeric-
kého modelu popsaného v odd. 3 tohoto článku.

2.2. Výsledky protlačovacích zkoušek
U všech tří vzorků bylo dosaženo přibližně stejné únos-

nosti a ani jejich pracovní diagramy se výrazně nelišily.
U všech byla naměřená hodnota charakteristického prokluzu
nižší než 6 mm, což je evropskou normou [4] definovaná
hranice duktilního spřažení se všemi dalšími důsledky pro
možnost využití plasticity apod. Po zkoušce byly všechny
vzorky rozebrány a prozkoumán způsob porušení. Ukázalo
se, že u všech vzorků došlo k usmyknutí betonového kolíku.
Naopak ocelový profil nevykazoval žádné známky porušení a
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u samotné lišty byly zjištěny pouze malé deformace v oblasti
hrany otevřeného otvoru ve směru působícího betonu.

Naměřené hodnoty únosnosti a prokluzu byly porovnány
s daty z protlačovacích zkoušek se základní perforovanou
lištou. Poznamenejme, že charakteristická únosnost základ-
ní lišty byla v [3] stanovena jako

PRk = –68 +12,4 fck,cyl + 797,5 Ast ≤ 1 000 [N mm–1] , (1)

kde fck,cyl je charakteristická (válcová) pevnost betonu v tla-
ku [MPa],

Ast – plocha příčné výztuže procházející otvory lišty
[mm2  m–1].

Po dosazení hodnot odpovídajících vyzkoušeným vzor-
kům podle (1) vychází:

– teoretická únosnost pro Ast = 0,25 mm2 m–1:

PRk, num = 652,9 [N mm–1];

– kdežto únosnost bez jakéhokoli vyztužení 
pro Ast = 0 mm2 m–1:  

PRk, num = 453,6 [N mm–1];

Při zkouškách byly zjištěny únosnosti: PRk, num = 653,6;
678,0; 653,6 [N mm–1].

Je vidět, že vzorec (1) i únosnost modifikované lišty zhru-
ba vystihuje. Kdybychom výztuž umístěnou jen v polootvo-
rech konzervativně nezapočítali, skutečnost by byla výrazně
lepší, než předpovídá vzorec (1). Dá se tedy soudit, že vz. (1)
postačuje i pro modifikovanou lištu, i když při odzkoušení
většího počtu vzorků by pravděpodobně mohl být ještě
zpřesněn.

Druhou sledovanou veličinou jsou prokluzy ve styku oceli
a betonu. Pro porovnání charakteristických prokluzů byly
vybrány ty výsledky základní lišty, které se pevnostmi beto-
nu přibližují pevnosti betonu použitého při zkoušce modifi-
kované lišty. Je však nutno znovu upozornit, že u základní
lišty prochází část výztuže otvory lišty, což pravděpodobně
velmi ovlivní velikosti prokluzů. Z výsledků se základní liš-
tou víme, že se zvyšujícím se stupněm vyztužení a pevností
betonu se zvětší i naměřený charakteristický prokluz mezi
ocelí a betonem. Je to proto, že efekt betonového kolíku je
významně „posílen“ příčnou výztuží. Tyto úvahy zkoušky
s modifikovanou lištou plně potvrdily: umístění výztuže
jenom do otevřených otvorů se projevilo zmenšením charak-
teristických prokluzů přibližně o 50 % v porovnání se stej-
nou výztuží v uzavřených otvorech. Ještě poznamenejme, že
dostačující prokluz je podmínkou pro možné využití plasti-
city a jedná se tudíž o dosti významný faktor.

3. Teoretický rozbor
V rámci teoretického zkoumání byl připraven numerický

model odpovídající zkoušenému protlačovacímu vzorku s mo-
difikovanou lištou. Výsledky experimentů popsané v před-
chozím oddílu posloužily ke zkalibrování a doladění mo-
delu.

Jak už bylo zmíněno v odd. 1, v nedávné minulosti byly
použity na Fakultě stavební ČVUT dva MKP programy pro
modelování perforované lišty, a to ABAQUS [2] a ANSYS
[1]. Autoři obou modelů ve svých pracích zjistili, že hlavním
problémem při modelování je věrohodné simulování úlohy
s použitím vhodných materiálových modelů, zejména pro
betonovou část. Především z tohoto důvodu byl pro tvorbu
v pořadí třetího numerického modelu zvolen program ATE-

NA od společnosti ČERVENKA Consulting, který je zamě-
řen zejména na výpočty železobetonových konstrukcí. 

3.1. Geometrie numerického modelu
Pro modelování a následnou kalibraci byl vybrán protla-

čovací vzorek ze série tří protlačovacích zkoušek s modifi-
kovanou lištou, popsaných v odd. 2. Jednalo se o tři stejné
vzorky, složené z: 
– ocelového profilu HEB 260 o délce 690 mm z oceli S235;
– modifikované základní lišty délky 590 mm oboustranně

přivařené k pásnicím profilu;
– ocelové roznášecí desky o rozměrech 300x300x20 mm

navařené na horní část profilu;
– dvou betonových bloků o rozměru 600x680x150 mm

vybetonovaných na obou stranách ocelové části;
– výztužné sítě o rozměru 100x100 mm uložené do otevře-

ných otvorů lišty a stejnou sítí umístěnou při horním okra-
ji betonové desky.

Podobně jako u předchozích dvou modelů byla zavedena
některá zjednodušení při modelování samotné geometrie,
která nemají výrazný vliv na celkovou přesnost výsledků.

Geometrie modelu byla vytvořena v 3D prostředí a jedno-
tlivé části (ocelová, betonová) byly zadávány pomocí tzv.
makroprvků s možností definice bu	 jako standard (stan-
dardní – objemový) anebo shell/plate (deskový). Pro výztuž-
né pruty bylo možné použít standardní prutový prvek (truss)
výztuže, která je zapuštěna do betonového prvku, anebo pro
přesnější analýzu makroprvek objemového typu standard. 

Nutno říct, že pro vzájemné  porovnání byly vytvořeny tři
základní modely, ve kterých se měnil způsob vyztužení.
Byly tak vytvořeny následující modely poloviny protlačova-
cího vzorku:

�� model A s vyztužením Ast = 0 mm2 m–1, vyztužený pouze
prutovými prvky (truss) o minimální ploše rovné 0,002 Ac

(kde Ac je plocha betonu v příčném směru) odpovídající po-
žadavkům EC4 [4] pro příčné vyztužení betonového bloku; 

�� model B s vyztužením Ast = 0,25 mm2 m–1, vyztužený
pouze prutovými prvky (truss) s plochou příčné výztuže od-
povídající experimentům z odd. 2;

�� model C s vyztužením Ast = 0,25 mm2 m–1, kombinující
prutové (truss) a objemové (solid) prvky pro výztužné pruty
s plochou příčné výztuže odpovídající experimentům z odd. 2.

Na obr. 2 jsou všechny tři varianty a pro odlišení rozdílů jsou
zobrazeny jen v kombinaci s ocelovou částí. 

Obr. 2 Modely protlačovacího vzorku 
s modifikovanou perforovanou lištou 
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3.2. Typy konečných prvků
Knihovna konečných prvků programu ATENA [7] není

v porovnání s programy ABAQUS anebo ANSYS tak rozsá-
hlá, ale i tak nabízí pro řešení ve 3D několik základních typů
konečných prvků, které k modelování prostorové úlohy
postačují.

Pro numerickou analýzu byly vybrány a použity tyto obje-
mové prvky:

– CCIsoBrick – jedná se o 6boký, 8uzlový (resp. 20uzlový)
prvek, který byl použit pro modelování ocelového profilu,
betonové desky a perforované lišty a prutové výztuže;

– CCIsoTetra – jedná se o 4boký, 4uzlový (resp. 10uzlový)
prvek, který byl použit pro modelování betonové desky;

– CCIsoTruss – jedná se o 2uzlový (resp. 3uzlový) prvek
pro modelování prutové výztuže;

– CCIsoGap – jedná se o 8uzlový (resp. 16uzlový) prvek
vytvořený ze dvou kontaktních ploch, určený pro mo-
delování kontaktu mezi ocelovou lištou a okolním beto-
nem.

Podrobnější popis použitých konečných prvků lze najít
v dizertační práci autora tohoto článku [5]. Pro numerickou
analýzu byly v modelech použity tyto konečné prvky:

�� model A a B (v obou modelech byly využity stejné typy 
prvků)

�� model C

3.3. Materiálové modely
Důležitou součástí při tvorbě numerického modelu bylo

nadefinování materiálových charakteristik odpovídajícími
materiálovými modely. Podrobný popis nelineárních materiá-
lových modelů je obšírný a v tomto příspěvku není podrob-
ně rozebrán. Uvedeny jsou jen základní charakteristiky pou-
žitých materiálových modelů, které jsou detailněji popsány
v [5].

�� Beton
K modelování betonu dává ATENA na výběr z několika
křehko-plastických materiálových modelů, které kombinují
konstitutivní modely pro tahové a tlakové chování. Zde byl

vybrán materiálový model s označením CC3DNonLin-
Cementitious2 [7], který kombinuje:
– lomový model pro porušení v tahu, založený na klasické

ortotropní formulaci „rozetřené trhliny“ (smeared crack)
v kombinaci s modelem pásu trhliny (crack band model).
Model používá Rankinovo kritérium, exponenciální
změkčení v tahu a využívá se model fixní (fixed crack)
anebo rotující trhliny (rotated crack);

– model pro plastické zpevnění, resp. změkčení, využívá
plochu plasticity Menetrey-Willam, popř. Drucker-Prager.

�� Ocel + výztuž
Jediný materiálový model, který popisuje chování oceli a lze
jej pro modelování ocelové části vytvořené z makroprvků
využít, je 3DBilinearSteelVonMises [7]. Tento model je
založen na Misesově podmínce plasticity.

�� Kontakty v modelu
Při tvorbě 3D modelu v programu ATENA se kontaktní
místo na hranici dvou makroprvků vytvoří jako dvojice
ploch. Vzájemné spojení těchto ploch může být provedeno
jako: 
– pevná vazba s  identickými a tuze spojenými plochami;
– volná vazba, při níž plochy nejsou ve vzájemném vztahu

a chovají se jako dvě nezávislé plochy;
– přechodový prvek, kdy chování dvou ploch popisuje

materiálový model CC3DInterface. 

V popisované úloze jsou zdvojené plochy na rozhraní
makroprvků implicitně spojeny pevnou vazbou. Další dva
zmíněné typy spojení se vybírají při editování kontaktů.
Materiálový model kontaktu CC3DInterface [7] v programu
ATENA je založen na modelu suchého tření (Mohrově-Cou-
lombově), definovaném smykovou kohezí C a koeficientem
tření φ (úhel vnitřního tření). Číselné hodnoty materiálových
vstupů lze najít v [5].

3.4. Další vstupní parametry
U všech tří modelů bylo zatížení aplikováno přímo do

uzlu makroprvku zatěžovací desky v podobě předepsané
deformace. Výhodou zatěžování pomocí předepsané defor-
mace je, že lze zachytit i sestupnou větev pracovního diagra-
mu. Pak je na monitorech možné sledovat deformace vzorku
i průběh zatěžovací křivky. Ve všech numerických mode-
lech byly použity okrajové podmínky podepření, které popi-
sují chování modelu v rovině symetrie a definují podepření
betonové desky. K řešení numerických modelů byla použita
Newtonova-Raphsonova iterační metoda.

3.5. Výsledky numerické analýzy
Jelikož v každém z numerických modelů vystupuje řada

vstupních údajů a materiálových charakteristik, které nebylo
možné s přesností určit, je potřeba brát výsledky analýzy
s určitou rezervou, zejména proto, že do výpočtu vstupují
materiálové modely simulující nelineární chování betonu a
chování kontaktů, které nebylo ve skutečnosti v experimen-
tech možné vyčlenit. Kromě materiálových charakteristik
v jisté míře ovlivňuje přesnost výsledků i hustota sítě koneč-
ných prvků, nastavení výpočtové metody, konvergenčních
kritérií, velikost přitěžovacího kroku apod.

Model A
Model prokázal jen přibližnou shodu v únosnosti protlačo-

vacího vzorku v porovnání s experimentálními výsledky. Z hle-
diska prokluzů se model dokonce výrazně lišil od experi-
mentálně naměřených hodnot. 

pro betonovou část prvek CCIsoBrick

pro ocelovou část

(lišta + polovina profilu HEB) prvek
CCIsoBrick

pro výztužnou síť prvek CCIsoTruss

pro zatěžovací desku prvek CCIsoTetra

pro rozhraní ocel/beton CCIsoGap  

celkový počet 3D konečných prvků 9 227

pro betonovou část prvek CCIsoBrick + CCIsoTetra

pro ocelovou část 

(lišta + polovina HEB 

profilu) prvek

CCIsoBrick

pro výztužnou síť prvek CCIsoTruss+ CCIsoBrick

pro zatěžovací desku prvek CCIsoTetra

pro rozhraní ocel/beton CCIsoGap

celkový počet 3D konečných 

prvků
9 201
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Výsledky číselně:

– porovnání únosností

– porovnání prokluzů

Jednou z příčin nepřesných výsledků byly zejména ome-
zené vstupní údaje vyplývající z původních experimentů [8].
Poznamenává se, že z výsledků experimentů nebylo možné
blíže specifikovat způsob šíření trhlin ani celkový typ poru-
šení spřažení, protože k dispozici byly jen nedokonalé pra-
covní diagramy ze zkušebního stroje. Z výsledků je vidět, že
na celkové chování modelu má vliv nespočetné množství pa-
rametrů, jako například věrohodná materiálová definice, ale i
samotné nastavení výpočtu. V tomto případě lze považovat zá-
kladní vstupní údaje pro popis chování betonové a ocelové
části za relativně neměnné a kromě zjemňování modelu v mís-
tech s největší koncentrací napětí lze výsledné řešení mode-
lu A pozitivně ovlivnit úpravou experimentálně neprozkou-
maného materiálového modelu Interface na kontaktu mezi
lištou a betonem. 

Z výsledku na obr. 3 je zřejmé, že spřažení perforovanou
lištou je v modelu A tužší než v experimentu a k porušení
modelu dochází při nízkém prokluzu. Lze se tedy domnívat,
že kontakt mezi lištou a okolním betonem je velmi ovlivněn

tuhostmi kontaktu v normálovém a smykovém směru. Proto
byla provedena analýza s měnící se tuhostí kontaktu a nako-
nec byl použit konatkt, jehož využitím se výsledek výrazně
zlepšil, jak je opět vidět na obr. 3. Pro upravený model A
bylo dosaženo těchto výsledků:

– porovnání únosností

– porovnání prokluzů

Je vidět, že model A s upravenou tuhostí kontaktu se
chová výrazně tažně od zlomu v grafu (při síle 115 kN),
který odpovídá uvolnění Interface materiálového modelu.
Takto upravený model A se již chová velice podobně jako
experimenty.

Model B
Prokázal velmi dobrou shodu v dosažené únosnosti protla-

čovacího vzorku v porovnání s experimentálními výsledky.

Z hlediska prokluzů se model jen přiblížil experimentálně
naměřeným hodnotám:

– porovnání únosností

– porovnání prokluzů

Vzájemné porovnání pracovních diagramů z experimentů
a numerické analýzy je vidět na obr. 4.

Ekvivalentní plastické deformace ocelové časti se dají
tušit z obr. 5 (bohužel není barevný). Jak je zřejmé i z expe-
rimentů, při zkoušce dochází k otlačení horních hran otevře-
ných otvorů lišty, což numerický model dobře simuluje. Pro
upřesnění, hodnota poměrné deformace v numerickém mo-
delu při maximální síle činí 0,0024 (2,4 %) a hodnota
teoretická pro poměrnou deformaci na mezi kluzu je rovna
360/202 000 = 0,00178 (1,8 %). Dá se tedy očekávat, že i
když numerický model nedokáže přesněji simulovat chová-
ní oceli (využívá jen bilineární pracovní diagram se zpevně-
ním), v modelu dojde ke zplastizování ocelové části na hra-
nách otevřených otvorů podobně jako v experimentu. Proto-
že možnosti postprocesoru přímé zobrazení Misesových na-
pětí nedovolují, bylo napětí vypočteno ručně z jednotlivých
složek normálových a smykových napětí. Hodnota napětí
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Obr. 3. Porovnání pracovních diagramů z experimentů série „C“
a modelu A z programu ATENA

Obr. 4. Porovnání pracovních diagramů z experimentů 
s modifikovanou lištou a modelu B z programu ATENA

Obr. 5. Ekvivalentní plastická deformace vykreslená detailně 
v jednom z otevřených otvorů lišty
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byla překročena v několika integračních bodech makroprvků,
což výše zmíněnou úvahu potvrzuje. Ke zvýšené koncentra-
ci napětí v betonové části dochází v horním uzavřeném otvo-
ru, kde je také nejvyšší hodnota 126,9 MPa. Leonhardt ve své
práci [9] uvádí maximální hodnotu pevnosti betonu v otvoru
lišty jako trojnásobek válcové pevnosti betonu v tlaku. Proto-
že hodnota válcové pevnosti byla 55 MPa (trojnásobek 
165 MPa), lze přibližně Leonhardtův závěr potvrdit.

Vznik a postupné šíření trhlin lze sledovat na obr. 6b. Pro
porovnání s experimentem byl vybrán vorek č. 2, kde na 
obr. 6a je vidět šíření trhlin v tomto zkušebním tělese. Z obráz-
ku je tedy zřejmé, že model B dokáže uspokojivě předpově-
dět šíření trhlin.

Jelikož model umožnil dobrou předpově	 šíření trhlin,
způsob porušení ocelové a betonové části i samotného spřa-
žení, byla provedena menší parametrická studie zohledňují-
cí dva základní parametry pro výpočet smykové únosnosti,
tj. stupeň vyztužení a pevnost betonu. Výsledky budou po-
psány v odst. 3.6.

Model C
Cílem modelu C bylo pokusit se o ještě lepší namodelová-

ní výztuže v otvorech. Model dosáhl podobných výsledků
jako předchozí varianta B:

– porovnání únosností

– porovnání prokluzů

Z porovnaní výsledků vyplývá, že numerický model C
dosahuje o něco vyšších hodnot v únosnosti, než byla namě-
řena u tří protlačovacích zkoušek a také v porovnání s mode-
lem B. Prokluzy z modelu C se proti modelu B zlepšily jen
o málo. 

