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Únosnost spřahovacích trnů malých průměrů 
Ing. Thi Huong Giang NGUYEN

prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Popisuje se výzkum vedoucí k rozšíření používání trnů
s hlavou jako smykových zarážek podle Eurokódu 4 [1],
který omezuje průměr trnů na 16-25 mm. V první části
článku jsou popsány nové technologie a zařízení umož-
ňující přivařování trnů malých průměrů. Poté jsou uve-
deny a komentovány výsledky protlačovacích zkoušek
s trny o průměrech 10 mm a 13 mm v betonu různé kva-
lity. Výsledky mají formu návrhových charakteristik, tj.
uvádějí se návrhové i charakteristické únosnosti trnů a
jejich pracovní diagramy. Výstupy mohou mít zásadní
význam ohledně dostupnosti smykového spojení pro oce-
lobetonové spřažené konstrukce, nebo� spřahovací trny
malých průměrů vyžadují malý svařovací proud a jištění
do 32 A, které je dostupné i na malých stavbách.  

Úvod
Eurokód 4 [1] uvádí návrhové únosnosti přivařovaných

trnů s hlavou o ∅ 16÷25 mm. Předběžný Eurokód ENV
1994-1-1 omezoval vztahy na průměry do 22 mm a rozšíře-
ní do 25 mm umožnil rozsáhlý výzkum, který ověřil i trny
větších průměrů [2]. Přivařování trnů těchto průměrů [3] ob-
vykle vyžaduje zvláštní vybavení staveniště, zejména s ohle-
dem na svařovací proud (1 800 A) a jištění (63 A). Součas-
né kvalitní svařovací zdroje [4] pro přivařování zdvihovým
zážehem (obloukem) jsou signalizovány diodami LED a sva-
řovací čas displejem, mají nastavitelný svařovací čas, kon-
stantní svařovací proud a parametry jsou optimalizovány pro
daný rozsah průměru trnů včetně menších průměrů, než
předpokládá Eurokód. Například zdroj LBH 910 lze použít
do ∅ 14 mm (MR 16), svařovací proud je do 1 000 A, při-
pojení 400/50 V/Hz a jištění 32 A. Vhodná svařovací pisto-
le s označením PHM-161 se svařovacím časem 5-990 ms
používá zdokonalený mechanizmus vyrovnávání délkových
tolerancí a automatické nastavení zdvihu (obr. 1). 

Obr. 1. Svařovací zdroj LBH 910 a svařovací pistole PHM-161

Výkonnější je svařovací zdroj LBH 1400, vhodný pro trny
do ∅ 16 mm (MR 20), se svařovacím proudem až 1 400 A
a jištěním 63 A. Zdroje pro běžné trny větších průměrů (do
25 mm) a odpovídající vhodné svařovací pistole lze nalézt
na webové stránce dodavatele [4]. 

Protlačovací zkoušky s trny 
malých průměrů

Experimenty a materiály
Protlačovací zkoušky ke zjištění charakteristických a ná-

vrhových únosností trnů s malými průměry byly provedeny
podle Eurokódu 4 [1], přílohy B. Každá betonová deska
měla tlouš�ku 120 mm a 6 trnů (obr. 2).

Program zahrnoval celkem 12 zkoušek podle tab. 1. Po-
užity byly trny dvou průměrů běžně dostupných na trhu [4],
typu SD (KB - Kopfbolzen), z oceli S235J2G3+C450 (podle
EN ISO 13918 (DIN 32500 Teil 3). Přivaření na ocelovou
část byla provedena zdrojem LBH 1400 a pistolí PHM-161,
s běžnou kontrolou kvality provedení jako u trnů velkých
průměrů. 

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 19 ČÍSLO 8/2010

Obr. 2. Uspořádání
protlačovacích těles 
a foto jejich ocelové

části
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226 STAVEBNÍ OBZOR 8/2010

Tab. 1. Program experimentů

Materiál trnů byl zkoušen vždy na sérii pěti tahových těles
s průměrem tahového tělíska 6 mm.  Průměr trnu d předsta-
vuje jmenovitou hodnotu podle výrobce. Výsledky jsou uve-
deny v tab. 2.

Tab. 2. Materiál trnů (typ SD – DIN 32500)

Betonové desky byly vyrobeny z betonů dvou pevností
(běžné C20/25 a vyšší C30/37), jejichž požadované hodnoty
laboratoř dodržela jen zčásti, viz tab. 3. Byla měřena kry-
chelná pevnost σcube a modul pružnosti Ecm. Válcová pevnost
byla získána ze vztahu

σck ≈ 0,8 σcube . (1)

Tab. 3. Pevnost betonu v tlaku

Výsledky protlačovacích zkoušek
Zatěžování i vyhodnocení výsledků proběhlo podle Euro-

kódu 4 [1]. Při každé protlačovací zkoušce bylo odhadnuto
mezní zatížení (podle normových vztahů pro trny velkých
průměrů) a zatěžování probíhalo ve 25 cyklech mezi 5 % a
40 % odhadnuté hodnoty, a poté do porušení (obr. 3). 

Obr. 3. Protlačované těleso při zkoušce 
a měřicí aparatura pro prokluz

Vzhledem k omezenému počtu těles nebylo vyhodnocení
provedeno statisticky, ale v souladu s [1] byla charakteristic-
ká únosnost PRk (jako 0,9 Pu,min) a kapacita prokluzu δuk sta-
novena vždy ze tří identických vzorků v tab. 4. Princip urče-
ní kapacity prokluzu jednotlivého vzorku je naznačen na
obr. 4, hodnota δuk je dána nejmenší hodnotou δu ze všech
zkoušek zmenšenou o 10 %.

Obr. 4. Určení kapacity prokluzu a detail porušení paty trnů

Pracovní diagramy pro jednotlivé série jsou uvedeny na
obr. 5 a obr. 6. Z datového a grafického vyjádření byly zís-
kány hodnoty tuhosti spřažení (potřebné pro numerické stu-
die spřažení) a hodnoty kapacity prokluzů.

Obr. 5a. Pracovní diagramy pro spřažení trny ∅ 10 mm, 
pro sérii T1

Série
Průměr trnů 

[mm]
Těleso Značka betonu

T1S1 C20/25

T1S2 C20/25

T1S3 C20/25

T2S1 C20/25

T2S2 C20/25

T2S3 C20/25

T3S1 C30/37

T3S2 C30/37

T3S3 C30/37

T4S1 C30/37

T4S2 C30/37

T4S3 C30/37

T1 10

T2 13

T3 13

T4 10

pevnost 
v tahu f u 

[MPa]

tažnost
 δ 5

  [%]

pevnost 
v tahu f u 

[MPa]

tažnost
δ 5

[%]

1 537,6 11,4 507,5 18,4

2 551,7 14,1 498,7 17,0

3 576,5 14,1 489,8 17,6

4 546,4 13,0 502,2 16,2

5 524,2 14,6 477,5 15,7

průměr 547,3 13,4 495,2 17,0

d  = 10 mm d  = 13 mm

Číslo 
vzorku

σcube 

[MPa]
σck

[MPa]

10 3 32 26,7 21,4 29 510

13 3 32 32,6 26,1 31 057

13 3 32 39,1 31,3 34 600

10 3 32 35,5 28,4 31 500

Pevnost betonu Sečnový 
modul 

pružnosti     
E cm [MPa]

Počet 
těles

Průměr 
trnů 
[mm]

Zkouška 
po čase t 

[dny]
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Obr. 6a. Pracovní diagramy pro spřažení trny ∅ 13 mm, 
pro sérii T2

Obr. 6b. Pracovní diagramy pro spřažení trny ∅ 13 mm, 
pro sérii T3

Tab. 4. Výsledky protlačovacích zkoušek

Výsledné hodnoty charakteristických únosností PRk a cha-
rakteristických kapacit prokluzu δuk jsou uvedeny v tab. 4. Je
zřejmé, že trny ∅ 10 mm lze považovat ve smyslu Eurokó-
du 4 [1] za tažné (δuk ≥ 6 mm), zatímco trny ∅ 13 mm za
netažné. Autoři se však domnívají, že striktní limitní hodno-
ta 6 mm nemůže vypovídat o chování spřažení, pokud jsou
zjištěné hodnoty velmi blízké této hodnotě  (viz doporučení
v závěru příspěvku).

Tuhost spřažení trny malých průměrů byla odvozena
z databáze zatěžování. V tabulce 5 jsou uvedeny odhady
pružných prokluzů a tuhostí všech těles včetně průměrů 
u všech sérií.

Tab. 5. Tuhost spřažení

Návrhová únosnost trnů malých průměrů 
a doporučení pro návrh

Eurokód 4 [1] uvádí pro návrhovou únosnost trnů 
∅ 16÷25 mm dva vztahy (odpovídající porušení trnu stři-
hem a betonu otlačením), s dílčím součinitelem γv = 1,25.
Pro charakteristickou únosnost v případě dlouhých trnů
(vyšších než čtyřnásobek průměru) platí

(2)

(3)

Pro vyhodnocení zkoušek podle Přílohy B [1] se má pro-
vést redukce zjištěné únosnosti s ohledem na specifikovanou
mez pevnosti materiálu trnů podle vztahu

fu,minPRk,3 = ——— PRk,exp , (4)
fut

kde fu,min = 450 MPa je minimální specifikovaná mez pev-
nosti materiálu trnů (S235J2G3+C450, tvarované za stude-
na) a fut mez pevnosti zjištěná při zkoušce (tj. fu podle 
tab. 2). Porovnání těchto hodnot je uvedeno v tab. 6.

Z tabulky 6 je zřejmé, že únosnost spřažení u trnů ∅ 10 mm
ve smyslu Eurokódu určuje porušení trnu střihem, zatímco
u trnů ∅ 13 mm o únosnosti rozhoduje otlačení betonu.
Hodnoty pro trny ∅ 13 mm byly proto konzervativně lineár-

Obr. 5b. Pracovní diagramy pro spřažení trny ∅ 10 mm, 
pro sérii T4

P u P u,min P Rk,exp δ u δ u,min δ uk

T1S1 40,00 7,00

T1S2 41,67 7,08

T1S3 41,67 7,14

T2S1 56,25 6,88

T2S2 58,33 6,27

T2S3 54,17 6,09

T3S1 56,25 5,79

T3S2 58,33 7,78

T3S3 60,42 6,05

T4S1 45,83 6,84

T4S2 43,75 8,23

T4S3 43,75 6,90

Série Těleso
Únosnost [kN] Prokluz [mm]

40,0 36,0 7,00 6,3

54,17 48,8 6,09 5,5

56,25 50,6 5,79 5,2

43,75 39,4 6,84 6,2

T1

T2

T3

T4

Série
Průměr trnů 

[mm]
Těleso

Pružný 
prokluz  

[mm]

T1S1 0,151 77,5

T1S2 0,146 71,3

T1S3 0,221 94,2

T2S1 0,15 133,1

T2S2 0,205 97,6

T2S3 0,176 114,0

T3S1 0,204 122,9

T3S2 0,231 126,5

T3S3 0,28 119,3

T4S1 0,264 110,5

T4S2 0,213 97,7

T4S3 0,191 109,4

122,9

105,9

T3 13

T4 13

Tuhost                
[kN/mm]

T1 10

T2 13

81,0

114,9
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228 STAVEBNÍ OBZOR 8/2010

ně sníženy pro beton kvality fck = 20 MPa, odkud zohledně-
ním parametrů podle vztahu (3) a sérii T2 (s pevností beto-
nu bližší kvalitě C20/25) plyne

(5)

Z výsledků tak lze odvodit pro betony jmenovité kvality
C20/25 až C30/37 konzervativní charakteristickou únos-
nost trnů následovně:

– trny ∅ 10 mm: PRk = 29,6 kN;

– trny ∅ 13 mm: PRk = 37,5 kN. 

Dílčí součinitel pro stanovení návrhové únosnosti lze brát
podle Eurokódu 4 [1] γv = 1,25.

Závěr
Na základě dvanácti protlačovacích vzorků se spřahovací-

mi trny ∅ 10 mm a 13 mm specifikace SD (DIN 32500),
běžně dostupných na trhu ČR, byla stanovena jejich konzer-
vativní charakteristická únosnost PRk, vhodná pro návrh kon-
strukcí. Pro výpočty podle Eurokódu 4 [1] je důležitá klasi-
fikace z hlediska tažnosti prvků. Z experimentů vyplývá, že taž-
nost je dostatečná u trnů ∅ 10 mm (> 6 mm), u trnů ∅ 13 mm
tomu tak není (je menší než 6 mm). Charakteristika poruše-
ní těles s oběma průměry trnů je však obdobná a tažnost se
pohybuje okolo normové hodnoty 6 mm. Autoři proto dopo-
ručují považovat trny obou průměrů za tažné. Návrh
spřažení lze proto provádět s předpokladem plastického roz-
dělení smykové síly ve spřažení (tj. rovnoměrného rozděle-
ní podélného smyku na trny mezi podporou a místem maxi-
málního momentu), jsou-li splněny další podmínky podle [1].

Pro podrobné numerické výpočty byly u obou průměrů
trnů stanoveny též odhady pružných prokluzů a počáteční
tuhosti spřažení, platné do dosažení pružných prokluzů. 
Z výsledků je zřejmé, že tuhost spřažení je závislá jak na
průměru trnů, tak na pevnosti betonu.

Článek byl připraven v rámci projektu SGS10/026/
/OHK1/1T/11 a výzkumného záměru Ministerstva škol-
ství MSM 6840770001. Autoři děkují firmě Proweld Ha-
na Pospíšilová (Ing. D. Pospíšilovi) za štědré sponzorová-
ní výzkumu a pracovníkům laboratoře Fakulty stavební
ČVUT v Praze za spolupráci při realizaci všech zkoušek. 
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Nguyen, T. H. G. – Macháček, J.: Resistance of Small
Diameter Stud Shear Connectors

The investigation on enlargement of current restricted
use of welded studs as shear connectors in accordance
with Eurocode CSN EN 1994-1-1 (2006) which, however,
limits the diameter of the studs to 16-25 mm is described.
In the first part of the article a survey of new technolo-
gies and new devices for welding of small diameter studs
are presented. Secondly, the experimental investigation
is commented with results of push-out tests having studs
with 10 and 13 mm diameter and various quality of the
concrete part. The results are given in the form of design
characteristics, i.e. design and characteristic resistances
of the welded studs and force–slip diagrams. The results
may have a significant impact on availability of shear
connection in composite steel and concrete structures, as
the headed studs of small diameters require welding
devices with a low electric input and current protection
of 32 A, which are common even at small sites.

Nguyen, T. H. G. – Macháček, J.: Tragfähigkeit von
Verbunddübeln geringer Durchmesser 

Es wird eine Untersuchung beschrieben, die zur
Erweiterung der Anwendung von Kopfbolzendübeln als
Schubanschläge gemäß Eurocode ČSN EN 1994-1-1
(2006), der den Durchmesser der Dübel auf 16-25 mm
begrenzt, führen. Im ersten Teil des Artikels werden
neue Verfahren und Einrichtungen beschrieben, die das
Anschweißen von Dübeln kleiner Durchmesser ermögli-
chen. Danach werden die Ergebnisse von Biededruck-
prüfungen mit Dübeln mit Durchmessern von 10 und 
13 mm in Beton verschiedener Güte angeführt und kom-
mentiert. Die Ergebnisse haben die Form von Entwurfs-
charakteristiken, d.h., es werden die rechnerischen und
charakteristischen Tragfähigkeiten der Dübel und ihre
Arbeitsdiagramme dargestellt. Die Ausgabeinformationen
können grundsätzliche Bedeutung hinsichtlich der
Verfügbarkeit einer Schubverbindung für Stahlbeton-
verbundbauteile haben, denn Verbunddübel kleiner
Durchmesser erfordern einen geringen Schweißstrom
und eine Absicherung bis 32 A, die auch bei kleinen
Bauten verfügbar ist.

Tab. 6. Porovnání únosnosti podle vztahů (2), (3), experimentálních
hodnot a vztahu (4) 

f u f ck E cm
P Rk,1   

(2)
P Rk,2  

(3)
P Rk,exp

(tab. 4)
P Rk,3

(4)

T1 10 547,3 21,4 29510 34,4 23,0 36,0 29,6

T2 13 495,2 26,1 31057 52,6 44,1 48,8 44,3

T3 13 495,2 31,3 34600 52,6 51,0 50,6 46,0

T4 10 547,3 28,4 31500 34,4 27,4 39,4 32,4
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Možnosti optimalizace návrhu železobetonových
konstrukcí

Ing. Ivana LANÍKOVÁ, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc.

Ing. František GIRGLE
Ing. Martin ZLÁMAL

VUT – Fakulta stavební
Brno

Je popsána linearizace obecných nelineárních vztahů
pro optimalizaci návrhu podélné výztuže železobetono-
vých rámů, publikovaná v článku [3], a ukázána mož-
nost aplikace lineárního programování pro řešení této
nelineární úlohy. Funkčnost postupu je prokázána na
příkladu návrhu podélné výztuže rovinného rámu.

Úvod
Symboly a značky v popisované metodě řešení obecně ne-

lineárního problému optimalizace návrhu výztuže rámových
konstrukcí jsou v souladu s článkem [3] a pro úsporu místa
nebudou v některých případech znovu definovány. Optima-
lizační úloha je daná:

a) účelovou funkcí ([3], vztah (1a), která představuje krité-
rium, podle něhož je „kvalita“ návrhu posuzována (opti-
malizována), a která je nelineární funkcí vektoru průřezo-
vých ploch výztužných vrstev {As};

b) omezujícími podmínkami, které v zadaných průřezech
zajiš�ují spolehlivost návrhu. Jde o podmínky vyjádřené
ve tvaru rovností, tj. podmínky: 
– rovnováhy konstrukce ([3], vztah (7)), vyjádřené geo-

metricky a fyzikálně nelineární metodou konečných
prvků (dále MKP),

a ve tvaru nerovností: 
– deformační ([3], vztahy (12)), které omezují deforma-

ci, tj. průhyb nebo natočení konstrukce v některém 
z uzlů (mezní stav použitelnosti) s vlivem dotvaro-
vání;

– silové ([3], vztahy (17)), zajiš�ující spolehlivost jedno-
tlivých průřezů z hlediska namáhání normálovou silou
a ohybovým momentem (mezní stav únosnosti);

– omezující plochy výztužných vrstev ([3], vztahy (8c)).

První tři omezující podmínky jsou nelineární funkce vek-
toru výztužných vrstev {As}. Odezva konstrukce při kon-
stantním zatížení a proměnném vyztužení je řešena defor-
mační variantou MKP se zahrnutím fyzikální a geometrické
nelinearity. Formulace umožňuje současné řešení více kom-
binací zatěžovacích stavů.

