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Obrazec reziduálních pnutí uzavřených 
čtvercových průřezů z austenitických ocelí

Ing. Michal JANDERA, Ph.D. 
prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. 

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek popisuje experimentální výzkum reziduálních
pnutí ve čtverhranných uzavřených profilech z austeni-
tické oceli válcovaných za studena. K měření bylo po-
užito kombinace dvou metod. Pro průběh reziduálních
napětí po tlouš�ce stěny bylo použito metody rentgenové
difrakce, zatímco pro průběh podél obvodu průřezu bylo
použito proužkové metody. V článku se popisuje postup
měření oběma metodami, jejich vyhodnocení a výsledná
reziduální pnutí. Na závěr se uvádějí odvozené predikční
vztahy a jejich intervaly spolehlivosti.

Úvod
Austenitické korozivzdorné oceli jsou relativně novým

konstrukčním materiálem, který se stále častěji uplatňuje
v atraktivních, ale i nosných stavebních konstrukcích, viz
např. konstrukce prosklené fasády stanice metra Střížkov
v Praze (obr. 1). Typickými profily jsou spolu s tyčemi zej-

ména uzavřené kruhové nebo čtverhranné profily. Popisova-
ný výzkum se zaměřil na čtverhranné uzavřené profily.

Experimentální program byl zaměřen na stanovení průbě-
hu reziduálních pnutí vyvolaných výrobou po obvodu průře-
zu i tlouš�ce stěn, jehož cílem bylo získat obrazec pnutí po-
užitelný pro numerické modely při stanovení únosnosti těch-
to prvků. Přestože takové měření  pro profily z uhlíkových
ocelí válcované za studena provedli již dříve Key a Hancock
[1], nelze vzhledem k velmi odlišným materiálovým me-
chanickým i termomechanickým vlastnostem austenitických
ocelí (jak souhrnně publikoval např. Gardner v [2]) zjištěný
průběh reziduálních napětí automaticky převzít. Předkláda-
né výsledky výzkumu tak doplňují současné znalosti o rezi-
duálních pnutích v dutých profilech.

Důraz byl kladen na spolehlivost výsledků a komplexní
popis pnutí. Komplexnosti bylo dosaženo dvěma metodami,
a sice metodou rentgenové difrakce a proužkovou metodou.
Proti většině měření provedených jinými autory nebyla zahr-
nuta pouze napětí podélná, rovnoběžná s osou trubky, ale
také napětí příčná. Z výsledků byl odvozen obecný predikč-
ní model pro čtvercové trubky z austenitické oceli.

Metoda rentgenové difrakce
Umožňuje měřit napětí v tenké povrchové vrstvě materiá-

lu. Cílem bylo získání několika gradientů po tlouš�ce (prak-
ticky po polovině tlouš�ky) stěny profilu, které by mohly být
následně zobecněny. Doplňkově byla změřena i povrchová
napětí umožňující porovnání s výsledky získanými prouž-
kovou metodou. Veškerá měření probíhala ve spolupráci
s FJFI ČVUT v Praze na povrchu čtvrtiny obdélníkového
průřezu 100x80x2 mm, vyrobeného tvarováním pásu za
studena a podélným svařením. Chyba měření napětí je cca
50 MPa. Podrobnosti byly publikovány v [3].

Pro získání gradientu reziduálních pnutí po tlouš�ce bylo
použito elektrolytického odleš�ování vrstev stěny profilu.
Chladicí systém udržoval teplotu elektrolytu v rozmezí 15 až
25 ˚C, aby nedocházelo k ovlivnění reziduálních pnutí.
K odleš�ování byly použity šablony pro kruhový otvor o plo-
še 1 a 2 cm2 a ve svarové oblasti pro dva blízké body šablo-
na s obdélníkovým otvorem o ploše 5 cm2. Odleštěný objem
byl neporovnatelně menší než objem celého profilu a lze
předpokládat, že nebyl, vyjma hranice otvoru, která není
předmětem měření, ovlivněn průběh reziduálních pnutí.
Tento předpoklad je potvrzen numerickými studiemi FJFI.

Odleš�ování se provádělo vždy do tří úrovní pod vnější
povrch (0,2; 0,6 a 1,0 mm) celkem v osmi bodech. I přes

STAVEBNÍ OBZOR 
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Obr. 1. Konstrukce prosklené fasády stanice metra Střížkov
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patřičné vybavení bylo u korozivzdorné oceli znatelně
náročnější než u běžných ocelí uhlíkových a měření jednoho
bodu ve výše popsaných úrovních pod povrchem bylo něko-
likahodinovou záležitostí.

Při difrakčním tenzometrickém studiu hloubkového profi-
lu reziduálních napětí docházelo u šesti z osmi zkoumaných
bodů k postupnému rozpadání spojité difrakční linie na dis-
krétní stopy, odpovídající reflexím na jednotlivých krystali-
tech. Tento jev, limitující spolehlivou tenzometrickou inter-
pretaci difrakčního obrazce, je zřejmě způsoben zvětšujícím
se rozměrem krystalků (oblastí koherentního rozptylu)
polykrystalického materiálu směrem do hloubky.

Gradient napětí po polovině tlouš�ky stěny byl úspěšně
změřen ve dvou bodech profilu, označených jako č. 1 a č. 3
(obr. 2). Oba body se nacházely v blízkosti svaru a záznam
byl získán pro podélné napětí rovnoběžné s osou trubky i
pro směr příčný. Bod č. 3 leží přímo na ose svaru a bod č. 1
ve vzdálenosti 8 mm (tj. čtyřnásobku tlouš�ky materiálu) od
svaru. Z výsledků lze usuzovat na rozdílnou míru tváření
materiálu po tlouš�ce stěny a odpovídající nerovnoměrné
rozdělení napětí. Povrchová vrstva vykazuje nejvyšší napětí
a míra tváření je zde opravdu vysoká. Vyjma tenké povrcho-
vé tlačené vrstvy (typicky způsobeno kontaktem s válci při
tváření) jsou podélná pnutí po polovině tlouš�ky stěny více-
méně konstantní a pro rozdělení ohybové složky napětí po
tlouš�ce lze zjednodušeně uvažovat plně plastický průběh
rozdělení. To se nabízí i s přihlédnutím k velikosti napětí a
bylo doporučeno i Cruiseovou [4]. Samozřejmě je pro defi-
nitivní potvrzení takové hypotézy žádoucí provést řádově
více měření.

Spolu s měřením napětí po tlouš�ce stěny byla úspěšně
získána pnutí pro 20 bodů na povrchu čtvrtiny vyšetřované-
ho profilu. Ta pouze podporují výsledky měření metodou
proužkovou. Bližší informace lze opět nalézt v [3].

Proužková metoda
Touto destruktivní metodou se zaznamenávají, a� již

mechanickými extenzometry, či odporovými tenzometry,
deformace způsobené rozdělením prvku na samostatné části.
V našem případě šlo o deformace proužků vyjmutých ze
stěny profilu.

Řezání a odborná úprava proužků byla provedena v Klok-
nerově ústavu ČVUT, osazení tenzometrů a vlastní měření
probíhalo v Experimentálním centru FSv ČVUT. Vyšetřo-
vání zahrnovalo dva typy průřezů, a sice 120x120x4  mm a
100x100x3 mm. Pro oba profily byly měřeny vždy tři stěny:
stěna se svarem, stěna kolmá na stěnu se svarem a stěna pro-
tilehlá stěně se svarem (schematicky na obr. 3 a obr. 4). Na
jednom zkušebním tělese byl získán vždy průběh jen pro
jednu stěnu.

Délka i šířka proužku byly určeny s ohledem na co možná
nejpřesnější měření. Délka podélných proužků byla 110 mm
a příčné proužky byly vždy přes celou šířku stěny. Šířka
podélných proužků pro profil 120x120x4 mm byla 21,2 mm
(pět pro jednu stěnu) a pro profil 100x100x3 mm pak 22,8
mm (čtyři pro jednu stěnu). Příčný proužek měl šířku 30 mm.
Takové tlouš�ky lze vzhledem k použitému rozměru tenzo-
metru považovat za bezpečné. Tímto se, společně s postupem
stanovení ohybové složky reziduálních pnutí, způsob měření
zásadně liší od měření Cruiseové [4], pro něž byly voleny
proužky velmi úzké, s cílem zachytit i strmý gradient napětí.

Záznam měření
Použity byly lineární fóliové tenzometry HBM LY15-

10/120 pro austenitickou ocel (měřicí růžice 10x4,9 mm) a
dvousložkové lepidlo X60, které splňovalo podmínky pro
teploty očekávané v průběhu řezání. Proti mechanickému
poškození a chladicí kapalině byly tenzometry chráněny sili-
konovou pryží HBM SG250 (obr. 5).

Obr. 2. Měření metodou rentgenové difrakce po polovině tlouš�ky stěny pro dva body
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Záznam byl prováděn na digitální ústředně HBM
DMD20, do které byly tenzometry z jedné stěny spolu s jed-

ním kompenzačním tenzometrem zapojeny přes přepínač
UMK10. Každá stěna tak měla z důvodu konstrukce přepí-
nače vlastní kompenzační tenzometr.

Postup měření
Měření probíhalo v několika fázích. V každé byla výsled-

ná hodnota stanovena jako průměr měření provedených ales-
poň ve čtyřech odečtech s časovým odstupem. Tím bylo
možné zaznamenat ustálení v čase, anomálie i hrubé chyby
měření. Směrodatná odchylka byla v řádu desetin megapas-
calů. V první fázi byly na vnější povrch stěny profilu osaze-
ny všechny tenzometry (obr. 6). Po počátečním odečtu byl
vyříznut otvor pro osazení tenzometrů na vnitřní povrch a
nalepeny tenzometry. Následně bylo provedeno čtení na
všech tenzometrech (tj. na vnějším i vnitřním povrchu
stěny).

Uvolněná deformace v tenzometrech na vnějším povrchu
byla v podélném směru přisouzena pouze membránové slož-
ce napětí a ve směru příčném složce ohybové. Při přepočtu

Obr. 3. Průřez 120x120x4 mm: proužky a tenzometry pro napětí ve směru
a – podélném, b – příčném

Obr. 4. Průřez 100x100x3 mm: proužky a tenzometry pro napětí ve směru
a – podélném, b – příčném

a)

b)

a)

b)

Obr 5. Tenzometry opatřené krycím silikonem

Obr. 6. Tenzometry na vnějším povrchu profilu 120x120x4 mm
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na napětí bylo zaznamenané uvolnění jen několik málo jed-
notek megapascalů (2-5 MPa). Vzhledem k vysoké celkové
hodnotě reziduálních pnutí by tedy nebylo velkou chybou
provést počáteční čtení přímo na vzorku s vyříznutým otvo-
rem. Poté byl profil rozřezán na proužky, s následnou rela-
xací napětí a odečtem všech tenzometrů. V podélném směru
bylo řezání provedeno frézou s jemnými zuby (obr. 7) chla-
zenou emulzí a probíhalo po několika vrstvách, přičemž
v jednom řezu nebylo nikdy odstraněno více než 0,4 mm.
Takový postup zaručil, že teplota v místě řezu zdaleka nedo-
sáhla 100 ˚C a výsledky nejsou použitou technologií ovliv-
něny.

V příčném směru byl řez proveden pilou (obr. 8). Vzhle-
dem ke značné vzdálenosti řezu od tenzometrů lze opět před-
pokládat, že ovlivnění čtení na tenzometrech není význam-
né. Dosažené teploty byly ještě nižší než při řezání frézou.
Vibrace při řezání byly pro oba směry řádově stejné. 

Prodleva mezi jednotlivými kroky byla co nejmenší, aby i
případná relaxace deformací na tenzometrech vlivem času
byla co nejnižší.

Vyhodnocení 
Z naměřených poměrných deformací bylo získáno napětí

vynásobením modulem pružnosti materiálu stěny, který byl
změřen při tahové zkoušce a je uveden v tab. 1 (E0 – počá-
teční modul pružnosti, σ0.2 – smluvní mez kluzu, σu – mez
pevnosti). Výsledky pro profil 120x120x4 mm jsou uvedeny
v tab. 2, pro profil 100x100x3 mm v tab. 3. Mebránová
složka napětí je značena symbolem σm, ohybová složka při
předpokladu pružného rozdělení σb.el, zatímco při předpokla-
du plastického rozdělení ohybových napětí σb.pl. Plastické
ohybové napětí bylo stanoveno jako 1,5 σb.pl = σb.el. Jak již

bylo zmíněno, plastické rozdělení je výstižnější, takže pruž-
né rozdělení ohybové složky již dále není uváděno.

V tabulkách je také uvedeno napětí vztažené k mezi kluzu
rovné stěny σ0.2 (opět z tab. 1). Pro membránovou složku
napětí značí znaménko plus tah a mínus tlak. U ohybové
složky je znaménko vztaženo k vnějšímu povrchu stěny.
Plus znamená tahová napětí na vnějším a tlaková na vnitř-
ním povrchu.

Predikční model reziduálních pnutí
Pro odvození modelu podélných reziduálních napětí byla

výsledky proložena regresní křivka. Ve studii bylo uvažová-
no několik stupňů polynomické regrese, přičemž jako
naprosto vyhovující a ještě stále poměrně jednoduchá byla
použita regrese druhého stupně, tj. parabola podle rovnice 

(1)

kde jsou odhady regresních parametrů stano-
vené metodou nejmenších čtverců. Metoda nejmenších
čtverců spočívá v minimalizaci kvadrátu chyb (tj. odchylek

Obr 7. Řezání na proužky

Obr 8. Proužky po uvolnění podélných pnutí, vzorek č. 1 
profilu 120x120x4 mm

E 0 σ0.2 σu

100x100x3 205 750 417 753

120x120x4 192 000 429 783

[MPa]

Profil 
[mm]

Tab. 1. Materiálové charakteristiky pro stěnu profilů

Tab. 2. Reziduální pnutí na průřezu 120x120x4 mm

σm σb.el σb.pl σm / σ0.2 σb.el / σ0.2 σb.pl / σ0.2

L1 –47,6 481,0 320,6 –0,111 1,122 0,748

L2 38,2 290,6 193,7 0,089 0,678 0,452

L3 64,8 328,2 218,8 0,151 0,766 0,511

L4 42,7 326,9 217,9 0,100 0,763 0,509

L5 –46 448,1 298,7 –0,107 1,046 0,697

L6 –45,9 432,5 288,3 –0,107 1,009 0,673

L7 12,6 287,3 191,6 0,029 0,671 0,447

L8 1,1 235,5 157,0 0,003 0,550 0,366

L9 8,6 272,9 181,9 0,020 0,637 0,425

L10 –56,4 468,3 312,2 –0,132 1,093 0,729

L11 –53,2 450,1 300,1 –0,124 1,050 0,700

L12 34,0 257,1 171,4 0,079 0,600 0,400

L13 41,6 231,0 154,0 0,097 0,539 0,359

L14 36,5 263,6 175,7 0,085 0,615 0,410

L15 –50,4 467,4 311,6 –0,118 1,091 0,727

1 T1 –275,5 –183,7 –0,643 –0,429

2 T2 –209,1 –139,4 –0,488 –0,325

3 T3 –153,4 –102,2 –0,358 –0,239

příčná pnutí

podélná pnutí

1

2

3

Stěna Proužek
[MPa] [–]
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měření od proložené křivky). Navíc byly do výpočtu zave-
deny podmínky symetrie pro stěnu podle jejího středu, tzn.
že například začátek stěny je roven konci stěny. Proměnná x
značí umístění bodu na stěně (vzdálenost od kraje stěny; 
x = 0 pro začátek, x = 0,5 pro střed, x = 1 pro konec stě-
ny). Parametry pro podélná pnutí jsou uvedeny v tab. 4. Dá-
le je v tabulce uveden reziduální rozptyl sr a koeficient de-
terminace d (resp. korelační koeficient r = √

–
d ).

Dále byl stanoven 95% kvantil spolehlivosti předpovědi
intervalem vyznačeným v grafech. Predikční interval je
vynesen spolu s měřením a regresní křivkou, tedy navrže-
ným modelem, na obr. 9 a obr. 10.

Z výsledků je patrná výborná korelace proložené křivky.
Mezi profily 120x120x4 mm a 100x100x3  mm není v prů-
běhu ani velikosti naměřených pnutí výrazný rozdíl, a dá se
proto předpokládat univerzální použití odvozeného modelu.
Uvedené výsledky platí zejména pro běžně vyráběné čtver-
hranné profily z austenitických ocelí o štíhlosti stěn λ

–
p ≈ 0,6 až

0,8. Nelze ovšem vyloučit mírně odlišný průběh reziduální
napjatosti u velmi odlišných štíhlostí. 

Z uvedeného šetření také vyplývá, že lze uvažovat stejný
průběh reziduálního napětí pro všechny stěny profilu a svar
nemá na jeho průběh významný vliv. Navržený model rezi-

duálních pnutí má pro podélná membránová pnutí tvar (2),
pro podélná ohybová (3) a pro příčná ohybová, která jsou
uvažována konstantní po šířce stěny, tvar (4):

(2)

(3)

(4)

Pro roh profilu se membránová složka reziduálních pnutí
doporučuje stanovit z podmínky rovnováhy na profilu. Při
tomto postupu vychází napětí v rozích velmi malé, řádově
menší než ve stěně. To je v souladu s modelem Keye a Han-
cocka [1], kteří pro roh čtvercových profilů z běžné uhlíko-
vé oceli uvádějí membránová reziduální pnutí rovná nule.

