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Krátké konzoly jsou v současné době velmi používaným
prvkem v prefabrikované výstavbě. Vzhledem k tomu, že
jde o poruchové oblasti, je třeba věnovat jejich návrhu
pozornost. V příspěvku je uveden postup navrhování
železobetonových krátkých konzol užitím příhradové
analogie (strut-and-tie modely). Uvedenou metodiku
doporučuje ČSN EN 1992-1-1 [1] pro navrhování beto-
nových konstrukcí.

Úvod
Velké množství poruch železobetonových konstrukcí je

způsobeno chybným návrhem detailů a dílčích prvků, mezi
které patří i krátké konzoly. Jde o poruchové oblasti, v nichž
v průřezech není průběh poměrných přetvoření lineární. 

Dosud platná česká norma [2] uvádí pro navrhování krát-
kých konzol postup se stanovením vztažného bodu. Platnost
normy [2] končí k 31. březnu 2010 a jediným platným před-
pisem pro navrhování betonových konstrukcí bude evropská
norma [1], tzv. Eurokód 2. V evropské normě [1], která v sou-
časné době platí souběžně s českou, je pro návrh a posouze-
ní výztuže krátkých konzol doporučeno využití metody pří-
hradové analogie – strut-and-tie modelů. Navrhování pro-
střednictvím uvedených modelů je progresivní díky jedno-
duchému a názornému získání výsledků. Řešení není pracné
a je snadno ověřitelné. 

Článek uvádí řešení běžné krátké konzoly se svislým zatí-
žením a dvě možné varianty vyztužení. Další příklady řeše-
ní různých typů D-oblastí pomocí strut-and-tie modelů jsou
uvedeny např. v [3] a [4].

Příhradové modely pro řešení poruchových oblastí
Poruchové oblasti konstrukce (D-oblasti) jsou části kon-

strukce, kde neplatí Bernoulliho–Navierova hypotéza zacho-
vání rovinnosti průřezů po přetvoření, tj. průběh poměrných
přetvoření v průřezu není lineární. Při navrhování konstruk-
cí obsahujících D-oblasti je třeba kromě globální analýzy
konstrukce řešit podrobně jednotlivé poruchové oblasti.
Možným postupem je nelineární analýza, která je však pro
běžnou praxi obvykle příliš složitá a pracná. 

Norma [1] doporučuje pro řešení D-oblastí užití příhrado-
vých modelů (strut-and-tie). Tlačené pruty (vzpěry = struts)
se volí v oblastech trajektorií hlavního tlaku při pružném

působení konstrukce, obdobně tažené pruty (táhla = ties)
v oblastech tahových trajektorií. Návrh tahové výztuže se
provádí pro hodnoty sil v táhlech, tlakové síly je nutné
porovnat s únosností betonových vzpěr. Kromě toho je
nezbytné ověřit namáhání styčníků (uzlů). Posouzení napětí
ve vzpěrách a styčnících může vést k úpravám modelu, pří-
padně i geometrie konstrukce. Velikost vzpěr i uzlů musí být
dostatečná k přenesení sil, přičemž tlaková pevnost betonu
fcd (odvozená z jednoosé napjatosti) se upravuje podle namá-
hání. Ve vzpěrách se návrhová hodnota pevnosti redukuje,
v uzlech jde o snížení či zvýšení podle uspořádání a namá-
hání uzlu [4], [6].

Postup při návrhu krátkých konzol
Podle stále platné české normy [2] jsou jako krátké kon-

zoly označovány betonové konzoly s výškou hc v mezích 1,1 ac

až 2,0 ac, kde ac je vyložení konzoly. Navrhují se na namá-
hání ohybovým momentem určeným ke vztažnému bodu a
na namáhání posouvající silou působící ve vetknutí. Poloha
vztažného bodu je normou definována uvnitř sloupu, půdo-
rysně ve vzdálenosti a rovné 1/6 šířky podpory, minimálně
však 100 mm. Poloha vztažného bodu tedy nezávisí na veli-
kosti a poloze zatížení. 

Evropská norma [1] doporučuje užít pro analýzu krátkých
konzol příhradový model vytvořený z přímých tlačených a
tažených prutů. Pro rozhodnutí o použití správného příhra-
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Obr. 1. Příhradový model pro „krátkou“ konzolu (ac ≤ 0,5 hc)
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dového modelu je nejprve nutno krátké konzoly zařadit
podle typu. Rozdělení na typy závisí na poměru vyložení
konzoly ac k výšce průřezu hc. Konzoly, pro něž platí ac > hc,
se navrhují jako konzolové nosníky. V opačném případě jde
o krátké konzoly. Podle geometrických poměrů se rozlišují
krátké konzoly:

– „krátké“   ac ≤ 0,5 hc,
– „dlouhé“  0,5 hc < ac ≤ hc.

Doporučený příhradový model pro „krátkou“ konzolu je
uveden na obr. 1, příhradový model pro „dlouhou“ konzolu
je na obr. 2. Německá norma DIN 1045-1 [5], která není
v rozporu s evropskou normou, uvádí ještě „velmi krátkou“
konzolu, definovanou ac ≤ 0,4 hc (doporučený příhradový
model je uveden na obr. 3).

Postup návrhu výztuže krátkých konzol lze shrnout do tří
kroků, které jsou podrobněji popsány dále.

Stanovení rozměrů styčníku „B”
Styčník „B” se zatížením a popisem je uveden na obr. 4.

Rozměr a1 vychází z tlačené plochy betonu ve sloupu pod
konzolou a plyne ze vztahu 

a1 = FEd /b . σRd,max . (1)

Rozměr a2 styčníku se stanoví ze vztahu 

(2a)

případně při působení FEd a HEd je rozšířen

(2b)

kde FEd je svislá síla od extrémního zatížení;
HEd – vodorovná síla od extrémního zatížení;

b – šířka prvku;
d – účinná výška průřezu;

Δh – výška úložné desky;
a – vzdálenost určená ze vztahu a = ac + 0,5a1;

ac – rozměr podle obr. 1 nebo obr. 2;
σRd,max – maximální napětí, které může působit na hranách

styčníku, určené ze vztahu 

σRd,max = k1 ν´ fcd, (3)

kde k1 = 1,0 a ν´ je součinitel, který se stanoví ze
vztahu ν´ = 1 – fck/250 ( fck v MPa).

Vzhledem k tomu, že do styčníku B vstupuje více tlače-
ných diagonál různých sklonů, je vhodné všechny síly ze
vzpěr rozložit na vodorovné a svislé složky, ze kterých se
stanoví rozměry styčníku a1 a a2. Rozměr styčníku a3 lze
dopočítat na základě vztahů v pravoúhlém trojúhelníku
z velikostí a1 a a2.

Stanovení plochy výztuže
Návrh hlavní tahové výztuže pro „krátkou“ i „dlouhou“

konzolu (obr. 1, obr. 2) je totožný a musí splňovat podmínku

As ≥ As,req, (4)

kde As je plocha navržené výztuže;
As,req – nutná plocha výztuže, určená podle vztahu 

As,req = Ft / fyd; (5)

Ft je síla v táhle, které vychází ze styčníku A (obr. 1 a
obr. 2), síla se stanoví jako vodorovná složka sil
od zatížení, což je (FEdcotθ + HEd);

θ – úhel sklonu tlakové diagonály, musí splňovat
podmínku 1,0 ≤ tanθ ≤ 2,5.

Plocha vodorovných třmínků pro „krátké“ konzoly musí
splňovat podmínky (6) a (9).

Asw ≥ Asw,req, (6)

66 STAVEBNÍ OBZOR 3/2010

Obr. 2. Příhradový model 
pro „dlouhou“ konzolu (0,5 hc < ac ≤ hc)

Obr. 4. Styčník „B“

Obr. 3. Příhradový model 
pro „velmi krátkou“ konzolu (ac ≤ 0,4 hc)
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kde Asw je plocha navržených vodorovných třmínků,

Asw,req = Fwd /fyd ; (7)

Fwd – síla přenášená prostřednictvím vložené příhrady
(obr. 1) určená podle 

(8a)

Fc´ = FEd .a/z, kde a, z jsou rozměry podle obr. 1,

Asw ≥ k1As, (9)

kde k1 je součinitel, doporučená hodnota dle národní přílohy
ČR je 0,25.

Plocha svislých třmínků pro „dlouhé“ konzoly musí spl-
ňovat podmínky (6) a (10). Síla Fwd pro určení Asw,req z pod-
mínky (6), přenášená prostřednictvím vložené příhrady 
(obr. 2), je stanovena ze vztahu 

(8b)

kde a, z jsou rozměry podle obr. 2.

V případě, že svislá složka od zatížení FEd je větší než
návrhová hodnota únosnosti VRd,c daná vztahem (11), musí
průřezová plocha svislých třmínků splňovat podmínku 

Asw ≥ k2 FEd /fyd, (10)

kde k2 je součinitel, doporučená hodnota dle národní přílohy
ČR je 0,5,

VRd,c = [CRd,c . k .(100ρl.fck)1/3]bwd ≥ νmin bw d, (11)

kde CRd,c =0,18/γc; γc = 1,5;
νmin = 0,035 k3/2 fck

1/2;
k =1 + (200/d)1/2 ≤ 2,0, kde d se dosazuje 

v milimetrech;
ρl = Asl /(bwd) ≤ 0,02;

Asl je plocha tahové výztuže, která je od uvažovaného
svislého průřezu protažena o hodnotu d a dále
řádně kotvena;

bw – nejmenší šířka průřezu v tažené oblasti.

Z příhradového modelu pro „dlouhé“ konzoly (obr. 2) je
patrné, že nosnou funkci plní svislé třmínky, které se navr-
hují na tahovou sílu Fwd. Návrh vodorovných třmínků v tom-
to případě norma [1] nestanovuje, ale je vhodné je umístit i
v případě konzoly „dlouhé“. Vodorovné třmínky v tomto
případě zachycují příčné tlaky z diagonály, která přímo spo-
juje styčníky A a B. Vodorovné třmínky by měly tvořit mini-
málně 25 % plochy svislých třmínků.

Posouzení styčníku „A” 
Ve styčníku „A“ (obr. 1, obr. 2) je třeba posoudit skuteč-

né napětí, které musí splňovat podmínku 

σRd,maxA ≥ σd,A, (12)

kde σd,A je napětí působící pod břemenem určené ze vztahu
σd,A = FEd/(aubu);

au,bu – rozměry úložné desky podle obr. 1 a obr. 2;

σRd,maxA – maximální napětí, které může působit pod břeme-
nem podle vztahu 

σRd,maxA = k2 ν ´fcd, (13)

kde k2 = 0,85 a ν ´ je součinitel určený ze vztahu 
ν ´ = 1 – fck/250 (fck v MPa).

Konstrukční zásady pro hlavní nosnou výztuž
Hlavní nosnou výztuž krátkých konzol obvykle tvoří

vodorovné smyčky, které jsou zakotveny do sloupu. Mini-
mální poloměr ohybu pro tyto smyčky je 7,5 profilu výztu-
že. Při vyztužení krátké konzoly je třeba přihlížet i k poloze
uložení břemene. Zásady pro velikost a umístění roznášecí
desky vzhledem k vodorovné nosné výztuži vyplývají z obr. 5.
Roznášecí deska pod břemenem by měla být vzdálena mini-
málně dva profily nebo na velikost krytí od vnitřního povr-
chu výztuže ve vrcholu smyčky nosné výztuže krátké konzo-
ly. Dále je třeba zajistit, aby střed roznášecí desky byl ve vět-
ší vzdálenosti od středu vodorovného ohybu smyčky o více
než tři profily směrem ke konci krátké konzoly (obr. 5).

Aplikace
Postup návrhu výztuže je uveden na konkrétním příkladu

krátké konzoly, jejíž geometrie je znázorněna na obr. 6.

Obr. 5. Závislost polohy roznášecí desky a hlavní vodorovné
výztuže tvořené smyčkami [7]

Obr. 6. Geometrie řešené krátké konzoly

;
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Svislé zatížení je zvoleno s ohledem na reálnou
situaci tak, že odpovídá reakci železobetonového
průvlaku o průřezu 0,4x0,7 m, délce 12 m a zatě-
žovací šířce 6 m. Na průvlaku leží stropní pane-
ly Spiroll a užitné zatížení je 5 kN m–2. Síla půso-
bící na krátkou konzolu FEd je tedy 650 kN.

Stanovení rozměrů styčníku „B” 
Maximální napětí ve styčníku se stanoví ze

vztahu (3) a pro uvedený konkrétní příklad je
jeho hodnota σRd,maxB = 20,07 MPa. Z toho vyplý-
vají rozměry styčníku „B“ (obr. 4) pro řešenou
konzolu a1 = 81 mm, a2 = 46 mm a a3 = 93 mm.

Stanovení hlavní vodorovné výztuže
Vnitřní síly, stanovené z příhradového modelu

krátké konzoly (viz obr. 1), jsou Ft = 367,28 kN,
Fc2 = 746,59 kN, Fwd = 195,55 kN

Potřebná plocha hlavní vodorovné výztuže,
stanovená pomocí (5), je tedy As,req = 844,75
mm2, což odpovídá 6 ∅ 14 (923,75 mm2) a tuto
výztuž tvoří tři vodorovné smyčky. Vnitřní
vodorovné třmínky jsou zvoleny dvoustřižné
profilu 8 mm a výpočtem podle (7) byl stanoven
jejich počet na šest kusů. Návrhová kotevní
délka pro hlavní nosnou výztuž byla stanovena
pro napětí v soudržnosti fbd = 2,31 MPa a vychá-
zí lbd = 420 mm. 

Posouzení styčníku „A” 
Rozměry styčníku „A“ (obr. 1) pro posouzení

podle vztahu (12) jsou a = 190,5 mm, z = 337
mm, ν ´ = 0,860. Skutečný úhel tlakové vzpěry
má tedy hodnotu θ = 60,5˚. Napětí ve styčníku
„A“ σd,A = 16,25 MPa. Maximální napětí ve styč-
níku „A“ se stanoví podle vztahu (13) a po dosa-
zení vychází pro řešenou konzolu 17,06 MPa.

Dvě varianty výkresu výztuže krátké konzoly
z obr. 6 jsou uvedeny na obr. 7 a obr. 8. Varian-
ta A (viz obr. 7) využívá pro hlavní nosnou
výztuž smyčky o maximálním možném polomě-
ru. Ve variantě B (viz obr. 8) je zvolen poloměr
smyček hlavní nosné výztuže menší, ale díky
prostřídaní je možné umístit je těsně nad sebe.

Závěr 
V článku je uveden postup a příklad navrhová-

ní krátkých konzol užitím příhradových modelů.
Uvedená metodika pro navrhování poruchových
oblastí doporučená evropskou normou je jedno-
duchá, a proto výhodná pro použití v běžné inže-
nýrské praxi.

Článek vznikl za podpory výzkumného
záměru VZ 01 CEZ MSM VZ 6840770001
„Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí“.
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Frantová, M. et al.:  Design of Corbels Using Strut-and-
Tie Models

Corbels are frequently used structural details in precast
construction. Since corbels represent discontinuity
regions, attention should be paid to correct reinforce-
ment arrangement. This article explains the design pro-
cedure of reinforced concrete corbels by strut-and-tie
models. The described methodology is recommended by
ČSN EN 1992-1-1.

Frantová, M. u. a.: Entwerfen von kurzen Konsolen mit
Hilfe von Fachwerkmodellen 

Kurze Konsolen sind ein gegenwärtig viel eingesetztes
Element im Fertigbau. Angesichts dessen, dass es sich
um Störungsbereiche handelt, muss ihrem Entwurf
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im Beitrag wird ein
Entwurfsverfahren für kurze Stahlbetonkonsolen unter
Benutzung der Fachwerksanalogie (Strut-and-Tie
Models) behandelt. Das  genannte Verfahren wird durch
die Norm ČSN EN 1992-1-1 [1] für den Entwurf von
Betonkonstruktionen empfohlen.

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. 
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ňovány na internetu. Více informací o projektu eBooks on
Demand (EOD) naleznete na www.books2ebooks.eu/cz
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Statické řešení podzemní válcové nádrže 
z termoplastu

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

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek se zabývá statickým řešením termoplastových
nádrží obklopených zeminou. Při jejich navrhování a
posuzování se často používá výpočtový model využívající
skořepinové či objemové prvky s náhradním zatížením
tlakem zeminy, určeným např. podle normy [1]. Jinou
alternativou je komplexní výpočtový model nádrže v in-
terakci se zeminou. Cílem studie bylo porovnat vhodnost
a výstižnost obou variant výpočtových modelů při řešení
ztráty stability konstrukce. Modely byly řešeny pro-
gramovým systémem ANSYS.

Úvod
Při statickém řešení podzemních termoplastových nádrží

se v klasickém přístupu používá model nádrže vytvořený ze
skořepinových či objemových konečných prvků s náhrad-
ním zatížením od zeminy, určeným např. podle ČSN EN
12566-1 [1]. Součinitel zemního tlaku K, použitý při výpoč-
tu náhradního zatížení, je v této normě uveden pro vybraný
obsyp pouze jedinou hodnotou, ale zároveň norma umožňu-
je přihlížet k účinkům podloží, materiálu obsypu i vlivu tva-
ru či rozměrů nádrže. Není zde však uvedeno, jak lze k těmto
účinkům přihlížet.

Jinou možností při statickém řešení je využití komplexní-
ho výpočtového modelu termoplastové nádrže se zeminou,
vytvořeného pomocí objemových konečných prvků. Při
modelování vzájemného působení nádrže a zeminy je nutné
uvažovat vliv tření v kontaktu zeminy s nádrží, velikost
oblasti obsypu, způsob postupného obsypávání nádrže či
volbu materiálových modelů termoplastu a zeminy.

Termoplastové konstrukce se s přihlédnutím k technické
době užívání navrhují a posuzují podle ČSN EN 1778 [2] na
základě tří kritérií, a to posouzení napětí, posunutí či defor-
mací a ztráty stability konstrukce. Při posuzování ztráty sta-
bility samotné nádrže by měl být podle této normy součini-
tel bezpečnosti S ≥ 2. Přitom norma umožňuje použít jak
lineární, tak nelineární výpočet ztráty stability.