Linearizace úlohy optimalizace 
Dalším krokem teoretického řešení je linearizace těchto

nelineárních omezujících podmínek vyjádřením v přírůstko-
vém tvaru. Základní vztahy lineární optimalizační úlohy po

provedení této linearizace a po zavedení přídavných a po-
mocných proměnných jsou vyjádřeny:

a) účelovou funkcí

(1)

b) omezujícími podmínkami danými podmínkami, tj. 
– podmínkami rovnováhy konstrukce 

(2)

kde {0} je nulový vektor typu (1, nk);

– podmínkami deformačními pro i = 1, 2,..., nd

(3a)

nebo

(3b)

– spolehlivostí průřezů z hlediska únosnosti odpovídající
příslušným pravidlům návrhu betonových konstrukcí pro
i = 1, 2, ..., nc, vyjádřenou  pro extrémně

– namáhaná vlákna betonu

(4a)

– tlačené vrstvy výztuže (v případě, že je splnění pravi-
dla pro navrhování fyzicky požadováno)

(4b)

– tažené vrstvy výztuže

(4c)

– požadovaným omezením ploch výztuže

{Asl} – {Ak
s} – {dAs} + {al} = {0},                    (5a)

{Ak
s} – {Asu} + {dAs} + {au} = {0};                  (5b)

c) přídavnými podmínkami nezápornosti proměnných:
– pomocných  

{u} ≥ {0};                                   (6a)

– přídatných 

{w} ≥ {0}, {c} ≥ {0}, {st} ≥ {0}, {sc} ≥ {0}, 

{al} ≥ {0}, {au} ≥ {0}.                     (6b)
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V rovnicích (1) až (5) vektor {Ak
s} představuje plochu vý-

ztužných vrstev v k-tém kroku iterace, {dAs} je vektor pří-
růstků ploch výztuže, prostřednictvím něhož je definován
vektor ploch výztužných vrstev v (k + l)-ním kroku 

{As
k+1} = {Ak

s} + {dAs},                        (7)

{u} = {u1, u2,…, unk}T (8a)

je vektor pomocných proměnných; {eu} je pomocný vektor
odpovídajícího typu obsahující pouze jedničky a α je koefi-
cient penalizace.

{w} = {w1, w2, …, wnd}T,

{c}  = {c1, c2, …, cne}T,

{st} = {st1, st2, …, st,nk}T,                  (8b)

{sc} = {sc1, sc2, …, sc,nk}T,

{al} = {al1, al2, …, al,nt}T,

{au}= {au1, au2, …, au,nt}T

jsou vektory přídavných proměnných.

Ve výrazech (3) a (4) značí

(9)

(10)

V úlohách matematického programování je obvykle hle-
dáno kladné řešení. Protože optimalizační algoritmus musí
být startován z maximálních průřezových ploch výztuže,
prvky vektoru {dAs} budou mít vesměs záporné hodnoty.
Splnění podmínky nezápornosti lze dosáhnout vhodnou
transformací, např. pomocí (5a), 

{dAs} = {d
–
As} + {Asl} – {Ak

s}.                (11)

Příklad
Uvedený algoritmus s účelovou funkcí, která minimali-

zuje objem výztuže v konstrukci, byl naprogramován a jeho
prostřednictvím byl řešen symetrický rovinný rám zatížený
třemi kombinacemi zatěžovacích stavů. 

Geometrie rámu a dělení na konečné prvky uvádí obr. 1.
Vzhledem k jeho symetrii byla řešena jen polovina. Sloupy
jsou obdélníkového průřezu, příčle a konzola průřezu T;
referenční osa y prvků je vztažena k polovině výšky průře-
zů. Rozměry průřezů jsou uvedeny na obr. 3.

Příčle rámu a konzola jsou zatíženy stálým rovnoměrným
zatížením  a proměnným rovnoměrným zatížením g b

k. Slou-
py jsou zatíženy svislým rovnoměrným zatížením stálým po
celé výšce gk

col. V rámových styčnících působí stálé zatížení
silou Gk a na konci konzoly stálé ztížení silou G c

k. Konstruk-
ce byla zatížena třemi kombinacemi zatěžovacích stavů (sou-
činitele pro jednotlivá zatížení jsou uvedeny v tab. 1):

K1: zatížení stálé + plné proměnné,
K2: zatížení stálé + proměnné pouze na spodní příčli,
K3: zatížení stálé + proměnné pouze na horní příčli a na

konzolách.

Tab. 1. Zatížení

Obr. 1. Geometrie rámu, dělení konstrukce na konečné prvky

Obr. 2. Schéma zatížení

Zatížení Označení Intenzita γ f  (ČSN) γ f   (EN)

 50 kN m-1 1,2 1,35

 10 kN m-1 1,1 1,35

       G k 200 kN 1,2 1,35

 50 kN 1,1 1,35

užitné  50 kN m-1 1,3 1,50

stálé

b
kg

col
kg

c
kG
b
kq

Obr. 3. Geometrie průřezu 
a – sloupu, b – příčle
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V každém prvku příčlí a konzol byly voleny dva výztužné
typy (obr. 3b). Ve sloupech byl předpokládán pouze jeden
výztužný typ (obr. 3a). Minimální a maximální (= startova-
cí) přípustné plochy výztužných typů jsou uvedeny v tab. 2.

Výpočty byly provedeny podle ČSN [1] a EN [2] pro
beton třídy B20 (C16/20) a ocel 10 425 (B400A). Při výpoč-
tu podle [1] byl uvažován pracovní diagram oceli bilineární
s vodorovnou plastickou větví s výpočtovou hodnotou
mezního poměrného přetvoření výztuže v tahu esd = 10 ‰.
Mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku je ebd = 2,5 ‰ (bi-
lineární pracovní diagram), beton v tahu nepůsobil. Oba
pracovní diagramy odpovídají zásadám [1]. Výpočet podle
[2] byl proveden s bilineárním pracovním diagramem oceli
se zpevněním, které odpovídá třídě tažnosti A. Mezní poměr-
né přetvoření výztuže v tahu bylo omezeno na eud = 10,0 ‰
z možných 22,5 ‰. Pracovní diagram betonu byl zvolen
bilineární s mezním poměrným přetvořením betonu v tlaku
ecu3 = 3,5 ‰ .

Při výpočtech pro tři varianty úlohy byla vzata v úvahu jak
fyzikální nelinearita (podle uvedených pracovních diagramů
materiálů), tak geometrická nelinearita za předpokladu
malých deformací a pootočení. 

Obr. 4. Výztužné typy a sledované průřezy 
a – varianta A a B, b – varianta C1, c – varianta C2

�� Varianta A – porovnávací výpočet podle obou norem
s požadavkem splnění spolehlivosti z hlediska mezního sta-
vu únosnosti (MSÚ), to znamená, že v tlačených vláknech
betonu a v tažených vláknech výztuže nesmí být překroče-
ny hodnoty mezních poměrných přetvoření. Tyto veličiny
byly kontrolovány ve 27 průřezech na konstrukci, pro které
byly definovány na začátku nebo na koncích prvků tak, aby
plocha výztuže každého výztužného typu byla touto pod-

mínkou omezena zdola (obr. 4). Deformační podmínky ve
formě omezení průhybu, vyplývající z požadavku splnění
spolehlivosti z hlediska mezního stavu použitelnosti (MSP)
pro charakteristické hodnoty zatížení v kombinacích K1 až
K2 (se součiniteli zatížení rovnými 1), byly sestaveny v prů-
řezech uprostřed příčlí a na konci konzoly. Mezní průhyb
wlim byl zadán uprostřed příčlí hodnotou 20 mm (uzly 6 a 16,
viz obr. 1) a na konci konzoly v uzlu 9 hodnotou 7,5 mm.
Ve výpočtu se tato omezení neuplatnila, protože výsledné
průhyby v těchto uzlech konstrukce byly menší. O vyztuže-
ní tedy rozhodovaly omezující podmínky MSÚ.

Ve variantě A [1] bylo dosaženo mezního poměrného pře-
tvoření výztuže (resp. hodnot blízkých meznímu přetvoření)
v průřezech 1 (9,87 ‰), 11 (9,76 ‰), 13 (9,89 ‰), 14
(9,97 ‰), 16 (9,95 ‰), 18 (9,86 ‰), 21 (9,69 ‰) a 27
(5,48 ‰). Mezního poměrného přetvoření betonu bylo dosa-
ženo v průřezech 1 (-2,18 ‰), 13 (-2,18 ‰), 14 (-2,5 ‰)
a 27 (-2,16 ‰), a to vždy pro kombinaci zatěžovacích sta-
vů K1. V průřezech 1, 13, 14 a 27 bylo dosaženo optimální-
ho porušení nebo hodnot blízkých.

Ve variantě A [2] bylo v kombinaci zatěžovacích stavů
K1 dosaženo mezního poměrného přetvoření výztuže (hod-
not blízkých meznímu přetvoření) v průřezech 1 (9,91 ‰),
11 (9,83 ‰), 13 (9,92 ‰), 14 (9,99 ‰), 16 (9,98 ‰), 18
(9,98 ‰) a mezního poměrného přetvoření betonu v průře-
zech 1 (-3,44 ‰), 13 (-3,45 ‰), 14 (-3,50 ‰), 16 (-2,57 ‰)
a 27 (-3,16 ‰). Kombinace zatěžovacích stavů K2 byla roz-
hodující v průřezech 19 (9,72 ‰), 21 (6,03 ‰), 23 (3,79 ‰).
Výsledné plochy výztuže jsou porovnány v tab. 2.

Tab. 2. Plocha výztužných vrstev pro jednotlivé varianty řešení

As,max As,min A [1] A [2] B [1] B [2]

1 3 000 220 347 340 260 269

2 3 000 192 454 673 1 516 1 674

3 3 000 288 1091 1 388 2 959 2 950

4 3 000 288 415 411 328 337

5 3 000 0 129 123 40 49

6 3 000 0 129 124 40 49

7 3 000 0 129 124 1 739 1 228

8 3 000 288 505 646 2 365 2 536

9 3 000 288 1 179 1 490 2 959 2 950

10 3 000 288 2 325 2 720 2 959 2 950

11 3 000 288 1 223 1 385 2 653 2 881

12 3 000 0 381 378 1 266 1 192

13 3 000 0 130 128 40 49

14 3 000 0 130 136 40 49

15 3 000 192 319 386 232 241

16 3 000 192 1 094 1 041 804 736

17 3 000 192 2 154 2 176 2 959 2 950

18 3 000 192 2 692 2 725 2 959 2 950

19 3 000 192 2 851 2 874 2 959 2 950

20 3 000 0 127 123 40 49

21 3 000 0 127 216 52 55

22 3 000 192 1 254 1 215 232 241

23 3 000 192 319 312 232 241

24 3 000 192 323 557 461 773

25 3 000 192 647 1 000 1 852 1 752

26 3 000 192 783 1 171 2 928 2 896

8,25 0,64 2,038 2,38 3,71 3,865
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�� Varianta B – při výpočtu byly zpřísněny podmínky
vyplývající z mezního stavu použitelnosti (MSP). Hodnoty
mezních průhybů wlim byly zadány tak, aby omezily průhyby
uzlů (obr. 1) vypočítané ve variantě A (tab. 3), tj. wlim(6) =
= 6 mm, wlim(16) = 4 mm a wlim(9) = 2 mm. Ve sloupci
označeném MAX [1] A MAX [2] jsou průhyby v uzlech při
vyztužení konstrukce výztuží odpovídající maximálním pří-
pustným plochám výztužných typů. Ve výpočtech podle B ne-
bylo v žádném průřezu dosaženo mezní hodnoty poměrné-
ho přetvoření vláken betonu nebo výztuže. O vyztužení roz-
hodovalo omezení průhybu. Mezního průhybu v uzlu 16 by-
lo dosaženo v kombinaci zatížení K2 a v uzlech 6 a 9 v kom-
binaci zatížení K3 (v tab. 3 vyznačeno tučně). Kombinace
K1 nebyla z hlediska průhybu limitující. Plochy jednotli-
vých výztužných typů jsou v tab. 2. Omezení průhybu zname-
nalo nárůst objemu výztuže ve variantě B [1] o 82 ‰ a ve
variantě B [2]  o 63 ‰. 

Tab. 3. Průhyby v uzlech, objem výztuže

�� Varianty C1 a C2 – výpočet jako ve variantě A, ale na
konstrukci byly některé výztužné typy voleny tak, aby pro-
cházely přes více prvků. To znamená, že v těchto prvcích
byla požadována stejná výztuž (tab. 4). Výztužné typy byly
voleny tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnému vyztužo-
vání konstrukce.

Při změně plochy výztuže dochází i ke změně tuhosti jed-
notlivých prvků, a tím k redistribuci vnitřních sil na kons-
trukci. Byly porovnány vnitřní síly z optimalizačního výpoč-
tu podle normy [2] varianta A [2] a varianta B [2] s výpoč-
tem vnitřních sil na konstrukci vyztužené maximálními
přípustnými plochami výztuží (varianta MAX [2]). I tento
výpočet byl proveden za předpokladu fyzikálně nelineár-
ního chování materiálů a geometrické nelinearity. Vnitřní
síly ve významných průřezech rámu (obr. 4) jsou v tab. 5 a
na obr. 5.

Závěr
Ve všech variantách řešení podle normy [2] bylo dosaže-

no většího objemu výztuže než ve variantách podle [1]. Dů-
vodem jsou vyšší hodnoty návrhových zatížení, které se uva-
žují podle normy [2] při výpočtu meze únosnosti. Jsou dány
součiniteli zatížení, které podle eukokódů pro stálá zatížení
(působící nepříznivě) mají hodnotu 1,35 (podle povahy zatí-
žení 1,1-1,3 dle [1]) a pro proměnná zatížení 1,5 (1,2-1,4 dle
[1]). Konkrétní hodnoty součinitelů zatížení použité ve vý-
počtech podle obou norem jsou uvedeny v tab. 1. Dalším
důvodem jsou rozdílné hodnoty návrhových pevností jedno-

6 1,59 7,67 5,66 4,87 7,21 5,66

16 2,49 6,15 3,48 2,92 5,09 3,50

9 1,19 2,71 1,19 1,19 2,36 1,24

6 2,19 3,39 2,52 2,23 3,19 2,54

16 3,18 6,59 3,99 3,25 5,52 3,97

9 0,41 1,32 0,26 0,45 1,10 0,34

6 5,00 7,97 5,98 5,09 7,52 5,97

16 0,92 2,40 1,03 0,99 1,90 1,09

9 1,70 3,63 2,00 1,73 3,20 2,00

8,25 2,038 3,71 8,25 2,375 3,866

A [2] B [2]

K1

MAX 
[1]

A [1]
Průhyb v uzlech 

[mm]
B [1]

K2

K3

objem výztuže 

[10-2 m3]

MAX 
[2]

A [1] C1 [1] C2 [1] A [2] C1 [2] C2 [2]

1 347 336 279 340 270 429

2 454 445 495 673 672 746

3 1 091 1 083 1 388 1 391

4 415 404 411 338

5 129 123

6 129 124

7 129 124

8 505 505 646 645

9 1 179 1 180 1 490 1 522

10 2 325 2 298 2 720 2 712

11 1 223 1 193 1 385 1 372

12 381 378

13 130 128

14 130 136

15 319 308 386 384

16 1 094 1 041

17 2 154 2 176

18 2 692 27 251 2 941

19 2 851 2 874

20 127 123

21 127 216

22 1 254 1 216 1 215 1 210

23 319 312

24 323 557

25 647 1 000

26 783 1 171

2,375 2,345 2,9112,039 2,074
objem výztuže

[10–2 m3]
2,274

1 171 1 238

331 566

934 1 144
813 1 170

116 58 50 225

D
ol

ní
 v

ýz
tu

ž

ho
rn

í 
př

íč
el 695 692

1 773 1 693

2 552 2 344
2 863

do
ln

í 
př

íč
el

 

355 347 371 559

1 183 1 489

2 291 2 751

1 123 1 432

117 59 51 258

Varianta A

sloupy

H
or

ní
 v

ýz
tu

ž

ho
rn

í 
př

íč
el

do
ln

í 
př

íč
el

 

Tab. 4. Porovnání výsledných ploch výztuže při zadání jiných
výztužných typů 

Tab. 5. Vnitřní síly ve významných průřezech 

KZS průřez M [kNm] N [kN] M [kNm] N [kN] M [kNm] N [kN]

1 -314,7 -104,2 -267,3 -94,7 -305 -104,4

10 327,6 -104,2 375,7 -94,7 337,6 -104,4

13 -261,6 0 -261,6 0 -261,5 0

14 -425,5 100,6 -458,2 83,5 -438,2 100,6

23 215,3 100,6 182,3 83,5 202,3 100,6

24 11,2 -1 811,30 26,1 -1 811,30 8,8 -1 811,30

25 -7,5 -1 737,00 -38,3 -1 737,00 -12,5 -1 737,00

26 154 -758,3 158,3 -758,3 164,1 -758,3

27 -314,7 -697,5 -267,3 -697,5 -305 -697,5

1 -158,7 -66,1 -142,4 -65,8 -156,7 -71,6

10 145,3 -66,1 161,8 -65,8 147,5 -71,6

13 -177,2 0 -177,2 0 -177,2 0

14 -397,7 42,7 -443,9 33,5 -410,1 52,6

23 243,3 42,7 196 33,5 230,6 52,6

24 46,9 -1 473,80 65,3 -1 473,80 37,3 -1 473,80

25 -82,1 -1 399,50 -113,8 -1 399,50 -68,8 -1 399,50

26 138,4 -533,3 152,8 -533,3 165,2 -533,3

27 -158,7 -472,5 142,4 -472,5 156,7 -472,5

1 -303,2 -81,8 -251,4 -67,1 -290,6 -74,5

10 339 -81,8 391,1 -67,1 351,7 -74,5

13 -261 0 -261 0 -261 0

14 -236,3 105,9 -241,2 86 -241,1 92,3

23 67,4 105,9 62,4 86 62,5 92,3

24 -41,8 -1 586,30 -32,6 -1 586,30 -32,5 -1 586,30

25 90,1 -1 512,00 71,3 -1 512,00 55,6 -1 512,00

26 64,9 -758,3 50 -758,3 44,4 -758,3

27 -303,2 -697,5 -251,4 -697,5 -290,6 -697,5

K
2

K
3

Varianta MAX [2] A [2] B [2]

K
1
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tlivých materiálů, které jsou při výpočtu podle [2] nižší. Pro
výpočet meze únosnosti je podle této normy pro uvažovanou
třídu betonu C16/20 návrhová pevnost fcd = 10,7 MPa, podle
[1] pro odpovídající třídu betonu B20 je Rbd = 11,5 MPa.
Obdobně návrhová pevnost výztuže B400A podle [2] je 
fyd = 348 MPa a podle [1] (ocel 10 425) Rsd = 375 MPa. 

Na jednoduché konstrukci byla potvrzena správnost algo-
ritmu a získaných výsledků. Porovnáním příkladů bylo do-
kumentováno, že i malé zásahy projektanta mohou ovlivnit
optimálnost řešení, což může opodstatnit a odůvodnit využi-
tí optimalizovaného návrhu, zejména u hromadně vyrábě-
ných betonových konstrukcí, případně prvků. 

