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Globální součinitele odolnosti pro ověřování 
železobetonových konstrukcí

Ing. Miroslav SÝKORA, Ph.D. 
prof. Ing. Milan HOLICKÝ, PhD., DrSc.

ČVUT – Kloknerův ústav, Praha

Metoda globálních součinitelů odolnosti může usnadnit
nelineární a dynamickou analýzu a významně
zjednodušit ověřování železobetonových konstrukcí.
Navrhovaný pravděpodobnostní postup stanovení
globálních součinitelů odolnosti vychází ze zásad ČSN
EN 1990, ČSN EN 1992-1-1 a teorie spolehlivosti kon-
strukcí. Ukazuje se, že globální součinitele odolnosti
obecně závisejí na způsobu namáhání a stupni vyztužení.

Úvod
Nové evropské předpisy pro navrhování stavebních kon-

strukcí ČSN EN 1990 [1] a ČSN EN 1992-1-1 [2] se zamě-
řují na konstrukce s lineárním chováním, vystavené static-
kým zatížením; pro nelineární výpočty uvádějí pouze zjed-
nodušená pravidla a doporučení. Spolehlivost se zpravidla ově-
řuje prostřednictvím návrhových hodnot základních veličin.

Návrhové hodnoty se však významně liší od průměrných
hodnot a jejich prostřednictvím nelze popsat skutečné cho-
vání materiálů. Výpočty založené na návrhových hodnotách
mohou vést k nereálnému rozdělení sil, nemusejí být konzer-
vativní a mohou vést k nesprávnému způsobu porušení [3].
ČSN EN 1990 [1] umožňuje stanovit návrhovou odolnost
prostřednictvím charakteristické hodnoty (odvozené z cha-
rakteristických hodnot základních veličin) a globálního sou-
činitele odolnosti. Tento postup však může selhávat u kon-
strukcí dynamicky zatížených nebo s výrazně nelineárním
chováním, kdy je potřebné vycházet z průměrných hodnot
základních veličin [3], [4].

V příspěvku se odvozují globální součinitele odolnosti
v souladu se zásadami ČSN EN 1990 [1] a poznatky před-
chozích studií [5], [6]. Navrhovaný pravděpodobnostní
postup zajiš�uje splnění požadavků na spolehlivost podle
ČSN EN 1990 [1] a ČSN EN 1992-1-1 [2]. Uplatnění prav-
děpodobnostního postupu ilustrují příklady nosníku v ohybu
a ve smyku a krátkého sloupu. Globální součinitele odolnos-
ti jsou odvozeny ve třech alternativách jako poměr:

1. odolnosti získané z průměrných hodnot základních veličin
a teoretické návrhové hodnoty stanovené z pravděpodob-
nostního modelu;

2. odolnosti získané na základě průměru meze kluzu výztu-
že a redukované hodnoty pevnosti betonu v tlaku (podle
ČSN EN 1992-2 [7] a příručky fib [8]) a teoretické návr-
hové hodnoty;

3. kvantilu lognormálního rozdělení odolnosti odpovídající-
ho pravděpodobnosti pro návrhovou hodnotu a odolnosti

získané z průměrných hodnot základních veličin, kde va-
riační koeficient odolnosti se odhadne na základě dvou
analýz založených na průměrných a charakteristických
hodnotách základních veličin, tzv. metoda ECOV (Esti-
mation of Coefficient of Variation) [3].

Poznamenejme, že druhý postup byl navržen tak, aby bylo
možné použít stejný globální součinitel pro různé způsoby
porušení. Tento postup je však v rozporu se základní myš-
lenkou nelineárních nebo dynamických výpočtů, v nichž se
modeluje konstrukce nejlepším možným způsobem na
základě průměrných hodnot a spolehlivost se zajiš�uje vhod-
ným globálním součinitelem.