Při řešení využívajícím náhradní zatížení zeminou lze při
posuzování ztráty stability konstrukce postupovat podle
normy [2], v níž je součinitel bezpečnosti S určen pomocí
lineárního výpočtu stability. Při řešení komplexnějším mode-
lem zahrnujícím interakci nádrže se zeminou nelze součini-
tel bezpečnosti takto počítat. Je to proto, že zemina se chová
výrazně nelineárně, v kontaktu mezi nádrží a zeminou se pro-
jevuje tření apod. V případě, že u zemního tělesa v interakci
s nádrží dochází ke ztrátě stability, uvažuje se stupeň bezpeč-
nosti F. K jeho určení je vhodné použít metodu redukce smy-
kových parametrů pevnosti [5] při současném uplatnění např.
Druckerovy–Pragerovy podmínky plasticity [7].

Metoda redukce 
smykových parametrů pevnosti 

Pro redukci smykových parametrů pevnosti (soudržnosti c
a úhlu vnitřního tření ϕ) lze při uvažování Mohrovy–Cou-
lombovy či Druckerovy–Pragerovy podmínky plasticity po-
užít vztah [5]

(1)

kde τ je tangenciální napětí na smykové ploše a F hodnota
stupně bezpečnosti. Přepíšeme-li rovnici (1) do tvaru

(2)

kde (3)

jsou redukované parametry smykové pevnosti. V analýze
metody konečných prvků lze pak postupným zvětšováním
hodnoty F v rovnicích (3) při použití redukovaných para-
metrů smykové pevnosti c´ a ϕ´ sledovat, kdy začne výraz-
ná změna v hodnotách maximálního celkového posunutí
nebo zjiš	ovat stav, kdy nastane divergence řešení, což určí
hodnotu stupně bezpečnosti F.

Metodu redukce smykových parametrů pevnosti lze s vý-
hodou použít s některým typem Druckerovy–Pragerovy pod-
mínky plasticity, která je často používána v metodě koneč-
ných prvků pro modelování chování zemin.

Podmínka plasticity
Zeminy se nejčastěji porušují smykem. Odpor ve smyku

tak představuje hlavní zdroj pevnosti zeminy. Pro modelová-
ní chování zemin lze při aplikaci metody konečných prvků
použít Druckerovu–Pragerovu podmínku plasticity f [7] ve
tvaru

(4)

kde σs je hodnota středního napětí (hydrostatické) a σe ekvi-
valentní (Misesovo) napětí, a a k jsou materiálové veličiny.
Tyto veličiny lze vypočítat pomocí smykových parametrů
pevnosti (c a ϕ) odpovídajících Mohrově–Coulombově pod-
mínce plasticity (tab. 1).

Tab. 1. Materiálové veličiny  [7]
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V programovém systému ANSYS [6] lze v Druckerově–
Pragerově podmínce plasticity zadat asociovaný i neasocio-
vaný zákon plastického přetváření bez zpevnění či se zpev-
něním.

Stabilita podzemní stojaté válcové 
nádrže z termoplastu

Pro ukázku řešení je uvažována podzemní stojatá válcová
nádrž z polypropylénu s využitelným objemem cca 0,80 m3.
Průměr nádrže je 1,00 m, výška 1,00 m a tlouš	ka dna i stěny
0,01 m. Nádrž nemá strop, je uložena na tuhém podkladu
s propustným podložím a je obsypána štěrkem. Neuvažuje
se vliv podzemní vody. Technická doba užívání nádrže je
stanovena na 25 let. Montáž se předpokládá tak, že se celá
nádrž naplní vodou, a pak se postupně po vrstvách obsypá-
vá. Následně je voda z nádrže vyčerpána. Nejméně přízni-
vý je zatěžovací stav, kdy nádrž je prázdná a obsyp působí
na její pláš	. Úloha byla řešena programovým systémem
ANSYS [6].

V první variantě řešení byl uvažován prostorový model ná-
drže s využitím objemových konečných prvků SOLSH190
s náhradním zatížením určeným podle normy [1]. Přitom
materiálové charakteristiky polypropylénu byly zjednoduše-
ně určeny pomocí modulu tečení podle normy [2] pro teplo-
tu 20 ˚C, podle maximální hodnoty napětí v konstrukci a
doby působení kombinace zatížení.

Ve druhé variantě řešení (obr. 1) byla uvažována nádrž
v interakci se zeminou. Pro model termoplastové nádrže byl
rovněž použit objemový prvek SOLSH190 a pro obsyp obje-
mový prvek SOLID45, pro kontakty pak prvky TARGE170
a CONTA174. Materiálové charakteristiky polypropylénu
zůstaly stejné. Pro štěrkový obsyp (třídy G5) byla uvažová-
na Druckerova–Pragerova podmínka plasticity (triaxiální
roztažení) s neasociovaným zákonem plastického přetváření
(dilatance ψ = 0) bez zpevnění.

Obr. 1. Výřez modelu termoplastové nádrže s obsypem 
znázorněným po vrstvách – 2. varianta

Výsledky obou variant byly porovnány, a to hodnoty po-
sunutí, hodnoty Misesova napětí u nádrže a bezpečnost při
ztrátě stability nádrže [4]. Výsledky Misesova napětí, získa-
né z první varianty při uvažování geometricky nelineárního
výpočtu podle teorie 2. řádu bez uvažování imperfekcí
nádrže a na konci předpokládané technické doby užívání
nádrže, jsou uvedeny na obr. 2. První vlastní tvar z výpočtu
lineární stability první varianty je znázorněn na obr. 3. Sou-
činitel bezpečnosti S je přibližně roven prvnímu vlastnímu
číslu λ1 = 3,049.

Výsledky Misesova napětí pro druhou variantu řešení za
předpokladu nelineárního výpočtu podle teorie druhého řádu
bez uvažování imperfekcí nádrže, při dosažení předpokláda-
né technické doby užívání konstrukce, při zplastizování
obsypu a při uvážení kontaktu obsypu s nádrží bez tření 
(ft = 0), jsou uvedeny na obr. 4. Ztráta stability zeminy (počí-
tána metodou redukce smykových parametrů pevnosti) ne-
nastala ani při stupni bezpečnosti F = 12.

Obr. 2. Hodnoty Misesova napětí [Pa] – 1. varianta

Obr. 3. Výpočet lineární stability (S ~= λ1 = 3,049) – 1. varianta

Obr. 4. Hodnoty Misesova napětí [Pa] –  2. varianta

Závěr
V první variantě byl použit součinitel zemního tlaku K pro

výpočet náhradního zatížení od obsypu štěrkem jedinou
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hodnotou podle [1] a nebylo přihlédnuto k účinkům podloží,
materiálu obsypu ani vlivu tvaru nádrže. Při porovnání
výsledků obou variant (viz obr. 2 a obr. 4) se ukázalo, že se
výrazně projevil vliv zvoleného válcového tvaru nádrže [4].
Ve druhé variantě (nádrž v interakci se zeminou) se ve výpoč-
tovém modelu projevila velká citlivost vstupních dat. Týká
se to zejména stanovení materiálových charakteristik zemin,
modelování tření mezi nádrží a zeminou, postupu montáže,
vymezení velikosti oblasti obsypu apod.

Studie potvrzuje, že pro navrhování a posuzování pod-
zemních termoplastových nádrží se jako dostačující jeví pro-
vést řešení s prostorovým modelem ze skořepinových či obje-
mových prvků s náhradním silovým zatížením [3]. V tom
případě je výpočet vždy na straně bezpečné. Pokud však např.
jde o optimalizaci tvaru a rozměrů konstrukce v daném okol-
ním prostředí či přiblížení se skutečnému chování obsypané
konstrukce, je naopak vhodné uvažovat podrobný výpoč-
tový model zahrnující spolupůsobení zeminy s konstrukcí.

Sofistikovaný prostorový model lépe umožňuje pochopit
působení a fungování konstrukce v zemním prostředí, a při-
blížit se tak skutečnému chování. Pro navrhování a posuzo-
vání by však do výpočtových modelů interakce nádrže se
zeminou pro určení ztráty stability konstrukce bylo potřebné
zavést imperfekce.

Článek vznikl za podpory projektu 1M0579 MŠMT 
v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

Gratza, R. – Kytýr, J.: Static Solution of Underground
Cylindrical Thermoplastic Tanks

This paper deals with static solution of thermoplastic
tanks surrounded by soil. For their practical design and
evaluation, a shell or solid element pattern with substi-
tute load by earth pressure determined according to e.g.
standard [1] is frequently used. A solution of complex
solid element pattern of tank-soil interaction presents
another possibility. The aim of this study was to compare
the suitability and adequacy of both pattern variants for
the structure stability loss solution. The patterns were
solved using the ANSYS program system.

Gratza, R. – Kytýr, J.: Statische Lösung eines unterirdi-
schen zylindrischen Thermoplastbehälters 

Der Artikel befasst sich mit der statischen Lösung von
mit Erdstoff umgebenen Thermoplastbehältern. Bei
ihrem praktischen Entwurf und der Beurteilung wird oft
ein Berechnungsmodell angewandt, das Schalen- bzw.
räumliche Elemente mit ersatzweiser Belastung durch
den Erddruck, der z.B. nach der Norm [1] bestimmt
wird, benutzt. Eine Alternative ist ein komplexes
Berechnungsmodell des Behälters in Interaktion mit
dem Erdstoff. Ziel der Studie war, die Eignung und die
Treffsicherheit beider Varianten von Berechnungs-
modellen bei der Lösung eines Stabilitätsverlustes der
Konstruktion zu vergleichen. Die Modelle wurden mit
dem Programmsystem ANSYS bearbeitet.
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Analýza difúze a advekce chloridových iontů 
v cementové maltě

Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.
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Ing. Lukáš FIALA
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je studována problematika stanovení materiá-
lových parametrů charakterizujících transport vlhkosti
a chloridových iontů v porézním prostředí vnitřní struktury
cementové malty. V experimentální části práce jsou stanove-
ny koncentrační profily obsahu vlhkosti a chloridových ion-
tů pro cementovou maltu. Tato měření jsou realizována 
v rámci jednorozměrně uspořádaného sorpčního experi-
mentu. Experimentálně stanovená data jsou následně po-
užita pro stanovení součinitele vlhkostní vodivosti a souči-
nitele difúze chloridových iontů pomocí inverzní analýzy.

Úvod
Degradace a poškození stavebních materiálů a konstrukcí

představuje významný ekonomický a ekologický celosvěto-
vý problém. Jednu z příčin degradačních procesů představu-
je přítomnost zvýšeného obsahu ve vodě rozpustných solí ve
stavebních materiálech. Typickými poruchami stavebních
materiálů a konstrukcí, vyvolanými chemickým a fyzikálně
chemickým působením solí, jsou degradace vozovek a chod-
níků působením rozmrazovacích solí, degradace a eroze
betonu v kanalizačním potrubí, eflorescence solí na povrchu
budov, degradace nátěrů omítek historických budov, pokles
mechanické pevnosti stavebních materiálů v důsledku krys-
talizace solí, nárůst sorpční vlhkosti materiálů jako následek
hygroskopicity solí apod. 

Přestože je degradace stavebních materiálů často spojová-
na s akumulací a krystalizací solí uvnitř porézní struktury
materiálu, je nutné zdůraznit, že samotná přítomnost solí
v materiálu nemusí být vždy příčinou jeho poruch. Vznik
poruch je ovlivněn celou řadou vnějších a vnitřních faktorů,
z nichž je nezbytné zmínit především vlastnosti materiálu a
podmínky prostředí, kterému je materiál vystaven [1]. Stej-
né podmínky prostředí, které způsobí degradaci jednoho
materiálu, nemusí nutně způsobit degradaci materiálu s jiný-
mi vlastnostmi. Toto chování stavebních materiálů je ovliv-
něno zejména rozměrem a objemovým zastoupením pórů ve
struktuře materiálů, jejich mechanickou pevností, krystali-
začními tlaky specifických solí apod. 

Pro železobetonové konstrukce představuje největší
nebezpečí koroze ocelové výztuže v důsledku změny pH
krycí vrstvy způsobená pronikáním chloridů z rozmrazova-
cích solí nebo z mořské vody [2]. Jelikož je beton, zejména
železobeton, ve stavebnictví nejčastěji používaným materiá-
lem, pochopení transportních a akumulačních parametrů solí
v jeho struktuře je základním předpokladem pro úspěšný
návrh a realizaci nových typů betonů a betonových kon-
strukcí. Z toho důvodu jsme se na studium transportu chlo-
ridových iontů v cementové maltě zaměřili. 

Kapalná voda představuje transportní médium pro ionty
solí, proto je nezbytné studovat transport solí ve vztahu
k transportu vlhkosti. 

Modely transportu vlhkosti a solí
Transport iontů solí porézní strukturou stavebních materiá-

lů je komplikovaný proces, který zahrnuje difúzi, kapilární
sání a advekci. Tyto přenosové mechanizmy jsou provázeny
vázáním části iontů na povrch porézního prostoru [2]. Navíc
ve většině případů se ionty solí ve struktuře materiálů necho-
vají jako inertní. V případě materiálů na bázi cementu je část
iontů vázána produkty hydratace cementu, přičemž jejich
zbývající část zůstává v materiálu ve formě volných iontů,
které se mohou účastnit transportu. Tím se částečné vázání
iontů solí zpomaluje, omezuje pronikání solného roztoku a
v důsledku toho prodlužuje čas nezbytný pro iniciaci koroze
a degradaci materiálu. Typickým příkladem jsou chloridové
ionty a jejich vázání ve struktuře betonu. Pro vázání chlorido-
vých iontů ve struktuře betonu můžeme rozlišit dva základní
mechanizmy – prvním je chemické vázání chloridových
iontů, při kterém vzniká Friedlova sůl (C3A·CaCl2·10H2O),
druhým fyzikální vazba tvořená vzájemnými přitažlivými
silami mezi C-S hydráty a chloridovými ionty [4]. Při modelo-
vání transportu solného roztoku v materiálech na bázi cementu
je tedy nezbytné brát v úvahu nejen difúzi a advekci iontů, ale
také vázání iontů solí na hydratované formy cementu.

Transport iontů solí stavebními materiály ovlivňuje a řídí
řada fyzikálních a chemických faktorů, jako pohyblivost
látek, koncentrace iontů, teplotní, tlakové a vlhkostní pod-
mínky prostředí apod. V důsledku uvedených skutečností je
zřejmé, že struktura stavebních materiálů tzv. stárne, a může
docházet k chemické absorpci iontů. 

Během difúzního procesu tedy více transportních mecha-
nizmů probíhá současně [5]. Komplexnost kombinovaného
transportu vlhkosti a solí je příčinou, proč je nezbytné při
modelování tohoto procesu zavést řadu specifických zjedno-
dušení, které umožní modelovat transport solného roztoku při
zajištění dostatečné podobnosti modelované situace s realitou.

V článku jsme pro popis transportu chloridových iontů
v cementové maltě použili tři různé modely. První je založen
na jednoduchém difúzním mechanizmu transportu iontů.
V případě nestacionární jednorozměrné difúze dochází k di-
fúzi chloridových iontů do materiálu, kde narůstá jejich kon-
centrace CCl ve specifickém čase t a pozici v materiálu x. Dle
Fickova druhého difúzního zákona může být transport chlo-
ridů popsán rovnicí 

(1)  

kde CCl [kg m–3] je koncentrace chloridů, DCl [m2 s–1] difúz-
ní koeficient chloridů, x [m] vzdálenost po ose měřeného
vzorku ve tvaru hranolu od místa kontaktu s chloridovým
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roztokem a t [s] čas pronikání roztoku. Rovnice (1) má pro
poloprostor (námi zjednodušený na polopřímku [6]) velmi
jednoduché matematické řešení ve tvaru 

(2)

kde C0Cl [kg m–3] je koncentrace chloridů na konci vzorku
vystaveného kontaktu se solným roztokem. Uvedený difúz-
ní model se v technické praxi i ve stavebním výzkumu velmi
často používá především pro snadné matematické řešení. Je
však třeba zmínit jeho dva podstatné a závažné nedostatky, kte-
rými jsou předpoklad konstantního difúzního koeficientu a
zanedbání vlivu transportu vody na transport iontů solí. 

Druhý model, použitý v této práci, je také založen na před-
pokladu difúzního mechanizmu transportu chloridových
iontů. Na rozdíl od předchozího je zde však implementová-
na závislost součinitele difúze na nárůstu koncentrace chlo-
ridových iontů. Bilanční rovnice chloridů je v tomto případě
vyjádřena rovnicí 

(3)

kde CCl [kg m–3] je opět koncentrace chloridů a DCl [m2 s–1]
difúzní koeficient chloridových iontů. Pro stanovení funkční
závislosti DCl (CCl) je nezbytné experimentálně stanovit křiv-
ky navlhání a koncentrace chloridů jednorozměrným sorpč-
ním experimentem, a následně provést inverzní analýzu těch-
to dat. Jelikož je rovnice (3) z matematického hlediska iden-
tická s nelineární difúzní rovnicí pro popis transportu kapal-
né vlhkosti, můžeme pro její řešení použít stejné metody
jako pro stanovení závislosti vlhkostní vodivosti na vlhkosti
(funkce κ(w)). V tomto článku jsme ve shodě se [7] použili
metodu navrženou Matanem [8]. Tato metoda inverzní ana-
lýzy využívá Boltzmanovy transformace a může být apliko-
vána bu
 jako jednokřivková, nebo může být použita pro
analýzu více experimentálních křivek navlhání a koncentrace
současně. Její aplikací získáme následující řešení pro difúzní
koeficient chloridů v závislosti na jejich koncentraci ve tvaru

(4)

kde C0Cl = CCl(z0, t0) je koncentrace chloridů v pozici z0

(z0 definováno dle druhé Boltzmannovy transformace jako

a čase t0, z je prostorová pro-

měnná. Integrál v rovnici (4) může být řešen běžnými nume-
rickými metodami, např. Simpsonovým pravidlem. Podrob-
ně je inverzní analýza, založená na popisu transportu iontů
solí rovnicí (3), uvedena např. v práci [7]. Přestože tento
druhý difúzní model uvažuje funkční závislost součinitele
difúze na koncentraci iontů, vliv transportu vlhkosti na tran-
sport solí zde stále ještě není zohledněn. Z tohoto důvodu je
tímto stanovený difúzní koeficient označován nejčastěji jako
zdánlivý či efektivní, nebo	 kromě difúze zahrnuje i další
mechanizmy transportu iontů solí. 