Článek vznikl za podpory projektu 1M0579 MŠMT ČR
v rámci činnosti Výzkumného centra CIDEAS. Při ře-
šení byly využity teoretické výsledky dosažené v projek-
tech 103/09/H085 GA ČR „Moderní kompozitní kon-
strukce“ a FI-IM5/136 MPO „Vláknocementové kompo-
zity s nekovovou výztuží RFCC“.
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Laníková, I. et al.: Optimization Possibilities of Design of
Reinforced Concrete Structures

This paper presents linearization of the non-linear for-
mulation of optimized design of concrete frames and pos-
sibilities of applying linear programming algorithms.
The basic formulation of optimal design was presented in
paper [3]. The correctness of the described algorithm is
demonstrated on design optimization of longitudinal
reinforcement of a plane frame structure.

Laníková, I. u. a: Möglichkeiten der Optimierung des
Entwurfs von Stahlbetonkonstruktionen  

Im Artikel wird die Linearisierung allgemeiner nichtlin-
earer Beziehungen für die Optimierung des Entwurfs
der Längsbewehrung von Stahlbetonrahmen aus dem
Artikel [3] beschrieben. Es wird die Möglichkeit der
Anwendung der linearen Programmierung für die
Lösung dieser nichtlinearen Aufgabe aufgezeigt. Die
Funktionsfähigkeit des Verfahrens wird am Beispiel des
Entwurfs der Längsbewehrung eines ebenen Rahmens
nachgewiesen.

Obr. 5. Vliv změny tuhosti rámu na redistribuci vnitřních sil

24. – 26. května 2011
Frankfurt nad Mohanemtechtextil
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Optimalizace laminovaných kompozitů pomocí
vlastních parametrů

prof. Ing. RNDr. Petr PROCHÁZKA, DrSc.
Ing. Šárka PEŠKOVÁ

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek se zabývá volbou různých účelově zaměřených
jakostních funkcionálů a dokazuje jejich platnost a účel
na typickém příkladu laminované stěny. Tyto důkazy jsou
prováděny s tím, že zobecnění na jiné typy konstrukcí je
nasnadě. Optimalizace je uvažována vzhledem k různým
požadavkům uživatele, např. na nejvyšší možnou únos-
nost konstrukce nebo na vyloučení napětí z vrstev.

Úvod
Původní myšlenka formulací optimalizačních úloh tohoto

typu vycházela z prací Dvoraka a dalších [1], [5], [6], 
z nichž poslední dvě byly zaměřeny na optimální předpí-
nání laminovaných kompozitních válců. Ukazuje se napří-
klad, že při optimalizaci určitého funcionálu lze dosáhnout
takových předpětí v kompozitu, že výsledkem je rovnoměr-
ně rozdělené napětí po výšce válce. V těchto pracích před-
ložené jakostní funkcionály lze zobecnit a formulovat opti-
malizační úlohy, které lze dobře využít v praxi. Cílem této
studie je předložit konkrétní tvary jakostních funkcionálů a
ukázat jejich význam. Mezi zajímavé tvary patří ten, který je
uveden v práci Procházka [7], prokazující, že optima je do-
saženo jak pro minimální napětí, tak i pro přetvoření.

Stavební konstrukce jsou obvykle posuzovány po odbor-
ném návrhu inženýrů. Opačný postup je obsažen v optima-
lizačních návrzích, v nichž se volí sofistikovaný postup, jak
nejlépe konstrukci navrhnout z různých hledisek. Typickým
hlediskem je minimální cena při zachování únosnosti kon-
strukce.

Teoretické základy jsou položeny v knize Rockafellara
[2], který shrnul dosud známé postupy, přinesl nové formu-
lace a řešení teoreticky odůvodnil a ozřejmil. Haslinger a Neit-
taanmaki [3] předložili formulace a řešení optimalizačních
problémů pro aplikace metody konečných prvků, která je
pro široké spektrum inženýrských úloh nejužitečnější. 

Cílem práce Pohlaka [4] je optimalizace rozsáhlých kom-
pozitních plastů včetně navržení jejich výroby. Zvláštní po-
zornost je věnována zesílení nedůležitějších míst plastových
skořepin sklobetonovými kompozitními vrstvami. Jakostní
funkcionály jsou voleny tak, aby bylo dosaženo časově i
materiálově optimálních stavů. Jde tedy o vícesměrnou opti-
malizaci.

Zmíněné laminované konstrukce mohou být využity v
širokém spektru stavebních konstrukcí, ale také v námořní
dopravě, při posuzování konstrukcí ponorek [5], v leteckém
průmyslu, při návrhu chladicích věží, tunelových obezdívek
apod. Nosnost různých laminovaných konstrukcí závisí na
postupu při vytváření lamel, jejich předpínání, ochlazování a
oteplování apod. Tyto změny ovlivňují hodnoty celkových
napětí a přetvoření. Klasickým příkladem pro využití vlast-
ních pnutí, resp. vlastních deformací, je zmrazování zeminy,

zmrazování částí mostů pro přirozené předepnutí, a přiro-
zená aplikace je nejen na kompozity, ale i na “functionally
graded materials”. 

Idea využití vlastních parametrů jako návrhových vychází
z článku [1], v němž je předložena analýza transformačního
pole (TFA), a z aplikací na optimalizaci laminovaných kom-
pozitů, které byly optimálně předpínané [5], [6]. Základem
je určení vztahů mezi vlastními parametry (vlastním napětím
a vlastním přetvořením) a napětím, které vlastní parametry
vyvolávají v jednotlivých laminech. Podobně je tomu i
v naší studii, v níž celková napětí nebo celkové deformace
jsou vyjádřeny pomocí lineárního obalu napětí od vnějšího
zatížení a dále vlivu jednotlivých vlastních parametrů zavá-
děných v laminech.

Hlavním cílem je ovšem rozšířit formulace optimalizač-
ních problémů uvedených v předchozích pracích o analýzu
vlastností jiných jakostních funkcionálů, které však též
závisí na vlastních parametrech. Důkazy vlastností formulo-
vaných úloh jsou provedeny na laminované stěně namáhané
jednoduchým tahem. Rozšíření platnosti závěrů plynoucích
z výsledků na této zjednodušené konstrukci lze uplatnit pro
složitější konstrukce, např. pro pseudotrojrozměrné kon-
strukce vyhovující zobecněnému stavu rovinné deformace.
Výsledky, které jsou uvedeny v této práci, lze aplikovat i na
vícesměrné optimalizace, jako je tomu například v [8]. 

Numerický postup
Laminované kompozity lze optimalizovat z různých hle-

disek, např. materiálových, z hlediska geometrického uspo-
řádání, předpětí. Vždy je však třeba nalézt vhodný jakostní
funkcionál, který odpovídá cílům navrhovatele konstrukce.
Cílem příspěvku je ukázat možné typy jakostních funkcio-
nálů volených tak, aby formulovaly cíle, které se mohou
u kompozitních konstrukcí vyskytnout. Návrhovými para-
metry jsou vlastní pnutí nebo vlastní deformace. Studie je
provedena na laminované desce, která je tažena, a vnitřní
funkce jsou počítány za předpokladu zobecněného stavu
deformace, tj. podélné přetvoření není nulové, ale konstant-
ní. Tato konstanta je však neznámá a je počítána jako další
parametr úlohy. Laminovaný nosník je složen z vrstev
s různým modulem pružnosti a různou tlouš�kou. Tyto para-
metry jsou uvažovány jako předem pevně zvolené. 

Základní úvahy
Laminované kompozity mohou mít tvar desky, válce, ob-

louku, skořepiny apod. Při jeho optimalizaci se může vy-
cházet z různých předpokladů, např. lze optimalizovat na-
pětí, posuvy, ale obecně i tlouš�ku jednotlivých vrstev, úhly
sestavy vláken atd. K nejdůležitějším prvkům při takové
optimalizaci patří volba jakostního funkcionálu a volba ná-
vrhových parametrů. Zde volíme různé jakostní funkcioná-
ly, ale používáme jednotně vlastní deformace, resp. vlastní
pnutí jako návrhové parametry. Ukazuje se, že výše jmeno-
vané konstrukce se chovají velmi podobně, a proto pro
diskuzi vlivu různých optimalizačních formulací na mecha-
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nické vlastnosti laminovaných kompozitů můžeme vycházet
z desky, která vyhovuje zobecněnému stavu deformace.
Vlevo je vetknuta a na pravém okraji působí síla určité ve-
likosti. Cílem je dokázat význam funkcionálu, který bude
účelově zvolen, pro konkrétní záměry projektanta. Důkazy
budou provedeny standardní výpočtovou metodou, matema-
tické pozadí nebude uvedeno. Geometrie a mechanické
vlastnosti uvažované desky jsou zřejmé z obr. 1.

Obr. 1. Geometrie a mechanické vlastnosti nosníku

Zavedeme předpoklad o konstantním přetvoření všech lamin 

ε1 = ε2 = ε3 = ... εn = ε = konst. (1)

Vyplývá z něj rovněž

u1 = u2 = u3 = ... un = u = Lε . (2)

Za těchto podmínek platí Hookeův zákon ve tvaru

(3)

neboli

(4)

Označme síly ve vrstvách i symbolem Ni. Podmínka rov-
nováhy pro celou konstrukci a libovolnou sílu F vede na

(5)

Celková deformace a napětí ve vrstvách 

(6)

V dalším nás bude zajímat deformační energie. Vnitřní
energie Eint je definována vztahem 

(7)

jelikož Ωi = Lbi. 

Komplementární (duální) energii Eint*  lze vyjádřit 

(8)

Vzhledem k tomu, že úloha je lineární, můžeme vyjádřit
napětí z (6) ve vybrané lamině i formou superpozice napětí
σ 0

i , které je odezvou na vnější zatížení bez vlivu vlastních
parametrů, a dále lineární kombinací vlivů vlastních para-
metrů postupně zaváděných v jednotlivých vrstvách (vždy
právě v jedné i), zatímco vliv vnějšího zatížení je nulový
stejně jako vlastní parametry v ostatních vrstvách j, j ≠ i.
Napišme nyní předchozí verbální popis (6) v lamině i takto

(9)

kde Dij je příčinková matice vytvářená jednotkovým vlast-
ním pnutím v lamině j při nulové F a vyvolávající v lamině
i napětí σi . Podle definice σ 0

i z (6) pro λ i = λ j = 0 je rovno

(10)

zatímco pro příčinkové matice máme opět podle (6)

(11)

kde δij je Kroneckerovo delta. Z posledního vztahu ovšem
okamžitě plyne, že mezi příčinkovými maticemi je platný
vztah

(12)

Skutečně, vynásobíme-li rovnici (11) z obou stran bi a
sečteme obě strany přes i, dostaneme

Poslední vztah je nejen užitečný, ale i jedním z rozhodu-
jících pro další důkazy.

Podmínka minimálního napětí
V tomto odstavci se zaměříme na minimalizaci napětí

v laminované desce z obr. 1. Uvažujme funkcionál Πσ, který
je prvním jakostním funkcionálem v naší studii. Jeho kon-
strukce odpovídá požadavku na minimální napětí, přičemž je
nutné přihlížet jak ke kladnému, tak zápornému napětí, takže
je třeba minimalizovat Πσ ve smyslu nejmenších čtverců

(13)

=
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Poznamenejme, že pokud poměr bi / Ei je konstantní pro
všechna i, pak funkcionál, který se má minimalizovat, je přes-
ně roven vnitřní energii v Lagrangeově principu. Podmínka
minima vede na soustavu lineárních algebraických rovnic
pro neznámé λ ≡ {λ1, λ2,..., λn}

(14)

Dále důkaz provedeme indukcí. Nejprve položíme n = 2,
takže poslední vztahy vedou na systém dvou rovnic pro dvě
neznámá vnitřní pnutí

(15)

Jednoduchým výpočtem zjistíme z (12) pro i, j = 1, 2, že 

(16)

z čehož plyne, že vlastní pnutí jsou vzájemně závislá. Nyní
nás zajímá vyjádření této závislosti. Systém (15) můžeme
přepsat 

(17)

a zřejmě první a druhý sloupec v matici soustavy jsou li-
neárně závislé vzhledem k (12), což odpovídá (16). Soustava
(17) má tedy nekonečně mnoho řešení. Hodnost matice je te-
dy rovna 1. Dále máme důsledek, že existuje nekonečně mno-
ho řešení, ale vazba mezi řešeními je 

σ1 = σ2, (18)

což bylo třeba dokázat. Tento výsledek odpovídá fyzikální-
mu významu vlastních pnutí: nelze konstrukci předepnout
tak, abychom vyloučili celkové napětí (které by bylo všude
rovno nule). To by neodpovídalo rovnováze vnitřních a
vnějších sil. 

Nyní nás zajímá vazba mezi vlastními pnutími. Dosaze-
ním podmínky (18) do (9) dává

E1F + b2E2λ1 – b2E1λ2 = E2F – b1E2λ1 + b1E1λ2, (19)

z čehož                                               ,

takže např. pro λ2 dostaneme

(20)

Jak nyní vpadá vyjádření např. σ1? Z (9) plyne 

(21)

vzhledem k (20). Napětí již tedy nezávisí na vzájemně závis-
lých vlastních pnutích, která absolutní velikost samotných
napětí neovlivňují. Optimalizací se dosáhne stejných hodnot
napětí v každé vrstvě. 

Nyní zobecníme počet vrstev na n > 2. Stačí dokázat, že

(22)

což lze provést indukcí. Platí, že podmínka minima funkcio-
nálu (13) vede pro počet vrstev n k (14), což lze přepsat 

(23)

Obecně ovšem platí i (12). Porovnáním obou sum dojdeme
k výsledku

σ1 = σ2 = ... = σn, (24)

tedy že napětí jsou rovnoměrně rozdělena po vrstvách. To je
také očekávaný výsledek. Pouze vlastní pnutí, resp. vlastní
deformace, je třeba určit tak, aby bylo dosaženo optimálního
rozdělení napětí. Jestliže platí (24), pak např. z (18) plyne
(19), a posléze i (20). Zobecněním (20) ovšem dostaneme

.   (25)

Jeden z případů je zajímavý. Nech� vlastní pnutí ve vrstvě j
je nulové. Potom dostaneme

(26)

Ze vzorce (26) plyne závažný důsledek, a to že v některých
případech je možné, že vlastní pnutí pro některé i je záporné,
např. při předpínání může vzniknout tlak v předpínacích ka-
belech, což je nepřípustné. Tento nedostatek však snadno od-
straníme například nulováním předpětí ve vrstvě s minimál-
ním vnitřním pnutím. Také se může stát, že ve všech vrstvách,
nebo aspoň v nějaké podmnožině vrstev, je modul pružnosti
E stejný. Potom vlastní pnutí jsou si rovna a jejich hodnota
je libovolná. 

Závěr: Bylo dokázáno, že zavedením vlastních pnutí (alter-
nativně vlastních deformací) se dosáhne minima napětí ve
vrstvách při volbě hodnot vlastních pnutí podle vzorce (25),
speciálně (26), a to vždy tak, že aspoň jedna vrstva není
vlastním pnutím zatížena. Pokud jsou moduly pružnosti v jed-
notlivých vrstvách rozdílné, platí (25), ale pro vrstvy se stej-
nými moduly pružnosti jsou v těchto vrstvách vlastní pnutí
stejná a s libovolnou hodnotou. Optimalizační úloha vede
na konstantní rozdělení napětí ve vrstvách. 

Podmínka minima lagrangiánu
V této části se budeme zabývat chováním funkcionálu,

který popisuje optimalizaci lagrangiánu s návrhovými para-
metry, definovanými pomocí vlastních pnutí, resp. vlastních
přetvoření. K vyjádření vztahu mezi napětími a vlastními
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přetvořeními se využívají zejména rovnice (7) a (8). Celková
deformační energie plyne z Lagrangeova principu, který
v našem případě vyžaduje formulaci energetického funkcio-
nálu ve tvaru

Π1 = Eint – Eext , (27)

kde první člen pravé strany je vnitřní energie, vyjádřená v (7),
a vnější energie  

(28)

Dosazením do (27) za vnitřní energii z (7) a za vnější
energii z (28) a dále diferencováním Π 1 v (27) podle λ k a po-
ložením výsledku nule dostaneme podmínku extrému (mi-
nima) lagrangiánu ve tvaru 

(29)

První člen levé strany poslední rovnice lze přepsat po
dosazení definice příčinkových matic Dik podle (11)

(30)

Abychom mohli dále poslední vztahy upravit, vynásobí-
me druhou rovnici (6) veličinou bi a výsledek sečteme přes
přípustná i. Postupně dostaneme

(31)

Rovnice (29) a (31) vedou na vztah

. (32)

Vzhledem k faktu, že bk ≠ 0 a E ≠ 0, dostaneme z posled-
ní rovnice, že napětí ve vrstvě k je nulováno. Využijeme
nyní (9)-(11) k výpočtu příslušného λ k. Z uvedených rov-
nic dostaneme

(33)

Jelikož pracujeme v intencích lineární algebry, můžeme
zobecnit tvrzení, že zavedením vlastních pnutí do m > n
vrstev vede v nich optimální řešení k vynulování napětí.
Vlastní pnutí má pak hodnotu podle vztahu (33). Podobně
jako v předchozím evidentně platí, že lze požadovat mini-
malizaci pouze vzhledem k m > n vlastním pnutím. Vzhle-
dem k rovnováze není možné anulovat napětí ve všech
vrstvách.

Závěr: Z uvedeného plyne, že minimalizujeme-li celkovou
energii ve smyslu Lagrangeova principu, dostaneme nulová
napětí ve vrstvách, ve kterých bylo optimálně zavedeno
předpětí. Hodnota předpětí je rovna (33). 

Minimalizace vnitřní energie
Podle (7) lze vnitřní energii vyjádřit vztahem

Dosadíme-li za σi z (9) a derivujeme-li výsledek podle λ k,
dostaneme

(34)

Z rovnice (12) však plyne

Porovnáním obou posledních vztahů dostaneme, že poměr
σi / Ei = konstanta. Z toho plyne, že použitím druhé rovnice
(6) platí λi / Ei = λj / Ej pro libovolná přípustná i, j.

Závěr: Minimalizace vnitřní energie vede na konstantní roz-
dělení poměru σi / Ei a je dosaženo pro λi / λj = Ei /Ej. Opět
získáme nekonečně mnoho řešení vlastních pnutí, která jsou
nyní afinní.