Jak je vidět z obr. 7, spřažení je podobně tuhé jako
u modelu B (obr. 4). Z porovnání pracovních diagramů
modelů C a B lze říci, že trojrozměrné prvky výztuže, které
byly v modelu C aplikovány do otvorů lišty, zvyšují nejen
prokluz, ale mírně i únosnost celého vzorku. Jednou z ne-
přesností, která může mít vliv na výsledky modelu C, je
umístění výztuže přímo na hranu otvoru v liště. Toto zjedno-
dušení, které autor modelu použil, neodpovídá experimentu.
Při použití objemových prvků, simulujících kompletní cho-
vání výztuže, dochází ke kontaktu mezi ocelovým profilem
a výztuží od prvního přitížení, což neodpovídá zjištěním
z experimentu. Při něm se totiž výztuž „opírá“ o betonový
kolík, ve kterém je umístěna. V místech kontaktu výztuže
s otvorem vznikají špičky napětí a celková únosnost spřaže-
ní je následně ovlivněna použitým materiálovým modelem
výztuže a hustotou konečných prvků výztužné vložky a okol-
ního betonu. Iniciace trhlin a způsob šíření byly stejné jako
u modelu B a dobře odpovídaly experimentální předpovědi
vzniku a šíření povrchové trhliny.

Shrnutí
Prezentované modely poskytují tři sady výsledků, které se

navzájem liší a nelze je zobecnit. Dosažené výsledky by se
daly popsat následovně:

� model A byl vytvořen tak, aby simuloval chování pro-
tlačovacích zkoušek bez výztuže procházející otvory lišty.
Nepřinesl dostatečně uspokojivé výsledky, ale upravená
verze (spočívající v přesnější specifikaci kontaktního pro-
blému na styku perforované lišty s okolním betonem) přines-
la naopak velmi dobré výsledky;

� model B byl porovnán s experimenty s modifikovanou
lištou. Vyztužení modelu korespondovalo s výztužnou sítí

a)

b)

Obr. 6. Šíření trhlin
a – ve vzorku č. 2, b – v numerickém modelu B

Obr. 7. Porovnání pracovních diagramů z experimentů 
s modifikovanou lištou a modelu C 
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použitou při experimentu a materiálové charakteristiky oceli
a betonu byly určeny na základě materiálových zkoušek.
Výsledky tohoto modelu jsou rovněž dobré;

� model C byl navržen tak, aby přesněji simuloval mode-
lovanou výztuž z experimentů. Výsledky únosnosti jsou také
velice dobré a model přinesl i mírné zlepšení v porovnaných
prokluzech s experimenty i modelem B.

3.6. Parametrická studie
Výsledky modelů B a C ukázaly, že oba tyto modely jsou

schopny věrohodně simulovat chování spřažení modifikova-
nou lištou a lze je použít pro další studii. Pro časovou nároč-
nost na výpočet byly do studie vybrány jen tři druhy betonu
a k nim tři různé stupně vyztužení:

fck,cyl = <20, 30, 45>   [MPa],

Ast =  <0; 0,25;0,55>  [mm2 mm–1].

Pro stupeň vyztužení 0 mm2 mm–1 byl použit model A se
základní tuhostí a vyztužením odpovídajícím experimentům.
Protože modifikaci modelu A, která dosahovala přesnějších
výsledků, nelze zobecnit, jako vstupní použil autor základní
model A. Vyztužení s plochou rovnou 0,25 mm2 mm–1 odpo-

vídá modelu B se základní tuhostí a s výztužnou sítí ∅ 6 mm
umístěnou podle autorových experimentů. Pro vyztužení
s plochou rovnou 0,55 mm2 mm–1 bylo použito stejné uspo-
řádání výztuže jako u modelu B s výztuží ∅ 10 mm. 

Celkem bylo propočítáno devět modelů, jejichž výsledky a
porovnání s experimenty a s teoretickým odhadem podle
vzorce (1) jsou uvedeny v tab. 1. Je zřejmé, že modifikovaná
lišta smykovou únosností nezapadá do přesné definice stup-
ně vyztužení, jak ji používá vzorec (1). Jelikož jsou rozměry
modifikované lišty proti základní ještě mírně odlišné, porov-
nali jsme smykovou plochu betonových kolíků obou lišt:

– pro základní lištu As,z = 9 828 mm2,

– pro modifikovanou lištu As,m = 6 026 mm2.

Vzájemný poměr As,m/As,z je rovný 0,61. I když není jediným
faktorem ovlivňujícím smykovou únosnost, lze usuzovat, že
únosnost modifikované lišty má být v porovnání se základní
lištou nižší i při použití stejné pevnosti betonu a stejném
stupni vyztužení. Na základě výsledků numerické analýzy a
tab. 1 je možné stanovit několik závěrů pro vykonanou para-
metrickou studii:

� numerický model A, odpovídající nulovému stupni vy-
ztužení s měnící se pevností betonu (v tab. 1 vzorky označe-
né 1, 2, 3), nelze při dalších zkoumáních vzájemně porovná-
vat, protože nebyly dostatečně přesně definovány vstupní
materiálové charakteristiky betonu, oceli a kontaktů, tudíž
únosnost převyšuje experimentální v průměru 1,5násobně. 
K přesnějšímu ověření by bylo zapotřebí provést minimálně
další tři protlačovací zkoušky s nevyztuženou modifikova-
nou lištou, které by prověřily platnost vzorce (1) k určení
smykové únosnosti;

� pro numerický model B (v tab. 1 vzorky 4 až 9) bylo
dosaženo shody s experimentální únosností PR,exp v rozmezí
81-121 %, což znamená 0,8-1,2násobek experimentálních
únosností. Tyto výsledky tudíž celkem obstojně popisují
chování z hlediska únosnosti;

� pro numerický model B bylo dosaženo shody s teoretic-
kou únosností PRk (která udává hodnotu únosnosti s 95%
pravděpodobností zjištěnou ze zkoušek základní lišty),
v rozmezí 107-143 %. Většina hodnot však byla kolem hra-
nice 110 %, což odpovídá snížené smykové únosnosti vli-
vem již zmíněné nižší smykové plochy modifikované lišty
v modelech B.

Závěr
Snahou autorů bylo prozkoumat působení další varianty

perforované lišty při statickém zatížení. Nová modifikace byla
ověřena experimentálně i numericky, viz odd. 2 a odd. 3. 

Experimenty doplnily rozsáhlou sadu dat a měření o nové
poznatky o chování lišty s odlišnou geometrií. Tyto výsled-
ky následně posloužily ke kalibraci numerických modelů,
které teoreticky předpovídají únosnost i deformační charak-
teristiky protlačovacího vzorku. Prezentované modely vyho-
tovené v programu ATENA (zejména modely B a C s příč-
nou výztuží) dosáhly poměrně dobrých výsledků se zhruba
podobnou výkonností jako předešlé numerické modely pro-
vedené v programech ABAQUS [2] a ANSYS [1]. 

Modely nyní umožňují předpovědět únosnost každé nově
navržené lišty. Předpově	 duktility spřažení lištou je, bohu-
žel, stále poněkud nedokonalá.

Výzkum a výsledky prezentované v příspěvku byly pod-
pořeny výzkumným záměrem MŠMT 6840770001. 

Vyztužení 
Pevnost 
betonu

Max. síla  
ATENA 

Ast  fck,cyl Fmax.num PR,num PR,num dle (1) PR,num/PRk PR,num/PR,exp

[mm2 mm–1] [MPa]  [kN]

1 model A 0,00 20,00 478,00 405,10 180,00 2,25 1,59

2 model A 0,00 30,00 606,00 513,60 304,00 1,69 1,44

3 model A 0,00 45,00 786,00 666,10 490,00 1,36 –

4 model B 0,25 20,00 638,00 540,70 379,30 1,43 1,21

5 model B 0,25 30,00 738,00 625,40 503,30 1,24 0,85

6 model B 0,25 45,00 905,00 766,90 689,30 1,11 1,18

7 model B 0,55 20,00 778,00 659,30 618,40 1,07 0,81

8 model B 0,55 30,00 1 000,00 847,50 742,40 1,14 0,91

9 model B 0,55 45,00 1 287,00 1 090,70 928,40 1,17 –

Typ modeluOznačení

Smyková únosnost lišty Poměr únosnosti

[–] [N mm–1]

Tab. 1. Výsledky a porovnání únosnosti z numerických modelů a podle vzorce (1)
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Chromiak, P. – Studnička, J.: Numerical Model of
Modified Perforated Shear Connectors

The behaviour of perforated shear connectors for com-
posite steel and concrete structures is investigated. The
main focus is on the experimental and numerical analysis
of the perforated shear connector under static loading.
The experimental part was based on push-out tests with
a slightly modified basic connector. The numerical
model of the above mentioned connector in FEM soft-
ware ATENA was investigated because of verification
experimental results. The main goal was to prepare a
numerical model that would be able to determine load
shear capacity using a different type of reinforcement,
strength of concrete and alternating parameters of the
connector. Three versions of models have been tested
and showed relatively good prediction of load capacity
and slips. A parametric study with two alternating
parameters as a degree of reinforcement and strength of
concrete was performed. The satisfactory prediction of
shear capacity of reinforced specimens was obtained.

Chromiak, P. –  Studnička, J.: Numerisches Modell einer
modifizierten Perfobondleiste 

Es wird das Verhalten einer Perfobondleiste für Stahl-
Beton-Verbundkonstruktionen untersucht. Das Haupt-
objekt der experimentellen und numerischen Analyse ist
die Leiste bei statischer Belastung. Der experimentelle
Teil basiert auf Durchstoßprüfungen, die mit einer im
Vergleich zu vorhergehenden geprüften Typen leicht
modifizierten Leistenform vorgenommen wurden. Das
numerische Modell ist mit Hilfe der Software ATENA
gebildet worden und wird zur Überprüfung der Ver-
suchsergebnisse angewandt. Das Ziel ist, ein Modell
vorzubereiten und abzustimmen, das in der Lage ist, die
Scherfestigkeit einer Leiste mit sich ändernden Parame-
tern wie Bewehrung, Betonfestigkeit und Leistenab-
messungen vorauszusagen. Es wurden drei Modell-
versionen erprobt, und alle wiesen die mehr oder weni-
ger genau passable Fähigkeit der Voraussage der Trag-
fähigkeit der Leiste und der Verschiebung an der Grenz-
fläche Beton-Stahl auf. Durch eine Parameterstudie
wurde dann der Einfluss des Bewehrungsgrades und der
Festigkeit des Betons auf das Verhalten der Leiste unter-
sucht. Es wurde eine zufrieden stellende Voraussage der
Tragfähigkeit des experimentell geprüften Probekörpers
mit der Leiste erzielt.

Víceúrovňové měření pórových tlaků 
pro aplikaci ve výpočtech stability svahu
Ing. Michal Bubeníček

Práce je zaměřena na geotechnický monitoring a měření
pórových tlaků ve významně heterogenním prostředí. Získa-
né hodnoty jsou spolu s doplňujícími údaji z rešerší použity
v modelových výpočtech stability svahu. Práce obsahuje
soubor pokynů pro zjiš�ování pórových tlaků.

Multi-Scale Modeling of Composite
Materials
Ing. Jan Vorel

Dizertace se zabývá stanovením efektivních teplotních a
mechanických vlastností textilních C/C kompozitů. Zvolený
přístup víceúrovňového modelování se hodí pro složité
materiálové systémy často poškozené různými typy výrob-
ních vad náhodného charakteru.

Optoelektronické metody 3D zaměření
povrchů předmětů
Ing. Bronislav Koska

Pro účely dizertace byl vyvinut původní skenovací systém
vhodný pro skenování malých předmětů. Využití sekvenč-
ních způsobů sběru údajů a použití digitální kamery výrazně
zvýšilo přesnost metody. Zavedení systému si vyžádalo
doplnění softwarové knihovny při použití programovacího
jazyka C++.

Stanovení strukturního čísla vozovky
pozemních komunikací v rámci modelu
HDM-4
Ing. Eva Márová

Dizertace se zabývá hodnocením stavu pozemních komuni-
kací během jejich životnosti. Jednotný systém HDM-4 zajiš-
�uje porovnání komunikací na všech úrovních a je výsled-
kem výběru z devíti zkoumaných modelů. Práce má přímé
využití v praxi.

Parametry bankovní záruky 
ve výstavbových projektech
Ing. Pavel Erben

Téma práce je v ČR zcela původní. Pro využití bankovních
záruk jako nástroje snižování rizika autor využil terénní
výzkum. Představuje mechanizmus výpočtu poplatku za
bankovní záruku, který je významným činitelem v systému
ručení a ovlivňuje cenu stavebních zakázek.

Použití pravděpodobnosti a matematické
statistiky při výpočtech geotechnických
konstrukcí
Ing. Tomáš Parák 

Dizertace obsahuje uplatnění metody Monte Carlo při návr-
hu plošného základu či při řešení stability svahu, metody
Loss of Ground při výpočtu poklesové kotliny a metody
Latinských hyperkrychlí při dimenzování ostění tunelu.
Téma je vysoce aktuální a výsledky lze využít v praxi.

�dizertace
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Dynamický model pojezdu mostového jeřábu 
po jeřábové dráze 

doc. Ing. Tomáš VRANÝ, CSc. 
Ing. Josef MUSÍLEK,  Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku popsaný dynamický model pojezdu mostového
jeřábu po jeřábové dráze umožňuje přiblížit jeho reálné
chování, interakci s dráhou a určit příčné síly mezi jeřá-
bem a dráhou. Studuje se i vliv parametrů, které pojezd
jeřábu a vzniklé síly ovlivňují. Měřením na skutečné
konstrukci byl model ověřen.

Úvod
Při pojezdu mostového jeřábu po jeřábové dráze vznikají

příčné a podélné síly, které namáhají konstrukci jeřábu i
dráhy. Jevy související se vznikem příčných sil se souhrnně
nazývají „příčení“ jeřábu. Pro určení těchto sil existují různé
výpočetní postupy, které se zásadně liší uvažovanou fyzikál-
ní interpretací, vzájemným uspořádáním sil u jednotlivých
kol jeřábu i jejich velikostí [1]. V platné normě [2] se uva-
žují dvě nezávislé situace, při kterých příčné síly vznikají, a
to rozjezd nesymetricky zatíženého jeřábu a tzv. šikmý běh,
kterým je příčení modelováno. Model šikmého běhu vychá-
zí z práce Hannovera [3]. Kromě toho lze popsat pojezd jeřá-
bu pomocí analytického dynamického modelu, založeného
na matematicky exaktním řešení problému, který umožňuje
zkoumat skutečné chování jeřábu na dráze a určit faktory,
jež velikost příčných sil ovlivňují. V tomto článku je dyna-
mický model popsán se zdůrazněním vlivu poddajnosti jeřá-
bové dráhy na velikost příčných sil.

Dynamický model jeřábu 
Byl vytvořen dynamický model dvounosníkového jeřábu

[5], který umožňuje simulovat interakci jeřábu a jeřábové
dráhy. Tento analytický model je sestaven z pohybových
diferenciálních rovnic. Vychází z modelu, který v osmdesá-
tých letech minulého století odvodil Lobov [4], je však dopl-
něn o skutečnosti, které model neuvažoval (poddajnost mos-
tů ve vodorovném směru, kývání břemene, regulace pohonů
jeřábu, možnost zavedení odklonu roviny kol). Je sestaven
z tuhých těles navzájem spojených pružinami nahrazujícími
ohybovou poddajnost částí jeřábu. Pohybové rovnice jsou
sestaveny pomocí Lagrangeových rovnic II. druhu. K řešení
pohybových rovnic byla využita metoda Runge-Kutta v pro-
gramu Mathcad2000. Model je vytvořen za následujících
předpokladů: 
– není uvažováno tlumení systému;
– model neumožňuje zadat do konstrukce počáteční 

předpětí před rozjezdem;
– jsou uvažovány nákolky pouze na jedné straně jeřábu; 
– je uvažována tuhá jeřábová dráha; 
– předpokládají se malá natočení jeřábu;
– skluzové síly pod koly jsou menší než síly od prostého

tření. 

Dále byl zaveden i vliv poddajnosti jeřábové dráhy v příč-
ném směru. Model se zavedením této poddajnosti byl řešen
programem MATLAB R2007. 

Byly vytvořeny dvě modifikace – první předpokládá, že se
kola nákolky kolejnice nedotýkají. Model má devět stupňů
volnosti (neznámých): x, y1, y2, φ, x1, x2, x3, x4, yb (obr. 1). 

Ve druhé modifikaci (obr. 2) se předpokládá dotyk vnitř-
ního nákolku kola 2 s bokem kolejnice. Tento model má
proto pouze osm stupňů volnosti – odpadá příčný posuv x2,
nebo� u kola 2 se předpokládá kontakt s nákolkem. 
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Obr. 1. Výpočetní model bez kontaktu vodicích prostředků
mm, Jm – hmotnost mostu jeřábu a hmotný moment setrvačnosti
k jeho těžišti, mp, Jp – hmotnost příčníku jeřábu a hmotný moment
setrvačnosti k jeho těžišti, mb – hmotnost zavěšeného břemene, c –
ohybová tuhost volných konců příčníků, cmp – ekvivalentní rotační
pružina nahrazující ohybovou deformaci mostu jeřábu, cb – ekvi-
valetní tuhost nahrazující lano a simulující kývání břemene, R1, R2,
R3, R4 – příčné síly mezi jeřábovými koly a kolejnicí jeřábové dráhy,
W1, W2 – odporové síly vznikající valením kola a působící vždy
proti pohybu jeřábu, M1, M2 – hnací momenty motorů

Obr. 2. Výpočetní model s kontaktem vodicích prostředků u kola 2
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Síly R1 až R4 vznikají vlivem příčného skluzu jeřábového
kola po kolejnici a namáhají v příčném směru jeřábovou
dráhu. Určí se z rovnice

Ri = Ki σi , (1)

kde Ki jsou skluzové konstanty, které lze nalézt v odborné
literatuře, např. [3], [4], [6], a σi jsou bezrozměrné příčné
skluzy na jednotlivých kolech během jízdy jeřábu, např. pro
σ1 platí

(2)

přičemž jsou první derivace veličin ve
schématu podle času, β 1 až β 4 jsou úhly odklonu jeřábových
kol od podélné osy ideálního jeřábu, měřené ve vodorovné
rovině. 

Hnací momenty M1 a M2 jsou momenty vznikající na hří-
deli motoru, definované v souladu s regulací pohonu. Regu-
lace je uvažována skalární. Momentová charakteristika
motoru (moment na hřídeli v závislosti na jeho otáčkách) je
ovlivněna napájecí frekvencí. Popsat matematicky přesně
skutečný tvar momentové charakteristiky asynchronního
motoru je poměrně složité, a navíc přesná momentová cha-
rakteristika pro konkrétní motor není obvykle dostupná. Z to-
hoto důvodu je volen zjednodušený bilineární model mo-
mentové charakteristiky [5]. 