Obr. 9. Průběh membránových pnutí po šířce profilu

Obr. 10. Průběh ohybových pnutí po šířce profilu

σm σb.el σb.pl σm / σ0.2 σb.el / σ0.2 σb.pl / σ0.2

L1 –35,4 388,2 258,8 –0,085 0,931 0,621

L2 47,0 254,1 169,4 0,113 0,609 0,406

L3 52,3 261,7 174,5 0,125 0,628 0,418

L4 –40,7 382,5 255,0 –0,098 0,917 0,611

L5 –42,3 335,7 223,8 –0,102 0,805 0,537

L6 29,4 196,8 131,2 0,070 0,472 0,315

L7 26,0 205,8 137,2 0,062 0,494 0,329

L8 –42,6 322,3 214,9 –0,102 0,773 0,515

L9 –30,6 371,0 247,4 –0,073 0,890 0,593

L10 52,9 241,7 161,1 0,127 0,580 0,386

L11 59,2 260,0 173,4 0,142 0,624 0,416

L12 –56 368,0 245,3 –0,134 0,882 0,588

1 T1 –248 –165,3 –0,595 –0,396

2 T2 –278 –185,3 –0,667 –0,444

3 T3 –264,4 –176,2 –0,634 –0,423

příčná pnutí

podélná pnutí

1

2

3

Stěna Proužek
[MPa] [–]

Tab. 3. Naměřené hodnoty reziduálních pnutí na průřezu
100x100x3 mm

b 0 b 1 b 2 s r d r

mebránová –0,279 1 645 –1 645 0,029 0,945 0,972

ohybová 0,752 –1 594 1 594 0,046 0,861 0,928

mebránová –0,236 1 370 –1 370 0,041 0,860 0,927

ohybová 0,891 –2 044 2 044 0,052 0,898 0,948

mebránová –0,253 1 483 –1 483 0,036 0,893 0,945

ohybová 0,833 –1 866 1 866 0,059 0,828 0,910

Parametry

100x100x3

120x120x4

oba profily

Profil Pnutí

Tab. 4. Parametry regresních křivek proložených výsledky měření
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Podélná ohybová napětí pro roh profilu zaznamenali Crui-
seová [4] a shodně Key a Hancock [1] zhruba poloviční proti
napětím ve stěně profilu. To v kombinaci s velmi vysokou
mezí kluzu a malé ploše rohu znamená, že jejich význam je
malý a jsou z hlediska vlivu na únosnost zanedbatelná. Pro
zde navržený predikční model se proto uvažují zjednoduše-
ně nulová.

Závěr
Kombinací metody rentgenové difrakce s elektrolytickým

odleš�ováním a proužkovou destruktivní metodou byl získán
komplexní obraz průběhu reziduálních pnutí ve čtverhran-
ných uzavřených profilech z austenitické oceli. Metoda rent-
genové difrakce poukázala zejména na plastický průběh po-
délné ohybové složky napětí po tlouš�ce stěny a tlakové na-
pětí v tenké povrchové vrstvě, které je významné spíše z hle-
diska koroze, popř. únavy. Proužková metoda byla provede-
na pro tři stěny profilů 120x120x4 mm a 100x100x3 mm.
Napětí byla získána pro podélný i příčný směr vzhledem
k ose trubky. Ze získaných napětí byl regresí polynomem
druhého stupně navržen predikční model průběhu reziduál-
ních pnutí po stěně profilu s velmi vysokou korelací. Model
poskytuje komplexní průběh reziduálních pnutí a obsahuje
v podélném směru složku membránovou i ohybovou a ohy-
bovou složku ve směru příčném.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770001.
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Jandera, M. – Macháček, J.: Residual Stress Pattern of
Austenitic Steel Square Hollow Sections

The paper describes experimental research on residual
stresses in cold-rolled austenitic steel box sections. The
measurement was carried out by combination of two
methods. The X-ray diffraction method was used to
obtain trough-thickness stress gradients while the sec-
tioning destructive method to receive the stresses along
the perimeter of the section. Both these experimental
techniques, their evaluation and resulting stresses are
described in the paper. Finally, the predictive formulas
for anticipated residual stresses and their reliability
intervals are given. 

Jandera, M. – Macháček, J.: Spannungsbild der resi-
dualen Spannungen geschlossener quadratischer Quer-
schnitte aus austenitischen Stählen 

Der Artikel beschreibt eine experimentelle Unter-
suchung der residualen Spannungen in geschlossenen
vierkantigen Profilen aus kalt gewalzten austenitischen
Stählen. Zur Messung wurde eine Kombination zweier
Verfahren angewandt. Für den Verlauf der residualen
Spannungen durch die Wanddicke wurde das Verfahren
der Röntgendiffraktion angewandt, während für den
Verlauf entlang des Querschnittsumfangs die Streifen-
methode angewandt wurde. Im Artikel werden der Ab-
lauf der Messung mit beiden Methoden, ihre Auswer-
tung und die resultierenden residualen Spannungen
beschrieben. Zum Abschluss werden abgeleitete Vor-
aussagebeziehungen und ihre Sicherheitsintervalle ange-
führt.

Účelem a posláním soutěže je nalézt
zajímavé návrhy a názory na bydlení
našich dětí a vnuků. Cílem je podpořit
mladé architekty – studenty, kteří se chtě-
jí touto problematikou v budoucnosti
zabývat. Soutěžní návrhy je nutné odevz-
dat do 19. ledna 2011, výsledky budou
vyhlášeny na charitativním plese vyhlašo-
vatele v polovině února, a poté zveřejněny
na jeho internetových stránkách.
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CENTRAL GROUP obdobnou soutěž na
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Zúčastnilo se jí více než 40 studentů vyso-
kých škol v oboru architektury a pozemní
stavby. Zvítězil vpravo uvedený projekt
Žofie Raimanové a Anny Přibylové, které
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Zesilování zděných konstrukcí 
uhlíkovými tkaninami 

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc. 
Ing. Radek ZIGLER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V rámci výzkumného záměru, zaměřeného na spolehlivost,
optimalizaci a trvanlivost stavebních materiálů a kon-
strukcí, probíhá v současnosti výzkum zesilování nosných
zděných prvků a konstrukcí – zděných pilířů, valených
kleneb – tkaninami z vysokomodulárních uhlíkových
vláken a skleněných vláken. Na rozdíl od železobetono-
vých konstrukcí je zesilování zděných konstrukcí pros-
třednictvím uhlíkových vláken dosud velmi málo teore-
ticky a experimentálně ověřeno (ČSN EN 1998-3, viz Pří-
loha A, čl. A.4.4.). Uspořádání a provedení zesilující
uhlíkové tkaniny na převážně tlačené zděné konstrukce
(pilíře, valené klenby) má rozhodující vliv na mezní zatí-
žení zesílené zděné konstrukce a způsob jejího porušení.
Spolehlivost a účinnost zesílení zděných pilířů a valených
kleneb uhlíkovou tkaninou jsou významně závislé na
pevnosti spojovací vrstvy uhlíkové tkaniny a zděné kon-
strukce. Málo pevné, popř. narušené zdivo může být
příčinou nedostatečné účinnosti zesílení zdiva uhlíkovou
tkaninou. V příspěvku jsou uvedeny dílčí výsledky pro-
bíhajícího experimentálního a teoretického výzkumu.

Úvod
Zesilující tkaniny a rohože se vyrábějí z vysokomodulár-

ních uhlíkových, skleněných, polyesterových a aramidových
vláken, která vykazují obdobné vlastnosti. Uhlíková vlákna
se vyznačují vysokým modulem pružnosti 240 000 MPa,
odolností proti únavě (velmi vysoká únavová pevnost – cca
106 cyklů při zatížení 0,8 mezní pevnosti), chemickým lát-
kám, korozi, změnám teploty (nízký součinitel tepelné roz-
tažnosti – např. až 50krát menší proti součiniteli tepelné roz-
tažnosti betonu).

Mezní protažení skleněných, polyesterových, aramido-
vých a uhlíkových vláken je mnohem menší než mezní pro-
tažení oceli, betonu a zdiva (s výjimkou polyesterových vlá-
ken), jehož dosažení provází v betonu a ve zdivu vznik ta-
hových trhlin. Pracovní diagramy, zejména skleněných, uhlí-
kových a aramidových vláken, jsou výrazně rozdílné od pra-
covního diagramu oceli. 

Závažným problémem, který vyžaduje nanesení protipo-
žární ochranné omítky nebo obklad na konstrukcích s apli-
kací externích lamel a tkanin, je relativně nízká teplota „ze-
sklovatění“ pryskyřičné matrice 100-130 °C a lepidla 47 °C.

Svislé prvky (pilíře, sloupy) se zesilují (zvýšení únosnos-
ti v tlaku, ohybu a smyku) ovinutím uhlíkovými tkaninami a
rohožemi. Mezní poměrné přetvoření (protažení) uhlíko-
vých vláken je 1,7 %. Při dimenzování zesílených zděných
konstrukcí je nutné dodržet podmínku, aby poměrné přetvo-
ření při dosažení mezní únosnosti zesíleného prvku v závis-
losti na způsobu namáhání nepřekročilo 50 % uvedené

mezní hodnoty. Protože vliv matrice např. uhlíkových vlá-
ken na zesilující účinek je velmi malý, používají se pro
dimenzování pouze charakteristiky vláken a teoretický prů-
řez vlákna.

Při zesilování zděných konstrukcí tkaninami je nutné,
v závislosti na tepelně vlhkostním režimu ponechat určité
části zdiva volné pro zajištění požadované difúzní prostup-
nosti zesilovaného zděného prvku. Například celoplošné
ovinutí zděných pilířů tkaninou s epoxidovou pryskyřicí
neumožňuje prostup vodní páry. V úseku požadované pro-
stupnosti se proto doporučuje použít např. akrylátovou ma-
trici a jako ochranný nátěr uhlíkových vláken polyuretan,
popř. zesílit uhlíkovou tkaninou pouze části zděné konstruk-
ce v závislosti na statických požadavcích.

Technologie zesílení ovinutím zděného pilíře vyžaduje
zaoblení rohů, rovný a hladký povrch zdiva (odstranění po-
vrchové úpravy narušeného zdiva). Vlhkost zdiva by měla
být nižší než 4 % hm. a celkový obsah solí nižší než 1 % hm.
Podobně při zesílení zděné klenby je nutné v částech klenby,
na níž bude aplikována zesilující uhlíková tkanina, odstranit
narušené a nepevné části zdiva, vytmelit nerovnosti a sbrou-
sit povrch zdiva.

Sanace zděných pilířů 
Zdivo je nehomogenní, neizotropní, relativně křehký

kompozitní materiál skládající se ze dvou látek o různých
charakteristikách. U běžných druhů zdiva jsou zpravidla tla-
ková (svislá) a tahová (vodorovná) přetvoření malty, při zatí-
žení zdiva svislou normálovou silou, větší než přetvoření
kusového staviva (např. cihel). Jsou však celkově nižší než
přetvoření samotné malty, tj. bez spolupůsobení s kusovým
stavivem (s cihlami).

U malt s velmi malou pevností je soudržnost malty a cihel
(adheze) malá a při tlakovém zatížení zdiva je malta ,,vytla-
čována“ ze spár. U běžných malt pevnosti 2-5 MPa soudrž-
nost zajišťuje jejich spolupůsobení, a tím i shodné příčné
přetvoření. V důsledku vzájemného spolupůsobení je malta,
která má tendenci k většímu příčnému přetvoření, příčně
,,tlačena“ (vystavená triaxiální tlakové napjatosti), a naopak
cihly příčně ,,taženy“. Pro tento případ poměru pevnosti a
tuhosti malty a cihel (Em < Ec) může vzniku průběžných
svislých trhlin ve zdivu a následnému porušení tlačeného
zděného prvku předcházet vznik svislých trhlin v cihlách,
které se porušují příčným tahem.

Mechanizmus interakce obou složek zdiva a výsledky
mikroanalýzy tlačeného zděného prvku pro uvedený poměr
pevnosti fd, resp. modulů pružnosti E, je znázorněn na obr. 1ab
Z průběhu hlavního napětí σ1 je patrný vliv rozdílných mo-
dulů pružnosti cihel (Ec) a malty (Em) a tloušťky ložné spáry.
Nejčastější příčinou porušování zděného prvku namáhaného
svislým tlakem a vyčerpání jeho únosnosti v tlaku je vznik a
rozvoj svislých, převážně tahových trhlin, způsobených příč-
ným tahovým napětím od účinku interakce obou složek
zdiva a příčné kontrakce tlačeného zdiva. Rozdělením zdě-
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ného pilíře průběžnými svislými trhlinami na jednotlivé
,,sloupky“ je následně dosaženo mezního stavu únosnosti
zděného pilíře (obr. 1c).

Ovinutí zdiva tkaninou zamezuje předčasnému vzniku ta-
hových trhlin v tlačeném zděném pilíři – uhlíková tkanina
s vysokým modulem pružnosti (cca 80krát vyšším než mo-
dul přetvárnosti zdiva) brání příčnému přetváření zdiva, a tím
umožňuje vyšší (plné) využití únosnosti zdiva v tlaku. 

Mezní zatížení zděných pilířů v tlaku zesílených uhlíko-
vou tkaninou lze přibližně stanovit obdobným postupem
jako únosnost zděného pilíře zesíleného vyztuženou omít-
kou, tj. s přihlédnutím k účinku příčného „stažení“ zdiva
ovinutím uhlíkovou tkaninou.

Experimentální výzkum prokázal významný vliv zesílení
zdiva uhlíkovou tkaninou na  mezní zatížení tlačených zdě-
ných prvků. Mezní zatížení zděného pilíře zesíleného uhlí-
kovou tkaninou dosahovala 160-180 % mezního zatížení ne-
zesíleného zděného prvku. Tuhost zděných pilířů zesílených
uhlíkovou tkaninou, vyjádřená deformací δy odpovídající

jednotkovému zatížení (1 kN), dosahovala při zatížení o ve-
likosti 0,8 mezního zatížení nezesíleného pilíře přibližně
stejných hodnot v porovnání s nezesíleným zděným prvkem.
Pracovní diagramy a porovnání dosažených hodnot mezních
zatížení nezesílených zděných pilířů a pilířů zesílených uhlí-
kovou tkaninou jsou znázorněny na obr. 2, charakteristické

porušení zesilující uhlíkové tkaniny přetržením a odtržením
od zděného pilíře a porušení zděného pilíře při dosažení
mezního zatížení ukazuje obr. 2b.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zesilování zděných
konstrukcí, u nichž hrozí nebezpečí další kumulace poruch
a pokračujícího porušování (konstrukce působí ve stadiu pruž-
ně plastického přetváření). K tomuto závažnému statickému
stavu je nutné přihlížet při stanovení únosnosti zesíleného
zděného prvku a před zesilováním narušené původní zdivo
sanovat. Dalšímu porušování je třeba předejít vhodným sta-
tickým opatřením, např. odlehčením původního nezesílené-
ho pilíře a následným převedením větší části zatížení do ze-
síleného pilíře.

Dosažení potřebné účinnosti ovinutí, využití tuhosti a únos-
nosti uhlíkových tkanin vyžaduje pečlivou přípravu povrchu
zděného pilíře v místech navržené aplikace uhlíkové tkani-

Obr. 1. a) průběh hlavních napětí σ1 [kPa] v tlačeném zděném
pilíři tl. 450 mm; b) podmínka kompatibility zdiva; 

c) charakteristické porušení nezesíleného zděného pilíře při
dosažení mezního zatížení

Obr. 2. a) experimentálně stanovené pracovní diagramy zděných
pilířů nezesílených a zesílených uhlíkovou tkaninou; b) zesilování
zděných pilířů ovíjením uhlíkovou tkaninou (CFRP); c) charak-

teristické porušení pilíře zesíleného uhlíkovou tkaninou při mezním
zatížení (1 158 kN)
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ny a následné zajištění pevného, popř. zpevněného povrchu
zděného pilíře a tkaniny lepené na řádně očistěný a vyrovna-
ný povrch tixotropním lepidlem (např. Tyfo S).

Před ovinutím pilíře tkaninou je nutné vyčistit všechny trh-
liny (tlakovým vzduchem), provést jejich injektování vhod-
ným prostředkem (např. mikroinjektáží epoxidovou prysky-
řicí), odstranit povrchové nerovnosti a v závislosti na kvali-
tě jeho povrchu nanést vyrovnávací tenkovrstvou omítku 
(5-10 mm) z modifikované polymercementové malty. Po je-
jím zatvrdnutí a dosažení minimálně 70% pevnosti se  pro-
vede ovinutí pásy tkaniny z uhlíkových vláken do vrstvy
epoxidové pryskyřice.

Sanace zděných valených kleneb 
Mechanizmus porušení zděné klenby nebo klenbového

pásu, popř. staticky účinných klenbových žeber, je odlišný
od mechanizmu porušování zděných pilířů. Mechanizmus
porušení klenby (zakřiveného zdiva) se uplatňuje v přípa-
dech, kdy tlaková čára, která popisuje polohu působiště
vnitřní tlakové síly R ve všech průřezech klenby (je oblou-
kovou výslednicí zatížení působícího na klenby, podporo-

vých reakcí klenby a případných změn v uložení klenby)
neprochází vnitřní třetinou výšky průřezu klenby, klenbové-
ho pásu, žebra (hodnota výstřednosti e > t/6). 