Nejsložitější model, prezentovaný a aplikovaný v tomto
článku, představuje difúzně advektivní model, který byl
poprvé publikován Bearem a Bachmatem v roce 1990 [9] a
později úspěšně aplikován Pelem a jeho kolegy při monito-
rování obsahu solí v kalcium silikátu pomocí metody NMR
[10]. Kromě difúze chloridů ve vodě zahrnuje advekci iontů
vodou a vliv vázání části chloridů na stěny porézního prosto-

ru stavebních materiálů. Pro popis transportu vodného rozto-
ku solí využívá dvou bilančních rovnic, konkrétně jednu pro
popis transportu iontů a druhou pro popis transportu vlhkos-
ti. Bilanční rovnice pro transport chloridových iontů, zjed-
nodušená na případ jednorozměrného transportu, je defino-
vána vztahem 

(5)

kde w [m3 m–3] je objemový obsah vlhkosti, CfCl [kg m–3
roztoku]

koncentrace volných chloridů, CbCl [kg m–3
vzorku] koncentrace

vázaných chloridů a κ [m2 s–1] vlhkostní vodivost stanovená
pro pronikání vodného chloridového roztoku.

Bilance vlhkosti je popsána rovnicí 

(6)

Systém rovnic (5) a (6) může být podroben inverzní analýze
za účelem stanovení vlhkostní vodivosti a difúzního koefici-
entu chloridových iontů stejně jako v případě inverzní ana-
lýzy jedné parabolické diferenciální rovnice. Nejjednoduš-
ším způsobem, jak provést tuto inverzní analýzu, je rozšířit
Boltzmannovu–Matanovu metodu. Toto rozšíření vede k fi-
nálním vztahům pro výpočet součinitele vlhkostní vodivosti
jako funkce obsahu vlhkosti a difúzního koeficientu chlori-
dových iontů v závislosti na jejich koncentraci

(7)

(8)

Odvození tohoto vztahu pro výpočet difúzního koeficien-
tu chloridových iontů je podrobně rozvedeno v práci [11].
V rovnicích (7) a (8) je z prostorová proměnná, t0 čas kores-
pondující s vybraným vlhkostním a koncentračním profilem
w = w(z, t0), CfCl = CfCl (z, t0). Odpovídající hodnoty vlhkosti
a koncentrace chloridů pro specifický čas a místo vzorku
jsou definovány jako w0 = w(z0, t0), Cf0Cl = CfCl(z0, t0). Pro
tyto hodnoty je pak stanovena vlhkostní vodivost κ(z0) = 
= κ(w0, C0Cl) a koeficient difúze chloridových iontů D(z0) =
= D(w0, Cf0Cl).

Popis materiálu a experimentu
V práci je studován transport vodného roztoku chloridu

sodného v cementové maltě ve složení: portlandský cement
CEM I 42,5 R – 450 g, křemenný písek typu I, II, III dle
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ČSN 72 1208 (zbytky na sítu 1,6 mm 2 %, 0,50 mm 66 %,
0,16 mm 85 %, 0,08 mm 99,3 %) – 1 350 g, voda 225 g. Čer-
stvá cementová malta byla umístěna do forem rozměru
40x40x160 mm a zhutněna na vibračním stole. Po jednom
dni byly vzorky zbaveny forem a umístěny do nádoby s vo-
dou, kde byly ponechány ponořené 27 dní. Před měřením
byly vysušeny a umístěny na několik týdnů v laboratoři, aby
získaly ustálenou přirozenou sorpční vlhkost. Pro zajištění
jednorozměrného transportu solného roztoku byly po obvo-
dových stranách izolovány epoxidovým tmelem. Vzorky pro
stanovení vazebné izotermy chloridů o rozměrech 40x40x
x10 mm byly nařezány z odlitých trámců.

Experiment pro stanovení vlhkostních a koncentračních
profilů probíhal v jednorozměrném vertikálním uspořádání.
Čelní strana vzorků byla vystavena pronikajícímu roztoku
NaCl o koncentraci 18,195 g Cl– na 1 l roztoku. Ve zvole-
ných intervalech (1 h, 27 h, 168 h) byly vzorky rozřezány po
2 cm na osm částí, pro které byl následně gravimetricky sta-
noven obsah vlhkosti a koncentrace chloridových iontů. Pro
zjištění koncentrace chloridů bylo nutné jednotlivé části
vzorku rozemlít a přelít destilovanou vodou o teplotě 80 ˚C.
Ve výluzích takto připravených vzorků byla iontově selek-
tivní elektrodou změřena koncentrace chloridů. Tím byl sta-
noven obsah chloridů v jednotlivých vzorcích. 

Pro stanovení vazebné izotermy chloridů byla použita
modifikovaná adsorpční metoda, při které probíhalo měření
místo na rozdrcených vzorcích na vzorcích zachovávajících
si reálnou vnitřní strukturu materiálu. Vzorky pro měření
vazebných izoterem byly nejprve vysušeny, a poté umístěny
do plastových nádob obsahujících roztoky NaCl různé kon-
centrace. V roztocích byly vzorky ponechány až do dosaže-
ní ustáleného stavu, přičemž byla monitorována koncentrace
roztoků v jednotlivých nádobách. K měření byly opět využi-
ty iontově selektivní elektrody. Vazebná izoterma chloridů
pro cementovou maltu byla určena na základě změřené ustá-
lené koncentrace jednotlivých roztoků a je vyjádřena jako
CbCl = f(CfCl).

Výsledky a diskuze
Experimentálně stanovené křivky navlhání a profily kon-

centrace chloridů jsou na obr. 1 a obr. 2. Vazebná izoterma
chloridů pro cementovou maltu je prezentována na obr. 3.
Z tohoto obrázku je patrná vazebná kapacita cementové
malty pro chloridové ionty, což představuje velmi důležitou
informaci pro hrubý odhad míry a rychlosti transportu chlo-
ridů. Tato experimentální data byla podrobena inverzní ana-
lýze za účelem stanovení funkcí D(CCl) a κ(w). 

Výsledky inverzní analýzy prezentují obr. 4 a obr. 5. Sta-
novený součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na obsahu
vlhkosti je velmi nízký v porovnání s běžnými stavebními
materiály, jako je pálená cihla, pórobeton apod. Takovéto
chování při transportu vlhkosti je však typické pro všechny
cementové kompozity. Jelikož je tedy vlhkostní vodivost
velmi nízká, hlavním transportním mechanizmem pro chlo-
ridové ionty je difúze. 

Výsledky získané aplikací difúzně advektivního modelu
Beara a Bachmata jsou velmi slibné, nebo	 jsou použitelné
jako vstupní data pro počítačové modelování současného
transportu vlhkosti a chloridových iontů. Jelikož jsou v tom-
to modelu implementovány všechny mechanizmy řídící tran-
sport solného roztoku porézní strukturou materiálů, vypočte-Obr. 1. Vlhkostní profily stanovené pro pronikání 

vodného roztoku NaCl

Obr. 2. Profily celkové koncentrace chloridových iontů

Obr. 3. Vazebná izoterma chloridů pro cementovou maltu

Obr. 4. Součinitel vlhkostní vodivosti jako funkce obsahu vlhkosti
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né funkce koeficientu difúze pro chloridy a vlhkostní vodi-
vosti charakterizují přímo difúzní proces. 

Aplikací pouze difúzního modelu dle rovnice (3) jsme
obdrželi hodnoty koeficientu difúze, které jsou systematicky
o dva řády vyšší než v případě aplikace difúzně advektivní-
ho modelu. Toto zjištění však není překvapující, nebo	 takto
stanovený difúzní koeficient zahrnuje nejen difúzi chlorido-
vých iontů, ale také vliv transportu vlhkosti na tento tran-
sport. 

Výsledky jednoduchého Fickova difúzního modelu leží
mezi oběma uvedenými modely, což je v souladu s jeho ma-
tematicko-fyzikální interpretací. 
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Závěr
Hlavním přínosem prezentované studie je stanovení dvou

hlavních materiálových parametrů popisujících rychlost a
míru transportu chloridových iontů v cementové maltě. Zís-
kané výsledky mohou být použity při počítačové analýze ži-
votnosti a trvanlivosti konstrukcí a materiálů na obdobné
bázi. Je možné konstatovat, že provedené experimenty, vý-
počty a získané výsledky představují významný krok pro
objasnění a definování mechanizmu současného transportu
vlhkosti a ve vodě rozpustných solí. Zejména aplikaci difúz-
ně advektivního modelu můžeme považovat za úspěšnou a
je možné tento model doporučit i pro další aplikace a jiné
typy materiálů. Je však nutné si uvědomit, že výsledky byly
získány pouze pro jeden typ cementové malty. Proto není
možné vyvodit obecné závěry platné pro všechny porézní
stavební materiály. Pro objasnění mechanizmů transportu
vodných roztoků anorganických solí bude tedy nezbytné
provést další experimenty a výpočty, a to pro jiné typy mate-
riálů a roztoky s různou koncentrací. 
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Pavlík, Z. et al.: Experimental and Computational
Analysis of Chlorides Advection and Diffusion in
Cement Mortar

The problem of the identification of material parameters
describing the coupled moisture and chlorides transport
in porous media is studied in the paper. In the experi-
mental part of the paper, measurement of moisture and
chloride concentration profiles has been done for the
samples of cement mortar. On the basis of the adsorption
method, the measurement of the chloride binding
isotherm has been performed as well. The experimental-
ly accessed data have been employed for the determina-
tion of moisture diffusivity and the chloride diffusion
coefficient using methods of inverse analysis, whereas
three different models have been used for the description
of salt solution transport.

Pavlík, Z. u. a.: Experimentelle und Computeranalyse
der Diffusion und Advektion von Chloridionen im
Zementmörtel

Im Artikel wird die Problematik der Bestimmung der
den Transport von Feuchtigkeit und Chloridionen cha-
rakterisierenden Materialparameter in einem porösen
Milieu der inneren Struktur von Materialien studiert.
Im experimentellen Teil der Arbeit wird die Bestimmung
der Konzentrationsprofile des Feuchte- und Chloridio-
nengehalts für Zementörtel durchgeführt. Diese Messun-
gen werden im Rahmen eines eindimensional angeord-
neten Sorptionsversuchs realisiert. Aufgrund der Adsor-
ptionsmethode wird auch die Bindungsisotherme von
Natriumchlorid für das geprüfte Material gemessen. Die
experimentell bestimmten Daten werden nachfolgend
für die Bestimmung des Wasserdampf-Diffusions-
leitkoeffizienten und des Diffusionskoeffizienten für
Chloridionen angewandt. Die Bestimmung dieser Ma-
terialkennzahlen wird mit Anwendung der Methoden
der Inversionsanalyse unter der Voraussetzung eines ein-
fachen Diffusionsmodells nach Fick, eines modifizierten
Diffusionsmodells und eines advektiven Diffusions-
modells durchgeführt. Der Abschluss des Artikels ist
der Diskussion der erzielten Ergebnisse gewidmet.
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Obr. 5. Koeficient difúze chloridových iontů pro cementovou maltu
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Krystalizační hydroizolační nátěry 
a jejich spolehlivost při sanaci opukového zdiva

Ing. Jiří PAZDERKA, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Plošná sanace opukového zdiva, založená na principu
přímé aplikace krystalizačních nátěrů, je novou sanační
metodou, jejímž cílem je podstatné zvýšení vodonepro-
pustnosti sanované konstrukce. Analýza založená na
experimentálním měření prokázala účinnost krystalizač-
ních nátěrů při aplikaci na kusové stavivo z opuky.

Úvod
Krystalizační hydroizolační systémy patří v současné

době mezi progresivní materiály, s jejichž použitím se dnes
u konstrukcí pozemních staveb setkáváme stále častěji. Jsou
určeny především pro aplikaci na betonové konstrukce,
zejména pro sanaci stávajících konstrukcí zatížených vodou
a vlhkostí. Pojem „krystalizační hydroizolační systémy“
obecně zahrnuje několik odlišných technologických postu-
pů, kterými lze dosáhnout vytvoření vodonepropustné beto-
nové konstrukce. Nejčastěji se používá aplikace krystalizač-
ních hydroizolací formou nátěru nebo nástřiku na povrch
konstrukce. Krystalizační materiály mohou být aplikovány
také jako příměs do betonové směsi. Pro opravy lokálních
vad a poruch betonu se používají krystalizační rychletuh-
noucí tmely (vždy v kombinaci s nátěry). Další možností je
aplikace krystalizačního materiálu formou vsypu a následné-
ho zahlazení do povrchu zavadlého betonu (lze použít pouze
pro vodorovné konstrukce). V poslední době se lze setkat
také s použitím  pro hloubkové injektáže, avšak tento způsob
aplikace zatím není příliš rozšířen. Pro každý druh aplikace
výrobce obvykle dodává speciální typ krystalizačního mate-
riálu. Charakteristika jednotlivých druhů včetně příkladů
aplikace byla publikována např. v [5]. 

Nátěry a jejich používání
Krystalizační nátěry se aplikují výhradně na konstrukce

na bázi cementu (železobetonové konstrukce, cementové omít-
ky a nástřiky, vrstvy z torkretového betonu, cementové potě-
ry, betonové spádové vrstvy apod.). Nejčastěji se využívají
pro plošnou sanaci betonových konstrukcí spodní stavby
vykazujících průsaky vlhkosti. Plošná sanace se obvykle pro-
vádí zároveň se sanací lokálních vad a poruch v konstrukci –
pro opravy trhlin, kaveren a dalších poruch v betonu se použí-
vá krystalizační rychletuhnoucí jednosložková ucpávka, kterou
se dají zacelit i trhliny vykazující průnik vody během sanace.

Technologický postup aplikace nátěru zahrnuje tři fáze –
přípravu podkladu, vlastní aplikaci na povrch konstrukce a
fázi ošetřování, která je pro výsledný hydroizolační efekt
nejdůležitější. Z technologického hlediska je největší výho-
dou skutečnost, že není třeba před aplikací nátěru konstruk-
ci vysoušet. Celý postup je podrobně popsán v podkladech
výrobců krystalizačních materiálů [10], [11].

Princip působení nátěrů
Hydroizolační efekt, při němž složky krystalizačního

nátěru začnou pronikat do pórového systému sanovaného
betonu, je vyvolán dodatečným krystalizačním procesem
(„katalytickou reakcí“), při kterém utěsňující krystaly zaplní
většinu kapilárně aktivních pórů betonu (průměru 10–7 až
10–4 m). Nezbytnou podmínkou je přítomnost vody v kapi-
lárních pórech po dobu potřebnou k dostatečnému průběhu
krystalizace. Při sanaci starších betonových konstrukcí, zatí-
žených prosakující vodou, je její přítomnost v kapilárně
aktivních pórech betonu výhodou.

Při dodržení technologických zásad je výsledkem sanace
vznik vodonepropustné vrstvy v betonu, která zasahuje do
určité hloubky konstrukce od jejího povrchu s aplikovaným
krystalizačním nátěrem, spodní hranice vrstvy je ovšem
„neostrá“ (difúzní). Hloubka, do které jsou utěsňující krysta-
ly schopné „prorůst“, je jedním z nejvíce diskutovaných pro-
blémů v oblasti krystalizačních hydroizolací [7].

Sanace zdiva
Zatímco účinnost krystalizačních nátěrů na betonových

konstrukcích byla již mnohokrát ověřována a spolehlivě pro-
kázána v ČR i v zahraničí, možnostem přímé aplikace na jiné
stavební materiály byla doposud věnována minimální pozor-
nost. Je však třeba zmínit, že krystalizační nátěry se používají
také jako dodatečná povrchová hydroizolace cihelného nebo
kamenného zdiva. K těmto účelům se však krystalizační mate-
riály využívají pouze nepřímo – v kombinaci s cementovou
omítkou nebo torkretovým betonem. V současné době se apliku-
jí dvě metody dodatečné hydroizolace zdiva těmito materiály: 

– torkretování vrstvy cementové malty s krystalizační pří-
měsí na povrch zdiva (s vloženou výztužnou sítí), která po
dokončení sanace slouží jako hydroizolační vrstva; 

– aplikace cementové omítky(obvykle větší tlouš	ky) na zdi-
vo, na kterou se po zavadnutí nanese nátěr nebo nástřik.

Hlavní problém obou sanačních metod však spočívá v tom,
že jde o samostatnou vrstvu, jejíž spolehlivost z hlediska
hydroizolace je úzce spjata s přídržností izolační vrstvy ke
zdivu. Řešením by mohla být nová sanační metoda založená
na přímé aplikaci krystalizačního nátěru na kamenné zdivo.
Použití takové sanace by se ovšem vztahovalo pouze na
zdivo obsahující kusové stavivo vhodných parametrů, jako je
např. opuka. Opukový kámen má vzhledem k obsahu kalcitu
ve svém složení, a zároveň díky vhodnému pórovému pro-
středí, předpoklady pro podporu dodatečné krystalizace, kte-
rá je základním funkčním principem krystalizačních hydro-
izolací (např. u opuky z Přední Kopaniny tvoří kalcit 27-36 %
horniny po přepočtu na normativní materiál [8], pórovitost
u opuky z téže lokality dosahuje hodnot PS = 15-30 % [8]).

Opukové zdivo a jeho specifika 
Opuky patří mezi sedimentární horniny s velmi rozdílným

složením, zahrnující celou řadu typů z různých těžebních
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lokalit (od písčitých slínovců přes vápnito-jílovité prachov-
ce a silicifikované vápence až po spongility), což velmi
ovlivňuje jejich vlastnosti. Jednotlivé vrstvy  těchto hetero-
genních a strukturně i texturně anizotropních hornin mají
v důsledku rytmické sedimentace rozdílné mechanické i
sorpční vlastnosti. Především na rozhraní sousedních vrstev
pak při opakovaných teplotně vlhkostních změnách dochází
ke vzniku diferenciálního napětí, které způsobuje plastické
deformace vedoucí k rozpadu horniny. Opuka je velmi
porézní hornina s poměrně úzkou distribucí pórů. Vyznaču-
je se relativně vysokou rovnovážnou vlhkostí, která je dána
její velkou nasákavostí. Ve tmelu může mít vysoký obsah
jílových minerálů, které jsou velmi citlivé na změny vlhkos-
ti. Změny obsahu vody v opuce (zejména cyklické) mají za
následek objemové dilatace a kontrakce, které posléze mohu
způsobit rozpad horniny.

