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Numerická analýza lepené lamelové konstrukce
trojkloubového rámu s táhlem 

Ing. David MIKOLÁŠEK
VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební

Příspěvek je zaměřen na numerické modelování a
analýzu ocelových spojů u dřevěné lepené trojrozměrné
lamelové konstrukce. Hlavním tématem je popis a hod-
nocení deformací na kontaktních plochách mezi dřevě-
nou částí konstrukce a ocelovými spojovacími prostřed-
ky a vyhodnocení konstrukce jako celku.

Úvod
Cílem příspěvku je porovnání dvou přístupů k modelová-

ní a analýze spojů u dřevěné lepené lamelové konstrukce
s ocelovými mechanickými spojovacími prostředky. Získa-
né výsledky budou publikovány ve dvou nezávislých čás-
tech, propojených společnou snahou získat přehled o chová-
ní těchto spojů. Pomocnou částí textu bude analýza kon-
strukce jako celku. Budou sledovány především účinky pře-
nosu vnějšího zatížení do konstrukce a do vnějších vazeb
(porovnání velikosti a směru deformace se zjednodušenými
modely). Na základě výpočtu prutového prostorového
modelu bude pro účely výkladu vybrán z kombinací podle
eurokódů zatěžovací stav, který vyvolá v konstrukci největ-
ší vnitřní síly. Tento stav bude aplikován na model v progra-
mu ANSYS, porovnáván se zjednodušeným kontrolním ruč-
ním výpočtem a zpětně s numerickým modelem v programu
SCIA (prutový trojrozměrný model). Na závěr bude kon-
strukce zjednodušeně posouzena jako celek a také v místě

detailů podle [1] (zatížení je navrženo pro běžné užívání
konstrukce).

Pracovní postup byl rozdělen na dvě etapy. V první etapě
byl vytvořen prutový model konstrukce a spočítáno zatížení
a kombinace dle eurokódů. Ve druhé byl rozdělen na vzá-
jemně funkčně propojené části, následně spočítán a navržen
ručním výpočtem na základě statických podmínek rovnová-
hy a zjednodušených předpokladů (lineární vztah mezi de-
formací a napětím + symetrie přenosu sil a předpoklad rov-
noměrného zatížení jednotlivých spojů). 

Popis modelu
Jde o tři navzájem provázané přístupy k řešení a modelo-

vání nosné konstrukce (trojkloubový rám s táhlem):
– ruční zjednodušený výpočet (kontrolní postup pro dva nu-

merické modely);
– model ve SCIA [2] (prostorový prutový fyzikálně a geo-

metricky nelineární model);
– model v ANSYS [3] (objemové prvky SOLID45) pro vý-

počtovou náročnost zjednodušený na výběr běžného rámu
mimo pole ztužidel, počítaný s kontaktními prvky ve všech
spojích a jako fyzikálně a geometricky nelineární úloha.

Statické působení 
Rám, který je nosnou součástí sportovní haly čtvercového

půdorysu 37,0x44,8 m, výšky ve hřebeni 13,57 m, s osovou
vzdáleností jednotlivých polí 5,60 m, má po obvodu vetknu-
té sloupy výšky 8,40 m (obr. 3). Střešní rovina sedlové stře-
chy má sklon 12˚. Rám je tvořen dřevěnými lepenými lame-
lovými nosníky profilu 1 300x200 mm z lamel GL28c. Ve
vrcholu se spojuje ocelovým kloubem (svařovanými prvky
S355), v patách je svázán ocelovým táhlem profilu ∅ 55 mm
S355 (obr. 8). Tento celek (lepené nosníky a ocelové spoje
tvoří trojúhelník) je uložen na vetknutých železobetonových
sloupech. Prostorovou stabilitu střešní nosné konstrukce
zajiš�ují ocelové tažené kříže ve střešní rovině (obr. 3), které
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Obr. 1. Detail vrcholového spoje

Obr. 2. Rám – běžné pole
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jsou připojeny do sloupů a přes okapový vyztužený lem
dovedeny do štítové stěny. Nosníky jsou uloženy na hlavách
sloupů (obr. 13), na jednom konci neposuvně, na druhém
formálně kluzně, ale v obou směrech u reálné konstrukce je
jejich neposuvnost (pružná vodorovná vazba) zajištěna tře-
ním mezi uložením nosníku a konstrukcí sloupů (dřevo/oce-
lová plotna/neoprenová deska/beton fc = 0,2 – klidový sou-
činitel tření). 

Konstrukce haly byla zatěžována podle eurokódů (sníh:
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006; vítr: ČSN EN 1991-1-
4:2007; zatížení stavebními konstrukcemi: ČSN EN 1991-1-
1:2004), návrh byl proveden u dřevěné části konstrukce
podle ČSN 73 1702 mod DIN 1052:2004. Důvodem výběru
normy [1] pro posouzení jednotlivých částí dřevěné kon-
strukce je to, že vychází z německé DIN 1052, kde jsou
velmi dobře propracované přístupy k řešení problémů navr-
hování dřevěných konstrukcí.

Pro modelování této úlohy v prostředí ANSYS byly vy-
brány konečné prvky SOLID45, SHELL63 a plošné kon-
taktní prvky CONTA174 a TARGE170. Úloha byla řešena
jako fyzikálně (plasticita) a geometricky nelineární (velké
deformace). Model byl zatěžován silově do uzlů a zatížení
bylo zadáváno přírůstkově. Prvek SHELL63 byl použit pro
nastavení a vytvoření sítě modelu s konečnými prvky (ve
výpočtu použit jen ve fázi tvorby modelu).

Materiálové konstanty, použité pro výpočet a zpětnou orien-
tační kontrolu fyzikálních limitů výpočtových pevností
materiálů konstrukce (meze platnosti úlohy), jsou uvedeny
v tab. 1. Ze získaných sil modelu SCIA můžeme použitím

průřezových charakteristik vypočítat napětí na jednotlivých
prvcích a porovnat je přímo s napětím u modelu ANSYS
(zde je možné sledovat všech šest složek napětí, a samozřej-
mě také deformace, které jsou dobře porovnatelné s pruto-
vým modelem SCIA. 

Obě varianty metody konečných prvků vycházejí z její
deformační varianty – výstupem řešení úlohy jsou deforma-
ce a z nich se pak dopočítávají silové veličiny u prutového
modelu SCIA a napětí u objemových konečných prvků
ANSYS. 

Prutový výpočetní model v programu SCIA
Nejprve se budeme věnovat deformacím a silám na mo-

delu v programu SCIA. Geometrie a vnější vazby zadané
konstrukce haly jsou znázorněny na obr. 3. Jde o celkovou
koncepci výpočtu konstrukce jako prostorového prutového
modelu s excentricitami s nelineárním nastavením (kon-
strukční nelinearita, plastické chování po dosažení pevnosti
v tahu a geometrická nelinearita – teorie II. řádu).

Pro lepší představu o chování konstrukce znázorňují obr. 4
a obr. 5 výstup vnitřních sil, v tab. 2 jsou síly působící ve
vrcholovém kloubu, na které je vrcholový ocelový kloubový
spoj dimenzován. 

Na nosnících dřevěné lepené lamelové konstrukce působí
hlavní návrhové vnitřní síly, a to ohybový moment v rovině
rámu My [kNm] a normálová síla N [kN] (obr. 4, obr. 5).
Přehled vnitřních sil pro řešenou kombinaci NC41 je uveden
v tab. 3. Tyto síly je možno dělit příslušnými průřezovými
charakteristikami, tím dostat napětí na prvcích prutu, a tyto
hodnoty pak orientačně porovnávat pro patřičnou kombina-
ci NC41 s hodnotami v modelu ANSYS. Spolu s kontrolou

Obr. 3. SCIA – geometrie a vnější vazby modelu konstrukce haly Obr. 4. SCIA – vnitřní síly My: kombinace NC41

Obr. 5. SCIA – vnitřní síly N: kombinace NC41

ohyb f m,g,k 28 [MPa]

tah f t,0,g,k 16,5 E x 11 600

tah f t,90,g,k 0,5 E y 900

tlak f c,0,g,k 24 E z 500

tlak f c,90,g,k 2,7 PR xy 0,47

smyk f v,g,k 2,5 PR yz 0,25

E 0,mean,g 12 600 PR xz 0,37

E 0,05,g 1 050 G xy 720

E 90,mean,g 390 G yz 39

E 90,05,g 325 G xz 790

G mean,g 720

G 05,g 600

ρ g,k 380

[kgm–3]

ANSYS 
ortotropie dřeva

  Typ dřeva 
GL28c

[MPa]

Tab. 1. Materiálové konstanty dřevěné části konstrukce
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deformací je to užitečné porovnání obou přístupů k modelo-
vání konstrukce a jejího návrhu (u prutového modelu podle
daných norem a u prostorového modelu ANSYS podle napětí).

V modelu SCIA bylo ocelové táhlo optimalizováno na
∅ 55 mm (projeví se to především na deformacích rámu a
mírně také ve vnitřních silách – tato odchylka však není již
tak zásadní, je možno ji zanedbat – neprojeví se zásadně do
vnitřních sil). Tato zmínka ohledně průměru táhla je důleži-
tá proto, že v modelu v ANSYS bylo táhlo ponecháno prvot-
ně navržené, a to o ∅ 60 mm. 

Vnitřní síly na táhle (tab. 4) musí pro kombinaci NC41
korespondovat se silou ve vrcholu (tab. 2). Rozdíl v hodno-
tách je způsoben tím, že konstrukce se chová jako prostoro-
vý rám, a také tím, že v této kombinaci pro prutový model je
zahrnut i vítr, který způsobuje malou nesymetrii ve vnitřních
silách (obr. 6). Při porovnávání deformací a napětí na pruto-
vém modelu v programu SCIA a modelu v programu 
ANSYS dojdeme k mírným, nikoli zásadním odchylkám.
Příčiny rozdílů:
– model v ANSYS je počítán sice jako prostorový, ale jde o

výběr rámu mimo pole ztužidel (obr. 2). Je uvažován jako
rovinný rám (vliv vazeb z navazujících konstrukcí není
plně zahrnut, nechová se jako čistě prostorově ztužená
konstrukce), což vede k odchylkám proti modelu ve SCIA,
který se chová jako provázaná prostorová prutová kon-
strukce;

– do modelu v ANSYS byl vnášen vítr pouze na střešní ro-
vinu (obr. 6) kombinace NC41 (sloupy nejsou zatíženy od
větru).

Výpočetní model v programu ANSYS
V trojrozměrném modelu je použit konečný prvek SOLID

45 [3] pro vytvoření celé geometrie konstrukce a dvojroz-
měrný konečný prvek SHELL63 k vytvoření sítě pro další
práci s modelem tvořeným metodou konečných prvků. Dále
jsou použity kontaktní prvky CONTA174 a TARGE170,
které slouží k vytvoření jednostranných a kluzných vazeb v
místech stejně jako u reálné konstrukce (čepové spoje, ulo-
žení atd.). 

Takto vytvořený model může pomocí kontaktních prvků a
pružně plastického pracovního chování dřeva (uvažována
ortotropie dřeva) a oceli (fyzikální nelinearita) při dobrém
nastavení parametrů modelu (kvalita sítě konečných prvků,
normálové tuhosti u kontaktů a způsob zatěžování modelu
atd.) vést k poměrně dobrým výsledkům (deformace + napě-
tí) a k reálnému náhledu na deformování konstrukce jako
celku, tak i v místě spojů, a tím k získání informací o reál-
ném přerozdělení tuhostí a deformací, viz příklad deformo-
vaného vrcholového spoje (obr. 14). 

Napětí bývá u takto velké úlohy zkresleno kvalitou sítě
atd. Pro vykreslení přesnější odezvy napětí na kontaktních
prvcích by musel být model, co se týče kvality sítě a dalších
parametrů, přesnější. V zásadě jsou však napětí v modelu
ANSYS v porovnání s napětím u ručně vypočteného mode-
lu v dobré shodě, a to jak velikostí, tak v oblastech výskytu
předpokládaných lokálních extrémů. 

V tomto článku nešlo ani tak o vystižení průběhu a veli-
kosti napětí na kontaktních plochách, jako o zmapování
deformací na spojích. Mimo to výpočtová náročnost této
úlohy je již na hranici únosného času pro získání kvalitněj-
ších výsledků. Zlepšování kvality sítě (výpočtového času)
by nebylo efektivní v porovnání s časem a rozdílem hodnot
v napětí na kvalitnější síti a hodnot napětí na původní, méně
husté síti.

Obr. 6. SCIA – zatěžovací stav NC41

Obr. 7. SCIA – zatěžovací stav NC57

Obr. 8. Detail sítě táhlo + dřevěná lepená lamelová konstrukce (MKP)

H z H x V z M x M y M z

NC41 FC7 N160 –0,19 –685,52 2,51 0 0,11 0,02

NC57 FC4 N196 0,20 –360,69 40,8 0 –0,74 –0,16

d x N V y V z M x M y M z

[mm]

B95 NC41 189,361 –777,18 –2,69 162,4 8,85 –44,56 6,46

d x N V y V z M x M y Mz

[mm]

B207 NC41 17 302,86 655,78 –0,01 1,38 0 0,19 0

Prut Stav
[kN] [kNm]

[kNm]

Prut Stav
[kN] [kNm]

Stav Přípoj Uzel
[kN]

Tab. 2. SCIA – síly ve vrcholových přípojích

Tab. 3. SCIA – vnitřní síly nosníků

Tab. 4. SCIA – vnitřní síly u táhel
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Volba zatěžovacích stavů 
pro model v programu ANSYS

Byl sestaven kompletní model v programu SCIA a podle
eurokódů zatěžován. Z takto vytvořených kombinací zatíže-
ní byly vybrány a hodnoceny ty kombinace, které vyvolají
v jednotlivých částech konstrukce maximální vnitřní síly.
Vybranou kombinací (NC41) pak byl zatížen prostorový
model v programu ANSYS (obr. 6, obr. 7).

Ze zjednodušených ručních propočtů a výstupu z kombi-
nací podle programu SCIA vychází pro návrh přípojů kon-
strukce kombinace, ve které je:

– ocelové táhlo maximálně namáháno osovou silou;
– maximální svislá reakce ve vrcholovém kloubovém

spoji;
– maximální vodorovná síla ve vrcholovém kloubovém

spoji, zřejmě to musí být ta samá kombinace jako
v prvním bodu.

Těmto předpokladům odpovídají kombinace NC41 a NC57
(obr. 6, obr. 7). Kombinace NC41 (obr. 6) vyvolá ma-
ximální tah v ocelovém táhle a maximální tlak ve vrcholo-
vém spoji vodorovnou silou Hx. Kombinace NC57 (tab. 2,
tab. 4) vyvolá maximální svislou sílu Vz ve vrcholovém spoji
(toto namáhání vede k otáčení kloubového vrcholového spoje).

Pro model v programu ANSYS byly vybrány dva zatěžo-
vací stavy (obr. 6, obr. 7), vycházející z kombinací z mode-
lu SCIA, které jsou porovnávány se zjednodušeným ručním
výpočtem podle rovnic (10)-(12), ale bez vlivu větru na
sloupy a vlivu obvodového ztužení, rám pro ruční výpočet je
staticky určitý (obr. 2). Výpis pro síly ve vrcholu (tab. 2) a
vnitřní síly pro nosníky LLD uvádí tab. 3.

Zjednodušený popis vnitřních sil u vybraných kombinací:
a) NC41 – největší síla v táhle 655,78 kN, největší vodo-

rovná síla ve vrcholu Hx = 685,52 kN a k ní příslušná svislá
síla Vz = 2,51 kN, maximální podporové reakce Ra = 309 kN
a Rb = 300 kN (nesymetrický vítr na střeše), viz obr. 6;

b) NC57 – největší svislá síla Vz ve vrcholu, z toho ply-
noucí největší namáhání vrcholového spoje na otáčivý
moment, svislá síla Vz = 40,80 kN a k ní příslušná vodorov-
ná síla Hx = 360,69 kN, podporové reakce Ra = 207 kN a 
Rb = 122 kN (nesymetrický vítr na střeše), viz obr. 7. 

Model rámu
Model, vytvořený v prostředí v programu ANSYS, byl

pro vysokou náročnost na výpočetní čas a odladění daného
problému zjednodušen na běžné pole. Toto zjednodušení je
výhodné pro snadnější zadání okrajových podmínek a zatí-
žení do uzlů. Scházející vazba kolmá na měkkou rovinu
rámu je zohledněna neposuvnými vnějšími vazbami umístě-

nými v místech rozpěr, které u skutečné konstrukce ztužují
tuto rovinu do polí ztužidel a dále do základů a štítové stěny.  

Výseče z modelu ANSYS na obr. 8 a obr. 9 jsou detaily
uchycení ocelových prvků k lepené lamelové dřevěné kon-
strukci, především spoj mezi čelní ocelovou deskou a dřevě-
nou částí konstrukce. Kontaktní spoj je v kroužku v levé
části obrázku, a dále pak napojení ocelového táhla průměru
60 mm na ocelový kus s úchyty v kroužku. Ocelové táhlo má
na konci ocelový plát, který se zasune do ocelového kusu
kontaktně připojeného na dřevěný lepený prvek a spojí se
čepem.

Porovnání výsledků
Výsledky porovnání napětí získaných v programu ANSYS

a hodnot reakcí a vnitřních sil z programu SCIA a ze zjed-
nodušené ruční kontroly jsou graficky znázorněny na obr. 10
až obr. 12. Představují napětí ve směru rovnoběžně s vlák-
ny, kolmo na vlákna a smykové napětí na prostorovém
modelu ANSYS. 

Podle zjednodušené rovnice (10) a výsledků z programu
SCIA pro nelineární kombinaci NC41 dostáváme reakci Ra

v hodnotě 309 kN, z čehož plyne napětí v tlaku σ rovnající
se hodnotě Ra /A = 309 000/0,086 = 3,59 MPa. Plocha A [m2]
je A = b·lb = 0,2· 0,43 = 0,08 6 m2. 

Hodnota lb je vzata podle DIN 1052. Takto získané napětí je
ve shodě s napětím v obr. 11, hodnota v kroužku je 3,4-4,0 MPa
v tlaku kolmo na vlákna. Napětí, které je schopen prvek
podle DIN 1052 přenést, je fc,a,d (pevnost v tlaku kolmo na
vlákna je 3,40 MPa). Napětí σ, dělené únosností dřeva v tla-
ku, se pak rovná 1,176 %. Byla tedy překročena únosnost
podle normy o 18 %. 

Výsledek numerické zkoušky je v poměrně dobré shodě
s předpoklady normy, prvek je v otlačení plně využit, musí
se posílit (vlepením závitových tyčí, popř. vruty s celým zá-
vitem, které zajistí zvýšení únosnosti v tlaku).

Obr. 9. Detail sítě táhlo (MKP)

Obr. 10. Normálové napětí Sx [MPa] podélně s vlákny: kombinace NC41

Obr. 11. Normálové napětí Sy [MPa] kolmo na vlákna: kombinace NC41
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Tlakové napětí rovnoběžně s vlákny v místě otlačné kon-
taktní ocelové plotny znázorňuje obr. 10, detail je v krouž-
ku. Tato kontaktní roznášecí deska vnáší tlakovou sílu 656 kN
od táhla do dřevní hmoty. Napětí v tlaku dosahuje v místě
okrajů dřeva 12,2 MPa. Jde o lokální zvětšení napětí v tlaku
vlivem deformace ocelové plotny, a tím zvětšení otlačování
dřeva. Také zde působí ostrý přechod v geometrii dřeva a
hrany (což ovlivňuje kvalitu numerického výpočtu), ale toto
zvýšení se dá očekávat a je v mezích výpočtových únosnos-
tí dřeva 16,6 MPa v tlaku.

Šíření smykového napětí ukazuje obr. 12. V kroužku jsou
kladné hodnoty do 2,87 MPa. V místě uložení, kde se lepe-
ný lamelový nosník otáčí (vzniká zde lokální extrém jak v na-
pětí kolmo na vlákna, tak i ve smykovém napětí), se nachá-
zí smykové napětí –3,51 MPa (obr. 13).

Co se týče hodnocení deformací, tak ve směru osy x je
u výstupů z programu ANSYS posun ve vodorovném směru
23 mm směrem doprava, pravého sloupu a 33 mm doleva,
levého sloupu, pro kombinaci NC41. Podle SCIA je defor-
mace této nelineární kombinace NC41 ux = 50,20 mm. Roz-
díl je způsoben:
– ztužením prostorového modelu ve SCIA také ve střešní

rovině, což zmenšuje deformace sloupů přenesením do
tuhých štítových stěn;

– zanedbáním působení větru na sloupy pro model ANSYS,
v principu směr a velikost deformací odpovídají předpo-
kladům. 

Deformace ve svislém směru je u ANSYS 120 mm, u SCIA
139 mm. Shoda je vzájemnější proti deformaci ve směru osy
x. Rozdíl je v tomto případě způsoben tím, že podle normy
pro výpočet podle teorie II. řádu snižujeme Eo modul pruž-
nosti u modelu SCIA hodnotou σ rovnající se 1,3. Modul
pružnosti pro výpočet podle II. řádu E se rovná modul pruž-
nosti Eo dělený σ. Z toho vyplývá menší tuhost lepené lame-
lové konstrukce u modelu v programu SCIA, a tím vyšší
deformace pro tento prutový model. 