Model umožňuje simulovat pojezd jeřábu po dráze. Plat-
nost varianty bez kontaktu končí okamžikem dotyku nákol-
ku, kdy začíná platit model s kontaktem. Kombinací obou
modelů lze tedy popsat jakýkoli pohyb jeřábu po dráze.
Ukázku takové simulace dává obr. 3. V tomto případě byla
startovní poloha jeřábu zavedena do modelu tak, že se kola
na levé větvi dotýkala vnějších nákolků. Doba rozběhu byla
nastavena na 15 s. Je vidět, že k dotyku nákolku, který je
doprovázen nárůstem sil, dojde v čase cca 21 s. Největší
příčné síly nastanou u kola 2, které se dotkne kolejnice.

Ověření modelu s tuhou dráhou
Výstižnost odvozeného modelu byla ověřena porovnáním

výsledků získaných modelem s výsledky normového výpoč-
tu a s výsledky měření provedených na skutečné jeřábové
dráze v roce 2006. Venkovní dvounosníkový mostový jeřáb
se dvěma kočkami nosnosti 2x12,5 t, rozpětím 23,05 m a
rozvorem 4 m, který provozuje Eurovia, závod Řevnice,
dodala firma FERRO OK. Jeřáb byl osazen řadou speciál-
ních přípravků sloužících k měření příčných sil, příčné polo-

hy jeřábu vzhledem k dráze a pohonu motorů. Na větev,
která byla následně zatěžována menšími kolovými tlaky,
byla v souladu s předpokladem dynamického modelu osaze-
na kola bez nákolků. Jeřáb byl geodeticky zaměřen a mj.
bylo zjištěno nadměrné natočení kol β na větvi bez nákolků,
způsobené křivým příčníkem jeřábu. Protože tuto vadu
nebylo možné opravit, byla změřená křivost zavedena do
modelu. V průběhu experimentu byly měřeny veličiny:

– velikost příčných sil u kol s nákolky, tj. na větvi s většími
kolovými tlaky (pomocí tenzometrů nalepených na ten-
kých plechách, na nichž byla zavěšena kola jeřábu (obr. 4);

– velikost reakčních sil v uchycení bloku motorů  (jeřáb byl
opatřen dvěma motory, na každé větvi byl motor u první-
ho kola ve směru pojezdu jeřábu, blok motoru byl uchy-
cen přes poddajný plech, na který byly osazeny tenzomet-
ry);

– příčné posuny kol s nákolky vzhledem ke kolejnici (posu-
ny byly snímány pomocí přípravku s kladkou a indukční-
ho snímače);

– otáčky motorů během rozjezdu (pomocí tachodynam).

Při experimentu byly nejprve určeny skutečné kolové
tlaky a skutečné jízdní odpory jeřábu. Následně byl zkou-
mán vliv těchto vstupních parametrů:

– výsledná rychlost jeřábu při dané době rozběhu;
– startovní poloha jeřábu vzhledem k poloze sloupů, čímž

se zkoumal vliv poddajnosti dráhy na velikost příčných
sil od rozjezdu jeřábu;

– doba rozběhu jeřábu.

Příklad průběhu příčných sil v čase z experimentu a z mo-
delové simulace ukazuje obr. 5. Pro možnost tohoto porov-
nání bylo do modelu zavedeno natočení kol změřené na sku-
tečném jeřábu. Výsledky porovnání modelu s výpočtem po-
dle [3] pro šikmý běh jeřábu ukazuje tab. 1. Zkoumán byl
jeřáb s různou polohou koček. Je vidět velmi dobrá shoda. 

Poddajnost dráhy
Vliv poddajnosti dráhy na pohyb jeřábu a velikost příč-

ných sil byl zkoumán v dalším kroku výzkumu. Poddajnost
dráhy ve vodorovném směru je dána dvěma nezávislými
členy, a to poddajností příčné vazby v úrovni kolejnic δp a
poddajností nosníku dráhy δn. Přitom celková poddajnost se
u každého kola mění v čase v závislosti na poloze kola
vzhledem k poloze sloupů. Je též ovlivněna polohou dalšího
kola na téže větvi dráhy, vliv dalšího kola na poddajnost je
však malý a je v následujícím výpočtu zanedbán.

Obr. 3. Příklad průběhu příčných sil 
pro jeřáb bez imperfekcí – doba rozběhu 15 s

Obr. 4. Přípravek pro měření příčných sil u kola 1
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Model pro určení poddajnosti dráhy je na obr. 6. Předpo-
kládá se dráha složená z prostě uložených nosníků o rozpětí l.

V souladu s obrázkem platí vztahy

δ = δp + δn , (3)

K = δ –1, (4)

kde poddajnost příčné vazby v úrovni kolejnic v závislosti
na poloze kola

(5)

poddajnost nosníku dráhy v závislosti na poloze kola 

(6)

Ve vztazích značí xl vzdálenost kola od začátku nosníku
dráhy, l rozpětí nosníku dráhy, Kp pružnou liniovou tuhost

konstrukce podporující dráhu (obvykle příčné vazby haly)
v příčném směru, např. [kN mm–1], a Iz moment setrvačnos-
ti nosníku dráhy pro ohyb ve vodorovné rovině.

Vztahy (5), (6) byly odvozeny za předpokladu, že δp, δn

jsou nezávislé, tj. pro určení δp se předpokládají tuhé nosní-
ky kloubově připojené k jednotlivým pružným podporám
(sloupům) a pro určení δn se předpokládají tuhé podpory.
Výsledná poddajnost závisí kromě polohy kola na tuhosti
podporující konstrukce, dané parametry Kp a Iz. Tyto para-
metry je třeba vhodně zvolit, aby byla do simulačních výpoč-
tů zavedena dráha s reálnými tuhostmi. Lze vyjít z doporu-
čených deformací příčné vazby a nosníku dráhy a psát

(7)

(8)

kde FH je síla od příčení jeřábu a H je výška sloupu k úrov-
ni kolejnice.

Pro dimenzování podporující konstrukce byla síla FH

určena podle [2]. Vodorovné deformace δlim pro dosazení do
vztahů (7), (8) byly zvoleny 

(9)

(10)

Tuhost dráhy tedy závisí na výšce sloupu H a na rozpětí
nosníku l. Pro zkoumání vlivu poddajnosti dráhy na pojezd

Obr. 6. Model pro určení poddajnosti dráhy
a – schéma a tuhosti, b – deformace

Obr. 5. Průběh příčných sil – porovnání experimentu se simulací

model Hannover [3] model Hannover [3]

na 

nákolek
33,26 30,33 30,42 30,33

R 1 8,76 10,65 11,9 15,16

R 2 16,89 19,68 11,9 15,16

R 3 4,86 0 2,9 0

R 4 2,62 0 2,9 0

Síly
Případ 1 – kočky na kraji Případ 2 – kočky symetricky

Tab. 1. Šikmý běh jeřábu bez imperfekcí – porovnání modelu 
s ručním výpočtem

Jeřáb Jednotka A B C

rozpětí jeřábu L m 16 16 23,05

rozvor kol m 3,8 3,8 4

hmotnost mostu jeřábu kg 4 600 4 600 6 840

hmotnost příčníku kg 600 600 1 050

hmotnost kočky kg 2 000 2 000 3 230

hmotnost břemene kg 32 000 32 000 10 000

tuhost c kN m
–1 22 200 22 200 22 200

tuhost c mp kNm rad
–1 20 250 20 250 26 200

síla od příčení F H 

podle [2]
kN 41,1 41,1 20

poloměr kola m 0,2 0,2 0,185

vůle nákolku mm 10 10 7,8

převod převodovky – 25,5 90 25,5

účinnost převodovky – 0,97 0,98 0,97

maximální moment Nm 73,4 79,2 76

synchronní úhlová 

frekvence motoru
rad s

–1 157,1 141,3 157,1

doba náběhu s 15 5 15

Tab. 2. Charakteristika jeřábů pro studii vlivu poddajnosti dráhy
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jeřábu byly H a l zvoleny tak, aby postihly předpokládané
reálné rozmezí tuhosti dráhy (pomocí malé výšky H se simu-
lují tuhé sloupy, pomocí velké výšky H poddajné sloupy):

– H1 = 5 m;   H2 = 10 m;   H3 = 20 m,

– l1 = 6 m;   l2 = 10 m.

Kombinací těchto vstupních veličin pro konkrétní jeřáb
vzniká šest reálných situací. Vliv poddajnosti dráhy byl
zkoumán pro tři zvolené jeřáby, pro zjednodušení pouze na
modelu bez dotyku nákolku s kolejnicí. Hlavní parametry
jeřábů jsou uvedeny v tab. 2. Jeřáby A a B se liší pouze cha-
rakteristikami pohonu. Jeřáb C má stejnou geometrii a hmot-
nost jako jeřáb při experimentu, uvažuje se však jen jedna
kočka. Byly uvažovány jeřáby bez imperfekcí. Vliv poddaj-
nosti dráhy na největší příčné síly je shrnut v tab. 3. Je patr-
né, že reálná poddajnost dráhy vede ve většině případů
k malému nebo většímu snížení příčných sil. Nepatrné zvět-
šení sil v porovnání s tuhou dráhou nastalo v jediném z 18 vy-
počtených případů. Pro jeřáb A je průběh příčných sil na ví-
ce zatížené větvi též vykreslen v obr. 7.

Dále byly zkoumány hraniční situace s nekonečně tuhými
sloupy a reálnými nosníky nebo s nekonečně tuhými nosní-
ky a reálnými sloupy. Simulace v těchto případech ukázaly,
že k malému nárůstu sil dojde ve variantě s nekonečně tuhý-
mi sloupy. 

Závěry
Na základě simulací provedených s využitím originálního

dynamického modelu a na základě provedeného experimen-

tu lze pro jeřáb bez imperfekcí odvodit tyto závěry:
– zkracování doby rozběhu zvětšuje v oblasti zrychlování

jeřábu velikost příčných sil působících na jeřáb. Největší
síly, vznikající po dotyku nákolku prvního kola s kolejnicí,
však nastavenou dobou rozběhu ovlivněny nejsou;

– pokud se nákolek kola dotýká před rozjezdem kolejnice,
je hodnota příčné síly u tohoto kola během rozjezdu jeřábu
větší v porovnání s případem bez dotyku;

– počáteční natočení jeřábu před rozjezdem (za současné-
ho dotyku nákolku prvního kola ve směru jízdy na více při-
tížené straně před startem jeřábu) zvětšuje velikost příčných
sil. Dochází zde totiž ke kombinaci sil od rozjezdu jeřábu a
od šikmého běhu jeřábu;

– jak ukazují výsledky v tab. 1, model velmi dobře vysti-
huje nejen rozjezd nesymetricky zatíženého jeřábu, ale i
šikmý běh. Je též vidět velmi dobrý soulad modelu s normo-
vým postupem [2];

– poddajnost dráhy vede ve většině případů ke zmenšení
příčných sil. Výjimkou jsou situace s velmi tuhými sloupy a
poddajnými nosníky dráhy.

U jeřábu s výraznějším odklonem kol od podélné osy ideál-
ního jeřábu dochází ke změně charakteru jízdy, nebo� kola
jeřábu jsou již od rozjezdu v dotyku s nákolky. Dochází též
k nárůstu příčných sil, změřené síly však ve většině případů
nepřekračují síly vypočtené podle [1]. U takového jeřábu se
na velikosti sil nastavená doba rozběhu neprojeví.

Popsaný model je analytický a je definován soustavou
diferenciálních rovnic. Lze jej proto využít i pro další analý-
zu pohybu jeřábu po dráze a jeho platnost rozšířit. Dále je
patrné, že nepřesáhne-li imperfekce jeřábu doporučené hod-
noty, popisuje model chování mostového jeřábu velmi
výstižně.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770003. Model v programu Matlab vytvořil Bc. Old-
řich Šolc.
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Vraný, T. – Musílek, J.: Interaction of Bridge Crane
with Supporting Structure

A dynamic model of movement of a bridge crane on a
supporting structure is described. The model makes it
possible to describe real behaviour of a bridge crane, its
interaction with the supporting structure and to deter-
mine mutual lateral forces. It also permits to study the
effect of relevant input parameters. The model was veri-
fied with the help of measurements on a real structure.

H L

A B C

5 6 1 0,81 0,76

10 6 0,95 0,74 0,68

20 6 0,95 0,68 0,65

5 10 1,01 0,81 0,75

10 10 0,97 0,73 0,67

20 10 0,91 0,67 0,62

Jeřáb

[m]

Tab. 3. Poměr příčných sil s poddajnou dráhou a sil při tuhé dráze

Obr. 7. Průběh sil R2 a R3 v čase pro jeřáb A a různou poddajnost
dráhy (R2 < 0, R3 > 0)
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Vraný, T. – Musílek, J.: Dynamisches Modell der Fahrt
eines Brückenkrans auf der Kranbahn  

Im Artikel wird ein dynamisches Modell der Fahrt eines
Brückenkrans auf der Kranbahn beschrieben. Das
Modell ermöglicht es, das reale Verhalten des Brücken-
krans, seine Interaktion mit der Kranbahn zu beschrei-
ben und die Querkräfte zwischen dem Kran und der
Kranbahn zu bestimmen. Es wird der Einfluss der Para-
meter studiert, die die Fahrt des Krans und die ent-
standenen Kräfte beeinflussen. Das Modell ist durch eine
Messung an einer tatsächlichen Konstruktion überprüft
worden.
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Inter IKEA Centre Group 

Jeden z největších developerů v České repub-
lice a na Slovensku, který staví a provozuje
nákupní centra Avion Shopping Park, plánu-
je navzdory světové finanční krizi do tří let
investovat do rozvoje v obou republikách

více než 300 mil. EUR. Na projekty v Čechách společnost
vyčlenila 200 mil. EUR. 

Inter IKEA Centre Česká republika v současné době vlast-
ní a provozuje tři nákupní centra Avion Shopping Park –
v Praze, Brně a Ostravě. Plánované investice ve výši 
200 mil. EUR by měly zahrnovat rozšíření stávajících cen-
ter, ale také výstavbu nových. Největší změny se chystají
v Ostravě. V současné době dochází k rozšiřování stávající-
ho nákupního centra, jehož celková velikost po realizaci pro-
jektu překročí 100 tis. m2. Tím se zařadí mezi tři největší
nákupní lokality v Česku a na Slovensku. Dokončení první
fáze je plánováno na listopad 2010. V Ostravě společnost
IICG plánuje na rok 2011 také výstavbu retail parku na jižní
straně ulice Rudná. Hlavním nájemcem prostor se stane
obchodní dům Kika. 

Avion Shopping Park v Praze-Zličíně čekají změny v sou-
vislosti s výstavbou většího obchodního domu IKEA. I zde
společnost plánuje rozšíření retail parku, jehož součástí
budou dva až tři velkoplošné obchody z oblasti elektro, sport
nebo móda. Další rozšíření proběhlo i v nákupním centru stej-
ného jména v Brně. Kromě toho připravuje developer i loka-
lity pro výstavbu nových nákupních center Avion Shopping
Park s IKEA, těšit se mohou lidé například z hradeckého a
pardubického regionu. Rozšíření se plánuje i na Slovensku. 

Tisková informace

� zprávy

19. – 24. dubna 2010
Mnichov

www.bauma.de
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Stanovení součinitele vlhkostní vodivosti 
pomocí genetického algoritmu

Ing. Jan KOČÍ
Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.

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

Praha

Současné metody stanovení součinitele vlhkostní vodi-
vosti vycházejí ze zjednodušeného fyzikálního experi-
mentu. Toto zjednodušení omezuje využití laboratorních
metod pouze na stanovení křivky navlhání, a tedy zaned-
bání vlivu hystereze. V případě, že bychom chtěli sta-
novit součinitel vlhkostní vodivosti při vysychání, je
třeba nalézt univerzálnější metody. V článku je nastíně-
na možnost využití genetického algoritmu jako alter-
nativní metody. Genetický algoritmus je aplikován na
jednoduchý experiment a pro ověření funkčnosti jsou
jeho výsledky porovnány s tradiční metodou stanovení
součinitele vlhkostní vodivosti.

Úvod
K popisu šíření vlhkosti stavebním materiálem je třeba

znát přesné vlhkostní charakteristiky materiálu. Z hlediska
šíření kapalné vlhkosti je rozhodující součinitel vlhkostní
vodivosti. Tato veličina se obvykle udává jako funkce závis-
lá na aktuální vlhkosti materiálu, což znamená větší časovou
náročnost při měření, při kterém je třeba dbát zvýšené přes-
nosti. Při laboratorním stanovení součinitele vlhkostní vodi-
vosti existují dva základní typy metod měření – stacionární
a nestacionární. Stacionární metody nejsou pro řadu materiá-
lů použitelné pro časovou náročnost a také proto, že v ně-
kterých případech nelze křivku navlhání naměřit, nebo� se
u nich rovnovážný stav ztotožňuje s homogenním provlhnu-
tím vzorku. Křivkou navlhání se rozumí rozložení vlhkosti
napříč vzorkem (vlhkostní profil). Nestacionárních metod
existuje několik, přičemž všechny mají společný princip. Jde
totiž o metody založené na řešení inverzní úlohy vedení vlh-
kosti, které pro stanovení vstupního parametru, tj. součinite-
le vlhkostní vodivosti, potřebují znát výstupní hodnoty, tj.
jeden nebo více vlhkostních profilů. Na základě stanovení
vlhkostního pole v materiálu je potom inverzní analýzou sta-
novena hodnota součinitele vlhkostní vodivosti.

Součinitel vlhkostní vodivosti výrazně závisí na vlhkosti
materiálu, rozdíly mezi minimálními a maximálními hodno-
tami jsou až několik řádů. Tento fakt značně ztěžuje řešení
inverzní úlohy vedení vlhkosti a způsobuje, že z matematic-
kého hlediska jde o „ill-posed problem“. Konkrétní řešení
inverzní úlohy se proto provádí většinou víceméně „fyzikál-
ním způsobem“, tj. zvolí se co nejjednodušší počáteční a
okrajové podmínky, které zajiš�ují alespoň monotónní cha-
rakter vlhkostních profilů, které jsou vstupními parametry
řešení. Obvyklým způsobem, jak toho dosáhnout, je zvolit
tak jednoduché podmínky experimentu pro stanovení vlh-
kostních profilů, že počáteční podmínky jsou konstantní a
okrajové podmínky je možno považovat za podmínky Dirich-
letova typu. Tento způsob získání jednoduchých vlhkostních
profilů je možné realizovat vcelku bez obtíží pro úlohu navl-

hání. Jeden konec vzorku je v přímém kontaktu s vodou, což
zajiš�uje s dostatečnou přesností platnost Dirichletovy pod-
mínky, na počátku experimentu je vzorek vysušený, což
zajiš�uje konstantní počáteční podmínky. Pro experiment
vysychání je situace poněkud odlišná. Vzorek je sice na
počátku plně nasycený vodou, takže splňuje požadavek kon-
stantních počátečních podmínek, ale i při idealizované jed-
norozměrné úloze je na jednom ze svých konců v kontaktu
jen s prostředím s nízkou relativní vlhkostí, je tedy nutné
použít podmínku Newtonova typu. Běžné metody řešení
inverzních úloh, používané pro navlhání, nelze proto použít.
Stanovení součinitele vlhkostní vodivosti nejen při navlhání,
ale také při vysychání, je přitom velmi podstatné, protože
jde o parametr, u něhož je možné pozorovat výraznou hyste-
rezi, a to až v rozsahu jednoho řádu.