Globální součinitele odolnosti 
pro lognormální rozdělení

V obvyklých případech lze odolnost konstrukčního prvku
R popsat prostřednictvím dvouparametrického lognormální-
ho rozdělení s počátkem v nule [3], [4]. Teoretická návrho-
vá hodnota rd,t se pak odhadne ze vztahu

rd,t=μR/[√(1+VR
2)]×exp{–αRβ[√ln(1+VR

2)]}≈μR exp(–αRβVR) , (1)

kde VR = σR / μR označuje variační koeficient (σR je směro-
datná odchylka a μR průměr); αR součinitel citlivosti odol-
nosti, který lze podle ČSN EN 1990 [1] odhadnout jako αR =
= 0,8 a β směrný index spolehlivosti uvažovaný pro kon-
strukce se středními následky poruchy a referenční dobu 50
let hodnotou β = 3,8. Přibližný vztah (1) se používá pro
menší hodnoty variačního koeficientu, přibližně VR < 0,25.

Teoretická návrhová odolnost rd,t může být odvozena z prů-
měrné hodnoty μR prostřednictvím globálního součinitele 

γM = μR / rd,t = exp(3,04VR) . (2)

Je zřejmé, že globální součinitel závisí na variačním koefici-
entu VR, který závisí na typu prvku a stupni vyztužení. Ze
vztahu (2) vyplývá, že pokud se variační koeficient VR pohy-
buje v rozmezí 0,1-0,2, vzrůstá globální součinitel γM z 1,35
až na 1,85.

Globální součinitele odolnosti 
pro deterministické výpočty

V praktických aplikacích není obvykle teoretická hodnota
μR dostupná a odhadne se deterministickým výpočtem

μR = Rmodel (μX), (3)

kde Rmodel(⋅) označuje odolnost stanovenou s využitím urči-
tého modelu (nelineární výpočet, analytický vztah apod.) a
μX je vektor průměrných hodnot základních veličin X (mate-
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riálové vlastnosti, geometrické údaje). Skutečná odolnost R
se odhadne na základě odolnosti stanovené modelem Rmodel a
modelové nejistoty KR zahrnující nepřesnosti použitého mo-
delu i jeho případné nesprávné použití

R(X, KR) ≈ KR Rmodel(X). (4)

Místo obvyklého výrazu modelová nejistota může být
vhodnější používat termín nejistota modelování, který lépe
popisuje skutečnost, že tato veličina zahrnuje nejen zjedno-
dušení modelu, ale i nejistoty spojené s jeho použitím.

Nejvhodnějším postupem pro praktické aplikace je odhad-
nout na základě výsledků deterministického výpočtu a vhod-
ného globálního součinitele teoretickou návrhovou hodnotu
definovanou obecným pravděpodobnostním vztahem [1]

P(R ≤ rd,t) = Φ (–αRβ ) ≈ 0,0012, (5)

kde Φ označuje distribuční funkci normovaného normálního
rozdělení. V tomto případě se globální součinitele definují
pro alternativní postupy (1) a (2) vztahy

γM = μR / rd,t;    γM,EN = rEN / rd,t , (6)

kde rEN je odolnost stanovená podle druhého postupu

rEN = Rmodel(fym, fcm, …), (7)

přičemž fym značí průměr meze kluzu výztuže odhadnutý ja-
ko 1,1násobek charakteristické hodnoty a fcm = 1,10 γs fck / γc ≈
≈ 0,85 fck je redukovaná hodnota pevnosti betonu pro dílčí
součinitel meze kluzu výztuže γs = 1,15 a dílčí součinitel
pevnosti betonu γc = 1,50 [2]. Pro tento postup se doporuču-
je hodnota globálního součinitele odolnosti 1,27, která by již
měla zahrnovat vliv modelové nejistoty.

Poznamenejme, že hodnota rEN neodpovídá jednoznačně
definovanému kvantilu rozdělení odolnosti. Pokud rozhodu-
jí vlastnosti výztuže, bude se hodnota rEN blížit průměru. Po-
kud rozhodují vlastnosti betonu, bude se hodnota rEN po-
hybovat mezi návrhovou a charakteristickou hodnotou odol-
nosti.