Přenesení deformací pro prostorový rám na všechny oce-
lové spoje, a dále pak do lepené lamelové konstrukce, je
zřejmé z obr. 14, kolíky jsou již v plastickém stavu, popř.
začínají plastizovat. Svislá síla Vz je o dva řády nižší než vo-
dorovná síla Hx (tab. 2), konstrukce je v tomto stavu jako
celek víceměně zatížena symetricky – maximální vodorovná
síla Hx ve vrcholu a minimální, téměř nulová síla svislá Vz

(tab. 2). Několikanásobná deformace kolíkového spoje,
sloužící pro informaci o směru a poměru deformace vůči pů-
vodnímu nedeformovanému stavu, je uvedena v obr. 14.
Tlaková hlavní napětí na kolících pro kombinaci NC41 jsou
486 MPa. Podle původního předpokladu se u zjednodušené-
ho ručního návrhu očekávalo, že ocelová vrcholová otlačná
plotna přebírá celou vodorovnou sílu Hx a vnáší ji přes kon-
takt do dřevní hmoty. V tomto modelu je však spoj natolik
tuhý (svařená plotna pro kolíky s otlačnou plotnou), že síla
Hx se přerozdělí jak na otlačení přes zmíněnou ocelovou
plotnu do dřeva, tak na kolíkový spoj. To znamená určité
zpřesnění náhledu na spoj jako celek. Pro úplnost je nutné
dodat informace o modelování a okrajových podmínkách
pro tento numerický model v programu ANSYS:

– kolíky byly ∅ 20 mm a vývrt byl modelován 21 mm;
– odstup čelní plotny od čela dřeva byl 0 mm.
U reálné konstrukce jsou nepřesnosti v osazení, a� už kolí-

ků (větší vývrt), nebo zvětšený odstup čelní plotny od čela
dřeva v hodnotách, i několik milimetrů. Tyto vlivy nebyly
modelovány. Z výše uvedených informací se dá usoudit, že
v případě menších nepřesností se kolíkový spoj zdeformuje
do stavu, při němž se čelní plotna dostane do kontaktu se
dřevem. Předpokladem je její malý odstup od čela dřeva
(což se musí u reálného provedení zkontrolovat). V každém
případě se kolíky deformují a dostávají tím dodatečné namá-
hání. Částečným řešením je bu
 navržení tak přesného spo-
je, aby nedocházelo k nepředpokládaným deformacím, nebo
provedení kolíkového spoje s větší duktilitou (ocelový kolík
začne plastizovat, zmírní se lokální namáhaní dřeva v oblas-
ti spoje, především složky napětí tahu kolmo na vlákna).

Obr. 12. Smykové napětí Sxz [MPa]: kombinace NC41

Obr. 13. Uložení nosníku na železobetonové konstrukci 
– deformace uy [mm]: kombinace NC41

Obr. 14. Deformace vrcholový spoj: kombinace NC41

obzor_5_2010.qxp  29.4.2010  21:25  Stránka 133



134 STAVEBNÍ OBZOR 5/2010

Závěr
Po porovnávacích výpočtech se dá konstatovat poměrně

dobrá shoda deformace konstrukce na silovém zatížení
(v rámci naší představy o deformaci nebylo fyzikálně ověře-
no). Pro daný spoj s odladěnými materiálovými vlastnostmi
a kontaktními prvky se průhyb konstrukce blíží hodnotě
vypočtené pomocí modelů (prutového, objemového). Napě-
tí v oblastech spojů jsou v rámci hustoty sítě v mezích únos-
nosti dřeva. Napětí na hlavních prvcích jsou téměř shodná
s napětím zjištěným podle SCIA na prutovém modelu.

Článek vznikl za podpory projektu 1M0579MŠMT ČR
v rámci činnosti Výzkumného centra CIDEAS.
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Vzorce a označení výrazů pro ruční výpočet

R = Σr2/rmax, (1)

FM = M/R = (Vz·e1)/R (2)
síla na kolík od momentu,

FV = Vz/n (3)
síla na kolík od posouvající síly,

FN = N/n = > (4)

síla na kolík od normálové síly, přebírá normálovou sílu
(reálně tomu tak není, část přebírají i kolíky – jsou velmi
tuze spojeny s LLD přes vnitřní ocelovou plotnu, ve které
jsou ukotveny, viz obr. 14); 

β = arctg(FV /FM), (5)

Fvv = (FV
2 + FM

2)1/2, (6)

Kϕ = ns·Σ Ki,u,mean·Ri
2, (7)

Ki,u,mean = 2/3Kser, (8)

Kser = ρk
3/2·d/20 = 7407,564 Nm m–1 pro γm = 1,0, (9)

Ra = g1· l·3/8 + g2· /l8 [kN], (10)

Ft = g1· l2/16/h + g2· l 2/(16·h) [kN], (11)

VZL = Ra – g1· l/2 [kN]. (12)

Vztahy (10)-(12) platí pro rovnoměrné zatížení, bez uvážení
vlivu větru, tzn. pouze svislé rovnoměrné zatížení. Jsou to
kontrolní výstupy reakcí vnějších vazeb a vnitřních sil pro
kontrolu s modelem v programu SCIA a modelem v progra-
mu ANSYS.

M je moment, který vyvozuje síla ve vrcholu Vz půso-
bící na čep [kNm],

Vz – síla ve vrcholu [kN],

e1 – excentricita působení Vz k bodu otáčení cca 0,070
[m],

n – počet kolíků ve spoji,

R – rameno otáčení (součet druhých mocnin ramen
podělených nejvzdálenějším ramenem) [m],

α – úhel mezi vlákny LLD a hlavním táhlem, sklon
12˚ [˚],

ß – výslednice úhlu mezi FM a FV [˚],
d – průměr kolíku, pro tento konkrétní spoj d = 20 mm

[m],
h – velikost ocelové plotny ve vrcholu h = 480 mm

[m],
ρk – hustota dřeva LLD cca 380 [kg m–3],
ns – střižnost spoje, v tomto případě je to dvoustřižný

spoj,
Ra – reakce v místě podpory bod a [kN],
Ft – síla v táhle [kN],
VZL – síla ve vrcholu zleva [kN],
Fvv – výsledná síla na nejvzdálenější kolík [kN],
g1 – rovnoměrné svislé spojité zatížením, levá část

[kN m–1],
g2 – rovnoměrné svislé spojité zatížení, pravá část

[kN m–1],
l – rozpon podpor, osová vodorovná vzdálenost, 

pro tento příklad 36,120 m [m],
Kser – tuhost proti posunutí [MN m–1],
Ki,u,mean  – tuhost proti posunutí [MN m–1],
Kϕ – tuhost rotační [MN m rad–1].

Fk,d,90 = 28,30 kN charakteristická únosnost kolíku
průměru 20 mm pod úhlem 90˚ 
(podle DIN 1052)

Fk,d,0 = 41,00 kN dtto pod úhlem 0˚ 
(podle DIN 1052)

Fk,d,20 = 38,943 kN dtto pod úhlem 20˚ 
(podle DIN 1052)

Kϕ I = 2,70 MN m rad–1 orientační teoretická rotační
tuhost ocelového spoje 
pro I. MSÚ

Kϕ II = 4,00 MN m rad–1 dtto pro II. MSÚ

Mikolášek, D.: Numerical Analysis of a Glued Lamella
Structure of a Three-Tripple Pinned Frame with a Tendon

This article explores numerical modelling and analysis of
steel joints of a 3D glued wooden lamella structure. In
particular, it aims at the description and evaluation of
deformations on the contact surface between the wooden
part of the structure and the steel joints. Also, it assesses
the structure as a whole.

Mikolášek, D.: Numerische Analyse einer geklebten
BSH-Konstruktion eines Dreigelenkrahmens mit Stahl-
zugseil

Der Beitrag behandelt die numerische Modellierung und
Analyse von Stahlverbindungen an einer dreidimensio-
nalen geklebten Brettschichtholzkonstruktion. Den Schwer-
punkt des Artikels bilden die Beschreibung und Bewer-
tung der Verformungen an den Kontaktflächen zwischen
dem Holzteil der Konstruktion und den Verbindungs-
mitteln aus Stahl und die Auswertung der Konstruktion
als Ganzes.
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Několik poznámek ke stanovení tlaku zemin 
na plošné podzemní objekty

prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Praha

Náleží-li určení tlaku na plošné konstrukce, nalézající se
pod úrovní vodní hladiny (resp. i jiné kapaliny), k prin-
cipiálně velmi jednoduchým, ba triviálním úlohám tech-
nické praxe (např. vyšetření tlaku vodního sloupce na
hradicí prvky jezových konstrukcí), je stanovení zemní-
ho tlaku na obdobné podzemní konstrukce zpravidla
mnohem složitější a nejednoznačnější. Tato okolnost je
dána nejen diskrétním charakterem sypaniny, její hete-
rogenitou, anizotropií a kohezí, nýbrž i geometrií „do-
tlačované“ nosné konstrukce (zejména jejími křivostmi)
a v neposlední řadě její elastickou deformabilitou, popř.
i dalšími okolnostmi. Příspěvek ukazuje, jak „poměrně
realisticky“ modelovat tyto tlaky, a uvádí několik mož-
ností aplikací. Je určen spíše inženýrským geologům a
mechanikům zemin než pracovníkům zabývajícím se
klasickou mechanikou kontinua pevného skupenství. To-
mu ovšem odpovídá zaměření článku, jeho akcenty i vý-
kladové prostředky.

Úvod
Je dobře známo, že v ideálních (ale i ve „značně“ viskóz-

ních) kapalinách platí Pascalův zákon, podle něhož se inten-
zita tlaku v nich šíří všemi směry stejnou intenzitou. Uvažuj-
me o nějakém bodu B, který se nalézá x1 [m] pod úrovní hla-
diny kapaliny o hustotě ρk [kg·m–3]. Vložme do tohoto bodu
počátek kartézské soustavy souřadnic {O ≡ B; x1; x2; x3} s tím,
že její kladná poloosa x1 [m] je orientována svisle vzhůru.
Potom v zemském tíhovém poli s gravitační konstantou 
g ≈ 9,81 [m·s–2] snadno spočteme intenzitu tohoto „všesměr-
ného“ tlaku jako p = ρk·g·x1 [N·m–2 = Pa]. Tento známý vztah
je platný bez ohledu na to, zda je kapalina v klidu, anebo
proudí. Půjde-li speciálně o klidový stav viskózní kapaliny,
popř. o ideální kapalinu (proudící či se nalézající v klidu),
nevyvstanou v ní ani žádná tření, takže tenzor napjatosti v B
lze vyjádřit diagonální maticí

kde δij je jednotkový izotropní (Kroneckerův) tenzor druhé-
ho řádu, pro nějž platí δij = 1 pro i = j a δij = 0 pro i ≠ j, i, j =
= 1, 2, 3. Poznamenejme, že teprve dojde-li k proudění vazké
tekutiny (což teoreticky popisují Navierovy–Stokesovy rov-
nice), nabude tenzor napětí v bodě B vazké kapaliny vše-
obecného tvaru

Protože se v tomto příspěvku budeme zabývat výhradně
klidovými záležitostmi, lze konstatovat, že Pascalův zákon
je možno v kapalinách charakterizovat kulovou napjatostí,
která je zobrazitelná pomocí kulové plochy o poloměru

[1]

V případě sypanin (zemin) ovšem Pascalův zákon neplatí.
To je dáno především jejich diskrétním charakterem, a tak
svislý tlak τ11 se bude obecně odlišovat od horizontálních
tlaků τ22 a τ33, ba všeobecně vzato, je třeba počítat i se smy-
kovými napětími τij ≠ 0. (Diskrétní prostředí, sestávající
z „velmi mnoha“ částic různých tvarů a konečných velikos-
tí, je charakterizované nespojitými průběhy intergranulár-
ních napětí a neúplnou vratností svých deformací v souvis-
losti s energetickými ztrátami při přetváření sypanin vyvola-
nými změnami velikostí a směrů intergranulárních tenzí. Při-
tom je třeba rozlišovat, zda jde o prostředí nesoudržné, či
soudržné. Podle toho se za přítomnosti mezních smykových
napětí v každém bodě konstituují obě osnovy smykových
ploch, a to rovinných u nekohezních a zpravidla zakřivených
válcových v případě kohezních sypanin, takže dostatečně
vysoké hodnoty τij vymezují v uvažovaném prostředí jakou-
si plastickou oblast, zatímco menší τij v něm opravňují před-
pokládat pružný stav [6].) Zeminy představující velice složi-
té prostorové struktury jsou z fyzikálního hlediska dvojfázo-
vými, popř. trojfázovými disperzními soustavami. Ty proza-
tím neumíme pro jejich komplikovanost spolehlivě popsat, a
proto se při analýze „nahrazují“ idealizovaným spojitým
prostředím „obdobných“ fyzikálních vlastností jako zemina.
I my proto budeme pracovat s „náhradním“ kontinuem (mís-
to se skutečnou sypaninou), o němž navíc přijmeme předpo-
klad fyzikální linearity, homogenity a izotropie.

Poznamenejme, že pokud jde o stanovení tlaků zemin
(sypanin), různé modely jejich fyzikálního chování obvykle
vedou ke značně rozdílným výsledkům, jež se mohou veli-
kostí lišit i více než o 50 %. Připomeňme konečně, že zůstá-
vají-li tlaky kapalin v klidu (či též kapalin proudících za sta-
cionárních okolností) v každém bodě stálé, neplatí to spoleh-
livě pro sypaniny. (Zpravidla se tlak sypanin, hlavně boční,
s časem spíše poněkud zvětšuje; např. aktivní tlak se časem
může zvětšit až na tlak klidový.)

Některé odvozené pružně přetvárné 
vlastnosti zemin, zobrazení napjatosti

Je celkem známo, že v určitých „dosti malých“ mezích
poměrných deformací (zde budeme mít na mysli hlavně
příčné) se chovají sypaniny přibližně elasticky, přičemž po-
dle míry těchto přetvoření se v nich částečně (tu více, tu mé-
ně) mobilizuje smyková pevnost. Teprve při překročení
těchto limit dojde k porušení sypkého materiálu náhlým
usmyknutím, čímž se úloha kvalitativně změní z pružné na
stabilitní. 

Předpokládejme nejprve pružný obor chování studované-
ho prostředí a uvažujme opět o jistém bodu B situovaném 
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x1 [m] pod horizontální úrovní zeminy, jejíž objemová hmot-
nost je ρs [kg·m–3] , a nech� obdobně platí {O ≡ B; x1; x2; x3}.
Potom svislou normálovou složku tenzoru napětí v něm
vyjádříme (analogicky jako u kapalin) vztahem τ11 = ρs·g·x1.
Nedojde-li v „dostatečně velkém“ okolí bodu B k „uměle
vneseným“ (zejména příčným) poměrným deformacím, lze
v bodě B důvodně předpokládat tenzor napětí τ11 a tenzor
„malých“ deformací ε11 (zaregistruj jejich pouze diagonální
tvar)

(1)

Tyto tenzory obsahují jen normálová napětí (tlaky) τkk a
poměrné deformace („přirozená“ pružná stlačení) εkk, která
jsou podle předpokladů navzájem koincidentní a kolineární.
[Předpokládaná diagonálnost tenzorů (1) ukazuje ve shodě
s [3], [5] a [6], že τkk a εkk jsou vlastně jejich hlavní kompo-
nenty; to nicméně nevylučuje vznik smyku v bodě B, např.
již jen předpokládaná nerovnost τ11 ≠ τ22 ≠ τ33 nutně ukazu-
je na existenci smykových napětí v B, by� nikoli v souřadni-
cových rovinách definovaných {O ≡ B; x1; x2; x3}. Pouze
kdyby v (1) pro τkk platila i rovnost τ11 = τ22 = τ33, stačilo by
to k naprostému vyloučení smykové napjatosti v B; tehdy by
ovšem šlo o hydrostatický tlak.] Zde (pro přehlednost zápi-
su) neuvažujeme Einsteinovu sumační konvenci, přičemž
(viz též dále) i, j, k = 1, 2, 3, a zároveň i ≠ j ≠ k. Podle před-
pokladů je nyní možné uplatnit rozšířený Hookeův zákon

(2)

kde Ko [–] je součinitel zemního (bočního) tlaku v klidu a Es

[N·m–2 = Pa] je Youngův modul pružnosti pro kontinuum
nahrazující zeminu. Ve (2) předpokládáme tlaky τkk, jakož i
stlačení εkk, za kladné. Poznamenejme, že vztah (2) je pou-
hou modifikací známější formy téhož zápisu, totiž

(2a)

kde 0 ≤ μs ≤ 1/2 značí (bezrozměrné) Poissonovo číslo pro spoji-

té prostředí nahrazující zeminu, přičemž
.

Vztahy (2), resp. (2a), reprezentují trojici lineárních alge-
braických rovnic, v nichž figurují tři napětí τkk, tři poměrná
stlačení εkk a dvojice navzájem nezávislých materiálových
konstant (bu
 Es a Ko, nebo Es a μs). Budeme-li uvažovat
rovinnou deformaci definovanou podmínkou ε22 = 0 a vylou-
číme-li rovněž poměrnou příčnou deformaci ε33, takže ε33 = 0,
a uvážíme-li, že známe vertikální napětí τ11 = ρs·g·x1 = το

11,
odvodíme z (2) jednoznačně

τ33 = το
33 = τ22 = το

22 = Ko·τ 11 (3)

a

(4)

Vztahy (3) a (4) charakterizují klidový stav zeminy. Všim-
něme si, že v nich např. nefiguruje koheze c [MPa] ani úhel
Φ [–] vnitřního tření sypaniny, že teoreticky vychází

a že vzorec (4) má jen podružný (kom-

plementární) význam. Klidový stav zeminy je tedy „pruž-

ným“ stavem zeminy, při němž, jak avizováno, nedochází ke
vzniku smykových napětí v zavedených souřadnicových ro-
vinách, a proto jej lze popsat tenzory (napětí a „malých“ de-
formací) 

Předpokládejme i nadále rovinný stav deformace ε22 = 0 a
berme jako v předchozím případě τ11 = ρs·g·x1, ale považuj-
me nyní příčnou poměrnou deformaci ε33 ≠ 0 za nezávisle
proměnnou. Pak z (2) vychází

,                (5)

(6)

a

(7)

Předně, pro expanzi ε33 0 (toto popuštění je podle předpo-
kladu záporné) vyplývá z (5) a (6) nerovnost τ11 τ22 τ33, a
tehdy hovoříme o aktivním pružném tlaku sypaniny. Dále,
pro kompresi ε33 0 podobně dostáváme nerovnost 
τ11≠τ33 τ22, která charakterizuje pasivní pružný tlak zemi-
ny. Poznamenejme, že při uvažování ε33 = 0 přecházejí vzta-
hy (5), (6) a (7) vlastně v rovnice (3) a (4) [2]. Se vztahy (5),
(6) a (7) se lze „spokojit“ vzhledem k tenzoru τij ve tvaru (1)
jen pro skutečně velice malá ε +

33 ≠ 0, ε +
33 → 0; poměrně

výstižně ilustrují situaci za zkoušky vzorku zeminy v tria-
xiálním přístroji. Jak již bylo naznačeno, i pouhá existence
ε 33 ≠ 0; |ε 33| ≥ |ε +

33| iniciuje v bodě B nezanedbatelné smyko-
vé napětí τ13(ε33) = τ31(ε33) ≠ 0, o jehož velikosti a průběhu
však není nic bližšího známo; lze jen spolehlivě očekávat, že
funkce τ31(ε33) je rostoucí (či alespoň neklesající), že pro ε33 = 0
bude platit τ31 = 0 a pro |ε +

33| |ε 33| = |ε c
33| nastane τ31,max =

= τ c
31 = τ 31(ε c

33), přičemž pravý horní index „c“ označuje li-
mitní situaci, kdy dojde ke ztrátě stability v zemině. Ke vzni-
ku komponenty τ31 = τ13 postačí tedy např. již relativně veli-
ce malé poměrné „popuštění“ |ε 33| ≥ |ε +

33|, při němž je zajisté
|ε +

33| 0,0001 nebo snad ještě i menší [3]. Poznamenejme,
že v případě diskrétních prostředí není (na rozdíl od fyzikál-
ních vztahů (2)) upotřebitelný (zde jinak očekáva-

telný) hookeovský vztah Pro oba probra-

né elastické stavy zemin lze proto uvažovat podobu tenzoru
napětí a deformace

jejichž složky vyhovují vztahům (5), (6) a (7) až na poněkud
nebulosní veličiny τ13(ε33) = τ31(ε33) ≠ 0 a ε13 = ε31. Detailní
vědomost o genezi smykové napjatosti v sypaninách však
„naštěstí“ není ke stanovení tlaku zeminy na rub plošné kon-
strukce natolik podstatná, takže se jí nadále nemusíme po-
drobněji zabývat. Z podobných důvodů se nebudeme zabý-
vat ani „zkosy“ (úhlovými změnami) ε13 = ε31. 