Při výpočtu lze v některých průřezech hmotných masiv-
ních kleneb (např. románské valené), zatížených rovnoměr-
ným převážně stálým zatížením, připustit výstřednost e ≤ t/4.
U tenkých kleneb je však nutné z hlediska prevence vzniku
tahových trhlin dodržet podmínku e ≤ t/6. Překročením pod-
mínky e ≤ t/6 dochází v těchto průřezech, resp. v jejich části,
ke vzniku normálových tahových napětí, která vedou k roze-
vírání spár – ke vzniku tahových trhlin – průřez působí za
vyloučeného tahu. Pokud zvýšená tlaková normálová napětí
v místě vzniku tahových trhlin, přenášená takto oslabeným
průřezem, nepřekračují pevnost zdiva v tlaku fd, jsou bez-
pečně přenesena (σtl < fd, kde fd je pevnost zdiva klenby
v dostředném tlaku), nedochází k dalšímu šíření poruch a

klenbový systém je stabilizován, i když míra spolehlivosti
této klenby je snížena. Při zvýšení zatížení může dojít k roz-
voji a ke vzniku dalších poruch, až následně k úplné ztrátě
únosnosti klenby (změnou zatížení, posunutím nebo pooto-
čením podpěr apod.). V první fázi procesu porušování klen-
by se nejprve vytvoří v tažené části průřezu tahová trhlina,
která se v další fázi otevírá a prodlužuje až k tlačené části
průřezu, který v závislosti na výstřednosti výslednice zatíže-
ní R se omezuje zpravidla na velmi malou část průřezu
o výšce menší než 1/3 celého průřezu. V další fázi pak
dochází k drcení materiálu klenby v této tlačené části průře-
zu, výraznému otevírání tahové trhliny a tvarovým změnám
klenby (obr. 3). Proces porušení klenby je velmi složitý a
zahrnuje dva významné mechanizmy – tvarové změny lokál-
ní a celého klenbového systému a vlastní porušování zdiva
klenby působením tahových a tlakových normálových napě-
tí, dosahujících v místech vzniku tahových trhlin mezních
hodnot únosnosti zdiva klenby v tlaku. Úplné porušení –
kolaps klenby – je tudíž zpravidla výsledkem dvou souvise-
jících paralelních procesů. Je charakteristický vybočením
klenby spolu s lokálním porušováním, po nichž nastává me-
chanické narušení zdiva a rozpad klenby. Oba procesy jsou
současné a nelze je oddělit. Stav napjatosti klenby v prů-
běhu jejího zatěžování a porušování výstižně popisuje prů-
běh tlakové čáry v jednotlivých stadiích působení klenbové-
ho systému. Mechanizmus porušení a dosažení mezního
zatížení klenby jsou výrazně ovlivněny charakterem zatíže-
ní, zejména jeho případnou nesymetrií, a dále tvarovými a
geometrickými odchylkami a imperfekcemi a v neposlední
řadě tuhostí a stabilitou podpor. 

Obr. 3. Charakteristické porušení nezesílené valené zděné klenby
tahovými trhlinami

Obr. 4. a) postupný rozvoj oblastí tahových napětí na rubové 
a lícové straně klenby (klenba K08 zesílená uhlíkovou tkaninou),
(nelineární analýza [3]); svislé (b)  a vodorovné (c) deformace

segmentových kleneb nezesílených a kleneb zesílených 
uhlíkovou tkaninou
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Experimentální výzkum se soustředil na účinnost sanace
valených zděných kleneb s různým vzepětím, vyztužených
tkaninami z uhlíkových vláken, aplikovaných v oblastech
působení tahových napětí – ve vrcholu na lícní straně a 
u pat klenby na rubové straně (obr. 4). Při zesilování kleneb
je nutné posoudit i důsledky zvýšení zatížitelnosti zesílené
klenby na nárůst vodorovných sil v podporách, popř. v táh-
lech.

Segmentové valené zděné klenby se vzepětím 750 mm a
1 000 mm zesílené uhlíkovou tkaninou (CFRP) vykazovaly
v důsledku zesílení v oblasti kritických průřezů, a tím za-
bránění selhání klenby ztrátou stability při stejné úrovni zatí-
žení celkově menší svislé a vodorovné deformace o 20-70 %
v porovnání s deformacemi nevyztužených kleneb (obr. 4).
Uvedený účinek zesílení se neprojevil tak výrazně u seg-
mentových valených kleneb se vzepětím 375 mm (u kleneb
se středovým úhlem menším než 120°, které neobsahují ob-
lasti tzv. kritických průřezů – s tahovým napětím na rubu
klenby v průřezech přiléhajících k patě). Mezní zatížení seg-
mentových valených zděných kleneb tl. 150 mm, rozpětí 3000
mm, vzepětí 375 mm, 750 mm a 1 000 mm zesílených uhlíko-
vou tkaninou (CFRP) podle obr. 5, zatížených symetricky
dvěma svislými břemeny ve třetinách rozpětí klenby, dosa-
hovalo 190-350 % mezního zatížení nezesílených zděných
kleneb.

Aplikace uhlíkové tkaniny (CFRP) v klenbách s vyšším
vzepětím (750 mm a 1 000 mm), v oblastech, v nichž do-
chází ke vzniku tahových trhlin (spodní líc klenby ve vrcho-
lu v rozsahu cca 1/3 délky oblouku klenby, na rubu v oblas-
tech vymezených patou klenby a středovým úhlem 120° 
v rozsahu 1/3 délky kleneb v místech tzv. nebezpečných prů-
řezů), omezila vznik a rozvoj těchto charakteristických taho-
vých trhlin, a současně zvýšila stabilitu klenby. Dosud ne
zcela dořešenou otázkou je optimální délka kotvení zesilují-
cí uhlíkové tkaniny v tlačených částech klenby na rubu,
popř. na líci bezprostředně přiléhajících k vyztuženým prů-
řezům klenby s výskytem tahových napětí na rubu, popř. na
líci (obr. 4). V kontaktní spáře mezi zdivem klenby a uhlíko-
vou tkaninou působí kromě smykových napětí i normálová
napětí v tahu kolmo ke kontaktní spáře, která podstatně
redukují únosnost kontaktní spáry ve smyku. V důsledku
toho dochází v těchto částech předčasně k porušení adheze
mezi zdivem klenby a tkaninou (lokální boulení tkaniny), po
němž dochází k urychlení procesu úplného porušení klenby. 

Účinnost zesílení kleneb v oblastech vzniku tahových na-
pětí, která u nezesílených kleneb předcházejí tahovým trhli-
nám, dokládá průběh napětí v uhlíkové tkanině. Postupný
nárůst napětí v uhlíkové tkanině při zatěžování klenby ve
stadiu porušování zdiva klenby je patrný z obr. 6. Z obrázku
je patrný vznik tlakových normálových napětí v kotevních
oblastech, zesilující uhlíkové tkaniny aplikované v tlače-
ných částech klenby. Charakter porušení valené zděné klen-
by vyztužené v tažených oblastech uhlíkovou tkaninou je
ovlivněn uspořádáním zesilujících tkanin v kotevních oblas-

tech. Nesprávné uspořádání kotevních oblastí uhlíkových
vláken, umístěných nad sebou na rubu a líci klenby, může
ovlivnit podstatným způsobem proces porušení klenby, jeho
charakter a snížit mezní zatížení klenby (nižší účinnost zesi-
lující konstrukce) (obr. 7). Tento závažný problém zesilová-
ní zděných valených kleneb uhlíkovými tkaninami, který je
v současné době předmětem modelových numerických ana-
lýz a náročného experimentálního ověření, souvisí s celko-
vou koncepcí aplikace uhlíkových tkanin na zděné klenby,

Obr. 5. a) schéma vyšetřovaných kleneb zesílených uhlíkovou
tkaninou; b) průběh svislých deformací klenby se vzepětím 0,75 m
(K09) zesílené uhlíkovou tkaninou (výrazná nesymetrie deformační
čáry symetrické klenby, symetricky zatížené); c) porovnání experi-
mentálně stanovených mezních zatížení nezesílených a zesílených
kleneb; d) charakteristické pracovní diagramy kleneb zesílených

uhlíkovou tkaninou – Z x δy

Obr. 6. Normálové napětí v uhlíkové tkanině
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tj. především nalezení optimálního uspořádání a kotvení
zesilujících uhlíkových tkanin na klenbách, popř. klenbo-
vých pásech. 

Shrnutí 
K původním poznatkům, získaným v rámci experimen-

tálního výzkumu, kromě zjištěných hodnot mezních zatíže-
ní, charakteristických pracovních diagramů a deformačních
vlastností kleneb zesílených uhlíkovou tkaninou patří:

� zesílení zděných pilířů ovinutím uhlíkovou tkaninou
plně využívá vysokých hodnot modulu pružnosti a pevnosti
v tahu uhlíkových vláken, čímž účinně zamezuje vzniku
svislých tahových trhlin ve zdivu pilíře, které zpravidla
předcházejí jeho porušení. Jako optimální varianta zesílení
bylo ověřeno řešení, při němž je zděný pilíř zesílen jednotli-
vými pásy uhlíkové tkaniny situovanými např. ve třetinách
výšky pilíře. Se zvětšováním výšky zesilujících uhlíkových
pásů se v důsledku svislého (tlakového) přetváření zdiva δy
postupně začíná uplatňovat vliv tahových normálových
napětí v kontaktní spáře „zdivo – uhlíková tkanina“;

� aplikace uhlíkové tkaniny pouze v tažených oblastech
valené klenby (v rozsahu 1/3 délky oblouku na líci a rubu
klenby) symetricky svisle zatížené významně ovlivňuje
mezní zatížení klenby, její deformace a charakter porušení
klenby při dosažení mezního zatížení. Porušení klenby dis-
krétně vyztužené tkaninou v tažených oblastech, tj. na rubu
a líci klenby, je do určité míry závislé na vzájemném uspo-
řádání kotevních oblastí zesilujících uhlíkových tkanin na
rubu a líci klenby. Pro případ vzájemného přesahu kotevních
oblastí uhlíkových tkanin podle obr. 7a je charakteristický
vznik výrazné šikmé smykové trhliny v místech „kotevních“
oblastí tkanin z uhlíkových vláken (obr. 7b), kde hlavní
tahové napětí dosahuje maximálních hodnot. Při nespráv-
ném uspořádání „protilehlých“ ztužujících tkanin (např.
podle obr. 7c) se může proces porušení urychlit. Proces
porušení soudržnosti zdiva valené klenby a uhlíkové tkaniny
v tlačených oblastech – lokální boulení uhlíkové tkaniny –
je významně ovlivněn normálovým napětím v tahu, působí-
cím kolmo na styčnou kontaktní spáru „zdivo – tkanina“;

� při zesilování zděných konstrukcí uhlíkovými tkanina-
mi je nutné důsledně respektovat vyšší deformační a přetvár-
né vlastnosti zdiva (výjimkou může být kamenné zdivo
z vyvřelých hornin s tenkými ložnými spárami) v porovnání
s betonem (železobetonem). S touto skutečností je třeba
počítat při stanovení únosnosti zdiva zesíleného uhlíkovou
tkaninou při současném respektování přípustného poměrné-
ho přetvoření uhlíkových vláken.  

Článek vznik za podpory výzkumného záměru MSM
6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost sta-
vebních materiálů a konstrukcí“.
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Witzany, J. – Zigler, R.: Strengthening of Masonry
Structures with Carbon Textiles

Within the research plan focused on reliability, opti-
mization and durability of building materials and struc-
tures, investigation of strengthening of load-bearing
masonry elements and structures, including brick piers
and annular vaults, with textiles from high-modular car-
bon fibres is currently under way. In contrast to rein-
forced concrete structures, strengthening of masonry
structures using carbon fibres has been tested both theo-
retically and experimentally only marginally (ČSN EN
1998-3 see Appendix A, art. A.4.4.). The arrangement
and application of the strengthening carbon textile on
mostly pressed brick structures (piers, annular vaults)
have a decisive impact on the limit load of the strength-
ened masonry structure and the manner of its failure.
The reliability and effectiveness of the strengthening of
brick piers and annular vaults with carbon textile are
significantly dependent on the strength of the connecting
layer of the carbon textile and the masonry structure.
Low-strength, or damaged masonry may cause insuffi-
cient effectiveness of the strengthening of the masonry
with carbon textile. The article presents partial outcomes
of the experimental and theoretical investigation.

Obr. 7. a) příklad uspořádání kotevních oblastí uhlíkové tkaniny (CFRP)
umístění na rubu a líci klenby; b) smykové porušení klenby v oblasti

kotvení uhlíkové tkaniny
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Witzany, J. – Zigler, R.: Verstärkung von Wand-
konstruktionen mit Kohlenstofffasergeweben 

Im Rahmen eines auf die Sicherheit, Optimierung und
Dauerhaftigkeit von Baumaterialien und -konstruktio-
nen ausgerichteten Forschungsvorhabens erfolgt gegen-
wärtig eine Untersuchung zur Verstärkung tragender
Wandelemente und Konstruktionen – gemauerter Pfei-
ler und Tonnengewölbe – mit Geweben aus hochmodu-
laren Kohlenstofffasern und Glasfasern. Im Unterschied
zu Stahlbetonkonstruktionen ist die Verstärkung von
gemauerten Bauteilen mittels Kohlenstofffasern bisher
sehr wenig theoretisch und experimentell geprüft (ČSN
EN 1998-3 siehe Anlage A, Art. A.4.4.). Die Anordnung
und Ausführung des verstärkenden Kohlenstoffgewebes
für überwiegend gedrückte gemauerte Bauteile (Pfeiler,
Tonnengewölbe) hat entscheidenden Einfluss auf die
Grenzbelastung des gemauerten Bauteils und die Art
und Weise seiner Beschädigung. Die Sicherheit und
Wirksamkeit der Verstärkung von Wandpfeilern und
Tonnengewölben mit Kohlenstoffgewebe sind bedeutend
von der Festigkeit der Verbindungsschicht des Kohlen-
stoffgewebes und des gemauerten Bauteils abhängig.
Wenig festes bzw. beschädigtes Mauerwerk kann die
Ursache einer unzureichenden Wirksamkeit der Ver-
stärkung des Mauerwerks durch das Kohlenstoffgewebe
sein. Im Beitrag werden Teilergebnisse der experi-
mentellen und theoretischen Untersuchung angeführt.

Visuté střechy z předpjatého betonu 
Ing. Pavel Kaláb

Tématem dizertace je pokročilý návrh visutých střech z
předpjatého betonu. Na studii  konstrukce tvaru hyperbolic-
kého paraboloidu je dokumentován původní postup statické
analýzy. Správnost konstrukčního řešení a statické analýzy
byla ověřena na modelu 1 : 10.

Zjiš�ování mechanických vlastností 
pružné ložné plochy pražců
Ing. Richard Svoboda

Pružná vrstva na ložné ploše pražců se používá zejména ke
snížení namáhání kolejového lože, cílené změně tuhosti
kolejové jízdní dráhy a změně akusticko-vibračních charak-
teristik. Práce porovnává moduly ložnosti stanovené podle
předpisů různých evropských železničních správ a zavádí
původní metodu zjiš�ování statických i dynamických modu-
lů ložnosti. Navržený postup je ověřen zkouškami.

Analýza skutečného chování ocelových 
lepených kotev
Ing. Jan Barnat

V dizertaci se analyzují chemické ocelové kotvy instalované
do betonu a zatížené statickou tahovou silou. Analyzuje se
zejména chování lepeného kontaktu a jeho kvalita. V teore-
tické části práce byl sestaven vztah (získaný aproximací
výsledků experimentů i numerického modelu), popisující
závislost charakteristické únosnosti kotvy v tahu na rele-
vantních veličinách. 

Výzkum a vývoj síranových pojiv 
na bázi anhydritu
Ing. Dominik Gazdič

Práce se zabývá výzkumem a vývojem síranových pojiv na
bázi přírodního anhydritu II se zaměřením na možnosti
jejich využití pro průmyslovou výrobu suchých maltových
samonivelačních směsí. Hledá se nejúčinnější budicí přísada
a optimalizuje se její dávka z hlediska kinetiky hydratačního
procesu.

�dizertace

Univerzitní knihkupectví otevřeno

Nové knihkupectví odborné literatury, společná prodejna
ČVUT v Praze a VŠCHT Praha, bylo otevřeno počátkem
září v přízemí Národní technické knihovny v pražských Dej-
vicích.  V den otevření nabízela prodejna 881 titulů skript,
monografií a vysokoškolských učebnic z produkce ČVUT,
153 titulů VŠCHT Praha a 3 614 titulů dalších odborných i
beletristických nakladatelství včetně zahraniční produkce.
V knihkupectví a jeho skladech je k dispozici téměř 150 tisíc
publikací zahrnujících odborné i hobby příručky, učebnice,
software, jazykové učebnice, ekonomickou, právní a IT lite-
raturu, mapy, průvodce atd. Je zde i výdejna knih objedna-
ných prostřednictvím elektronického obchodu.

Tisková informace

�ČVUT

Všechna čísla časopisu

STAVEBNÍ OBZOR
si mohou čtenáři zakoupit

v redakci časopisu
a v nové prodejně odborné literatury
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Smrštění betonů s pórovitým kamenivem 
– vliv míry nasycení kameniva
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Ing. Petr MISÁK
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VUT – Fakulta stavební

Brno

Článek se zabývá vlastnostmi lehkého betonu s póro-
vitým kamenivem, zejména vlivem vlhkosti ve vnitřní
struktuře kameniva, na reologické vlastnosti betonu v ra-
ném stadiu tuhnutí a tvrdnutí. Pro experimentální ana-
lýzu byly vyrobeny tři směsi čerstvého betonu odlišné
pouze stupněm nasycení pórovitého kameniva v okam-
žiku dávkování do mísicího zařízení. 

Úvod
Lehký konstrukční beton je často klasifikován jako spe-

ciální vysokohodnotný beton, pro jehož výrobu je použito pó-
rovité kamenivo s nízkou objemovou hmotností. Je charak-
teristický specifickým rozložením a obsahem vzduchových
pórů obsažených jak v cementové matrici, tak v zrnech ka-
meniva. Vazba mezi kamenivem a matricí je pak, mezi ji-
ným, ovlivněna mírou nasycení zrn pórovitého kameniva.
Hlavní nevýhodou těchto betonů je značná citlivost na volbu
způsobu ošetřování, a to jak čerstvého, tak ztvrdlého betonu,
což významně ovlivňuje vznik a rozvoj trhlin v různém sta-
diu tuhnutí a tvrdnutí. Tento fakt vede ke změnám fyzikálně
mechanických, lomových a trvanlivostních charakteristik [1],
[2], [3], [4].