Opukové zdivo bylo u staveb realizovaných v minulosti
obvykle chráněno omítkou. Dnes však často vyvstává poža-
davek prezentovat, zejména v interiéru, obnažené kamenné
zdivo. Opuka potom zůstává nechráněná a ve většině přípa-
dů rychle degraduje, a to i přes opakované konzervační
zásahy [9].

Ověření účinnosti na kusovém stavivu z opuky
Objektivní hodnocení možnosti aplikace krystalizačních

nátěrů na kusové stavivo z opuky a následné ověření účin-
nosti bylo provedeno v laboratoři Katedry konstrukcí po-
zemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pro expe-
riment byly použity vzorky opuky z lokality Přední Kopani-
na a krystalizační jednosložkové nátěry PENETRON a
XYPEX Concentrate. Vzorky byly nařezány do tvaru při-
bližných kvádrů s konstantní výškou 70 mm (vždy dvě nej-
větší plochy kvádru byly rovinné a rovnoběžné, ostatní byly
ponechány bez úpravy). Jedna plocha opukového kvádru
byla u každého vzorku dokonale očištěna a zdrsněna ocelo-
vým kartáčem. Poté byl vzorek ponořen na 24 h do vodní
lázně tak, aby došlo k co největšímu nasycení jeho struktury
vodou. Na připravený povrch byl aplikován krystalizační
nátěr (obr. 1). Dva referenční vzorky byly ponechány bez
nátěru. Následné ošetřování natřených ploch bylo nad rámec
pokynů výrobců prodlouženo na dobu 7 dní. Po technologic-
ké přestávce 14 dní byly vzorky umístěny do zkušebního
zařízení a na kruhové ploše o průměru 50 mm zatěžovány
vodním tlakem 10 kPa po dobu 12 dní. Průběh zkoušky je
vidět na obr. 2. 

Obr. 1. Vzorek opuky s aplikovaným krystalizačním nátěrem

Během zatěžování vzorků tlakovou vodou byl monitoro-
ván úbytek vody ve zkušebním zařízení. Po každém měření
byla tekutina doplněna, aby byl tlak během zkoušky kon-
stantní. Výsledky měření úbytku kapaliny ve zkušebním za-

řízení během zatěžování vzorků jsou patrné v obr. 5, kde je
vidět výrazný rozdíl mezi vzorkem s povrchem natřeným
nátěrem PENETRON, resp. XYPEX Concentrate, a refe-
renčním vzorkem.

I přesto, že referenční vzorky vykazovaly během zatěžo-
vání podstatně větší „spotřebu“ vody (cca desetinásobnou)
proti vzorkům s nátěrem, nedošlo u žádného k viditelnému
průsaku. U referenčních vzorků zřejmě docházelo k inten-
zivnějšímu „odparu vlhkosti“, která ve formě difundující
vodní páry prostupovala povrchem vzorku do okolního pro-
středí (tuto hypotézu potvrzují i nižší povrchové teploty
referenčních vzorků během zkoušky – viz obr. 6). Po ukon-
čení zatěžování byly vzorky rozlomeny v místě působení tla-
kové vody (obr. 4) a gravimetrickou metodou změřena jejich
vlhkost v závislosti na hloubce (obr. 7). 

Obr. 3. Měření úbytku kapaliny během zatěžování

Obr. 4. Rozlomení vzorku v hydraulickém lisu 
po zatěžování vodním tlakem
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Obr. 2. Vzorek zatížený vodním tlakem
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Obr. 5. Úbytek kapaliny během zatěžování vzorků 
vodním tlakem

Obr. 6. Povrchová teplota vzorků během zatěžování

Obr. 7. Vlhkost na lomové rovině vzorku v závislosti na hloubce
(vzdálenosti od zatěžovaného povrchu)

Experimentální měření prokázala, že kusové stavivo z opu-
ky s aplikovanými krystalizačními nátěry PENETRON a
XYPEX Concentrate v porovnání s opukou bez úpravy vy-
kazuje podstatně menší propustnost při zatížení tlakovou
vodou.

Sanace opukového zdiva na bázi 
přímé aplikace nátěrů

Výsledky měření, uvedené v předchozím oddílu, dávají
předpoklad pro návrh nové sanační metody, založené na
možnosti přímé aplikace krystalizačního nátěru na opukové

zdivo. Základním prvkem je hydroizolační nátěr, pro který
mohou být použity pouze jednosložkové krystalizační
hmoty. Před aplikací bude nutné povrch sanovaného zdiva
upravit, tzn. očistit a zdrsnit (ocelovými kartáči, opísková-
ním nebo otryskáním VVP). Poté se povrch zdiva navlhčí,
aby byl zajištěn průnik vlhkosti do hloubky min. 50 mm, a
to jak v kusovém stavivu, tak v maltě. Po povrchu však nesmí
stékat voda. 

Nejvhodnější pro použití sanační metody je zdivo vyzdě-
né na cementovou maltu. Při aplikaci na opukové zdivo,
obsahující jinou než cementovou maltu, bude nezbytné
původní maltu odstranit ze spár do hloubky cca 30-50 mm.
Vzniklé drážky se musí vyspárovat utěsňovací jednosložko-
vou krystalizační maltou nebo cementovou maltou tak, aby
tvořily spolu s opukovým kamenem rovinný povrch. Uvede-
nou úpravu bude třeba provést také u zdiva, u kterého ce-
mentová malta nevytváří spolu s kusovým stavivem spojitý
povrch nebo je jinak poškozená či degradovaná. 

Při výskytu aktivních trhlin ve zdivu rozhodně nelze sa-
nační opatření použít. Případné pasivní lokální trhliny ve
zdivu (širší než 0,5 mm) by neměly být překážkou, ale bude
je třeba před aplikací nátěru vyfrézovat a vyplnit utěsňovací
krystalizační maltou. Pokud sanované zdivo vykazuje zvý-
šenou vlhkost, např. vlivem vzlínající vlhkosti z podzákladí,
není třeba je před aplikací vysoušet. Na provlhčený povrch
sanované konstrukce by se nátěr nanášel stejným způsobem
jako u betonových konstrukcí. 

Důležitou součástí sanačního procesu je ošetřování krys-
talizačního nátěru minimálně po dobu 7 dní (např. mlžením
vodou), aby nedošlo k vysušení povrchu. Natřený povrch by
neměl být vystaven přímému slunci (zdivo je možné chránit
např. geotextilií). Aby nedocházelo k výkvětům solí migru-
jících ze zdiva k natřenému povrchu, je vhodné cca 20 dní
po aplikaci neutralizovat povrch krystalizačního nátěru
omytím roztokem kyseliny octové (po neutralizaci je třeba
jej opláchnout vodou).

Pro zajištění spolehlivosti výsledných hydroizolačních
vlastností sanovaného zdiva je nezbytné provést laboratorní
ověření účinnosti krystalizačního nátěru pro vybraný druh
opukového kamene (v závislosti na lokalitě těžby). 

Výsledky experimentálních měření, provedených v labo-
ratořích TU Wien [6], prokázaly, že krystalizační nátěr má
zanedbatelný (prakticky nulový) vliv na změnu difúzní pro-
pustnosti betonu s aplikovaným nátěrem. Beton běžných
pevností má hodnotu faktoru difúzního odporu μ [-] nižší
než opuka. Z uvedeného lze předpokládat, že krystalizační
nátěr, který nesnižuje difúzní propustnost betonu, nebude
snižovat ani difúzní propustnost opukového zdiva.

Závěr
Výsledy zkoušek propustnosti, provedených na kusovém

stavivu opuky z lokality Přední Kopanina s aplikovaným
krystalizačním nátěrem, prokázaly funkční způsobilost
sanační metody založené na přímé aplikaci krystalizačního
nátěru na opukové zdivo. Sanační metodu lze použít pro
povrchovou plošnou sanaci zdiva libovolného stáří, zejména
pokud je stávající konstrukce zatížena vodou a vlhkostí
(suterénní stěny budov, opěrné zdi apod.). Limitujícím fak-
torem je zejména rozdílné složení opukového kamene a
z toho vyplývající nezbytnost ověřit účinnost krystalizační-
ho nátěru zkouškami pro konkrétní lokalitu těžby. Rovněž
interpretace výsledků směrem k dalším krystalizačním nátě-
rům od ostatních výrobců je pouze přenesená – pro objektiv-
ní zhodnocení jejich účinnosti na opukový kámen je třeba
pro každý typ nátěru provést obdobnou zkoušku.
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Prokázání účinnosti přímé aplikace krystalizačních nátěrů
na vybraném druhu opuky je prvním krokem pro případné
další využití těchto materiálů k sanaci vlhkých konstrukcí z
kamenného zdiva, přičemž vždy pro konkrétní horninu bude
nezbytné provést experimentální ověření účinnosti. Další
plánované experimentální zkoušky, navazující na dosavadní
výsledky, mohou rozšířit možnosti použití krystalizačních
hydroizolací při rekonstrukcích staveb, a přispět tak ke zvý-
šení spolehlivosti a trvanlivosti sanovaných konstrukcí.

Článek byl vytvořen za podpory výzkumného záměru
MSM 6840770001 MŠMT „Spolehlivost, optimalizace a
trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí”.
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Pazderka, J.: Crystalline Hydroinsulation Coats and
their Reliability in Application in Arenaceous Marl
Masonry

The arenaceous marl masonry rehabilitation method
based on a direct application of crystalline waterproof-
ing coat is a new rehabilitation method whose aim is to
make a waterproofing structure (from the original struc-
ture). The conducted experimental analysis has proved
crystalline coat efficiency in case of application to arena-
ceous marl stone.

Pazderka, J.: Kristallisierende wasserabdichtende An-
striche und ihre Zuverlässigkeit bei der Anwendung an
Plänermauerwerk 

Die auf dem Prinzip der direkten Anwendung von Kri-
stallisationsanstrichen basierende vollflächige Sanierung
von Plänermauerwerk ist ein neues Verfahren, dessen
Ziel eine wesentliche Erhöhung der Wasserdichtigkeit
der zu sanierenden Bauteile ist. Eine durchgeführte
Analyse auf Basis experimenteller Messungen hat die
Wirksamkeit der Anstriche bei ihrer Anwendung an
Plänerbausteinen nachgewiesen. 

Zlatá ulička na Pražském hradě

Zlatá ulička vznikla po vybudování severního opevnění
Hradu. Prostor severního parkánu byl využit ke stavbě
skromných obydlí, která jsou dnes posledním zbytkem drob-
né zástavby Pražského hradu. Bydlela zde hradní čele
, snad
zlatníci a hradní střelci. Pověsti uličku spojovaly s alchymis-
ty na dvoře císaře Rudolfa II. 

Hlavním důvodem oprav je zatékání deš	ové vody do
základů domků poničenou historickou kanalizací a nebezpe-
čí jejich "ujetí" do Jeleního příkopu. Zatím sice žádné poru-
chy statici nezaznamenali, ale toto riziko je nutné opravou
kanalizace odstranit. Opravovat se bude nejen ulička, ale pro
zpevnění i nosné konstrukce v některých domcích. Budou
sem zavedeny nové telefonní kabely, IT sítě a bezpečnostní
systémy.

Po dokončení oprav by se měl změnit i současný charak-
ter této turisticky hojně navštěvované památky tak, aby byla
spíše historickou expozicí než soustavou prodejen. Správa
Pražského hradu plánuje, že v několika domcích otevře stá-
lou výstavu dokumentující život v uličce v letech 1600 až
1956. Na rekonstrukci včetně archeologického výzkumu a
nové expozice Hrad vyčlenil zhruba 40 mil. Kč.

Při rekonstrukci budou stavbaři pod dohledem památkářů
kopat až do hloubky 6 m. Archeologové tak dostanou popr-
vé příležitost k rozsáhlému výzkumu v této části Hradu.
Tempo prací bude záviset na náročnosti výzkumu. Příslibem
zajímavých objevů je mimo jiné i to, že ulička vznikla na
navážce, kam se původně vyvážely hradní odpadky. Doba
opravy se plánuje od počátku května do dubna či května
příštího roku, uzávěra uličky se však může proti nynějšímu
plánu protáhnout či zkrátit. 

Pro návštěvníky bude do prohlídky Hradu od letošního
dubna nově zařazen Rožmberský palác, který byl v polovině
18. století za Marie Terezie přestavěn na Ústav šlechtičen.
Dosud si ho návštěvníci mohli prohlédnout jen při koncer-
tech a výstavách. Klenotem paláce je monumentální kaple
s freskovou výzdobou a renesanční Rožmberský sál. Sou-
částí nové prohlídkové trasy bude expozice evokující život
chovanek v bývalém Ústavu šlechtičen. Turisté budou moci
obdivovat předměty z depozitářů Pražského hradu, většinou
z doby biedermeieru a rokoka. 

Tisková informace

� rekonstrukce
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Metódy merania konvergencií v tuneloch
Ing. Michal JANEC

Arcadis Geotechnika, a. s. 
Praha

V posledných rokoch je meranie konvergencií v tuneloch
výsadou geodetov. Geodetické metódy majú nieko�ko
zatia� len �ažko nahradite�ných výhod, a to najmä schop-
nos� urči� absolútne súradnice. Táto metóda je však ná-
ročná na čas, bezpečnos� a peňažné prostriedky. Otázka,
ako mera� konvergencie v tuneloch finančne menej ná-
ročnejším spôsobom, je pretriasaná medzi odborníkmi
už dlhšiu dobu. On-line monitoring konvergencií počas
výstavby tunelu nie je novinkou, no zatia� nebolo dosiah-
nuté uspokojivé technické prevedenie jednotlivých
metód vhodných pre monitoring počas výstavby tunelov. 

Úvod
S novou rakúskou tunelovacou metódou bude vždy úzko

späté kontrolné sledovanie deformácií na ostení tunelu. Aj
po dôsledných geologických prieskumoch je často geologic-
ké prostredie tunelu nepredvídate�né. Razenie ve�koprofilo-
vých tunelov je čoraz častejšie vo vysoko urbanizovaných
oblastiach (v mestách) s minimálnou výškou nadložia. Prí-
kladom takéhoto tunelu u nás je dvojica paralelných cest-
ných tunelov razených v Brne v mestskej časti Královo Pole,
alebo tunelový komplex Blanka v Prahe. Projekt monitorin-

gu v týchto tuneloch je jeden z najrozsiahlejších v Európe a
pravidelné meranie konvergencií je samozrejmos	ou.

Spôsoby merania deformácií sa vyvíjali s technickou
vyspelos	ou �udstva a raziacich metód. Každá z nich ale ná-
jde svoje opodstatnenie aj dnes. V posledných rokoch bolo
meranie deformácií hlavne práca pre geodetov. Pred tým, pri
použití konvergenčného pásma, neboli žiadni odborníci
potrební a dnes už nastupujú metódy, ktoré zamestnávajú
hlavne špičkových elektrotechnikov. Nasledujúce riadky nás
prevedú rôznorodos	ou metód, ktoré sa pri monitoringu
deformácií používajú najčastejšie.

Monitoring deformácií
S týmto nadpisom sa najčastejšie spája slovo „konvergen-

cia“, ktorá definuje ve�kos	 posunov tunelového ostenia [6].
Konvergencia je vzdialenos	 dvoch polôh jedného bodu
zmeraných v po sebe nasledujúcich etapách, vzniknutá rôz-
nymi deformačnými vplyvmi horninového prostredia v okolí
tunelu [1]. 

Konvenčné metódy
Dnes neodmyslite�né pri razení tunelov Novou rakúskou

tunelovacou metódou a určite jedným z najspo�ahlivejších
spôsobov, ako vzniknuté deformácie na ostení tunelu zisti	,
sú konvenčné metódy. K meraniu sa používajú zásadne tie

Obr. 1. Zobrazenie sadania v databázovom systéme BARAB© [2]
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najpresnejšie totálne stanice (napr. Leica TCA2003) a pozo-
rovanými bodmi sú stredy odrazných fólií umiestnené v pro-
filoch na ostení tunelu. Nie len u nás, ale aj v celej Európe,
je tento spôsob monitoringu najrozšírenejší. K registrovaniu,
zálohe, kontrole a zobrazeniu získaných dát bolo naprogra-
movaných viacero aplikácií. Medzi tie prvé u nás, ale i vo
svete, sa radí databázová aplikácia BARAB© (obr. 1), vyvi-
nutá pražskou pobočkou holandskej firmy Arcadis Geotech-
nika, a jeho mladšia sestra CUBULA, postavená na rovnakej
platforme. Obe sú prístupné „on-line“ bez nutnosti inštalácie

alšieho softwaru. Meraním sú získané absolútne trojroz-
merné súradnice, ktoré sa 
alej v grafoch zobrazia ako sada-
nie, pozdĺžny a priečny posun voči ose tunelu a vektorový
diagram. 

Nevýhodou tejto metódy, dosahujúcej presnos	 až 0,5 mm,
je sná
 len ve�ká prácnos	 a možné nebezpečenstvo pre me-
rača. Hlbšie o tejto metóde pojednáva napríklad práca [1].

Fotogrammetrické metódy
Táto metóda sa dnes už prakticky v tuneloch nepoužíva.

Jej použitie v niektorom z momentálne razených tunelov by
znamenalo dennodenné pozastavenie prác na nieko�ko
hodín, čo je neprípustné. Pre príklad pripomeniem, že bola
v minulosti aplikovaná pri monitoringu pražského metra.
Môžeme ju ale použi	 tam, kde je tunel už dokončený. Sung-
-Hyuk Jung z technickej univerzity v Sydney dokázal, že
stupeň presnosti, s ktorou je možné deformácie fotogramme-
tricky sledova	, je pre monitoring uspokojivý. V ideálnych
podmienkach je to do 0,5 mm. 

Do tunelového ostenia sú podobne ako pri geodetickej me-
tóde osadené body potiahnuté špeciálnou reflexnou fóliou.
Body sú v profiloch blízko pri sebe a vytvárajú akúsi mriež-
ku. Do zorného po�a fotoaparátu sú postavené tri rámové
mierky. Stereokamera aktívne (pomocou blesku) nasníma
mierky a „reflexnú mriežku“ z viacerých pozícií (napr. dve
pozície ved�a seba každých 5 m). Získavame snímky s nie-
ko�konásobnými prekrytmi bodov a pomocou fotogramme-
trických programov vygenerujeme ich relatívne trojrozmer-
né súradnice. Jednotlivé etapy snímania konvergenčných
bodov potom v časovej ose zobrazia výsledný posun medzi
meraniami.