Použití genetických algoritmů nabízí možnost, jak řešit
inverzní úlohu vedení vlhkosti nejen v podmínkách navlhá-
ní, ale i vysychání. V tomto článku je uveden příklad využi-
tí genetických algoritmů na jednoduchou úlohu stanovení
součinitele vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti při
navlhání a výsledky řešení jsou porovnány s výsledky získa-
nými běžnými metodami. 

Současné metody 
Součinitel vlhkostní vodivosti κ je transportní parametr,

charakterizující přenos kapalné vlhkosti u v porézní látce.
Jednorozměrnou difúzní rovnici pro přenos kapalné vlhkos-
ti s ohledem na funkční závislost parametru κ je možno na-
psat ve tvaru

(1)

(2)

kde mv [kg] je hmotnost vlhkého a ms [kg] hmotnost suché-
ho vzorku.

Součinitel vlhkostní vodivosti κ se stanovuje řešením
inverzního problému, který je aplikován na jednoduchém
laboratorním experimentu. Experiment se obvykle provádí
na dlouhém hranolu, jehož jeden rozměr je výrazně delší než
ostatní dva. Na jednom konci je hranol v kontaktu s vodní
hladinou, druhý konec je vystaven působení vzduchu o stej-
né relativní vlhkosti, jaká je v pórech na počátku experimen-
tu (obr. 1).

Princip spočívá v určení vlhkostních profilů, jinými slovy,
určí se rozložení vlhkosti u (x, t) po délce vzorku v daných
časech, např. kapacitní metodou [1]. Z těchto profilů je na
základě několika různých metod inverzními vztahy stanoven
součinitel vlhkostní vodivosti κ.

Nejvhodnější je Matanova metoda [3] či dvojná integrač-
ní metoda [2]. Ke stanovení součinitele je třeba znát jednu
křivku navlhání a čas od počátku experimentu. Tato křivka
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je získána z vlhkostních profilů pomocí Boltzmannovy
transformace. Známe-li rozložení vlhkosti v daném profilu
u(x) v jistém čase t, pak je možné vypočítat součinitel vlh-
kostní vodivosti na základě vztahu

(3)

kde u’(x) je derivace obsahu vlhkosti podle x.

Mezi další metody patří např. univerzální dvojná integrač-
ní metoda [4], [5], která používá ke stanovení součinitele
vlhkostní vodivosti několik vlhkostních profilů. Numerické
řešení je však nejsložitější.

Stanovení pomocí genetického algoritmu
Metody stanovení součinitele vlhkostní vodivosti, prezen-

tované výše, se úspěšně používají již řadu let. Jejich výho-
dou je poměrná jednoduchost, naopak velkou nevýhodou je
velmi malá použitelnost. Standardní laboratorní metody lze
totiž aplikovat pouze pro případ navlhání. 

Novým a účinnějším nástrojem pro stanovení součinitele
vlhkostní vodivosti mohou být genetické algoritmy. Spadají
rovněž do kategorie inverzních metod, v rámci inverzní ana-
lýzy však zaujímají jiné místo. Inverzní analýza totiž roze-
znává dva základní postupy – dopředný a zpětný [6]. Zpětný
postup předpokládá existenci nějakého vztahu, který po
dosazení výstupních hodnot vrací vstupní hodnoty. To je pří-
klad Matanovy metody i metody dvojné integrace. Dopřed-
ný postup je založen na definici chybové funkce v rozdílu
odezvy modelu a výstupu z experimentu. Úlohou je pak
minimalizace této funkce. V případě dopředného postupu se
nejčastěji uplatňují evoluční algoritmy včetně genetických.
Genetické algoritmy jsou optimalizační algoritmy založené
na mechanizmu přirozeného výběru a principech genetiky.
Tyto algoritmy pracují s populací jedinců, kde každý jedinec
je nositelem jednoho konkrétního řešení. Každý jedinec je
pak ohodnocen „fitness funkcí“, která říká, jak kvalitního
řešení je daný jedinec nositelem. Základními genetickými
operátory jsou selekce, křížení a mutace, díky kterým dochá-
zí k postupnému zlepšování vlastností jedince (fitness funk-
ce) do té doby, než je nalezen jedinec s požadovanou kvali-
tou. Principy genetických algoritmů byly popsány v mnoha
pracích, jako příklad mohou posloužit články Hollanda [7],
Goldberga [8] či Michallewicze [9].

Ověření funkčnosti genetického algoritmu 
Pro ukázku aplikace genetického algoritmu byl sestaven

jednoduchý počítačový experiment jednorozměrného trans-
portu vlhkosti, který se běžně používá v laboratořích při sta-
novení součinitele vlhkostní vodivosti. Tento experiment
byl přenesen do teoretické roviny a matematicky modelo-
ván. Na základě jeho výstupů byl stanoven součinitel vlh-
kostní vodivosti pomocí genetického algoritmu. K nalezení
součinitele vlhkostní vodivosti byl použit genetický algorit-
mus GRADE, vyvinutý na Katedře mechaniky Fakulty sta-
vební ČVUT v Praze [6]. Jde o diferenční genetický algorit-
mus pracující s několika genetickými operátory, konkrétně
mutation (mutace), crossing-over (křížení) a selection
(selekce). Výhodou algoritmu GRADE je, že používá pouze
parametr pop_rate, který vyjadřuje velikost základní popu-
lace vzhledem k počtu optimalizovaných veličin (genů), a
radioactivity, jenž udává pravděpodobnost využití operátoru
mutation. Hodnota CR je součástí operátoru crossing-over a
používá se k redukci vektoru rozdílu dvou chromozomů.

Základem experimentu byl cihlový jednorozměrný tyčový
prvek délky 300 mm, který byl z jedné strany vystaven stá-
lému konstantnímu zdroji vlhkosti. Tento zdroj byl defino-
ván pomocí Dirichletovy okrajové podmínky s hodnotou
maximální saturace materiálu (0,395 m3 m–3), a simuloval
tak kontakt s volnou hladinou vody. Na počátku simulace
byla vlhkost cihly 0,0143 m3 m–3. Na rozdíl od definice vlh-
kosti u v rovnici (2) není při numerických výpočtech počítá-
no s hmotnostní vlhkostí, ale objemovou, která je definová-
na v rovnici

(4)

kde Vv je objem vody ve vzorku a Vs objem suchého vzorku.

Experiment byl simulován pomocí rovnice pro jednoroz-
měrný transport vlhkosti (1) a výstupem bylo několik podél-
ných časových profilů, které byly vzaty jako referenční.
Délka simulace byla stanovena na 9 hodin (32 400 s) vzhle-
dem k rychlosti šíření vlhkosti. Výstupy byly zvoleny v pěti
různých časech, a to 1 hodina (3 600 s), 3 hodiny (10 800 s),
5 hodin (18 000 s), 7 hodin (25 200 s) a 9 hodin (32 400 s).
Vlhkostní profily v těchto časech jsou znázorněny na obr. 2.

Obr. 2. Referenční podélné profily ve vybraných časech

Cílem experimentu bylo stanovit součinitel vlhkostní
vodivosti, který byl uvažován v jednoduchém tvaru

(5)

kde A a B jsou konstantní parametry.

Tento průběh součinitele vlhkostní vodivosti se často po-
užívá v případech, kdy nejsou dostupné naměřené hodnoty.

Obr. 1. Schéma experimentu pro stanovení součinitele vlhkostní
vodivosti
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Je nesporné, že rovnice (6) je výhodná z hlediska časové
náročnosti pro výpočet, jelikož v ní vystupují pouze dva
neznámé parametry, které se snažíme identifikovat. Otázkou
však zůstává, do jaké míry je tento vztah schopen nahradit
skutečný průběh součinitelů vlhkostní vodivosti u reálných
stavebních materiálů. Pro ověření funkčnosti a porovnání
různých metod identifikace součinitele vlhkostní vodivosti
je však tento předpis ideální, jelikož z hlediska genetického
algoritmu je zaručena vysoká rychlost konvergence a pro
ostatní metody tento průběh nemá vliv. Referenční hodnoty
byly zvoleny A = 4 · 10–9, B = 8,500.

Při hledání optima pomocí genetického algoritmu byly
zvoleny tři ověřovací fáze s různou přesností (v tomto přípa-
dě se jí rozumí suma čtverců odchylek na jednotlivých
výstupech). Při vyhodnocování bylo porovnáváno 5 podél-
ných profilů o 20 výstupech, což představuje celkem 100
hodnot. Přesnost řešení (neboli kvalita řešení či hodnota fit-
ness funkce) je tedy definována jako suma 100 čtverců
odchylek. Jelikož jde o minimalizační úlohu, bylo cílem
najít řešení s nejnižší hodnotou fitness funkce. Porovnání
všech tří zkušebních fází je provedeno v obr. 3.

Obr. 3. Porovnání zkušebních fází s různou přesností I

Je třeba podotknout, že řešení nalezená pro přesnost 1·10–7

a 1·10–8 nejsou na obr. 3 vidět, protože jsou koncentrována
pod bodem označujícím hledané řešení. Z přiblížení v obr. 4
je patrné, jak přesných výsledků genetický algoritmus dosáhl.

Obr. 4. Porovnání zkušebních fází s různou přesností II

Přehled nalezených součinitelů vlhkostní vodivosti pro
jednotlivé fáze ověřování genetického algoritmu s různou
přesností je na obr. 5. Zároveň je zde provedeno porovnání
s Matanovou metodou. Ve všech případech je průběh souči-
nitelů vlhkostní vodivosti téměř totožný a kopíruje průběh

hledaného součinitele. Tím se podařilo prokázat správnou
funkčnost genetického algoritmu.

Obr. 5. Přehled nalezených křivek součinitelů vlhkostní vodivosti 

Závěr
V článku byl ukázán příklad použití genetického algorit-

mu pro jednoduché stanovení součinitele vlhkostní vodivos-
ti v závislosti na obsahu vlhkosti při navlhání na základě
znalosti vlhkostních profilů. V numerickém experimentu se
známou závislostí součinitele vlhkostní vodivosti na obsahu
vlhkosti byly simulovány vlhkostní profily, které byly pod-
robeny inverzní analýze pomocí genetického algoritmu a
klasické Matanovy metody. 

Uvedený příklad prokázal, že genetický algoritmus
GRADE je pro řešení inverzní úlohy vedení vlhkosti dobře
použitelný a vede k dostatečně přesným výsledkům. Další
fáze výzkumu bude proto zaměřena zejména na úlohy vysy-
chání, kde již budou využívána konkrétní experimentální
data pro vlhkostní profily, a na studium vlivu hystereze na
závislost součinitele vlhkostní vodivosti na obsahu vlhkosti.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770031 MŠMT ČR.
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Kočí, J. – Maděra, J. – Černý, R.: Determination of
Moisture Diffusivity Coefficient with Genetic Algorithm 

Up-to-date methods of determination of the moisture dif-
fusivity coefficient ensue from a simplified physical
experiment. This simplification limits the use of labora-
tory methods to the determination of the water absorp-
tion curve only, thus neglecting the effect of hysteresion.
To determine the moisture diffusivity coefficient during
drying out, more universal methods should be found.
The article outlines the possibility of using a genetic algo-
rithm as an alternative method. The genetic algorithm is
applied to a simple experiment and, to verify the per-
formance, its results are compared with a traditional
method of determination of the moisture diffusivity coef-
ficient. 

Kočí, J. u. a.: Bestimmung des Wasserdampf-Diffusions-
leitkoeffizienten mit Hilfe eines genetischen Algorithmus

Die gegenwärtigen Verfahren zur Bestimmung des
Wasserdampf-Diffusionsleitkoeffizienten gehen von
einem vereinfachten physikalischen Versuch aus. Diese
Vereinfachung beschränkt die Anwendung von Labor-
verfahren nur auf die Bestimmung der Befeuchtungs-
kurve, und es kommt also zur Vernachlässigung der
Hysterese. Falls man den Wasserdampf-Diffusionsleit-
koeffizienten bei der Austrocknung bestimmen möchte,
ist es notwendig, andere, universellere Verfahren zu fin-
den. In diesem Artikel wird die Möglichkeit der An-
wendung eines genetischen Algorithmus als alternatives
Verfahren skizziert. Ein genetischer Algorithmus wird
auf einen einfachen Versuch angewendet, und zum
Zweck der Überprüfung der Funktionalität werden
seine Ergebnisse mit dem traditionellen Verfahren zur
Bestimmung des Wasserdampf-Diffusionsleitkoeffizien-
ten verglichen.

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON MODELLING AND SIMULATION
22. – 25. June 2010

Czech Technical University in Prague

http://concrete.fsv.cvut.cz/ms10prague/

Dvorní vestavba 
na Karlově náměstí 

Hlavním úkolem nově vzniklého prostoru, získaného
zástavbou menšího dvora v areálu Fakulty strojní a Fakulty
elektrotechnické na Karlově náměstí, je umožnit studentům
relaxaci v průběhu výuky, možnost setkávání, jejich vzájem-
né komunikace a příležitost pro krátkodobé vzdělávání.
V neposlední řadě umožní konání nepravidelných přednášek
nebo prezentací a výstav. Interiér doplňuje historický expo-
nát – derivační dynamo vyrobené v roce 1899 ve firmě Fran-
tiška Křižíka v Praze, zapůjčené ze sbírek Národního tech-
nického muzea v Praze. 

Novostavba společenské auly je navržena jako transpa-
rentní prosklená přízemní budova s dominantou konstrukč-
ního typu ocelových sloupů a trámů. Pro maximální transpa-
rentnost je v objektu navržena také prosklená střecha. Tím
byla podpořena snaha eliminovat vliv stavby v prostoru
dvora a její působení na okolní historickou zástavbu. Záro-
veň byly rekonstruovány prostory laboratoří a učeben Ústa-
vu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT. Celko-
vé náklady činily 40 mil. Kč. Investorem bylo ČVUT v Pra-
ze, realizaci zajistila KONSTRUKTIVA KONSIT, projekt
CUBOID ARCHITEKTI.

Tisková informace

�ČVUT
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Stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele
vzduchové propustnosti metodou TPT

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

Ing. Tomáš VYMAZAL, Ph.D.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Trvanlivost betonu a další charakteristiky závisí přede-
vším na kvalitě a permeabilitě povrchové vrstvy betonu,
která nejvíce přichází do styku s vnějšími vlivy působící-
mi na betonovou konstrukci. Práce autorského týmu je
zaměřena na jeden ze způsobů, jak permeabilitu, a po-
tažmo kvalitu této části konstrukcí, určit, a to metodou
Torrent Permeability Tester (TPT). Je zde navržen pře-
vodní vztah pro přepočet výsledků měření permeability
touto metodou vzhledem k aktuální vlhkosti sledovaného
materiálu.

Úvod
Permeabilita látek je definována několika vlastnostmi,

které charakterizují pronikání vody a plynů a také tepelnou
a elektrickou vodivost. Permeabilita betonu závisí přede-
vším na pórovitosti struktury cementového kamene a má be-
zesporu významný vliv na kvalitu betonu a jeho trvanlivost.
Pórovitost betonu (resp. cementového kamene) je ovlivněna
[1]:

– množstvím vody, která není potřebná k hydrataci
cementu (vodní součinitel > 0,23);

– vzduchovými póry, které vznikly nedokonalým zhut-
něním čerstvého betonu;

– provzdušněním betonu použitím provzdušňovacích
přísad;

– trhlinkami širšími než 10–4 m, vznikajícími při tvrdnu-
tí betonu.

Betonové konstrukce jsou nejvíce vystaveny vnějším vli-
vům na povrchu. Metodou TPT lze na základě dlouhodo-
bých porovnávacích měření stanovit pět kvalitativních tříd
(povrchové vrstvy) betonu, tedy od velmi dobré až po velmi
špatnou. Touto metodou lze měřit pomocí vakuového systé-
mu vzduchovou propustnost povrchové vrstvy betonu, která
je dána součinitelem propustnosti kT. Kategorie kvality krycí
vrstvy betonu, vyjádřené prostřednictvím součinitele (vzdu-
chové) propustnosti, jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Kvalita krycí vrstvy betonu prostřednictvím součinitele
propustnosti

Obr. 1. Přístroj Torrent

Metodou TPT lze získat hodnoty, které výrazně přispějí
k hodnocení kvality povrchové vrstvy betonových konstruk-
cí, dosud však jde o zkoušku uvedenou pouze ve švýcarské
normě SN 505 262/1. V současné době se uvažuje o jejím
zavedení k hodnocení existujících konstrukcí v širším měřít-
ku. Proto je nutné upozornit, že především oblasti vyhodno-
cování výsledků zkoušek a určení vlivu vlhkosti povrchové
vrstvy zkoumaného betonu nejsou zcela dokončené.

Kvalita Index k T [x  10–16 m2]

velmi špatná 5 >10,00

špatná 4 1,00-10,00

střední 3 0,10-1,00

dobrá 2 0,01-0,10

velmi dobrá 1 <0,01 Obr. 2. Schéma přístroje Torrent
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Metoda TPT
Měřicí přístroj Torrent, určený pro zkoušení permeability,

je vhodný pro nedestruktivní stanovení vzduchové nepro-
pustnosti krycí vrstvy betonu. Pracuje ve spojení s vakuo-
vým čerpadlem a může být použit k měření jak na stavbě,
tak v laboratoři. Základními prvky měřicího systému, na kte-
rých je založena metoda TPT, jsou dvoukomorová vakuová
buňka a regulátor tlaku, které obstarávají proudění vzduchu
do vnitřní komory směrované kolmo k povrchu. Metoda
spočívá v možnosti výpočtu koeficientu permeability kT na
základě stanoveného teoretického modelu. Schéma měřicího
přístroje je znázorněno na obr. 2.