V posledních letech je výzkum a vývoj v této oblasti, ob-
dobně jako v oblasti betonů s hutným kamenivem, zaměřen
především na dosažení vysokých pevností, zpracovatelnosti
a trvanlivosti při současném zachování nízké objemové
hmotnosti výsledného kompozitu. Nicméně je toto úsilí pro-
vázeno řadou problémů souvisejících jak s návrhem složení
čerstvého betonu, tak s návrhem konečného konstrukčního
prvku. Stále se zvyšující úsilí o zlepšení jeho vlastností vede
k podrobnému studiu a výzkumu fázového rozhraní kame-
nivo/cementový kámen (interfacial transit zone), které je
ovlivněno především strukturou pórů kameniva [5], [6].
Zatímco obecně hladká zrna přírodního kameniva společně
s cementovým kamenem tvoří kontaktní vrstvu s relativně
nízkou kohezí, pórovitý povrch zrn lehkého kameniva je
zaplněn hydratující cementovou pastou. Bylo prokázáno, že
tento typ vazby nemusí mít výhradně fyzikální charakter, ale
také chemický a pravděpodobně i mineralogický [7], [8],
[9]. V důsledku penetrace cementové pasty do povrchových
a podpovrchových pórů tato tranzitní zóna u lehkých kon-
strukčních betonů se významně podílí na hodnotách výsled-
ných fyzikálně mechanických vlastností betonu [10], [11].
Účinek koheze mezi zrny pórovitého kameniva a cemento-
vým kamenem závisí zejména na tvaru, rozložení a velikos-
ti vzduchových pórů, dále pak na konzistenci cementové
pasty a v neposlední řadě na obsahu vody v povrchové vrst-

vě zrn kameniva. Určení celkové reologie, která je ovlivně-
na především nízkým vodním součinitelem, poměrně vyso-
kým obsahem jemných částic a v neposlední řadě stupněm
nasycení pórovitého kameniva v okamžiku jeho dávkování
do mísicího zařízení, je základním problémem souvisejícím
s využitím lehkého konstrukčního betonu ve stavební praxi.

Experimenty na lehkém betonu předpokládané pevnostní
třídy LC35/38 – D1,8 byly zaměřeny na záznam počáteční
hodnoty smrštění způsobeného samovysycháním a případné-
ho nabývání, jež je typické pro betony obsahující pórovité
kamenivo. 

Složení betonu
Čerstvý beton byl vyroben z pórovitého kameniva Liapor

4-8/600 (rok dodání 2008), drobného těženého kameniva
Zaječí 0-4 mm, cementu CEM I – 42,5 R, létavého elektrá-
renského popílku z Třince, plastifikátoru Sika Viscocrete
1035, vody a stabilizátoru Sika Control – 5 SVB. Voda, lehké
pórovité kamenivo, plastifikátor a stabilizátor byly dávková-
ny objemově, ostatní složky byly dávkovány hmotnostně.
Vyrobeny byly směsi s označením LC1, LC2 a LC3, které se
lišily výhradně stupněm „před-nasycení“ pórovitého kame-
niva Liapor v okamžiku jeho dávkování do mísicího zaříze-
ní. Kamenivo ve směsi LC1 bylo předem vysušeno do ustá-
lené hmotnosti v sušičce při teplotě 105 °C. Směs LC3 ob-
sahovala kamenivo, které bylo ponořené ve vodě až do dosa-
žení stupně nasycení přibližně 30 %. Před ponořením do
vody bylo vysušeno do ustálené hmotnosti. Směs LC2 obsa-
hovala kamenivo s ložnou vlhkostí 13 %, které nebylo kon-
dicionováno. Složení čerstvého betonu je uvedeno v tab. 1,
podrobná specifikace směsí v tab. 2. Při výrobě zkušebních
těles byl kladen důraz zejména na pečlivé zhutnění čerstvé-
ho betonu ukládaného do formy. Způsob a doba hutnění byla
zvolena na základě zjištěné zpracovatelnosti čerstvého beto-
nu, která byla stanovena v souladu s metodami uvedenými
v evropské směrnici pro samozhutnitelný beton [12]. 

Tab. 1. Obecný návrh složení lehkého čerstvého betonu

Materiál na 1 m3 Jednotka Množství

Liapor 4-8/600 (dávkováno ve vysušeném stavu) m3 0,36

DTK Zaječí 0-4 mm 700

CEM I – 42,5 R 440

popílek Třinec 80

Sika Viscocrete 1035 5

voda záměsová 180

stabilizátor Sika Control 5 SVB 1,60

voda předmáčecí (hmotnostní nasákavost 30 min.) 52

kg·m–3

l
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Fyzikálně mechanické vlastnosti 
kameniva Liapor

Jak lze vyčíst z tab. 2, vyrobené betony se liší především
množstvím „předmáčecí vody“, které značně závisí na ak-
tuálním vlhkostním stavu pórovitého kameniva v okamžiku
dávkování do mísicího zařízení. Pro výpočet množství před-
máčecí vody je nezbytné stanovit křivku vyjadřující průběh
nasákavosti kameniva v čase. Rozhodující pro vyhodnocení
je v tomto případě okamžik počáteční nasákavosti, tzn. je
nutné získat hodnotu nasákavosti kameniva v prvních pěti
minutách míchání (obr. 1). 

Tab. 2. Specifikace vyrobených směsí

Existují také doporučení výrobce pórovitého kameniva
Liapor, na jejichž základě lze množství předmáčecí vody
odhadnout [13]. Tato doporučení určují množství předmáče-
cí vody jako procento skutečné hmotnostní nasákavosti
kameniva určené po 30 minutách nasycování. Příklad výpoč-
tu předmáčecí vody:

wp = ms · α,    wp = 369 · 0,14 = 52 l, (1)

kde wp je množství předmáčecí vody, ms hmotnost kameniva
ve vysušeném stavu a α hmotnostní nasákavost po 30 minu-
tách nasycování kameniva pod vodou. 

Návrh množství předmáčecí vody vycházel primárně ze
vztahu (1). Následně bylo ověřeno, kolik přídavné vody je
absorbováno kamenivem během prvních pěti minut míchání
kameniva a předmáčecí vody po nadávkování do mísicího
zařízení (obr. 1). Experimenty ukázaly, že kamenivo vysuše-
né do ustálené hmotnosti (použito ve směsi LC1) je schopno
po pěti minutách absorbovat přídavnou vodu v množství
10-11 % hmotnosti dávkovaného kameniva. Vzhledem ke
skutečnosti, že celkové množství předmáčecí vody bylo sta-
noveno jako 14 % z hmotnosti dávkovaného kameniva (což
odpovídá průměrné době nasákavosti 30 minut) a průměrná
doba míchání betonu byla 25-30 minut, lze předpokládat, že
v tomto období byla předmáčecí voda zcela absorbována
zrny pórovitého kameniva. Obdobně bylo stanoveno množ-
ství předmáčecí vody u směsí LC2 a LC3 ovlivněné výcho-

zí vlhkostí kameniva. Experimenty prokázaly, že kamenivo
s ložnou vlhkostí 13 % pohltí během míchání vodu odpoví-
dající množství přibližně 10 % hmotnosti dávkovaného ka-
meniva a kamenivo „uměle nasycené“ na 30 % žádnou pří-
davnou vodu nepohltí (tab. 2). Pokud bychom tedy chtěli
vyjádřit nasycení kameniva na konci míchání betonu, resp.
po uložení do forem, lze říci, že směs LC1 obsahovala kame-
nivo s konečným nasycením 14 % a kamenivo ve směsi
LC2 23 %. Ve směsi LC3 zůstalo na původní hodnotě 30 %.

Před návrhem složení lehkého betonu je vhodné určit i
aktuální charakteristiky pórovitého kameniva. Základní
fyzikálně mechanické parametry jsou uvedeny v tab. 3. Cel-
kový průběh hmotnostní nasákavosti v průběhu 48 h je uve-
den na obr. 2.

Obr. 2. Průběh nasákavosti pórovitého kameniva stanovený 
v prvních 48 hodinách – určeno na vzorku vysušeného kameniva

ponořeného ve vodě

Fyzikálně mechanické vlastnosti pórovitého kameniva
byly určeny v souladu s ČSN EN 13055-1:2004 a ČSN EN
1097:2001 [14], [15].

Smrštění betonu s pórovitým kamenivem
Zvolit způsob a okamžik počátku měření smrštění, zejmé-

na u betonů s nízkým vodním součinitelem, je poměrně slo-
žité. Jak je uvedeno v literatuře [16], [2], normové zkušeb-
ní metody, např. [17], vyvinuté pro měření smrštění vlivem
odpařování vody u běžného betonu, nejsou pro využití příliš
vhodné a nelze jimi postihnout počáteční smrštění vlivem
samovysychání, které probíhá v prvních 24 h po uložení
betonu do formy. U betonů s pórovitým kamenivem je si-

Složení LC1 LC2 LC3

stupeň „před-nasycení“ 
kameniva [%]

0 13 29

předmáčecí voda [l] 52 37 0

záměsová voda [l] 180 179 184

zpracovatelnost:

  – T500 [s]/rozlití kužele [mm] 5,8/600 3,6/660 7,6/480

  – klasifikace VS2/SF1 VS2/SF2 VS2/–

Obr. 1. Počáteční nasákavost vysušeného pórovitého kameniva

Tab. 3. Fyzikálně mechanické vlastnosti kameniva Liapor

Vlastnosti Jednotka Hodnota

sypná hmotnost volně sypaného kameniva 615

sypná hmotnost zhutněného kameniva 637

objemová hmotnost (24h) 1 026

pevnost zrn kameniva N mm–2 6

hmotnostní nasákavost: –

  – 5 minut 10,5

  – 30 minut 13,6

  – 24 hodin 21,2

  – 7 dní 25,2

  – 21 dní 31,1

  – 56 dní 40,5

kg m–3

%
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tuace zkomplikována ještě obsahem vody v pórové struktu-
ře kameniva, která se může postupně uvolňovat a zaplňovat
póry vzniklé samovysycháním. To může vést k nabývání
[16].

Příprava experimentu
V současné době se na Ústavu stavebního zkušebnictví

VUT FAST v Brně k měření objemových změn v raném sta-
diu tuhnutí a tvrdnutí betonu využívá modifikované měřicí
zařízení vyvinuté společností Schleibinger Geräte Teubert u.
Greim GmbH [18]. Měřicí žlaby délky 1 000 mm s mírně kó-
nickým průřezem o výšce 60 mm a šířce horní hrany 
100 mm slouží pro záznam délkových změn v ose zkušební-
ho tělesa. Ve spodní části žlabů byly instalovány ocelové
lišty pro fixaci žlabu magnety k vibračnímu stolu. Tato
úprava umožňuje dokonalé zhutnění betonových směsí jaké-
koli konzistence (obr. 3).

Obr. 3. Schéma žlabu Schleibinger
1 – fixační kolík, 2 – pohyblivé čelo, 3 – pevné čelo, 

4 – odnímatelné kotevní háky, 5 – kovové lišty pro fixaci měřicího
zařízení k vibračnímu stolu 

Za účelem minimalizování tření betonu o stěny formy
byly vnitřní stěny žlabu před plněním opatřeny hladkou ne-
nasákavou měkkou neoprenovou fólií (tl. 2 mm). Všechny
zkoumané betony byly vyrobeny v laboratorní míchačce
s nuceným oběhem a ukládány do zkušebního žlabu vždy ve
dvou vrstvách, přičemž každá z nich byla vždy řádně zhut-
něna. Doba hutnění byla stanovena dle konzistence čerstvé-
ho betonu. Po zhutnění byly žlaby přemístěny na laborator-
ní stůl tak, aby následné měření nebylo ovlivňováno případ-
nými otřesy. Příprava zkušebního zařízení včetně způsobu
ukládání a ošetřování betonu je popsána v SOP 01/09 [19].
Přibližně hodinu po uložení byl beton přikryt plastovou fólií
s cílem zamezit nadměrnému vysychání povrchu v počá-
teční fázi tuhnutí a tvrdnutí. Plastová fólie byla sejmuta při-
bližně po třech dnech. Měření bylo ve všech případech zahá-
jeno hodinu po uložení a zhutnění betonu ve zkušebních žla-
bech. Z každé směsi byla vyrobena tři zkušební tělesa.

Výsledky výzkumu
Deformace všech tří sledovaných směsí (tab. 2) se konti-

nuálně měřily indukčnostním snímačem a zaznamenávaly
do datové ústředny. Graf pro směs LC1 (kamenivo bylo dáv-
kováno ve vysušeném stavu) na obr. 4 znázorňuje celý pro-
ces smrštění a nabývání lehkého betonu. V prvních sedmi
hodinách, počínaje od počátku měření, bylo zaznamenáno
smrštění způsobené samovysycháním (autogenní smrštění a
kontrakce způsobená vsakováním vody a cementového
tmelu do vysušeného kameniva). Průměrná hodnota smrště-

ní v okamžiku dosažení maxima byla přibližně –0,37 mm m–1.
Následně bylo zaznamenáno nabývání v trvání přibližně 
14 h. Průměrná deformace na konci tohoto procesu byla při-
bližně –0,22 mm m–1. Tento výstup také ukazuje, že v tomto
případě lze měření ve žlabech ukončit již po 24 h. Další
měření je ovlivněno zejména konstrukcí žlabu, která částeč-
ně brání volnému přetvoření betonu vlivem vysychání – vlivu
vysychání je vystavena pouze horní plocha tělesa. Z toho lze
usuzovat, že toto zařízení není pro dlouhodobá měření smrš-
tění ztvrdlého betonu příliš vhodné.

Výsledky měření na směsi LC2 jsou znázorněny (dávko-
váno kamenivo s „ložnou“ vlhkostí 13 %) na obr. 5. Tento
graf znovu zobrazuje proces smrštění vlivem samovysychá-
ní a následného nabývání betonu. Hodnota smrštění dosáhla
maxima za 6 h (počítáno od začátku měření), přičemž prů-
měrná hodnota smrštění v tomto okamžiku byla –0,14 mm m–1.
Opět bylo zaznamenáno strmé nabývání po dobu přibližně
20 h, a poté výrazné zpomalení. Průměrná deformace v tom-
to okamžiku byla +0,07 mm m–1. Znovu je nutno pozname-
nat, že další měření je ovlivněno konstrukcí žlabu stejně
jako v předchozím případě.

Obr. 5. Průběh smrštění/nabývání – směs LC2

Výsledky měření na směsi LC3 (nasycení kameniva 29 %
v okamžiku dávkování) jsou znázorněny na obr. 6. Ukazují,

Obr. 4. Průběh smrštění/nabývání – směs LC1

Obr. 6. Průběh smrštění/nabývání – směs LC3
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že voda obsažená v jeho pórech zásadně ovlivnila celkový
vývoj smrštění a nabývání lehkého betonu. V tomto případě
smrštění samovysycháním dosáhlo maxima po 4 h (počína-
je od spuštění měření). Jeho průměrná hodnota v tomto oka-
mžiku byla –0,04 mm m–1. Následně bylo zaznamenáno prud-
ké nabývání, jehož proces se zpomalil přibližně po 21 h (od
počátku). Průměrná hodnota nabývání v tomto okamžiku
byla +0,20 mm m–1. Jak je vidět na obr. 6, další měření je
opět ovlivněno konstrukcí žlabu.

Pro lepší porovnání naměřených výsledků je na obr. 7
znázorněn průběh smrštění všech zkoumaných betonů.
Absorpce vody zrny vysušeného kameniva ve směsi LC1 se
výrazně projevila nejen v průběhu přípravy směsi, ale tento
jev ovlivnil zejména průběh smrštění v počáteční fázi tuh-
nutí a tvrdnutí betonu, což se projevilo zvýšenou deformací,
způsobenou samovysycháním (obr. 4, obr. 7). U směsi LC1
byla také, v porovnání se směsí LC2 a LC3, zaznamenána
vyšší variabilita naměřených výsledků. 

Obr. 7. Průběh smrštění/nabývání – směsi LC1, LC2, LC3

Nutno podotknout, že jak u směsi LC2, tak LC3, pro
jejichž výrobu bylo použito předem nasycené kamenivo,
bylo dosaženo významné redukce počáteční hodnoty smr-
štění. Je zřejmé, že počáteční stupeň nasycení pórovitého
kameniva před dávkováním do mísicího zařízení je důležitý
nejen během výroby čerstvého betonu, ale také zastává
významnou úlohu v raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu,
kdy se podílí na redukci smrštění vlivem samovysychání.

Shrnutí výsledků a závěry
Nasycení pórovitého kameniva před dávkováním do mísi-

cího zařízení má pozitivní vliv na průběh smrštění vlivem
samovysychání. Voda obsažená v pórové struktuře kameni-
va pomáhá snížit počáteční hodnotu smrštění a může dlou-
hodobě působit jako vnitřní ošetřovací voda. Experimenty
ukázaly, že vzduchové póry, které se vytvořily v cementové
pastě během samovysychání, se postupně zaplňují vodou ob-
saženou v zrnech pórovitého kameniva, což vede k nabý-
vání betonu. Měřicí žlaby se ukázaly jako vhodné pro měře-
ní smrštění v počátečním stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu a
umožnily zachycení počáteční deformace vlivem samovysy-
chání a následného nabývání, které bývá u lehkých betonů
typickým jevem. Je velmi užitečné ověřit aktuální charakteris-
tiky pórovitého kameniva před návrhem složení betonové
směsi. Znalost vlastností kameniva pak výrazně napomáhá při
odhadu výsledného chování a vlastností vyrobeného betonu.