Systém na monitorovanie tunelového profilu
Využitie tejto metódy je hlavne tam, kde je tunel už

dokončený, kde je primárne ostenie zároveň definitívnym,
alebo na dlhodobé sledovanie deformácií v tuneloch v pre-
vádzke. Systém funguje na princípe zmeny polohy (náklonu)
jednotlivých častí zariadenia (obr. 2a). Sebemenšia zmena
uhlu medzi jednotlivými ramenami zariadenia je vyhodnote-
ná ako deformácia ostenia. Domnievam sa, že presnos	 je
porovnate�ná s predchádzajúcimi metódami. 

Metóda bola použitá napríklad pri monitoringu tunelov
metra v Soule v Južnej Kórei. Zaujímavá by bola úvaha
o umiestnení senzorov do vnútra železobetónovej výstuže.
K tejto myšlienke sa približuje merací systém charakterizo-
vaný na konci článku. 

Locata
V skratke by sa dal tento systém popísa	 tak, že rozširuje

signál GPS do uzavretých priestorov. Tam, kde sa nedosta-
ne cez steny budov, je šírený LocataLite transceiverom.
Toto zariadenie je základnou súčas	ou systému Locata a
zjednodušene nahradzuje funkciu GPS družice vo vesmíre.
Pozostáva z prijímača (receiver) a vysielača (transmitter).

Na prijímanie signálov z Locaty už postačí akýko�vek GPS
receiver s malým hardwarovým upravením pre príjem jej
signálov. Zariadenie môže pracova	 aj nezávisle na príjme
GPS signálov. Podrobne je princíp fungovania systému Lo-
cata popísaný v dokumente [3], ktorý je vo�ne stiahnute�ný
zo stránky výrobcu.

Spoločnosti ako Leica a Trimble už nadviazali s Locata
Corporation spoluprácu a aplikovali tento systém do nieko�-Obr. 2. Tunnel Profile Monitoring System [3]

a)

Obr. 3. LocataLite transceiver poskytujúci signál [4]
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kých produktov. Zvýšila sa presnos	 určenia pozície prijíma-
ča a použitie GPS na geodetické účely sa posunulo do dvoch
oblastí:

– automatizácie strojov a monitoringu činností v otvorených
lomoch;

– monitoringu deformácií na budovách, mostoch a priehra-
dách.

Ďalším krokom by mohlo by	 aplikovanie Locaty v tak-
mer úplne uzavretých priestoroch – v tuneloch. Ve�kou pre-
kážkou ale pravdepodobne bude cena. Na zautomatizovanie
merania konvergencií by sa museli body na ostení nahradi	
GPS prijímačmi a pozdĺž tunelu by muselo by	 rozmiestne-
ných nieko�ko transceiverov. Ďalej by muselo by	 doriešené
elektrické napájanie všetkých súčastí. Výsledok by bol ale
elegantný – všetky deformačné zmeny na ostení tunelu by sa
v reálnom čase zobrazovali napríklad v aplikácii BARAB©.
Systém je zatia� vo vývoji a v súčasnosti je udávaná subcen-
timetrová presnos	. 

Monitoring posunov pomocou 
optických vlákien

Prvým dôvodom pre použitie optických vlákien v tunely
bola protipožiarna ochrana. Optické vlákna určujú (okrem
iného) zmenu teploty, a to má varova	 o vzniknutom požia-
ri. Ako neskôr zistili švajčiarsky vedci, optické vlákna sú
schopné mera	 aj zmenu vzdialeností. Práve táto ich funkcia
je využite�ná pri meraní konvergencií. Vlákno je inštalované
do ostenia tunelu už počas raziacich prác. Zostáva tam a je
funkčné aj po uvedení tunelu do prevádzky. Za celú dobu
prináša výsledky o deformačných zmenách tunelového oste-
nia. Má funkciu krátkodobého i dlhodobého sledovania kon-
vergencií. Systém sa takto stáva plne automatický, obmed-
zený len životnos	ou optických vlákien.

Záver
Aktuálna znalos	 deformácií na tunelovom ostení môže

z h�adiska bezpečnosti varova	 pred prekročením únosnosti
primárneho ostenia tunelu. V texte bolo spomenutých nieko�-
ko metód, kde každá má svoje pozitívne aj negatívne vlast-
nosti. Podrobný rozbor každej z nich by určite stál za samo-
statnú prácu, no funkciou tohto príspevku je oboznámenie
čitate�a s alternatívnymi spôsobmi monitoringu deformácií
v podzemných stavbách.

Geodetické meranie konvergencií bude ma	 vždy ve�mi
kvalitné výsledky a bude použite�né v drvivej väčšine tune-
lov. Ve�mi náročná je ale organizácia práce počas raziacich
činností, rovnako ako samotné meranie nieko�kých desiatok
bodov každý deň. Meranie čiastočne znehodnocuje viacero
faktorov (prach, otrasy pôdy, prechod elektromagnetického
lúča nehomogénnym prostredím at
.). Každá z ostatných
metód je postavená na inom princípe, aby sa čo najviac
vyhla spomínaným negatívnym činite�om. Fotogrammetria
má ve�kú výhodu v tom, že z nieko�kých snímkov môžeme
analyzova	 viacero konvergenčných profilov. Naopak nevý-
hodami sú obrovská technická a časová náročnos	 na reali-
záciu. Monitoring posunov pomocou optických vlákien či
náklonomerov zase prebieha automaticky a nepriaznivé at-
mosférické podmienky v tunely nemajú na meranie žiadny
vplyv. Sú to ale malé zariadenia s jemnou technológiou a
hrozí im poškodenie pri manipulácii pracovníkov s raziaci-
mi strojmi. Locata je najmladšou z metód a jej využitie sa
bude určite na
alej rozširova	. Dá sa predpoklada	, že cel-
kom automatický systém, ovládaný na dia�ku, bude vzh�a-

dom na množstvo použitých „transceiverov“ a „receiverov“
v podzemí ve�mi finančne náročný. 

V tuneloch razených spomínanou rakúskou tunelovacou
metódou by sa javila najideálnejšia taká metóda, kde by boli
deformometrické body vložené aj so sie	ou spojovacích káb-
lov priamo do primárneho ostenia a údaje zo senzorov by
automaticky putovali do kancelárie monitoringu, kde by boli
vyhodnotené. Takto by nehrozila demontáž monitorovacie-
ho zariadenia (resp. bodov) počas budovaní sekundárneho
(definitívneho) ostenia a posuny by boli plynulo zaznamená-
vané v priebehu výstavby i po uvedení tunelu do prevádzky.
Prednosti i nedostatky uvedených monitorovacích systémov
dávajú nie len geodetom priestor k ich zdokona�ovaniu a

alšiemu rozvoju.

Článok vznikol za podpory VZ 01 CEZ MSM 6840770001
„Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních
materiálů a konstrukcí“.
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Janec, M.: Methods of Measurement of Convergences in
Tunnels

In the last two decades monitoring of displacements in
tunnels has become more a responsibility of surveyors.
Geodetic techniques yield very objective information
about movements in tunnels since absolute coordinates
are determined. However, using such geodetic tech-
niques requires daily measurement of a number of
points. It is a time-consuming, dangerous and very
expensive job. How to do the monitoring more cost-effec-
tively? Online monitoring during underground con-
struction is not an unknown method but a final and ade-
quate process has not been found yet. This paper outlines
a list of these methods.

Janec, M.: Methoden zur Konvergenzmessung in Tunneln 

In den letzten Jahren ist das Messen der Konvergenzen
in Tunneln ein Privileg der Geodäten. Geodätische
Methoden haben mehrere bisher nur schwer ersetzbare
Vorteile, und zwar insbesondere die Fähigkeit, die
absoluten Koordinaten zu bestimmen. Andererseits ist
dies eine zeit-, geld- und sicherheitsaufwändige Methode.
Die Frage, wie die Konvergenzen in Tunneln auf weniger
finanziell aufwändige Weise gemessen werden kann,
wird unter Fachleuten schon längere Zeit erörtert. Das
Online-Monitoring der Konvergenzen während des Baus
eines Tunnels ist nichts Neues, jedoch wurde bisher
keine befriedigende technische Ausführung der einzel-
nen Methoden erreicht, die für das Monitoring während
des Baus von Tunneln geeignet wäre. Eine Übersicht
dieser Methoden bietet der vorliegende Text.
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Testování generátorů normálního rozdělení
sloužících pro simulaci geodetického měření 
– část 2

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

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V oblastech inženýrské geodézie a laserového skenování
se při řešení výzkumných projektů setkáváme s případy
využití uměle simulovaného geodetického měření. Před-
kládaný příspěvek, navazující na práci [6], porovnává
vybrané generátory normálního rozdělení, a to z hledis-
ka statistické kvality generovaných dat a z hlediska vý-
početní náročnosti. 

Úvod
V první části článku [6] byly popsány vybrané jednoduché

metody generování normálního rozdělení. Kvalita těchto vybra-
ných generátorů bude posuzována pouze z hlediska konečného
užití v oblastech inženýrské geodézie (v oblastech laserového
skenování). Výsledné testování se nezabývá otázkou závislosti
či předvídatelnosti generovaných dat, ale je zaměřeno pouze na
posouzení generátorů z hlediska normality vygenerovaných
souborů. Pro ověřování a hodnocení dosažených výsledků bylo
využito programové prostředí Matlab verze R2009a [1].

Generování souborů hodnot 
s normálním rozdělením

Pro porovnání kvality generátorů normálního rozdělení
bylo použito celkem šest typů generátorů pseudonáhodných
čísel rovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti (tab. 1) a
pět metod transformace rovnoměrného rozdělení na rozděle-
ní normální. 

Tab. 1. Generátory pseudonáhodných čísel

V případě metody transformace založené na centrální
limitní větě byl zkoumán vliv počtu sčítaných hodnot rovno-
měrného rozdělení na výslednou kvalitu normálního rozdě-
lení. Pro toto posouzení byl použit součet 2, 4, 6, 12 a 24
hodnot. Celkem tedy bylo použito devět metod transforma-
ce (tab. 2). 

Tab. 2. Metody transformace

Kombinací jednotlivých generátorů rovnoměrného rozdě-
lení a metod transformace vzniklo 54 (6 generátorů × 9 me-
tod transformace) typově odlišných variant generování sou-
borů hodnot s normálním rozdělením. Na získaných datech
byl zkoumán vliv velikosti souboru (vliv rozsahu výběru ze
základního souboru normálního rozdělení) na výslednou
normalitu. Pro výzkum tohoto vlivu byly generovány střed-
ně velké soubory (náhodné výběry) o počtu hodnot 30 a 100
a dále soubory o počtu 500 hodnot, které je možno z hledis-
ka geodetického měření považovat z hlediska rozsahu za
blízké základnímu souboru. Z důvodu eliminace náhodných
vlivů, tj. z důvodu zvýšení objektivity dosažených výsledků,
bylo každé generování souboru normálního rozdělení opa-
kováno, a to celkem třicetkrát.

Při počtu 54 variant generování normálního rozdělení,
počtu tří různých rozsahů generovaných výběrů a třicetiná-
sobném opakování vzniklo 4 860 (54×3×30) souborů pseu-
donáhodných hodnot s normálním rozdělením pravděpodob-
nosti. Každý z těchto souborů byl následně podroben testo-
vání kvality normálního rozdělení.

Testování souborů hodnot 
s normálním rozdělením

Jak již bylo uvedeno, kvalita generátorů je posuzována
pouze z hlediska konečného užití vygenerovaných dat pro
možnost simulace výsledků měření v oblastech inženýrské
geodézie (v oblastech laserového skenování). Proto nejsou
pro testování generátorů vybrány často užívané teoreticky

Označení Generátor

urand lineární kongruentní

clcg2 kombinující 2 lineární kong. generátory (P. L'Ecuyer)

clcg4 kombinující 4 lineární kong. generátory (P. L'Ecuyer)

kiss Keep it Simple Stupid (G. Marsaglia)

fsultra Subtract-with-Borrow (A. Zaman, G. Marsaglia)

mt Marsenne – Twister (M. Matsumoto, T. Nishimura)

Označení Metoda

boxMullB
Boxova–Mullerova transformace 
(základní tvar)

boxMullP
Boxova–Mullerova transformace 
(polární tvar)

invTrans inverzní transformace

reject metoda odmítání

založená na centrální limitní větě

(součet 2 hodnot)

založená na centrální limitní větě

(součet 4 hodnot)

založená na centrální limitní větě

(součet 6 hodnot)

založená na centrální limitní větě

(součet 12 hodnot)
založená na centrální limitní větě
(součet 24 hodnot)

sum24

sum02

sum04

sum06

sum12
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náročné testovací sady, např. [2], které se nezaobírají pouze
testováním normality dat, ale také ověřováním závislosti či
předvídatelnosti generovaných čísel. Testování pomocí
těchto sad, užívané např. v kryptografii, přesahuje rámec
tohoto příspěvku.

Kvalita zvolených generátorů normálního rozdělení je
posuzována pouze z hlediska shody vygenerovaných pseu-
donáhodných výběrů se základním souborem z normované-
ho normálního rozdělení N (0, 1). Celkem bylo zvoleno pět
v geodézii používaných testů normality, které posuzují různé
vlastnosti normálního rozdělení a jejichž společné závěry by
měly posoudit normalitu souborů v komplexním měřítku. 

Jednovýběrový t-test 
Tento parametrický test ověřuje jeden z parametrů nor-

málního rozdělení, a to střední hodnotu μ. Ověřuje, zda
střední hodnota μ náhodného výběru o rozsahu n odpovídá
střední hodnotě μ0 základního souboru pocházejícího z nor-
movaného normálního rozdělení N (0, 1). Střední hodnota
náhodného výběru je odhadována aritmetickým průměrem x–.
Nulová a alternativní hypotéza jsou definovány jako

(1)

Testovací kritérium jednovýběrového t-testu je určeno dle
vztahu

(2)

kde s je výběrová směrodatná odchylka náhodného výběru a
n je rozsah náhodného výběru. Střední hodnota základního
souboru je v případě normovaného normálního rozdělení
rovna μ0 = 0.

Platí-li, že střední hodnota normálního rozdělení, ze které-
ho náhodný výběr pochází, je rovna μ0, má testovací kritérium
Studentovo t-rozdělení o ń = n–1 stupních volnosti [3].

Přijetí či zamítnutí nulové hypotézy je posuzováno na hla-
dině významnosti (v inženýrské geodézii běžně užívané) 

P (t > tn´,α) = α = 0,05 . (3)

Překročí-li hodnota testovacího kritéria t kritickou hodno-
tu Studentova rozdělení tn´,α, je nulová hypotéza zamítnuta a
střední hodnota náhodného výběru μ je na hladině význam-
nosti α považována za neodpovídající střední hodnotě nor-
movaného základního souboru μ0 = 0.

Výsledkem testování je kromě rozhodnutí o zamítnutí či
potvrzení nulové hypotézy na zvolené hladině významnosti
α i určení p-hodnoty, tj. pravděpodobnosti, při které je tes-
tovací kritérium rovno kritické hodnotě

P (t = tn´,p) = p . (4)

Určená p-hodnota popisuje mezní hladinu významnosti,
tj. maximální pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy
H0, přestože je platná. 

Test rozptylu normálního rozdělení 
Tento parametrický test ověřuje další z parametrů normál-

ního rozdělení, při němž se zjiš	uje, zda rozptyl σ 2 náhodné-
ho výběru o rozsahu n odpovídá rozptylu σ0

2 základního sou-
boru pocházejícího z normovaného normálního rozdělení N (0, 1).
Rozptyl náhodného výběru je odhadován výběrovým rozpty-
lem s2. Nulová a alternativní hypotéza jsou definovány jako

(5)

Testovací kritérium je určeno dle vztahu

(6)

Rozptyl základního souboru je v případě normovaného nor-
málního rozdělení roven σ0

2 = 1.
Přijetí či zamítnutí nulové hypotézy je posuzováno na hla-

dině významnosti

P (χ 2 > χ 2
n´,1–α /2 ∪ χ 2 < χ 2

n´,α /2) = α = 0,05 , (7)

kde ń = n–1 je počet stupňů volnosti χ 2 rozdělení [3].

Překročí-li hodnota testovacího kritéria χ 2 kritickou hod-
notu χ 2

n´,1–α /2, popř. klesne-li pod kritickou hodnotu χ 2
n´,α /2,

je nulová hypotéza o rovnosti rozptylů σ 2 = σ0
2 zamítnuta a

rozptyl náhodného výběru σ 2 je na hladině významnosti α
považován za neodpovídající rozptylu základního souboru
σ0

2 = 1.
P-hodnota pro test rozptylu normálního rozdělení je rovna

pravděpodobnosti 

P (χ 2 = χ 2
n´, 1–p/2) = p, příp. P (χ 2 = χ 2

n´, p/2) = p. (8)

D’Agostinův sdružený K2  test 
D’Agostinův K2 test sdružuje dříve užívané testy šikmos-

ti (asymetrie) a špičatosti (excesu) [3], a posuzuje tak náhod-
ný výběr z hlediska souměrnosti rozložení a míry kumulace
jednotlivých hodnot výběru kolem střední hodnoty μ (obr. 1).

Obr. 1. Význam koeficientu
a – šikmosti (asymetrie), b – špičatosti (excesu)

Při výpočtu kritéria K2 se v prvním kroku určí koeficienty
šikmosti a špičatosti (obr. 1), které jsou dány vztahy 

(9)

kde σ 2 je rozptyl náhodného výběru o rozsahu n a μ3, μ4 jsou
hodnoty empirických centrálních momentů třetího a čtvrté-
ho stupně. V dalším kroku jsou určeny transformované hod-
noty koeficientů šikmosti a špičatosti Z(A) a Z(E) (popis
transformace je uveden v [4]). Pomocí hodnot přetransformo-
vaných koeficientů je určeno kritérium D’Agostinova sdru-
ženého testu jako

K2 = (Z (A))2 + (Z (E))2 . (10)

a)

b)
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Přijetí či zamítnutí nulové hypotézy o původu náhodného
výběru ze základního souboru normovaného normálního
rozdělení N (0, 1) je posuzováno na hladině významnosti

P (K2 > χ 2
n´,α ) = α = 0,05, (11)

kde n´= 2 je počet stupňů volnosti χ 2 rozdělení. 