Obr. 3. Vakuové komory přístroje Torrent

Meze pro hodnocení (tab. 1) byly zpracovány na základě
rozsáhlých zkoušek propustnosti, které prováděl autor pří-
stroje TPT s týmem spolupracovníků. U suchých betonů
vykázaly výsledky  zkoušek dobrou shodu s jinými labora-
torními metodami, jako je kyslíková permeabilita, nasáka-
vost kapilární vody, chloridová permeabilita a jiné [2], [3].

Podle autorů metody je vlhkost betonu hlavním faktorem
ovlivňujícím velikost vzduchové propustnosti. Pro kompen-
zaci vlhkosti využili měření elektrického odporu betonu ρ
Wennerovou sondou a sestavili nomogram vyjadřující závis-
lost velikosti součinitele kT na elektrickém odporu ρ. Nomo-
gram lze podle autorů použít pro určení kvalitativní třídy
krycí vrstvy vlhkého betonu (obr. 4).

Obr. 4. Nomogram pro stanovení třídy kvality betonu 
vzhledem k aktuální vlhkosti

Měřicí přístroj TPT, v porovnání s obdobnými přístroji,
umožňuje poměrně snadnou manipulaci, nevyžaduje složité
úpravy měřených míst na konstrukci a doba zkoušky je dána
kvalitou zkoušeného betonu. Vlastní měření na jednom mě-
řicím místě nepřesahuje 12 minut. Tato skutečnost umožňu-

je provedení značného množství měření a získání rozsáhlé-
ho souboru výsledků nutných k vyhodnocení aktuálního
stavu povrchové vrstvy betonu [3].

Experimentální část

Tvar, rozměr, úprava a ošetřování zkušebních těles
Vzhledem k tomu, že zkoušky metodou TPT je možné

provádět nejen přímo na konstrukcích, ale i v laboratorním
prostředí, zaměříme se nyní na požadavky na zkušební těle-
sa. Během výroby je nutno věnovat zvýšenou pozornost při
ukládání, resp. hutnění čerstvého betonu. Je nutno zabránit
segregaci složek čerstvé směsi, a zároveň důkladně odstranit
přebytečný vzduch. Horní povrch tělesa určený pro měření
by měl být rovný a hladký. Pokud se na něm shromáždí vrst-
va cementového mléka, obsahujícího velké množství vzdu-
chových pórů, není pro měření příliš vhodný a měl by se
upravit jemným obroušením. V opačném případě může
výsledek měření vykazovat značné odchylky od skutečnosti.

Po vyjmutí vzorků z forem by měly mít plochy pro měře-
ní vzduchové propustnosti co nejméně dutin a pórů. Povrch
tělesa s povrchovými kavernami či sítí vzduchových pórů
není pro měření příliš vhodný. Drsnost povrchu ovlivní
počáteční hodnotu tlaku vytvářejícího vakuum. Rozdílné
hodnoty počátečního tlaku, vytvářejícího vakuum, nemusí
vést k ovlivnění konečného výsledku měření. Pokud povrch
zkušebního tělesa vykazuje značné nerovnosti, pak je třeba
jej upravit broušením. Povrch tělesa nesmí vykazovat žádné
mikrotrhliny.

Rozměr vzorků musí splňovat požadavky pro měření dané
autory metody, tj. vzdálenost mezi vnější stranou měřeného
povrchu a vnějším průměrem buňky má být min. 20 mm.
V laboratořích ÚSZK VUT FAST byly pro tento typ měření
používány krychle o hraně 150 mm. Obecně byl požadavek
uvedený výrobcem splněn, ale jak se později ukázalo, toto
těleso se nejeví jako příliš vhodné. Jedním důvodem byl
požadavek na příliš velkou přesnost přikládání vakuové
pumpy, aby byly dodrženy předepsané odstupy od hrany
tělesa. Druhým důvodem byla skutečnost, že vzdálenost
vakuové pumpy od hrany tělesa pouhých 20 mm se jevila
jako nedostatečná vzhledem k samotnému materiálu, kon-
krétně k jeho pórovité struktuře, a dalo se usuzovat, že
mohou nastat tlakové ztráty bočními stranami tělesa. Tato
teorie byla ověřena souběžným měřením propustnosti na
krychlích o hraně 150 mm a na dlaždicích o rozměru
300x300x80 mm. Tímto experimentem byla i potvrzena. Na
dlaždicích byly naměřeny daleko nižší hodnoty součinitele
vzduchové propustnosti kT než na krychlích. Další předností
dlaždic (vzhledem k jejich menší tlouš�ce) byla možnost
přesnějšího zjištění aktuální hmotnostní vlhkosti pomocí
povrchových sond. Pokud je sledován průběh součinitele
vzduchové propustnosti v čase, pak je vhodné, aby se měře-
ní provádělo stále na stejném místě. Časový odstup mezi
jednotlivým měřením je minimálně 30 minut.

Důležitým krokem při přípravě zkušebních těles je volba
jejich vhodného uložení po vyjmutí z formy. Tento faktor
totiž úzce souvisí s rychlostí vysychání, tedy s aktuální
hmotnostní vlhkostí tělesa. V pokynech daných výrobcem je
uvedeno, že zkoušený povrch nesmí být mokrý. Nabízejí se
tedy dvě varianty pro přípravu těles – a to uložení v labora-
torních podmínkách na vzduchu, případně v kombinaci se
zakrytím fólií tak, aby těleso mohlo volně osychat, anebo je
nutné těleso uložené v prostředí vlhkém nebo ve vodě doda-
tečně „předsušit“ na požadovanou hodnotu vlhkosti. V pří-
padech, kdy vlhkost povrchu je vysoká, výsledky měření
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provedené na témže zkušebním místě zpravidla vykazují
značný rozptyl. Dále se doporučuje, aby stáří betonu v oka-
mžiku měření bylo alespoň 28 dní. V opačném případě by
mohlo dojít k narušení standardního průběhu zrání (případ-
ně hydratace) cementového kompozitu.

Vliv vlhkosti na součinitel vzduchové propustnosti kT

Měření kT probíhalo na vzorcích běžného konstrukčního
betonu třídy C20/25 o rozměrech 300x300x80 mm. Vzorky
byly druhý den po betonáži vyjmuty z forem a uloženy do
vlhkého prostředí při relativní vlhkosti 95 % a teplotě 21 ˚C.
Po uplynutí 28 dnů byly vyjmuty a uloženy na dobu 48 h do
vody. Před prvním zkoušením byly 24 h ponechány v labo-
ratorním prostředí při relativní vlhkosti cca 48 % a teplotě 
23 ˚C. Cílem bylo simulovat různou vlhkost a sledovat změ-
ny součinitele kT.

Aktuální vlhkost vzorků se měřila povrchovou příložnou
sondou – kapacitním vlhkoměrem KAKASO, a to vždy
osmkrát na každém vzorku. Získaná hodnota však není
přímo hmotnostní vlhkost, a proto je nutné současné měření
hmotnosti vzorků v aktuálním stavu při ověřování a po vysu-
šení do ustálené hmotnosti, a poté provést přepočet. K pře-
počtu bylo nezbytné vytvořit kalibrační křivku, která má pro
každý materiál mírně rozdílný průběh. Jako tvar kalibrační
křivky byla zvolena racionálně lomená funkce

(1)

kde w je hmotnostní vlhkost [%], ks hodnota kapacitního vlh-
koměru KAKASO [-], p1 = 6,518, p2 = –86,63, q1 = 4,954
jsou regresní koeficienty. Průběh závislosti a naměřené hod-
noty znázorňuje obr. 5.

Obr. 5. Závislost hmotnostní vlhkosti a hodnot kapacitního
vlhkoměru KAKASO

Zkušební vzorky byly měřeny při postupném vysychání
v laboratorním prostředí, a poté po sušení v sušárně po růz-
nou dobu při 50 ˚C a 105 ˚C tak, aby bylo možné sledovat
chování součinitele vzduchové propustnosti kT. Po každé
fázi vysoušení byla určena aktuální hmotnost, stanoven uka-
zatel KAKASO a součinitel kT. Bylo provedeno celkem 153
měření.

Analýza výsledků
Výsledné hodnoty kT vzhledem k aktuální hmotnostní vlh-

kosti jsou uvedeny na obr. 6. Pro větší přehlednost bylo
nastaveno logaritmické měřítko na ose y. Tvar regresního
modelu byl zvolen exponenciální, a to především s ohledem
na charakter naměřených dat. Metodou nejmenších čtverců

byla navržena jako optimální závislost

kT = β . eα.w , (2)

kde w je hmotnostní vlhkost zkoumaného povrchu [%] a 
β = 5,255, α = –0,8623 jsou regresní koeficienty. Z důvodu
logaritmického měřítka je exponenciální průběh na obr. 6
transformován na přímku. Jak je patrné, závislost kT na aktuál-
ní vlhkosti sledovaného betonu je velmi silná.

Obr. 6. Závislost kT na hmotnostní vlhkosti

Návrh korekce kT vzhledem k aktuální vlhkosti
Při posuzování kvality povrchové vrstvy betonu v kon-

strukci je nutné umožnit porovnání bu	 mezi různými mate-
riály, nebo různými stavy materiálu v průběhu času. Jak bylo
konstatováno, součinitel kT je silně závislý na aktuální vlh-
kosti povrchové vrstvy. Tedy měření pouze kT bez uvážení
aktuální vlhkosti postrádá smysl, nebo� není možné provést
porovnání ani zatřídění kvality povrchové vrstvy betonu
(tab. 1). Z těchto důvodů je logické provést přepočet kT na
referenční vlhkost.

Jako referenční byla zvolena 3% hmotnostní vlhkost, a to
s ohledem na běžný stav konstrukcí v praxi. Označme kT;3

hodnotu součinitele vzduchové propustnosti při hmotnostní
vlhkosti materiálu 3 % a kT; w hodnotu při aktuální vlhkosti w.
Přepočtový vztah, ze kterého vyjdeme, má tvar

(3)

kde α je směrnice lineární funkce ln kT = αw + β. Tuto směr-
nici, která určuje sklon lineární závislosti (obr. 6), nazvěme
opravný vlhkostní koeficient. Hodnota tohoto koeficientu se
může, především v závislosti na složení a charakteristikách
zkoumaného materiálu (betonu), lišit. Dlouhodobé porovná-
vací zkoušky obyčejných i lehkých betonů ukázaly, že vli-
vem složení se mění především koeficient β (určuje posunu-
tí přímky). Koeficient α (určuje sklon přímky) se však vli-
vem složení betonu významně neliší. Z těchto důvodů je
možné uvažovat hodnotu opravného vlhkostního koeficien-
tu α = –0,8623, stanovenou z regresního modelu jako dopo-
ručenou pro stanovení součinitele vzduchové propustnosti
při referenční hmotnostní vlhkosti 3 %.

Úpravou rovnice (3) dostaneme vztah

ln kT;3 = α (3 – w) + ln kT; w. (4)

Odtud odlogaritmováním dostaneme

kT;3 = kT; w 
. eα (3–w ). (5)

Poslední vztah je možné využít pro stanovení hodnoty sou-
činitele vzduchové propustnosti při zmiňované 3% referenč-
ní vlhkosti.
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Závěr
Metoda TPT je relativně mladá a perspektivní. Umožňuje

velice rychlé a snadné posouzení kvality povrchové vrstvy
betonu, jež má určující vliv na trvanlivost betonových kon-
strukcí. Výsledky měření touto metodou vykazují silnou
závislost na aktuální vlhkosti zkoumané povrchové vrstvy, a
proto je nutné její souběžné sledování. Postupy pro stanove-
ní hodnoty součinitele kT při referenční 3% vlhkosti mate-
riálu, uvedené v tomto článku, se jeví jako použitelné nejen
pro vědecké, ale i praktické účely. Regresní model, ze které-
ho autoři vycházeli, a tím i hodnota opravného vlhkostního
koeficientu, jsou ovlivněny naměřenými daty, a tedy charak-
terem daného materiálu. Proto je nutné konstatovat, že tyto
hodnoty neplatí obecně, ale pouze pro daný materiál. Lze
však předpokládat, že u různých materiálů se tyto hodnoty
nebudou příliš lišit.

Literatura
[1] Pytlík, P.: Technologie betonu. VUT v Brně, 1997. /ISBN 80-

214-0779-4/
[2] Torrent, R. J.: A Two-Chamber Vacuum Cell for Measuring the

Coefficient of Permeability to Air of the Concrete Cover on Site.
Materials and Structures, 1992, 25, pp. 358-365.

[3] Adámek, J. – Juránková, V. – Juránek, P.: Hodnocení trvanlivosti
betonu stanovením jeho vzduchové propustnosti. Materiály pro
stavbu, 2004, č. 8, s. 32-33. /ISSN 1213-0311/ 

[4] Kucharczyková, B. – Plšková, I.: Měření vzduchové propustnos-
ti hutných lehkých a obyčejných betonů metodou TPT. In:
Workshop NDT 2006. Brno, CERM 2006, s. 80- 82. /ISBN 80-
7204-487-7/

[5] Adámek, J. – Juránková, V. – Vojtek, M. – Kucharczyková, B.:
Air Permeability of Lightweight and Ordinary Cencretes with
Fibres. In: 16. Brazi-Hatzeg-Rumunsko, SC CONSITRANS
SRL, 2006, pp. 207-211.

[6] Adámek, J. – Juránková, V. – Kucharczyková, B. – Plšková, I.:
Sledování degradace betonu měřením jeho trvanlivostních vlast-
ností. [Sborník], konference “Speciální betony”, Beroun, 2009, 
s. 31-38. /ISBN 978-80-86604-42-8/ 

[7] Juránková, V. – Adámek, J.: Durability Assessment of Concrete
Tested by Air Permeability. In: Proceedings of International
Workshop Physical and Material Engineering 2008. CTU
Prague, 2008, pp. 45-47. /ISBN 978-80-01-04102-4/

[8] Juránková, V. – Adámek, J.: Evaluation of Condition Changes
for a Concrete Structure after Four Years of Service Using the air
Permeability Method from the Concrete Durability Viewpoint.
In: Physical and Material Engineering, Bratislava, Slovak Uni-
versity of Technology, 2006, pp. 45-48. /ISBN 80-227-2467-X/

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím
druhotných surovin a jejich vliv na životnost kon-
strukcí“.

Misák, P.  at al.:   Determination of Effect of Moisture on
Value of Air Permeability Coefficient Applying TPT
Method

The durability of concrete and its other characteristics
mostly depend on the quality and permeability of the
surface layer of concrete that comes into greatest contact
with external forces influencing the structure of con-
crete. The work of the team focuses on one of the meth-
ods that specify the permeability – and therefore the
quality – of this part of structure, i.e. the TPT method
(Torrent Permeability Tester). What is suggested here is
a converting relation for converting the results of the
measurement of permeability using TPT in relation to
the current humidity of the studied material.

Misák, P. u. a.: Die Methode TPT und die Bestimmung
des Einflusses des Feuchtegehalts auf den Wert des
Luftpermeabilitätskoeffizienten 

Die Dauerhaftigkeit von Beton und weitere
Charakteristiken hängen vor allem von der Qualität und
Permeabilität der Oberflächenzone des Betons ab,
welche am meisten mit den auf die Betonkonstruktion
einwirkenden Einflüssen in Berührung kommt. Die
Arbeit des Autorenteams ist auf eine der Arten, wie die
Permeabilität beziehungsweise die Qualität dieses Teils
der Konstruktionen zu bestimmen ist, ausgerichtet, und
zwar auf die Methode TPT (Torrent Permeability
Tester). Es wird hier eine Überführungsbeziehung für
die Umrechnung der Ergebnisse der Messung der
Permeabilität mit der Methode TPT hinsichtlich des
aktuellen Feuchtegehalts des untersuchten Materials
vorgeschlagen.
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Oceňování nemovitostí respektující udržitelnost
Ing. Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Článek se zabývá oceňováním nového segmentu trhu,
kterým jsou udržitelné nemovitosti. Udržitelné stavby
mají vyšší technickou hodnotu, a současně i tržní hodno-
tu, jsou odolnější morálnímu opotřebení. Jejich provoz
je levnější, poskytují vyšší kvalitu života a zlepšují image
vlastníka. Mají vyšší potenciál růstu, což je třeba při
jejich tržním ocenění zohlednit. 

Úvod
V posledních několika letech lze na mezinárodním realit-

ním trhu a ve stavebním sektoru pozorovat dva zásadní tren-
dy – prvním je holistický pohled na budovy po celou dobu
jejich životního cyklu, druhým se stala implementace princi-
pů udržitelného rozvoje [1]. Nemovitost není hodnocena
pouze na základě pořizovacích nákladů, ale stále větší vý-
znam mají náklady vynakládané po celou dobu její životnos-
ti, tzv. náklady životního cyklu [2], [3]. Důraz se klade i na
to, jak nemovitost ovlivňuje životní prostředí, jak působí na
kvalitu života svých uživatelů i vnějšího okolí, apod. Oceňo-
vání nemovitostí by mělo obsáhnout funkční kvalitu nemo-
vitostí, jejich životnost, spolehlivost, náklady vynakládané
po celou dobu životního cyklu, dopady na životní prostředí
a sociálně kulturní aspekty. Do teorie i praxe oceňování
nemovitostí je třeba výše zmíněné faktory zakomponovat. 

Nemovitost, požadavky na stavby, 
udržitelná nemovitost

Podle současně platné legislativy1 se za nemovitosti pova-
žují pozemky a na nich postavené stavby, které jsou s nimi
spojeny pevným základem. Nemovitosti jsou i trvalé poros-
ty, které jsou součástí pozemků, ale i vodní plochy. Nemo-
vitosti–stavby2 jsou veškeré stavby bez zřetele na jejich sta-
vebně technické provedení, účel a dobu trvání.  Důležité je
na tomto místě poznamenat, že stavba není součástí pozem-
ku. Pro účely oceňování3 se stavby člení na stavby pozemní,
stavby inženýrské a speciální pozemní, vodní nádrže a ryb-
níky, jiné stavby. Mezi stavby pozemní řadíme především
budovy4 (stavby prostorově soustředěné a navenek převážně
uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi,
s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory), ven-
kovní úpravy (např. vodovodní přípojky, kanalizační přípoj-
ky, žumpy, septiky, čistírny odpadních vod, přípojky elekt-
ro, plynovody, zpevněné plochy, opěrné zdi, ploty). Stavby

inženýrské a speciální pozemní jsou stavby dopravní (např.
mosty, pozemní komunikace, letiště, dráhy kolejové, výhyb-
ky), vodní (např. hydromeliorace, hráze a objekty na tocích,
nádrže na tocích, úpravy toku a kanály), dále stavby pro roz-
vod energií a vody, kanalizace (např. vodovody, kanalizace,
parovody, teplovody, plynovody, regulační stanice plynu,
vedení elektrického vysokého napětí), věže, stožáry, komí-
ny, plochy a úpravy území (např. nástupiště a rampy, plochy
pro tělovýchovu), studny. Další text se zabývá především
pozemními stavbami.