Minimalizace napětí s vahou danou plochou
Zatímco minimum komplementární energie se nejeví být

významným z hlediska aplikací, minimalizace napětí váže-
ného plochou je zajímavější. Uvažujme tedy funkcionál

(35)

Snadno se ukáže (porovnáním výsledků odd. 2.2), že platí

σibi = σjbj pro všechna přípustná i, j ⇒ Ni = Ni ,

a tedy bude dosaženo rovnosti sil ve všech vrstvách nezá-
visle na tlouš�ce a materiálových vlastnostech. Přitom pro
vlastní pnutí platí vztah

i ≠ j. (36)

Speciálně pro λ j = 0 dostaneme

(37)

Závěr: Minimalizace napětí s vahou danou plochou vede
na stálé síly v jednotlivých laminech, přičemž minima je
dosaženo pro vlastní pnutí podle vzorce (36).

Rozšíření jakostních funkcionálů na válcové lamináty
Uvažujeme nyní laminátovou válcovou konstrukci, jejíž

vrstvy jsou popsány Ω i = 1, ..., n, přičemž n je počet jed-
notlivých vrstev. Geometrické uspořádání je znázorněno na
obr. 2 a obr. 3.

=

.
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Obr. 2. Geometrické uspořádání diskutovaného tělesa

Obr. 3. Příčný řez laminovanou konstrukcí

Příklad aplikace
Válcová laminátová kompozitní konstrukce je dána geo-

metrií z obr. 2 a obr. 3. Uvažujeme válcový souřadnicový sys-
tém 0rθz. Vnější hydrostatické tlakové zatížení p = –20 MPa,
tlouš�ka konstrukce je 50 cm, vnější poloměr je 4 m. Kon-
strukce je vytvořena z pěti stejně tlustých vrstev. Koeficien-
ty matice tuhosti laminátu AS4/3501 – 6(012/9038) jsou Lrr =
= 14,240 GPa, Lrθ = 5,73 GPa, Lrz = 6,506 GPa, Lθθ =
= 112,847 GPa, Lθz = 5,73 GPa, Lzz = 49,792 GPa.

Jelikož meridiánová (tangenciální) napětí převažují nad
dalšími složkami tenzoru napětí, v optimalizačním problé-
mu jsou uvažovány pouze tyto veličiny. Meridiánová vlast-
ní přetvoření jsou také jedinými složkami tenzoru vlastních
deformací – argumenty v jakostním funkcionálu. Optimali-
zační postup vedoucí k minimalizaci jakostního funkcionálu
vychází z předpokladu, že meridiánová vlastní přetvoření
jsou zavedena ve vrstvách 1, …, 4, průměrné meridiánové
napětí v tlaku ve válci má hodnotu -200 MPa po optimaliza-
ci. Průměrná meridiánová napětí ve vrstvách jsou vypočítá-
na počítačovým algoritmem podle vztahu

σθθ = (–208,90 – 203,68 – 199,28 – 195,60 – 192,56)T MPa

a výsledná optimální vlastní přetvoření

μθθ = (–1,864 – 1,274 – 0,772 – 0,350)T * 10–4 .

Příčinková matice (tenzoru druhého řádu)

Závěr
V článku jsou diskutovány různé typy jakostních funk-

cionálů vedoucích k optimálně předpjaté laminátové kom-
pozitní konstrukci dutého laminovaného válce. Obecně se
vychází ze zobecněného stavu rovinné deformace, který cha-
rakterizuje pseudotrojrozměrný numerický model pro řešení
daného problému. V aplikacích jsou uvažovány pouze me-

ridiánové směry, protože jejich hodnoty převládají nad ostat-
ními složkami tenzorů napětí i vlivu předpětí (vlastních de-
formací). Radiální napětí jsou v tomto případě zanedbatel-
ná. Důkazy o platnosti zvolených funkcionálů jsou provede-
ny pro laminovanou stěnu.

Článek vznikl v rámci projektu P105/10/0266 GA ČR 
a výzkumného záměru CZE MSM 6840770001.

Literatura
[1] Dvorak, G. J.: Transformation Field Analysis of Inelastic

Composite Materials. Proc. Royal Soc. Lond. A 437, 1992, 
311-327.

[2] Rockafellar, R. T.: Conjugate Convex Functions in Optimal
Control and the Calculus of Variations. Journal of Mathematical
Analysis and Applications, October 1970; 32, (1): 174-222.

[3] Haslinger, J. – Neittaanmaki, P.: Finite Element Approximation
for Optimal Shape, Material and Topology Design, 2nd edition.
Chichester – New York, Wiley 1996. 

[4] Pohlak, M. – Majak, J. – Karjust, K. – Küttner, R.: Multi-Criteria
Optimization of Large Composite Parts. Composite Structures
92, 2010, 2146-2152.

[5] Dvorak, G. J. – Prochazka, P. P.: Thin-Walled Composite
Cylinders with Optimal Fiber Prestress. Composites B, 27B,
1996, 643-649.

[6] Dvorak, G. J. – Prochazka, P. P. – Srinivas, M. V.: Design and
Fabrication of Submerged Cylindrical Laminates. Int. J. Solids
and Structures, 4, 36, 1999, 3917-3943.

[7] Prochazka P. P. – Dolezel, V. – Lok, T. S.: Optimal Shape
Design for Minimum Lagrangian. Engineering Analysis with
Boundary Elements 33, 2009, 447-455.

[8] Tomás, A. – Martí, P.: Shape and Size Optimisation of Concrete
Shells. Engineering Structures 32, 2010, 1650-1658.

Procházka, P. – Pešková, Š.: Optimization of Laminated
Composites Using Eigenparameters

This study is focused on a choice of intentionally orient-
ed various cost functionals and proves their validity on a
typical example of a laminated plate. These proofs are
carried out on the above mentioned laminated structure
with an emphasis on obvious easy generalization to more
complicated structures. The optimization is considered
with respect to different requirements of users; the high-
est bearing capacity of the structure is requested, exclu-
sion of stresses from concrete layers, for example. 

Procházka, P. – Pešková, Š.: Optimierung laminierter
Verbundbauteile durch Anwendung Eigenparameter 

Durch die Wahl zweckmäßig orientierter Qualitäts-
funktionale wird deren Gültigkeit und Zweck am typi-
schen Beispiel einer laminierten Wand nachgewiesen.
Diese Nachweise werden mit der Maßgabe vorgenom-
men, dass die Verallgemeinerung für andere Konstruk-
tionstypen ziemlich auf der Hand liegt. Die Optimierung
wird mit Rücksicht auf verschiedenen Forderungen des
Benutzers betrachtet. Zum Beispiel wird die Forderung
einer höchstmöglichen Tragfähigkeit der Konstruktion
oder des Ausschlusses von Spannungen aus den Schich-
ten gestellt. 

.
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Analýza vrcholové části spoje lepené 
lamelové konstrukce

Ing. David MIKOLÁŠEK
VŠB – TU Ostrava 

Fakulta stavební

Cílem příspěvku je porovnání dvou přístupů k mode-
lování a analýze spojů u dřevěné lepené lamelové kon-
strukce s ocelovými mechanickými spojovacími pros-
tředky. Hlavním tématem je zjištění a popis přerozdělení
deformací na kontaktních plochách mezi jednotlivými
částmi dřevěné a ocelové konstrukce a zjištění tuhosti
vrcholového ocelového kloubového spoje s kolíky. 

Model v programu ANSYS 
V této části se volně navazuje na výsledky z článku [4].

Numerický model trojrozměrného rámu měl ověřit vliv vne-
sení vnějšího zatížení z kombinace NC41 do jednotlivých
částí. Následně byl porovnán s výsledky z prutových mo-
delů a hodnocen. Výstupem bylo zjištění poměrně přesné-
ho přerozdělení napětí na modelu ANSYS v porovnání s mo-
delem SCIA. To vedlo k závěru, že zjednodušené postupy
výpočtu napětí na jednotlivých částech této konstrukce
jsou ve shodě se získanými hodnotami napětí na modelu 
v ANSYS.

Následný model vrcholové části byl sestaven pro přesněj-
ší zjištění průběhu deformací  kombinace NC57 a NC57 + 
+ n · 5. Model konstrukce je použit z předešlého modelu rá-
mu. Byla vzata část a zatěžována po krocích silovým zatíže-
ním. Vnější vazby (obr. 1) jsou na konci prutu LLD (lepené
lamelové dřevo) simulovány jako vetknutí (neposuvné vaz-
by ve všech směrech) a zatížení po krocích je situováno na
čep (obr. 3b). U kombinace NC57 se vyskytuje maximální
svislá síla, která má snahu otáčet kloubovým spojem. Na
tomto modelu bylo zjiš�ováno, jaké deformace, popř. síly,
budou vneseny do kolíkového spoje a jak se bude spoj jako
celek chovat.

Kombinace NC57 + n · 5 pak je pouze vykonstruovaná
zatěžovací varianta, která má nastínit chování kloubového
spoje pro  výjimečný případ zatížení, při němž se svislá síla
Vz zvětšuje, zatímco vodorovná složka zůstane konstantní.
Jde pouze o ověření chování modelu pro limitní namáhání

(hodnoty silových namáhaní pro tuto variantu zatěžování
jsou na hranici únosnosti fyzického spoje). Pro reálné kon-
strukce tohoto typu nemohou v běžném užívání nastat.  

Po výběru jednotlivých kombinací a zjednodušeném ově-
ření je z modelu rámu ANSYS vybrán vrcholový spoj, který
je pak po krocích zatěžován silami. Na této části konstrukce
je pak sledována deformace a tuhost spoje při zmíněných
kombinacích (NC57 a NC57 + n · 5). Zatěžování probíhá ve
dvou cyklech. V prvním je čep (obr. 2) zatěžován svislou si-
lou Vz 0,00-40,20 kN a vodorovnou složkou Hx 0,00-360,78 kN.
Jakmile je konstrukce zatížena, svislá síla Vz se začne zvět-
šovat od 20,00 do 353,30 kN, zatímco vodorovná zůstává
v hodnotě Hx = 360,78 kN.

Vzhledem k hodnotám tuhosti spoje zjištěným podle DIN
1052 a hodnotám na numerickém modelu byly provedeny
dodatečně dva modely. Důvodem je zpřesnění rotační tuhos-
ti vrcholového spoje a kontrola numerickými zkouškami. 
U modelů NC 07 a NC 08 byla vynechána vodorovná síla
Hx , u modelu NC 08 byla odstraněna i otlačná plotna na čele
dřeva. Cílem bylo porovnání vlivu vodorovné síly Hx a čelní
otlačné ocelové plotny na stabilitu kloubového spoje a jeho
rotační tuhosti.

Data získaná v programu ANSYS budou porovnávána
s následujícími předpoklady o chování spoje, jež uvažují
okrajové podmínky v rámci zachování lineárních vztahů (ma-
teriál a deformace):
– vodorovná síla je celá přenášena přes tlakový kontakt

dřevo/ocelová plotna;
– svislá síla je částečně přenášena třením mezi kontaktem

dřevo/ocelová plotna, součinitel tření v klidu je uvažo-
ván 0,2;

– ocelové kolíky se zapojí do tuhosti ve chvíli, kdy mo-
mentová podmínka rovnováhy k okraji ocelové plotny
nebude v rovnováze (moment od stabilizující vodorovné
síly Hx k okraji ocelové plotny bude roven nebo menší
než moment od svislé síly Vz k tomuto bodu);

Obr. 1. Geometrie + vnější vazby – vrcholový spoj

Obr. 2. Deformace spoje
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– natočení spoje se skládá ze dvou složek (natočení ve spoji
– rotační tuhost spoje + natočení konstrukce LLD jako
celku).

Zjednodušená geometrie zkoumané vrcholové části spoje je
na obr. 1, deformace a vychýlení vrcholu spoje na obr. 2. Je
vidět zatlačení a otočení spoje v oblasti kontaktu spoje s dře-
věnou částí konstrukce.

Pro kombinaci NC57 je spoj namáhán silami Hx = 360,68 kN
a Vz = 40,80 kN. Pro tento stav, který je obsažen v reálné kom-
binaci NC57, jsou deformace i síly v normou daných oblas-
tech (víceméně v pružných oblastech mimo kolíkový spoj –
podle normy má spoj být duktilní, takže se určitá přetvář-
nost, měkkost ocelového spoje vyžaduje, zabrání se tak lo-
kálnímu vnášení velkých sil do „měkčího“ dřeva a možnos-
ti roznesení sil na další spojovací prostředky ve skupině).

Napětí na kolících je 374 MPa, u dřevěné části konstrukce je
tlakové napětí 22 MPa rovnoběžně s vlákny. Při této volbě sítě
a okrajových podmínkách však nejsou hodnoty napětí na prv-
cích průkazné, ale drží se v mezích přijatelných předpokladů.

Spoj pro kombinaci NC57 + n · 5 na obr. 4 a obr. 5 je již
zatěžován svislou silou Vz, jež nabývá hodnot 0,00-353,30 kN,
a vodorovnou konstantní silou Hx = 360,68 kN. Vidíme, že
kolíky jsou již na 648 MPa v tlakovém napětí a spoj ocelo-
vé části se znatelně odchyluje od čela dřevěné konstrukce
(obr. 5). Proti zjednodušenému předpokladu již není celá
plocha v převažujícím kontaktu ocel/dřevo, ale vlivem svis-
lé síly 353 kN se ocelová plotna deformuje a začíná znatel-
něji namáhat také kolíkový spoj jak od svislé složky Vz, tak
od vodorovné složky Hx. 

Pokud použijeme zjednodušené vztahy rovnic (1)-(9)
z článku [4], dostaneme výslednou sílu na nejvzdálenější
kolík Fvv = (FV

2 + FM
2)1/2 = 51,00 kN. Ta je již mimo meze

pro únosnost kolíku (reálný kolíkový spoj má pro běžné
výpočty pro krátkodobé zatížení ještě 50% rezervu proti nor-
mou udávaným hodnotám, ale uvedených 648 MPa v napě-
tí v tlaku je na hranici reálného použití kolíku. Naměřené
hodnoty meze únosnosti pro kolík jsou 540-670 MPa, v těch-
to hodnotách ocel zcela plastizuje bez rezervy.). Úhel mezi
vektory sil od momentu a posouvající síly β = arctg(FV /FM) =
= 60˚ (pro tento případ jsou zavedena zjednodušení ohledně
přerozdělení sil, zachování těžiš�, pružného chování atd.).
Pokud výsledný úhel porovnáme s obr. 5, dojdeme k závě-
ru, že směr, a do jistě míry i velikost, deformace odpovídá
přibližně vypočtené hodnotě β = 60˚. V tomto případě má
posouvající síla již rozhodující vliv na deformaci kolíkové-
ho spoje. Je vidět také vodorovná deformace od momentu
způsobeného svislou Vz.

Pro ilustraci uvedeme vyčíslení momentové podmínky rov-
nováhy k hornímu okraji ocelové plotny:

M1 = Hx · h/2 = 360,68 · 0,48/2 =  85,56 kNm,

M2 = Vz · e1= 353,30 · 0,07 =  24,73 kNm.

a)

b)

Obr. 3. Detail vrcholového spoje + kombinace  NC57 + n · 5 

a) b)

Obr. 4. ANSYS – deformace části vrcholového spoje NC57 + n · 5 

Obr. 5. ANSYS – deformace ocelového vrcholového 
spoje NC57 + n · 5 
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Pro M1 > M2 nedojde k otáčení ocelové vrcholové plotny
(kolíky by měly přenášet teoreticky pouze sílu Vz – Vft , tedy
třecí síla je rovna Hx · 0,2, což je 360,00 · 0,20 = 72,00 kN).
Ale jak je vidět, vzájemná provázanost tuhosti konstrukce a
jejích jednotlivých částí se natolik ovlivňuje, že kolíkový
spoj je již od počátku namáhán také posouvající silou a jejím
otáčivým účinkem. Z dosažených výsledků je možno sesta-
vit orientační rotační tuhost spoje. Zjednodušená hodnota
pro kolíkový spoj  KϕII = 4 MNm rad–1 podle (7) je pouze 
orientační, ve skutečnosti se zapojí do tuhosti i čelní ocelo-
vá plotna a do rovnováhy se zapojí zřejmě i síla Hx (v tomto
případě je mírně stabilizující).

Výsledky na kontaktních plochách znázorňuje obr. 4b. Tři
pole rozsahu barev představují status dotyku kontaktních
ploch – v levé části blízký kontakt, prostřední proklouzává-
ní a v pravém dolním rohu dotyk ploch, kdy je kontakt jed-
noznačný, v tomto místě jsou plochy v plném kontaktu.
Napětí v tlaku na dřevěné lepené lamelové konstrukci podél-
ně s vlákny 9 MPa vidíme na obr. 5b. V levém horním
kroužku vidíme tlakovou zónu od čelní otlačné ocelové plot-
ny. V dolním pravém kroužku je patrné, jak síla ve spod-
ních kolících, vzniklá od momentu způsobeném svislou
silou Vz, se snaží rozevřít spoj směrem ven od vnitřní ocelo-
vé plotny. Dle příslušných norem se tato místa musí opatřit
svorníky, popř. vruty s celým závitem (musí se sepnout
tahem namáhaná oblast). Kontaktní plocha ocel/dřevo ustu-
puje se zvětšováním svislé síly Vz, což je ve shodě s předpo-
klady (obr. 4, obr. 5).

Geometrie ocelového spoje je uvedena na obr. 3, rotační
tuhost je vypočtena z této geometrie bez uvážení vlivu tu-
hosti ocelové čelní plotny. Tuhost byla brána bez zřetele na
dobu působení a bezpečnostní součinitele, jde tedy o orien-
tační hodnoty.

Postupné zatěžování spoje dle kombinace NC57 + n · 5 před-
stavuje obr. 6. Větev grafu znázorňuje tuhost spoje. Náhlý
skok v oblasti natočení 1,10e–3 až 1,20e–3 je způsoben změ-
nou v zatížení (Hx zůstává v plné hodnotě 360,69 kN, svis-
lá síla Vz začne narůstat od 20,00-353,00 kN). 

Postupné zatěžování spoje dle kombinace NC57 + n · 5
představuje obr. 7. Větev grafu znázorňuje přímo rotační tu-
host spoje v závislosti na natočení. V tomto grafu je použi-
to pro přehlednost označení NC57a. V části od natočení
6,10e–5 do 1,20e–3 vidíme téměř konstantní rotační tuhost. Je
to způsobeno velkou vodorovnou silou Hx a relativně zane-
dbatelnou svislou silou Vz; tato oblast náleží kombinaci
NC57 (reálná kombinace ze zatěžovacích stavů SCIA). V dal-
ších krocích zatěžování je vidět postupný nárůst rotační
tuhosti až do bodu na vodorovné ose 2,4e–3. Po jeho dosaže-
ní již rotační tuhost klesá. Zřejmě je to způsobeno plastizací
kolíkového spoje a otlačování dřeva. Pro tuto deformaci je
svislá síla již mimo meze reálného nárůstu – tato část větve
je jen teoretická.