Překročí-li hodnota testovacího kritéria K2 kritickou hod-
notu χ 2

n´,α , je nulová hypotéza na hladině významnosti α
zamítnuta a shoda testovaného náhodného výběru se základ-
ním souborem normovaného normálního rozdělení N (0, 1)
není prokázána.

P-hodnota pro D’Agostinův sdružený K2 test je rovna
pravděpodobnosti

P (K2 = χ 2
n´,p) = p . (12)

Pearsonův test dobré shody
Pearsonův test dobré shody spočívá v porovnání skuteč-

ných třídních četností testovaného náhodného výběru s teo-
retickými četnostmi danými distribuční funkcí normálního
rozdělení. Základem je vytvoření histogramu třídních čet-
ností (podrobný postup tvorby histogramu je uveden např.
v [3]). Skutečná absolutní třídní četnost rj v obecné  třídě j je
rovna počtu hodnot náhodného výběru vyskytujících se v in-
tervalu vymezeném hranicemi třídy t1 a t2 (obr. 2). Teoretic-
ká relativní třídní četnost je rovna pravděpodobnosti výsky-
tu hodnot náhodné veličiny normovaného normálního rozdě-
lení v příslušných třídách a je rovna ploše pod Gaussovou
křivkou omezenou hranicemi třídních intervalů. Obecně lze
zapsat vztah pro výpočet teoretické relativní třídní četnosti
v obecné třídě j s hranicemi t1 a t2 jako 

(13)

kde F(t1) a F(t2) jsou hodnoty distribuční funkce normované-
ho normálního rozdělení v bodech t1 a t2. Absolutní teoretic-
ká četnost (obr. 2) je dána vztahem

Rj = pj · n , (14)

kde n je rozsah testovaného náhodného výběru.

Obr. 2. Porovnání skutečných a teoretických třídních četností

Je-li splněna podmínka minimální teoretické třídní četnosti

Rj > 1 (pro všechny třídy),
Rj > 5 (pro minimálně 80 % tříd), (15)

je kritérium Pearsonova testu dobré shody rovno

(16)

Při nesplnění podmínky (15) je nutné sloučit problematic-
ké třídy a znovu určit teoretické a skutečné třídní četnosti.

Přijetí či zamítnutí nulové hypotézy o původu náhodného
výběru ze základního souboru normovaného normálního
rozdělení N (0, 1) je posuzováno na hladině významnosti

P (χ 2 > χ 2
n´,α ) = α = 0,05, (17)

kde n´ = k – h – 1 je počet stupňů volnosti χ 2 rozdělení, k je
počet tříd a h je počet určovaných parametrů rozdělení 
N (μ, σ 2) (v případě normovaného normálního rozdělení je
počet určovaných parametrů h = 0). 

Překročí-li hodnota testovacího kritéria χ 2 kritickou hod-
notu χ 2

n´,α , je nulová hypotéza na hladině významnosti α za-
mítnuta a shoda testovaného náhodného výběru se základ-
ním souborem normovaného normálního rozdělení N (0, 1)
není prokázána.

P-hodnota pro Pearsonův test dobré shody je rovna prav-
děpodobnosti

P (χ 2 = χ 2
n´,p) = p . (17)

Kolmogorovův–Smirnovův test 
Princip testu normality je založen na posouzení maximál-

ního rozdílu sčítané relativní skutečné a teoretické četnosti
(obr. 3). 

Obr. 3. Princip Kolmogorovova–Smirnovova testu normality

Jsou-li jednotlivé hodnoty náhodné výběru seřazeny dle
velikosti

x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn–1 ≤ xn , (19)

kde n je rozsah náhodného výběru, je možno kritérium Kol-
mogorovova–Smirnovova testu vyjádřit dle vztahu

(20)

kde i = 1, 2, 3, ..., n a F(xi) je distribuční funkce normované-
ho normálního rozdělení v bodě xi.

Přijetí či zamítnutí nulové hypotézy o původu náhodného
výběru ze základního souboru normovaného normálního
rozdělení N (0, 1) je posuzováno na hladině významnosti

P (Dn > Dn,α ) = α = 0,05, (21)

kde Dn,α je kritická hodnota maximální odchylky empirické
a teoretické distribuční funkce pro hladinu významnosti α a
rozsah náhodného výběru n [5].
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Překročí-li hodnota testovacího kritéria Dn kritickou hod-
notu Dn,α , je nulová hypotéza na hladině významnosti α
zamítnuta a shoda testovaného náhodného výběru se základ-
ním souborem normovaného normálního rozdělení N (0, 1)
není prokázána.

P-hodnota pro Kolmogorovův–Smirnovův test je rovna
pravděpodobnosti

P (Dn = Dn,p) = p. (22)

Výsledky porovnání generátorů 
normálního rozdělení

Každý z vygenerovaných souborů hodnot s normálním
rozdělením (celkem 4 860) byl podroben testování normali-
ty pomocí uvedených testů dle následujícího postupu.

� Testování souborů
Výsledkem každého provedeného testování bylo určení 
p-hodnoty a rozhodnutí o přijetí či zamítnutí nulové hypoté-
zy na hladině významnosti α = 0,05.

� Sloučení výsledků třiceti opakovaně vygenerovaných
souborů 

Z výsledků souborů stejné velikosti, vygenerovaných stej-
ným generátorem normálního rozdělní, byl určen počet
zamítnutých nulových hypotéz a průměrná p-hodnota. 

� Sloučení výsledků jednotlivých testů 
Užité testy normality byly brány za rovnocenné. Výsledky
jednotlivých testů (určených ve druhém kroku) byly slouče-
ny. Tímto způsobem byl určen pro každou metodu genero-
vání (generátor + transformace) a pro příslušnou velikost
souboru (30, 100, 500) celkový počet zamítnutých nulových
hypotéz a průměrná p-hodnota. 

� Setřídění výsledků dle metod generování 
normálního rozdělení 

Výsledky určené ve třetím kroku byly setříděny dle typů
generátorů pseudonáhodných čísel (tab. 3 a tab. 5) a dle
metod transformace (tab. 4 a tab. 6).

Jako základní kritérium porovnání kvality generátorů nor-
málního rozdělení je použita hodnota relativního množství
vygenerovaných vadných souborů, tj. souborů, u kterých
byla při testování na hladině významnosti α = 0,05 zamítnu-
ta nulová hypotéza. Na určenou p-hodnotu je možno zjedno-
dušeně nahlížet jako na pravděpodobnost shody vygenero-
vaného náhodného výběru se základním normálním soubo-
rem. Tato hodnota je brána jako orientační a popisuje míru
kvality generování souborů s normálním rozdělením.

Rychlost generátorů normálního rozdělení je posuzována
pro generátory pseudonáhodných čísel a metody transforma-

ce odděleně (tab. 7). Vyjádření rychlosti je uvedeno relativ-
ně vzhledem k nejrychlejšímu typu generátoru pseudoná-
hodných čísel a nejrychlejší metodě transformace.

Výsledky testování jsou shrnuty do tab. 3 až tab. 7. Gene-
rátory rovnoměrného rozdělení i metody transformace jsou
řazeny z hlediska dosažených výsledků od nejlepších po nej-
horší.

Tab. 3. Porovnání generátorů rovnoměrného rozdělení 
dle relativního množství nevhodně vygenerovaných souborů 
normálního rozdělení

30 100 500

1 urand 3,9 2,8 4,6 3,8

2 kiss 3,6 3,2 5,2 4,0

3 clcg2 4,1 3,0 5,2 4,1

4 mt 4,1 3,8 4,8 4,2

5 fsultra 3,8 4,3 5,8 4,6

6 clcg4 4,2 4,5 5,1 4,6

Pořadí Generátor
Rozsah souboru

∅∅

Tab. 4. Porovnání metod transformace dle relativního množství
nevhodně vygenerovaných souborů normálního rozdělení

30 100 500

1 sum06 3,8 3,9 2,0 3,2

2 sum12 3,8 3,1 2,9 3,3

3 sum04 3,3 2,6 3,9 3,3

4 sum24 3,6 3,9 3,2 3,6

5 reject 4,2 3,6 4,0 3,9

6 boxMullB 4,2 4,3 4,4 4,3

7 invTrans 5,1 3,6 4,4 4,4

8 boxMullP 4,7 3,8 4,8 4,4

9 sum02 2,9 3,9 16,4 7,7

Pořadí Transformace
Rozsah souboru

∅∅

Tab. 5. Porovnání generátorů rovnoměrného rozdělení 
dle pravděpodobnosti shody vygenerovaného náhodného výběru 
se základním normálním souborem

30 100 500

1 urand 58,1 61,5 61,5 60,4

2 clcg2 61,1 61,7 57,9 60,2

3 fsultra 61,9 59,8 58,3 60,0

4 mt 59,9 60,8 58,5 59,7

5 kiss 59,2 61,2 56,8 59,1

6 clcg4 60,9 57,9 57,1 58,6

Pořadí Generátor
Rozsah souboru

∅∅

Tab. 6. Porovnání metod transformace dle pravděpodobnosti
shody vygenerovaného náhodného výběru se základním 
normálním souborem

30 100 500

1 sum06 61,4 60,9 60,5 60,9

2 sum12 60,8 61,1 60,5 60,8

3 invTrans 61,3 60,5 60,2 60,7

4 boxMullP 61,2 61,8 58,5 60,5

5 sum24 60,9 61,2 59,2 60,4

6 boxMullB 60,2 59,6 59,6 59,8

7 reject 59,1 59,8 60,2 59,7

8 sum04 62,0 60,4 56,7 59,7

9 sum02 59,8 58,8 44,6 54,4

Pořadí Transformace
Rozsah souboru

∅∅
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Vyhodnocení výsledků 
Výsledky testování prokázaly, že z hlediska množství

nevhodně vygenerovaných souborů jsou generátory pseudo-
náhodných čísel na porovnatelné úrovni kvality a množství
vadných souborů se pohybuje v blízkosti 4 %. Nejnižší počet
vygenerovaných vadných souborů byl zaznamenán u princi-
piálně nejjednoduššího lineárního kongruentního generátoru. 
P-hodnota, popisující pravděpodobnost shody náhodného
výběru se základním normálním souborem, nedosáhla původ-
ních odhadů a pohybuje se relativně nízko, přibližně na 60 %.

Podobných výsledků jako u generátorů pseudonáhodných
čísel bylo dosaženo i u jednotlivých metod transformace.
S výjimkou metody založené na centrální limitní větě, při
které byly sčítány pouze dvojice hodnot, vykazují ostatní
metody porovnatelné výsledky. Množství vygenerovaných
vadných souborů se u těchto metod taktéž pohybuje v blíz-
kosti 4 %. V případě výše zmiňované metody, vycházející
z centrální limitní věty (součet dvou hodnot), je množství
vygenerovaných vadných souborů dvojnásobné, a to nece-
lých 8 %. Tato chyba je způsobena nedostatečným množ-
stvím sčítaných hodnot rovnoměrného rozdělení. I v případě
metod transformace byl nejnižší počet vygenerovaných vad-
ných souborů registrován u principiálně nejjednodušší meto-
dy, a to metody založené na centrální limitní větě, která se
při dostatečném množství sčítaných hodnot rovnoměrného
rozdělení jeví jako nejvhodnější.

Z hlediska rychlosti generování souborů normálního roz-
dělení byl zjištěn pouze jeden případ generátoru pseudoná-
hodných čísel, jehož rychlost se výrazněji liší od ostatních
prakticky stejně rychlých generátorů. Generátor „Keep it
Simple Stupid“ vykazuje přibližně osmkrát nižší rychlost
než nejrychlejší generátor „Subtract-with-Borrow“.

V případě metod transformace je možné za nejrychlejší
brát metody Boxovy–Mullerovy transformace a metodu zalo-
ženou na centrální limitní větě. Rychlost metody odmítání,
která je přibližně čtyřikrát pomalejší než výše zmiňované
metody, je způsobena větší velikostí souboru rovnoměrného
rozdělení, který je transformován na rozdělení normální, a
také náročnějším výpočtem frekvenční funkce ϕ(t). V přípa-
dě metody inverzní transformace, kdy nejsou pro výpočet
užity žádné tabelované hodnoty a výpočty jsou prováděny
pomocí výpočetně náročných metod numerické matematiky, je
rychlost mnohosetkrát nižší než u ostatních metod transformace.

Závěr
Na základě dosažených výsledků je možno říci, že jednot-

livé generátory normálního rozdělení (generátory rovnoměr-

ného rozdělení ve spojení s metodami transformace do nor-
málního rozdělení) nevykazují mezi sebou výraznější rozdí-
ly v kvalitě generovaného normálního rozdělení. Jejich pou-
žití pro simulaci měření v oblastech inženýrské geodézie (v
oblastech laserového skenování) je z praktického hlediska
naprosto libovolné. Mnohé kvality, a naopak i nedostatky
generátorů pseudonáhodných čísel, jejichž vývoj byl spojen
např. s použitím v oblastech kryptografie, jsou u simulací
geodetického měření nepostihnutelné. 

Z hlediska posouzení rychlosti generátorů a metod trans-
formace bylo dosaženo srovnatelných výsledků. Výjimku
tvoří pouze generátor „Keep it Simple Stupid“, metoda
inverzní transformace a metoda odmítání, které vykázaly
větší výpočetní náročnost. 

Pro simulaci geodetického měření je zcela postačující
využití principiálně nejjednodušších a výpočetně nenároč-
ných metod, jako např. použití lineárního kongruentního
generátoru ve spojení s metodou transformace vycházející z
centrální limitní věty, a to při dodržení podmínky součtu
dostatečného množství hodnot rovnoměrného rozdělení.

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
Normal Distribution for Simulation of Geodetic
Surveying – Part 2

The application of artificially simulated geodetic survey-
ing can be encountered in engineering geodets and laser
scanning during work on research projects. This paper is
a follow-up of the first part and it compares selected ge-
nerators of normal distribution given the statistic duali-
ty of the generated data and the computational intensity.

Třasák, P. – Štroner, M.: Erprobung von zur Simulation
geodätischer Messungen dienenden Generatoren der
Normalverteilung – Teil 2

In den Bereichen der Ingenieurgeodäsie und des
Laserscannens stößt man bei der Lösung  von
Forschungsprojekten auf Anwendungsfälle einer kün-
stlich simulierten geodätischen Messung. Der vor-
liegende Beitrag knüpft an den ersten Teil an und befasst
sich mit dem Vergleich ausgewählter Generatoren der
Normalverteilung, und zwar vom Gesichtspunkt des
Berechnungsaufwandes. 

Tab. 7. Porovnání generátorů rovnoměrného rozdělení a metod
transformace dle relativní rychlosti vygenerovaných souborů

Pořadí Generátor
Relativní 
rychlost

Pořadí Transformace
Relativní 
rychlost

1 fsultra 1x 1 boxMullB 1x

2 mt 1,001x 2 sum24 1,1x

3 clcg2 1,003x 3 sum12 1,1x

4 clcg4 1,003x 4 sum06 1,2x

5 urand 1,003x 5 sum02 1,2x

6 kiss 7,8x 6 sum04 1,2x

7 boxMullP 1,6x

8 reject 4,6x

9 invTrans 2053,7x

obzor_3_2010.qxp  24.2.2010  14:51  Stránka 88



STAVEBNÍ OBZOR 3/2010 89

Porovnání klasické a digitální nivelační 
soupravy pro měření ve stavebnictví 
a pozemkových úpravách

Ing. Martin PAVEL
JU – Zemědělská fakulta 

České Budějovice

Článek přináší poznatky z ověřování digitálních přístro-
jů (převážně Sokkia SDL2) při jiných pracích, než je kla-
sická pořadová nivelace. 

1. Úvod
Sekce pozemkových úprav Katedry krajinného manage-

mentu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích spolupracuje s Katedrou speciální geodézie Fa-
kulty stavební ČVUT v Praze, která již dlouhá léta provádí
výzkum vlivů na výsledky měření digitálními nivelačními
přístroji. Digitální nivelace není ještě ve stavebnictví a třeba
i pozemkových úpravách tak rozšířenou metodou, jak by moh-
la být. Pravděpodobně hlavním faktorem je cena vybavení a
určitá vyšší náročnost údržby a obsluhy, ale je to z části jistě
i neseznámení se s jejími výhodami a nevýhodami.

Článek by měl právě tyto výhody a nevýhody nastínit for-
mou zkoušek vybrané digitální nivelační soupravy Sokkia
SDL2 (ta je však konstrukcí firmy Zeiss, dnes Trimble)
s invarovou latí NEDO s podpěrami; závěry platné pro typy
jiných výrobců jsou obdobné. Zkoušky klasické nivelační
soupravy nejsou zmiňovány, nebo	 toto vybavení většina
čtenářů zná. Jsou však shrnuty formou zkušeností autora
z měření a v závěru jsou uvedeny v porovnání s digitální
soupravou. Zkoušky včetně grafů směrodatné odchylky jsou
uvedeny v práci [3].

2. Zkoušky a porovnání přístrojů

2.1. Vliv stočení latě kolem vertikální osy
Měření probíhalo na vzdálenosti 10-50 m v kroku po 10 m.

Úhly stočení latě zajištěné opěrami byly voleny po celých
10˚ a na závěr bylo provedeno měření s úhlem 85˚. Měřilo
se vždy po deseti hodnotách.

Směrodatná odchylka průměru stoupá se vzdáleností,
kdežto na úhlu stočení je téměř nezávislá. Je to zcela jiný
případ než při užití číslicových latí, při kterém je stočením
latě měřiči ztíženo odečtení. Je zajímavé, že až na vzdálenost
50 m provedl přístroj čtení stupnice latě i při stočení o 85˚.