Proces smrštění u betonů obsahujících pórovitá kameniva
je poměrně komplikovaný problém, zejména z důvodu exis-
tence mnoha negativních faktorů, které souvisejí s návrhem
směsi. Jde například o vysoký obsah jemných částic, nízký
vodní součinitel a v neposlední řadě může být jako negativ-
ní faktor označováno pórovité kamenivo za předpokladu, že

je dávkováno ve vysušeném stavu. V případě nevhodného
návrhu složení lehkého betonu může vysušené kamenivo
absorbovat účinnou vodu potřebnou pro hydrataci cementu.
Tento fakt pak vede ke vzniku a rozvoji trhlin s následným
snížením kvality betonu. Volba způsobu kondicionování
(před-nasycování) pórovitého kameniva má zásadní vliv
nejen na celý proces objemových změn betonu, ale může mít
také významný dopad na hodnoty ostatních fyzikálně
mechanických vlastností výsledného kompozitu. Plné nasy-
cení kameniva může vést v některých případech k oslabení
fázového rozhraní (tranzitní zóny) mezi zrnem kameniva a
cementovým kamenem, neboť voda obsažená v zrnech ka-
meniva znemožní penetraci cementové pasty do povrcho-
vých a podpovrchových pórů. Tento jev může vést ke sníže-
ní některých pevnostních a trvanlivostních charakteristik.
Závěrem lze říci, že pro pochopení procesu smrštění u beto-
nů s pórovitým kamenivem je nutno detailně prostudovat
jednotlivé faktory ovlivňující tento proces včetně vyjádření
jejich významnosti. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/09/P057 GA ČR
a výzkumného záměru č. 0021630511 MŠMT.
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Porous Aggregate 

The published paper deals with the characteristics of the
lightweight aggregate concrete (LWAC), especially with
the influence of the moisture content in the inner struc-
ture of the porous aggregate on the rheology properties
in the early stage of concrete setting and hardening. For
the purpose of testing three different mixtures of LWAC
were made in the experimental part. Differences between
the mixtures were only in the degrees of saturation of the
used porous aggregate. The other ingredients were the
same in all mixtures. 

Kucharczyková, B. u. a.: Schwinden von Beton mit
porösem Zuschlagstoff 

Der Beitrag behandelt die Eigenschaften von
Leichtbeton mit porösem Zuschlag, insbesondere unter
dem Einfluss der in der inneren Struktur des Zuschlags
enthaltenen Feuchtigkeit, auf die rheologischen Beton-
eigenschaften im frühen Stadium der Erstarrung und
Erhärtung. Für die Zwecke der experimentellen Analyse
wurden drei verschiedene Frischbetonmischungen her-
gestellt, die sich durch den Sättigungsgrad des Zuschlags
im Moment seiner Zugabe in die Mischanlage unter-
schieden. Die sonstigen Betonkomponenten waren 
gleich. 

Lochkov Lofts
Architektonický koncept origi-
nálního bydlení s osobitou at-
mosférou pochází z dílny reno-
movaného italského architekta
a restaurátora Alberta Di Stefa-
na. V pivovaru založeném na
začátku sedmnáctého století by-

lo vaření piva ukončeno na konci devatenáctého století, v pro-
vozu pokračovala sladovna, následně zde sídlila truhlárna a
zemědělská výroba. 

Přestavba byla zahájena v březnu 2010, kdy proběhlo pře-
dání stavby generálnímu dodavateli společnosti Unistav,
dokončení je plánováno na konec roku 2011. V projektu
vyroste jediná novostavba na střeše podzemních garáží,
která čtvercový areál uzavře. Uvnitř vznikne nádvoří se zele-
ní. Lochkov Lofts nabídne 73 netradičních bytových jedno-
tek o výměře 30-125 m2 v příjemném prostředí na jihozápad-
ním okraji Prahy, pouhých 13 km od centra města.  Standar-
dy bytů byly voleny tak, aby byla zachována rovnováha
mezi původní tváří bývalého pivovaru a moderním pojetím
interiéru. K vybraným přízemním bytům přiléhají předza-
hrádky s nízkými dřevěnými ploty. 

Tisková informace

�projekty

obzor_9_2010.qxp  4.11.2010  9:25  Stránka 273



274 STAVEBNÍ OBZOR 9/2010

Program pro stanovení teplot v betonových 
obdélníkových průřezech vystavených požáru

Ing. Radek ŠTEFAN
prof. Ing. Jaroslav PROCHÁZKA, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je popsán výpočetní program pro teplotní ana-
lýzu betonových průřezů vystavených účinkům požáru.
Pozornost je věnována modelu sdílení tepla, para-
metrům vstupujícím do výpočtu a prezentaci výsledků.
Ověření platnosti programu je provedeno na příkladech
průřezů betonových prvků.

Úvod
V České republice vzniklo v roce 2009 přibližně 5 tisíc

požárů v budovách, což mělo za následek materiální škody
v rozsahu 1,5 mld. Kč, 70 lidí při nich zahynulo a 657 lidí
bylo zraněno [12]. Mezi základní prvky požární ochrany,
snižující riziko materiálních i lidských ztrát, patří požární
odolnost stavebních konstrukcí [14]. 

Návrh a posouzení konstrukcí na účinky požáru lze pro-
vést v zásadě dvěma způsoby. Tím prvním je využití osvěd-
čených návrhových řešení, která mohou mít formu tabulko-
vých údajů nebo výsledků požárních zkoušek. Druhým z
možných přístupů je aplikace výpočetních metod pro stano-
vení požární odolnosti. Tyto metody mohou být dále děleny
na zjednodušené, které se obvykle používají pro jednotlivé
průřezy a prvky, a zpřesněné, pomocí nichž lze simulovat
chování jednotlivých prvků, částí nebo celých konstrukcí
[3]. Předpokladem využití výpočetních metod je znalost roz-
ložení teploty v analyzované konstrukci (části konstrukce,
prvku, průřezu) [10]. 

Problém sdílení tepla ve stavebních konstrukcích vystave-
ných požáru lze obecně popsat parciální diferenciální rovni-
cí nestacionárního vedení tepla s příslušnými okrajovými a
počátečními podmínkami. Vzhledem k nelinearitě teplotních
a fyzikálních vlastností většiny stavebních materiálů (vlast-
nosti závisí na teplotě materiálu) a nelineárnímu charakteru
okrajových podmínek (okolní teplota se v čase mění) je
řešení rovnice vedení tepla poměrně náročné. V literatuře
lze nalézt zjednodušené metody teplotní analýzy, např. pří-
růstkovou metodu pro ocelové prvky podle normy [4] nebo
metody popsané v publikacích [6], [15] pro betonové prvky.
Přírůstková metoda pro ocelové prvky předpokládá rovno-
měrné rozložení teploty v průřezu, čímž výpočet výrazně
usnadňuje. I přes toto zjednodušení vede k reálným výsled-
kům, a proto se v praxi běžně používá.

Zjednodušené metody pro betonové prvky [6], [15] jsou
poměrně málo přesné, a proto se příliš nepoužívají. Jejich
využití bylo opodstatněno v dobách, kdy nebyla výpočetní
technika tak výkonná a dostupná jako dnes (obě sahají datem
svého vzniku do osmdesátých let minulého století). V součas-
nosti jsou plně nahrazovány numerickými metodami, přede-
vším metodou konečných prvků (MKP). Pro určité typy
betonových a zděných prvků lze v literatuře [3], [5], [9]
nalézt grafické pomůcky ke stanovení rozložení teploty

v průřezu (tzv. teplotní profily), jejich použití je však ome-
zené (platí jen pro vystavení normovému požáru, vztahují se
pouze k průřezům s takovými rozměry, pro které byly sta-
noveny, nelze je použít pro vícevrstvé konstrukce nebo kon-
strukce opatřené izolací) [10].

V tomto článku je popsán výpočetní program TempAna-
lysis [13] určený pro teplotní analýzu obdélníkových průře-
zů vystavených normovému nebo parametrickému požáru
podle normy [2]. Umožňuje modelovat průřezy z materiálů
s konstantními teplotními a fyzikálními vlastnostmi, mate-
riálů s nelineárními vlastnostmi (tj. závislými na teplotě ma-
teriálu), případně je možné využít předdefinovaný materiá-
lový model pro beton podle normy [3]. Analyzované průře-
zy mohou být opatřeny izolační vrstvou. Funkčnost progra-
mu je ověřena na příkladech průřezů betonových prvků.
Rozložení teploty stanovené pro tyto průřezy programem
TempAnalysis je porovnáno s odpovídajícími teplotními
profily uvedenými v normě [3]. Článek navazuje na přís-
pěvky [10] a [11]. Popis programu vychází z jeho uživatel-
ské příručky.

Popis programu
Program TempAnalysis [13], skládající se z úvodního

okna pro výběr úlohy (jednorozměrný problém, dvouroz-
měrný problém), okna pro zadání vstupů a okna pro zobra-
zení výsledků výpočtu (podrobný popis oken viz [11]), byl
vytvořen v prostředí matematického nástroje MATLAB [8].
Před jeho spuštěním je nutné  instalovat doplněk MATLAB
Component Runtime 7.6, který lze současně s programem a
podrobnou uživatelskou příručkou volně stáhnout z interne-
tových stránek prvního z autorů článku. Uživatelské rozhra-
ní je v anglickém jazyce.

Model sdílení tepla
Problém jednorozměrného nestacionárního vedení tepla

lze popsat parciální diferenciální rovnicí ve tvaru

(1)

kde ρ je objemová hmotnost materiálu, cp měrná tepelná
kapacita materiálu, θ je teplota, t čas, x polohová proměnná,
λ součinitel tepelné vodivosti materiálu, Q vnitřní zdroj
tepla a Ω označuje řešenou oblast.

Pro většinu stavebních materiálů jsou vlastnosti ρ, cp a λ
závislé na teplotě materiálu. Vnitřní zdroj tepla Q se v pro-
gramu neuvažuje. V případě požáru je třeba zavést dvě
okrajové podmínky [2]:

– Newtonova okrajová podmínka vyjadřuje sdílení tepla
prouděním

(2)
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kde q je tepelný tok na hranici, αc součinitel přestupu tepla,
θg teplota plynů v požárním úseku a Γp označuje tu část hra-
nice řešené oblasti, na které se uvažuje přestup tepla.

– Radiační okrajová podmínka vyjadřuje sdílení tepla radiací

(3)

kde Φ je polohový faktor, εs povrchová emisivita prvku, 
εf emisivita požáru, σ Stephanova-Boltzmannova konstanta 
(σ = 5,67 · 10–8 W m–2 K–4) a Γr označuje tu část hranice ře-
šené oblasti, na které se uvažuje radiace. Teploty θ a θg [°C].
Rovnici (1) je dále třeba doplnit o počáteční podmínku

θ (x,t) =  θ0 (x)  pro t = 0. (4)

V programu jsou použity tyto parametry okrajových podmínek:
αc = 25 Wm–2K–1 pro normový požár,
αc = 35 Wm–2K–1 pro parametrický požár,
Φ = 1,0,
εs = 0,7 pro průřezy z betonu,
εs = 0,8 pro průřezy z ostatních materiálů,
εf = 1,0.

Počáteční teplota v podmínce (3) je v programu definová-
na jako θ0(x) = θ0 = 20 °C. Okrajové podmínky (2) a (3) se
uvažují pouze na stranách průřezů vystavených požáru. 

Na stranách odvrácených od požáru nejsou okrajové pod-
mínky předepsány, což odpovídá předpokladu nulového tep-
lotního gradientu na hranici průřezu. Tento předpoklad je
konzervativní, neboť nepřihlíží k ochlazování průřezu z úse-
ku nezasaženého požárem. S výhodou se tento předpoklad
uplatní pří řešení symetricky zahřívaných průřezů. 

Diferenciální rovnice (1) s příslušnými okrajovými pod-
mínkami (2) a (3) a počáteční podmínkou (4) se v programu
řeší numericky. Diskretizace podle polohové proměnné x je
provedena metodou konečných prvků při uvažování lineár-
ních bázových funkcí. Časová diskretizace vychází z meto-
dy konečných diferencí. 

Pro dvourozměrné úlohy je použit zjednodušený postup
[1], [6], [7], který vychází z oddělených jednorozměrných
řešení pro každý směr. Teplota v bodě (x, y) v čase t je dána
vztahem [7]

(5)

kde θ (x, y, t) je teplota v bodě (x, y) v čase t; θ (x, t) je tep-
lota ve vzdálenosti x v čase t, určená řešením jednorozměr-
ného vedení tepla v idealizované desce s tloušťkou b; θ (y, t)
je teplota ve vzdálenosti y v čase t, určená řešením jednoroz-
měrného vedení tepla v idealizované desce s tloušťkou h;
θ (0, t) je povrchová teplota prvku v čase t (průměr z hod-
not θ (x = 0, t) a θ (y = 0, t). Pokud je splněna symetrie okra-
jových podmínek (vystavení požáru z obou stran), řeší se
v příslušném směru pouze polovina průřezu (obr. 1).

Použitý model sdílení tepla přímo nezahrnuje vliv vlhkos-
ti (tj. neřeší sdruženou úlohu transportu tepla a vlhkosti). Pro
některé materiály (např. beton) však může být vliv vlhkosti
vyjádřen nepřímo, zohledněním závislosti příslušných mate-
riálových vlastností na počáteční vlhkosti.

Vstupy
Programem TempAnalysis je možné modelovat průřezy

z materiálů s konstantními teplotními a fyzikálními vlast-

nostmi, materiálů s nelineárními vlastnostmi (tj. závislými
na teplotě materiálu), případně je možné využít předdefino-
vaný materiálový model pro beton podle normy [3]. Mate-
riál s konstantními vlastnostmi je definován konstantními
hodnotami objemové hmotnosti ρ [kg m–3], měrné tepelné
kapacity cp [J kg–1 K–1] a součinitele tepelné vodivosti λ
[W m–1 K–1]. Materiál s nelineárními vlastnostmi je defi-
nován teplotně závislými hodnotami objemové hmotnosti
ρ(θ) [kg m–3], měrné tepelné kapacity cp(θ ) [J kg–1 K–1] a
součinitele tepelné vodivosti λ (θ ) [W m–1 K–1], které lze
zadat pomocí libovolného počtu upořádaných dvojic (teplo-
ta, příslušná hodnota materiálové vlastnosti).

Beton je definován vztahy uvedenými v normě [3].
Vstupními parametry pro tyto vztahy jsou hodnoty počáteč-
ní objemové hmotnosti betonu (při teplotě 20 °C) ρ(20) 
[kg m–3], počáteční vlhkosti betonu u [% hm.] a úroveň te-
pelné vodivosti (horní nebo dolní mez podle normy [3]). Po
zadání vlastností materiálu lze v programu vykreslit grafy
vyjadřující závislost těchto vlastností na teplotě (obr. 2 až
obr. 4).

Rozměry průřezu jsou dány v případě jednorozměrného
problému tloušťkou průřezu h [m], v případě dvourozměr-
ného problému šířkou b [m] a výškou h [m]. Pokud se na
stranách průřezu vystavených požáru uvažuje protipožární
izolace, je třeba zadat tloušťku izolační vrstvy dins [m] a dále
vlastnosti izolačního materiálu – objemovou hmotnost ρins

[kg m–3], měrnou tepelnou kapacitu cp,ins [J kg–1 K–1] a sou-

Obr. 1. Schéma řešení dvourozměrné úlohy – rozklad na dva 
jednorozměrné problémy [7]

Obr. 2. Objemová hmotnost betonu ρ (θ) 
(ρ (20) = 2 300 kg m–3)
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činitel tepelné vodivosti λins [W m–1 K–1]. Tyto vlastnosti se
zjednodušeně uvažují konstantní (nezávislé na teplotě izo-
lačního materiálu).

Návrhový scénář je možné modelovat pomocí normové
teplotní křivky (ISO 834) nebo parametrické teplotní křivky
podle normy [2]. Při volbě parametrické křivky je nutné
zadat návrhovou hustotu požárního zatížení qt,d [MJ m–2]
(hodnota vztažená k celkové ploše povrchu ohraničujících
konstrukcí požárního úseku), koeficient otvorů O [m1/2],

koeficient povrchů b [J m–2 s–1/2 K–1] a rychlost rozvoje
požáru podle normy [2]. Po zadání scénáře lze v programu
vykreslit odpovídající teplotní křivku. Na obrázku 5 je zná-
zorněna normová teplotní křivka (ISO 834), obr. 6 uvádí příklad
parametrické teplotní křivky s parametry qt,d = 200 MJ m–2,
O = 0,04 m1/2, b = 1 150 J m–2 s–1/2 K–1, střední rychlost
rozvoje požáru. Graf s parametrickou teplotní křivkou obsa-
huje informace o maximální teplotě plynů v požárním úse-
ku, čase, v němž je této teploty dosaženo, a čase ukončení fáze
chladnutí (teplota plynů v požárním úseku klesne na 20 °C).

Požární expozice je definována dobou vystavení požáru t
[min] a polohou požáru vzhledem k analyzovanému průře-
zu. V případě jednorozměrné úlohy lze zadat průřez vysta-
vený požáru z jedné strany nebo ze dvou stran. Při řešení
dvourozměrného problému je možné uvažovat průřez vysta-
vený požáru ze dvou navzájem kolmých stran, ze tří stran,
nebo ze všech čtyř stran. 

Výstupy
Po provedení výpočtu se aktivuje okno pro zobrazení

výsledků výpočtu. Program jednak umožňuje určit teplotu
v libovolném bodu průřezu – po zadání souřadnic bodu a
stisknutí příslušného tlačítka se objeví teplota odpovídající
zadanému bodu, jednak vykreslit teplotní profil analyzova-
ného průřezu.V případě jednorozměrné úlohy má podobu
křivky závislosti teploty θ [°C] na vzdálenosti x [mm] od
líce průřezu vystaveného požáru, u dvourozměrného problé-
mu může mít podobu izoterem (izolinií spojujících body se

Obr. 3. Měrná tepelná kapacita betonu cp(θ) pro různé hodnoty
počáteční vlhkosti betonu [3]

Obr. 4. Součinitel tepelné vodivosti betonu λc(θ) [3]

Obr. 5. Normová teplotní křivka [2]

Obr. 6. Příklad parametrické teplotní křivky [2]

Obr. 7. Příklad teplotního profilu betonové desky tlouš�ky 120 mm
vystavené normovému požáru po dobu 120 minut [13]
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stejnou teplotou), případně může být zobrazen pomocí tzv.
izopásů. Příklad teplotního profilu betonové desky tloušťky 
h = 120 mm vystavené normovému požáru z jedné strany
po dobu 120 min je uveden na obr. 7, příklad profilu trámu
o rozměrech b = h = 300 mm, vystaveného normovému

požáru ze tří stran po dobu 90 min, na obr. 8 (zobrazení
pomocí izoterem), resp. na obr. 9 (zobrazení pomocí izopá-
sů).