Nově pořizované stavby a úpravy stávajících staveb musí
být v souladu s legislativou regulující oblast stavebnictví5.
Stavebně technické požadavky jsou upraveny především
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby. Požadavky se odvíjejí od šesti základních požadav-
ků na vlastnosti staveb podle Směrnice Rady ES č. 89/106/
/EHS, a to mechanické odolnosti a stability, požární bezpeč-
nosti, hygieny, ochrany zdraví, zdravých životních podmí-
nek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, úspory
energie a tepelné ochrany. Tyto základní požadavky jsou
v jednotlivých případech doplněny dalšími požadavky, odví-
jejícími se od specifických podmínek ČR. Vedle obecných
formulací se soustře	ují na podrobnější technická řešení sta-
vebních konstrukcí a technických zařízení staveb s tím, že
podrobnosti jsou ponechány na technických normách. Dále
technické požadavky stanovují zvláštní požadavky na vybra-
né druhy staveb, a to z hlediska jejich speciálního účelu,
objemového řešení, konstrukčního řešení, četnosti výskytu
apod. (např. stavby se shromaž	ovacím prostorem, stavby
pro obchod, rodinné domy, stavby ubytovacích zařízení).

Jak tedy definovat pojem udržitelná nemovitost, resp. udr-
žitelná stavba? V literatuře a internetových vyhledávačích je
možné najít kolem 200 definic pojmu udržitelný rozvoj. Nej-
častěji citovaná a univerzální je definice použitá ve zprávě
Světové komise pro životní prostředí a rozvoj [4]. Komise
jej definovala jako rozvoj, který uspokojuje potřeby součas-
nosti bez ohrožování možností budoucích generací uspoko-
jovat vlastní potřeby. Tento koncept tedy zahrnuje dva silné
prvky, a to uspokojování potřeb a požadavků obyvatel (tzn.
kvalita života) a generační a mezigenerační etika. Udržitel-
ný rozvoj spočívá v rovnováze ekonomického a sociálního
rozvoje za předpokladu ochrany životního prostředí. Udrži-
telný rozvoj a v užším pojetí i udržitelná výstavba jsou
v rámci globálního pojetí charakterizovány třemi pilíři udr-
žitelnosti [5], a to:

– kvalitou životního prostředí (vnitřního i vnějšího),
– ekonomickou efektivností a ekonomickými omezeními,
– sociálními a kulturními souvislostmi.   
Za udržitelnou nemovitost bude v následujícím textu po-

važována stavba, která přispívá k udržitelnému rozvoji. Jak

1 zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, §119
2 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, §2 odst. 3
3 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, §3
4 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění, § 27 písm. i 
5 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění, vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, a další
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ale klasifikovat udržitelné stavby? Je možné začít od vše-
obecných oblastí – ochrany přírodního prostředí, ekosys-
tému, ochrany základních přírodních zdrojů, ochrany zdraví
a kvality života, ochrany sociálních hodnot a veřejných stat-
ků, ochrany a zachování výrobních prostředků a hmotných
statků. Pokud tyto oblasti zájmu převedeme na nemovitosti,
tzn. v našem případě budovy a pozemky, lze formulovat
několik požadavků, které mohou udržitelné nemovitosti
pomoci klasifikovat [6]. Mezi požadavky z oblasti ekono-
mické, sociální a životního prostředí patří:

– minimalizace nákladů životního cyklu, nákladová efek-
tivnost z hlediska finanční návratnosti,

– minimalizace ploch užitých pozemků,
– minimalizace vyčerpání surovin/zdrojů,
– uzavření toku materiálů (používání recyklovaných a re-

cyklovatelných materiálů),
– vyhýbání se, resp. minimalizace používání nebezpečných

materiálů,
– minimalizace emisí CO2 a dalších znečiš�ujících látek

(imisí),
– minimalizace dopadů na životní prostředí (při realiza-

ci, užívání i likvidaci stavby),
– ochrana zdraví a komfortu obyvatel a uživatelů staveb

a jejich sousedů,
– ochrana kulturní hodnoty staveb.

Mezi požadavky z oblasti naplňování potřeb uživatelů a
vlastníků staveb patří:

– maximalizace provozuschopnosti, resp. užitečnosti 
staveb,

– maximalizace funkčnosti staveb.

Za udržitelnou nemovitost bude v následujícím textu po-
važována stavba, která splňuje výše jmenované požadavky –
obecně akceptované hodnoty (první skupina požadavků), ale
i zájmy všech investorů (užitečnost, funkčnost). Splnění sta-
vebně technických požadavků daných legislativou je pova-
žováno za standard.

Trh s udržitelnými nemovitostmi 
Povědomí o otázkách udržitelnosti a důležitosti zavedení

politik společné sociální odpovědnosti6 a sociálně odpověd-
ných investicích7 roste. Jako příklad může sloužit požada-
vek, aby identifikace a kvantifikace rizik životního prostředí
byla součástí hodnocení a řízení rizik na domácí i meziná-
rodní úrovni8 (finanční sektor), řízení sociálních otázek a
otázek životního prostředí ve financování projektů, úvěrová-
ní projektů, které nejsou škodlivé ze sociálního hlediska a
hlediska životního prostředí, což doloží klient hodnocením
vlivu na životní prostředí9 (bankovní sektor), firmy jsou
hodnoceny podle Dow Jones Sustainability Index10. Tyto
aktivity jsou dále podpořeny výzkumem, prováděným v mi-
nulých deseti letech, který prokázal korelaci mezi ziskovos-
tí firmy a příspěvkem obchodních operací, nabízených pro-

duktů a služeb ke zlepšení životního prostředí. Realitní sek-
tor reprezentuje světově největší průmysl. Podle hrubých
odhadů činí investice do nových a existujících budov v Ev-
ropě kolem 900 mld. EUR ročně, v USA kolem 800 mld.
EUR a v Asii kolem 700 mld. EUR11.

Získat údaje o finančních přínosech udržitelných nemovi-
tostí je složité, protože neexistují dostatečně detailní infor-
mace o charakteristikách budov a s nimi spojených příno-
sech. Obvykle autoři12 popisují přínosy udržitelných staveb
a pokoušejí se je ilustrovat na příkladu projektu udržitelné
stavby. Poukazují na to, že udržitelné budovy jsou náklado-
vě efektivnější, účinnější, výnosnější a prodejnější. Výsled-
kem komplexní analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit ana-
lysis) udržitelných budov [8] je, že minimální růst pořizova-
cích nákladů o 2 %, který zajistí podporu udržitelného návr-
hu stavby, vede ve výsledku k 20% snížení nákladů životní-
ho cyklu. Například o 100 tis. EUR vyšší náklady na projek-
tové práce – zapracování principů udržitelného rozvoje do
návrhu stavby – pro stavbu s předpokládanými náklady 
5 mil. EUR mohou přinést úsporu 1 mil. EUR nákladů život-
ního cyklu (při předpokladu životnosti stavby 20 roků).

Další výzkumy se zabývají vztahem mezi hlavními rysy
udržitelného návrhu a produktivitou, nemocností apod. uži-
vatelů staveb – pracovníků v budovách. Údajně existuje
silná závislost mezi hlavními rysy udržitelného provedení
konstrukcí (např. přirozené osvětlení, tepelná pohoda, kvali-
ta vzduchu, řízené vytápění a klimatizace) a snížením proje-
vů chorob, snížení počtu absencí a významným růstem
měřené produktivity zaměstnanců [9]. Podle studie [10]
roste vlivem energeticky efektivního návrhu stavby produk-
tivita práce o 6-16 % (pokud započítáme pokles absencí a
zlepšení kvality práce). Vzhledem k tomu, že firmy vynalo-
ží průměrně sedmdesátkrát více prostředků na mzdy zaměst-
nanců v porovnání s náklady na energii (vztaženo na 1 m2 za
rok), růst produktivity o 1 % může vyrovnat roční účet za
energii.

V současné době jsou publikovány studie vyvracející pře-
trvávající domněnku, že udržitelné budovy jsou o 15 %
nákladnější než konvenční stavby [11]. U většiny projektů je
údajně možné dosáhnout udržitelného návrhu za původní
rozpočtované náklady, případně s malým (cca 3%) nárůstem
nákladů. 

Nemovitostí, které lze označit za udržitelné, stále přibývá.
Významné projekty jsou medializovány13, propagovány, a
samozřejmě i obchodovány. Ekonomické přínosy udržitel-
ného návrhu a udržitelných staveb jsou již dokumentovány
v literatuře. To, co stojí v cestě, jsou nevyrovnané stimuly
mezi dodavateli staveb, tzn. stavebními firmami, a těmi,
kteří hodlají investovat do budovy nebo ji užívat. Financo-
vání a proces oceňování jsou hlavními prvky při demonstro-
vání hodnoty nemovitosti klientovi. 

Přidaná hodnota udržitelných nemovitostí
Pokud porovnáme výše uvedené požadavky na stavby,

dané platnou legislativou, a požadavky na udržitelné stavby,
je patrná určitá přidaná hodnota, resp. „nadstandard“ udrži-

6 CSR – Corporate Social Responsibility
7 SRI – Socially Responsible Investment
8 United Nations Environment Programme (UNEP) : Statement by Financial Institutions on the Environment and Sustainable Development
9 World Bank’s „Equator Principles“, www.equator-principles.com
10 www.sustainability-index.com
11 www.ivsc.org/pubs
12 například Wilson, A. a kol. (1998): Green Development: Integrating Ecology and Real Estate, Wiley, New York; Heerwagen, J. (2000):

Green Buildings, Organizational Success and Occupant Productivity, Building Research and Information, 28(5/6), 353-367; Yates, A.
(2001): Quantifying the Business Benefits of Sustainable Buildings, The Building research Establishment (www.bre.co.uk)

13 Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council), www.czgbc.org
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telných staveb. Z přísnějších požadavků, v porovnání s kon-
formními stavbami, na energetickou náročnost vyplývají
nižší požadavky na spotřebu energie nejen při užívání (vět-
šinou jde o nízkoenergetické nebo pasivní stavby), ale i při
jejich realizaci (jsou používány materiály s nižší primární
spotřebou energie). Udržitelné stavby jsou šetrnější k život-
nímu prostředí, jsou realizovány z recyklovaných a recyklo-
vatelných materiálů, při jejichž výrobě vzniká méně CO2.
Některé z použitých materiálů jsou schopny absorbovat CO2

produkovaný při užívání staveb (konstrukční prvky na bázi
dřeva). Filozofie zdravého životního prostředí uvnitř stavby
determinuje používání takových materiálů, které nejsou
potenciálně škodlivé (např. vyloučení materiálů obsahují-
cích formaldehyd). Důraz na ekonomickou efektivnost udr-
žitelných staveb vede k nižším nákladům životního cyklu,
čehož je dosahováno zlepšením udržovatelnosti, adaptabili-
ty, životnosti a pochopitelně i nižší náročností na spotřebu
energie, případně využíváním alternativních zdrojů energie. 

Oceňovací předpis14 umožňuje zahrnutí tohoto „nadstan-
dardu“ do administrativní ceny nemovitosti jen velmi ome-
zeně. Při tržním ocenění jsou možnosti znalce širší, nicméně
je to velmi obtížné. V následujícím textu jsou diskutovány
možnosti zahrnutí přidané hodnoty udržitelných staveb do
odhadu jejich tržní hodnoty.

Oceňování nemovitostí a udržitelnost
Základním cílem jakéhokoliv ocenění nemovitosti je

poskytnout podloženou prognózu prodejní ceny nemovitosti
pro hypotetickou transakci s nemovitostí k určenému datu.
Jinými slovy, přisoudit nemovitosti hodnotu, aniž bychom
věděli, zda volný trh bude akceptovat tento odhad. To je
však velmi zjednodušené pojetí. Pro preciznější ocenění
nemovitosti je klíčové rozlišení mezi cenou (price) a hodno-
tou (value) [7]. Cena je pojem používaný pro požadovanou,
nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za zboží nebo
službu. Může, nebo nemusí, mít vztah k hodnotě, kterou věci
přisuzují jiné osoby15. Hodnota (value) je ekonomický
pojem popisující peněžní vztah mezi zbožím a službami
dostupnými na trhu a těmi, kdo je prodávají a kupují. Hod-
nota se zpravidla určuje odhadem. Podle ekonomické kon-
cepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží
nebo služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Exis-
tuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány (např.
věcná, výnosová, střední, tržní apod.), přitom každá z nich
může být vyjádřena jiným číslem. Při oceňování je proto ne-
zbytné  přesně definovat, jaká hodnota je zjiš�ována. V dal-
ším textu bude pojednáno o odhadu tržní hodnoty stavby.
Podle mezinárodních profesních organizací odhadců majet-
ku IVSC a TEGoVA je tržní hodnotou odhadnutá částka, za
kterou by měla být aktiva směněna v den ocenění mezi
ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné
transakci po vhodném marketingu, přičemž obě strany jed-
nají na základě znalostí, opatrně a z vlastní vůle. Prvním kro-
kem při zjiš�ování tržní hodnoty je určení nejvyššího a nej-
lepšího užití majetku. 

Pojem užitek je používán k popisu relevantní investiční
hodnoty nebo vnitřní hodnoty (užitné hodnoty) nemovitosti
pro jednotlivce nebo organizaci a je založen na individuál-
ních specifických požadavcích, které se mohou výrazně lišit
od shody na trhu [12]. Například pohled potenciálního
investora na užitek může být vyjádřen jako diskontovaná
hodnota cash flow vytvářeného nemovitostí. Ale naopak,

vlastník nebo nájemce považuje nemovitost za výrobní pro-
středek. Jeho pohled na užitek spočívá v příspěvku nemovi-
tosti k zisku z podnikání a subjektivních faktorech, jako je
např. image, identita a osobní preference. Obě skupiny však
mají na paměti potenciální prodejní cenu nemovitosti pro
kupujícího ze druhé skupiny.

Znalci a odhadci majetku, disponující nedostatečnými
transakčními daty, se pouze pokoušejí odhadnout směnnou,
tzn. tržní hodnotu nemovitosti. Oceňování nemovitostí musí
přihlížet ke změnám pohledu účastníků trhu na přínosy spo-
jené s vlastnictvím nemovitostí, tzn. i s přínosy plynoucími
z vlastnictví udržitelných nemovitostí. Znalci nejsou najímá-
ni jen za účelem stanovení jejich tržní hodnoty, ale rovněž
jako poradci při prodeji nebo koupi. V těchto případech je
nezbytná znalost subjektivních potřeb klienta. Takovou
potřebou nebo požadavkem může být získání užitku z vlast-
nictví udržitelné stavby, zmírnění rizika a nákladů spojených
se stále přísnější legislativou v oblasti životního prostředí,
zavedení politiky sociálně odpovědných investic. Pak potře-
bují znalci najít efektivní způsob, jak zapracovat otázky udr-
žitelnosti do procesů a metod oceňování nemovitostí.

Hodnotu a užitek můžeme považovat za aspekty ekono-
mické dimenze udržitelnosti, ale pokud jsou zamýšleny jako
reprezentanti tržního nebo subjektivního pohledu na přínosy
z vlastnictví nemovitosti, jsou minimálně teoreticky, základ-
ním konceptem, který umožňuje sumarizaci a vyjádření pří-
nosů udržitelných budov v monetárním (peněžním) pojetí
[13], [14]. Je to limitováno následujícími úvahami:

– to, že určité charakteristiky a vlastnosti budov přispívají
pozitivně k hodnotě a užitku nemovitosti je zřejmé, ale
složité je oddělit jednotlivé vlivy a určit vzájemné závis-
losti;

– transakční informace nebo úrovně nájemného pro udrži-
telné stavby jsou nedostatečné (většinou z důvodu nedo-
statečného průzkumu);

– problematické je dosáhnout konsensu v definici udržitelné
stavby a v tom, které indikátory a hodnoty jsou známkou
dobrého užitku;

– tradiční metody oceňování nemovitostí nejsou použitelné
z hlediska naplňování sociálních požadavků a požadavků
životního prostředí.

Předpokládané problémy při zahrnování aspektů udržitel-
nosti do ocenění nemovitostí:

– jak odhadnout růst nájemného u budovy, která se vyzna-
čuje vysokým teplotním a akustickým komfortem a s vy-
sokou kvalitou vnitřního ovzduší, což by mělo indikovat
vyšší produktivitu práce a nižší absence;

– jaká riziková prémie je odpovídající pro plně klimatizova-
né kanceláře, pokud rostou náklady na energie a existuje
riziko výpadku proudu;

– jak velké je riziko neobsazenosti kancelářských ploch
s nízkou spotřebou energie (ve fázi užívání) znamenající
nízké provozní náklady potenciálního nájemníka;

– jaký dodatečný příjem uvažovat z prodeje certifikátů CO2

emisí v případě „CO2 neutrálních“ budov (tzn. budov
neprodukujících CO2);

– v jakém rozsahu je nezbytné přizpůsobit diskontní míry,
abychom zohlednili vyšší stabilitu cash flow způsobenou
zlepšením prodejnosti udržitelných budov?

14 vyhl. č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 3/2008 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb.
15 IVSC – International Valuation Standards 2003, International Valuation Standards Committee, London (vlastní překlad)
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Rovina udržitelnosti v metodách tržního
ocenění nemovitostí

Na hodnotu nemovitosti mají vliv situace v příslušné části
trhu, stav nabídky a poptávky po konkrétním typu nemovi-
tosti, stabilita nebo naopak rozkolísanost trhu, konkurenční
prostředí, očekávání a předpokládané změny, trendy, druhy
a velikost rizik, snaha o nejlepší a nejvyšší užití, působení
politicko-správních, ekonomických, sociálních, demografic-
kých a fyzikálních vlivů. Všechny relevantní vlivy je třeba
analyzovat a hodnotit s přihlédnutím k účelu ocenění. Pro
stanovení tržní hodnoty nemovitosti lze použít porovnávací,
nákladovou nebo výnosovou metodu.

• Porovnávací přístup vychází ze současnosti, odráží mo-
mentální situaci na trhu. Z prodejních cen porovnatelných
nemovitostí se usuzuje na pravděpodobnou výši ceny posu-
zované nemovitosti. Známé ceny porovnatelných nemovi-
tostí jsou korigovány v závislosti na odlišnostech od posuzo-
vané nemovitosti. Přístup založený na porovnání je klíčový
při odhadu tržní hodnoty. Je to v běžném tržním prostředí
nejčastěji aplikovaný přístup. Při správné aplikaci odráží
stav trhu. Porovnávací metodu lze použít všude, kde pro
porovnání existují podmínky. Předpokladem je podobnost,
porovnatelnost, obdobný užitek a časová aktuálnost dat
porovnávaných nemovitostí.