2.2. Vliv zákrytu části la�ové stupnice
Z předchozího měření byla známa hodnota průsečíku

záměrné přímky se stupnicí latě, vedle níž bylo instalováno
pomocné měřítko s milimetrovým dělením. Stupnice latě
byla postupně zakrývána symetricky po 0,05 m. Minimální
potřebný viditelný úsek latě je pro vyhodnocení kódu ales-
poň 0,20 m, přičemž výrobcem deklarované minimum je
0,30 m. Následně se prováděl nesymetrický zákryt až do
úseku 0,30 m. Při nesymetrickém zákrytu dochází ke zkres-
lení v hodnotě 0,5 mm, a to nezávisle na jeho umístění.

U klasické latě stačí, aby měřič viděl a četl centimetrové
dělení stupnice. Vyšší řády určí za pomoci figuranta, který
posunuje prst po stupnici, dokud není vidět v zorném poli
dalekohledu. 

Je nutné poznamenat, že existují digitální přístroje, jejichž
způsob kódování umožňuje řešit i případy, kdy je zakryt
přímo průsečík záměrné přímky a obrazu latě. Průsečík (čte-
ní stupnice) se v tomto případě dopočítává.

2.3. Vliv intenzity osvětlení latě
Zkouška byla provedena nejprve ve venkovním prostředí

pro délku záměry cca 20 m. Měření probíhalo přibližně
v pětiminutových intervalech až do okamžiku, kdy přístroj
ohlásil chybu neschopnosti čtení; luxmetrem byla změřena
intenzita osvětlení latě 30 lx. S klesající intenzitou se může
změnit velikost měřeného převýšení i o 0,2 mm na 20 m,
ačkoli se směrodatná odchylka průměru opakovaných čtení
výrazně nemění. Podstatný vliv má snižující se intenzita
osvětlení na čas potřebný pro vyhodnocení kódu latě.

Stejná zkouška byla provedena i v budově, kde je možné
regulovat množství světla zatemňovacími roletami. Proti
výsledku zkoušky ve venkovním prostředí se může směro-
datná odchylka, zvláště při nízké intenzitě osvětlení, zvyšo-
vat. Opět byla zaznamenána změna převýšení při nízké in-
tenzitě osvětlení o cca 0,2 mm a výrazná závislost času
vyhodnocování signálu na zkoumaném vlivu. Při osvětlení
okolo 30 lx již není přístroj schopen kód vyhodnotit. S optic-
kým nivelačním přístrojem je však stále možné při intenzitě
30 lx měřit, nebo	 la	 je rozlišitelná pouhým okem. V práci
[3] jsou publikovány i grafy závislosti měření a délky vy-
hodnocení signálu na zkoumaném jevu.

Velkým problémem digitální nivelace je měření proti
světlu. Ačkoli je dělení latě pouhým okem rozeznatelné,  ne-
ní možné měření vyhodnotit, nebo	 je senzor přesvětlen.
Tato situace se nejčastěji vyskytuje v tunelech a chodbách.
Dá se však řešit bu
 dalším dosvícením latě nebo volbou
směru záměry. Měření „do tmy“ totiž není tak obtížné jako
měření z tmavého prostoru ven. Stačí tedy např. la	 postavit
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nikoli na konec chodby, ale ještě dále do volného prostoru,
kde již bude dostatek přirozeného světla a dosvětlování
nebude nutné.

Dalším řešením je možnost použití pasivně svítící latě [2].

2.4. Vliv délky záměry
Byl zjiš	ován maximální možný dosah přístroje při běž-

ném osvětlení a bez úprav pomůcek včetně zkoušky nutnos-
ti přesného zacílení. Vzdálenosti latě byly voleny v kroku 10 m
až do vzdálenosti, kdy přístroj la	 nevyhodnotí.

S přístrojem Sokkia SDL2 je možno měřit do vzdálenosti
120 m včetně. Do 20 m včetně stačilo cílit kamkoli na stup-
nici, od 30 m do 60 m stačilo cílit na střed stupnice s přes-
ností asi 5 mm a od 70 m se již muselo cílit na střed.

U klasických přístrojů, určených pro technické nebo přes-
né nivelace, závisí přesnost odečtení u dlouhých záměr hlav-
ně na schopnostech měřiče a na zvětšení dalekohledu. Del-
ších záměr, než umožňuje použití běžných digitálních pří-
strojů, se s klasickými dosáhnout nedá.

2.5. Vliv nesvislé polohy latě
Vzdálenosti latě byly stejné jako u zkoušky v odst. 2.2.

Bylo měřeno pět stavů. Jako základní stav byl brán první,
kdy byla bublina krabicové libely urovnána na střed krouž-
ku. Následující čtyři stavy byly měřeny s polovinou bubliny
krabicové libely latě vychýlenou vlevo, vpravo, od stroje a
k němu. Výsledky ukazují, že směr náklonu ani jeho samot-
ná existence nemá výrazný vliv na směrodatnou odchylku
průměru deseti měření. Logicky větší vliv má ovšem na
změny od průměru. Téměř při všech náklonech byl zazna-
menán nárůst měřené hodnoty. Odchylka od průměru při
urovnané libele se zvětšovala stejně jako směrodatná od-
chylka spíše v závislosti na vzdálenosti, a to až o 0,5 mm na
vzdálenosti 50 m.

V případě náklonu latě jsou odchylky v podstatě totožné
u digitální i klasické nivelace, nebo	 samo naklonění je
důvodem odchylky. Nezáleží tedy na tom, zda je nakloněna
klasická la	, nebo la	 s čárovým kódem.

2.6. Vliv sálavého tepla na nivelační soupravu
Cílem bylo zjistit vliv vysokých teplot a oslunění na měře-

ní. Ke každé sérii měření byla elektronickým termometrem
odečtena teplota ve stínu a na nohách stativu z obou stran.
Nivelační přístroj nebylo třeba temperovat, nebo	 byl před-
tím uložen v místnosti, kde byla stejná teplota jako při
zkoušce. Přesto byl ponechán na stanovisku před měřením
asi 15 minut.

Vysoké teploty mají na přesnost měření negativní vliv.
Zvláště pokud se skokově mění teplota, např. při oblačném
počasí, dochází ke změnám v poloze záměrné přímky, způ-
sobující změnu průměrného čtení až o 2 mm na vzdálenost
cca 21 m. Směrodatná odchylka průměru odečtení je na tep-
lotě závislá méně. Zkouška, její výsledky a grafy jsou po-
drobně uvedeny v [1], [2] a [3].

Ani u zkoušky vlivu teploty nezáleží na tom, zda se pou-
žívá klasický nebo digitální nivelační přístroj. U digitálního
by mohl být jediný rozdíl v tom, že by v extrémních mrazech
nemusel pracovat jako za běžných podmínek, nebo	 by bate-
rie ztrácela kapacitu. Stejně by se mohl vyskytnout problém
i při vysokých teplotách, kde by navíc mohl selhat displej.

2.7.  Zkouška stability záměrné přímky
Vždy byla zvolena základna, jejíž velikost byla při měře-

ní neměnná. Sklon záměrné přímky se určoval Kukkamäki-
ho metodou. Mezi latěmi byl umístěn přístroj Zeiss Ni007 a

za základnou zkoušený přístroj Sokkia SDL2. Měření se
provádělo bez počátečního temperování, a tak bylo možné
sledovat vývoj sklonu záměrné přímky. Zejména při skoko-
vých změnách teploty (např. po vynesení přístroje z klimati-
zované kanceláře nebo auta do letního horkého, nebo naopak
zimního mrazivého dne) je v průběhu několika prvních
minut záměrná přímka velmi nestabilní. U ověřovaného pří-
stroje byla zjištěna poměrně dlouhá doba temperování – cca
6 min/˚C, ale u novějších modelů je běžně uváděno jen 1,0 až
1,5 min/˚C.

Ani po uplynutí očekávané doby temperování se poloha
záměrné přímky neustálí. To může být způsobeno změnou
vnějšího prostředí, nepřetržitým chodem přístroje po dobu
několika hodin i dalšími vlivy [4]. Přístroj velmi nepříznivě
reaguje na přechod mezi světlem a stínem, což plyne i z výs-
ledků zkoušky vlivu osvětlení [2].

2.8. Určení směrodatné odchylky dvojité nivelace
Zkouška probíhala podle tehdy platné ČSN ISO 8322 na

základně dlouhé 240 m. Skládala se ze dvou sérií, z níž bylo
v každé realizováno 5 dvojitých nivelací. Pro přístroj Sokkia
SDL2 byla zjištěna směrodatná odchylka 0,30 mm, což by
jej řadilo do skupiny velmi přesných nivelačních přístrojů.
Výrobce uvádí přístroj jako „přesný“ se směrodatnou od-
chylkou 0,7 mm.

2.9. Vliv nepřesného zaostření
Při zkoušce bylo na la	 vzdálenou 20 m zaostřováno o 0,1 až

10,0 m blíže, a pak třikrát aktivováno měření. Bylo zjištěno,
že až zaostření o 8 m a více způsobí větší rozptyl hodnot.
U klasických přístrojů záleží pouze na měřiči a jeho zrako-
vých schopnostech, zda ještě okem „doostří“ chybné zaost-
ření přístroje, vliv má též paralaxa ryskového kříže.

2.10. Vliv chvění
Při měření v průmyslových halách, na objektech v expo-

novaných lokalitách zástavby nebo v blízkosti běžících sta-
vebních a zemních strojů je veškeré geodetické měření
ovlivňováno, ztěžováno nebo výjimečně i znemožněno
chvěním. Jeho zdroje nelze zpravidla eliminovat. Je nutno
konstatovat, že digitální přístroje pro přesnou nivelaci jsou
na indukované chvění výrazně citlivější než klasické opto-
mechanické přístroje, zejména libelové.

Frekvence chvění, vyvolaného pouliční dopravou, jsou
obdobné rozsahu frekvencí, při nichž se nivelační přístroje
stávají nefunkčními. Potom je vhodné a potřebné i za cenu
ověřování najít takovou kombinaci vnějších podmínek a
vybavení, aby měření mohlo standardně probíhat s očekáva-
nou přesností. V mnohých případech je východiskem pouhé
přiložení ruky k hlavě stativu, použití těžších nebo průmy-
slových stativů.

3. Shrnutí
Mezi klady digitální nivelace patří schopnost vyhodnotit

kód latě i na vzdálenost až 120 m nebo z latě stočené o 85˚.
U prací, které nevyžadují odměřování délek záměr, je tato
hodnota jednou z ukládaných do přístroje, z ní se pak počítá
směrodatná odchylka. Nespornou výhodou je ukládání
naměřených dat do paměti přístrojů a možnost jejich zpraco-
vání po stažení do počítače, přičemž některé základní opera-
ce lze vypočítat přímo v přístroji.

Zápornými stránkami jsou chybná interpretace převýšení
při nesymetrickém zákrytu latě (ovšem vzhledem k přesnos-
ti odečtení u klasických přístrojů není tak významná), velký
vliv teploty na soupravu, nutnost temperování při skokových
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změnách teplot, ukončení měření při intenzitě osvětlení nižší
než 30 lx a nutnost viditelnosti daného úseku na stupnici latě
(obvykle 0,3 m) pro bezproblémové vyhodnocení kódu.
Chyba průměru deseti hodnot narůstala při velkém vlivu tep-
loty, délce záměr nad 90 m a nízké intenzitě osvětlení. La	 je
nutné u digitálních přístrojů v některých případech osvětlo-
vat, a ani tak se po několikerém opakování odečtení mnoh-
dy nepodaří. Klasické přístroje mají stále výhodu při měření ve
velmi špatných světelných podmínkách, při kterých je použití
digitální nivelace obtížné a mnohdy časově velmi náročné.

Pavel, M.: Comparison of Classical and Digital Levelling
Set for Construction Industry and Land Consolidation

This article presents new knowledge gained in the use,
and especially tests, of digital apparatuses aimed at other
jobs than classical line levelling. Digital devices have not
spread outside line levelling very much. Therefore, each
test shows comparison or at least experience regarding
the performance of both the digital and classical appara-
tus depending on the phenomenon studied.

Pavel, M.: Vergleich eines klassischen und eines digitalen
Nivelliersets für das Bauwesen und für Grund-
stücksregulierungen 

Der Artikel bringt Erkenntnisse aus dem Gebrauch und
insbesondere von Tests digitaler Geräte (überwiegend
Sokkia SDL2), die auf deren Einsatz bei anderen
Arbeiten als dem klassischen Liniennivellement aus-
gerichtet ist. Über dieses hinaus haben sich die digitalen
Geräte nämlich noch nicht allzu stark verbreitet. Deshalb
sind bei einem Test jeweils ein Vergleich oder wenigstens
Erfahrungen angegeben, wie sich sowohl das digitale, als
auch das klassische Gerät (Zeiss Ni 007) in Abhängigkeit
von der untersuchten Erscheinung verhält. Getestet wur-
den insgesamt 10 Einflüsse, wobei bei einigen Tests noch
ergänzende Tests (z.B. die Zielgenauigkeit und die
Signalauswertungszeit) vorgenommen wurden. 

Výhodou i nevýhodou u obou typů přístrojů může být
kvalifikovanost obsluhy. U digitálních přístrojů je třeba mít
základní znalosti z měření a ovládání instrumentária, baterie
musí být bez ohledu na četnost použití průběžně udržovány.
Naopak u klasických přístrojů je třeba umět číst na lati,
měření zapsat do zápisníku a vypočítat je.

V budoucnu je možné předpokládat rozšíření jednodu-
chých digitálních přístrojů za přijatelné ceny, stejně jako
tomu bylo u klasických přístrojů, a zejména u elektronic-
kých teodolitů a totálních stanic před několika lety, kdy je
začaly vyrábět východoasijské firmy (např. Kolida, South).

Důležité je vědět, k jakému účelu, na jak přesné práce a
v jakém prostředí bude digitální přístroj používán a jak rych-
le musí být výsledky zpracovány. Pokud si budoucí uživatel
bude vědom všech výhod i nedostatků, které mu tento článek
předložil, jistě zvolí správný druh přístroje, který mu bude
dobrým pomocníkem.

Článek byl zpracován v rámci VZ 04 CEZ MSM
6840770005 „Udržitelná výstavba“.
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Vývoj softwaru pro plánování přesnosti 
geodetických měření PrecisPlanner 3D

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

Praha

V článku je prezentován program pro plánování přes-
nosti měření prostorové geodetické volné sítě, umožňují-
cí zásadní automatizaci tohoto procesu, zejména pro úče-
ly rozborů přesnosti v inženýrské geodézii. Doposud byly
k dispozici pouze programy pro vyrovnání geodetických
sítí, nikoli pro vytvoření modelu pro apriorní rozbor.
Program umožňuje správu souřadnic, volbu měření a
jejich přesnosti včetně hromadných změn. Pro výpočty
je využit osvědčený program na vyrovnání sítí GNU Ga-
ma. Výsledkem výpočtu je kovarianční matice popisující
přesnost výsledků vyrovnání, je možné ji uložit do
souboru pro další výpočty nebo přímo v programu určit
přesnost šikmých, vodorovných nebo svislých délek
odvozených z vyrovnaných souřadnic.

1. Úvod
Plánování přesnosti měření je velmi důležitou součástí

geodetických prací nejen ve výstavbě. Normativními či
smluvními podklady je obvykle dána požadovaná přesnost a
a	 už jde například o zaměření primární či sekundární vyty-
čovací sítě, nebo o podrobné vytyčení či zaměření polohy
bodu, je prostřednictvím rozboru přesnosti před měřením
nutné stanovit takový postup měření a vybrat takové měřic-
ké přístroje a pomůcky, aby požadovaná přesnost byla dodr-
žena. V případě geodetických úloh bez vyrovnání lze obvyk-
le za přijetí určitých zjednodušení určit jednoznačně po vý-
běru přístrojů a za znalosti směrodatných odchylek jednoho
měření nutné počty opakování. V případě geodetických úloh
s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců (MNČ) tento po-
stup principiálně není možný a je třeba vytvořit model,
pomocí něhož poté lze přesnost hodnotit. 

Vyrovnání MNČ je v oblasti geodézie velmi propracova-
ná oblast [1], vytvoření modelu geodetické úlohy je jeho
podmnožinou. Pro vyrovnání geodetických sítí jsou k dispo-
zici jak volně dostupné (např. GNU Gama [2]]), tak komerč-
ní programy (např. Groma [3]), pro plánování přesnosti však
nikoli, proto je exaktně provedený rozbor přesnosti před
měřením pro úlohy s vyrovnáním spíše výjimkou, znamená
totiž pracné sestavení modelu „vlastními silami“. Vzhledem
k těmto skutečnostem byl vytvořen volně dostupný program
PrecisPlanner 3D ve verzi 1.0, který umožňuje na základě
přibližných souřadnic, definujících konfiguraci měření,
výběru měřených veličin a jejich přesnosti, určit přesnost
výsledných souřadnic včetně kovarianční matice umožňující
další výpočty přesnosti odvozených veličin (např. délky,
úhly). 

Princip plánování a určování přesnosti 
geodetických měření

Za znalosti přibližných souřadnic měřených bodů, přibliž-
ných hodnot měřených hodnot a jejich směrodatných odchy-

lek lze principiálně jednoduše vytvořit chybový model
vedoucí k určení odhadu přesnosti vyrovnaných veličin, pro
potřeby geodézie souřadnic, ve tvaru kovarianční matice.
Tato matice dále umožňuje prostřednictvím obecného
zákona hromadění směrodatných odchylek určení přesnos-
ti libovolných dalších odvozených veličin. Obecný model
geodetické úlohy lze vyjádřit několika vzorci v dalším
odstavci.

Obecný model vyrovnání geodetické sítě
Model volné geodetické sítě je dán normálními rovnicemi

[1]

(1)

kde A je matice plánu experimentu (matice derivací),
P – matice vah,
l' – vektor redukovaných měření,
B – matice linearizovaných podmínek,
b – vektor absolutních členů podmínek,
dx –vektor přírůstků neznámých proti přibližným 

hodnotám,
k – vektor korelát.

Vyrovnané neznámé se určí podle vztahu

(2)

kde x0 jsou přibližné hodnoty neznámých. 

Váhy se pro nezávislá měření volí

(3)

kde σ0 je volená konstanta a σi je směrodatná odchylka 
i-tého měření. Matice vah P má pro n měření tvar

(4)

Jednotlivé prvky matice A mají pro i-té měření li j-tou
neznámou Xj (odpovídá sloupcům a řádkům) tvar

(5)

kde fi je funkce vyjadřující vztah mezi měřením li a určova-
nými souřadnicemi. Matice A se pro vyrovnání vyčíslí s vy-
užitím přibližných hodnot neznámých x0.