Znalost struktury tenzorů napjatosti, platné pro výše ana-
lyzované tři pružné stavy sypanin, umožňuje tuto napjatost
zobrazit. Zapišme proto homogenní kvadratickou formu ve

obzor_5_2010.qxp  29.4.2010  21:25  Stránka 136



STAVEBNÍ OBZOR 5/2010 137

tvaru τ i j·x i·x j = 1 (= invariant). Výslovně upozorňujeme, že
v tomto zápisu již respektujeme Einsteinovu sumační úmlu-
vu. Jejím rozvedením vzhledem k předpokladům dostaneme

τ11·x2
1 + τ22·x2

2 + τ33·x2
3 + 2·τ31·x3·x1 = 1. (8)

Vztah (8) je evidentně rovnicí centrálně symetrické kvad-
riky. Tou je bu
 Cauchyho elipsoid napjatosti, jsou-li všech-
na normálová napětí vesměs stejných znamení (náš případ,
v němž je z nich jedině τ22 = τII hlavní), anebo jde o hyper-
boloid napjatosti (tlaky τ11 a zároveň teoreticky např. tahy
τ33 i τ22), což u (hlavně nekohezních) sypanin vylučujeme.
Elipsoid (8) je souměrný vzhledem k vertikální souřadné
rovině (x1x3) a je vzhledem k x1 poněkud odkloněn o určitý
úhel. Provedeme-li tedy řez kvadriky (8) svislou rovinou 
x2 = 0, dostáváme ihned elipsu napětí τ11·x2

1 + τ33·x2
3 +

+ 2·τ31·x3·x1 = 1, v jejíchž osách ležících v pootočené sousta-
vě kartézských souřadnic {O* ≡ O ≡ B; x*

1; x*
3} se budou nalé-

zat hlavní napětí τI = τ11,max, resp. τ11,min⏐⏐x∗
1 a τIII = τ33,max, resp.

τ33,min⏐⏐x∗
3 , přičemž např. τII = τ22 ⊥ (x1x3) bude pro první pří-

pad vzhledem k nim v „mezilehlé“ velikosti. Vychází [4]

a pro úhel β vzájemného „natočení“ obou ortogonálních sys-
témů {O ≡ B; x1; x2; x3} a {O* ≡ O ≡ B; x*

1; x*
3} v rovině

(x1x3) kolem osy x2 je

Tutéž elipsu napětí lze tedy vyjádřit i ve tvaru τI·x*2
1 +

+ τIII·x*2
3 = 1, resp. též v normovém tvaru ,

kde a ∈ x*
1 a c ∈ x*

3 jsou délky jejích poloos. Odtud je ihned

vidět, že a . Proto je elipsa napjatosti

nejvíce zploštěna ve směru největšího hlavního napětí, a na-
opak nejvíce protažena ve směru minimálního hlavního
napětí, ale nikoliv opačně, jak někdy bývá nesprávně inter-
pretováno [5]. (Tentýž princip ovšem platí i v případě kvad-
rik za prostorové napjatosti). V případě klidového elastické-
ho stavu sypaniny (viz příslušný tenzor napjatosti výše) platí
pro (nepootočenou) elipsu napětí rovnice τ o

11·x2
1 + τ o

33·x2
3 = 1.

Z hlediska vyšetřování (bočních) tlaků můžeme tedy konsta-
tovat, že za pružných okolností pro dané τ 11 = τ o

11 = ρs·g·x1

vychází pro aktivní tlak τ 33 nerovnost τ o
33 τ 33 a pro pasiv-

ní tlak τ 33 nerovnost τ o
33 τ 33, přičemž teoreticky jedině pro

klidový tlak nebude elipsa napětí od svislice odkloněna;
všechna napětí τ o

11 a τ o
33 = τ o

22 jsou totiž hlavní.
Shora klasifikované zemní tlaky reprezentují rovinný stav

deformace (indukující trojosou napjatost). Nejde tedy, jak se
někdy mylně uvádí, o napjatost rovinnou, ačkoli se pracuje
v rovině (x1x3), v níž lze ukázat jen τ 11 a τ 33, popř. též τ 31 = τ 13,
a probranou elipsu napětí, zatímco existující napětí τ22 ⊥ (x1x3)
je v rovině (x1x3) nezobrazitelné. Ostatně rovinný stav napja-
tosti, který by nutně musel předpokládat

není vskutku (již „na první pohled“) reálný (a kromě toho,
v soustavě rovnic (2) bychom spolehlivě znali jen τ 11,τ 22 = 0

(zřejmě neskutečná představa), takže by beztak chyběla
jedna neznámá). 

Některé souvislosti 
týkající se pevnosti sypanin

V sypaninách (soudržných i nesoudržných), ale i v někte-
rých jiných materiálech (např. betonu) se dobře osvědčuje
Mohrovo–Coulombovo kritérium porušení materiálu ve
smyku, které uplatníme i v námi idealizovaném prostředí.
To praví, že neliší-li se „příliš“ velikostí  komponenty (jde
vesměs o tlaky) τ11, τ22 a τ33 tenzoru napětí τij platného vzhle-
dem k {O ≡ B; x1; x2; x3} (popř. jinak řečeno, neliší-li se „pří-
liš“ hlavní tlaková napětí τI, τII a τIII téhož tenzoru τij trans-
formovaného do tvaru

a platného vzhledem k pootočené {O* ≡ O ≡ B; x*
1; x*

3}, viz
výše), nedojde k porušení vyšetřovaného média usmyknu-
tím. V našem případě je třeba porovnávat zejména velikost
napětí τ11 a τ33(ε33), zatímco velikostně „mezilehlé“ napětí
τ22(ε22) se jeví být méně významným (viz tvar vztahů (5) a
(6)). Zkrátka, vzrůst (absolutní) velikosti ε33 indukuje nejen
vzrůst τ31(ε33), ale zvětšuje i deviátor (normálových) napětí 
|τ11 – τ33(ε33)| , potažmo tedy |τI – τIII |; elipsa napjatosti je tak
stále více nakláněna a zploš�ována (resp. protahována). K
porušení usmyknutím přitom dojde právě tehdy, dotkne-li se
Mohrův kruh čáry pevnosti, jíž je Coulombova přímka
(přesněji konkávní větev paraboly s velmi malou první kři-
vostí, kterou lze s dostatečnou přesností touto přímkou
nahradit), viz obr. 1. 

V něm KPS značí klidový pružný stav (odpovídající
tlaku zeminy v klidu), APS označuje aktivní pružný stav
(pravé horní indexy α u normálových napětí τ α

33 či u hlav-
ních napětí τ α

I, resp. τ α
III) a PPS je pasivní pružný stav (též

pasivní pružný odpor) (pravé horní indexy π u τ π
33, resp. 

u τ π
I a τ π

III). V tomtéž obrázku je zakreslena Coulombova
přímka o rovnici τt = c + τn·tgΦ, kde τt je smykové napětí na
mezi porušení a τn představuje odpovídající normálové napě-
tí v zemině. Není již (pro přehlednost) zobrazena situace, za
níž se příslušné Mohrovy kruhy dotknou Coulombovy přím-
ky, tedy Rankinův aktivní či pasivní stav, při němž dojde
ke ztrátě stability v sypanině, tedy k porušení vyvolávající-

Obr. 1. Schéma vzájemných postavení Mohrových kružnic 
a Coulombovy přímky za různých pružných stavů sypaniny (zeminy)
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mu aktivní, resp. pasivní boční (Rankinův) tlak. Za Rankino-
va aktivního stavu (RAS) je proto třeba pracovat s horizon-
tálním normálovým napětím τ a

33, v němž bude τ α
33 τ α

33 τ o
33,

zatímco za Rankinova pasivního stavu (RPS) budeme pra-
covat s vodorovným normálovým napětím τ p

33, v němž τ p
33

τ π
33 τ o

33. Poznamenejme, že body Mohrových kružnic
v obr. 1 se vztahují k τ α

13 = τ α
31 (na svislé ose pravoúhlé sousta-

vy souřadnic) k APS, a podobně náleží τ π
13 = τ π

31 k PPS,
jakož i τ 13 = τ 31 ke KPS. Povšimněme si, že hydrostatický
tlak by znamenal rovnost τ 11 = τ 33 (=τ22) čili involuci Moh-
rovy kružnice do bodu, který je ze všech kružnic od Cou-
lombovy přímky skutečně nejvzdálenější – smyk τ 31 = τ 13

jednoduše nevzniká. (Proto žádný drobný prvek z kompakt-
ního materiálu (např. valoun), vystavený libovolnému vše-
směrnému hydrostatickému tlaku, jím nemůže být porušen
(zhroucením po vnitřních latentních smykových rovinách).
Podobně je tomu i v případě KPS indukujícího klidový boč-
ní tlak zeminy, při němž je sypanina vystavena „nedostateč-
nému“ smykovému napětí). 

Definujme poměrem τ33/τ11 součinitel bočního tlaku sypa-
niny K. Podle toho, viz též vztah (2), je

(9)

součinitel bočního zemního tlaku v klidu, který odpovídá
elastickému stavu sypaniny. Je rovněž vidět, že za pružných

okolností představuje definice funkci

jedné proměnné. V dalším výkladu (a ve shodě s uspořádá-
ním Terzaghiho pokusu pro stanovení bočních zemních
tlaků) bude nyní účelné nově považovat expanze ε33 za klad-
né, ale komprese ε33 za záporné veličiny. Lze se ihned pře-
svědčit, že v takovém případě postačí mezi oběma sčítanci
na pravé straně rovnic (5), (6) a (7) změnit znaménka. Tak
pro funkci K (ε33) snadno odvodíme

,                (10)

což je rovnice klesající přímky (jako důsledek zavedené
fyzikální linearity). Z Mohrovy–Coulombovy–Rankinovy
představy o ztrátě stability sypaniny usmyknutím snadno
vychází součinitel bočního tlaku zeminy:
– aktivního nekohezní

(11)

– aktivního kohezní

,          (12)

– pasivního nekohezní

(13)

– pasivního kohezní

(14)

Poznamenejme pro úplnost, že Jáky navrhuje pro součinitel
bočního tlaku zeminy v klidu empirický vztah Ko ≈ 1– sin Φ,
který sice výstižně vyhovuje nerovnosti Ka Ko Kp (a to
i z hlediska proporčního postavení těchto součinitelů), viz
zejména vztahy (11) a (13), ale který naprosto nevyplývá z
fyzikálních rovnic (2), resp. (2a). Význam symbolů τ o

33, τ a
33 a

τ p
33 je rovněž dobře patrný z obr. 1. Charakteristický průběh

funkce (10) včetně uvedených limitních hodnot Ka, Ko a Kp

je pak vidět na obr. 2. 
Spojením rovnice (5), respektující změněné předpoklady

ohledně znamének ε33,  postupně s rovnicemi (11), (12), (13)
a (14) vychází pro teoretické meze lineární pružnosti sypa-
niny ε a

33 a ε p
33, které se podle předpokladu identifikují s me-

zemi porušení ve smyku, vztahy pro  tlak zeminy:

– aktivní nekohezní

(14)

– aktivní kohezní

(15)

– pasivní nekohezní

(16)

– pasivní kohezní

(17)

Pro úplnost poznamenejme, že orientačně lze (podle druhu
zemin či sypanin) očekávat následující poměry: Ko /Ka ≈ 1,3
až 1,6; Kp /Ka ≈ 4 až 10; ε a

33 ≈ 0,001 až  0,005; |ε p
33| ≈ 10·ε a

33

(s tím, že poměr |ε p
33|/ε a

33
≈ 5 až 25  se zmenšuje s klesajícím

úhlem Φ vnitřního tření sypaniny a s její rostoucí soudržnos-
tí c [2] a s tím, že ε c

33 zmíněné ve druhém oddíle tohoto přís-
pěvku může být bráno bu
 jako ε a

33, nebo jako ε p
33).

Za povšimnutí stojí charakteristický (klesající) „esovitý“
průběh „skutečného“ součinitele Ks (ε 33) [6], pro nějž lze

zapsat , kde n je velmi vysoké číslo (u ně-

kterých zemin snad i n →∞) a 

. 

Rovněž flexe (křivost) funkce Ks (ε 33) je v bodě ε 33 = 0 blíz-
ká nule, neboli

přičemž křivka Ks (ε 33) je dána trojicí bodů (ε p
33; Kp), (ε 33 =

= 0; K0) a (ε a
33; Ka). Samozřejmě, tak jako se „ideální“ funk-

ce K(ε 33) liší od „skutečné“ funkce Ks (ε 33), neidentifikují se
ani jejich odpovídající meze ε a

33 a ε p
33 exaktně, nýbrž jen

rámcově, přibližně (na obr. 2 je zjednodušeně předpokládá-
na totožnost těchto mezí v obou uvažovaných případech)
[2]. To je však poměrně dobrý výsledek, pokud jde o přija-
telnost zavedené idealizace z teoretického hlediska i o uplat-
nitelnost v praxi. 

Příklad určení tlaku zemin 
na šikmou rovinnou podzemní stěnu

Uvažujme šikmou rovinnou stěnu, která je shora (jedno-
stranně) zasypána zeminou, resp. sypaninou, podle schéma-
tu na obr. 3, a bod B nalézající se tentokrát na šikmé stěně a
ležící uprostřed délkového úseku dl stěny. Nech� opět platí
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{O ≡ B; x1; x2; x3}, přičemž následující úvahy se budou týkat
jen roviny x2 = 0. Zřejmě pro relevantní komponenty tenzo-
ru napětí τij v B platí τ11 = ρs·g·x1 = τ o

11 a τ33 = K·τ11, přičemž
pro tuhou šikmou stěnu, kdy prakticky ε33 → 0, bereme rov-
něž K → Ko. (Tutéž hodnotu součinitele bočního tlaku sypa-
niny lze „s nevelkou chybou“ doporučit i pro poddajnější
šikmé stěny, zejména jestliže |ε 11| |ε 33| (viz též druhý

oddíl). Uvažujme jednotkovou šířku stěny (měřeno ve směru
osy x2), takže velikost odpovídající rovinné elementární
plošky bude dp = dl·1 s tím, že B leží v jejím těžišti. Tlako-
vá (normálová) síla velikosti dP v bodě B bude mít dvě slož-
ky, totiž svislou dP1 = τ11·dp·cosα a vodorovnou dP3 =
= τ33·dp·sinα. Patrně bude platit dP = dP1·cosα + dP3·sinα,
neboli po dosazení dP = τ11·dp·cos2α + τ33·dp·sin2α. Po urči-

tých úpravách posledního vztahu dojdeme ke vzorci

dP = τ11·[1– (1 – K)·sin2α]·dp, (18)

popř. (ježto , kde τn značí normálové napětí (tlak)

k šikmé stěně v bodě B) též ke vztahu

τn = τ11·[1– (1 – K)·sin2α]. (18a)

Snadno lze ověřit, že pro α = 0 je τn = τ11 maximálním normá-
lovým napětím a že pro α = π/2 vychází τn = τ11·K = τ33. Podob-
ně tangenciální sílu velikosti dT v bodě B, příslušející plošce
dp, můžeme stanovit jako dP = dP1·sinα – dP3·cosα, což po
dosazení a úpravách dává

dT = τ11·(1 – K)·sinα·cosα·dp , (19)

popř. (poněvadž , kde τt označuje tečné napětí na

šikmé stěně v bodě B) také

τt = τ11·(1 – K)·sinα·cosα . (19a)

Z posledního vzorce je vidět, že τt = 0 platí pro α = 0, resp.
α = π /2 , a že pro α = π /4 je τt maximální. (Povšimněme si,
že kdybychom na okamžik v úvahách připustili kapalinu mís-
to sypaniny, platilo by v důsledku Pascalova zákona K = 1,
což ovšem potvrzuje i (18a): skutečně vychází τn = τ11 = τ33

pro každé α. Podle (19a) rovněž pro všechna α realisticky
vychází τt = 0). 

V obrázku 3 můžeme předpokládat, že τ11 τ33, neboli K 1,
a bude-li šikmá stěna „velmi“ tuhá (zanedbatelně pružně
deformabilní), lze brát K ≈ Ko ≈ konst. Jinak by bylo třeba
respektovat bu
 idealizaci (10), nebo nějak modelovat K =
= Ks(ε 33) [2]. Vztah (19a) potvrzuje, že i za klidových pod-
mínek vzniká v sypanině smykové napětí, což však není dá-
no speciálně definicí (9), nýbrž – vzhledem k rovině x2 = 0 
– tvarem „redukovaného“ tenzoru napětí

,

v němž  jsou τ o
11 maximální a τ o

33 minimální normálová na-
pětí a v němž v rovině kolmé k souřadnicové rovině (x1x3), a
zároveň půlící úhel směrů x1 a x3, vyvstane maximální smy-
kové napětí

za  . 

Tehdy vychází vzhledem k šikmé stěně (α = π /4) poměr

; aby po ní nedošlo k usmyknutí napří-

klad nesoudržné sypaniny, mělo by platit , 

což bývá běžně splněno. Analogický vztah, obsahující
namísto Ko prostě jen K, vyplyne i ze vzorců (18a) a (19a)
vzhledem k α = π /4 . Oba čtyřparametrové vztahy (18a) i
(19a), vezmeme-li K ≈ Ko ≈ konst., jsou lineární vzhledem

k argumentu x1, přičemž jsme předpokládali .

Příklad určení tlaku zemin 
na půlkruhový tubus

Uvažujme nyní o vodorovném půlkruhovém tubusu o po-
loměru r, který je shora zatížen sypaninou stálé úrovně.

Obr. 2. Průběh součinitele bočního tlaků K(ε 33) idealizované
zeminy v porovnání s průběhem součinitele bočního tlaku Ks (ε 33)

skutečné zeminy

Obr. 3. Schéma ke stanovení tlaku sypaniny na šikmou rovinnou
stěnu

dP

tg

obzor_5_2010.qxp  29.4.2010  21:25  Stránka 139



(Máme na mysli řídící půlkružnici konkávního postavení
vůči zemnímu tlaku shora, přičemž tvořící paralelní křivky
plochy tubusu (u nichž předpokládáme „malou“ křivost)
jsou vzhledem k rovině půlkružnice v normálovém postave-
ní, takže geometrickou nosnou plochou může být např.
svrchní část cylindrické skořepiny s horizontálními površka-
mi, horní část plochy anuloidu ve vodorovné poloze, popř.
svrchní polovina obdobné horizontální rourové plochy, atd.).
Podobně jako v předchozím oddíle budeme uvažovat o bodu B
na zakřivené ploše tubusu (obr. 4), v němž délka zakřivené-
ho elementárního oblouku ds je dána pomocí polárních sou-
řadnic (r = konst.; ψ) bodu B jako ds = r dψ. Elementární
ploška jednotkové šířky, v jejímž těžišti se bod B nalézá, je
pak dána dp = ds·1 = r·dψ ·1. Vzhledem k {O ≡ B; x1; x2; x3}
uvažujeme opět τ11 = ρs·g·x1 = τ o

11 a τ33 = K·τ11, takže ihned
máme dP1 = τ11·dp·sinψ a dP3 = τ33·dp·cosψ , přičemž patr-
ně dP = dP1·sinψ + dP3·cosψ . Po dosazení pak vychází 
dP = τ11·dp·sin2ψ + τ33·dp·cos2ψ .

Obr. 4. Schéma ke stanovení tlaku sypaniny na zakřivenou horní
plochu kruhového horizontálního tubusu

Úpravami posledního vztahu dostáváme

dP = τ11·[1 – (1 – K)·cos2ψ ]·dp (20)

(popř. poněvadž , kde τn značí normálové napětí

(tlak) k šikmé a křivé ploše tubusu v bodě B), výraz

τn = τ11·[1 – (1 – K)·cos2ψ ]. (20a)

Opět můžeme ověřit následující platnosti: pro ψ = 0 je přísl.
τn = K·τ11 = τ33 a pro ψ = π /2 je přísl. τn = τ11. Podobně, tan-
genciální sílu velikosti dT v bodě B příslušející plošce dp
můžeme stanovit jako dT = dP1·cosψ – dP3·sinψ , což po
dosazení a úpravách dává výraz

dT = τ11·(1 – K)·sinψ ·cosψ ·dp (21)

neboli vzhledem k , kde τt označuje tečné napětí na

plošce dp v bodě B, vztah

τt = τ11·(1 – K)·sinψ ·cosψ . (21a)

Tečné napětí τt bude nulové pro ψ = 0 a ψ = π /2 .

Uvážíme-li, že v našem případě platí x1 = H – r·sinψ , je
možné proměnlivou pozici uvažovaného bodu B ≡ O ve svis-

lém směru chápat jako funkci argumentu ψ. Pak v něm ale
můžeme vyjádřit i napjatosti (tentokrát jakož pětiparametro-
vé vztahy), a to zejména, viz obr. 5,

τn(ψ) = ρs·g·(H – r·sinψ )·[1 – (1 – K)·cos2ψ ] (20b)

a

τt(ψ) = ρs·g·(H – r·sinψ )·(1 – K)·sinψ ·cosψ . (21b)

Obr. 5. Charakteristický průběh funkcí τn(ψ) a τt(ψ) zatěžující
shora půlkruhový horizontální tubus

[V obrázku byly uvažovány pro „modelovou“ sypaninu
parametry: ρs = 1 800 [kg·m–3], r = 2 [m], H = 2 [m], a K =
0,5, takže napjatost vyjde v [Pa = N·m2]. Vzhledem k (20b)
a (21b) snadno ověříme: pro ψ = 0 je τn = ρs·g·H·K = τ33 a τt = 0;
pro ψ = π /2 je τn = ρs·g·(H – r) = τ11 a τt = 0. Samozřejmě je
možno se tázat na kritický poměr tečného a normálového

napětí na ploše tubusu, zejména na veličinu . Ta

plyne z nutné podmínky pro úhel ψ, totiž z .