Vlastnosti betonu zadané při analýze průřezů uvedených
na obr. 7 až obr. 9 jsou ρ (20) = 2 300 kg m–3, u = 1,5 % hm.,
dolní mez tepelné vodivosti podle normy [3].

Ověření platnosti programu
Pro ověření jsou porovnány teplotní profily betonových

průřezů stanovené programem TempAnalysis s odpovídají-
cími profily uvedenými v normě [3]. Výpočet teplot je zalo-
žen na následujících parametrech:

– vystavení normovému požáru (ISO 834);
– součinitel přestupu tepla α c = 25 W m–2 K–1;
– polohový faktor Φ = 1,0;
– povrchová emisivita prvku ε s = 0,7;
– emisivita požáru ε f = 1,0;
– počáteční vlhkost betonu u = 1,5 % hm.;
– objemová hmotnost betonu se uvažuje podle obr. 2;
– měrná tepelná kapacita betonu se uvažuje podle obr. 3;
– uvažuje se dolní mez tepelné vodivosti pode obr. 4.

Počáteční objemová hmotnost betonu, použitá při stano-
vení teplotních profilů uvedených v normě [3], není v této
normě uvedena. Při porovnávacím výpočtu teplot se uvažu-
je ρ (20) = 2 300 kg m–3.

Teplotní profily betonové desky tloušťky h = 200 mm
vystavené požáru z jedné strany (zobrazena polovina průře-
zu) jsou porovnány na obr. 10. Porovnání profilů betonové-
ho sloupu o rozměrech b = h = 300 mm vystaveného požáru
ze všech stran po dobu 60 min je uvedeno na obr. 11 (zobra-
zena čtvrtina průřezu). Jak je patrné z obr. 10, výsledky zís-
kané programem při řešení jednorozměrné úlohy jsou prak-

ticky totožné s odpovídajícími teplotními profily uvedený-
mi v normě [3].

Při řešení dvourozměrné úlohy je možné sledovat určité
rozdíly mezi teplotními profily určenými programem a tep-
lotními profily podle normy [3]. Nepřesnost výsledků získa-
ných programem je pravděpodobně způsobena zjednoduše-
ným postupem, který je použit při řešení dvourozměrných
úloh, viz vztah (5).

Nepřesnostmi výpočtu je zasažena především vnitřní část
průřezu, kde však není rozložení teploty pro výpočet požár-
ní odolnosti rozhodující. V blízkosti povrchu prvku vysta-
veného požáru se teplotní profily stanovené programem
velice dobře shodují s teplotními profily uvedenými v nor-
mě [3]. Rozložení teploty v této části průřezu (v blízkosti
povrchu) bývá rozhodujícím faktorem při posouzení požární
odolnosti (je zde dosaženo nejvyšší teploty, u železobetono-
vých prvků je v těchto místech situována výztuž apod.).

Obr. 8. Příklad teplotního profilu betonového trámu o rozměrech
300x300 mm2 vystaveného normovému požáru po dobu 90 minut 

– zobrazení pomocí izoterem [13]

Obr. 9. Příklad teplotního profilu betonového trámu o rozměrech
300x300 mm2 vystaveného normovému požáru po dobu 90 minut 

– zobrazení pomocí izopásů [13]

Obr. 10. Porovnání teplotních profilů betonové desky 
tlouš�ky 200 mm určených pomocí programu 

TempAnalysis [13] a podle ČSN EN 1992-1-2 [3]

obzor_9_2010.qxp  4.11.2010  9:25  Stránka 277



278 STAVEBNÍ OBZOR 9/2010

Závěr
Požární odolnost stavebních konstrukcí patří mezi základ-

ní prvky požární ochrany snižující v případě požáru riziko
materiálních i lidských ztrát. Pro její stanovení pomocí
výpočetních metod je nutné znát rozložení teploty v analy-
zované konstrukci (části konstrukce, prvku, průřezu). Pro
betonové a zděné konstrukce nelze v praxi využít zjednodu-
šené metody výpočtu teplot, jako tomu je například u kon-
strukcí ocelových. Proto je nutné výpočet teplot provádět
sofistikovanějšími metodami, např. metodou konečných
prvků.

V článku byl popsán výpočetní program TempAnalysis
[13], pomocí něhož lze provádět teplotní analýzu obdélníko-
vých průřezu z různých stavebních materiálů. Mezi jeho
přednosti patří dostupnost a plně interaktivní uživatelské
rozhraní. Umožňuje libovolně modelovat vlastnosti materiá-
lů, zadávat průřezy opatřené izolační vrstvou, simulovat
vystavení normovému i parametrickému požáru po libovol-
nou dobu, uvažovat průřezy vystavené požáru z jedné nebo
více stran a přehledně zobrazovat výsledky výpočtu.

Platnost programu, který má široké uplatnění při praktic-
kém navrhování a posuzování konstrukcí na účinky požáru,
byla ověřena na příkladech průřezů betonových prvků.
Shoda výsledků získaných programem s odpovídajícími
údaji uvedenými v normě [3] byla vyhodnocena jako plně
dostačující. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru 6840770001
MSM.
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Štefan, R. – Procházka, J.: Program for Determination
of Temperatures in Concrete Rectangular Cross Sections
Exposed to Fire

In the paper, a computer program for temperature
analysis of cross sections exposed to fire is described.
Attention is paid to the heat transfer model employed in
the program, input parameters and results presentation.
Verification of the program validity is performed on
examples of cross section of concrete members.

Štefan, R. – Procházka, J.: Program zur Bestimmung
der Temperaturen in Brandwirkungen ausgesetzten
Beton Querschnitten 

Im Artikel wird ein Rechenprogramm für eine Tem-
peraturanalyse von Querschnitten beschrieben, die den
Wirkungen eines Brandes ausgesetzt sind. Die Aufmerk-
samkeit wird dem angewandten Modell der Wärmeüber-
tragung, den in die Berechnung eingehenden Para-
metern und der Präsentation der Ergebnisse gewidmet.
Die Gültigkeit des Programms ist an Beispielen von
Querschnitten von Betonelementen überprüft.

Obr. 11. Porovnání teplotních profilů betonového sloupu 
o rozměrech 300x300 mm2 určených pomocí programu

TempAnalysis [13] a podle ČSN EN 1992-1-2 [3]
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Náklady na zlepšování tepelně technických 
vlastností budov 

Ing. Miloslav VÝSKALA
doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek je zaměřen na obecné definování nákladů na
zlepšování tepelně technických vlastností budov podle
technologie a použitého tepelně izolačního materiálu. Po-
drobně jsou rozebrány dílčí náklady kontaktních zatep-
lovacích systémů. Nastavení těchto nákladů je v kombi-
naci s tepelně technickými vlastnostmi konstrukcí vý-
chozím bodem pro následné ekonomické hodnocení pro-
váděné pomocí ukazatele nákladů životního cyklu bu-
dovy. 

Úvod 
Investice do zlepšení tepelně technických vlastností bu-

dov jsou pro vlastníky nemovitostí z finančního hlediska nad-
míru zatěžující. Investiční náklady, pokud se vlastník ne-
omezí na dílčí úpravy, ale naopak zvolí variantu komplexní-
ho zateplení obálky objektu, jsou vysoké. Volba vhodných
úprav je limitována technickými vlastnostmi rekonstruova-
ných objektů, požadavky na zlepšení tepelně technických
vlastností a cenou stavebních dodávek a prací.

Před volbou a prováděním stavebních prací souvisejících
se zlepšováním tepelně technických vlastností budov je in-
vestor konfrontován s mnohými omezeními. Při hledání
optimální investiční varianty je jedním z kritérií posuzují-
cích její efektivnost stanovení dílčích a celkových nákladů.
V předinvestiční fázi projektu je nutné vycházet nejen z ce-
ny izolantů a dalších materiálových vstupů, ale také z ceny
technologií, které na ně přímo navazují.

Znalost technologií, tepelně technických vlastností mate-
riálů a jejich cen je nezbytnou podmínkou nejen pro opti-
mální investiční rozhodování, ale slouží i jako jedna z ob-
lastí vstupních dat při modelování investičních variant pro-
jektů v závislosti na stanovení nákladů životního cyklu 
(Life Cycle COSTS – LCC). 

Obálka budovy
Stavební práce související se zlepšováním tepelně tech-

nických vlastností objektů jsou soustřeďovány kolem obál-
ky budovy na rozhraní mezi vytápěnými a nevytápěnými
prostory. Obálkou budovy se podle [1], [3] rozumějí všech-
ny konstrukce na systémové hranici celé budovy, které jsou
vystaveny venkovnímu prostředí. Konstrukce obálky budov
zahrnují [2]:

– střechy (šikmé, ploché), 
– stropní konstrukce oddělující vytápěné a nevytápěné

prostory,
– obvodové stěny (lehké a těžké, přiléhající částečně ne-

bo celkově k vytápěnému prostoru, nepřiléhající k vy-
tápěnému prostoru), 

– podlahy (přilehlé k zemině),
– okenní, dveřní a jiné výplně otvorů (výplně otvorů

střešní, výplně otvorů ve stěnách). 
Pro potřebu ocenění popsaných konstrukcí je třeba vytvo-

řit navazující členění, vycházející z rozdílnosti použitých
technologií a materiálů. Toto rozdělení je nutno vytvořit tak,
aby bylo možné stanovit směrné ceny pro jednotlivé
materiály, konstrukce či jejich části. Podrobné členění nejpo-
užívanějších technologií a materiálů je zpracováno v tab. 1.

Tab. 1. Členění konstrukcí zlepšujících tepelnětechnické 
vlastnosti obálky budovy

Při samotném investičním rozhodování a modelování jed-
notlivých investičních variant je nutné určit ty části obálky
budovy, jejichž tepelně technické vlastnosti je nutné upravit
a za jakých technických předpokladů. Aby byla plánovaná
investice efektivní, je obecně nutné dodržet technickou a
technologickou vyváženost na všech upravovaných částech
obálky budovy.

 technologie materiál specifikace

vložená polystyren

foukaná celulóza

SDK podhled minerální vata

vložená polystyren

SDK podhled minerální vata

vložená polystyren

foukaná celulóza

SDK podhled minerální vata

EPS 70F

EPS 100F

desky na bázi PS

XPS

vlákna kolmo

vlákna vodorovně

EPS 70F

EPS 100F

desky na bázi PS

XPS

vlákna kolmo

vlákna vodorovně

polystyren

minerální vata

dřevěná

plastová

dřevěná

plastová

–

–

–

EPS 70S

EPS 50Z

EPS 70S

minerální vata

polystyren

polystyren

–

–

–

výplně 
otvorů

ploché

–

šikmé

okna

dveře

střechy

–

–

stropy

stěny

podlahy

Tepelná izolace
Část Rozlišení

minerální vata

KZS

PZS
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Náklady na zlepšování tepelně 
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Podle definovaného členění jednotlivých částí obálky
budovy je možné pro každou dílčí část zvolit a navrhnout
specifickou konstrukci zlepšující tepelně technické vlastnos-
ti objektu. Identifikovanému řešení je možné přiřadit odpo-
vídající technologii (montážní položku), použitý izolační
materiál a ostatní s technologickým řešením související ná-
klady. Dále je nutné stanovit celkové náklady a tepelně tech-
nické vlastnosti nových konstrukcí.

Tab. 2. Ostatní náklady pro kontaktní zateplovací systémy

Tab. 3. Náklady na polystyrénové fasádní desky

V rámci modelování investičních variant je nutné rozlišit
náklady (přepočtené na měrnou jednotku):

– na montáž (zvolenou technologii),
– na izolant,
– související.

Náklady na montáž zahrnují přímé a nepřímé náklady
(dodavatelem jsou dále navýšeny o zisk), lze je stanovit na
základě znalosti směrných cen (například s využitím databáze
ÚRS) podle třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
jako náklady na příslušnou montážní položku. Náklady na
montáž je možné stanovit také pomocí individuální kalkula-
ce, ovšem se zvýšeným rizikem chybného či nepřesného
výpočtu.

Z důvodu nutné materiálové specifikace je vhodné z ná-
kladů na technologie (montážní položky) vyčlenit náklad na
izolant, který je závislý na použitém materiálu a jeho tloušť-
ce. Po této úpravě jsou náklady na montáž vždy totožné pro
různou tloušťku izolačních desek nebo se liší zanedbatelně.
Náklady na izolant (materiál) dále kalkulačně neovlivňují
náklady na technologie,  a proto je možné tyto náklady sta-
novovat jak pomocí směrných cen, tak podle cen individuál-
ně sjednaných. 

Náklady na izolant je vhodné vyčlenit z nákladů na tech-
nologie také z hlediska posouzení poměru níže stanovených
celkových nákladů na měrnou jednotku konstrukce k nákla-
dům na izolant, přičemž poměr celkových nákladů k nákla-
dům na izolant roste s rostoucí tloušťkou izolantu. Na zá-
kladě takto stanoveného poměrového ukazatele je možné
vyloučit neefektivní modelovaná řešení, nebo naopak vybrat
řešení efektivní. Poměr celkových nákladů na konstrukce a
nákladů na izolant jsou uvedeny v tab. 5 a tab. 6. Náklady
na izolant jsou stanoveny podle druhu a tloušťky izolační
desky na základě směrných cen. Narůstají lineárně s rostou-
cí tloušťkou izolačních desek. 

jednotková  celkem

FD (TSKP) práce a dodávky HSV – – 416,00

5210
úpravy povrchu, podlahy, 
osazení

– 302,00

620471113
vnější omítka silikonová 
probarvená Baumit tl. 3 mm

274,00 274,00

620471811
nátěr penetrační Baumit pro 
silikonové tenkovrstvé omítky

28,00 28,00

9999
ostatní konstrukce a práce 
– bourání

– 112,00

941941041
montáž lešení jednořadového 
s podlahami do š. 1,2 m 

34,00 34,00

941941291
příplatek k lešení za první 
a ZKD měsíc použití

52,00 52,00

941941841
demontáž lešení jednořadového 
s podlahami do š. 1,2 m

26,00 26,00

9810 přesun hmot – 2,00

998011002
přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 12 m

262,00 2,00

416,00

m2

Kód 
položky

celkem (bez DPH)

t

Cena [CZK]
Popis MJ

KZS izolant ost. konst. celkem KZS izolant ost. konst. celkem

10 543 19 416 978 543 14 416 973

20 544 39 416 999 544 50 416 1 010

30 545 58 416 1 019 545 75 416 1 036

40 547 77 416 1 040 547 100 416 1 063

50 567 96 416 1 079 567 125 416 1 108

60 569 116 416 1 101 569 150 416 1 135

70 571 135 416 1 122 571 175 416 1 162

80 573 154 416 1 143 573 200 416 1 189

90 576 174 416 1 166 576 225 416 1 217

100 597 193 416 1 206 597 250 416 1 263

120 602 231 416 1 249 602 300 416 1 318

130 – – 416 – – – 416 –

140 606 270 416 1 292 606 350 416 1 372

150 – – 416 – – – 416 –

160 – 308 416 – – 400 416 –

170 – 416 – – – 416 –

180 – 347 416 – – 450 416 –

PS EPS 100FPS EPS 70F 

Náklady [CZK m–2]
Tlouš�ka

[mm]
KZS izolant ost. konst. celkem KZS izolant ost. konst. celkem

10 – – 416 – – – 416 –

20 574 – 416 – 631 89 416 1 136

30 576 – 416 – 630 134 416 1 180

40 577 215 416 1 208 631 178 416 1 225

50 596 269 416 1 281 656 223 416 1 295

60 597 323 416 1 336 657 267 416 1 340

70 601 376 416 1 393 660 312 416 1 388

80 603 430 416 1 449 661 356 416 1 433

90 – – 416 – – – 416 –

100 630 528 416 1 574 690 445 416 1 551

120 637 636 416 1 689 695 534 416 1 645

130 642 – 416 – – – 416 –

140 643 743 416 1 802 717 623 416 1 756

150 – – 416 – – – 416 –

160 675 837 416 1 928 722 712 416 1 850

170 – – 416 – – – 416 –

180 683 931 416 2 030 725 801 416 1 942

Náklady [CZK m–2]

TF – podélná orientace vlákna NF – kolmá orientace vlákna
Tlouš�ka

[mm]

Tab. 4. Náklady na  minerální desky Orsil  
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Ostatními souvisejícími náklady se rozumějí další nutné
náklady vznikající v přímé návaznosti na vybrané technolo-
gie a liší se podle části upravované obálky budovy. Jde
například o náklady spojené s nutností zbudování systému
lešení. U svislých stěn je do těchto nákladů zahrnuta koneč-
ná úprava fasády (penetrace, probarvená omítková směs,
lešení a příslušný přesun hmot). Náklady na ostatní souvise-
jící konstrukce se s ohledem na použitý izolant nemění. Pří-
klad ostatních nákladů pro kontaktní zateplovací systémy
stěn (KZS) je uveden v tab. 2. (Náklady na měrnou jednot-
ku odpovídají směrným cenám společnosti ÚRS v cenové
hladině 1/2010. [4])

Celkové náklady na konstrukce zlepšující tepelně technic-
ké vlastnosti budov se stanoví jako součet nákladů na tech-
nologie (montážní položku bez izolantu), izolant a ostatní
náklady. Příklad součtu nákladů pro kontaktní zateplovací
systémy svislých stěn je uveden v tab. 3 a tab. 4. (Uvedené
náklady vycházejí ze směrných cen společnosti ÚRS v ce-
nové hladině 1/2010 [4].)

Stanovené rozdělení celkových nákladů nejlépe odpovídá
následnému modelování nákladů jednotlivých investičních
variant projektů zlepšujících tepelně technické vlastnosti ob-
jektů. Obdobný princip stanovování nákladů je možné vy-
užít i pro modelování nákladů ostatních částí obálky budovy.

Tepelně technické vlastnosti 
izolačních materiálů

Při modelování investičních variant a jejich vzájemném
porovnávání je chybné vycházet pouze z cenového kritéria.
Dalším vhodným kritériem jsou tepelně technické vlastnosti
izolačních materiálů (tab. 5, tab. 6). Z těchto parametrů jsou
pro modelování rozhodující tepelný odpor R [m2K W-1] a
součinitel prostupu tepla U [W m-2K-1].