Jednotlivé prvky vektoru l’ mají tvar

li

,
= (li – fi).                                  (6)

obzor_3_2010.qxp  24.2.2010  14:51  Stránka 92



STAVEBNÍ OBZOR 3/2010 93

Kovarianční matice M, popisující přesnost výsledků
vyrovnání, se určí podle vzorce

(7)

Blíže k odvození a zdůvodnění jednotlivých vzorců lze
nalézt v [1].

Jak vyplývá ze vzorce (7), k určení kovarianční matice
není třeba znát žádná konkrétní měření, postačí přibližná
konfigurace daná souřadnicemi a volba, jaká měření budou
prováděna a s jakou přesností. Lze takto získat exaktní mo-
del přesnosti vyrovnaných veličin, je však vhodné upozornit
na to, že přesnost výsledného modelu je závislá na správném
odhadu přesnosti jednotlivých měřených veličin. Není vhod-
né bez dalších úvah převzít údaje o přesnosti z materiálů vý-
robce, měření je dále ovlivňováno např. přesností centrace
přístroje a cíle, určení výšky přístroje nebo vlivem atmosfé-
rické refrakce. Tyto i další vlivy je vhodné uvážit při stano-
vování přesnosti měření pro vytvoření modelu.

Program PrecisPlanner 3D a jeho možnosti
Program pracuje v operačním systému Microsoft Win-

dows XP a vyšším a slouží pro plánování přesnosti měření
prostorových místních (volných) sítí. Po spuštění programu
se zobrazí hlavní okno (obr. 1), které tvoří rozcestník mož-
ností. Na začátek práce je nutné do programu načíst souřad-
nice z textového souboru, minimální počet jsou dva body.
Načtené souřadnice lze graficky zobrazit, přidávat či mazat
body. Dále lze načítat měření z textového souboru, zobrazit
je graficky, přidávat a odebírat. Dále lze provést výpočet,
zobrazit protokol o výpočtu, zobrazit výsledné směrodatné
odchylky souřadnic a ze souřadnic počítat různé typy délek
a jejich přesnosti. Pro samotný výpočet je použit volně šiři-
telný program GNU Gama, pro který je připraven vstupní
soubor s přibližnými souřadnicemi bodů, měřenými hodno-
tami a ze kterého jsou dále načteny výstupní protokol a
kovarianční matice popisující přesnost a vazby souřadnic.

Obr. 1. Hlavní okno programu PrecisPlanner 3D verze 1.0 

Program slouží pro ulehčení a urychlení práce, na základě
vložených dat (souřadnice bodů, měřené veličiny a jejich
přesnosti) vytvoří vstupní soubor do programu GNU Gama,
který obsahuje kromě již uvedených dat zadaných uživate-
lem také hodnoty „měření“ vypočítané programem. Po stisk-
nutí tlačítka „Výpočet“ se provede vyrovnání, jehož výsled-
ky nejsou z hlediska modelu podstatné (vzhledem k princi-
pu výpočtu měření jsou opravy velmi blízké nule, nenulo-
vost výsledků je pouze produktem zaokrouhlovacích chyb a
chyb numerického výpočtu), ale výsledkem je také kova-
rianční matice postihující přesnost. 

Výpočetní jádro – program GNU Gama [2]
Program byl vytvořen v jazyce C++, slouží k vyrovnání

rovinných, prostorových i výškových geodetických sítí. Jeho
součástí jsou mimo jiné také knihovna popisující geodetická
měření „GamaLib“ a knihovna pro práci s maticemi „gmat-
vec“. 

V současné době je program využitelný v podobě soubo-
ru „gama-local.exe“, spustitelného z příkazové řádky. Vstu-
pem je xml soubor s přibližnými souřadnicemi a měřeními,
výstupem textový soubor s protokolem o vyrovnání a také
soubor xml, který obsahuje také kovarianční matici.

Program je šířen pod všeobecnou veřejnou licencí GNU
(General Public Licence [4]). 

Zadání přibližných souřadnic bodů 
Konfigurace bodů se zadává dvěma způsoby. Jednak je

nutné nejméně dva body načíst z textového souboru, kdy na
řádku je uložen jeden bod reprezentovaný údaji v pořadí
„číslo bodu“ „X“ „Y“ „Z“ (souřadnice v metrech). Načtení
se spustí tlačítkem „Načíst souřadnice“ v hlavním okně pro-
gramu, poté se ve standardním dialogu systému Windows
vybere soubor. Souřadnice bodů lze prohlížet v textové i
grafické podobě v okně „Mapa souřadnic“ (spustí se z hlav-
ního okna programu tlačítkem „Mapa souřadnic“, objeví se
okno na obr. 2), body lze mazat či přidávat grafickým výbě-
rem v okně mapy. 

Obr. 2. Mapa a zadávání souřadnic

Soubor souřadnic lze také uložit do původního souboru
tlačítkem „Uložit“ nebo „Uložit jako“ do souboru s jiným
jménem. Zobrazení mapy se ovládá tlačítky na panelu vpra-
vo dole, „Vše“ zobrazí do viditelné plochy všechny body,
„Obnovit“ překreslí obrázek. Tlačítka se šipkami slouží
k posuvu obrazu, tlačítka „+“ a „–“ ke zmenšení a zvětšení
výřezu. Kromě tlačítek lze zobrazení ovládat i myší, drže-
ním pravého tlačítka a posunem se posouvá obraz, držením
středního tlačítka (nebo kolečka) a posunem nahoru/dolů
dochází ke zvětšení/zmenšení. Body se přidávají kliknutím
do příslušného místa v mapě, kdy se objeví červená značka
bodu s otazníky místo čísel. V okně uživatel vyplní číslo
bodu a jeho výšku a stiskne se tlačítko „Přidat bod“.

Ukládání výsledného souboru bodů pro další výpočet není
nutné, všechny změny se okamžitě promítnou do databáze
bodů. Je vhodné ještě upozornit, že při smazání bodu se sou-
časně smažou všechna měření, která jej obsahují.

Zadávání měřených hodnot
Měření se zobrazují v obdobném okně jako souřadnice

(obr. 3), ovládání zobrazení je rovněž stejné. V pravé části
je zobrazena tabulka měření, typy měření jsou uvedeny pou-
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ze zkratkou (di – vodorovný směr (direction); sd – šikmá
délka; zu – zenitový úhel; hd – vodorovná délka). V tabulce
je pouze číslo stanoviska, cíle a přesnost, jejíž jednotky jsou
gony pro úhly a metry pro délky. Tlačítka pod tabulkou
umožňují zobrazit dialog pro přidání měření, odebrání měře-
ní nebo uložení do souboru. Měření lze ze souboru také načí-
tat (v hlavním okně programu viz obr. 1). Tlačítko „Přidat
vše“ umožní přidat současně měření vodorovného směru,
zenitového úhlu a šikmé délky (běžné měření totální stanicí),
tlačítko „přidat úhly“ totéž bez měřené délky. 

Obr. 3. Mapa a zadávání měření

Po stisku libovolného tlačítka pro přidání měření se zobra-
zí dialog „Přidat měření“ (obr. 4), ve kterém je nastaven pří-
slušný typ měření. Rozevřením nabídky stanoviska a cíle se
tyto volí, lze je vybrat kliknutím do mapy (první se nastaví
stanovisko, druhý cíl). Stiskem tlačítka „Vložit měření“ se
měření vloží do databáze měření, objeví se v tabulce a v ma-
pě. Zobrazení měření je řešeno tak, že stanovisko a cíl jsou
spojeny linií, která má uprostřed popis se zkratkami měření
a počtem, kolikrát jsou měření provedena, např. „1sd 1ze
1di“ značí, že pro body spojené linií je uvedeno jedno měře-
ní šikmé délky, jedno zenitového úhlu a jedno vodorovného
směru.

Obr. 4. Dialog zadávání měření a jejich přesnosti

Vzhledem k tomu, že plánování přesnosti je obvykle pro-
ces postupného přibližování, je možné měnit přesnost zada-
ných měření jednotlivě i hromadně. Volba se zobrazí po
označení vybraného měření v tabulce a stisku pravého tlačít-
ka (obr. 3), po stisku vybraného tlačítka se zobrazí dialog
pro změnu přesnosti měření (obr. 5). 

Obr. 5. Dialog pro změny přesnosti měření

Výpočet a protokol o výpočtu
Pokud jsou zadány do programu všechny konfigurační

parametry (souřadnice, měření a jejich přesnost), lze z hlav-
ního okna (obr. 1) spustit výpočet tlačítkem „-Výpočet-“. Po
jeho ukončení lze stiskem tlačítka „+Protokol+“ prohlédnout
textový protokol, který obsahuje kromě dalších informace
o konfiguraci sítě, vyrovnaných souřadnicích a jejich směro-
datných odchylkách včetně elips chyb. 

Výpočty přesnosti odvozených veličin
Stiskem tlačítka „+Výpočty+“ v hlavním okně (obr. 1) lze

spustit zobrazení výsledků (obr. 6) obsahující čísla bodů,
jejich souřadnice a směrodatné odchylky z vytvořeného
modelu. Ve spodní části lze počítat ze souřadnic vodorovnou,
šikmou a svislou délku a jejich přesnost určenou výpočtem
z kovarianční matice pomocí obecného zákona hromadění
směrodatných odchylek (zákona hromadění vah [1]). 

Obr. 6. Určená přesnost souřadnic a výpočty z kovarianční matice

Vpravo dole je pak tlačítko „Uložit kovar. matici“, zobra-
zující dialog pro uložení kovarianční matice do souboru pro
další použití, nad tím tlačítko „Uložit tabulku“ pro uložení
zobrazené tabulky do textového souboru.

Závěr
Program pro modelování geodetických měření Precis-

Planner 3D zásadním způsobem zjednodušuje a zkracuje
rozbor přesnosti před měřením pro volné geodetické sítě,
který je důležitou součástí plánování geodetických prací.
Vývoj doposud není ukončen, v další etapě se předpokládá
rozšíření na vázané sítě a doplnění zadávání přesnosti centra-
ce přístroje a cíle, které mohou mít zásadní vliv na přesnost
měření zejména při kratších záměrách a při vysokých poža-
davcích na přesnost, např. při měření v oblasti strojírenství. 

Informace o vývoji jsou průběžně umis	ovány na webo-
vých stránkách projektu [5].

Článek byl zpracován v rámci VZ 01 CEZ MSM VZ
6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost sta-
vebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetické
monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Štroner, M.: Development of Software for Planning
Accuracy of Geodetical Surveying PrecisPlanner 3D

This paper presents a program for planning accuracy of
measuring a spatial geodetical free network, facilitating
principal automation of this process, particularly for
accuracy analyses in engineering geodesy. So far, only
programs for adjustment of geodetical networks, but not
for the development of a model for an a priori analysis
have been available. The program facilitates the man-
agement of coordinates, choice of measurements and
their accuracy, including mass changes. The well-tried
program for networks adjustment GNU Gama is used.
The reuslt is a covariant matrix describing the precision
of the outcomes of the adjustment; it may be saved in a
file for further computations, or the exactness of slope,
horizontal or vertical lengths derived from the adjusted
coordinates may be determined in the program itself. 

Štroner, M.: Entwicklung einer Software zur Planung
der Genauigkeit geodätischer Messungen PrecisPlanner
3D

Im Artikel wird ein Programm zur Planung der
Genauigkeit der Messung eines räumlichen geodätischen
freien Netzes vorgestellt, das die grundsätzliche Automa-
tisierung dieses Prozesses, insbesondere für die Zwecke
von Genauigkeitsanalysen in der Ingenieurgeodäsie, er-
möglicht. Bisher standen nur Programme für den Aus-
gleich geodätischer Netze, nicht jedoch für die Bildung
eines Modells für eine apriorische Analyse zur Ver-
fügung. Das Programm ermöglicht die Koordinatenver-
waltung, die Wahl der Messungen und deren Genauig-
keit einschließlich massenweiser Änderungen. Für die
Berechnungen wird das bewährte Programm für den
Ausgleich von Netzen GNU GaMa angewandt. Das Er-
gebnis der Berechnung ist eine Kovarianzmatrix, welche
die Genauigkeit der Ausgleichsergebnisse beschreibt. Es
ist möglich, sie in eine Datei für weitere Berechnungen
abzulegen oder direkt im Programm die Genauigkeit der
von den ausgeglichenen Koordinaten abgeleiteten schrä-
gen, waagerechten oder senkrechten Längen zu bestim-
men.

Rizika ve vodním hospodářství 2010

18. – 19. října 2010 
Brno, hotel Santon

Metody rizikové analýzy se při hodnocení rozsahu a míry
škod, které mohou vznikat v souvislosti s návrhem, výstav-
bou a provozováním vodohospodářských soustav i jednotli-
vých vodních děl, používají stále častěji. Jde o řízení vodá-
renských a stokových systémů, vzdouvacích staveb a
ochranných hrází, vodních zdrojů i staveb krajinného inže-
nýrství. 

Riziková analýza využívá soudobých postupů matematic-
kého modelování, operační analýzy, matematické statistiky
a pravděpodobnostního počtu. Její součástí je kvantifikace
dopadů poruch a odhad škod. Je zřejmé, že riziková analýza
je multidisciplinárním oborem zahrnujícím obory, jako je
vodní hospodářství, ekonomika nebo matematika. Nedílnou
součástí je zajištění a analýza rozsáhlých souborů podklado-
vých dat.

Od konání prvního ročníku konference uplynuly již tři
roky. Od té doby byly podrobněji rozpracovány související
teoretické problémy, riziková analýza byla aplikována na
řadě lokalit v ČR i v zahraničí. Letošní akce si klade za cíl
diskutovat a prezentovat dosažené poznatky v této oblasti a
navazuje mimo jiné na vědeckovýzkumné úkoly řešené na
FAST VUT v Brně a i dalších pracovištích.

Tisková informace

�konference

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON MODELLING AND SIMULATION
22. – 25. June 2010

Czech Technical University in Prague

http://concrete.fsv.cvut.cz/ms10prague/
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Planet Hollywood Towers Westgate 

První věž luxusního hotelového komplexu Planet Holly-
wood Towers Westgate v hodnotě téměř 1 mld. amerických
dolarů byla slavnostně otevřena koncem ledna v Las Vegas.
První fáze projektu má 1 201 obytných jednotek. Hotel/time-
share jednotky jsou umístěny od třetího patra budovy výše
až do 46. patra. Vyšší patra jsou vyplněna jednotkami od
400 do 1200 m2, určenými k prodeji do osobního vlastnictví.
Nejluxusnější mají balkon s výhledem více než 270¯ na Las
Vegas.

Hlavním výrazovým prvkem budovy je červeně prosklené
“křídlo” vyčnívající nad budovu, které tvoří v kontrastu s mod-
rou prosklenou fasádou nepřehlédnutelnou stavbu nově
vznikajícího panoramatu města. Pro architekta a hlavního

designéra projektu, českého rodáka Michala Postráneckého,
zastupujícího českou architektonickou školu v tvrdé světové
konkurenci, je to obrovský úspěch a životní zkušenost. Jeho
úkolem byl nejen návrh budovy a všech jejích detailů, ale
v průběhu stavby postupně převzal roli hlavního koordináto-
ra projektové dokumentace, manažera projektu a koordinace
mezi týmy v Orlandu a Las Vegas. Za tým architektů vedl
hlavní jednání s generálním dodavatelem stavby a jeho sub-
dodavateli. Jak sám říká: „Jedním z největších “oříšků” bylo
navrhnout celoskleněnou fasádu a “pověsit” ji na všechny
části železobetonového skeletu s předpínanými stropními
deskami, protipožárními detaily mezi jednotlivými podlaží-
mi ve styku vodorovných konstrukcí s fasádou, a to vše se
splněním požadavků na tepelnou izolaci v souvislosti s kal-
kulacemi vyplývajícími z energetické normy se specifický-
mi podmínkami podnebí v Las Vegas. Obzvláš	 obtížné bylo
rozdělit projekt uprostřed zpracovávání projektové doku-
mentace v momentu výběru generálního dodavatele stavby.
Stavba nebyla původně navržena tak, aby mohla být rozdě-
lena na dvě či více částí, a tak bylo nutné přizpůsobit celý
design a vnitřní uspořádání tak, aby bylo možné uspokojit
nejen klienta, ale i příslušný stavební úřad. Největší výzvou
však byla spolupráce s klientem, který často dokázal změnit
již odsouhlasený návrh, a to dokonce i v průběhu stavby.
Tyto změny bylo nutno nejen překreslit do projektové doku-
mentace a nechat vždy schválit úředníky ze stavebního
úřadu ve velice komplikovaném a zdlouhavém procesu, ale
již před tím zkoordinovat s generálním dodavatelem stavby,
který pochopitelně změny neměl rád. Administrativní proces
během stavby a kontrola financování a prostavěných pro-
středků ze strany finančních institucí, poskytujících část
financí, byla velice poučná a inspirativní zkušenost. Vše se
muselo vejít do daného rozpočtu, který se dokonce několi-
krát snižoval během stavby, a bylo třeba udělat mnoho úprav
v architektonickém návrhu. Například zmizely původní bal-
kony včetně speciálního LED osvětlení na východní straně
budovy a “křídlo” z červeného skla, které bylo původně pro-
tažené až do spodních pater budovy, bylo podstatně zkráce-
no. Konečný výsledek je však i přes tyto zásahy v průběhu
stavby velice dobrý a je jistě jedním z nejmodernějších
objektů na celém světě“. Autor projektu žije v současné do-
bě v Sarasotě na západním pobřeží Floridy.

Tisková informace

�projekty

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Sdružení hliněného stavitelství, o. s.

ZDRAVÉ DOMY 2010
mezinárodní konference

27. – 28. května 2010
Fakulta architektury VUT, Brno, Poříčí 5

Cílem šestého ročníku mezinárodní konference je prezentovat současné i perspektivní výsledky z oblasti aplikace pří-
rodních stavebních materiálů v architektonické tvorbě, jejich užití v energeticky úsporných stavbách a zaměřit se na pro-

ces stavění založený na principech udržitelného rozvoje, tvorbu a hodnocení optimálního vnitřního prostředí staveb.

www.hlina.info
kontakt: zdravedomy2010@gmail.com
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