V našem případě vychází (z praktičtějšího numerického vý-

počtu) ≈ 0,55 přibližně pro ψ ≈ 0,175·π, to je

pro úhel ψ ≈ 31,5˚, zatímco  např. τt,max ≈ 0,0162 [MPa] platí
pro ψ ≈ 0,217·π ≈ 39˚]. Poznamenejme, že funkce normálo-
vých tlaků τn(ψ) je symetrická vzhledem k přímce ψ = π /2,
zatímco funkce tečných napětí τt(ψ) je vzhledem k téže
přímce asymetrická, přičemž znamení τt není z fyzikálního
hlediska vůbec podstatné.

Závěr
Příspěvek analyzoval napjatost a deformaci v kontinuem

idealizovaném diskrétním prostředí, definoval pružné stavy
sypanin, kam náleží klidový, pasivní i aktivní elastický stav
(před porušením), a ty pak rozlišil od Rankinova pasivního i
aktivního stavu (platného až po ztrátě stability sypaniny
usmyknutím). Byly odvozeny vzorce pro teoretické meze
porušení, které se – vzhledem k zavedeným předpokladům –
identifikují s mezemi lineární elasticity „náhradního“ konti-
nua. Takto stanovené meze porušení se rámcově (a to „velmi
dobře“) shodují s mezemi odpovídajícími skutečným sypa-
ninám, resp. reálným zeminám. Na principech tenzorové
algebry bylo rovněž zevrubně ukázáno zobrazení napjatosti
v sypaninách, jeho genezi i fyzikální význam.

Teoretické výsledky byly uplatněny na dvou případech
týkajících se vyšetření zatížení na rubu podzemních ploš-
ných konstrukcí; velkou důležitost mají přitom zejména
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„funkce zatížení“ τn(α), viz (18a), a τn(ψ), viz (20b). V obou
případech lze vzhledem k zanedbatelné deformabilitě pláš�ů
uvažovaných podzemních objektů s „malou“ chybou před-
pokládat Ka K ≤ Ko , popř. bezpečně brát K = Ko s tím, že
zanedbáváme závislost součinitele bočního tlaku na elastic-
ké deformabilitě pláště plošné konstrukce. Poznamenejme,
že geometrie podzemní plošné konstrukce (zejména její šik-
most k horizontální rovině a zakřivení) může i významněji,
než bylo výše předpokládáno, ovlivnit velikost kontaktních
napětí (čili zatížení) na jejím rubu, a to v důsledku některých
souvisejících doprovodných a obtížně popsatelných jevů
(způsobu obsypu a hutnění zeminy, latentního klenbového
pnutí v zemině apod.). Proto si získané teoretické závěry
v budoucnu nepochybně vyžádají řadu experimentálních i
teoretických verifikací a validací.

Článek má dva jasné aspekty, a to teoretické hledisko [7]
v ucelenější formě, i hledisko aplikační, které může zároveň
posloužit i jako jakýsi návod k řešení obdobných technic-
kých problémů stavební praxe.
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Novotný, R.: Determination of Soil Pressure on Plane
Underground Structures

While determination of pressure applied to plane struc-
tures situated below the water level (or the level of other
liquids) falls within the principally easy, or even trivial
tasks in the engineering practice (e.g. examination of the
water column pressure on dam bodies of weirs, etc.),
determination of ground pressure on similar under-
ground structures is typically a lot more complicated and
complex. This factor ensues not only from the discrete
nature of fills, their heterogeneity, anisotropy and cohe-
sion, but also geometry of “pressed“ bearing structures
(particularly their curvature) and, last but not least,
their elastic deformability, or even other factors. This
paper shows how relatively realistically these pressures
may be modelled and suggests some potential applica-
tions. It aims at engineering geologists and soil mechan-
ics experts rather than engineers involved in classical
mechanics of the continuum of solid state. The topic,
emphasis, as well as means of expression of this article
are governed by these circumstances. 

Novotný, R.: Einige Bemerkungen zur Ermittlung des
Erddrucks auf flächige unterirdische Objekte 

Während die Ermittlung des Drucks auf flächige
Konstruktionen, die sich unterhalb des Wasserspiegels
(bzw. auch des Spiegels einer anderen Flüssigkeit)
befinden, zu den prinzipiell einfachen, ja trivialen
Aufgaben der technischen Praxis gehören (z.B. die
Untersuchung der Wassersäule auf die Absperrelemente
von Wehrkonstruktionen u.ä.), ist die Ermittlung des
Erddrucks auf analoge unterirdische Konstruktionen in
der Regel weit schwieriger und uneindeutiger. Dieser
Umstand ist nicht nur durch den diskreten Charakter
des Schüttguts, dessen Heterogenität, Anisotropie und
Kohäsion, sondern auch durch die Geometrie der
„gekrochenen“ Tragkonstruktion (insbesondere durch
ihre Krümmungen) und nicht zuletzt durch ihre elasti-
sche Verformbarkeit, ggf. auch weitere Umstände
gegeben. Der Beitrag zeigt auf, wie diese Drücke „ver-
hältnismäßig realistisch“ modelliert werden können und
führt einige Anwendungsmöglichkeiten an. Er ist eher
für Ingenieurgeologen und Erdmechaniker als für
Mitarbeiter bestimmt, die sich mit der klassischen
Mechanik des Kontinuums des festen Aggregatzustands
befassen. Dem entsprechen allerdings die Zielstellung
des Artikels, seine Akzente und Erläuterungsmittel.
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Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti
betonu s vyšším obsahem alternativních 
silikátových pojiv

Ing. Eva VEJMELKOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Michal ONDRÁČEK
Ing. Martin SEDLMAJER

VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku jsou prezentovány vlastnosti vysokohodnot-
ných betonů s vyšším obsahem alternativních silikáto-
vých pojiv jako náhrady cementu. Naměřená data přiná-
šejí poznatky o mechanických vlastnostech zkoušených
po 28 dnech normového zrání a po vystavení zmrazo-
vacím cyklům a o tepelných vlastnostech. Jednotlivé pa-
rametry jsou porovnány s daty určenými u referenčního
betonu bez obsahu těchto pojiv.

Úvod
V dnešní době je obvyklé, že vývojové trendy určují dva

základní parametry – kvalita a cena. U betonu tomu není ji-
nak, a tak můžeme zaznamenat snahu o dosažení vyšší kva-
lity při snížení nebo alespoň zachování finančních nákladů
na výrobu cementových pojiv. Díky nově vyvíjeným přísa-
dám a příměsím, jejichž vlastnosti a účinky byly prokazatel-
ně ověřeny mnoha experimenty i v praxi, je možné příznivě
ovlivnit mechanické vlastnosti i trvanlivost těchto materiálů
a v neposlední řadě tím dosáhnout jisté úspory energie. 

Článek je zaměřen na prezentaci reologických, mechanic-
kých a tepelných vlastností vysokohodnotných betonů, ve
kterých byla větší část portlandského cementu nahrazena
elektrárenským vysokoteplotním popílkem (40 %), jemně
mletou vysokopecní granulovanou struskou (40 %) a meta-
kaolinem (20 %), a měl by rozšířit dosavadní poznatky
o možnosti použití alternativních silikátových pojiv. Experi-
mentální měření probíhala v laboratorních podmínkách při
teplotě 22±1 ˚C.

Materiály 
Byly ověřovány čtyři modifikace vysokohodnotného be-

tonu. Jako náhrada cementového pojiva byla použita jemně
mletá vysokopecní struska (BS2), elektrárenský vysokoteplot-
ní popílek (BP2) a metakaolin MEFISTO K 05 (BM2). Kro-
mě toho byl zkoumán referenční beton (BR2) bez příměsí.

U alternativ BS2 a BP2 bylo nahrazeno 40 %, u BM2 20 %
cementu alternativními silikátovými materiály. Dávka meta-
kaolinu byla záměrně vyšší pro možnost porovnání vlastnos-
tí s ostatními betony s vysokým obsahem příměsí. Reálné
množství této příměsi je 10 % a lze očekávat zhoršení vlast-
ností výsledného betonu. Množství záměsové vody bylo pro
všechny receptury zvoleno tak, aby byla splněna konzisten-
ce S3 [1], a tím zajištěna požadovaná zpracovatelnost čer-
stvého betonu (tab. 1). Vlastnosti betonů s obsahem alterna-
tivních silikátových pojiv byly porovnány s vlastnostmi re-

ferenčního betonu. Substituce cementu byla provedena
hmotnostně, což se odráží na objemové hmotnosti, kterou
nelze vzájemně porovnávat. Důvodem, proč nebyl proveden
dodatečný přepočet na 1 m3, byla snaha o zachování kon-
stantního poměru ostatních složek betonu.  

Tab. 1. Složení jednotlivých směsí vysokohodnotného betonu

Měření a výsledky 

Základní fyzikální vlastnosti
Přehled základních fyzikálních vlastností ztvrdlých beto-

nů po 28 dnech uložení v normovém prostředí (s relativní
vlhkostí vyšší než 90 %) vysokohodnotných betonů je uve-
den v tab. 2. U čerstvých betonů byla sledována konzisten-
ce metodou sednutí kužele, snahou bylo dodržet stejnou
konzistenci všech záměsí. Sednutí kužele bylo 140 mm a
tomu byl přizpůsoben i vodní součinitel. Dávkování kompo-
nent betonu bylo stejné pro všechny vzorky, byl měněn
pouze druh příměsi. 

Tab. 2. Základní fyzikální vlastnosti betonů

Mechanické parametry   
Zkoušky pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku byly

provedeny na zkušebním lisu VEB WPM Leipzig 3 000 kN.
Tento elektromechanický zkušební stroj má možnost řízení
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BR2 BM2 BS2 BP2

cement CEM I 42,5 Mokrá 484 387 290 290

písek 0-4 mm, těžený, praný 812 812 812 812

dr� 8-16 mm 910 910 910 910

superplastifikátor Mapei 
Dynamon SX 

5,3 5,3 5,3 5,3

metakaolin  MEFISTO 20 % – 97 – –

popílek Dětmarovice 40 % – – – 194

struska Štramberk 40 % – – 194 –

voda 161 188 160 182

Materiál
[kg m–3]

ρ ρ mat

BR2 2 265 2 670 15,2

BM2 2 372 2 729 13,3

BP2 2 211 2 634 16,0

BS2 2 351 2 711 12,8

Beton
[kg m–3]

ψ
[%]
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posunem příčníku, silou nebo z měřené deformace tělesa.
Nejvyšší možná síla v tahu i v tlaku je 3 000 kN. 

Tělesa rozměrů 100×100×400 mm pro stanovení pevnos-
ti v tahu ohybem a  rozměrů 150×150×150 mm pro stanove-
ní pevnosti v tlaku byla uložena v prostředí s relativní vlh-
kostí vyšší než 90 % po dobu 28 dnů. Pro každé měření byly
použity tři vzorky. Po 28 dnech normového uložení byly
vystaveny působení zmrazovacích cyklů. Po 100 cyklech
byla stanovena pevnost v tahu za ohybu trojbodovým ohy-
bem a pevnost v tlaku. Ve stejnou dobu byla stanovena pev-
nost těles uložených v normovém prostředí. Porovnání je
ukázáno na obr. 1 a obr. 2.

Všechny betony v normovém uložení vykazovaly pevnost
v tahu za ohybu vyšší než po 100 zmrazovacích cyklech, a
to od 8,5 MPa u materiálu s obsahem 20 % metakaolinu do
11,7 MPa u materiálu s obsahem 40 % vysokopecní strusky.
Po zmrazování vykazoval nejvyšší pevnost v tahu za ohybu
vzorek s příměsí vysokopecní strusky. Materiál s obsahem
popílku dosáhl stejné hodnoty jako referenční beton. Nejniž-
ší pevnosti v obou případech bylo dosaženo u betonu s pří-
měsí metakaolinu.

Podobně jako pevnost v tahu ohybem byla vyhodnocena i
pevnost v tlaku po 28 dnech. Na všech vysokohodnotných
betonech byla překročena pevnost 70 MPa. Nebyly zazna-
menány výrazné rozdíly mezi zmrazovanými vzorky a těmi,
které zrály v normovém prostředí. Nejvyšších pevností do-
sáhl referenční vzorek bez náhrady pojiva společně se vzor-
kem, v němž byla jako náhrada cementu použita struska.
Nejnižší pevnosti v tlaku vykazují betony s aplikací popílku.

Tepelné parametry   
K základním termofyzikálním veličinám, popisujícím cho-

vání materiálů, patří součinitel tepelné vodivosti λ [W m–1

K–1], měrná tepelná kapacita c [J kg–1K–1] a součinitel teplot-
ní vodivosti a [m2 s–1]. Tepelné parametry byly měřeny pří-
strojem ISOMET 2104 (Applied Precision) [2] v závislosti

na hmotnostní vlhkosti 

Měření je založeno na analýze průběhu časové závislosti
teplotní odezvy na impulsy tepelného toku do analyzované-
ho materiálu. Přístroj umožňuje jednoduchou interaktivní
komunikaci s uživatelem, optimalizuje podmínky měření
z hlediska minimální spotřeby energie a doby měření. 

Při ověřování těchto vlastností byl zároveň sledován vliv
vlhkosti. Příslušná hmotnostní vlhkost byla určena vážením
vzorků před měřením i po něm. Množství vody v materiálu
bylo zvoleno tak, abychom mohli zmapovat celé rozmezí
mezi stavem vzorku s nulovou vlhkostí až po stav, kdy byl
vzorek uložen ve vodním prostředí po dobu týdne. Pro dosa-
žení konstantního rozložení vlhkosti po celém objemu vzor-
ku byl vzorek umístěn na dobu minimálně 4 dnů do nepro-
dyšného polyetylénového sáčku a po této době bylo na něm
provedeno měření přístrojem ISOMET. 

Z výsledků v tab. 3 až tab. 6 je patrné, že materiál s obsa-
hem strusky dosahoval systematicky vyšších hodnot souči-
nitele tepelné vodivosti než ostatní materiály jak ve vysuše-
ném stavu, tak v celém rozsahu vlhkosti, dosažené rozdíly však
nebyly větší než 20 %. Nejvyšší hodnoty měrné tepelné kapa-
city u vzorků v suchém stavu byly zjištěny u betonu s obsahem
metakaolinu. Se vzrůstajícím obsahem vlhkosti narůstaly i
hodnoty měrné tepelné kapacity a nejvyšších hodnot v celé
oblasti vlhkostí dosahoval beton s obsahem metakaolinu. 

Tab. 3. Tepelné parametry referenčního betonu  

Tab. 4. Tepelné parametry betonu s obsahem 20 % metakaolinu  

Tab. 5. Tepelné parametry betonu s obsahem 40 % strusky  

Tab. 6. Tepelné parametry betonu s obsahem 40 % popílku

Obr. 1. Průměrná pevnost v tahu ohybem vzorků při normálním
zrání a po 100 zmrazovacích cyklech

Obr. 2. Průměrná pevnost v tlaku vzorků při normálním zrání 
a po 100 zmrazovacích cyklech

u λ c a 

[% kg kg–1] [W m–1 K–1] [J kg–1 K–1] [10–6 m2 s–1]

0,00 1,57 728 0,958

2,60 1,64 742 0,978

3,13 1,73 758 1,010

4,30 2,03 920 0,939

u λ c a 

[% kg kg–1] [W m–1 K–1] [J kg–1 K–1] [10–6 m2 s–1]

0 1,31 751 0,820

3 1,58 761 0,918

4 1,67 772 0,955

6 1,98 1 010 0,864

u λ c a 

[% kg kg–1] [W m–1 K–1] [J kg–1 K–1] [10–6 m2 s–1]

0,0 1,610 727 0,832

2,9 1,713 740 0,968

3,0 1,740 753 0,982

4,7 2,150 963 0,949

u λ c a 

[% kg kg–1] [W m–1 K–1] [J kg–1 K–1] [10–6 m2 s–1]

0,0 1,405 681 0,872

2,9 1,580 719 0,918

3,1 1,630 725 0,950

5,6 1,960 864 0,959

[% kg kg–1].
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Průběh součinitele teplotní vodivosti v podstatě kopíroval
změny součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity. 

Získaná data ukazují, že tepelné parametry nebyly přídav-
kem alternativních silikátových pojiv významně ovlivněny,
rozdíly mezi jednotlivými měřeními byly na hranici experi-
mentální chyby, která pro impulsní metodu činí cca 10 %.

Závěr 
Prezentované výsledky ukázaly, že u všech vysokohod-

notných betonů byla překročena hranice 70 MPa, význam-
nější pokles pevnosti v tlaku po 28 dnech vzhledem k refe-
renčnímu betonu byl zaznamenán u materiálu s vyšším obsa-
hem popílku (40 %) a metakaolinu (20 %), čímž se potvrdil
předpoklad uvedený ve druhém oddílu tohoto příspěvku.
Zmrazovací cykly neměly výrazný vliv na snížení pevnost-
ních charakteristik jednotlivých materiálů. Z hlediska tepel-
ných vlastností nedošlo u betonů s obsahem alternativních
pojiv k výrazným změnám. 

Pokud bychom měli použité suroviny vyhodnotit, je patr-
né, že i záměrně vyšší množství zvolené příměsi nezhoršo-
valo mrazuvzdornost betonu ani jeho tepelné parametry.
Náhrada cementu vyšším obsahem metakaolinu (20 %) a
popílku (40 %) však vedla ke zhoršení pevnosti v tlaku. Nej-
vhodnější náhradou větší části cementu z hlediska mecha-
nických vlastností se jeví struska (40 %), se kterou bylo
dosaženo obdobných výsledků jako u referenčního betonu.

Článek vznikl za podpory projektu 103/07/0034 GA ČR.
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Vejmelková, E. et al.: Rheological, Mechanical and
Thermal Properties of Concrete with Higher Amount of
Alternative Silicate Binders

Properties of high-performance concrete containing a
higher amount of alternative silicate binders as partial
replacement of Portland cement (40% of fly ash, 40% of
ground granulated blast furnace slag and 20% of
metakaolin) are presented in this paper. Measured data
include mechanical properties after 28 days and after
exposure to freeze/thaw cycles and thermal properties.
The obtained parameters are compared with reference
high-performance concrete without alternative silicate
binders.

Vejmelková, E. u. a.: Rheologische, mechanische und
thermische Eigenschaften von Beton mit einem höheren
Gehalt an alternativen silikatischen Bindemitteln 

Im Artikel werden die Eigenschaften hochwertiger
Betone mit einem höheren Gehalt an alternativen
silikatischen Bindemitteln als Zementersatz vorgestellt.
Die gemessenen Daten bringen Erkenntnisse über die
nach 28 Tagen Normalerhärtung und nach der Ein-
wirkung von Frostzyklen geprüften mechanischen Eigen-
schaften sowie über die thermischen Eigenschaften. Die
einzelnen Parameter werden mit den an einem Re-
ferenzbeton ohne Gehalt dieser Bindemittel ermittelten
Daten verglichen.
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Nové metody odvádění odpadních vod 
z decentralizovaných území
Ing. Tatiana  Mifková 

Dizertace poukazuje na výhody a nevýhody systému
DESAR realizovaného na konkrétní lokalitě v ČR a popisu-
je možnosti této nové formy nakládání s odpadními vodami.
Práce obsahuje množství nových výsledků u sledovaných
ukazatelů znečištění separovaných vod, a poskytuje tak pod-
klady pro další výzkumy.

Řešení interakce stavebních konstrukcí 
a podloží s respektováním teorie pružného
poloprostoru a normového modelu podloží
Ing. Jiří Buček

Práce se zabývá problematikou interakce stavebních kon-
strukcí a podloží. Jsou vypracovány algoritmy a sestaven
výpočetní program pro zjištění parametrů interakce dvojroz-
měrného modelu podloží. Výsledky jsou porovnány se sku-
tečným měřením sedání. Práce je doplněna  statistickou ana-
lýzou interakce konstrukce s podložím.

Tradice a současnost roubených staveb
Ing. Miroslava Čechová

Dizertace se věnuje tradicím a současnosti roubených staveb
se zaměřením na spolupůsobení přírodních materiálů ve sta-
vebních konstrukcích. Analyzuje stav hlavních konstrukč-
ních částí roubených objektů s uvedením faktorů, které jsou
pro tento stav zásadní. Vybírají se materiály na přírodní bázi,
které jsou optimální pro zajištění funkční spolehlivosti těch-
to konstrukcí i pro dosažení jejich průměrné životnosti.

Analýza překreslování sáhových map
Ing. Tomáš Šváb

Na 60 % území ČR pracuje odborná veřejnost s mapami sta-
bilního katastru, které vznikly metodou měřického stolu v prv-
ní polovině minulého století. Práce analyzuje překreslování
těchto map neboli zjiš�uje rozdíly mezi současně platnou
katastrální mapou a originální mapou stabilního katastru.
Analýza je provedena ve třech katastrálních územích se vše-
mi verzemi katastrální mapy v jednotlivých etapách historic-
kého vývoje katastru v ČR. Bylo použito statistické testová-
ní a grafické porovnávání.    

Dodatečné zesilování smykem namáhaných
betonových konstrukcí
Ing. Vladimír Dibelka

Autor se zaměřil na dodatečné zesilování smykových oblastí
železobetonových konstrukcí externě lepenou výztuží z uhlí-
kových a skleněných vláken. Experiment porovnává s mate-
matickým modelem a posudky provedenými podle norem.