Pouze kombinací vstupních kritérií (náklady, tepelně tech-
nické vlastnosti, poměrové ukazatele) je možné navrhovat a
modelovat efektivní investiční varianty.

Náklady životního cyklu budovy
V konečné fázi posuzování variant je třeba všechny ná-

klady a úspory modelovat do předpokládaných CF a na je-
jich základě vyhodnotit náklady životního cyklu budovy
(Building Life Cycle COSTS – BLCC). Optimální varianta
by měla prokázat nejnižší náklady životního cyklu při vyvá-
žení pořizovacích nákladů na jedné straně a tepelných úspor
na straně druhé.

Náklady životního cyklu budovy zohledňují náklady spo-
jené s technickými parametry budovy v jednotlivých fázích
jejího životního cyklu. V průběhu realizační fáze jde o in-
vestiční náklady, v průběhu provozování zejména o náklady
na opravy a udržování, rekonstrukce a modernizace a v pří-
padě zvažování opatření vedoucích k zlepšování tepelně
technických vlastností budov půjde také o monetárně oceně-
né energetické úspory nákladů, vzniklé na základě technic-
kého řešení. Pokud bude v rámci hodnoceného období zva-
žována i likvidace budovy, potom budou tyto náklady po-
sledními náklady životního cyklu. Ukazatel BLCC posuzuje
náklady stavby v přítomnosti, tedy v okamžiku hodnocení,
proto musí být všechny budoucí náklady nebo úspory nákla-
dů přepočteny na současnou hodnotu. Výpočet ukazatele lze
vyjádřit vztahem [5]

(1)

kde BLCC jsou náklady životního cyklu budovy [Kč], Cij je
j-tý náklad spojený s technickými parametry budovy v i-tém

R izolant konstrukce náklady R izolant konstrukce náklady

[m2K W–1] [%] [m2K W–1] [%]

0,26 19,30 978,30 1,97 0,27 14,30 973,00 1,53

0,51 38,50 998,50 3,86 0,54 50,00 1 010,00 4,95

0,77 57,70 1018,70 5,67 0,81 75,00 1 036,00 7,24

1,03 77,00 1 040,00 7,40 1,08 100,00 1 063,00 9,40

1,28 96,20 1 079,20 8,91 1,35 125,00 1 108,00 11,28

1,54 116,00 1 101,00 10,53 1,62 150,00 1 135,00 13,22

1,79 135,00 1 122,00 12,03 1,89 175,00 1 162,00 15,06

2,05 154,00 1 143,00 13,47 2,16 200,00 1 189,00 16,82

2,31 174,00 1 166,00 14,93 2,43 225,00 1 217,00 18,49

2,56 193,00 1 206,00 16,00 2,78 250,00 1 263,00 19,79

3,08 231,00 1 249,00  18,49 3,24 300,00 1 318,00  22,76

3,33 – – – 3,51 – – –

3,59 270,00 1 292,00  20,90 3,78 350,00 1 372,00  25,51

3,95 – – – 4,05 – – –

4,10 308,00 – – 4,32 400,00 – –

– – – – – – – –

4,61 347,00 – – 4,86 450,00 – –
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Tab. 5. Tepelně technická a cenová charakteristika 

R izolant konstrukce náklady R izolant konstrukce náklady

[m2K W–1] [%] [m2K W–1] [%]

0,26 – – – 0,24 – – –

0,53 – – – 0,48 88,90 1 135,90 7,75

0,79 – – – 0,72 134,00 1 180,00  11,36

1,05 215,00 1 208,00 17,80 0,95 178,00 1 225,00 14,53

1,32 269,00 1 281,00 21,00 1,19 223,00 1 295,00 17,22

1,57 323,00 1 336,00 24,17 1,42 267,00 1 340,00 19,93

1,84 376,00 1 393,00  27,00 1,66 312,00 1 388,00 22,48

2,10 430,00 1 449,00 29,68 1,90 356,00 1 433,00 24,84

2,37 – – – 2,14 – – –

2,63 528,00 1 574,00 33,55 2,38 445,00 1 551,00 28,69

3,16 636,00 1 689,00  37,66 2,86 534,00 1 645,00  32,46

3,42 – – – 3,09 – – –

3,68 743,00 1 802,00  41,23 3,33 623,00 1 756,00  35,48

3,95 – – – 3,57 – – –

4,21 837,00 1 928,00  43,41 3,80 712,00 1 850,00  38,49

– – – – – – – –

4,73 931,00 2 030,00  45,86 4,29 801,00 1 942,00  41,25
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λ = 0,038 [W m–1K–1]

TF – podélná orientace vlákna NF – kolmá orientace vlákna

[CZK m–2]

λ = 0,042 [W m–1K–1]

Tab. 6. Tepelně technická a cenová charakteristika fasádních
desek Orsil
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roce [Kč], i je rok, ve kterém vzniká náklad, n je délka život-
ního cyklu budovy v letech, r diskontní sazba [%/100].

Závěr 
Hlavním aspektem při modelování projektových variant

zlepšujících tepelně technické vlastnosti objektu je technic-
ké a ekonomické vyvážení všech navrhovaných konstrukcí.
Znalost dílčích částí skladby celkové ceny stavebních kon-
strukcí promítané do výsledných nákladů je stejně důležitá
jako posouzení stávajících a výsledných tepelně technických
vlastností objektu.

Článek přednostně uvádí ceny jednotlivých konstrukcí a
izolačních materiálů pro stěnové systémy budov jako výcho-
disko pro obdobné stanovení cen zbylých částí obálky budovy.

Na základě analýzy údajů uvedených v tab. 3 až tab. 6 lze
jednotlivé nákladové položky (náklady na izolační materiál,
na montáž a ostatní související náklady) posuzovat a porov-
návat mezi sebou. Zatímco náklady na izolační materiál ros-
tou s přibývající tloušťkou izolantu lineárně, náklady na
montáž téměř nerostou a ostatní související náklady jsou
konstantní. Náklady na montáž a ostatní související náklady
je nutné vynaložit vždy, k těmto nákladům se variabilně při-
řazují náklady na izolant. Vhodným parametrem sledování
efektivity nákladů je proto poměr celkových nákladů k ná-
kladům na izolant, který u nejčastěji používané tloušťky izo-
lantu (100 mm) nabývá hodnot 16,00-33,55 % (podle uva-
žovaného izolačního materiálu).

Optimální investiční variantu lze nalézt kombinací poža-
dovaných parametrů: výše nákladů a tepelně technických
vlastností objektu. Pro definování, hodnocení a modelování
investičních variant je navržen následující algoritmus:

– výběr použitelných technologických variant rozděle-
ných podle obálky budovy;

– přiřazení dílčích a celkových nákladů jednotlivým
konstrukcím podle variant řešení;

– přiřazení tepelně technických vlastností jednotlivým
konstrukcím podle variant řešení;

– vyhodnocení variant na základě ukazatele BLCC;
– výběr optimální realizační varianty.

Navrhovaný postup umožňuje porovnávat investiční va-
rianty mezi sebou. Náklady na komplexní řešení obálky
budovy, jejichž problematika je v tomto článku řešena, tvoří
jeden ze vstupních parametrů pro vyhodnocení budovy na
základě ukazatele BLCC.

Článek vznikl s podporou specifického vysokoškolského
výzkumu na VUT č. FAST-J-10-27 „Tvorba software pro
zpracování modelu projektu zlepšování tepelně-tech-
nických vlastností budov“.
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are analyzed in detail. Their setting in combination with
thermal and technical characteristics of structures is a
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Modelování povodňových vln na nádrži Orlík
Ing. Vladimír BÍŇOVEC

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Katastrofální povodně v roce 2002 důkladně prověřily
Vodní dílo Orlík a vyvolaly řadu dohadů a nejistot.
Průchod povodňových vln velkou nádrží je značně
odlišný od postupu říčním korytem. Článek shrnuje
dosavadní poznatky autora.

Úvod
Během první poloviny srpna roku 2002 padaly v prostoru

střední Evropy vydatné regionální deště. Na našem území
zasáhly převážnou část povodí Vltavy, také povodí Dyje, a
to zejména v Rakousku, a další území spíše již menšího roz-
sahu. Srážky byly mimořádné jak rozsahem zasažené plo-
chy, tak intenzitou a trváním. Extrémní hydrologické dů-
sledky ještě zvýšil jejich časový sled ve dvou vlnách v roz-
pětí jen několika dnů v podstatě na stejném území. Vyvola-
ly povodně, při kterých bylo na mnoha tocích dosaženo nej-
větších kulminačních průtoků za celé období pozorování.
V hlavním městě Praze způsobily obrovské materiální škody
a podle  dochovaných značek historických událostí šlo o vů-
bec největší pozorovanou povodeň, které byla přisouzena
doba opakování 500 let.

V minulém století byla na Vltavě vybudována rozsáhlá
soustava vodohospodářských děl, známá pod názvem Vltav-
ská kaskáda. Přestože úmyslem výstavby jednotlivých stup-
ňů původně byla spíše realizace vodní cesty do Českých
Budějovic, v padesátých letech byl tento záměr přehodnocen
a splavnění toku bylo v podstatě uzavřeno vybudováním
Slapské přehrady. V současnosti je využití těchto vodních
děl převážně energetické, případně rekreační. Katastrofické
povodně z posledních let, a především významné ohrožení
hlavního města Prahy, rozvířilo vlnu zájmu o provoz a funk-
ce Vltavské kaskády. Je však nutné si uvědomit, že protipo-
vodňová ochrana není prioritou fungování Vltavské kaskády
a její schopnost retence jako celku je značně omezená. V mi-
nulosti se problematikou průchodu povodňových vln touto
kaskádou zabýval Novák [1]. Pokusy na fyzikálním modelu
prokázaly mimo jiné, že vlivem nádrží dochází při plných
retenčních prostorech k urychlení postupu povodňové vlny.
Matematickým modelováním povodňových událostí se za-
býval také Zezulák [2]. V rámci studie vyhodnocující dopa-
dy povodně v srpnu 2002 byl vytvořen matematický model
v rozsahu České Budějovice – Praha, Šítkovský jez. Studie
byla zaměřena především na simulaci průběhu povodně
v dolní části kaskády (úsek Orlík – Vrané) a na posouzení
reálnosti vazeb mezi vstupními a výstupními hydrogramy
v těchto měrných profilech. Nejvýznamnější dílo na Vltav-
ské kaskádě je VD Orlík. Při povodních v srpnu 2002 zde
byla první povodňová vlna zachycena a plně transformová-
na na bezpečný odtok, který kulminoval v Praze bez vážněj-
ších škod. Následující vlna, která byla objemem čtyřikrát až
pětkrát větší než první, způsobila, že maximální povolená
hladina vody v nádrži Orlíku byla překročena o 1,57 m a
hodnota kulminačního odtoku z nádrže mohla být pouze

zpětně odhadnuta. Tato vlna pak kulminovala v Praze his-
toricky nejvyšším zaznamenaným průtokem a vedla k vážné
povodňové situaci ve městě i v nižších částech povodí
Vltavy.

V prvních fázích práce na tomto projektu byl sestrojen
matematický model nádrže Orlík. Očekávala se od něj
schopnost řešení široké škály problémů, od objemových
úloh až po úlohy zkoumající hydrodynamiku proudění vody
v nádrži. Velké úsilí bylo věnováno vyjasnění nejistot, které
se na tomto vodním díle vyskytly v souvislosti s povodní
2002 (hodnota kulminačního průtoku, charakteristiky nádr-
že, bilanční přítok atd.). V současnosti práce směřuje přede-
vším ke tvorbě metodiky umožňující monitorování postupu
povodňových vln v nádrži. Taková metodika, podpořená sítí
měřicích stanic, provozně zajiš�ovaných podnikem Povodí
Vltavy, by zřejmě mohla částečně řízení odtoku z nádrže
během povodňové situace zlepšit.

Matematický model nádrže
Hlavními podklady pro tvorbu modelu byly vojenské

mapy Generálního štábu Československé armády v měřítku
1:25 000 z roku 1954, tedy ještě před výstavbou a napuště-
ním Orlické nádrže. Tyto mapy byly zapůjčeny z archivu,
naskenovány, a posléze zpracovány do  digitálního modelu
terénu (DMT) pro použití v programu Atlas DMT. V tomto
programu byly mimo jiné zkontrolovány, opraveny a pro-
dlouženy křivky charakteristik nádrže, tedy čára zatopených
objemů a čára zatopených ploch, na úroveň dosaženou při
extrémních událostech v srpnu 2002 a následně ještě dále.
Pro další práci s DMT se ukázalo jako velice výhodné použít
software na bázi geografických informačních systemů (GIS),
konkrétně ESRI ArcGIS Desktop 9.x. DMT byl v prostředí
GIS za použití rozšíření HEC-GeoRAS diskretizován do
podoby soustavy příčných profilů a převeden pro použití
v programu HEC-RAS. V případě řeky Vltavy bylo na délce
71 km ručně definováno více než 2 100 příčných profilů. Na
Otavě pak na délce 24,5 km více než 350 příčných profilů.
Příčné řezy byly vedeny kolmo ke střednici původního toku,
byl však také kladen velký důraz na to, aby co nejlépe
postihly objemové poměry vyšetřovaného údolí a místy byly
definovány i jako vhodně zalomené. V programu HEC-RAS
byla zkonstruována hráz nádrže Orlík včetně věrného ztvár-
nění ovladatelných spodních výpustí i uzávěrů na bezpeč-
nostních přelivech hráze. Údaje o drsnosti povrchu zatope-
ného údolí nádrže byly převzaty z modelu v práci [2]. Jako
okrajové podmínky modelu slouží sí� limnigrafických stanic
spravovaná ČHMÚ, jmenovitě stanicemi České Budějovice,
Bechyně na Lužnici, Písek na Otavě, Dolní Ostrovec na
Lomnici a Varvažov na Skalici. Alternativně lze místo stani-
ce České Budějovice použít údaje z VD Hněvkovice. Příto-
ky z mezipovodí nádrže je možné do modelu zavést jako
boční přítok rovnoměrně rozdělený podél nádrže. Správnost
sestavení modelu byla ověřována na zatím největší povod-
ňové události zaznamenané na tomto díle, tedy povodni ze
srpna 2002 s dobou opakování 500 let. Bylo dosaženo
poměrně dobré shody měřené skutečnosti se simulací na
modelu.
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Výsledky veškerých simulací v programu HEC-RAS lze
poměrně jednoduše převést zpět do prostředí GIS. Zde je
pak možné provést přehlednou grafickou prezentaci výsled-
ků simulovaných scénářů a analýzu dat. Z vypočtených pro-
filů hladin lze v prostředí GIS stanovit rozsah zatopeného
území, průnikem profilu hladiny s DMT. Dále je možné
vytvořit například mapy hloubek a mapy rychlostních polí
ve zvolených úsecích (obr. 1).

Jednou z aplikací matematického modelu nádrže bylo
porovnání rozsahu zatopeného území vlivem úrovní hladin
hydrostatické a hydrodynamické pro případ povodně z roku
2002. Simulace ukázaly, že výškový rozdíl mezi těmito
úrovněmi může činit na samém konci nádrže až 7 m. Dále se
prokázalo, že rozdíl v rozsahu zatopeného území může činit
na horním úseku nádrže, dlouhém asi 8 km mezi přítokem
řeky Lužnice a hrází VD Hněvkovice, až 29 %. To je více
než 400 tis. m2. 

Měrné stanice na nádrži
Průchod povodňové vlny dlouhou a hlubokou nádrží je

zřetelně odlišný od průchodu říčním korytem, dochází zde
k výraznému efektu hydrodynamického vzdutí. Hladina v ná-
drži pak již nekoresponduje s kótou rovnou úrovni naměře-
né na hrázi, nýbrž má tvar parabolický. Při zatím nejrozsáh-
lejší povodni na VD Orlík v roce 2002 byl tento efekt hyd-
rodynamického vzdutí obzvláště výrazný [3]. Přínosem pro
řešení by mohla být sí� měrných stanic, instalovaná na třech
místech v Orlické zdrži. První stanice je osazena na mostním
pilíři Zvíkovského mostu na řece Otavě (M.S.1), další dvě
pak na pilířích silničních mostů Zvíkovském (M.S.2) a
Podolském (M.S.3) na Vltavě (obr. 2). Stanice jsou určeny
pro sledování aktuální úrovně hladiny a data z nich jsou
v jednodenním intervalu stahována přes datový modem
GSM pracovníky podniku Povodí Vltavy. Zařízení je zabez-
pečeno proti mechanickému poškození a je opatřeno měrnou
latí v oblasti nejčastějšího rozkyvu hladin. Nastavený inter-
val vzorkování je 10 minut, což se zdá být dostačující i pro
případ povodňových stavů. Jako závažný problém se ukáza-
la poměrně nízká životnost baterií. Jejich reálná kapacita je
při současném nastavení a komunikaci 90 až 100 dní. Jejich
výměna je poměrně náročná vzhledem k tomu, že ji musejí

provádět specializovaní horolezci. V případě potřeby lze zís-
kat ze stanice okamžitou odezvu a udělat si představu o aktuál-
ním stavu.

V současné době jsou ze stanic použitelná data za období
15.9.2007-25.8.2009. Analyzovaná časová řada naměřených
hodnot obsahuje 17 tisíc údajů v hodinovém kroku. Naměře-
né údaje zasílá Povodí Vltavy v tříměsíčních intervalech ve
formě datového balíku, který obsahuje další údaje potřebné
pro model. Jsou to údaje o úrovni hladin na hrázi VD Orlík,
odtocích a srážkách na VD Orlík a VD Hněvkovice a průto-
cích v limnigrafických stanicích tvořících okrajové podmín-
ky modelu. Celý tento datový balík je strukturovaný v časo-
vém kroku 1 h (s výjimkou srážkových úhrnů). Tento časo-
vý krok se ukázal být pro simulace dlouhých klidových
období jako dostačující. Kratší interval by kladl neúměrně
vysoké nároky na zpracování a zvyšoval by zejména časo-
vou náročnost simulací. Dosažené zpřesnění výsledků by
bylo s velkou pravděpodobností minimální. To však neplatí
pro povodňové stavy, při nichž je možné si vyžádat  hodno-
ty z měřicích stanic v přesnějších vzorkovacích intervalech,
a to i zpětně.