Základní myšlenkou porovnávacího přístupu je, že hleda-
ná tržní hodnota má přímý vztah k cenám porovnatelných
konkurenčních nemovitostí. Můžeme předpokládat, že spo-
lehlivost výsledku porovnávací metody klesá s počtem a
velikostí vzájemných odlišností mezi oceňovanou nemovi-
tostí a nemovitostmi použitými pro porovnání. Jak již bylo
zmíněno, porovnávací přístup odráží situaci na trhu, proto je
při hledání porovnávací hodnoty důležitý princip nabídky a
poptávky. Tržní poptávku tvoří kupující a nabídku vytvářejí
nabízené nemovitosti. Pokud roste poptávka v určité části
trhu, ceny nemovitostí rostou. Pokud je poptávka nízká,
ceny nemovitostí klesají. Změny v nabídce nemovitostí se
obvykle opož	ují za změnami v poptávce. Je to dáno tím, že
nabídku nemovitostí tvoří převážně obsazené nemovitosti,
které se uvolňují relativně pomalu, nebo nová výstavba, jejíž
realizace je rovněž spojena s časovým odstupem. Odhad
tržní hodnoty nemovitosti musí být založen na analýze trhu
v daném segmentu. Při hledání porovnávací hodnoty je třeba
brát v úvahu vnější vlivy, které ovlivňují hodnotu nemovi-
tosti. Jsou to externí vlivy obecného charakteru (ekonomic-
ký růst, ekonomická deprese), regionální vlivy, externality.
Dále také dopravní dostupnost a obslužnost, životní prostře-
dí, oslunění, výhled, infrastruktura a služby, bezpečnost,
ochrana, státní nebo komunální regulační opatření. Důležité
je tyto vlivy identifikovat a do stanovení porovnávací hod-
noty promítnout nejen současné, ale i potenciální hrozby a
příležitosti [15].

• Ve výnosovém přístupu je nejdůležitější prognóza bu-
doucího užitku nemovitosti, vyjadřuje se velikostí předpo-
kládaného budoucího prospěchu (výnosu), jeho spolehlivos-
tí a stabilitou. Výnosová hodnota měří hodnotu nemovitosti
výší očekávaného prospěchu z vlastnictví nemovitosti, je
založena na předpokladu, že čím vyšší, delší a jistější tento
prospěch bude, tím vyšší hodnotu bude mít nemovitost pro
potenciálního poptávajícího. Pokud je možné budoucí pro-
spěch finančně vyjádřit jako řadu očekávaných budoucích
výnosů, můžeme výnosovou hodnotu nemovitosti definovat
jako součet všech předpokládaných budoucích výnosů ply-

noucích z nemovitosti kapitalizovaných na současnou hod-
notu. Výpočet výnosové hodnoty nemovitosti je založen na
časové hodnotě peněz a relativním riziku investice. Hodno-
ta je dynamická, mění se podle situace na trhu a se změnou
jeho potřeb. Do očekávaných výnosů, plynoucích z nemovi-
tosti, musíme promítnout možné změny výnosů i kapitali-
začních měr, ale i změny hodnoty nemovitosti, které souvisí
s technickými změnami (opotřebením, znehodnocením), se
změnami funkčními, užitkovými, právními, finančními, eko-
nomickými apod.

• Nákladový přístup vychází z minulosti, hodnota nemo-
vitosti se odvíjí od nákladů vynaložených na pořízení pozem-
ku a na jeho zhodnocení – ve formě staveb. Věcná hodnota
reprezentuje technicky pojatý názor na tvorbu ceny. Nákla-
dová stránka nemovitosti je doplňujícím údajem při celé
řadě ocenění, větší význam má u novějších staveb, kde lze
předpokládat hospodárnost investice a hospodářský užitek. 

Hlavní směry hledání tržní hodnoty – nákladový, porov-
návací, výnosový – je třeba chápat nikoli jako jednotlivé for-
mální nástroje, ale jako komplexní nástroj, vzájemně prová-
zaný a souvztažný, ve kterém do sebe jednotlivé prvky zapa-
dají a podporují se. Při odhadu tržní hodnoty nemovitosti lze
pro zohlednění udržitelnosti použít v podstatě dvě metody –
výnosovou a porovnávací.

Porovnávací metoda
Je pochopitelné, že porovnávací metodu lze pro indikaci

tržní hodnoty nemovitosti použít, jestliže máme k dispozici
informace o prodejních cenách a parametrech porovnatel-
ných nemovitostí. Znalec obvykle při stanovení tržní hodno-
ty udržitelné nemovitosti čelí dvěma problémům:

– najít porovnatelné nemovitosti, tzn. takové, které vyka-
zují parametry udržitelného návrhu;

– identifikovat fyzikální charakteristiky a atributy oce-
ňované nemovitosti a porovnatelných nemovitostí,
které indikují stupeň udržitelnosti.

Je možné vycházet z popisů budov, jejich paspartů a energe-
tických certifikátů, a pokud nejsou k dispozici, tak z vlastní-
ho posouzení, které musí být založeno na znalostech princi-
pů udržitelného rozvoje. Cenotvorné odlišnosti (mezi oceňo-
vanou nemovitostí a nemovitostmi pro porovnání) mohou
být způsobeny odlišnými podmínkami transakcí, za nichž
byly ceny dohodnuty nebo navrhnuty, a odlišnými cenotvor-
nými vlastnostmi nemovitostí. Čím jsou tyto rozdíly větší,
tím větší bude rozdíl mezi známou cenou porovnatelných
nemovitostí a hledanou hodnotou oceňované nemovitosti.
Ceny porovnatelných nemovitostí je nutné vhodně upravit,
korigovat, v závislosti na směru a rozsahu odlišností. 

Představme si hypotetický případ ocenění – znalec je
osloven, aby provedl ocenění energeticky efektivního rodin-
ného domu postaveného z ekologických stavebních materiá-
lů (přátelských životnímu prostředí). Dále předpokládejme,
že je schopen pro aplikaci porovnávací metody zajistit pouze
data o nemovitostech, které nejsou energeticky efektivní ne-
bo jsou postaveny z běžných stavebních materiálů. I v tomto
případě lze použít porovnávací metodu – energetická efek-
tivnost a stavební materiál se vztahují pouze k jednomu z fak-
torů porovnání – k fyzikálním charakteristikám nemovitosti,
tzn. technické faktory. Znalec by měl být bez větších problé-
mů schopen do ocenění zahrnout otázku udržitelnosti i v těch
případech, kdy nejsou k dispozici aktuální údaje o obcho-
dech s nemovitostmi použitelné pro přímé porovnání.
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Výnosová metoda
Při použití této metody jsou hlavními vstupními paramet-

ry tržní nájemné (pro stanovení potenciálního hrubého výno-
su), provozní náklady (pro stanovení čistého provozního
výnosu) a kapitalizační nebo diskontní míra (tab. 1). Udrži-
telné konstrukční vlastnosti nemovitosti mohou ovlivňovat
všechny tři vstupní parametry:
– potenciální hrubý výnos je celkový výnos z nemovitosti za

předpokladu 100% využití nemovitosti, bez odpočtu pro-
vozních nákladů, obvykle vyčíslený za 1 rok. Jsou to plat-
by nájemného na základě existujících nebo potenciálních
smluvních vztahů mezi pronajímatelem a nájemci (tzv.
realitní výnosy). Dále to mohou být i výnosy z nerealit-
ních činností;

– efektivní hrubý výnos je potenciální hrubý výnos snížený
o předpokládaný výpadek nájemného, tzn. ztráty příjmu
spojené s neobsazeností části prostor, s výměnou nájemní-
ků (stěhování, hledání nového nájemníka, úprava prostor),
prodlevou nájemníků s placením nájemného, živelnými
katastrofami, dlouhodobými poruchami apod.;

– čistý provozní výnos je očekávaný čistý výnos z nemovi-
tostí, který zjistíme odečtením celkových provozních
nákladů od efektivního hrubého výnosu;

– provozní náklady definujeme pro potřeby oceňování ne-
movitostí jako náklady nutné k provozu nemovitostí, které
zajiš�ují dosažení a udržení efektivního hrubého výnosu.
Jsou to daň z nemovitostí, pojištění nemovitostí, dále ná-
klady na dodávku médií (elektřiny, plynu, vody, tepla,
teplé vody, kanalizace, telekomunikace), náklady na
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na provoz technických
zařízení (např. zdroje vytápění a přípravy teplé vody,
vzduchotechniky, klimatizace, výtahů, trafostanice, roz-
vodny, náhradních energetických zdrojů apod.), náklady
na údržbu a opravy, pravidelné revize a preventivní pro-
hlídky technických zařízení, náklady na úklid a správu
nemovitosti [16].

Udržitelné provedení konstrukcí může výrazně redukovat
provozní náklady, což vede k vyšším čistým provozním
výnosům. Většinou však ovlivňuje především ty položky
výdajů, které hradí uživatel (nájemce) nemovitosti, např. ná-
klady na vytápění, chlazení, osvětlení, spotřebu vody. Tyto
položky se ovšem do výpočtu čistého provozního příjmu
nemovitosti nezahrnují. Nicméně udržitelné provedení kon-
strukcí se může projevovat snížením nákladů na údržbu a
obnovu a nákladů na správu nemovitosti [17], [18]. A to již
jsou položky, které jdou k tíži vlastníka nemovitosti a zahr-
nují se do výpočtu čistého provozního výnosu nemovitosti.
Znalci tedy mohou takové snížení nákladů vzít v úvahu při
výpočtu čistého provozního příjmu nemovitosti.

Udržitelné provedení konstrukcí ovlivňuje i dosažitelné
nájemné z oceňované nemovitosti. Pro znalce však může být
složité odůvodnit vyšší nájemné pro udržitelné nemovitosti,
protože je takřka nemožné porovnatelné nemovitosti najít.

Převést výnosy na současnou hodnotu lze dvěma základ-
ními způsoby, a to diskontováním a kapitalizováním [19].

Diskontování aplikujeme tehdy, máme-li k dispozici řadu
jednotlivých budoucích, obvykle ročních, výnosů, jejichž
výše může být proměnlivá. Jednotlivé výnosy je třeba od-
úročit na současné hodnoty, a poté sečíst – součet je považo-
ván za výnosovou hodnotu nemovitosti (jde o metodu dis-
kontovaných cash-flow). K odúročení se používá diskontní
míra. Kapitalizování aplikujeme tehdy, máme-li k dispozici
jediný reprezentativní výnos. Kapitalizační míra odráží
vztah mezi jednotlivým ročním čistým výnosem nemovitos-
ti a její tržní hodnotou. 

Nejvýznamnějším vstupním faktorem, pomocí kterého
můžeme zohlednit udržitelné provedení stavby, je kapitali-
zační nebo diskontní míra. A� již používáme diskontní, nebo
kapitalizační míru, obě by měly odrážet rizika spojená s oce-
ňovanou nemovitostí. (Kapitalizační míra by měla odrážet
všechna rizika, zatímco diskontní míra pouze ta, která ne-
jsou explicitně zahrnuta v dalších vstupních datech ocenění
– diskontované cash-flow.) Základem pro určení kapitali-
zační a diskontní míry je analýza porovnatelných nemovi-
tostí, dále pak znalosti rozhodných tržních faktorů a ekono-
mických indikátorů. Při určování diskontní a kapitalizační
míry se v podstatě provádí odhad budoucího vývoje. A právě
proces stanovování úrokové míry umožňuje zahrnout nepří-
mo veškeré výhody a benefity udržitelných staveb do vyčís-
lení tržní hodnoty nemovitosti. Například pro nižší provozní
náklady a vyšší uživatelský komfort, který zvyšuje atraktiv-
nost nemovitosti na trhu a který ve výsledku vede k nižší
neobsazenosti, nižšímu riziku ztráty nájemníků, a tím ke sta-
bilnějšímu cash-flow. Použití ekologických stavebních ma-
teriálů vede k menšímu riziku soudních sporů a pokut. Prob-
lém je, že ne všichni znalci dokáží správně stanovit kapitali-
zační a diskontní míru a správně do její výše promítnout
nadřazenost nemovitostí navržených v souladu s požadavky
udržitelného rozvoje.

Konečné rozhodnutí přiřadit udržitelné nemovitosti určitý
bonus závisí na schopnosti znalce vysvětlit a odůvodnit zá-
sadní předpoklady a důvody, které k použití bonusu vedly.
Jak stanovit míru výnosnosti? Nelze ji přesně vypočítat,
pouze odhadnout. S použitím stavebnicového způsobu odha-
du míry výnosnosti jako dosahovanou míru výnosnosti u ob-
dobných typů nemovitostí upravenou o přirážky nebo sráž-
ky (potenciální rizika)

iv = ip ± Δi , (1)

kde iv je míra výnosnosti, ip míra výnosnosti dosahovaná
u obdobných nemovitostí, Δi jsou přirážky a srážky repre-
zentující odlišnosti výchozí míry výnosnosti.

Další možností je porovnání s výnosností relativně bez-
pečného typu investic, např. státních pokladničních pouká-
zek, a připočtení rizikové prémie

iv = ip + Δi , (2)

kde iv je míra výnosnosti, ip míra výnosnosti bezpečné inves-
tice na finančním trhu, Δi jsou přirážky reprezentující rizika,
hrozby, nevýhody ve srovnání s bezpečnou investicí.

Rizika [20], [21] ve vztahu k nemovitostem lze dělit na
systémová a nesystémová. Systémová spočívají v makro-
ekonomickém pohledu, působí globálně, např. politická situa-
ce, stav a vývoj ekonomiky, mezinárodní politická situace,
mezinárodní ekonomická situace (globalizace, provázanost
trhů), pohyb devizových kurzů, změny úrokových měr, in-
flace apod.

Nesystémová rizika se v případě nemovitostí mění podle
druhu nemovitosti a oblasti trhu [22]. Mezi rizika, která vy-

potenciální hrubý výnos (PHV)

   –  výpadek nájemného a ztráty (r VN)

=  efektivní hrubý výnos (EHV)

–  provozní náklady (PN)

         = čistý provozní výnos (V)

Tab. 1. Vztah mezi veličinami pro výpočet výnosové hodnoty
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plývají přímo z podstaty nemovitostí patří např. rizika:
– technická, tj. závady nebo poruchy staveb (stavební

materiál, technologie, vybavení, statika, údržba, opo-
třebení, požární bezpečnost);

– technická, tj. pozemek (výskyt radonu, ekologická zá-
těž, složité zakládání, stísněnost staveniště, podmíněné
investice);

– ekonomická (rychlé ekonomické a morální zastarává-
ní, variabilita, flexibilita, zadlužení, podíl cizího kapi-
tálu).

Mezi rizika daná okolním prostředím, lokalitou, v níž se
nemovitost nachází, patří:

– rozvoj území (kvalita prostředí, územní plán, zastavě-
nost, vývoj infrastruktury, dopravní dostupnost, záso-
bování médii, výhled, oslunění);

– poloha nemovitosti (záplavová oblast, sesuvy půdy,
nadměrný hluk);

– sociálně demografická (vývoj populace, rozvrstvení,
migrace);

– ekonomická (změna nabídky a poptávky, kupní síla,
změna provozních nákladů, změna nájmů, změna ceny
materiálů, stavebních  a udržovacích prací, přehodno-
cení nejlepšího a nejvyššího užití);

– jiná (konfliktní sousedé, nedořešené spoluvlastnické
vztahy, omezené možnosti pojištění apod.).

V přehledu možných rizik v tab. 2 lze nalézt hned několik
takových, která by mohla být použita při argumentaci nižší-
ho rizika spojeného s udržitelnou nemovitostí (označena
kurzivou).

Argumentace vyšší tržní hodnoty 
udržitelných staveb

Udržitelné nemovitosti vykazují mimo jiné nižší provozní
náklady (zejména na dodávku energií) a vyšší uživatelský
komfort. To způsobuje vyšší atraktivnost nemovitosti na
trhu (prodejnost, pronajímatelnost), menší riziko neobsaze-
nosti pronajímaných ploch, menší riziko ztráty nájemníků, a
tím stabilnější cash flow. Použití ekologických stavebních
materiálů vede k menšímu riziku soudních sporů a pokut
(obr. 1).

Závěr
Vnímání udržitelných nemovitostí jako zboží se začíná

měnit. Účastníci trhu si uvědomují přínosy a rizika spojená
s vlastnictvím a užíváním takových nemovitostí. Nemovi-
tosti jsou oceňovány, pojiš�ovány, úvěrovány, jsou předmě-
tem rozhodovacích procesů po celou dobu své životnosti.
A to je výzva pro vývoj odpovídajících metodických přístu-
pů a podpůrných rozhodovacích nástrojů. Nadefinovat a
popsat klíčové indikátory užitku a udržitelnosti a navrhnout
odpovídající hodnoticí schémata není pouze akademický úkol.
Klienti potřebují informace o stavbě korespondující s hod-
notícím a oceňovacím systémem. Je třeba kombinovat zna-
losti a zkušenosti z oblasti ekonomiky nemovitostí s technic-
kými zkušenostmi a znalostmi sociálních otázek a vztahů
k životnímu prostředí. 

Udržitelné nemovitosti mají vyšší technickou hodnotu, a
současně i tržní hodnotu, jsou odolnější morálnímu opotře-
bení. Jejich provoz je levnější, poskytují vyšší kvalitu živo-
ta a zlepšují image vlastníka. Mají vyšší potenciál růstu.
V tržním ocenění nemovitosti lze zohlednit, že jde o udrži-
telnou nemovitost.
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Schneiderová Heralová, R.: Valuation of Real Estate
Respecting Sustainability

This paper looks at valuation of a new market segment,
which is sustainable real estate. Sustainable construc-
tions have a higher technical and market value, and they
are more resistant to moral wear. Their operation is
cheaper, they provide a higher life quality and improve
the owner’s image. Also, their growth potential is higher,
which should be assumed in market valuation. 

Schneiderová Heralová, R.: Immobilienbewertung mit
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit 

Der Artikel befasst sich mit der Bewertung eines neuen
Marktsegments, welches nachhaltige Immobilien sind.
Nachhaltige Gebäude haben einen höheren Sachwert und
Verkehrswert und sind beständiger gegen moralischen
Verschleiß. Ihre Unterhaltung ist billiger, sie gewähren
eine höhere Lebensqualität und verbessern das Image
des Eigentümers. Sie haben ein höheres Wachstumspo-
tenzial, was bei der Marktbewertung berücksichtigt wer-
den muss. 