Natočení bylo uvažováno tak, že byly měřeny rozdíly hod-
not posunu na ose x horních a dolních bodů na ocelové otlač-
né plotně. Výsledný rozdíl horních a dolních posunů v ose x
pak byl dělen vzdáleností těchto bodů na ose z (výška ocelo-
vé plotny). Od tohoto natočení pak bylo odečteno natočení
lepené lamelové konstrukce jako celku. Zde toto natočení
bylo počítáno jako natočení na konzole (obr. 1) pomocí inte-
grálu ∫Vz · x · 1/(EI)dx + ∫Hx · h · x/l · 1/(EI)dx = Vz · l ^ 2/(2 EI) +
+ Hx · h · l ^ 2/(2 EI). Tento vztah vyjadřuje natočení na kon-
ci konzoly od síly na konci (Vz, Hx).

Postupné zatěžování spoje dle kombinace NC07 předsta-
vuje obr. 8. Větev grafu znázorňuje přímo rotační tuhost
spoje v závislosti na natočení. Tento graf vznikl na kon-
strukci zatěžované pouze svislou silou Vz dopočtenou do
hodnoty 347,00 kN. Rotační tuhost se dá vypočítat jako 
Kϕ = M/ϕ . Podle tohoto vztahu dosahuje spoj maximální ro-
tační tuhosti 35,00 MNm rad–1 a končí na 17,43 MNm rad–1.
Pro poslední kroky iterace a dosažení svislé síly 347,00 kN
je ocelová deska již téměř bez kontaktu se dřevem a po dře-
věné konstrukci jen téměř klouže. Ocelová plotna však přes-
to spoj mírně stabilizuje. Spoj tedy vykazuje mírně vyšší ro-
tační tuhost než spoj bez vlivu otlačné čelní ocelové plotny.

Natočení bylo uvažováno tak, že byl měřen rozdíl posunu
na ose x horních a dolních bodů na ocelové otlačné plotně.
Výsledný rozdíl horních a dolních posunů v ose x pak byl
dělen vzdáleností těchto bodů na ose z (výškou ocelové plot-
ny). Od tohoto natočení pak bylo odečteno natočení kon-
strukce lepené dřevěné lamelové konstrukce jako celku. Zde
bylo počítáno jako natočení na konzole (obr. 1) pomocí inte-
grálu ∫Vz · x · 1/(EI)dx = Vz · l ^ 2/(2 EI). Tento vztah vyjad-
řuje natočení na konci konzoly od síly na konci (Vz).

Postupné zatěžování spoje dle kombinace NC08 předsta-
vuje obr. 9. Větev grafu znázorňuje rotační tuhost spoje
v závislosti na natočení. Tento graf vznikl na konstrukci za-
těžované pouze svislou silou Vz dopočtenou do 347,00 kN.
Rotační tuhost se dá vypočítat podle vztahu Kϕ = M/ϕ , při-
čemž spoj dosahuje maximální rotační tuhosti 45,00 MNm
rad-1  a končí na 12,71 MNm rad–1. Mimo to, že je zatěžován
pouze svislou silou Vz , je uvažován bez spolupůsobení kon-
taktní ocelové plotny na čele dřeva. Vykazuje vyšší rotační

Obr. 6. Excel – tuhost vrcholového spoje NC57 + n · 5 

Obr. 7. Excel – tuhost vrcholového spoje NC57 + n · 5 

Obr. 8. Excel – tuhost vrcholového spoje NC57 + n · 5 
zatížení pouze silou Vz
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tuhost v počátcích zatěžování než spoj s vlivem kontaktní
čelní ocelové plotny. Při dalším zatěžování se již větev
rotační tuhosti rychleji blíží 12,71 MNm rad–1. Je to způso-
beno zřejmě tím, že v posledních fázích deformace spoje
zde není ocelová kontaktní plotna, která by změnila defor-
mace ve spoji, a tím mírně zvýšila rotační tuhost spoje.
Natočení bylo uvažováno tak, že byly měřeny rozdíly hod-
not posunu na ose x horních a dolních bodů na ocelové otlač-
né plotně. Výsledná hodnota rozdílu horních a dolních posu-
nů v ose x pak byla vydělena vzdáleností těchto bodů na ose z
(výška ocelové plotny). Od tohoto natočení pak bylo odečte-
no natočení lepené dřevěné lamelové konstrukce jako celku.
Zde toto natočení bylo počítáno jako natočení na konzole
(obr. 1) pomocí integrálu ∫Vz · x · 1/(EI)dx = Vz l ^ 2/(2 EI).
Tento vztah vyjadřuje natočení na konci konzoly od síly na
konci (Vz).

Zmíněné rotační tuhosti jsou jen nástinem reálných hod-
not, které je nutno podpořit fyzikální zkouškou. Dle normy
se pro tento spoj dostáváme na hodnotu rotační tuhosti Kϕ II =
= 4,00 MNm rad–1 pro druhý mezní stav. Obecně jsou rotač-
ní tuhosti vypočtené numerickými metodami vyšší než kon-
zervativní podle norem. U numerických modelů není zahr-
nut časový faktor, kolísání vlhkosti, nepřesnosti při provede-
ní spoje a cyklické namáhání spoje (snižování tuhosti spoje),
což vede k vyšším hodnotám, než udává norma. Je proto
nutné každý numerický model doplnit fyzikální zkouškou.
Na tomto základě je pak možné naladit numerický model
blíže reálné odezvě konstrukce na zatížení. 

Závěr
Po porovnávacích výpočtech se dá konstatovat poměrně

dobrá shoda deformace konstrukce na silovém zatížení (v rám-
ci naší představy o deformaci nebyla provedena fyzikální
zkouška). Maximální síla, které by bylo nutné dosáhnout pro
porušení stability čelní kontaktní desky, co se týče ztráty
plošného kontaktu s podkladní dřevěnou konstrukcí, je mno-
hem vyšší než hodnoty vzniklé běžným zatížením konstruk-
ce dle norem.

V rámci používání kontaktních prvků je třeba vzít v úva-
hu vliv okrajových podmínek, hustoty sítě a její kvalitu, dále
pak nastavení vnitřních parametrů kontaktních prvků, zej-
ména pak nastavení normálové tuhosti na výsledné napětí.
Použití kontaktních prvků může vést k reálnějšímu vystiže-
ní deformací, a tím i napětí na posuzovaném modelu. To je
však předmětem zkoumání na menším modelu, sestaveném
pouze ke zjištění kontaktního napětí na kontaktních plo-
chách, jenž bude předmětem dalšího zpřesňování výpočetní-
ho modelu.

Článek vznikl za podpory projektu M0579 MŠMT ČR
v rámci činnosti Výzkumného centra CIDEAS.
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Sedm urbanistických odpovědí 
na aktuální problémy modernity

Ing. Pavel HOLUBEC
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Modernita je pojata jako proces, jehož nedílnou součástí
jsou procesy urbanizace, modernizace a kapitalistický
mod produkce. Současná povaha tohoto procesu generu-
je problémy a rizika, na něž odpovídají určité urbanis-
tické strategie. Ty jsou na konkrétních příkladech prezen-
továny a následně hodnoceny s přihlédnutím k aktuální
či potenciální možnosti přesměrování převažujícího pro-
cesu modernity, který je v posledních desetiletích nesen
především imperativem zhodnocování kapitálu.

Proces modernity
Města jako centra civilizace byla stavěna již od starověku.

Planetární urbanizace je však proces, jenž započal teprve
v novověku a je neoddělitelně spojen s modernitou a kapita-
listickým modem produkce [1]. Jakkoli složité a nejedno-
značně vykládané jsou pojmy urbanizace, modernizace a ka-
pitalismus, zde je budeme zjednodušeně chápat tak, že urba-
nizace odkazuje především na proces projekce, výstavby a
fixování sociálně-ekologicko-ekonomických vztahů v pro-
storu, modernizace odkazuje na proces neutuchajících změn
technologií, společenských vztahů či mentálních koncepcí
světa a kapitalismus poukazuje na imperativ růstu.

Jinými slovy, koncept města či urbanizace odkazuje ze-
jména na hmotný, a zároveň prostorový aspekt společen-
ských vztahů, na zhmotnění, a zároveň prostorové vyjádření
civilizace v nejširším smyslu. Modernizace znamená změnu,
takže modernita poukazuje na takovou společnost (či civili-
zaci), která změnu nejen umožňuje, ba dokonce ji zabudova-
la do svých základních charakteristik. Kapitalistický mod
produkce je neoddělitelně spojen s růstem, s touhou po zis-
ku. Pro naplnění této touhy, a zároveň systémové nutnosti
v území, dochází bu
 k nové výstavbě, tj. expanzi, k začle-
ňování nových území do urbanizovaného systému, anebo
k přestavbě, intenzifikaci a jiným dalekosáhlým změnám.
Procesy urbanizace, modernizace a kapitalistické expanze
vnitřně souvisejí a navzájem se ovlivňují, takže nelze říci, že
jeden proces je příčinou či důsledkem druhého – jde spíše
o prvky  či konstitutivní složky procesu jediného, kterému
budeme říkat modernita. Aktuálním hmotně prostorovým
vyjádřením tohoto procesu je moderní město. 

Řada otázek, řada problémů
Modernita je, jak vidno, velmi dynamická, a tato dynami-

ka s sebou přináší změny, které nás, obyvatele moderních
měst, jež jsme nedílnou součástí procesu modernity, staví
před řadu problémů a otázek. Jsou to změny k lepšímu? Dá
se negativním důsledkům předejít či alespoň je omezit?
Jakým směrem se má celý proces modernity ubírat? Jak má
tedy konkrétní město ve výsledku vypadat a fungovat? Po
jakých společenských vztazích a hodnotách toužíme?

O které otázky, a především problémy vnímané jako akut-
ní jde, záleží na historické době, lokalitě i osobě. Tentýž jev
se může projevovat v různých kontextech různě, a navíc mů-
že být vnímán různými skupinami osob odlišně. S tím, jak
proces modernity postupně zasáhl téměř do všech koutů svě-
ta (kterýžto jev nazvěme globalizací), a dále díky faktu, že
stále větší podíl obyvatel žije v urbánním prostředí, vyvsta-
la řada problémů a otázek celosvětového dosahu. Globaliza-
ce řadu lokalit díky působení obdobných procesů zestejňuje
(tento proces je však zároveň modifikován místními sociál-
ními i geografickými podmínkami) a vzájemně přibližuje (dí-
ky budování dopravních a telekomunikačních sítí). Novodo-
bý rozsah modernity navíc produkuje specificky celosvětové
problémy, před kterými již není možné utéct. Jelikož však
jak povaha problémů, tak jejich řešení, jsou stále častěji před-
mětem výzkumu, a zároveň i urputné společensko-politické
diskuse, lze říci, že jde v podstatě o „možná-problémy“ a je-
jich „možná-řešení“ – mluvíme tedy spíše o rizicích (tj. pro-
blémy se mohou/nemusí objevit, řešení mohou/nemusí fun-
govat). Společně s Beckem [2] můžeme prohlásit, že žijeme
v globální rizikové společnosti.

O jakých problémech a otázkách se dnes hovoří v souvis-
losti s urbanismem a územním plánováním? Jsou to jednak
problémy a otázky „jednoduché“ (a často řešené pouze úzce
oborově):

– zajistit přiměřeně kvalitní ubytování pro rostoucí popula-
ci;

– pracovat s omezenou plochou půdy, o niž soutěží využití
pro výstavbu (včetně rekreace), pro zemědělství (včetně
primární produkce), a divočina (např. ÚSES) bez přímého
využití;

– vyčerpávání neobnovitelných zdrojů (zejména energetic-
kých, ale též surovinových);

– zvyšující se mobilita obyvatel a regionální integrace ver-
sus omezená kapacita transportních sítí;

– rostoucí rozdíly v příjmech a sociální rozdíly versus potře-
ba sociální soudržnosti;

– zvyšující se množství přepravovaného zboží jako důsle-
dek globální dělby práce. 

Řada jednoduchých problémů a otázek však v souhrnu a vzá-
jemné provázanosti vytváří problémy a otázky komplexní:

– zvyšující se dopad lidských aktivit na Zemi versus omeze-
né možnosti životního prostředí;

– adaptace lidí, společnosti, využití území, staveb a infra-
struktury na potřeby a rizika modernity (změna v prakti-
kách produkce, směny, komunikace, organizace a pozná-
ní [3]).

Urbanistické strategie
Na konkrétní urbanistická řešení lze pohlížet jako na spe-

cifické odpovědi na problémy modernity. Ačkoli jde o jed-
notlivé případy, lze v nich vysledovat univerzální (či alespoň
široce rozšířené a v praxi uplatňované) principy. Ukazuje se
též, že odpově
 není rozhodně pouze jedna – jde spíše o hle-
dání cest, které jsou v daném kontextu schůdné – jde tedy
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o jakési „urbanistické strategie“ snažící se proces modernity
alespoň částečně přesměrovat, změnit jeho produkt. 

Dále je prezentováno sedm urbanistických strategií, které
jsou v posledních dekádách uplatňovány v ekonomicky roz-
vinutých evropských zemích. Jde převážně o projekty byd-
lení, které lze prohlásit za strategie v tom smyslu, že obsa-
hují uvědomělou a koordinovanou snahu, definování cílů a
určitou vizi výsledného stavu či aktivaci žádoucích procesů.
Než je však probereme, zaměříme se na podobu a kritiku té
formy urbanizace, která vznikla především jako výsledek
kapitálových a modernizačních strategií a je prezentována
jako nulová varianta, vůči níž se ostatní vymezují.

0. Volné působení tržních sil
Stručně řečeno, urbanizace, která je výsledkem volného

působení tržních sil (tj. především snah o zhodnocení kapi-
tálu), dává přednost před ostatními zájmy (např. potřebami
obyvatel, ochranou přírody či rozvíjením kultury) zájmům
kapitálu, tj. především zájmu finančních institucí (bank, fon-
dů, pojiš�oven, investorů, realitních společností). Což sice ne-
znamená, že ostatní zájmy v území jsou ignorovány (zvláš�
pokud se je podaří vhodně skloubit se zájmem kapitálu), leč
pokud je třeba si vybrat, kapitál má vždy přednost [4].

Harvey [1], [4] argumentuje, že tato logika začala ve svě-
tovém měřítku jednoznačně převládat, když v roce 1975
musela správa města New York řešit jeho zadlužení podle
receptu bankéřů z Wall Street drastickým snížením veřej-
ných výdajů. Správa a rozvoj města se tak podřídily zájmům
finančních institucí, demokraticky zvolení zástupci ztratili
většinu moci nad nakládáním s veřejnými financemi (které
se přesměrovaly do nově založených institucí bez demokra-
tické kontroly, ale zato s napojením na zájmy finančníků) a
přednost dostávala bu
 realizace projektů s vysokou návrat-
ností, anebo sloužící především potřebám nejbohatších vrs-
tev společnosti. Podle tohoto receptu začal postupovat jak
Mezinárodní měnový fond ve značně kritizovaných progra-
mech strukturních úprav pro rozvojové země v ekonomic-
kých potížích, tak řada velkoměst v různých částech světa,
jejichž rozvoj se zaměřil na projekty s cílem zlepšit hodno-
cení města finančními institucemi. Začala vznikat „světo-
města“ (world-cities, global-cities) [5], [6].

Fenomény suburbanizace a sídelní kaše (urban sprawl) lze
rovněž přičíst volnému působení kapitalismu. Jejich nega-
tivní dopady dokládá i projekt ESPON [7]: „Když je rozvoj
založen na soukromém získávání nezastavěné zemědělské
půdy, může se to projevit v totálně dysfunkční konfiguraci
zastavených ploch, a to včetně enormních nákladů na výsta-
vu i údržbu.“… „Rozvoj založený na spekulativních ziscích
se zdá nemožné zkombinovat  s požadavky trvale udržitelné-
ho rozvoje.“ 

Následující urbanizační strategie tedy berme jako odpo-
vě
 na tato zjištění, a především jako reálné pokusy o pře-
směrování procesu modernity tak, aby byly brány mnohem
více v potaz zájmy obyvatel, životního prostředí, kultury a
sociální soudržnosti. V podstatě všechny projekty jsou pří-
kladem rozdílných typů kompaktních měst v evropském
stylu (převažují bu
 řadové domy o dvou a více podlažích,
nebo obytné bloky do šesti podlaží se smíšeným funkčním
využitím). Mezi cíle většiny patří podpora smíšené sociální
struktury obyvatel, projevující se především v různém ploš-
ném, prostorovém a cenovém standardu bytů. Všude je po-
tlačována individuální automobilová doprava – zpravidla vy-
mezením zón se sníženou rychlostí a tranzitně neprůjezdných
oblastí v kombinaci s vybudováním cyklistické infrastruktu-
ry a/nebo veřejné dopravy (vlaky, tramvaje, autobusy).

1. Intenzifikace a přestavba městských center
Nové využití opuštěných průmyslových ploch, přístavů,

doků, skladiš� či nevyužívaných železničních kolejiš� v cent-
rech měst, navíc často v kategorii brownfields, stejně jako
intenzivnější využití kulturně hodnotných městských center
(turistický průmysl, kongresová turistika) a související revi-
talizace veřejného prostoru, lze dát do souvislosti s řadou
společenských procesů. Jednak je to volání po řešení „krize
měst“ (již od šedesátých let dvacátého století), dále formace
světoměst a podbízení se měst finančnímu kapitálu, řešení
následků deindustrializace Západu, ale též skutečného zájmu
o řešení požadavků obyvatel, životního prostředí a sociální
soudržnosti. Příkladem mohou být lokality Westerdok, Ooster-
dok, IJhaven v Amsterodamu, centrum Haagu nebo pražský
Smíchov, Karlín, Holešovice, Vysočany.

Výsledky této strategie mohou být jak spektakulární, a
současně kontroverzní projekty typu Canary Wharf v lon-
dýnských docích, ale i projekty, jež více ctí lidské měřítko a
okolní zástavbu, jako přestavba amsterodamských přístavů a
doků na plochy bydlení (obr. 1), administrativy a občanské
vybavenosti či přestavba pražského Smíchova. Součástí pro-
jektů jsou obvykle značné investice do dopravní infrastruk-
tury, tj. nové kapacitní silnice – často v tunelech, tramvajo-
vé linky, rekonstrukce nádražních budov, reorganizace a pře-
stavby dopravních uzlů, zvýšení atraktivnosti hromadné do-
pravy. Jde tedy o kapitálově náročné strategie, které se usku-
tečňují právě proto, že se v nich protínají různorodé zájmy.
Jejich úspěch jako alternativních urbanistických strategií lze
měřit především mírou výsledné sociálně ekonomické nerov-
nosti, tzn. čím je tato nerovnost nižší, čím méně jsou takové-
to lokality exkluzivní či gentrifikované, tím úspěšnější je
strategie z hlediska její alternativnosti.