�dizertace
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Vodotěsnost a permeabilita 
vysokohodnotného betonu 

Ing. Martin KEPPERT, Ph.D.
Ing. Vladimíra VYTLAČILOVÁ, Ph.D.

Ing. Pavel REITERMAN
Ing. Tomáš DVORSKÝ, Ph.D.

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

Přímé měření permeability málo propustných staveb-
ních materiálů, zejména betonu, je experimentálně ná-
ročné. Proto byla vyvinuta řada nepřímých metod, je-
jichž výsledky však nejsou přímo porovnatelné. V České
republice se pro beton nejčastěji používá stanovení vo-
dotěsnosti pomocí vodotlačné stolice. V článku je po-
rovnáno měření permeability vysokotlakým permeame-
trem a vodotěsnosti podle několika norem, jsou disku-
továny výhody a nevýhody obou přístupů. 

Úvod
Propustnost, neboli permeabilita, porézního materiálu pro

kapaliny a plyny je klíčový parametr v řadě odvětví od geo-
logického, přes chemické až po stavební inženýrství. Zde se
sleduje zejména permeabilita betonu jako důležitý parametr
spoluurčující jeho odolnost vůči prostředí, a tedy i životnost
celé konstrukce. Mnoho nových objektů se staví ve velmi
nepříznivých geologických podmínkách, často s vysokou
hladinou podzemní vody, což s sebou nese různé technolo-
gické problémy. Moderním řešením jsou bílé vany se zásad-
ním požadavkem právě na nízkou vodotěsnost betonu. Prin-
cip spočívá ve výrobě vysoce kvalitního vodonepropustného
betonu, přičemž nejjednodušší cestou je volba vysokohod-
notných betonů. Článek se proto zabývá hodnocením jejich
permeability několika způsoby.

Obecně permeabilita betonu závisí na struktuře jeho póro-
vého prostoru, tzn. čím je méně porézní a jeho póry jsou
méně propojené, tím je méně propustný i pro tekutiny. Per-
meabilita K [m2, 10–12 m2 je cca 1 darcy] je definována Dar-
cyho zákonem (1), který udává závislost hustoty hmotnost-
ního toku tekutiny j [kg m–2 s–1] pevnou porézní látkou
v závislosti na tlakovém spádu; ρ je hustota a η dynamická
viskozita tekutiny [1]. Alternativní veličinou je vodivost
(hydraulická) k [m s–1], definovaná podobně (2) – obě hod-
noty jsou tedy vzájemně snadno přepočitatelné (3); g je gra-
vitační zrychlení;       

(1)

(2)

(3)

Pod pojmem permeabilita se ve stavební literatuře objevu-
je nejen tato „skutečná permeabilita“, ale i výsledky nepří-
mých zkušebních metod, jež sice závisejí na permeabilitě

jako materiálové vlastnosti, ale fyzikálně jsou to jiné veliči-
ny; měří se např. prošlý elektrický náboj [2] nebo pokles
tlaku vzduchu pronikajícího materiálem. Tyto hodnoty pak
slouží k vzájemnému porovnávání různých materiálů a je-
jich hodnocení z hlediska schopnosti odolávat pronikání vo-
dy a přeneseně i s tím souvisejícím degradačním procesům.
V řadě norem se za stejným účelem měří velikost průsaku
tlakové vody betonem. Nutnost těchto nepřímých měření je
dána faktem, že permeabilita materiálů na bázi cementu je
řádově nižší, a tedy obtížněji měřitelná než u půd nebo po-
rézních hornin, u nichž je přímé měření  permeability expe-
rimentálně dobře zvládnuto.

Vodotěsnost betonu
V řadě technických předpisů je stanoven postup zjištění

vodotěsnosti betonu měřením průsaku tlakovou vodou. Stup-
ně vodotěsnosti byly do konce roku 2003 definovány v ČSN
73 1209 [3]; ČSN 73 1321 [4] popisovala způsob zkoušení a
hodnocení vodotěsnosti. Obě nahradila ČSN EN 12 390-8 [5].
Údaj o odolnosti betonu vůči pronikání vody podle této nor-
my se v současné době uvádí ve specifikaci betonu jako je-
den z nepovinných údajů. Za jeden z jejích nedostatků je
označován fakt, že uvedené euronormy popisují pouze způ-
sob provedení zkoušky, nikoliv úplné hodnocení výsledků a
jejich vztah k dřívější kategorizaci [3]. Přípustný maximální
průsak stanovuje podle platných norem specifikátor, což
v našich podmínkách je většinou projektant. Z porovnáva-
cích zkoušek [6] vyplývá, že pro stupeň vodotěsnosti V8 je
ekvivalentní beton s maximální hloubkou průsaku 60-80 mm,
stanovenou podle normy [5]. Tuto hodnotu je na základě
poznatků z praxe doporučováno hodnotit po 90 dnech, zej-
ména u betonu s přídavkem cementu třídy CEM II/B-S. Roz-
díly zkoušek pro stanovení vodotěsnosti betonu podle norem
[4] a [5] jsou uvedeny v tab. 1. 

V zahraničí se pro stanovení hloubky průsaku tlakovou
vodou používají zkušebních postupy dle různých technic-
kých předpisů, několik vybraných je uvedeno rovněž v tab. 1.
Liší se tvarem zkušebního tělesa, způsobem zatížení (půso-
bením tlakové vody) i dobou zatěžování vzorků. Je zřejmé,
že jejich výsledky jsou jen obtížně porovnatelné.

Permeabilita betonu
Zjiš�ování skutečné permeability vychází přímo z Darcy-

ho zákona (1). Měří se průtok tekutiny vzorkem známých
rozměrů v závislosti na aplikovaném tlaku. Použité zařízení
musí zajistit jednosměrný tok tekutiny materiálem, nesmí
docházet k obtékání vzorku a v neposlední řadě musí zaříze-
ní umožnit dosažení měřitelných hodnot tlaku a průtoku.
Využívá se nejčastěji metoda CEMBUREAU [12], při níž se
měří průtok plynu (dusík, vzduch) vzorkem betonu. Výho-
dou je, že k dosažení měřitelného toku plynu betonem je nut-
ný pouze mírný přetlak (desetina megapascalu), zařízení je
tudíž poměrně jednoduché. Jiná skupina metod používá
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k měření vodu (obecně jakoukoli kapalinu). Kapaliny však
k rychlému dosažení měřitelného průtoku betonem potřebu-
jí tlakový spád řádově v desítkách megapascalů, což s sebou
přináší vysoké nároky na experimentální zařízení, zejména
na zabránění obtékání vzorku měřicí kapalinou (bypass).
Většina dosud zkonstruovaných kapalinových permeametrů
využívá triaxiální Hasslerovu komoru, vzájemně se liší způ-
sobem dosažení vysokého tlaku a způsobem měření (static-
ké nebo dynamické). Jediným předpisem, který se zabývá
standardizováním měření permeability s využitím Hasslero-
vy cely, je americká armádní norma [13]. Nové metody
měření permeability, které nevyužívají Darcyho zákon, byly
shrnuty v [14].

Experimentální část
Měření probíhala na vzorcích vysokohodnotného betonu,

jehož složení a základní charakteristiky, změřené po 28 dnech
od výroby, jsou uvedeny v tab. 3 a tab. 4. Zkoušky vodotěs-
nosti na vodotlačné stolici byly provedeny podle čtyř tech-
nických předpisů: platné normy [5], dříve užívané [4], pol-

ské [10] a podle [11]. Všechny sledu-
jí hloubku průsaku vody (tab. 1), liší
se způsobem zatěžování  a tvarem
zkušebního tělesa. 

Vysokotlaký permeametr
Permeametr byl sestaven podle ori-

ginálního návrhu [15], v němž byla
jako zdroj tlaku měřicí kapaliny pou-
žita chromatografická pumpa. Pří-
stroj, jehož zjednodušené schéma je
na obr. 1, se skládá ze dvou hydrau-
lických obvodů – měřicího a těsnicí-
ho. Základní částí je Hasslerova cela
z korozivzdorné oceli, v níž je v měři-
cím obvodu umístěn válcovitý vzorek
∅ 37 mm (jmenovitý průměr cely je
1,5 palce), délky 50 mm (nemusí být
vždy stejná). Je axiálně upevněn dvě-
ma ocelovými válci, které slouží zá-
roveň pro přívod a odvod měřicí ka-
paliny (jejich konce jsou proto opatře-
ny vyfrézovanými rozvaděči toku).
Po obvodu je fixován rukávem z nitri-
lového kaučuku, který jej odděluje od
těsnicího prostoru cely. Ten je vypl-
něn vodou, jejíž tlak musí být vyšší
než tlak v měřicím obvodu, aby kapa-
lina nemohla vzorek obtékat. Dosta-
tečný tlak v těsnicím prostoru se získá

dusíkem z tlakové lahve. Ta při úplném naplnění poskytuje
20 MPa, což je i maximální dosažitelný tlak v těsnicím
obvodu. Tlak plynu v lahvi předává vodě v těsnicím prosto-
ru zásobník tlaku. Tlak je regulovatelný pro měření různě
propustných materiálů. Měřicí obvod se skládá z chromato-
grafické pumpy (Sykam S 1122, Německo) a měřicího pros-
toru se vzorkem. Chromatografická pumpa čerpá zadaný
objemový tok měřicí kapaliny z rezervoáru do cely, kde pro-
téká vzorkem a vytéká do odpadního zásobníku otevřeného
do atmosféry. Tlak kapaliny před vzorkem snímá a zazna-
menává tlakový převodník. Hlavní výhodou chromatogra-
fické pumpy je schopnost udržovat nastavený průtok až do
velmi vysokého tlaku (40 MPa, použitelný je tlak do 20 MPa
vzhledem k maximálnímu těsnicímu tlaku). Proto permea-
metr této konstrukce umožňuje měřit i vysokohodnotné
betony a jiné málo propustné materiály.

Norma Vzorek Zatěžovací režim Výsledek zkoušky

[5]
hranol o hraně 
150, 200 mm, 

válec ∅ 150 mm, vývrty

500 ± 50 kPa 
po dobu
72 h±2 h

rozlomení vzorku, 
vyznačení hranice 

průsaku, změření největší 
hloubky průsaku

[7]
válec

∅ 150 mm
3 dny

tlak 5 bar (500 kPa)
hloubka průsaku

na rozpůleném vzorku

[8]
válec

∅ 150 mm
200 psi (1,38 MPa),

72 h
průměrná rychlost 

proudění vody vzorkem

[2]
válec ∅ 150 mm 
výšky 180 mm

tlak 4 MPa
12 dní

hloubka průsaku
na rozpůleném vzorku

[9]
6 válců

∅ 170-180 mm 
výšky 180 mm

tlak 0,1 MPa, po 8 h 
zvyšován po 0,1 MPa

průměrná hloubka 
průsaku na 3 vzorcích 

s viditelným průsakem

[10] 150x150x150 mm
0,2 MPa/24 h a postupně 
každých 24 h navýšení
o 0,2-0,8 MPa, 4 dny

[11] 200x200x120 mm
2 dny 0,1 MPa, třetí den 

0,3 MPa,  čtvrtý den 0,7 MPa

deska
300x300x150 mm,

hranol
s délkou hrany 200 mm,

válec ∅ 150 mm

≤ 0,2 MPa: 24 h  0,1 MPa 
a 0,2 MPa dalších 24 h

≥ 0,2 MPa: -0,2MPa po 24 h  
postupně 0,4; 0,8; 1,2 MPa

hloubka průsaku
na rozpůleném vzorku

[4]
nejmenší vodotěsnost
stupně vodotěsnosti

V2, V4, V8, V12

Tab. 1. Vybrané technické předpisy pro stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou

Tab. 2. Složení betonové směsi

Tab. 3. Vybrané charakteristiky vysokohodnotného  betonu

Tab. 4. Hloubka průsaku vody 

Složky
Množství v záměsi 

[kg m–3]

cement CEM I 42,5 R Mokrá 440

kamenivo:
písek 0-4 mm Dobřín 795
dr� 4-8 mm Zbraslav 315
dr� 8-16 mm Zbraslav 670

plastifikátor na bázi karboxyletheru 
(Stachement 2090)

3,66

voda 148

Vlastnost Veličina

pevnost v tlaku 80,3 MPa

pevnost v příčném tahu 5,2 MPa

modul pružnosti 41,0 GPa

objemová hmotnost 2 455 kg m–3

Průměr
Směrodatná 

odchylka

1 2 3

[5] 10,5 8,8 9,0 9,4 0,8

[4] 8,5 14,2 11,0 11,2 2,3

[11] 15,0 14,5 13,0 14,2 0,8

[10] 10,0 13,8 13,0 12,3 1,6

Norma
Vzorek

[mm]
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Vzorek musí být před měřením kapalinou zcela nasycen.
Měření probíhalo při konstantním průtoku 3,3⋅10–10 m3 s–1

(0,02 ml min–1). Po ustálení, kdy vzorkem protéká zadané
množství kapaliny při konstantním tlaku (obr. 2), byla za-
znamenána dvojice tlak p [Pa]/objemový průtok kapaliny
vzorkem Q [m3 s–1], z nichž se vypočítá permeabilita  

(4)

kde l je délka vzorku [m] a d jeho průměr [m]. Permeabilita
byla stanovena na třech vzorcích betonu, těsnicí tlak byl
12,5 MPa. Viskozita vody byla uvažována 1 mPa s.

Výsledky a diskuze
Průsak vody podle různých postupů uvádí tab. 4, tělesa po

zkoušce vodotěsnosti a v příčném tahu jsou pak ukázána na
obr. 3. Je přirozené, že různé předpisy stanoví různou hloub-
ku průsaku, důležitý je však rozptyl jednotlivých měření na
stejném materiálu. Je zřejmé, že postup podle současné nor-
my [5], jakož i [15], vykazuje v tomto směru nejlepší výsled-
ky. Výhodou podle [5] je kratší doba zkoušky a nižší apliko-
vaný tlak. 

Výsledky měření permeability jsou shrnuty v tab. 5. Tlak
v měřicím okruhu se ustálil při všech měřeních po několika
hodinách a byly získány hodnoty s minimálním rozptylem.
Hodnota 1,34·10-18 m2 je dostatečně nízká, aby vzorek mohl
být považován za „trvanlivý beton“ ve smyslu [16]. Pokles
tlaku v závěru měření vzorku 2 (obr. 2) indikuje, že byl pře-
kročen optimální těsnicí tlak, začaly vznikat mikrotrhliny,
což vedlo k postupnému růstu jeho permeability. To ukazu-
je na zásadní důležitost volby těsnicího tlaku, který musí být
vyšší než tlak v měřicím prostoru, aby nedocházelo k ob-

tékání vzorku, a zároveň nesmí vést k jeho destrukci. Stano-
vení vodotěsnosti betonu měřením hloubky průsaku tlakové
vody je v praxi zavedená metoda, jejíž hlavní výhodou je
snadnost zkoušky bez nutnosti použití komplikovaného
měřicího zařízení. Nevýhodou je pouze relativní vypovídací
schopnost o skutečné, fyzikálně definované, propustnosti
materiálu. S tím souvisí i nepoužitelnost změřené hloubky
průsaku jako parametru pro modelování transportu vody sta-
vební konstrukcí. Naproti tomu permeabilita změřená vy-
sokotlakým permeametrem je definovaná veličina s jasným
fyzikálním významem. Problémem je omezená dostupnost
měřicího zařízení a absence standardního zkušebního postu-
pu. Prezentované výsledky představují první ucelené měře-
ní, postup bude muset být optimalizován, zejména v oblasti
volby těsnicího tlaku. Rovněž by bylo vhodné provádět mě-
ření s více a vyššími hodnotami průtoku kapaliny vzorkem,
což je ovšem při studiu vysokohodnotných betonů s velmi
nízkou permeabilitou problematické. Slabinou použitého
permeametru je rovněž poměrně malý průměr vzorku, který
je dostatečný pro studium porézních hornin nebo cemento-
vých malt, ovšem při studiu betonů s hrubým kamenivem by
bylo vhodné používat větší zkušební tělesa. Nicméně velmi
malý rozptyl výsledků ukazuje, že velikost vzorku nezne-
možňovala měření.

Kompromisem, spojujícím výhody a eliminujícím slabiny
obou přístupů ke stanovení propustnosti betonu, by bylo
nalezení vztahu mezi výsledky zkoušky vodotěsnosti betonu
podle [5] a permeabilitou změřenou vysokotlakým permea-
metrem. Dalším stupněm poznání v oblasti transportu kapa-
lin porézním prostředím by bylo nalezení vztahu mezi mik-
rostrukturou materiálu (charakteristikami jeho pórového
systému) a jeho permeabilitou. Tyto snahy zatím selhávají
pro obtížnou dostupnost věrohodných experimentálních dat
popisujících jednak mikrostrukturu porézních látek, jednak
permeabilitu většiny materiálů zajímavých pro stavebnictví.  

Závěr
Vysokohodnotné betony se vyznačují nízkou permeabili-

tou, která je předurčuje k použití, mimo jiné, pro konstrukce
namáhané spodní vodou. V článku byly porovnány možnos-
ti stanovení vodotěsnosti vysokohodnotného betonu tradiční
metodou a měření hloubky průsaku tlakové vody podle
několika technických předpisů, z nichž [5] se jeví jako nej-
výhodnější. Měření vysokotlakým permeametrem umožňuje
stanovení skutečné permeability i tak málo propustného
materiálu, jakým je vysokohodnotný beton. Do budoucna se
nabízí možnost nalezení vztahu mezi hloubkou průsaku tla-
kové vody a skutečnou permeabilitou materiálu.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770031 MŠMT ČR „Komplexní systém metod pro
řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností staveb-
ních materiálů“.

Tab. 5. Naměřené hodnoty a vypočtená permeabilita 
vysokohodnotného betonu

Obr. 1. Schéma vysokotlakého permeametru s Hasslerovou komorou
(CNE Technology, Kypr)

Obr. 2. Průběh tlaku v měřicím okruhu permeametru během experi-
mentu (čísla křivek odpovídají třem měřením jednoho materiálu)

d l

1 11,88 0,02 0,0364 0,0493 1,33E-18

2 11,80 0,02 0,0363 0,0484 1,33E-18

3 12,08 0,02 0,036 0,0501 1,36E-18

1,34E-18

1,51E-20

K

[m2]
Vzorek

[m]

průměr

směrodatná odchylka

p
[MPa]

Q

[ml min–1]

,
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Keppert, M. et al.: Watertightness and Permeability of
High-Quality Concrete

Direct measurement of permeability of low-permeable
building materials, especially concrete, is rather difficult
viewing the experimental setup. Hence the number of
indirect methods was developed in order to characterize
concrete permeability but results of these tests are not
directly comparable. Measurement of the seepage depth
is usually employed in the Czech Republic. The seepage
tests carried out according to several standards were
compared with measurement of permeability using a
high pressure permeameter. Advantages and drawbacks
of both approaches were discussed.      

Keppert, M. u. a.: Wasserdichtigkeit und Permeabilität
von hochwertigem Beton 

Die direkte Messung der Permeabilität wenig durchläs-
siger Baumaterialien, insbesondere von Beton, bedingt
einen hohen Versuchsaufwand. Deshalb wurde eine
Reihe indirekter Methoden entwickelt, deren Ergebnisse
jedoch nicht direkt vergleichbar sind. In Tschechien
wird für Beton am häufigsten die Bestimmung der
Wasserdichtigkeit mit Hilfe eines Wasserdrucktisches
angewandt. Im Artikel wird die Messung der Per-
meabilität mit einem Hochdruckpermeameter und der
Wasserdichtigkeit nach mehreren Normen verglichen.
Es werden die Vor- und Nachteile beider Herangehens-
weisen diskutiert. 

Obr. 3. Rozlomené vzorky po zkouškách vodotěsnosti podle různých předpisů

PN-88/B-6250 ČSN EN 12390-8

ČSN 73 1321 ISO/DIS 7031
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Přestavba brownfields na bytovou výstavbu 
v Kanadě

doc. Ing. arch. Alena MANSFELDOVÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V období 2005-2007 byl v Kanadě proveden výzkum mož-
ností přestavby brownfields na bytovou výstavbu. Jeho
výsledky jsou aplikovatelné i v České republice.

Úvodem
Problém revitalizace brownfields se v Kanadě řeší od

osmdesátých let. Výrazným impulsem pro aktivní přístup
byla snaha uspořádat v Torontu v roce 2008 olympijské hry
a vybudovat olympijskou vesnici v nefunkční průmyslové
zóně, tzv. brownfields. Olympijské hry se sice nekonaly,
nicméně se otevřela široká a plodná diskuze, která nastolila
spoustu otázek posouvajících záměr revitalizovat opuštěné
průmyslové objekty aspoň o kousek dopředu. Byly předlo-
ženy podklady pro prosazování projektů přihlížejících k
potřebám společenství zde žijících obyvatel i životnímu pro-
středí. Záměrem bylo předložit právní základ podpoře revi-
talizace znečištěných území. Hlavním problémem se zdá být
odpovědnost za regulační zákony a s tím souvisící nutnost:

– stanovit právně závazné normy pro vyčištění kontamino-
vaných území;

– umožnit veřejný přístup k ekologickým informacím vzta-
hujícím se ke znečištěným nebo původně znečištěným sta-
vebním pozemkům prostřednictvím „Registru ekologic-
kých stavebních pozemků“;

– stanovit legislativu směřující k ochraně projekčních firem
a zákazníků před ministerskými nařízeními, která se vzta-
hují k místním podmínkám, je-li zastavěný pozemek vy-
čištěn v souladu s nově nastaveným systémem (ten může
poskytnout rizikový odhad místo očisty v souladu s běž-
nými normami);

– nabídnout řadu bezpečnostních kroků k ochraně věřitelů,
správců konkurzní podstaty, správců majetku a obec-
ních/městských úřadů. 