Obr. 1. Znaky udržitelných staveb 
a z nich vyplývající ekonomické efekty
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Testování generátorů normálního rozdělení
sloužících pro simulaci geodetického měření – část 1

Ing. Pavel TŘASÁK,
doc. Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Nejen při řešení výzkumných projektů se často vyskytu-
je nutnost provést simulaci výpočtu, případně simulaci
měření. V případě inženýrské geodézie a laserového ske-
nování se obvykle předpokládá, že měření a jejich chyby
mají normální (Laplaceovo–Gaussovo) rozdělení. Při si-
mulaci měření je tedy nutné generovat data právě s tímto
rozdělením pravděpodobnosti. Příspěvek se zabývá vys-
větlením některých jednodušších metod a algoritmů pro
řešení tohoto úkolu. 

Úvod
Generování hodnot s normálním rozdělením pravděpo-

dobnosti je v oblasti inženýrské geodézie a laserového ske-
nování poměrně častá úloha, výsledky se využívají při vy-
tváření simulací měření (např. v [1], [2]) a slouží tam, kde je
možno výpočetně zjednodušit či obejít zdlouhavý a náklad-
ný proces měření.

Základní princip počítačového generování souborů hod-
not s normálním rozdělením sestává ze dvou kroků (obr. 1).
Pomocí zvoleného generátoru pseudonáhodných čísel je nej-
prve vytvořen soubor s rovnoměrným rozdělením pravděpo-
dobnosti s hodnotami z intervalu <0, 1). Tento soubor je
následně pomocí příslušné metody přetransformován do
normovaného normálního rozdělení N (0, 1) se střední hod-
notou μ = 0 a rozptylem σ2 = 1, popř. do normálního rozděl-
ní N(μ, σ 2) s nestandardizovanými parametry μ ≠ 0, σ 2 ≠ 1.
V některých případech generování se využívají postupy,
v nichž se jako výsledné hodnoty souboru normálního roz-
dělení přijímají pouze některé z hodnot souboru s rozděle-
ním rovnoměrným. V těchto případech může velikost sou-
boru rovnoměrného rozdělení výrazně přesáhnout konečnou
velikost normálního souboru.

Obr. 1. Princip generování souborů s normálním rozdělením

Hodnoty s rovnoměrným rozdělením lze generovat různý-
mi algoritmy. Teorie a vysvětlení fungování těchto metod již

přesahuje rámec tohoto příspěvku, proto jsou tyto metody,
poskytující dle literatury různě kvalitní výsledky, dále zjed-
nodušeně popsány a při hodnocení kombinovány s metoda-
mi generování normálního rozdělení tak, aby byl vyhodnocen
jejich případný vliv na kvalitu a rychlost získání výsledků.

Jako metody pro generování (transformaci) hodnot nor-
málního rozdělení a jejich porovnání byly vybrány metody
principiálně jednoduché a jednoduše programovatelné.

Pro generování hodnot bylo využito open source progra-
mového balíku Scilab verze 5 [3].

Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti
Rovnoměrné je takové rozdělení, které přiřazuje všem hod-

notám náhodné veličiny v daném intervalu x ∈ (a, b) stejnou
pravděpodobnost.

Hustota pravděpodobnosti ϕ (x) náhodné veličiny rovno-
měrného rozdělení je dána frekvenční funkcí

(1)

kde x ∈ (– ∞, + ∞) je hodnota náhodné veličiny.

Distribuční funkce normálního rozdělení je dána integrací
frekvenční funkce

(2)

Zvláštním případem je normované rovnoměrné rozdělení
pravděpodobnosti, při kterém nabývá spojitá náhodná veliči-
na hodnot z intervalu (0, 1). Charakteristiky rozdělení, jako
jsou střední hodnota μr a rozptyl σr

2, jsou v tomto případě
rovny

(3)

(4)

Normální (Laplaceovo–Gaussovo) 
rozdělení pravděpodobnosti

Obecně lze říci, že toto rozdělení je použitelné všude tam,
kde kolísání náhodné veličiny je způsobeno součtem velké-
ho počtu nepatrných a vzájemně nezávislých vlivů. U větši-
ny geodetických měření se předpokládá, že náhodné chyby
mají toto rozdělení. 

Hustota pravděpodobnosti ϕ (x) náhodné veličiny normál-
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ního rozdělení je dána frekvenční funkcí

(5)

kde x ∈ (– ∞, + ∞) je hodnota náhodné veličiny. Frekvenční
funkce má dva parametry, a to střední hodnotu náhodné veli-
činy μ a rozptyl (varianci) σ2. V případě náhodného výběru,
pocházejícího z normálního rozdělení, je střední hodnota μ
odhadována aritmetickým průměrem x– a variance výběro-
vým rozptylem s2. Normální rozdělení je značeno N(μ, σ2).
Grafem frekvenční funkce normálního rozdělení je Gausso-
va křivka (obr. 2).

Obr. 2. Frekvenční funkce normálního rozdělení N(μ, σ 2)

Distribuční funkce normálního rozdělení je dána integrací
frekvenční funkce

(6)

Zvláštním případem je normované normální rozdělení se
střední hodnotou μ = 0 a rozptylem σ2 = 1. Frekvenční funkce
má v tomto případě tvar

(7)

kde x ∈ (– ∞, + ∞) je normovaná hodnota náhodné veličiny
normálního rozdělení.

Při praktických aplikacích se nejprve generují hodnoty
normovaného normálního rozdělení N(0, 1). Tyto hodnoty
se následně převádějí do normálního rozdělení s nestandar-
dizovanými parametry N(μ, σ 2). Předkládaný příspěvek je
zaměřen pouze na generování normovaného normálního
rozdělení.

Generování hodnot rovnoměrného rozdělení
Základní princip generování hodnot rovnoměrného rozdě-

lení lze nejsnáze ukázat na jednom z nejstarších a nejjedno-
dušších generátorů pseudonáhodných čísel (např. podle [4],
[5]), na lineární kongruentním generátoru (LCG). Tento
generátor je definován vztahem

xi+1 = (axi + b) mod m , (8)

kde operace mod (modulo) představuje zbytek po celočísel-
ném dělení, a, b a m jsou vhodně zvolené konstanty. Počá-
teční nastavení je dáno počáteční hodnotou x0 a nazývá se
„random seed“ (náhodné semínko). Je tedy zřejmé, že vol-
bou konstant (stavových hodnot) a počáteční hodnoty je pře-
durčena celá posloupnost generovaných hodnot. Tento gene-

rátor vytváří posloupnost celých čísel s rovnoměrným rozdě-
lením pravděpodobnosti v rozsahu 0 ≤ xi < m. Pro získání
hodnot v intervalu <0, 1) postačí hodnotu xi dělit m. Lze
dokázat, že nejpozději po m vygenerovaných číslech se zač-
ne opakovat stejná posloupnost (m je tzv. perioda generáto-
ru). Tento jednoduchý generátor s různými konstantami je
použit v mnoha běžně používaných programovacích jazy-
cích, např. glibc (GCC), Microsoft Visual C/C++, Borland
C/C++, Borland Delphi.

Lineární kongruentní generátor má mnohé vady, jejichž
popis již přesahuje rámec tohoto příspěvku. Proto bylo vy-
tvořeno velké množství jiných, komplikovanějších a lepších,
přesto však pracujících na obdobném principu. Mnohé gene-
rátory pseudonáhodných čísel jsou např. základem vytváře-
ní šifrovacích klíčů, a proto je tato oblast velmi obsáhlá.

Vzhledem k množství dostupných možností byly pro tes-
tování využity pouze generátory rovnoměrného rozdělení
vestavěné v programu Scilab. Kromě nich existují desítky
dalších, porovnání by pak již nemohlo být přehledné a
implementace do programu Scilab by nebyla homogenní,
bylo by nutné je zavést jako externí funkce. Použity byly
generátory dále uvedené v tab. 1, popis lze také nalézt v ma-
nuálu k programu. Pojmenování bylo přejato z označení v
programu.

Tab. 1. Generátory pseudonáhodných čísel

Generování hodnot normálního rozdělení
Jako metody pro generování, či spíše transformaci hodnot

z rovnoměrného rozdělení na hodnoty s normálním rozděle-
ním, byly vybrány metody principiálně jednoduché a jedno-
duše programovatelné, konkrétně Boxova–Mullerova trans-
formace, inverzní transformace, metoda odmítání a metoda
založená na centrální limitní větě. Například Ziggurat algorit-
mus (používaný v prostředí Matlab) byl vzhledem ke své slo-
žitosti a nutnosti použití tabelovaných hodnot vynechán [6].

Boxova–Mullerova transformace
Metoda publikovaná v [7] spočívá v transformaci dvou

hodnot u1, u2 s rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti
v intervalu <0, 1) na dvě hodnoty v1, v2 s rozdělením normo-
vaným normálním s využitím vztahů

(9)

Tuto metodu je možno vyjádřit i v polární formě [9]. V tomto
případě je dvojice hodnot u1, u2 s rovnoměrným rozdělením
v intervalu <0, 1) pomocí níže uvedených vztahů nejprve
transformována do intervalu <–1, +1) 

U1 = 2u1 – 1,   U2 = 2u2 – 1 . (10)

Označení Typ generátoru
Počet 
stav. 

hodnot
Perioda

urand lineární kongruentní 1 231

clcg2
kombinující 2 lineární kongruentní 

generátory  (P. L'Ecuyer)
2 261

clcg4
kombinující 4 kongruentní 
generátory  (P. L'Ecuyer)

4 2121

kiss Keep It Simple Stupid (G. Marsaglia) 4 2123

fsultra
Subtract-with-Borrow 

(A. Zaman, G. Marsaglia)
39 10356

mt
Marsenne – Twister 

(M. Matsumoto, T. Nishimura)
625 219937
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Je-li dodržena podmínka 

0 < s < 1 , (11)

kde s = U1
2 + U2

2 , (12)

jsou hodnoty s normálním rozdělením určeny dle vztahů

v1 = aU1,         v1 = aU2 , (13)

(14)

Není-li podmínka (11) dodržena, dvojice hodnot u1, u2 je
z výpočtu vyřazena a generování začíná znovu. Výhodou
tohoto postupu je eliminace výpočtů goniometrických funk-
cí, které je výpočetně náročnější.

Inverzní transformace
Metoda je založena na využití distribuční funkce normál-

ního rozdělení pravděpodobnosti F(x) (6). Generování pro-
bíhá tak, že vygenerovaná hodnota u1 s rovnoměrným rozdě-
lením <0, 1) se pomocí inverzní funkce k F(x) transformuje
na hodnotu s normálním rozdělením. Inverzní funkci k F(x)
nelze analyticky vyjádřit, je nutné výpočet provést pomocí
metod numerické matematiky. Dle rovnice 

(15)

je opakovaným výpočtem určena hodnota x. Numerickou
integraci lze řešit např. Simpsonovou metodou, nalezení
hodnoty x pak metodou půlení intervalu (obojí blíže viz
např. [8]). 

Metoda je vzhledem k opakované numerické integraci
velmi výpočetně náročná. Pro usnadnění je při zpracování
dnes často využíváno aproximace inverzní distribuční funk-
ce. Základní princip metody inverzní transformace je sche-
maticky znázorněn na obr. 3.

Metoda odmítání 
Metoda odmítání je založena na plošné interpretaci Gaus-

sovy křivky, detaily lze nalézt např. v [9]. Při generování je
nejprve vytvořena dvojice hodnot u1, u2 z rovnoměrného
rozdělení v intervalu <0, 1). Následně je první z dvojice hod-
not u1 přetransformována do rovnoměrného rozdělení z in-
tervalu odpovídajícímu definičnímu oboru frekvenční funk-
ce normovaného normálního rozdělení x ∈ (– ∞, + ∞). V na-
šem případě byl tento interval volen v relativních mezích 
<–3,5; 3,5). V dalším kroku je hodnota u2 převedena z pů-
vodního intervalu <0, 1) do intervalu odpovídajícího oboru
hodnot frekvenční funkce normovaného normálního rozdě-
lení <0; 1/√

—
2π )

(16)

Platí-li vztah                   c2 ≤ ϕ(c1) ,                           (17)

kde ϕ(c1) je určeno dle (7), je hodnota c1 hledanou genero-
vanou hodnotou s normálním rozdělením. Není-li podmínka
(17) splněna, hodnoty u1, u2 jsou vyloučeny a generování se
opakuje. Nevýhodou této metody je skutečnost, že i přes
známou velikost výsledného vygenerovaného souboru není
možné předem stanovit nutný počet vygenerovaných dvojic
u1, u2. Schematické znázornění základního principu metody
odmítání je na obr. 4.

Obr. 4. Princip metody odmítání

Metoda založená na centrální limitní větě
Velmi jednoduchá metoda, uvedená např. v [10], je zalo-

žena na centrální limitní větě. Součet n hodnot s rovnoměr-
ným rozdělením u1 až un se blíží asymptoticky normálnímu
rozdělení, generování se pak uskutečňuje dle vztahu

(18)

kde x je výsledná hodnota normálního rozdělení.

Závěr
V předkládaném příspěvku byl nastíněn základní princip

generování souborů hodnot s normálním rozdělením pravdě-
podobnosti. Příspěvek obsahuje stručný popis rovnoměrné-
ho a normálního rozdělení pravděpodobnosti, princip gene-
rování rovnoměrného rozdělení pomocí lineárního kon-
gruentního generátoru a dále čtyři základní metody transfor-
mace rovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti na rozděle-
ní normální. Navazující část příspěvku v příštím čísle časo-
pisu bude zaměřena na posouzení kvality zde uváděných
generátorů normálního rozdělení, a to z hlediska jejich vyu-
žití v oblasti simulace geodetického měření.

kde

Obr. 3. Princip metody
inverzní transformace
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Příspěvek byl vypracován s podporou výzkumného
záměru MSM 6840770001 „Spolehlivost optimalizace a
trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí“.
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Třasák, P. – Štroner, M.: Testing of Generators of Nor-
mal Distribution for Simulation of Geodetical Surveying
– Part 1

The necessity to perform simulation of a computation, or
measurement often occurs when solving research proj-
ects and in other jobs as well. In engineering geodesy and
laser scanning, measurement and its errors are usually
expected to have a normal (Laplace–Gauss) distribution.
Therefore, data should be generated with this probabili-
ty distribution in measurement simulation. This article is
aimed at explaining simpler methods and algorithms for
the solution of this task. 

Třasák, P. – Štroner, M.: Erprobung von zur Simulation
geodätischer Messungen dienenden Generatoren der
Normalverteilung – Teil 1

Nicht nur bei der Lösung von Forschungsprojekten er-
gibt sich oft die Notwendigkeit, eine Simulation einer Be-
rechnung beziehungsweise einer Messung durchzu-
führen. Im Falle der Ingenieurgeodäsie und des Laser-
scannens wird gewöhnlich vorausgesetzt, dass die Mes-
sungen und ihre Fehler eine Normalverteilung (nach
Moivre-Laplace, Gauß) haben. Bei der Simulation einer
Messung ist es daher notwendig, die Daten gerade mit
dieser Normalverteilung der Wahrscheinlichkeit zu
generieren. Der Beitrag befasst sich mit der Erklärung
einiger einfacherer Verfahren und Algorithmen für die
Lösung dieser Aufgabe. 

17. – 22. ledna 2011

Nové výstaviště Mnichov

www.bau-muenchen.com

�dizertace

Kyslíkový režim biologických nádrží
Ing. Marek Štencel

Práce se zabývá problematikou kyslíkového režimu v aerob-
ních biologických nádržích. Výsledky byly použity k verifi-
kaci výpočtů na poloprovozních modelech. Předkládaná
práce poukázala na možnosti řízení kyslíkového režimu,
použití propustných přepážek a nutnosti vícestupňových
systémů.

Radiační ochrana lékařských 
diagnostických a terapeutických pracoviš�
Ing. Lubomír Vítek

Dizertační práce řeší vybrané problémy související s radiač-
ní ochranou lékařských diagnostických a terapeutických pra-
coviš�. Jde především o vysokoenergetické zdroje záření li-
neárních urychlovačů. Jednotlivé části práce se zabývají vý-
počtem stínicích konstrukcí, volbou vhodných surovin pro
těžké betony a ověřováním homogenity a stínicích vlastnos-
tí nově budovaných objektů radiometrickými metodami.
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NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
PODLE EN 1992-1-1

16. – 17. září 2010 
Masarykova kolej, Praha 

Workshop je zaměřen na navrhování betonových kon-
strukcí dle EN 1992-1-1. Hlavním cílem je výměna zkuše-
ností získaných při navrhování podle této normy. Budou
zde zmíněny podklady, z nichž vychází EN 1992-1-1, a
uvedeny hlavní rysy národních příloh členských států.
Předpokládá se i uvedení praktických pomůcek pro navr-
hování. Z diskuze by pak měly vyplynout náměty na zlep-
šení normových ustanovení. 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

15. 6. 2010
Zaslání plného znění přijatého příspěvku 

15. 7. 2010
Uzávěrka přihlášek se sníženým vložným, 

rezervace ubytování

KONTAKTY

DCS 2010
ČVUT – Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Tel.: 224 354 633, Fax: 233 335 797
E-mail: dcs2010@fsv.cvut.cz

http://concrete.fsv.cvut.cz/dcs2010

Z Mohelnice do Stavenic 
přes šest nových mostů

Mezi obcemi Mohelnice a Stavenice byla koncem listopa-
du otevřena nová komunikace. Úsek hlavní trasy je dlouhý
950 m a technicky velmi zajímavý – zahrnuje šest mostů a
vzhledem k inundačnímu území je celý v násypu. Nově
vybudovaná komunikace se nachází v údolní nivě řeky
Moravy, přičemž přes řeky Moravu a Mírovku stojí mosty
dva. První most je jednopólový prostě uložený nosník zavě-
šený na dvou ocelových obloucích. Druhý pak je trvalý des-
kový dodatečně předepnutý monolitický betonový spojitý
rám o dvou polích s horní mostovkou. Zbývající čtyři mosty
jsou inundační.

Nová silnice je nejen technicky zajímavá, ale především
přispěje k plynulé a bezpečné dopravě i v době záplav, kdy
byla původní silnice často i několik týdnů neprůjezdná. Zho-
tovitelem stavby je společnost Skanska DS. Investorem
stavby je Olomoucký kraj a byla financována z prostředků
Regionálního operačního programu Střední Morava.

Tisková informace

� zprávy

www.cesb.cz

Praha 30. 6. – 2. 7. 2010
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