2. Využívání stávající zástavby
Tato strategie spočívá v zavádění technologií a reorgani-

zaci využití území tak, aby mohla být zachována jak urba-
nistická struktura, tak většina sociálních vztahů. Očividně ne
každé území je pro takovou systémovou změnu vhodné, a to
nejen vzhledem ke geografickým charakteristikám, ale též
z důvodu skladby obyvatelstva a panujících sociálních vzta-
hů. Systémová změna využívání území totiž představuje pře-
devším změnu navyklých způsobů myšlení a vztahování
k území i ostatním lidem. Spolupráce je přitom nezbytná.
Příkladem je německé městečko Dardesheim, které je soběs-
tačné v energii z obnovitelných zdrojů a usiluje o energetic-
kou soběstačnost pro celý region Harz (250 tis. obyvatel).
Větrné a solární elektrárny (obr. 2) jsou připojeny do roz-
vodné sítě, cílem je vytvořit virtuální elektrárnu, která by
kombinovala využití místních zdrojů obnovitelné energie
(větrné, sluneční, z biomasy) s ukládáním energie (z přečer-

Obr. 1. IJhaven (Nizozemí)
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pávací vodní elektrárny, ale též do akumulátorů elektromo-
bilů) do nezávislého systému. Důležitou součástí projektu je
podpora udržitelné spotřeby energie, např. formou ”inteli-
gentních” domů a spotřebičů, které se při nedostatku energie
mohou vypnout (tzv. smart grid – chytrá rozvodná sí�). Změ-
ny v produkci a využívání energie jsou potenciálně daleko-
sáhlé (i geopoliticky) stejně jako změna konceptu mobility,
která je implicitní v přechodu na elektromobily, jež budou nabí-
jeny z místních obnovitelných zdrojů, a zároveň budou sloužit
ke stabilizaci výpadků ve výrobě energie z těchto zdrojů.

3. Lokalizace v rámci urbánních celků
EVA Lanxmeer (obr. 3) je projekt pro zhruba tisíc obyva-

tel, situovaný na okraji nizozemského města Culemborg (27 tis.
obyvatel). Cílem je získat zpět kontrolu nad oblastí každo-
denních potřeb, tj. v zásobování vodou, sociálních službách
(péči o děti, staré či postižené lidi) a částečně též v oblasti
vzdělání a energie. V praxi to znamená často dohodu s měs-
tem, že prostředky vyčleněné do konkrétních oblastí jsou
přiděleny místní komunitě, jejíž členové za ně služby zajiš-
�ují. Záměrem je též produkovat lokálně potraviny (na měst-
ské farmě založené na principech permakultury). Velký
důraz je kladen na participaci obyvatel, sociální soudržnost
a společnou práci (v komunitních zahradách, při údržbě
veřejných prostranství a společně využívaných zařízeních).

Co se týče dopravy, podporována je chůze, cyklodoprava
a sdílení vozidel (car-sharing), parkování aut před domy
v obytné oblasti je zakázáno (k tomu se obyvatelé musí
zavázat před nastěhováním do lokality). Je však možné s au-
tem zajet před dům s nákupem či při stěhování. Domy pro

seniory a lidi s omezenou pohyblivostí jsou umístěny v blíz-
kosti parkovacích okrsků. Jednou z mála každodenních akti-
vit, u níž se o lokalizaci neuvažuje, tak zůstává práce jako
zdroj příjmů.

Projekt představuje poměrně radikální alternativu k pře-
vládajícímu procesu urbanizace, nebo� výrazně mění nejen
vztah k území, ale i vztahy mezilidské. Má sice poměrně
blízko k jiným typům komunitních a lokalizačních projektů,
ale jeho výhoda je v potenciálu pro širší aplikovatelnost,
nebo� nevyžaduje tak úzkou společenskou integraci, exklu-
zivitu a „disciplínu“ obyvatel jako řada obdobných projektů
utopičtějšího charakteru.

4. Výstavba s prvky udržitelného rozvoje
Lokality Amersfoort-Langenoord, Nieuwland, Heerhugo-

waard-Stad van de Zon a Hannover-Kronsberg jsou situová-
ny na okraji stávajících měst, a využívají proto výhod exis-
tující infrastruktury, pracovních příležitostí a kulturních ak-
tivit. V závislosti na stáří lokality jsou domy navrženy tak,
aby spotřebovávaly tak málo energie, jak bylo v době vý-
stavby možné a účelné. Zatímco německý Kronsberg (obr. 4)
byl postaven v nízkoenergetickém standardu a doplněn ně-
kolika pasivními domy včetně dvou větrných elektráren, tak
součástí Nieuwlandu je instalace 1,3 MW fotovoltaických
panelů. Nizozemské Stad van der Zon (Město slunce) je pro-
hlašováno za CO2 neutrální – též díky instalaci fotovoltaic-
kých panelů (5 MW) a třem větrným elektrárnám. Nizozemský
Langenoord je naopak více zaměřen na lidské měřítko, charak-
ter prostředí a aktivní formování vztahu obyvatel a území.

Všechny projekty prohlašují, že splňují požadavky trvale
udržitelného rozvoje, a to nejen co se týká hospodaření s ener-
gií a dopravního řešení, ale též umístění občanské vybave-
nosti (školky, školy, komunitní a umělecká centra, obchody
a supermarkety) včetně široké nabídky veřejných a polove-
řejných prostor a parků. Součástí Kronsbergu a Stad van der
Zon je návrh poměrně rozsáhlé rekreační oblasti v blízkosti
obytné lokality. Péče je věnována urbanistickému designu,
veřejným prostranstvím a celkové architektonické kvalitě.
Iniciátorem projektu je obvykle město, které se snaží o ak-
tivní podporu občanské participace, veřejné soutěže a přizvá-
ní investorů a stavebních firem teprve v pokročilejší fázi
celého procesu. Významný je i výkup pozemků, často před
zahájením projektu, který zamezuje spekulačním tlakům.
V obecné rovině lze říci, že jde především o usměrnění urba-
nizačního procesu, o zrovnoprávnění všech zúčastněných
stran a zájmů a o spravedlivé rozdělení nákladů i přínosů.

Obr. 2. Větrné elektrárny u Dardesheimu (Německo)

Obr. 3. EVA Lanxmeer (Nizozemí)

Obr. 4. Kronsberg (Německo)
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5. Kompaktní a polycentrická decentralizace osídlení
Projekty nových měst Houten, Louvain-la-Neuve a stock-

holmských čtvrtí Täby, Kista, Farsta jsou založeny na do-
pravním řešení. Jde sice o samostatná města v krajině (o ve-
likosti 50 tis. obyvatel), ale s výraznou dopravní vazbou na
velkoměsto či aglomeraci. Nizozemský Houten (obr. 5) se
nachází v blízkosti Utrechtu, belgický Louvain-la-Neuve
poblíž Bruselu a švédské Täby, Kista a Farsta jsou součástí
stockholmské aglomerace. Všechny jsou k aglomeraci napo-
jeny kapacitní kolejovou dopravou (vlakem), existuje i kva-
litní silniční napojení (nájezd na dálnici). V rámci města jsou
uplatněna urbanistická opatření pro podporu pěší a cyklistic-
ké dopravy (auta a vlaky v centrální části v podzemí, parko-
vání na okraji sídel, pěší zóny, hustota osídlení stoupá smě-
rem k vlakovým zastávkám). Jde o smíšenou zástavbu v cen-
tru obklopenou obytnou výstavbou a na okrajích bývají si-
tuovány průmyslové, univerzitní či výzkumné areály. Princi-
py zónování se tak uplatňují, ale s preferencí pěšího modu
dopravy, a zároveň se silným akcentem na lidské měřítko
(budov, detailů veřejného prostoru, celku města). Lze vysle-
dovat pokračování „tradičního“ urbanismu, jak se po staletí
vyvíjel, přičemž do této „tradice“ jsou organicky vkompono-
vány nejnovější poznatky a technologie. Zeleň se sice uplat-
ňuje, ale spíše na dotvoření jako součást veřejného prostoru,
ale tak, aby zbytečně neprodlužovala vzdálenosti – větší par-
ky či domy s většími zahradami se nacházejí na okrajích
města.

Urbanizace se v tomto případě drží „tradičního“ způsobu
zakládání měst, u nichž se předpokládá konečná velikost.
Zároveň jsou uplatněny veškeré aktuální technologie a po-
znatky. Společenská struktura se předpokládá poměrně tra-
diční, vyvážená co do společenských rozdílů, ale též vyvá-
žená ve škále komunita-anonymita. Alternativa vůči kapita-
listickému urbanismu tak spočívá jak v tradici (výběrovém
přijímání změn), tak v konceptu konečné velikosti, která je
neslučitelná s idejí neomezeného růstu (které lépe odpovídá
idea neustále se rozšiřující aglomerace).

6. Intenzivní městská výstavba
Projekt IJburg (obr. 6) na několika umělých ostrovech

východně od centra Amsterodamu má mít po dokončení
zhruba 45 tis. obyvatel. Je to příklad lineárního města, roz-
loženého podél centrální osy (IJburgslaan) tvořené hlavní
silnicí (napojené na nedaleký městský vnější dálniční okruh)
s tramvají. Funkční specifikace území a intenzita využití

závisí především na vztahu k hlavní urbanistické ose, kterou
tvoří smíšené obytné bloky o šesti až osmi podlažích společ-
ně se sportovním přístavem situované severovýchodně od
osy, zatímco luxusnější řadové rodinné domy a rekreační
oblast na samostatných ostrovech se nachází jihozápadně. 

Charakter území je dán jeho velkým měřítkem. Do pravo-
úhlého rastru ulic jsou vloženy bloky domů, přičemž často
jeden blok se rovná jednomu domu (s vnitřním poloveřej-
ným prostorem). Domy obvykle sestávají z pravoúhlých
kvádrů pokrytých rastrem velkých pravoúhlých oken. Jde
o kombinaci první a páté urbanistické strategie, nebo� je to
kapitálově náročný projekt, situovaný poblíž centra Amste-
rodamu, který funguje do značné míry jako samostatné
město s dobrou dopravní dostupností. Též jde o určitý návrat
tradice, nebo� využívání poldrů (území získaného z moře) je
podstatou zdejšího územního rozvoje. V podstatě celé úze-
mí Randstadu (ekonomicko-politické jádro Nizozemí – kon-
urbace, kde žijí dvě třetiny obyvatel země, a zároveň jedno
z nejhustěji osídlených území na světě) bylo totiž získáno
z moře.

7. Regulovaná příměstská výstavba
Ypenburg (obr. 7) je dobrým příkladem obytného celku

VINEX, což je zkratka označující vyhlášku Ministerstva
bydlení, územního plánování a životního prostředí Nizozemí
(VROM), která od roku 1993 reguluje požadavky na nové
obytné celky. Nejdůležitější bod říká, že musí být situovány
poblíž stávajících městských center. Mezi další cíle pak patří
ochrana nezastavěných území, využití stávajících obchod-
ních center a omezení dopravy mezi bydlištěm, pracovištěm
a obchody. Dalším důležitým bodem je, že město musí po-
zemky před zástavbou nové lokality vykoupit a samotná
čtvr� musí být detailně naplánována, což prakticky zrušilo
spekulaci s půdou. 

Obr. 5. Houten (Nizozemí)

Obr. 6. IJburg (Nizozemí)

Obr. 7. Ypenburg (Nizozemí)
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Půdorys takového obytného celku obvykle sestává z rast-
ru základní dopravní sítě, kanálů a/nebo železnic, které
vymezují zastavitelné bloky. Návrh jednotlivého bloku je
obvykle svěřen jednomu architektovi či architektonické kan-
celáři, jež stanoví parcelaci, charakter domů, materiály a
další regulativy. Výsledkem je, že každý blok je sice jiný,
ale zároveň je vnitřně velmi uniformní. Typologicky převa-
žují řadové domy o dvou až třech podlažích, anebo, v menší
míře, bytové domy.

VINEX je byrokratičtější variantou strategie kompaktní
výstavby s prvky udržitelného rozvoje a strategie polycen-
trické decentralizace osídlení. Cílem bylo zabránit negati-
vům plynoucím z volného trhu s půdou, ale zdaleka ne všech
požadovaných cílů bylo dosaženo (např. aby se sem stěho-
vali bohaté vrstvy obyvatel). Též jde stále o poměrně mono-
funkční obytné satelity větších měst, v nichž však hustota
osídlení a aktivit není tak velká, aby se zde projevily kvality
„tradičního“ urbanismu, ale ani se zde příliš nerealizují
ambicióznější environmentální či sociální cíle. Je tedy mož-
no říci, že jde o mírně regulovanou nizozemskou variantu
tržní urbanizace.

Závěr
Před hodnocením jednotlivých urbanistických strategií je

třeba se vrátit na začátek článku, kde je formulováno pojetí
modernity jako procesu, jehož nedílnými prvky jsou proce-
sy urbanizace, modernizace a kapitalismu a kde jsou vyjme-
novány okruhy problémů, na něž urbanistické strategie od-
povídají. Je proto nutno hledět nejen na momentální výsle-
dek procesu, tj. na aktuální podobu měst a městských čtvrtí,
ale též na dynamiku a směřování nastartovaných urbanistic-
kých a modernizačních procesů. Jak moc jsou vůči nulové
variantě alternativní? Jaký mají potenciál pro širší uplatně-
ní? V čí prospěch směřují? Kdo celý proces organizuje, kdo
má hlavní slovo? Již řazení strategií ztělesňuje jejich hodno-
cení – na začátek jsou řazeny strategie s větším potenciálem
pro širší uplatnění, které jsou alternativnější k nulové varian-
tě, a zároveň zohledňují širší spektrum zájmů. Možná přek-
vapivě je na první místo zařazena strategie intenzifikace a
přestavby městských center, která příliš nevybočuje z logiky
kapitálové akumulace. Je to však proto, že díky generova-
ným ziskům má velký potenciál se rozšířit (a lze říci, že jsme
toho svědkem v celosvětovém měřítku, zejména ve světo-
městech s rozvinutou občanskou společností). Zároveň jde
o strategii, která významně přesměrovala dynamiku zhodno-
cování kapitálových zisků, které jsou díky ní ve velké míře
investovány do území (na rozdíl od dříve převládající prů-
myslové produkce), a to způsobem, který zohledňuje i širší
spektrum zájmů.

Druhá a třetí strategie systémových změn v území a stra-
tegie urbánní lokalizace mají některé prvky společné. Zde
hlavní impuls pro změny v procesu modernity vychází jak z
dynamiky společenských změn, tak z dynamiky technolo-
gického vývoje. Jde sice o změny poměrně radikální, leč
stále v rámci modernity a jí vlastního procesu modernizace.
Navíc, staví na naplňování sociálně psychologických lid-
ských tužeb, které logika kapitálové akumulace v řadě přípa-
dů vytlačuje na okraj. Jejich podstatou je též snaha o zmen-
šení dopadu lidských aktivit na životní prostředí, přičemž
vzniklé úspory umožňují jejich další rozšiřování.

Čtvrtá a pátá strategie mají mnohem výraznější urbanistic-
ký rozměr, a tedy i prvek prostorové utopie. Předpokládají
v podstatě, že konkrétní podoba města, tedy produktu proce-
su modernity, změní samotný proces. Harvey [1] tvrdí, že
toto je implicitní nedostatek prostorových utopií. Ne, že by

podoba města nezměnila povahu procesu, ale v podstatě jde
o přecenění úlohy urbanistů v celém procesu modernity. Též
jde o kapitálové poměrně náročné strategie, v nichž případ-
ný zisk je těžko uchopitelný a vyčíslitelný. Zároveň jde stále
o zakládání nových měst či jejich rozšiřování, tj. strategii,
která je méně použitelná pro stávající urbanizované území.

Poslední dvě strategie představují jak mnohem slabší
alternativu, tak jsou uplatnitelné především ve specifickém
nizozemském kontextu. Lze je tedy v přesměrování procesu
modernity označit za méně úspěšné.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770005.
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Holubec, P.: Seven Urbanistic Answers to Current Issues
of Modernity

Modernity is treated as a process comprising processes
of urbanization, modernization and the capitalist mode
of production. The current nature of this process gener-
ates problems and risks to which certain urbanistic
strategies respond. These are shown in specific examples
and assessed with regard to actual or potential possibili-
ty of redirecting the prevailing process of modernity,
which has been mostly driven by the imperative of
increasing the value of the capital. 

Holubec, P.: Sieben urbanistische Antworten auf
aktuelle Probleme der Modernität 

Die Modernität wird als Prozess aufgefasst,  dessen inte-
graler Bestandteil die Urbanisierungs- und Moderni-
sierungsprozesse sowie der kapitalistische Produktions-
modus sind. Der gegenwärtige Charakter dieses
Prozesses generiert die Probleme und Risiken, auf die
bestimmte urbanistische Strategien eine Antwort geben.
Diese werden an konkreten Beispielen präsentiert und
nachfolgend unter Berücksichtigung der aktuellen bzw.
potenziellen Möglichkeit der Umorientierung des
vorherrschenden Modernitätsprozesses, der in den let-
zten Jahrzehnten vor allem vom Imperativ der
Kapitalverwertung getragen ist, bewertet.
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Článek pojednává o parametrech a charakteristikách
přesnosti v inženýrské geodézii. Pro vybrané inženýr-
sko-geodetické výkony se navrhuje jednotné vyjadřování
přesnosti podle našich i mezinárodních metrologických
předpisů. Text je instruktivní a obsahuje vzorové příklady.

Úvod
Při pracích inženýrské geodézie dochází k interakci s řa-

dou technických oborů, zejména se stavebnictvím a strojíren-
stvím. Přesnost výsledků měření je v inženýrské geodézii
proto nezbytné popisovat jednotným způsobem, který by
přispěl ke vzájemné komunikaci odborníků různých profesí
a který by byl ve shodě s platnými metrologickými předpisy.

Přesnost v inženýrské geodézii je však v mnoha přípa-
dech v praxi stále vyjadřována nestandardními názvy a znač-
kami. V předkládaném příspěvku, který vychází zejména
z [1], [2], [3], se vymezují inženýrsko-geodetické výkony,
dále vnitřní a vnější přesnost měření, opakovatelnost a re-
produkovatelnost. V širším smyslu potom hovoříme o nejis-
totách měření.

Inženýrská geodézie a vybrané výkony
Inženýrská geodézie je část vědního oboru geodézie pou-

žívající obvyklé i speciální geodetické metody a postupy pro
účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při
užívání stavebních objektů a technologických zařízení [4].
Zahrnuje obecně řadu výkonů, viz např. [5], z nichž nás v
tomto příspěvku budou zajímat jen výkony vybrané pro cel-
kovou závažnost, technickou náročnost a vysoký stupeň
právní odpovědnosti. Jsou to: 

a) ověřovací a kontrolní měření [6], [7], [8], [9], obecně-
ji kontrolní geodetická měření ve výstavbě [10],
zejména za účelem přejímek, supervize, auditů, nezá-
vislých kontrol a při řešení sporných případů;

b) měření posunů a přetvoření staveb dle [11], zvláště
tam, kde jde o významná bezpečnostní měření staticky
narušených stavebních objektů, dále při kontrole pře-
hrad, výškových budov, při monitoringu tunelů atd.;

c) vysoce přesná geodetická měření při zatěžovacích
zkouškách složitých stavebních a mostních konstrukcí
podle [12] a [13];

d) vysoce přesná geodetická měření v energetice, např.
při určování geometrických parametrů technologic-
kých zařízení v jaderných elektrárnách, při monitoro-
vání stavu a chování turbogenerátorů;

e) geodetická měření pro vyjádření soudních znalců.