Opětovné využití znečištěných stavebních pozemků, je-
jich renovace a modernizace se vyplácí tam, kde je zajištěna
finanční návratnost investorům a kde hrozí jen malé riziko
stížností třetí strany. Rovněž zkušenosti z USA ukázaly, že
osvobození od finančních závazků a pečlivě cílené finanční
pobídky vedou k úspěšné revitalizaci a obnově ve prospěch
znatelných výhod pro společenství obcí. Přijetí předpisu a
pozměňovacího návrhu zákona ohledně brownfields [4] je
odrazem zájmu a potřeb takových programů, které by pod-
porovaly záměr obnovovat a přebudovávat brownfields.

Přestavba na bytovou výstavbu 
Výzkumná studie, provedená ve zmiňovaném období pro

Canada Mortage and Housing Corporation (volný překlad:
Kanadská společnost pro hypoteční a bytovou politiku),
posuzuje, analyzuje a aktualizuje problematiku a překážky

při přestavbě brownfields na bytové objekty.  Cílem výzku-
mu bylo zjistit: 
– jaké překážky se při přestavbě v průběhu posledních osmi

let objevily;
– které přetrvávají a proč;
– jaké vznikly v souvislosti s překonáváním existujících pro-

blémů nebo změn v legislativě, regulační a finanční sou-
stavě zákonů;

– dopad přestavby na dopravu, nabídku a dostupnost bydle-
ní, dlouhodobé územní plánování a rostoucí management.

Překážky a problémy
� Finanční závazky – akciový kapitál a některá pasiva

zůstávají hlavními bariérami při přestavbě brownfields na
bytové zóny. Striktní výklad pravidel, týkající se výše
„poplatků za znečištění“, které provedly soudy v několika
zlomových rozhodnutích, se ukázaly být dalšími překážka-
mi. Rovněž neschopnost převodu finančních závazků při
prodeji pozemku vedla k tomu, že některá společenství
vlastníků pozemků své vlastnictví zakonzervovala.

Zveřejnění mechanizmů pro zrušení regulačních směrnic
a občanskoprávní odpovědnosti bylo zpracovateli studie
navrženo jako způsob, jak omezit překážku občanskoprávní
odpovědnosti při přestavbě brownfields na obytné zóny.

� Regulace – v několika provinciích bylo dosaženo po-
kroku v souvislosti s reformou regulačních praktik, které
fungují jako bariéry při přestavbě brownfields pro bydlení.
Mezi ně patří:

– povinnost řídit se hodnocením vypracovaným na vědec-
kých podkladech;

– využití efektivnějších rizikově hodnocených postupů;

– dostupnost přímých regulačních pokynů.

Tyto metody snad mohou omezit regulační bariéry spojené
s přestavbou brownfields na obytné zóny. Absence vhodněj-
ších prostředků pro odhad rizika a snížení míry rizika bylo
zaznamenáno jako další bariéra.

V některých provinciích zaznamenali jako překážku pře-
stavby brownfields nedostatek vhodnějších vědeckých no-
rem pro záchranné práce v souvislosti s běžnou asanací. Pro
překonání zmíněných překážek byl navržen:

– průzkum toxicity, který by odpovídal možnostem součas-
né vědy;

– další soubor obecních a městských norem pro vysokou
hustotu zástavby, kde je minimální příležitost pro vzájem-
nou interakci mezi receptory a znečiš�ujícími látkami.

Přestože v některých provinciích k nepatrnému zlepšení do-
šlo, stále je příznačnou překážkou nedostatečný počet riziko-
vých posudků a managementů. 

Nepatrně se snížil počet vleklých návrhů týkajících se plá-
nů do budoucna, které vyžadovala ministerstva provincií pro
přezkoumání plánů náprav a zpráv rizikových posudků a
managementů.
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Studie předložila návrh na zdokonalení regulačních opat-
ření, která by pomohla překonat bariéry, a to:

– zefektivnění rizikových posudků se zaměřením na staveb-
ní pozemky jako takové a zvýšení důvěry v kvalifikované
odborníky pro rizikové posudky a management;

– vhodný počet pracovníků a prostředků pro poskytnutí
kvalifikovaných a aktuálních přehledů rizikových postojů
k odhadu výměry stavebních pozemků a managementu;

– posun zájmu od „směrnic“ v souvislosti se stavebními po-
zemky brownfields k usnadnění jejich přestavby.

� Financování – neochota věřitelů poskytnout finance
pro přestavbu brownfields, především na projekty obytných
zón, je stálým problémem. Nicméně k nepatrnému posunu
došlo díky výhodám v oblasti finančních rizikových nástro-
jů managementu, např. ekologickému pojištění. Jeho pro-
dukty zaznamenaly jisté zdokonalení v průběhu posledních
pěti let. Avšak stále neposkytují dostatečné krytí pro asana-
ci pod 1 mil. dolarů, kam většina předkládaných projektů
spadá. Finanční pobídky obecních a městských zastupitel-
stev, jako jsou daňové úlevy, granty, půjčky a úvěry, sehrá-
vají důležitou roli především v oblasti rozvoje obytných zón.

Studie přispěly ke zlepšení pomoci v překonávání finanč-
ních překážek při přestavbě brownfields na bytovou výstav-
bu včetně:

– úpravy federálních daní, které umožní plně krýt výdaje
spojené s náklady na nápravu;

– uvedení finančních programů, které poskytují přímé
financování pro posouzení stavebních pozemků a jejich
ekologickou obnovu (nápravu);

– široké využití finančních pobídek obecními a městskými
úřady po celé zemi.

� Projektování –  jako překážky při přestavbě brown-
fields na bytovou výstavbu  byly rovněž zjištěny:

– komplikace a dlouhé termíny při schvalování projektů
obecními a městskými úřady;

– neodpovědný přístup k projektům na obecních a měst-
ských brownfields;

– dostupnost a dostatečná nabídka pozemků na „zelené louce“.

Ve studiích byly navrženy kroky, které by pomohly pro-
blémy při zpracovávání projektů přestavby brownfields na
bytovou výstavbu překonat:

– průhlednější, efektivnější a méně složité schvalovací říze-
ní projektů;

– postupy, které dávají podněty pro přestavbu včetně územ-
ního plánování, příplatků v závislosti na hustotě zástavby
a zefektivnění povolení k zástavbě;

– vytipování magistrátů, které by působily jako partneři 
v těchto projektech;

– zamezení rozvoje výstavby na „zelené louce“, jako je tlak
na omezování suburbanizace (posouvání hranic a rozpíná-
ní měst).

� Osvěta a informovanost – podnítit medializaci úspěš-
ných projektů přestavby brownfields na obytné zóny a vzdě-
lávací programy zaměřit na rizika a výhody přestaveb urče-
né všem zúčastněným stranám v tomto procesu.

Přínos přestavby 
Projekty přestavby brownfields mohou nabídnout kom-

fortní bytovou výstavbu v městských čtvrtích s dobrou
dopravní dostupností, čímž umožní snížit dopravní náklady

v porovnání s výstavbou v místech dosud nezastavěných.
Umožní tím naplňovat dlouhodobé rozvojové cíle, jako např.:

– řešit potřebu místní bytové výstavby;

– zachovat historicky cenné stavby;

– ochránit a zlepšit lidské zdraví;

– revitalizovat stávající sídliště a podporovat projekty
nových a inovačních sídliš�;

– podporovat pevnější vazby mezi místem, kde žijeme a kde
pracujeme;

– potlačit rozpínání výstavby za hranice měst.

Hlavním problémem jsou stále finanční závazky a překáž-
ky. Propojení vhodné legislativy, finančních stimulů a pro-
jekčních podnětů umožní jejich překonání. 

Výsledky případových studií a aplikací

Záměr 
V Kanadě je podle odhadu asi třicet tisíc brownfields.

Mnohé se nacházejí v intravilánu sídel a pro většinu z nich
jsou veškeré komunální služby snadno dostupné. Některé
byly asanovány tak, aby odpovídaly ekologickým normám a
mohly být využity k podnikatelským účelům i k bydlení.

Přestavba nabízí příležitost revitalizovat starší části sídel.
Dalšími výhodami jsou nižší náklady na městskou infra-
strukturu, úspěšný rozvoj sídla, zlepšení kvality ovzduší,
snížení emisí skleníkových plynů, omezení záboru pozemků
v příměstské krajině. 

Přestavba brownfields pro bytové účely vyvolala v Kana-
dě mnohé námitky. Ale i přes řadu překážek byly po celé
zemi realizovány úspěšné projekty a zajímavé záměry, které
přesvědčivě vedou k jejich podpoře. Případové studie jsou
užitečné jak pro pracovníky městské a obecní samosprávy,
tak pro investory, územní plánovače, projektanty a uživatele
a všechny, kteří zvažují předložit podobné projekty a záměry.

Metodika
Případové studie byly vybrány s přihlédnutím k regionál-

nímu zastoupení v zemi tak, aby analyzovaly projekty na
základě rozsahu, počtu obytných jednotek, regulačních sple-
titostí a úrovně kontaminace životního prostředí. Ve všech
případech byly vedeny konzultace s těmi, kteří měli nejblíže
k daným projektům a záměrům včetně projektantů, radních,
ekologických a projekčních poradců. 

Problémy a bariéry
Případové studie shrnují problémy a bariéry spojené s pře-

stavbou brownfields pro obytné účely do obecných kategorií:

– náklady na nápravná opatření v oblasti životního prostředí,

– finanční a obecné ekonomické podmínky,

– plánování (projektování) a schválení norem,

– výhrady okolí (okolních čtvrtí).

Obytné projekty včetně přestavby brownfields vyžadují
často vyšší náklady na kultivaci půdy, než jaké jsou limity
jejich ekonomické schůdnosti. Přestavba brownfields vyža-
duje často dodatečné náklady na odstranění kontaminace
životního prostředí, protože může požadovat:

– najímání kvalifikovaných odborníků pro vypracování
ekologických posudků na zastavěný  stavební pozemek za
účelem stanovení povahy a rozsahu kontaminace;

– plán nápravných kroků k odstranění kontaminace v rozsahu
stanoveném ekologickým posudkem na stavební pozemek;
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– úpravu (ošetření, asanaci) půdy a/nebo vybagrování a
likvidaci mimo staveniště a/nebo úpravu spodní vody;

– rozsáhlejší veřejné konzultace (ve vztahu ke stavbám na
„zelené louce“), které by vedly k utlumení námitek a dis-
kuzí kolem kontaminace životního prostředí a k prosazení
plánovaných záměrů.

Všechny tyto faktory mohou vést k prodlevám, pokud jde
o schválení regulačních opatření a projektů, a k následné
nejistotě v souvislosti se získáváním potřebných financí. Pří-
padové studie ukázaly, že dodatečné náklady na odstranění
kontaminace životního prostředí mohou být překonány vy-
užitím alternativních: 

– hodnotících zpráv a kroků k nápravě (založených na rizi-
kovém přístupu);

– technologií nápravných opatření (bionápravných opatření
a recyklace půdy).

K tradičním nápravným krokům patří výkopové práce a
likvidace zeminy, která překročila určité hodnoty, mimo sta-
veniště. Tento postup, běžně nazývaný jako „vykopej a vy-
syp na skládku“, může být velmi nákladný vzhledem k vel-
kému objemu zeminy, která může být považována za „ne-
bezpečnou“. Nebezpečná zemina musí být likvidována ve
speciálních zařízeních, takže vynaložené náklady mohou
několikanásobně překročit náklady na likvidaci nekontami-
nované zeminy.

Odhad rizika nabízí způsob, jak  překročení nákladů při
výkopu a likvidaci kontaminované zeminy předejít. Je to pří-
stup, který využívá hodnocení půdy a spodních vod, která
jsou specifická pro daná staveniště na rozdíl od využití vše-
obecných hodnocení. Riziková analýza může rovněž poža-
dovat zákaz využití pozemku a zavedení technické regulace,
která by minimalizovala možnost kontaminace.

Několik projektů použilo rizika odhadu k tomu, aby ome-
zilo náklady na ekologická nápravná opatření. To umožnilo,
aby část kontaminované zeminy byla ponechána na staveniš-
ti. Bylo ovšem požadováno, aby byl zmírněn počet riziko-
vých ložisek (vrstev) použitím silnějších betonových staveb-
ních desek, nepropustných ochranných vrstev výparů a me-
chanických ventilačních systémů.

Rizikové analýzy rovněž vylučují využití podzemních par-
kovacích stání ve prospěch nadzemních parkovacích míst, takže
kontaminovaná zemina by nemusela být ze staveniště odvážena.

Alternativní nápravné technologie a novodobé metody
recyklace materiálů mohou pomoci náklady snížit. Využití
bionápravy místo mnohem dražší metody “vykopej a vysyp
na skládku“ vede k značným úsporám, které dělají projekt
ekonomicky schůdnějším.

Systém inovace materiálů tříděním a recyklací vede ke
snížení demoličních nákladů. Slévárenský písek, konstrukč-
ní ocel, dřevo a upravené cihly mohou být prodány pro další
využití. Opotřebované zdivo může být na staveništi rozdrce-
no a využito k terénním úpravám, beton rozdrcen a použit
jako podloží silnic. Úspory tohoto typu napomáhají větší
schůdnosti projektů po stránce ekonomické. Jak malé, tak
rozsáhlé obytné projekty po celé zemi, a dokonce i ty plá-
nované pro těžce kontaminované stavební pozemky, byly
schopny překonat bariéry spojené s náklady na odstranění
závad právě využitím popsaných technických postupů.

Finanční a obecné ekonomické podmínky
V některých oblastech je dopad trhu natolik silný, že

umožní realizaci projektů přestavby brownfields na obytné
zóny bez využití finančních pobídek. Například silná místní
poptávka po bytové výstavbě v Richmondu v kombinaci

s minimálním znečištěním stavebních pozemků vedla k to-
mu, že výstavba London Landing mohla snadno udržet nízké
náklady na odstranění závad. 

Mnoho stavebních pozemků na brownfields však není a
nikdy nebude ekonomicky schůdných právě pro výši těchto
nákladů. Pozemky, které po nápravných opatřeních vykazu-
jí negativní hodnoty, mohou zůstat ležet ladem po mnoho
let, dokud se nezmění tržní podmínky. Nicméně soudnictví
(jurisdikce), aby vyvážilo negativní hodnotu pozemku (ne-
movitosti) po provedení nápravných opatření, vypracovalo
finančně stimulující programy. Projekt Hamilton Beaches
obdržel finanční prostředky z městského fondu. A ty, spolu
s ušetřenými náklady díky využití bionáprav, zapůsobily
pozitivně při ekonomickém schvalování sídliště. Další stav-
ba – Quai des Édusiers – získala demoliční grant od městské
části Montrealu, který pomohl kompenzovat náklady vyda-
né na odstranění závad. 

Plánování a schválení norem
Zkušenosti ukázaly, že oficiální schvalování projektů pře-

stavby brownfields může být složité a zdlouhavé, může
vytvářet značné časové prodlevy a zvyšovat náklady na zá-
stavbu. Přístup k novému územnímu plánování (např. v pro-
jektu Brandt´s Creek Crossing) vyžadoval značné vyjedná-
vání a spolupráci mezi projektanty a městem. Zástavba čelí
dalším komplikacím. Kromě kontaminace, která nutně vyža-
duje shodu s legislativou na všech vládních úrovních, je to
také souhlas s výměnou pozemků a celá řada dalších schva-
lovacích procesů. Tyto požadavky a komplikace vedou k pro-
dlužování termínů schvalování projektů a ke zvyšování
nákladů.  

Schválení první žádosti na nové územní plánování (pře-
plánování) pro projekt London Landing trvalo asi dva roky.
Protože neexistoval pro tuto oblast přehledný územní plán,
byl vypracován komplexní všem přístupný plán, který obsa-
hoval stanoviska a vize urbanistů a architektů, co se týče
území, staveb a technických požadavků. Místní obyvatelé a
členové městské rady požadovali, aby zástavba zapadala do
městské čtvrti, a zvyšovali tlak na její komplexní vybavenost
a následné pohodlí. Reakcí na tyto požadavky bylo vypraco-
vání takového projektu bytového komplexu, který je citlivý
k historii této zóny a jejímu venkovskému charakteru. Jak-
mile byl magistrát spokojen s předloženou vizí rozvoje,
poskytl podporu a spolupráci na opravdu vysoké úrovni a
následné fáze projektu byly schváleny podstatně rychleji.

Několik magistrátů nabízí efektivní regulační postupy a
značnou podporu projektům přestavby brownfields (např.
Cities of Cambridge a Hamilton). Zahrnuje mimo jiné nabíd-
ku pracovního týmu, který doslova provádí projektanty při
cestě nutných schvalovacích procesů regulačních a plánova-
cích a radí jim při ucházení se a hodnocení nabídek náprav-
ných opatření ze strany dodavatelů. Případové studie jasně
dokazují, že zefektivnění regulačních zákonů a dotace jsou
nepostradatelnou součástí úspěšnosti přestavby brownfields
v městských zónách.

Výhrady okolí 
Případové studie ukázaly, že zájmy okolí a výhrady opo-

zice mohou být  při přestavbě brownfields na obytné zóny
velkou překážkou. Odhalily zajímavé zjištění, že s výjimkou
zástavby Abe Zakem House (kde tři přilehlé pozemky s by-
tovou zástavbou byly kontaminovány ze dvora, který dříve
sloužil veřejným účelům) veřejná opozice projektů přestav-
by brownfields nemá nic společného s ekologickými podmín-
kami staveniště. Veřejná opozice, zaměřená na tradiční plá-
nování, se v rámci přestavby městských zón zajímá o ukaza-
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tele, jako je hustota zástavby a osídlení, výška budov, odstup
budov a jejich vzhled a dopady dopravního provozu. Jinými
slovy, jakmile staveniště brownfields prošlo nápravnými
opatřeními, bariéry k jeho přestavbě pro obytné účely jsou
podobné těm, kterým čelí jakákoliv urbanistická vestavba
nebo projekt přestavby v tradiční čtvrti. Výhrady opozice
mohou být umlčeny, a naopak podpora získána tím, že od
počátku jsou vedeny s veřejností otevřené diskuze.  

Případové studie prokazují, že bariéry při přestavbě
brownfields pro obytné účely mohou být překonány využí-
váním různých metod. Patří k nim průkopnická nápravná
opatření, jako je recyklace zeminy a dalších materiálů, alter-
nativní technologie odstranění závad, programy finančních
pobídek, metodiky hodnocení na základě stanovených no-
rem, předběžné územní plánování a úspěšné diskuze s širo-
kou veřejností. 

Devět projektů přestavby brownfields vytvořilo 3,315
nových obytných jednotek na rozloze 31,9 ha. Došlo k navý-
šení hodnoty zastavěných pozemků a výnosů z pozemko-
vých daní. Mnohé z nich přispívají k revitalizaci okolí a při-
vádějí nové nájemce k místním podnikatelským aktivitám.
Některé vytvořily cenově dostupné bydlení pro nájemce s
nízkými příjmy nebo poskytly bydlení v těsné blízkosti
obchodních center. Vytvořily rovněž vedlejší ekonomické
produkty prostřednictvím nápravných opatření, stavebních
aktivit a zaměstnání. Případové studie ukazují, že brown-
fields mají velký potenciál k poskytnutí bydlení pro značný
počet obyvatel v rámci již existujících urbanistických zón a
přispívají k vhodnému využití pozemků a již existující infra-
struktury. Přestavba brownfields pro obytné účely je velkou
výzvou pro komunální činitele, kteří by ji měli podporovat.

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného zámě-
ru MSM 6840770005.
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Společné Univerzitní knihkupectví  

Rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., 
a rektor VŠCHT Praha doc. Ing. Josef Koubek, CSc., pode-
psali počátkem března smlouvu o spolupráci při provozová-
ní Univerzitního knihkupectví odborné literatury. Dokončo-
vací stavební práce v atraktivních prostorách Národní tech-
nické knihovny dejvického vysokoškolského areálu byly
proto zahájeny, aby se společná prodejna mohla otevřít
v nejbližší možné době. Uprostřed univerzitního kampusu
vznikne kromě moderního prodejního centra i informační 
a studijní zázemí knihovny.

Nová prodejna bude poskytovat služby studentům, akade-
mickým pracovníkům a veřejnosti. Nájemcem prostor bude
ČVUT a jeho zaměstnanci budou bude nabízet odbornou
literaturu vydanou jak na ČVUT, tak i VŠCHT. Kromě
skript, vysokoškolských učebnic a monografií nabídne pro-
dejna široké spektrum odborné literatury z produkce čes-
kých i zahraničních vydavatelů.  