Při běžných průtocích a vodních stavech není podélný
sklon profilu hladiny v nádrži tak výrazný jako při povod-
ních. Avšak i v těchto podmínkách jistě určité hydrodyna-
mické vzdutí existuje. Také při manipulacích na hrázi vod-
ního díla a při provozu vodní elektrárny se podélný profil
hladiny mění. Orlická zdrž je dlouhá téměř 70 km a tato
změna jistě neprobíhá v celém profilu skokově, nýbrž se
pozvolna šíří nádrží. Při prvotním nastavení sledovaných
měřicích stanic byla přenesena úroveň hladiny, naměřená
dne 14.9.2007 ve 13 h, i na ostatní tři měrné stanice stejné
výše. Prvotní kalibrace stanic byla tedy nastavena relativně
k úrovni hladiny na hrázi VD Orlík, a nikoli jako absolutní
hodnota nadmořské výšky, kterou by právě stanice měřila.
Pro nízký stav vody z té doby dává matematický model
nádrže Orlík [3] tomuto nastavení za pravdu. Hydrodyna-
mické vzdutí lze dle modelu sledovat v řádech centimetrů až
přibližně od ř. km 190. Vzhledem ke složitosti vyšetřované
soustavy a již zmíněným podnětům však toto prvotní nasta-
vení vnáší do měření další nejistoty.

Obr. 1. Ukázky z práce s modelem

Obr. 2. Mapka rozmístění měrných stanic
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Historické povodně na nádrži
Předpokladem vytvoření spolehlivého předpovědního

modelu je sestavení databáze povodňových vln, pokrývající
většinu situací, které mohou na Orlické nádrži nastat. Část
jich lze jistě vytvořit uměle, ale základ by měly tvořit reálné
povodně, které se na nádrži vyskytly. Pro tyto účely Povodí
Vltavy poskytlo údaje obsahující povodňové události na
nádrži Orlík za celou dobu životnosti vodního díla. Z něko-
lika desítek méně či více kritických povodňových situací
jich pro účely simulací bylo vybráno patnáct tak, aby pokrý-
valy co nejširší spektrum různých forem povodní. Obsaženy
jsou jarní, letní i zimní povodně, a především pak ty situace,
při nichž byly maximální rozkyv hladin v krátkém časovém
úseku, maximální odtok z nádrže a maximální dosažená úro-
veň hladiny vody v nádrži nejmarkantnější. Pro simulaci
povodně na modelu by pouze tato data byla nedostatečná. Je
třeba mít k dispozici údaje v celém časovém rozsahu simu-
lace nejen pro aktuální úroveň hladiny a hodnotu odtoku
z VD Orlík, ale také pro všechny okrajové body (vstupy)
matematického modelu. Okrajové body jsou tvořeny limni-
grafickými stanicemi Bechyně na Lužnici, Písek na Otavě,
Varvažov na Skalici, Dolní Ostrovec na Lomnici a VD
Hněvkovice na Vltavě. Při simulacích povodní staršího data
je pak nutné nahradit VD Hněvkovice stanicí Hluboká nad
Vltavou, protože jde o vodní dílo vybudované poměrně
nedávno. O historická měření z těchto limnigrafických sta-
nic jsme požádali pobočku podniku ČHMU ČB. Ukázalo se
jako účelné původní počet vytipovaných povodní zreduko-
vat pouze na sedm událostí, u kterých bylo možné nejdůle-
žitější momenty povodně zrekonstruovat v reálně měřeném
hodinovém intervalu. Vybrány byly povodňové události
z let 1965, 1970, 1975, 1976, 1977, 1981 a 1987. Další dvě

významné povodňové události, a to povodně z roku 2002 a
2006, jsme získali průběžně od podniku Povodí Vltavy
v minulých letech. Data obdržená od ČHMÚ obsahovala
údaje o vybraných povodních v hodinovém kroku, až na
několik výjimek ve vodních stavech i v průtocích. Pro získá-
ní údajů o průtocích tam, kde známy nebyly, byly dodány
příslušné měrné křivky profilů. Dále bylo nutno v několika
případech data opravit tam, kde z různých technických
důvodů vznikly nejasnosti zjištěné později (vzdutí části vlny
ledem, obrácený záznam měřicího přístroje atd.). Jelikož pro
simulace v programu HEC-RAS je nutné mít v rozsahu
simulovaného úseku k dispozici data ze všech stanic (okra-
jových podmínek), bylo nutné si vyžádat pro některé časové
úseky údaje o průměrných denních průtocích a jimi zaplnit
chybějící místa v časových řadách. V místech, kde jsou data
takto doplněna, je hodinový krok lineárně interpolován. Po
pečlivé kontrole byla data očištěna od chyb a sjednocena do
hodinového formátu s totožným začátkem a koncem časové
řady. Pro model jsou vstupem průtoky v místech okrajových
podmínek. Údaje o průběhu jednotlivých povodňových udá-
lostí přímo na hrázi nádrže Orlík poskytl podnik Povodí
Vltavy. Tyto údaje obsahovaly zpravidla kóty horní hladiny
v časech 6:00, resp. 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 a
18:00 h. Při významnějších událostech a vyhlášené pohoto-
vosti jsou pak k dispozici údaje v hodinovém kroku. Dále
z těchto dat vyplývá objem odtoku vody z nádrže v hodino-
vém kroku a srážky v místě hráze v denním kroku. Chybějí-
cí údaje v časových řadách byly doplněny na hodinový krok
opět metodou lineární interpolace.

Na ukázku vybíráme jednu ze zrekonstruovaných povod-
ňových situací. Povodeň z roku 1965 byla jednou z prvních
zatěžkávacích zkoušek VD Orlík. Úplné naplnění zásobního

Obr. 3. Hydrogramy z roku 1965
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prostoru způsobila již menší povodeň v jarních měsících,
která plynule přecházela do letní povodně v květnu a červnu.
Vybraný časový úsek je dlouhý 100 dní. Ve stanicích Hlu-
boká a Bechyně bylo dosaženo průtoku přibližně Q5. Hyd-
rogramy z jednotlivých okrajových bodů systému jsou
vykresleny na obr. 3.

Závěr
V rámci dalšího vývoje by matematický model nádrže

Orlík mohl být rozšířen o srážko-odtokový model. Jako další
ze vstupů by tedy bylo možné použít předpově� srážek, a
tím prodloužit předstih předpovědi. Očekává se, že pomocí
dat z měřicích stanic bude v budoucnosti možné model přes-
něji kalibrovat tak, aby se simulace blížily realitě. Při simu-
laci průchodu povodňové vlny nádrží je pro události delšího
časového rozsahu doba výpočtu modelem neustáleného
proudění značná a také vlastní výpočet klade vysoké nároky
na použitou výpočetní techniku. V případě potřeby rychlé
reakce na přicházející informace je tedy potřeba hledat zjed-
nodušení. Proto se jako jedna z vhodných variant jeví využi-
tí umělých neuronových sí�í (ANN), jejichž podstata spočí-
vá v sestrojení modelu vyšetřovaného systému jako sítě uzlů
(neuronů) propojených vzájemnými vazbami. Pomocí tréno-
vacích dat (tj. sady známých vstupů a výstupů, v našem pří-
padě sad údajů hodnot reálných a simulovaných povodňo-
vých vln) lze ANN naučit předpovídat požadované výstupy
na základě vstupních udajů za zlomek času nutného pro
simulaci konkrétní události matematickým modelem. Cas-
tellet [4] využil ANN pro tvorbu jednoduchého a rychlého
systému sloužícího širokému spektru uživatelů pro zjištění
informací o povodňových rizicích na určitém zájmovém
území. Podobný systém by bylo možné sestrojit i pro nádrž
Orlík. Vzhledem k určitému předstihu prognózy o postupu
průtokové vlny v nádrži by pak bylo možné přesněji odhad-
nout kritický okamžik pro účinnou manipulaci na VD Orlík,
a tím lépe ochránit území na dolním toku Vltavy.

Rozdíly mezi úrovní hladin v měrné stanici M.S.2 na
Vltavě a na hrázi VD Orlík jsou znázorněny na obr. 4. Jak je
na první pohled zřejmé, naměřené údaje neodpovídají zaži-
tým představám, kdy základním předpokladem zůstává sku-
tečnost, že při zvyšujícím se průtoku očekáváme nárůst efek-
tu hydrodynamického vzdutí, a naopak. Po většinu roku pak
při běžných vodních stavech očekáváme hodnotu hydrody-
namického vzdutí téměř nulovou, tedy údaje naměřené jak
v měřicích stanicích, tak na hrázi, by se měly sobě rovnat. Ze
zjištěných dat je zřejmý spíše jistý sezónní trend, kdy v zim-
ních měsících se naměřená hodnota hydrodynamického
vzdutí zvyšuje, a naopak, v letních měsících se pohybuje
dokonce v záporných hodnotách. Tento stav zcela neodpoví-
dá předpokladům ani výpočtovému matematickému modelu.
Lze se tedy domnívat, že měření je výrazně ovlivňováno dal-
šími neznámými faktory. Do úvahy připadá zejména vliv
teploty okolního prostředí. Dále je nutné poznamenat, že sta-
nice zatím nebyly za celou dobu své funkce překalibrovány,
což by také mohlo vysvětlovat pomalu narůstající odchylku
mezi měřením a výpočtovým předpokladem a také odchylku
mezi měřením jednotlivých stanic. Dalšími ovlivňujícími
faktory mohou být složité podmínky trojrozměrného prou-
dění v oblasti vtoku řeky Otavy do Orlické zdrže, které
zatím nejsme schopni spolehlivě modelovat. Od přelomu
června a července roku 2009 jsou pak naměřené údaje
významně ovlivňovány dalšími neznámými rušivými fakto-
ry, které zatím nejsme schopni určit. Od poloviny srpna do
konce doposud vyšetřovaného období pak byly dokonce dvě
stanice nefunkční a neposkytovaly spolehlivá měření.
Naměřené hodnoty nelze dále použít bez předcházejících
úprav. V rámci dalšího postupu v řešení projektu by se měly
měřicí stanice překalibrovat tak, aby každá byla nastavena
nezávisle na základě přesné nadmořské výšky. Poté bychom
měli pokračovat v měření a pravidelně kontrolovat správnost
kalibrace stanic. Je také nutné najít způsob, jak naměřená
data očistit od případných sezónních trendů. Teprve taková
data mohou pomoci při tvorbě spolehlivého předpovědního

Obr. 4. Rozdíly mezi úrovněmi měřenými v M.S.2 a na hrázi

obzor_9_2010.qxp  4.11.2010  9:25  Stránka 286



STAVEBNÍ OBZOR 9/2010 287

modelu. Přínos doposud naměřených dat zásadním způso-
bem snižuje i to, že za celou dobu měření se zatím nevyskyt-
la žádná větší povodňová událost. Teprve při povodních se
zkoumaný efekt hydrodynamického vzdutí projeví natolik,
aby z toho bylo možné vyvodit směrodatné závěry.

Článek vznikl za podpory  projektu 1M0579 MŠMT ČR
v rámci činnosti Výzkumného centra CIDEAS.
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�dizertace
Studie vlivu vstupních parametrů predikce
hluku ze železniční dopravy na spolehlivost
získaných hodnot
Ing. Lenka Štulíková
V dizertaci se porovnávají modelově získané a naměřené
hodnoty akustických hladin z provozu železniční dopravy.
Výsledky matematického modelování podle tří softwarů
jsou statisticky vyhodnoceny z hlediska přesnosti predikce.

Cohesive Particle Model Using Discrete
Element Method on the Yade Platform
Ing. Václav Šmilauer
Práce je zaměřena na soudržné částicové modely implemen-
tované do metody diskrétních prvků v programu Yade. Dis-
krétní modely jsou porovnány s modely spojitými. V závěru
je demonstrován původní model vystihující charakteristiky
přetváření betonu.

Nový způsob hodnocení neuniformní 
tepelné zátěže člověka
Ing. Daniel Šebesta
Dizertace ověřuje správnost používaných limitů pro hodno-
cení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka a poskytuje pod-
klad pro příslušnou novelu nařízení vlády pro různé pracov-
ní a pobytové prostředí. Vychází z experimentů a má vý-
znam pro architektonickou tvorbu současného typu s velký-
mi prosklenými plochami.

Tažené šroubované mikropiloty
Ing. Soňa Janderová
Práce řeší problematiku tzv. šroubovaných mikropilot, tj.
konstrukcí sestávajících z ocelového dříku a jedné nebo více
nosných desek tvaru závitu spirály, které se instalují do
zeminy. Autorka vyvinula vlastní metodu návrhu těchto
pilot ověřenou experimenty.

Numerical Modeling of Piled Raft
Ing. Ziyad Al Naboby
Dizertace se zabývá způsobem pilotového založení (tzv.
kombinované základové konstrukce) použitého při výstavbě
nejvyšší budovy světa Burj Dubai vysoké 828 m. V teoretic-
ké oblasti práce přispívá ke stanovení přenosového koefi-
cientu pro desku a piloty. Parametrická studie se zabývá vli-
vem počtu pilot na chování základu.

The Fin Plate Connections in Fire
Ing. Alena Tichá
Práce zkoumá požární odolnost šroubovaného přípoje ocelo-
vého nosníku provedeného pomocí desky na stojině. Byl
vytvořen a rozsáhlými experimenty ověřen analytický před-
povědní model chování přípoje založený na modelu pro běž-
nou teplotu a příslušně rozvinutý. 
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Transbordér v Chrastavě
Transbordérem nazýváme přepravní systém, který k dopravě
přes překážku užívá gondolu (vozík), zavěšenou na kladkách
jedoucích po speciálně upraveném vazníku. Jde o určitou
modifikaci kabinové lanovky.  

Chrastava je jedno z nejvíce postižených míst srpnovou
povodní. Velká voda zde způsobila škody ve výši 1,5 mld. Kč,
z toho přímo na majetku města 181 mil. Kč. Nepoškozený
zůstal jediný most, naopak na řekách Jeřici, Lužické Nise a
Vítkovském potoku dvanáct mostů a mostků a čtyři mosty
včetně těch hlavních povodeň zlikvidovala, sedm lávek zmi-
zelo téměř beze stopy. To vše velmi komplikuje každodenní
život obyvatelům celého regionu. S rychlou pomocí přišli
náměstek pražského primátora Pavel Klega ve spolupráci
s architektem Martinem Rajnyšem, kteří nabídli městu vybu-
dovat v určené lokalitě speciální přepravní systém s důmysl-
ným kladkostrojem, tzv. transbordér. Pohon zavěšeného vo-
zíku zajiš�ují sami cestující taháním za konopná lana s oce-
lovou výztuží.  

První český transbordér nahradí povodní strženou lávku
Andělská Hora v části zvané Kolonka přes Lužickou Nisu.
Usnadní postupnou opravu mostů a lávek,  využijí ho oby-
vatelé při cestě na železniční zastávku Machnín-Hrad, bude
také součástí turistické stezky pro chodce a cyklisty včetně
jízdních kol. Kromě dopravní funkce bude plnit i roli turis-
tické zajímavosti, která zatraktivní město. 

Projekt pochází od architekta Martina Rajnyše, který se
inspiroval stavbou profesora Mirko Bauma, jenž podobné
kovové zařízení o rozpětí 13 m vybudoval v Porúří na říčce
Niers v roce 2003. Chrastavský transbordér bude dřevěný
s rozpětím 23 m. Dřevěná konstrukce souzní lépe s okolní
přírodou, a přestože je mnohem levnější, může při pečlivé
údržbě podle autora sloužit i čtyřicet let. Kapacita přepravní
kabiny je šest osob nebo 800 kg. Na stavbu je třeba pouhých
26 dní. Zhotovení zařízení pro Chrastavu v hodnotě 649 tis. Kč
uhradí sponzorské dary zhruba od desítky pražských firem i
soukromých osob. 

Transbordér bude připravený i na případnou další povo-
deň, vozík je možné vyzvednout pomocí kladkostroje nad
úroveň pětisetleté vody. Mimo betonových základů je celý
systém skladný, což jej umožňuje kdykoli přemístit.

Tisková informace

Cílem výstavy, pořádané v Národní technické knihovně
v Praze, je ukázat význam dopravy v období vrcholné prů-
myslové revoluce a její úlohu při „vytváření“ novodobých
měst. Vypráví příběh zrození takzvané velké Prahy v časo-
vém rozmezí od sedmdesátých let devatenáctého století až
do třicátých let dvacátého století. Začíná první úvahou
o zbourání pražských hradeb a všímá si důležitého data 
23. září 1875, kdy byl zahájen provoz koněspřežné tramva-
jové dopravy, a končí veřejnou soutěží na další dopravní
rozvoj Prahy před druhou světovou válkou. 

Součástí expozice jsou interaktivní tabule SMART Board,
které umožní návštěvníkům shlédnout velké množství obra-
zových archivních materiálů a zvolit si témata k prohlížení.
Tematicky navazuje na expozici „Vize pro dopravu v Pra-
ze“, kterou na jaře loňského roku navštívilo na Staroměstské
radnici přes 26 tisíc návštěvníků. Záštitu nad výstavou, která
potrvá do konce roku, převzali rektor ČVUT prof. Václav
Havlíček, děkan Fakulty dopravní ČVUT prof. Miroslav
Svítek a primátor Prahy MUDr. Pavel Bém. 

Tisková informace

� technologie � výstava

JAK SE TVOŘÍ MĚSTO
„Znalost historie je dalším rozměrem vědění.“

Týden výzkumu, vývoje 

a inovací v ČR
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30. 11. – 3. 12. 2010
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