Tyto vybrané výkony inženýrské geodézie jsou zeměmě-
řickými činnostmi ve smyslu [10] a vyžadují dokumentaci
výsledků měření (např. formou předávacích protokolů),

která má nejen technický, ale i právní význam a v řadě pří-
padů nabývá charakteru dokumentace měření úředního
podle [1], [14].

Výstupy těchto vybraných výkonů musí mít přesnost
popsanou nikoli specifickým geodetickým způsobem, který
je sice propracován – viz např. [15], ale způsobem, který
bude dobře srozumitelný i dalším odborníkům, zejména ze
stavebního průmyslu. Toto vyjadřování přesnosti se opírá
o platné předpisy a normy a lze jej účinně aplikovat i při
kontaktu se zahraničními dodavatelskými firmami. Na vý-
znamu nabývá zejména tam, kde je uplatňována návaznost
systému řízení kvality dodavatele geodetických prací a jeho
odběratele podle norem řady ISO 9000 [16] – viz též souvi-
sející norma [6].

Vnější a vnitřní přesnost měření 
v inženýrské geodézii

Pojmy vnitřní a vnější přesnost měření jsou zavedeny
v teorii chyb a vyrovnávacím počtu [15] a používají se i
v inženýrské geodézii [17]. Bude vhodné je vyjasnit, např.
pro kontrolu geometrické přesnosti staveb.

Přesnost této kontroly upravuje [7]. Stanoví se mezní
odchylka kontroly 

T
δxmet = —— , (1)

5

kde T je tolerance kontrolovaného geometrického paramet-
ru, která je dána technickou normou nebo technickým před-
pisem nebo projektem.

Z hodnoty δxmet se stanoví požadovaná směrodatná od-
chylka, která je významným parametrem přesnosti kontroly,

δxmet
σP = —— , (2)

u
kde u je normovaná normálně rozdělená náhodná veličina,
jež se volí 2; 2,5; 3; výjimečně také 1,6 – viz [18], a to podle
možnosti nezávisle prověřit výsledky těchto měření, dále dle
složitosti měřické metody, odhadu působení systematických
chyb a závažnosti úkolu. 

Požadovaná směrodatná odchylka σP slouží k volbě geo-
detických metod a přístrojů. Naproti tomu pro zvolenou me-
todu a normální podmínky měření je hodnota směrodatné
odchylky σ předem dána (základní směrodatná odchylka
metody) a bylo by ji možné určit experimentálně z velkého
souboru (teoreticky n → ∞, prakticky n ≥ 100) měření urči-
té geometrické veličiny.

Směrodatná odchylka σ zahrnující vlivy náhodné i kolísá-
ní vlivů systematických a podle [15] se nazývá základní střed-
ní chybou, přičemž je chybou úplnou. Úplná směrodatná od-
chylka σ současně popisuje tzv. vnější přesnost měření.
Hodnota σ se v inženýrské geodézii stanoví rozborem přes-
nosti před měřením [19] nebo je známa ze zkušeností či do-
kumentace výrobce přístrojů a dá se určit (jak bylo shora
uvedeno) také experimentálně. Vnější přesnost měření tedy

obzor_8_2010.qxp  29.9.2010  19:23  Stránka 248



STAVEBNÍ OBZOR 8/2010 249

vyjadřuje těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou
hodnotou nebo hodnotou měřené veličiny, která je považo-
vána za pravou.

Poznamenejme ještě, že optimalizací metody (např. při
kontrole geometrické přesnosti stavby, ale jinak to platí
obecně) budeme rozumět postup, při kterém se porovnává
požadovaná směrodatná odchylka σP s „disponibilní“ smě-
rodatnou odchylkou metody σ, a to vhodným statistickým
testem.

PŘÍKLAD 1 – vnější přesnost měření podle [20]
U bývalé čs. astronomicko-geodetické sítě (n = 227 troj-

úhelníků) byla určena podle Ferrerova vzorce z trojúhelní-
kových uzávěrů U, tedy z „pravých chyb“, směrodatná od-
chylka měřeného směru

(3)

kde Ui = 200 – (ω1+ω2+ω3+εi), ε je sférický exces, ω jsou
měřené úhly.

Hodnota σ = 0,47 mgon zachycuje vliv náhodných i sys-
tematických složek celkové chyby měřeného směru – pozna-
menává se, že systematické chyby se výrazně projeví svou
nenulovou průměrnou hodnotou právě v trojúhelníkových
uzávěrech. Hodnota σ = 0,47 mgon je úplnou střední chy-
bou, a vyjadřuje tedy vnější přesnost měření. Pro zajímavost
– ve zmiňované čs. astronomicko-geodetické síti činí výbě-
rová směrodatná odchylka směru určená z vyrovnání na sta-
noviscích s = 0,15 mgon a poměr F = σ /s = 3,2 převyšuje
značně kritickou hranici F-rozdělení, což dokazuje systema-
tický vliv refrakce, osobních chyb aj. (porovnej s Příkladem 4).

PŘÍKLAD 2 – použití směrodatné odchylky σ v rozboru 
přesnosti před měřením

Má se určit maximální délka nivelačního pořadu dmax mezi
hlavním výškovým bodem (HVB) a bodem podrobného
vytyčení objektů spodku dráhy při použití technické nivela-
ce. Je dána mezní výšková vytyčovací odchylka podrobného
vytyčení spodku dráhy δxMV = ± 10 mm – viz [21], tab. 17;
směrodatná odchylka technické nivelace σ0 = 5 mm (para-
metr vnější přesnosti převýšení měřeného tam a zpět na trati
dlouhé 1 km).

Řešení: Podrobné výškové vytyčení dráhy probíhá s přes-
ností určenou z výrazu

(4)

kde σ0 je směrodatná odchylka technické nivelace, se kterou
bylo určeno převýšení k podrobnému bodu dráhy [mm], d je
délka nivelačního pořadu mezi hlavním výškovým bodem a
podrobným bodem dráhy [km]. Při tom pro požadovanou
směrodatnou odchylku σP analogicky podle vztahu (2) platí

(5)

Maximální délka nivelačního pořadu při volbě u = 2 
(P = 95 %; α = 5 %) tedy bude

V analýzách výsledků již vykonaných měření vystupuje
jako charakteristika přesnosti výběrová směrodatná odchyl-

ka s (popř. výběrová směrodatná odchylka průměru s–x ),
která se vypočítává z výsledků opakovaného měření téže
veličiny. Podstatné je to, že výběrová směrodatná odchylka
s zahrnuje (na rozdíl od hodnoty σ) jen náhodné vlivy a
popisuje vnitřní přesnost měření.

PŘÍKLAD 3 – vnitřní přesnost měření podle [22]
Při sledování vodorovných posunů přehrady Slapy meto-

dou záměrné přímky byla teodolitem měřena příčná výchyl-
ka qi na záměrném měřítku (obr. 1). Při vzdálenosti d =
= 107,4 m bylo měřeno v jedné sérii, která obsahovala n = 4
po sobě jdoucí odečty. 

Obr. 1. Metoda záměrné přímky

Pro tuto sérii byly vypočteny následující charakteristiky:
výběrový průměr x– = 24,2 mm, výběrová směrodatná
odchylka měření v jedné sérii s–x = 0,07 mm. Tato hodnota
je charakteristikou vnitřní přesnosti měření a je produktem
náhodných chyb:
– v zacílení na terč označující koncový bod záměrné přímky;
– v cílení při navedení terče záměrného měřítka do svislé

roviny proložené spojnicí S – C;
– ve čtení na stupnici měřítka;
– v urovnání teodolitu;
– v urovnání terče na koncovém bodu C;
– v pohybovém mechanizmu měřítka aj.

PŘÍKLAD 4 – vnitřní přesnost měření podle [22]
Při měření posunů přehrad Orlík a Žermanice vteřinovým

teodolitem Wild T3 byla z vyrovnání na stanoviscích určena
hodnota výběrové směrodatné odchylky směru měřeného
v jedné řadě s jedním cílením a čtením, a to s = 0,32 mgon.
Tato hodnota byla vypočtena z osnov směrů (v průměru o 15
směrech) měřených celkem v 540 skupinách (!). Tato výbě-
rová směrodatná odchylka přes vysoký počet měřených hod-
not, ze kterých byla určena, nevyjadřuje vnější přesnost
měření, neboť podchycuje jen vliv proměnlivých faktorů, tj.
náhodné chyby např. v cílení, v urovnání teodolitu a terčů,
v dostředění (které jsou při nucené centraci velmi malé).
Neuplatní se však střední, nenulová hodnota z příčné
refrakce, osobní chyba v půlení cíle atd. Hodnota výběrové
směrodatné odchylky s = 0,32 mgon je tedy příliš nízkým
odhadem pro skutečnou přesnost sítě – viz [20] (z publikace
je citováno).

Poznámky
Značky σ, s a názvy „směrodatná odchylka“ a „výběrová směro-
datná odchylka“ jsou stanoveny např. v [23], [24].
Značky σ, s s příslušným názvem používá i [25] při ověřování
přesnosti přístrojů a jsou uváděny i v dokumentaci výrobců geode-
tické techniky.
Značky σ, s s příslušným názvem jsou používány i jinde ve vý-
stavbě, např. při kontrole geometrické přesnosti [26].
Dříve se místo značky σ používalo m– z německého „mittlerer
Fehler“ a názvu „základní střední chyba“. Toto již historické
označování přesnosti v geodézii přetrvává, viz např. [27], část
o přesnosti podrobných bodových polí.
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V současném vyjadřování přesnosti měření v inženýrské
geodézii se některé pozitivní změny promítly (např. značky
σ a s). Pro návaznost na metrologické předpisy je však
nezbytné pokročit dále a pro vybrané výkony inženýrské
geodézie zavést další pojmy – opakovatelnost, reprodukova-
telnost a nejistotu výsledků měření.

Opakovatelnost a reprodukovatelnost
Opakovatelnost výsledků měření [2] – následující defini-

ce je pro potřeby inženýrské geodézie doplněna – těsnost
shody mezi výsledky po sobě následujících měření téže geo-
metrické veličiny provedené za stejných podmínek.

Poznámky
1. Takové podmínky se nazývají podmínky opakovatelnosti.
2. Do podmínek opakovatelnosti se zahrnuje:

– tentýž postup měření;
– tentýž měřič;
– tentýž měřicí přístroj;
– totéž místo;
– opakování v krátkém čase.

3. Opakovatelnost se při vybraných výkonech inženýrské geodézie
vyjádří výběrovou směrodatnou odchylkou opakovatelnosti sO.

4. Opakovatelnost odpovídá v geodézii dosud používanému názvu
„vnitřní přesnost měření“, a popisuje tedy působení jen náhod-
ných vlivů.

Reprodukovatelnost výsledků měření [2] – v tomto přís-
pěvku je definice doplněna pro potřeby inženýrské geodézie
– těsnost shody mezi výsledky měření téže geometrické veli-
činy provedených za změněných podmínek měření.

Poznámky
1. Takové změněné podmínky se nazývají podmínky reprodukovatel-

nosti.
2. Za změněné podmínky měření se v inženýrské geodézii považuje,

nastala-li jedna nebo více z následujících okolností:
– jiná metoda měření;
– jiný měřič;
– jiný přístroj;
– jiný čas;
– jiné podmínky měření (např. atmosférické);
– jiná návaznost přístroje na jiný referenční etalon.

3. Platný údaj o reprodukovatelnosti vyžaduje specifikaci změně-
ných podmínek, např. v protokolu o kontrolním měření.

4. Reprodukovatelnost se při vybraných výkonech inženýrské geo-
dézie vyjádří výběrovou směrodatnou odchylkou reprodukovatel-
nosti sR.

5. Použití reprodukovatelnosti je při vybraných výkonech inženýr-
ské geodézie potřebné tam, kde se dříve pořízené výsledky měření
nezávisle kontrolují jinou organizací (osobou), zda jsou správné,
jako je tomu např. při přejímkách, supervizích a při činnostech
soudních znalců, viz též [6].

6. Upozornění: výběrová směrodatná odchylka reprodukovatelnosti
neodpovídá pojmu vnější přesnost měření.

7. Jednou z možností, jak analyzovat systematické chyby nebo jejich
změnu, je porovnávat výběrovou směrodatnou odchylku opako-
vatelnosti s výběrovou směrodatnou odchylkou reprodukovatel-
nosti.

PŘÍKLAD 5 – směrodatná odchylka reprodukovatelnosti 
Ve [28] je popsán experiment, při kterém jsou v laborator-

ních podmínkách měřeny malé délkové posuny totální stani-
cí TOPCON GPT-2006 a současně laserovým interferomet-
rem Renishaw ML 10. Při vzdálenosti totální stanice 18 m
od hranolu byly nastavovány mikrometrickým šroubem dél-
kové posuny hranolu s krokem přibližně 0,5 mm. Vzdále-
nost hranolu od přístroje byla měřena současně totální stani-
cí i laserovým interferometrem. Celkem bylo změřeno 80 hod-
not oběma přístroji, ze kterých byly vypočteny délkové po-

suny. Měření tedy probíhalo ve stejném čase, za stejných
podmínek, prováděl je stejný měřič, ale jiným přístrojem.

Obecný postup výpočtu délkových posunů z údajů měře-
ných totální stanicí δj a z údajů měřených laserovým inter-
ferometrem Δj je naznačen v tab. 1. Bylo vypočteno n = 40
délkových posunů, ze kterých lze podle [29] vypočítat mezi-
lehlou směrodatnou odchylku reprodukovatelnosti (při pou-
žití různých přístrojů) ze vztahu

(6)

Pro naměřené hodnoty bylo vypočteno sR = 0,47 mm.

Tab. 1. Pracovní tabulka pro výpočet délkových posunů 

xi – čtení totální stanice, Xi – čtení interferometru, δj – délkový po-
sun, Δj – délkový posun

Nejistota měření

Nejistota měření [2], [4] – charakteristika přidružená k vý-
sledku měření, která udává rozsah hodnot, v němž leží
pravá hodnota měřené veličiny.

Poznámky
1. Touto charakteristikou bude v inženýrské geodézii směrodatná

odchylka, popř. výběrová směrodatná odchylka nebo její násobek.
2. Nejistota výsledku měření má obecně více složek. Některé mohou

být vyjádřeny výběrovou směrodatnou odchylkou. Zhodnocení
ostatních složek, které vznikají ze systematických vlivů spojených
např. s fyzikálními korekcemi při měření délek, z kalibrací
přístrojů a referenčními etalony, je předmětem dalších analýz.
Tyto ostatní složky se rovněž charakterizují směrodatnou
odchylkou.

Nejistotu výsledku měření budeme ve shodě s [3] nazývat
standardní nejistotou.

Při vybraných výkonech inženýrské geodézie se v první
řadě uplatní standardní nejistota typu A (značí se uA, z angl.
uncertainty), která bude vyjadřovat působení jen náhodných
chyb za podmínek opakovatelnosti (porovnej s pojmem
vnitřní přesnosti měření). 

Při vybraných výkonech inženýrské geodézie bude třeba
používat i standardní nejistotu typu B, která zahrnuje kolísá-
ní dílčích systematických vlivů, které jsou známé nebo se
dají odhadnout. Bude to např. vliv nejistoty kalibrace pří-
stroje, nejistoty určení atmosférických korekcí, přičemž
míru těchto vlivů nelze zmenšit opakováním měření. Stan-
dardní nejistota typu B (značíme uB) se vyjadřuje podle
vzorce 

(7)

i x i δ j X i Δ j

0 x 0 δ 1 = x 1 – x 0 X 0 Δ 1 = x 1  – x 0

1 x 1 X 1

2 x 2 δ 2 = x 3 – x 2 X 2 Δ 2 = x 3 – x 2

3 x 3 X 3

4 x 4 δ 3 = x 5 – x 4 X 4 Δ 3 = x 5 – x 4

5 x 5 X 5

… … … … …

80 x 80 X 80
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kde u1 až un jsou standardní nejistoty, které popisují dílčí
systematické vlivy.

Úhrnem obou nejistot typu A a typu B vzniká kombinova-
ná standardní nejistota u, která vyjadřuje působení jak
náhodných, tak systematických vlivů,

(8)

a která odpovídá pojmu „vnější přesnost měření“.
K výsledku měření se nakonec přidruží rozšířená nejisto-

ta výsledku měření U, která je intervalem obsahujícím 
(s předem volenou pravděpodobností P) pravou hodnotu
měřené veličiny,

U = k · u ,                                 (9)

kde k je koeficient rozšíření, pro P = 95 %  k = 2. Tento
koeficient rozšíření je analogií normované normálně rozdě-
lené náhodné veličiny ve vzorci (2).

PŘÍKLAD 6 – kombinovaná standardní nejistota 
a rozšířená nejistota

Totální stanicí Trimble S6 HP se má měřit délka strany
základní vytyčovací sítě (ZVS) stavebně náročného objektu
(přemostění a mimoúrovňová křižovatka). Je třeba předem
stanovit kombinovanou standardní nejistotu měření a rozší-
řenou nejistotu, jestliže je dána:

– délka d ≅ 1 200 m,
– směrodatná odchylka délky podle dokumentace výrobce

σd = 1 + 1·10–6·d, kde d je měřená délka [km], σd [mm].
Standardní nejistota typu A se podle [3] získá z opakova-
ných měření dané veličiny nebo se při malém počtu opako-
vaných měření (n < 10) použije její odhad. Standardní nejis-
tota typu A bude zahrnovat náhodné vlivy měření délky
totální stanicí, chybu redukce šikmé délky na vodorovnou a
náhodné vlivy z nucené centrace na koncových bodech
měřené délky. Budeme-li uvažovat přesnost nucené centrace
danou směrodatnou odchylkou σe = 0,1 mm a téměř vodo-
rovnou měřenou délku (zenitový úhel z ≈ 100 gon), pak vliv
redukce šikmé délky na vodorovnou bude minimální a mů-
žeme psát 

(10)

Standardní nejistota typu B bude zahrnovat vliv nejistoty:
– kalibrace soupravy totální stanice a hranolu (včetně nejis-

toty určení součtové (adiční) konstanty neboli nulové
chyby, nejistoty cyklické chyby, popř. nejistoty měřící
modulační frekvence), která je uvedena v kalibračním
listu soupravy (v našem případě uvažujme směrodatnou
odchylku σk = 1,2 mm);

– zavedení fyzikálních korekcí, na které se podílejí nejisto-
ty určení atmosférické teploty a tlaku a jejichž vliv lze
odvodit z rovnice pro výpočet této korekce (v našem pří-
padě uvažujme σf = 0,1 mm).