Tisková informace

�ČVUT

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

www.hlina.info

obzor_5_2010.qxp  29.4.2010  21:25  Stránka 152



STAVEBNÍ OBZOR 5/2010 153

Aplikace principů trvalé udržitelnosti 
v městském plánování

Ing. Roman VODNÝ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

S pojmem trvalá udržitelnost či trvale udržitelný rozvoj
se setkáváme téměř všude a v městském plánování to
platí více než kde jinde. Článek stručně seznamuje s pří-
klady zahraničních sídelních struktur, u nichž byly apli-
kovány myšlenky trvale udržitelného rozvoje. 

Obnovitelné zdroje energie
Obecně jsou obnovitelné zdroje energie chápány jako

některé na Zemi přístupné formy energie, získávané přede-
vším z jaderných přeměn v nitru Slunce, z tepla zemského
nitra a ze setrvačnosti soustavy Země/Měsíc. Lidstvo je
může čerpat v různých podobách, nejčastěji jako sluneční
záření, větrnou energii, vodní energii, energii z biomasy a tam,
kde je to možné či výhodné, také energii přílivu a odlivu a
geotermální energii.

Česká legislativa vymezuje pojem obnovitelné přírodní
zdroje v § 7 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí [1],
takto: „Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé příro-
dy, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování
svých potřeb.“ ... „Obnovitelné přírodní zdroje mají schop-
nost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně
obnovovat, a to samy, nebo za přispění člověka. Neobnovi-
telné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.“ Obnovitel-
né zdroje energie využívá člověk již od počátku své existen-
ce v nejrůznějších formách. Nejčastěji šlo právě o spalování
dřevní hmoty, tedy dnešními slovy, o využití energie z bio-
masy. Dalším využívaným zdrojem energie byla síla větru
(větrné mlýny) a vody (vodní mlýny), v oblastech pro to vhod-
ných byla i v průběhu historie často využívána energie geo-
termální.

V současné době se z obnovitelných zdrojů získává celo-
světově přibližně 20 % vyprodukované energie. Největší
část (téměř 15 %) pochází tradičně z biomasy, především
z pálení dřeva.

Vodní energie
Historicky jde o velmi starý a dlouhodobě využívaný

zdroj. Již ve starověku se využívala k různým účelům, pře-
devším k dopravě zboží po velkých řekách, později k poho-
nu různých mechanických zařízení (mlýnů, čerpadel nebo
pil). První vodní elektrárna byla vybudována v roce 1882
v Appletonu ve státě Wisconsin v USA. Nemalý podíl na její
konstrukci měl Thomas A. Edison [2].

V České republice nejsou podmínky pro budování vodních
elektráren a využívání vodní energie nejlepší. Naše řeky vět-
šinou nemají potřebný spád a dostatečné množství vody. I přes-
to mezi obnovitelnými zdroji dominují. Pochází z nich při-
bližně 70 %  energie získané z obnovitelných zdrojů. 
� Výhody:

– jeden z nejstarších obnovitelných zdrojů;
– šetrný k životnímu prostředí;
– relativně levná výroba;

– akumulace vody;
– možnost využití vzniklých jezer k dalším účelům;
– ochrana před povodněmi.

� Nevýhody:
– často nutnost budování masivních hrází;
– při vytvoření jezera může dojít ke ztrátě mnohdy 

cenných ekosystémů, k zatopení obydlí;
– znemožnění nebo zkomplikování migračních tras 

živočichů;
– složitá opatření v případě splavnění úseků řeky 

s přehradní hrází;
– většinou vysoké počáteční náklady na vybudování 

hráze;
– teoretická možnost havárie.

Sluneční energie
Pochází z jaderných přeměn uvnitř Slunce. Ačkoli tyto

přeměny nebudou probíhat neustále, ale pouze do vyčerpání
zásob vodíku, který je pro tyto procesy nezbytný, je tento
zdroj považován za nevyčerpatelný (obnovitelný), protože
vyčerpání zásob vodíku se očekává až v řádech miliard let.

I když se o sluneční energii hovoří hlavně ve smyslu
přímé přeměny elektromagnetického záření, které na povrch
Země dopadá, její projevy jsou ve skutečnosti mnohem roz-
sáhlejší. Podle zákona zachování energie se bezezbytku pře-
měňuje v jiné formy. Mezi tyto projevy patří mimo jiné
energie z fosilních paliv (uhlí, ropy nebo zemního plynu),
větru, z biomasy, vodní  a tepelná energie. Všechny tyto
zdroje, z nichž fosilní paliva jsou označována jako neobno-
vitelný zdroj energie, jsou ve skutečnosti projevem právě
sluneční energie. Hovoří se o nich jako o nepřímých zdro-
jích, jelikož nejsou spojeny přímo z využíváním slunečního
svitu, tedy elektromagnetického záření.

Elektřina ve velkém množství se vyrábí v solárních elekt-
rárnách, přičemž její množství přímo závisí na intenzitě slu-
nečního záření v daném místě. Běžně se uvádí, že při bez-
mračné obloze je výkon slunečního záření 1 kW m–2. Pokud
je obloha zatažená, může to být až desetkrát méně. Intenzitu
slunečního záření však ovlivňuje mnoho faktorů, jako je
nadmořská výška, znečištění ovzduší a úhel dopadu paprsků. 

� Výhody:
– z lidského hlediska jde o zdroj nevyčerpatelný;
– je možné instalovat i velmi malé „elektrárny“;
– v případě malých (domovních) zdrojů je k dispozici

dostatek vhodných ploch pro instalaci;
– solární články mají dlouho životnost a relativně rychlou

návratnost vložených financí;
– velmi jednoduchá obsluha.

� Nevýhody:
– kolísavost slunečního svitu, který není konstantní 

v místě a čase;
– nutnost kombinace s jinými zdroji;
– vysoká technologická náročnost výroby článků;
– vysoké počáteční náklady na pořízení článků;
– u velkých elektráren nutnost počítat se záborem 

zemědělské půdy.
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Energie větru
Nejčastěji se získává z větrných elektráren, které využíva-

jí sílu větru k roztáčení vrtule. Připojený elektrický generá-
tor převádí energii větru na elektrickou, která je přímo úměr-
ná třetí mocnině proudícího větru. V současné době jde o vel-
mi perspektivní obnovitelný zdroj. 

Síla větru je také dlouhodobě využívanou energií. V his-
torii se většinou přímo přeměňovala na mechanickou práci,
např. mletí obilí, čerpání vody (např. v Nizozemí se při vy-
soušení tak postupovalo již na konci středověku). Energie
větru se však nejvíce využívala v dopravě, hlavně námořní,
k pohonu lodí (plachetnic).

� Výhody:
– nevyčerpatelný zdroj energie,
– nevytváří škodlivé emise,
– je možné instalovat relativně vysoké výkony,
– relativně jednoduchá obsluha.

� Nevýhody:
– kolísavost větru,
– narušování krajinného rázu,
– relativně vysoké pořizovací náklady,
– zimní bezpečnost provozu (námrazy),
– stroboskopiský efekt (dynamické stíny),
– nebezpeční pro ptáky,
– rušení televizního a radiového signálu,
– hlučnost.

Nevýhody větrných elektráren jsou asi nejdiskutovanější
mezi všemi obnovitelnými zdroji energie. Především jejich
odpůrci uvedené argumenty uplatňují, nejčastějšími jsou
hluk, narušování krajinného rázu a nebezpečí pro ptáky. Při-
tom všechny tři jsou přinejmenším diskutabilní. Novodobé
elektrárny nejsou zvláš� hlučné ani při maximálním otáčení
rotoru. Stejně tomu je s nebezpečím pro ptáky. Mnohé stu-
die uvádějí, že ptáci se vrtulím dovedou úspěšně vyhýbat.
Největší nevýhodou těchto elektráren, která však není zmi-
ňována tak často, je právě zimní bezpečnost. Na vrtulích se
často objevuje námraza, která při otáčení může odletovat i
na velkou vzdálenost. 

Energie z biomasy
Biomasa je jedním z nejdéle využívaných obnovitelných

zdrojů energie, v současnosti z její celkové produkce  pochá-
zí asi 15 %. S tímto tématem je spojeno několik pojmů, které
je potřebné rozlišovat a nezaměňovat. Biomasa je souhrn
látek tvořících těla živých organizmů (v nejširším význa-
mu); nejčastěji se tímto pojmem rozumí rostlinná biomasa,
využitelná právě v energetice. Biopalivo je produkt vzniklý
cílenou úpravou biomasy – může být tuhý (štěpky, pelety),
kapalný (bioetanol, zkapalněný dřevoplyn) nebo plynný
(dřevoplyn, metan). Bioenergie je potom obnovitelná ener-
gie, která vzniká uvolněním chemické energie ze surovin
biologického původu.

� Výhody:
– dlouho využívaný a relativně levný zdroj energie,
– v podstatě nevyčerpatelný zdroj,
– minimální odpadní materiál často využitelný i jako 

hnojivo v zemědělství.

� Nevýhody:
– nároky na skladování,
– větší poptávka může způsobit nechtění 

„plundrování“ lesů,
– diskutabilní pěstování biomasy na zemědělsky 

využitelné půdě.

Příklady sídelních struktur
Většina z dále uvedených příkladů musela pro dosažení

úspor energie, emisí, ale i financí, v různé míře začít s vy-
užíváním obnovitelných zdrojů energie. Vybrané příklady
„ekologických“ měst jsou výsledkem exkurze, která proběhla
s Katedrou urbanismu a územního plánování Fakulty staveb-
ní ČVUT v říjnu 2009. Cílem bylo seznámit účastníky s ně-
kolika zajímavými projekty měst, resp. městských čtvrtí,
které se zaměřily na získávání energie z obnovitelných zdro-
jů energie jako prostředku k trvale udržitelnému rozvoji.
Nicméně zajímavé byly také projekty, které trvale udržitel-
ný rozvoj představují i v jiném směru. Příkladem je město
Houten, které se zaměřilo na omezování automobilové do-
pravy jako prostředku, který není úplně v souladu s filozofií
trvalé udržitelnosti.

� Německá vesnice Dardesheim [3] je sídlo s tisíci oby-
vateli, nacházející se na okraji bývalého východního Ně-
mecka. V polovině devadesátých let se dalo na cestu rozvoje
obnovitelných zdrojů energie s cílem pokrýt všechny ener-
getické potřeby z regionálních zdrojů. Začalo to postavením
čtyř větrných elektráren (1x80 kW, 3x250 kW) v letech
1994-1995, jež stačily pokrýt potřebu elektrické energie pro
dardesheimské domácnosti (cca 1 mil. kWh). Některé z těch-
to dvouvrtulových elektráren, jejichž životnost byla stanove-
na na deset let, jsou ještě v provozu, postupně jsou však
demontovány. 

Projekt získal podporu místních, kteří se jako jeho iniciá-
toři snažili zapojit hned od začátku. Obyvatelé vesnice a
okolních měst mohou investovat do větrné energie, která jim
přináší roční zisk 8-10 %. V roce 2006 vznikl další větrný
park o výkonu 62 MW (Enercon E-70 s výkonem 28x2 MW,
Enercon E-112 o výkonu 1x6 MW), jehož součástí je i nej-
výkonnější suchozemská větrná elektrárna na světě, vysoká
125 m, schopná zásobit energií čtyři tisíce domů. Maximál-
ní výkon při maximálním počtu 15 otáček/min je 6 MW
(obr. 1).

Obr. 1. Část větrného parku z roku 2006, ležící za vesnicí
Dardesheim

Z ekonomického hlediska je nutné uvést ceny elektráren,
které byly zřejmě nejdražší částí projektu. Vybudování celé-
ho větrného parku přišlo na 80 mil. Euro, určitou částkou
přispěla spolková vláda. Největší větrná elektrárna stála 
10 mil. Euro. Životnost větrných elektráren obecně se pak
pohybuje okolo dvaceti let, návratnost vynaložené investice
je řádově dvanáct let.

Řada veřejných i soukromých budov je kromě toho pokry-
ta fotovoltaickými solárními panely, jež zajiš�ují třetinu
potřeby elektrické energie pro domácnosti. Je zde též deset
solárních kolektorů pro ohřev teplé vody a řada otopných
systémů na biomasu. Systémy na biomasu téměř nepřetržitě
zajiš�ují pokrytí potřeby elektrické energie v případě, že
dojde k výpadku zdrojů větrné a solární energie. Přebytky,
pokud vznikají, jsou odváděny do rozvodné sítě. Protože jde
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o energii z obnovitelných zdrojů, mají provozovatelé ener-
getických sítí povinnost ji odebrat.

Obec je napojena na veřejnou elektrickou sí�, ale místní
představitelé se snaží o vytvoření lokální energetické sítě,
která by obyvatele zásobovala energií přímo z obnovitel-
ných zdrojů. Doposud je pouze zaručeno, že v síti „koluje“ i
elektřina vyrobená částečně z obnovitelných zdrojů. Po vy-
tvoření vlastní sítě by se k odběratelům měla dostat elektři-
na z obnovitelných zdrojů přímo. Samozřejmě, že se obec
nemůže z veřejné energetické sítě vyčlenit, protože při vý-
padku místních zdrojů by vznikaly problémy, stejně tak při
vzniku přebytků.

V obci jsou rovněž dvě společnosti, jež od roku 2005 na-
bízejí přestavbu vozidel s dieselovým motorem, aby mohla
jezdit na řepkový olej. Takto jsou přestavěna dvě servisní
vozidla energetické společnosti. Další dva elektromobily
jsou napájeny energií z místních větrných a solárních zdro-
jů. Obec se snaží o co největší rozšíření elektromobilů, v krát-
kém čase by jich chtěla mít přes dvacet. Nabíjecí stanice je
v centru obce (obr. 2). 

Obr. 2. Elektromobil s nabíjecí stanicí

Provozované elektromobily jsou pouze demonstrační.
Vedení obce se snaží, aby i obyvatelé svůj vůz přestavěli na
elektromobil. Takto upravená vozidla by měla být využívá-
na jako zásobárny elektrické energie. Pokud by jí byl nadby-
tek, místo odvedení do veřejné sítě by se ukládala do elek-
trických článků elektromobilů, v případě nedostatku by z nich
mohla být zpětně získávána. Aby se předešlo vybití baterií,
musí být příslušně upraveny.

Dále bylo ustaveno konsorcium „Kombinovaná virtuální
obnovitelná elektrárna“, jehož cílem je vyvinout řešení pro
pokrytí 100 % energetických potřeb regionu Harz (s 250 tis.
obyvateli) z obnovitelných zdrojů, které spolupracuje s Insti-
tutem pro solární technologie (ISET) na univerzitě v Kasse-
lu. Součástí řešení je zapojení přečerpávací vodní elektrárny
(2x40 MW) v nedalekém Wendefurthu, která dokáže pokrýt
špičkovou spotřebu elektrické energie. V rámci projektu je
důležitým cílem najít vyvážený poměr mezi jednotlivými
zdroji, primárním však má zůstat větrná energie [4].

� Amersfoort je druhé největší město v provincii Utrecht
ve středním Nizozemí. Toto starobylé město má téměř 
150 tis. obyvatel, kteří žijí na ploše 63,78 km2, což odpovídá
hustotě zalidnění 2 211 obyvatel na 1 km2 [5]. Projekty 
s fotovoltaickými systémy se ve městě začaly objevovat od
osmdesátých let dvacátého století, čímž se město stalo prů-
kopníkem v tomto oboru. Od roku 1995 pak počet instalací
začal růst velmi rychlým tempem. Solárními panely jsou
vybavovány nově budované stavby i starší objekty [6].

V Nizozemí je po bydlení relativně velká poptávka a
v Amersfoortu, který patří k velkým městům, to platí dvojná-
sobně. Při plánování výstavby nové čtvrti v oblasti Nieuwland
(obr. 3) se rozhodlo vedení města pro průkopnický environ-
mentální projekt, který by vyhovoval požadavkům udržitel-
ného rozvoje. Celý měl zahrnovat asi 5 tis. bytů a dalších 
70 ha ploch pro různé podnikatelské aktivity a lehký průmysl.

Obr. 3. Projekt Nieuwland z ptačí perspektivy 
(zdroj: Město Amersfoort a maps.google.cz)

Tak byl vytvořen Nieuwland Project jako do té doby nej-
větší urbánní projekt na světě, v němž měly být aplikovány
fotovoltaické články. První návrhy přišly v roce 1995 a zcela
bylo vše dokončeno až v roce 2002, ačkoli bydlet se zde
začínalo již v roce 1999. Celý projekt zahrnul 501 obytných
domů a několik desítek dalších objektů převážně občanské-
ho vybavení, jako tři školní objekty, kavárny nebo sportovní
haly. Všechny objekty mají články integrovány jak ve střeš-
ních konstrukcích, tak ve fasádách. Jejich celkový výkon
činí 1,3 MW na celkové ploše 12 000 m2. 

Získaná energie je vedena přímo do rozvodné sítě (jde při-
bližně o 82 500 kWh/rok), články se užívají také k ohřevu
vody pro jednotlivé domy. Každý dům má instalovány ply-
novo-solární jednotky pro vytápění a ohřev teplé užitkové
vody, které je možné v nepříznivé situaci kombinovat se so-
lárními panely. Počáteční rozpočet na projekt o výkonu 1,0 MW
byl 8,6 mil. Euro, díky velkému zájmu architektů však byl
výkon navýšen na 1,3 MW a ten se i podařilo instalovat. 

Na architektonickém ztvárnění nové zóny se asi nejvíce
podílel nizozemský urbanista a architekt indického původu
Ashok Bhalotra, který se velmi angažoval i v podobném pro-
jektu ve městě Heerhugowaard.

� Heerhugowaard je město v severním Nizozemí [7],
[8], [9]. Rozkládá se na ploše 39,97 km2 s necelými 50 tis.
obyvateli, což odpovídá hustotě zalidnění 1 270 obyvatel na
1 km2. Koncem devadesátých let dvacátého století bylo roz-
hodnuto o vybudování v podstatě nové městské části, která by
byla ekologická a energeticky soběstačná. Projekt dostal
jméno Stad van de Zon (Město slunce) a celý byl rozdělen do
dvou stavebních fází (obr. 4). Jde vlastně o obytnou zónu navr-
ženou tak, aby neprodukovala žádné emise kysličníku uhličité-
ho. Byl zde instalován fotovoltaický systém o celkovém výko-
nu 3,75 MW a použity větrné turbíny, každá s výkonem 2,3 MW.
Dále byla zóna doplněna o 100 ha lesa. V původním návrhu se
počítalo s tím, že celkový výkon fotovoltaických článků a tur-
bín bude 5 MW, od čehož bylo nakonec upuštěno.

Jako celek byl systém budován v letech 2002-2008 s plá-
novaným  uvedením do provozu na přelomu let 2008-2009.
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Před tím však došlo z finančních důvodů k redukci výkonu foto-
voltaických článků ze 3,75 MW na 2,45 MW, ale i tak zůstává
zatím nejvýkonnějším ze systémů užívaných pro bydlení na světě.

Cílem projektu, který vycházel z myšlenky využití solární
energie jako ekologického a levného zdroje energie, byla
výstavba až 12 500 nových domů. Provinciální vláda začala
o projektu podobného rozsahu uvažovat již v roce 1992, ale
vše nešlo tak rychle. Teprve potom, kdy se připojila města
Heerhugowaard, Alkmaar a Langendijk, se projekt rozjel na-
plno, a příslušné instituce začaly spolupracovat na projektu
nového města jménem HAL-location (HAL – zkratka z prv-
ních písmen všech tří měst). 

V roce 1993 představil  urbanista Ashok Bhalotra (Kuiper
Compagnons) několik skic a na jejich základě byl v rámci
projektu HAL-location vytvořen dílčí projekt Stad van de
Zon. Celý měl však i cíle ekonomické. Investoři například před-
pokládali, že projekt takovéhoto rozsahu by mohl přinést sníže-
ní cen fotovoltaických článků na nizozemském trhu, což by
pomohlo jejich dalšímu rozšíření i do individuálních projektů.
Nakonec se ukázalo, že ani takovýto projekt ceny článků v pod-
statě neovlivní hlavně proto, že je určuje spíše dominantní
německý trh. Celková cena tak odpovídala asi 5 Euro za 1 W.

� Zajímavým projektem z hlediska trvale udržitelného
rozvoje je nizozemské město Houten (obr. 5). To má nece-

lých 50 tis. obyvatel a leží velice blízko starobylého města
Utrecht. Původně malá vesnice s asi 3 tis. obyvateli byla ve
dvacátém století vybrána, aby se stala místem růstu. Usměr-
něný růst měl postupně ulehčit tlaku, který byl z požadavku
na bydlení vyvíjen na Utrecht. Už v prvotních fázích bylo
město plánováno s preferencí cyklistické a veřejné dopravy.
Houten má vlastně dvě centra a v každém je železniční sta-
nice. Železnice sváží obyvatele za prací do Utrechtu a je
obyvateli preferována, k čemuž napomáhá i preference toho-
to druhu dopravy ze strany státních institucí. K zastávkám
vlaků se obyvatelé nejlépe dostávají na kolech, pro která
byly v centru vytvořeny příhodné podmínky.

Dosaženo toho bylo díky několika faktorům. Prvním je, že
v Nizozemí je cyklistika preferována velmi dlouho. To je
zase dáno tím, že země je velmi chudá na kopce, neřkuli
hory. Svou roli sehrávají mírné zimy, během nichž lze kolo
využívat bez problémů. V Houtenu bylo preferenci cyklistů
pomoženo ještě více. Město je vlastně „uzavřeno“ vnějším
městským okruhem, který slouží silniční dopravě. Uvnitř
města jsou ulice navrženy záměrně co nejužší a nejklikatěj-
ší, aby zde automobily nemohly jezdit rychle. Navíc průjezd
městem je v podstatě nemožný a je třeba použít zmíněný
okruh. Zatímco automobil tedy musí vyjet klikatými ulička-
mi na okruh, a poté objet celé město, cyklista může bez pro-
blémů centrem města projet.

Obr. 6. Jedno z příjemných zákoutí v Houtenu

Celé město je pak plné malých zahrad, parků, jimiž vedou
nejdůležitější cyklistické trasy, a poloveřejných prostranství,
což přispívá k příjemnému až intimnímu prostředí (obr. 6).

Závěrem
Uvedené příklady „ekologických“ měst, resp. městských

čtvrtí, které se řídí heslem trvale udržitelného rozvoje bu

podporou získávání energie z obnovitelných zdrojů, nebo
jinými principy, jsou pouze ilustrativní. Těmto projektům
dominuje právě Nizozemí, jehož obyvatelé si více než kdo-
koli jiný uvědomují, že je třeba ochraně klimatu věnovat
značnou pozornost, protože velká část jejich území dnes již
leží pod hladinou moře. Právě proto se zaměřují na obnovi-
telné zdroje energie a snaží se je se střídavým úspěchem
implementovat do všech možných projektů. Neomezují se
pouze na novou výstavbu, ale i na opravy a rekonstrukce
starších objektů.

Podobná situace panuje také u našich západních sousedů
v Německu, kde se rozvíjí velmi intenzivně získávání ener-
gie z větru. Je to pochopitelně diskutabilní téma, jelikož
velké větrné parky často ohrožují stabilitu přenosových sítí.
Řešení této otázky se již hledá, někteří odborníci se shodují
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Obr. 4. Plán čtvrti Stad van De Zon architekta Ashoka Bhalotra
(zdroj: město Heerhugowaard)

Obr. 5. Město Houten z ptačí perspektivy vypadá jako motýl
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na tom, že by jím mělo být vytvoření nadřazených páteř-
ních přenosových sítích o napětí až 1200 kV (tzv. supergrid)
[10].

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného
záměru MSM 6840770005.
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Vodný, R.: Examples of Application of Sustainability
Principles to Town Planning

Nowadays, the term of sustainability can be encountered
almost everywhere, including town planning. This article
briefly outlines examples of settlement structures to
which sustainability principles have been applied.

Vodný, R.: Beispiele für die Anwendung der Prinzipien
der Nachhaltigkeit in der Stadtplanung 

In der heutigen Zeit trifft man fast überall auf den
Begriff Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung,
und in der Stadtplanung gilt das mehr als anderswo. Der
Artikel macht kurz und knapp mit Beispielen ausländis-
cher Siedlungsstrukturen bekannt, bei denen in unter-
schiedlichem Maße die Ideen der nachhaltigen Ent-
wicklung angewendet wurden. 

Ciliwung Recovery Program

Projekt CRP, oceněný v soutěži eVolo Skyscraper Com-
petition druhou cenou, je koncipován jako řešení konkrétní-
ho krajinného problému – má sloužit rekultivaci znečištěné
vody v Jakartě. Indonéským městem protéká třináct řek, a
tak se metropole často potýká s rozsáhlými povodněmi. Na-
příklad v roce 2002 muselo během rozsáhlých záplav opustit
své domovy více než 300 tis. obyvatel, vody jsou navíc znečiš-
těné nejen následky povodní, ale i hromadícím se odpadem.

www.evolo.us

Na největší z řek Ciliwung má vzniknout soustava mrako-
drapů, které disponují integrovaným filtračním systémem.
Páteř staveb tvoří trubky, jimiž protéká voda čerpaná z řeky.
Projekt využívá hned tři fáze čištění vody – v první trubky
vzlínáním odstávají vodu z řeky a oddělují odpadky a nečis-
toty, které mohou být dále využity jako hnojivo. Ve druhé se
filtrováním odstraňují kontaminanty, do vody se přidávají
potřebné minerální látky a takto obohacená se vrací zpět do
řeky. V poslední fázi se shromaž
uje, zpracovává a filtruje
odpadní voda z domácností a čistá se rovněž vrací do řeky.
Domovní odpad je přeměněn na hnojivo, které se dále využi-
je v novém ekosystému na břehu řeky. Z břehů mají zmizet
dosavadní slumy, jejichž obyvatelé by se mohli přesunout do
nízkonákladových bytových jednotek v mrakodrapech.

Budova je energeticky plně samostatná, díky filtraci je
zásobena dostatkem vody, energii získává z větrných turbín
a solárních panelů. Kuriozitou jsou i výtahy pohybující se na
základě Archimédova zákona – kabiny jezdí nahoru a dolů
šachtou naplněnou vodou různé hustoty. Projekt zaujal svým
neobvyklým ekologickým přínosem i obdivuhodným desig-
nem – vytváří dojem umělého ráje v deštném pralese. 

Tisková informace

�projekty

co jsme si zbořili
BILANCE MIZEJÍCÍ 
PRŮMYSLOVÉ ÉRY /
DESET LET

http://vcpd.cvut.cz
www.industrialnistopy.cz
www.omk.cz
www.mayrau.wz.cz
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Ukazatel způsobilosti procesu vytyčování
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Praha

V příspěvku se navrhuje posuzovat přesnost vytyčo-
vacích prací vhodným ukazatelem, který by odběrateli
dokládal kvalitativní záruky výkonu, a to ve shodě s po-
žadavky norem ISO.

Úvod
Vytyčováním staveb se rozumí soubor činností, kterými

se v terénu nebo na stavebních objektech vyznačují vytyčo-
vacími značkami geodetické body. Tyto body určují prosto-
rovou polohu nebo rozměr a tvar stavebního objektu.

Při sjednávání zakázky na vytyčovací práce musí však být
odběrateli předem dán ukazatel, který by popisoval očekáva-
nou přesnost, např. v souřadnicích a výškách geodetických
bodů. Dosud užívaným ukazatelem je mezní vytyčovací od-
chylka [1], která stanoví přesnost vytyčení jednotlivých bo-
dů, nikoli však celé řady na sebe navazujících bodů, jako je
tomu např. u základní vytyčovací sítě tunelů. Úhrnnou přes-
nost v tomto případě je nutné vztahovat na celý proces vyty-
čování a použít při tom ukazatel způsobilosti tohoto procesu
podle [2].

Proces vytyčování
Procesem vytyčování budeme rozumět plánovaný proces,

ve kterém každý jeho následující stav probíhá ve shodě s pře-
dem stanoveným technologickým postupem, předepsanou
dokumentací [3] a naplánovanou přesností, viz též [4]. Sklá-
dá se z jednotlivých činností, které mohou být řazeny sério-
vě, paralelně nebo kombinovaně – tak např. může souběžně
probíhat vytyčování hlavních bodů osy a vytyčování po-
drobných bodů při výstavbě pozemní komunikace. Složité
procesy vytyčování však mohou obsahovat i více cest a řadu
podmínek. 

V tomto příspěvku se budeme zabývat jen sériovým řaze-
ním činností procesu vytyčování, který je typický při výstav-
bě ražených dopravních tunelů.

Předpoklady
Před definováním ukazatele způsobilosti procesu vytyčo-

vání je třeba stanovit několik předpokladů:
a) způsobilost procesu vytyčování bude hodnocena vzhle-

dem k vytyčovací odchylce δxi, která bude měřitelným
znakem kvality;

b)proces vytyčování se uvažuje u stále stejné geodetické
firmy a probíhá podle zavedeného technologického postu-
pu, který se dlouhodobě osvědčil. Jsou používány stejné
přístroje, s týmiž měřiči a ve stejném prostředí. Proto jej
lze pokládat za homogenní, seřízený a stabilní;

c) v procesu vytyčování působí jen náhodné vlivy, zatímco
systematické vlivy byly potlačeny např. správným zavádě-
ním fyzikálních oprav při měření délek, pravidelnou kalib-

rací přístrojů, testováním odlehlých hodnot při měření a
vytyčováním za ustálených atmosférických podmínek;

d)proces vytyčování produkuje vytyčovací odchylky, které
mají náhodný charakter, a lze předpokládat, že mají nor-
mální rozdělení. Tento předpoklad na sledovaném proce-
su vytyčování byl ověřen např. tak, že dosažené vytyčova-
cí odchylky se zjiš�ují nezávislým měřením s vyšší přes-
ností. Na takovém dostatečně velkém souboru vytyčova-
cích odchylek se potom provedl test normality podle [5].
Dále se ověří, zda střední hodnota dosažených vytyčova-
cích odchylek je nulová, postupem např. podle [6].

Splnění těchto předpokladů není při vytyčování ničím
neobvyklým a v praxi nebude činit obtíží.

Vytyčovací odchylky
Vytyčovací odchylka δxi [1] je znakem kvality procesu

vytyčování a je dána vztahem

δxi = xi – x0, (1)

kde xi je vytyčená hodnota geometrické veličiny (např. úhlu,
délky atd.), x0 je základní hodnota geometrické veličiny
podle projektové dokumentace.

Podle [7] jsou pro jednotlivé druhy stavebních konstrukcí
dány mezní vytyčovací odchylky δxMh – horní mezní vytyčo-
vací odchylka (je kladná), δxMd – dolní mezní vytyčovací
odchylka (je záporná). Při tom

xMh =  x0 + δxMh , (2)

xMd =  x0 – |δxMd
| , (3)

kde xMh (xMd) je horní (dolní) mezní hodnota vytyčované geo-
metrické veličiny.

V případě, že δxMh ≠ |δxMd
|, hovoří se o asymetrických

mezních vytyčovacích odchylkách. Je-li δxMh = |δxMd
|, je tím

dána symetrická mezní vytyčovací odchylka ±δxM.
Předepisování asymetrických mezních vytyčovacích od-

chylek staveb není v praxi tak časté. Proto v dalším textu bude-
me uvažovat jen symetrickou mezní vytyčovací odchylku.

Ukazatel způsobilosti procesu
Obecně je podle [2] způsobilost procesu (process capabi-

lity) definována jako statistický odhad výstupu znaku kvali-
ty u takového procesu, který je ve statisticky zvládnutém
stavu; tento výstup popisuje schopnost procesu realizovat
hodnotu znaku, který bude splňovat předepsané požadavky.
Procesem ve statisticky zvládnutém stavu je při tom ten,
který probíhá za působení jen náhodných příčin. 

Hodnocením znaku kvality je ukazatel způsobilosti proce-
su (process capability index)

(4)

kde σ je směrodatná odchylka.

Ve vzorci (4) je kolísání znaku kvality podle [2] pokryto
hodnotou 6·σ, a to s pravděpodobností téměř stoprocentní –
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pro normální rozdělení znaku to je 99,73 %. Je-li Cp ≥ 1, je
proces způsobilý, při Cp < 1 je tomu naopak.

Nutno poznamenat, že ukazatel způsobilosti Cp bude objek-
tivní jen tehdy, bude-li střední hodnota sledovaného znaku
kvality nulová – bude ležet uprostřed intervalu 〈δxMh, δxMd〉.
V průmyslu i jinde je délka tohoto intervalu nazývána toleran-
cí T. Norma [1] však pojem “vytyčovací tolerance” nezavádí,
a proto i v tomto příspěvku se s tolerancí nepracuje.

Použití ukazatele způsobilosti 
k plánování procesu vytyčování

Nech� je dána disponibilní směrodatná vytyčovací odchyl-
ka σD. Tu je možno předem vypočítat. Hodnota σD závisí na
těchto podmínkách:

– zvolené metodě vytyčení (např. polární metoda, protínání
z úhlů);

– přesnosti geodetických přístrojů (dána např. směrodatnou
odchylkou směru měřeného v obou polohách dalekohledu);

– počtu opakovaných měření geometrických veličin (např.
počtu skupin při měření směrů),

– přesnosti výchozích bodů (tzv. přesnosti podkladu);
– konfiguraci vytyčovacího obrazce (např. tvaru a rozmě-

rech trojúhelníku při protínání z délek);
– atmosférických podmínkách (např. vlhkosti a prašnosti při

výstavbě tunelů);
– obtížnosti měření (např. frekvenci dopravy při vytyčování

za provozu);
– významnosti úkolu (např. se vytyčují funkční – kritické

geometrické parametry stavby);
– ekonomických zřetelích (objednávka vysoké přesnosti

vytyčení musí být opodstatněná).

Předpokládejme dále, že velikost disponibilní směrodatné
odchylky σD roste se vzdáleností a postupem prací od vý-
chozího geodetického bodu nebo aktuálního stanoviska pří-
stroje. To nastává při vytyčování liniových staveb [1], jako
jsou pozemní komunikace, dráhy, tunely atd. Stanovme ještě
podmínku, že stavební proces, pro který se vytyčuje, probí-
há kontinuálně nebo po kratších navazujících úsecích, jako
je tomu např. při kladení krytu vozovky pozemní komunika-
ce a při ražení dopravních tunelů. 

V případě, že jsou také splněny předpoklady pro náhod-
nost vytyčovacích odchylek atd. dle bodů a) až d) shora,
bude ukazatel způsobilosti procesu vytyčování

(5)

Tento ukazatel bude mít – v závislosti na vzdálenosti od vý-
chozího bodu nebo stanoviska přístroje nebo na staničení
trasy – zhoršující se tendenci. Byla-li jeho dobře nastavená
hodnota na začátku Cp > 1, bude se postupně Cp blížit hod-
notě Cp = 1 a v okamžiku, kdy Cp < 1, je proces vytyčování
nezpůsobilý, a musí se proto přejít např. na zvýšený počet
opakování měřených veličin nebo přesnější přístroje.

Ještě je třeba upozornit, že součin 6·σ ve vzorcích (4) a (5)
je dán normou [2], která je v soustavě norem ISO určena pro
nástroje řízení kvality, zde pro statistické metody. Při tom se
uplatňuje princip „six sigma“ a jako násobitel směrodatné
odchylky je stanovena hodnota náhodné proměnné normo-
vaného normálního rozdělení u = 3. Tento přístup, využitý
pro hodnocení způsobilosti procesu vytyčování, je prioritní,
poskytuje téměř stoprocentní jistotu a je odlišný od zásad
volby této proměnné u podle [1], kde obvykle u = 2,0. To se

používá ve vztahu

(6)

kde σT je požadovaná, teoretická směrodatná odchylka.
V našem příspěvku se však pracuje s principem disponi-

bilní směrodatné vytyčovací odchylky σD, kterou testujeme
koeficientem způsobilosti procesu vytyčování. Je-li Cp ≥ 1,
jsou s významnou rezervou současně zajištěna i kritéria přes-
nosti vytyčování dle [1], při obvyklé hodnotě u = 2,0. 

Metoda použití ukazatele způsobilosti procesu vytyčování
Cp tedy u liniových staveb spočívá v tom, že se Cp vypočítá-
vá pro jednotlivé menší oddíly trasy a posuzuje se jeho vý-
voj. Optimalizací procesu vytyčování potom rozumíme
úpravu měřických prací tak, aby v celém vytyčovaném úse-
ku stavby platilo Cp > 1.

Příklad
Pro základní vytyčovací sí� (ZVS) raženého dálničního

tunelu dle obr. 1 se má stanovit ukazatel způsobilosti proce-
su Cp. Podle [8] je vztah pro příčnou směrodatnou odchylku
σ xn koncového bodu volného pořadu s usměrněnou první
stranou, za předpokladu přímého pořadu vloženého do sou-
řadnicové poloosy +y, se stejně dlouhými stranami a vodo-
rovnými úhly měřenými se stejnou přesností

(7)

kde σ x1 je příčná směrodatná odchylka připojovacího bodu 1
polygonového pořadu, σα je směrodatná odchylka směrníku
první polygonové strany 1 – 2 usměrněné gyroteodolitem,
σω je směrodatná odchylka vodorovného úhlu, d je měřená
vodorovná délka polygonové strany, n je pořadové číslo
koncového bodu pořadu, i je pořadové číslo bodu polygono-
vého pořadu. 

Při hodnotách veličin σ x1, σα, σω, daných např. technolo-
gií měření, přístrojovou technikou, bude hodnota směrodat-
né odchylky σ xn předem dána a je hodnotou disponibilní.

Potom ukazatel způsobilosti procesu vytyčování (popř.
zaměření základní vytyčovací sítě) bude

(8)

kde δxM je mezní vytyčovací odchylka (v tomto příkladu mez-
ní příčná chyba n-tého bodu ZVS).

Číselné zadání veličin ve vzorci (7): σ x1 = 10 mm, σα =
= 1,5 mgon, σω = 0,6 mgon, d = 200 m. Nech� n = 4, mezní
příčná chyba bodu ZVS stanovená podle zásad [7] δxM = 
= ± 100 mm.

Podle vzorce (7) po dosazení vychází σ x3 = 13,9 mm a
ukazatel způsobilosti procesu vytyčování bude

Obr. 1. Základní vytyčovací sí� – volný polygonový pořad s první
stranou usměrněnou gyroteodolitem [8]
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Tedy Cp >> 1 a daný proces výborně vyhovuje požadavkům
přesnosti.

Příklad doplníme grafickým znázorněním (obr. 2), ze kte-
rého je patrný růst hodnoty 6·σxn až ke kritickému bodu, kde
ukazatel způsobilosti nabývá hodnoty Cp = 1, tj. při délce
polygonového pořadu l = 1 250 m. Pro zajištění uspokojivé
hodnoty Cp ≥ 1 by bylo při dalším budování základní vyty-
čovací sítě (ZVS) nutné zvýšit přesnost usměrnění první
strany a přesnost úhlového měření, což však není prakticky
možné, nebo� jsme omezeni použitými měřicími přístroji a
atmosférickými podmínkami v tunelu. Bude proto třeba
usměrňovat gyroteodolitem další strany polygonového pořa-
du, např. každou třetí stranu. Příslušné „zlepšení“ příčné
směrodatné odchylky σxn lze počítat podle vzorců uvedených
v [8]. Následkem toho by opět mohlo být Cp ≥ 1. Uvedený
postup dokládá využití ukazatele způsobilosti Cp k plánování
a optimalizaci procesu měření ZVS dálničního tunelu.

Ještě je třeba poznamenat, že v příkladu shora bylo použi-
to ukazatele způsobilosti Cp počítaného ještě před zahájením
prací – obdoba apriorního rozboru přesnosti známého z geo-
dézie. Naproti tomu budeme-li mít po ukončení měření ze
staničního vyrovnání a z vyrovnání ZVS výběrové směro-
datné odchylky sxn, sα, sω, lze a posteriori vypočítat ukazatel
způsobilosti procesu Cp, který by dokládal dodržení sjedna-
ných podmínek kvality.

Metrologické zabezpečení 
Sledování statisticky zvládnutého stavu spolu s výpočtem

koeficientu způsobilosti procesu by pozbývalo významu,
pokud by nebyly splněny základní metrologické požadavky
na geodetické zajištění vytyčovacích prací. V praxi je toto
někdy podceňováno a problematika metrologie je do jisté
míry opomíjena, by� řada povinností uživatelů měřicích pří-
strojů vychází přímo z [9] a ze souvisejících předpisů.

Z problematiky metrologického zajištění geodetických
prací je třeba upozornit zejména na povinnost provádět mě-
ření s přístroji, které jsou ověřeny (tzv. stanovená měřidla)
nebo kalibrovány (pracovní měřidla). Návaznost měřicích
přístrojů na hierarchii etalonů pak lze objednateli geodetic-
kých prací prokázat kalibračními a ověřovacími listy těchto
přístrojů. U stanovených měřidel je lhůta ověření dána v [10],
u pracovních měřidel si lhůtu mezi kalibracemi volí uživatel
měřicího přístroje. Je proto vhodné mezi kalibracemi podro-
bit měřicí přístroje testování podle [11], kde jsou uvedeny
jednoduché terénní postupy pro určování přesnosti geodetic-
kých přístrojů a jejich příslušenství. Zároveň je třeba věno-
vat pozornost vhodnému uložení geodetických přístrojů,
jejich ochraně při transportu a při měření, odborné manipula-

ci, ošetření po použití, péči o baterie atd. Dále je třeba sledo-
vat opotřebení přístrojů, četnost výskytu poruch, náklady na
jejich opravy apod. Během životnosti přístroje se mohou
postupně měnit některé jeho parametry (zejména u elektronic-
kých přístrojů), může docházet k nestabilitám, které je třeba
operativním testováním odhalit. Důležité je rovněž zajištění
odborného servisu geodetických přístrojů a pomůcek.

Závěr
Ukazatel způsobilosti procesu lze ve shodě s mezinárodní

normou [2] aplikovat i při vytyčování liniových staveb,
budou-li současně dodrženy podmínky, jako je normalita
vytyčovacích odchylek atd. Ukazatel způsobilosti procesu
vytyčování poskytuje objednateli měřických prací vysoké
záruky kvality. Jeho použití je názorné a přispěje ke komu-
nikaci mezi odborníky různých profesí, kteří se k projektu
nebo k průběhu vytyčovacích prací musí vyjádřit.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770001, dílčí část „Geodetické monitorování pro
zajištění spolehlivosti staveb“.
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Obr. 2. Grafické znázornění ukazatele způsobilosti Cp
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