(11)

Kombinovaná standardní nejistota pak bude

(12)

Při volbě koeficientu rozšíření k = 2 je rozšířená nejistota
výsledku měření délky strany základní vytyčovací sítě

U = k · u = 5,0 mm. (13)

Tato hodnota dokumentuje reálné možnosti určení délky
strany ZVS přesnou totální stanicí Trimble S6 HP a je pod-

kladem pro objednatele daného geodetického výkonu k pro-
kázání jeho kvality.

Poznámka
V inženýrské geodézii se jako parametr přesnosti geodetických
bodů používá souřadnicová, popř. polohová směrodatná odchylka,
která souvisí s dvojrozměrným rozdělením pravděpodobností.
Aplikace teorie nejistot při určování souřadnic geodetických bodů
je problém, který metrologické předpisy, např. [3], neřeší. Použití
standardních nejistot bude proto v praxi vhodné tam, kde se pracu-
je s jednorozměrným rozdělením pravděpodobností nebo pokud lze
na ně přejít.

Závěr
Námět tohoto příspěvku byl vyvolán potřebou vyjadřovat

přesnost v inženýrské geodézii standardním způsobem, kte-
rý by měl vazbu na stavebnictví i strojírenství. Text je zamě-
řen na vybrané výkony inženýrské geodézie, které mají
zvláštní technický a právní význam. Zavedení pojmů opako-
vatelnost a reprodukovatelnost by nemělo v inženýrské
geodézii činit obtíže. Pro geodetickou praxi však bude ná-
ročnější přejít na nejistoty upravované např. v [3], které by
měly být uváděny v předávacích protokolech ověřovacích a
kontrolních měření, při měření posunů a u výsledků zatěžká-
vacích zkoušek staveb.

Článek byl vypracován s podporou výzkumných zámě-
rů MSM 6840770001, dílčí část „Geodetické monitorová-
ní pro zajištění spolehlivosti staveb“ a MSM 0021630519
„Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební kon-
strukce“.
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Centrum kulturního dialogu 
východu a západu

Velehrad – jedno z našich nejvýznamnějších poutních
míst –  otevírá další kapitolu své přeměny, jejímž cílem je
vybudování moderní sítě vzájemně provázaných služeb. Bý-
valé hospodářské objekty se změní v nadregionální centrum
edukační, poznávací a církevní turistiky. 

Velehradský dům Cyrila a Metoděje vzniká rekonstrukcí
hospodářských stavení a dostavbou provozního objektu se
dvěma pavilony. V obnovených prostorách sýpky a konírny
vznikne Muzeum bible, přednáškový sál, literární cukrárna,
specializované knihkupectví s vestavěnou galerií, zázemí
knihovny, galerie, studovny a badatelny a hygienické zaříze-
ní pro hosty. 

Projekt pro rekonstrukci historických objektů zpracoval
Ateliér Dvořák Architekti, pro novostavbu provozního
objektu vytvořil zadávací dokumentaci Projektový ateliér
pro architekturu a pozemní stavby, projektovou dokumenta-
ci Projektový ateliér OHL ŽS. Objednatelem je Římskokato-
lická farnost Velehrad a zhotovitelem OHL ŽS. Celý projekt
je realizován v rámci Integrovaného operačního programu a
spolufinancován z evropských zdrojů a státního rozpočtu
České republiky. Realizace byla zahájena koncem března,
dokončení je plánováno na konec května 2011.
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Modelování tvorby výmolů v profilech 
mostních objektů

doc. Ing. Aleš HAVLÍK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá charakterem proudění při významném
zúžení proudu konstrukcí mostu a náspy komunikací a
dopadem zvýšené rychlosti v okolí mostního objektu na
průběh topografie dna. Uvádí možnosti výpočtu velikosti
výmolu pomocí empirických rovnic a modelování jeho
časového a prostorového vývoje.

Úvod
V průběhu letních měsíců roku 2009 postihla mnoho vod-

ních toků naší republiky další z řady extrémních povodní.
Důsledkem jsou velké škody i na objektech v korytech vod-
ních toků. Příkladem mohou být rozměrné výmoly v okolí
základu břehové opěry lávky pro chodce přes řeku Jičínku
několik stovek metrů pod profilem limnigrafické stanice
v Novém Jičíně (obr. 1) nebo destrukce silničního mostu
přes stejnou řeku v Kuníně, způsobená podemletím středo-
vého pilíře a následně prolomením celé mostovky (obr. 2).

Výmoly v profilech mostních objektů
V profilech mostních objektů je možné pozorovat tři

základní typy výmolů vyvolané různými hydraulickými
jevy, a to prohloubení dna koryta v okolí mostu v případě
zúžení proudu konstrukcí mostního objektu, lokální výmoly
při obtékání břehových opěr a lokální výmoly při obtékání
středových pilířů. Pokud část mostní konstrukce zasahuje do
proudící vody a při jejím obtékání se zúží rychlostní pole,
dochází ke zvýšené ztrátě mechanické energie vodního
proudu. Tu pozorujeme ve formě sklonu čáry energie.

Jestliže se šířka mostního otvoru od šířky vodního proudu
před mostem významně neliší, je zvýšený sklon čáry energie
proti původnímu stavu bez objektu pozorován především
v podélném směru osy koryta. Hladina vody nad mostem se
příliš neliší od vodorovné úrovně a vliv mostní konstrukce
na proudění je vyjadřován zpravidla vzdutím hladiny v po-
délném směru.

Jinak je tomu v případech, kdy je šířka vodního proudu
nad mostem násobkem šířky mostního objektu. Proudění je
v tomto případě usměrněno náspem komunikace, která
navazuje bezprostředně na mostní objekt. Zúžení vodního
proudu je možné dle Hamilla [2] vyjádřit rovnicí 

(1)

kde M je zúžení mostního otvoru [m],
BM – šířka mostního otvoru [m],

B – šířka hladiny před mostním objektem [m],
q – průtok nad mostem v pásu širokém jako mostní 

otvor [m3 s–1],
Q – celkový průtok [m3 s–1].

V souvislosti s deformací rychlostního proudění se ob-
jevují významné příčné složky rychlosti, jejichž důsledkem
je příčný sklon hladiny. Výsledky matematického modelo-
vání stejně jako zkušenosti při zaměřování stop po kulmi-
nační hladině povodní ukazují, že rozdíl úrovně hladiny nad
mostem v ose koryta a na okraji záplavy může dosahovat až
několika desítek centimetrů. Příčné složky rychlosti se po-
chopitelně objevují i ve vtokovém profilu mostního objektu.
Čím jsou tyto rychlosti větší, tím ve větší míře dochází
v mostním otvoru k odtržení proudu od stěny břehové opě-
ry. Šířka aktivního proudu se postupně zužuje a místo s nej-
užší proudnicí a nejmenší hloubkou se nazývá „vena con-
tracta“ [2], [4]. Na průběh rychlostního pole a polohu místa
s minimální šířkou a hloubkou proudu má vliv mimo jiné
délka mostního otvoru. Pod tímto místem se ztrácí hlavní
část mechanické energie při proudění mostním objektem.
Tato ztráta bývá přibližně dvakrát větší než ztráta na vtoku
zúžením proudu. Prostorové rozdělení rychlostí, a zejména
výskyt maximální rychlosti, mají rozhodující význam pro
vývoj výmolu vlivem zúžení proudu mostním objektem.

V místě odtržení proudu od stěny břehové opěry vzniká
úplav s charakteristickým výskytem převážně svislých tur-
bulentních vírů. Průvodním jevem jsou rychlostní, a rovněž

Obr. 1. Nátrž v okolí břehové opěry lávky pro chodce  
přes Jičínku (2009)

Obr. 2. Podemletý středový pilíř a prolomení mostovky silničního
mostu přes Jičínku (2009)
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tlakové pulsace. Pokud přirozený materiál dna či opevnění
břehu v okolí břehové opěry není schopen zvýšenému na-
máhání odolávat, vznikne u opěry výmol.

Obdobné hydraulické příčiny vyvolávají také výmoly
vzniklé při obtékání středových pilířů. Proti obtékání břeho-
vých opěr se však v podstatně vyšší míře mohou vyskytovat
i svislé složky rychlosti. Zatímco v případě prohloubení dna
koryta v okolí mostu je při zúžení proudu mostní konstruk-
cí možné proudění dostatečně přesně popsat dvojrozměrně,
v případě obtékání, zejména středových pilířů, je nezbytné
trojrozměrné řešení.

Výpočet velikosti výmolu
Studiem tvorby výmolů se v minulosti zabývala řada au-

torů. K dispozici je několik empirických rovnic pro výpočet
hloubky výmolu na dně mostního otvoru, u břehové opěry a
středového pilíře. Přesností rovnic se v našich podmínkách
zabýval projekt „Ochrana mostních objektů proti jejich de-
strukci vlivem povodňových událostí“, který řešil v letech
2007-2009 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM. Z vý-
sledků vyplynulo, že stanovená čísla je vhodné považovat
spíše za kvalifikovaný odhad, chybu lze očekávat v rozsahu
až desítek procent.

Pro výpočet hloubky výmolu zúžením mostním objektem
v případě pohyblivého dna se doporučuje dle metodiky [1]
použít následující vztah z publikace [5]

(2)

kde h1 je hloubka vody v korytě před mostem [m],
h2 – střední hloubka vody v profilu mostního otvoru [m],
Q1 – průtok transportující sedimenty v korytě 

nad mostem [m3 s–1],
Q2 – průtok zúženým mostním otvorem [m3 s–1],
B – šířka koryta toku nad mostem [m],

BM – šířka mostních otvorů [m],
n1 – Manningův součinitel drsnosti v korytě 

nad mostem [s m–1/3],
n2 – Manningův součinitel drsnosti ve zúženém 

mostním profilu [s m–1/3],
k1, k2 – koeficienty závislé na poměru u*/w [-].

Rovnice nenabízí žádnou informaci o poloze a dalších roz-
měrech výmolu ani o jeho časovém vývoji. V případě pohy-
bu splavenin je přitom časový faktor mimořádně důležitý.
Při velmi krátkém působení extrémního průtoku se mohou
projevit menší morfologické změny dna koryta spíše než při
delším trvání menšího průtoku.

Modelování vývoje výmolů 
K věrohodnému popsání těchto jevů bylo až donedávna

nezbytné použít metodu fyzikálního modelování. Podobně
jako v řadě jiných odvětví se i zde v souvislosti s rozvojem
výpočetní techniky nabízí využití nástrojů matematického
modelování. Z možných řešení je pro dvojrozměrné mode-
lování tvorby a vývoje výmolů v profilech mostních objek-
tů vhodné využít modely založené na metodě konečných
prvků, které umožňují přizpůsobit výpočetní sí� místním
podmínkám, zejména při obtékaní konstrukcí mostu, jako
jsou břehové opěry nebo středové pilíře. Z komerčně do-
stupných modelů byl použit nástroj FESWMS, který nabízí
možnost simulování proudění v neustáleném režimu včetně
vývoje povrchu pohyblivého dna.

Pro výzkum byl zvolen úsek prizmatického profilu s šíř-
kou 180 m, v jeho střední třetině byla umístěna kyneta s šíř-
kou ve dně 50 m, hloubkou 2,5 m a sklonem svahů kynety
1 : 2. Délka úseku byla 1 000 m, sklon dna i = 0,001. Do
takto připraveného modelu byly vkládány mostní objekty
různých rozměrů. Pro modelování časového a prostorového
vývoje byly použity mostní objekty z obr. 3. V prvním pří-
padě byly břehové opěry umístěny v linii břehové hrany, ve
druhém v linii paty svahu, v profilech dalších dvou typů
byl umístěn jeden, resp. tři středové pilíře.

Průtok byl při všech simulacích konstantní Q = 500 m3 s–1.
V případě neovlivněného proudění mostním objektem s na-
vazujícím náspem by v úseku při drsnosti koryta 0,04 a
inundace 0,10 proudila voda při hloubce v kynetě 4,05 m a
v inundaci 1,55 m. Protože obecně je časový faktor pro vý-
voj pohyblivého dna významný, byl ve všech výpočtech po-
suzován v průběhu 48 h.

Pro materiál dna byla zvolena čára zrnitosti odpovídající
přirozenému složení materiálu dna pro toky s daným sklo-
nem dna, zrno d50 mělo rozměr 2 cm. Při výpočtech byla po-
užita Yangova rovnice pro písčitý a štěrkový materiál. Vý-
voj nivelety dna v příčném profilu mostního otvoru v časo-
vých horizontech 0, 12, 24, 36 a 48 h je postupně pro uvede-
né mostní typy znázorněn na obr. 4 až obr. 7, z nichž je
možné učinit tyto závěry:

– vývoj modelovaných výmolů za povodňového průtoku
nebyl ukončen ani po 48 h, časový faktor má pro vývoj
výmolu zásadní význam;

– s časem se mění nejen maximální hloubka výmolu a jeho
rozměry, ale i poloha místa s maximální hloubkou;

– v závislosti na čase se mění nejen průběh nivelety dna,
ale i hladiny, zejména díky ukládání materiálu z výmolu
v úseku těsně pod mostem.

a)

b)

c)

d)

Obr. 3. Příčné profily modelovanými mostními objekty
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Závěr
Závěry výzkumu [3] i zde uvedené obrázky prokázaly, že

využitím matematického modelování bude možné simulovat
jak prostorový, tak časový vývoj výmolů v profilech most-
ních objektů. Před rutinním postupem však bude nezbytné
provést řadu porovnávacích studií s výsledky fyzikálního
modelování či se skutečností.

Přesnější výsledky je možné očekávat především při
modelování vývoje výmolu zúžením mostním objektem. U
výmolů, které se vytvářejí při obtékání břehových opěr nebo
středových pilířů, je třeba počítat s tím, že dvojrozměrný
model neumožňuje určení svislých složek rychlosti, které
budou významné zvláště u hlubších výmolů. I přesto se ve
výstupech modelu výmoly podél středových pilířů objevily.
Bude však třeba posoudit, zda jsou jejich rozměry srovnatel-
né se skutečností.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru
MSM6840770002 „Revitalizace vodního režimu krajiny
a měst zatíženého antropogenními změnami“.
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Obr. 4. Vývoj výmolu v profilu mostu 
s šířkou otvoru rovnou šířce koryta

Obr. 5. Vývoj výmolu v profilu mostu 
s šířkou otvoru rovnou šířce dna koryta

Obr. 6. Vývoj výmolu v profilu mostu s šířkou otvoru 
rovnou šířce dna koryta s jedním pilířem v ose koryta

Obr. 7. Vývoj výmolu v profilu mostu s šířkou otvoru 
rovnou šířce dna koryta se třemi pilíři

Obr. 8. Vývoj podélného profilu dna s mostem s šířkou otvoru
rovnou šířce koryta

Obr. 9. Vývoj podélného profilu dna s mostem s šířkou otvoru
rovnou šířce dna koryta
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Havlík, A.: Modelling of Channel-Bed Scours Formation
in Bridge Profiles

This paper studies character of flow in the case of sub-
stantial narrowing of the flow by a bridge structure and
following banks of roads, as well as the impact of
increased velocity in the vicinity of the bridge structure
on the topography of the bottom. It presents calculation
possibilities of the size of a channel-bed scour using
empirical equations and modelling of its time and spatial
development.

Havlík, A.: Modellierung der Bildung von Auskolkungen
in den Profilen von Brückenobjekten

Der Artikel befasst sich mit dem Charakter der
Strömung bei einer bedeutenden Einengung des Stroms
durch eine Brückenkonstruktion und anschließende
Straßendämme sowie mit den Folgen der erhöhten
Geschwindigkeit in der Umgebung eines Brücken-
objektes auf den Verlauf der Topographie der Sohle. Er
benennt die Möglichkeiten der Berechnung der Größe
einer Auskolkung mit Hilfe empirischer Gleichungen
und der Modellierung ihrer zeitlichen und räumlichen
Entwicklung.

Ústí bude mít novou dominantu

Město Ústí nad Labem bude mít již
koncem roku novou dominantu. Ka-
binová lanovka, která spojí centrum
města s oblíbeným výletním místem,
bude mít nástupní stanici v obchod-
ním centru Forum. Umožní tak

rychlé a neobvyklé spojení s jinak poměrně obtížně dostup-
ným zámkem Větruše. Po dokončení dráhy bude lanovka
několik měsíců ve zkušebním provozu a na jaře příštího roku
by se v ní již mohli svézt první turisté.

Lanovka, která povede nad frekventovanou silnicí, želez-
nicí i obytnou a industriální zónou a bude zapojena do systé-
mu integrované dopravy města, je technicky a technologic-
ky zajímavá, nástupní stanice v rámci nákupního centra a
výstupní na zámku je ojedinělá. V zadávacím řízení na její
výstavbu zvítězila společnost Viamont DSP.

Tisková informace

�projekty

�dizertace

VIAPHONE® – nový povrch vozovek 
pro snížení hlučnosti 

Asfaltová směs VIAPHONE®,
kterou vyvinula společnost Euro-
via ve Francii, splňuje všechny
požadavky na snížení hluku po-
blíž silnic. Účinně a trvale snižu-
je emise valivého hluku. Proti

drenážnímu asfaltu je méně náchylná k zanesení. Je vhodná
pro výstavbu městských a příměstských komunikací, údržbu
městských ulic, průtahů a kruhových křižovatek či pří-
městských a příjezdových komunikací. 

Do směsi zrnitosti 0/8 mm s vysokým obsahem hrubého
kameniva se obecně  jako pojivo používá silniční asfalt s pří-
davkem organických vláken. V závislosti na velikosti do-
pravního zatížení lze vybrat také polymery modifikovaný
asfalt. Relativně vysoký obsah pojiva zlepšuje zpracovatel-
nost směsi a usnadňuje pokládku. Kromě podstatného sníže-
ní hluku od pneumatik výrazně zvyšuje bezpečnost jízdy.

Asfaltový beton VIAPHONE® se pokládá v tlouš�ce 20 až
30 mm na vyrovnaný povrch. Následně nevyžaduje výško-
vou úpravu prvků inženýrských sítí ve vozovce a omezuje
problémy s napojením. Má velmi zajímavou homogenní
strukturu povrchu. 

Tisková informace

Požární odolnost stěn lehkých dřevěných
skeletů
Ing. Pavel Hejduk

V práci jsou vytvořeny výpočetní modely pro navrhování
stěn lehkých dřevěných skeletů proti účinkům požáru, kalib-
rované podle autorem provedených zkoušek. Výsledky jsou
přímo využitelné v praxi.

Constitutive Modeling of Concrete
Ing. Zbyněk Hora

Dizertace popisuje komplexní chování betonu. Konstitutivní
model vychází z teorie mikropředpětí a chemoplasticity.
Mechanický model je doplněn sdruženou analýzou vedení
tepla a vlhkosti. Byl použit pro predikci dlouhodobého cho-
vání ochranné obálky jaderné elektrárny Temelín.

� technologie
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