Globální součinitel podle třetího postupu – metody ECOV
– se stanoví s využitím vztahu (2), v němž se variační koefi-
cient odhadne ze vztahu

VR,model = ln[Rmodel(μX) / Rmodel(xk)] / 1,65, (8)

kde xk označuje vektor charakteristických hodnot základních
veličin. Metoda ECOV tedy nepřihlíží k modelovým nejisto-
tám, které však mohou významně ovlivňovat hodnoty glo-
bálních součinitelů [6]. V postupu podle článku [3] lze zahr-
nout modelovou nejistotu 

γM,ECOV ≈ exp[3,04√(VKR
2 + VR,model

2)] / μKR , (9)

kde μKR a VKR označují průměr a variační koeficient modelo-
vé nejistoty. Vztah (9) platí za předpokladu lognormálních

rozdělení modelové nejistoty i modelové odolnosti s nízký-
mi variačními koeficienty.

Příklady
Uplatnění obecných postupů stanovení globálních souči-

nitelů se dále ukazuje na příkladech nosníku v ohybu a ve
smyku a dostředně tlačeného krátkého sloupu.

Ohýbaný nosník
Předpokládá se, že ohybová odolnost oboustranně vyztu-

ženého nosníku může být popsána vztahem

R = KR{As fy[h – a – 0,5As fy / (bαcc fc)] + As1fy(h – a – a1)}, (10)

kde As = ρlb(h – a) je deterministická plocha spodní výztuže
závislá na stupni podélného vyztužení ρl; As1 plocha horní
výztuže; fy mez kluzu výztuže; h výška nosníku; a vzdále-
nost středu spodní výztuže od povrchu; a1 vzdálenost středu
horní výztuže od povrchu; b = 0,30 m deterministická šířka
nosníku; αcc = 1 deterministický součinitel zohledňující dlou-
hodobé účinky na pevnost v tlaku a nepříznivé účinky vy-
plývající ze způsobu zatěžování a fc je pevnost betonu v tla-
ku. Poměr mezi plochou horní a spodní výztuže se dále
označuje jako τ = As1 / As.

V numerickém příkladu se věnuje zvláštní pozornost vlivu
modelové nejistoty, pro kterou se uvažují dva různé modely
vztahující se k analytickému modelu (10):

A:  μKR = 1,20 a VKR = 0,15 v souladu s podkladem JCSS [9],

B:  μKR = 1,08 a VKR = 0,093 v souladu s výsledky zkoušek [10].

Pravděpodobnostní modely základních veličin uvedené
v tab. 1 jsou převzaty z podkladů JCSS [9] a z předchozích
studií [5], [6].

Závislost globálních součinitelů odolnosti γM, γM,EN a
γM,ECOV na stupni vyztužení ρl pro ohýbaný nosník a poměr
ploch výztuže τ = 0,30 ukazuje (obr. 1). Při stanovení souči-

Veličina Symbol Rozdělení Jednotka μ X σ X x k x d

pevnost betonu v tlaku f c lognormální MPa 40 6 30 20

pevnost betonu v tlaku snížená smykovou trhlinou ν f c lognormální MPa ν μ fc 0,142νμ fc ν f ck ν f cd

mez kluzu výztuže f y, f yw lognormální MPa 560 30 500 435

výška nosníku h normální m 0,6 0,01 0,6 0,6

vzdálenost výztuže od povrchu a,  a 1 gama m 0,03 0,005 0,03 0,03

modelové nejistoty K R lognormální –
(A) 1.2

(B) 1.08
0.18
0.1

1 1

Tab. 1. Pravděpodobnostní modely základních veličin pro nosník a krátký sloup

Obr. 1. Globální součinitele odolnosti γM , γM ,EN a γM ,ECOV
v závislosti na stupni vyztužení ρl pro ohýbaný nosník (τ = 0,3)
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nitelů γM a γM,EN se uvažuje modelová nejistota podle varian-
ty A, tečkovaná černá křivka navíc pro porovnání naznačuje
součinitel γM,EN stanovený pro modelovou nejistotu podle
varianty B. Součinitel γM,ECOV, stanovený podle vztahu (7),
nepřihlíží k modelovým nejistotám. Z obrázku vyplývá, že
globální součinitel γM je téměř nezávislý na stupni vyztuže-
ní ρ l a v prvním přiblížení jej lze pro běžné nosníky odhad-
nout hodnotou γM ≈ 1,40. Vlivem zanedbání modelových
nejistot vede metoda ECOV k nižším hodnotám globálních
součinitelů o 0,07-0,14, než je potřeba pro dosažení teoretic-
ké návrhové hodnoty (součinitel γM). S uvážením nejistot
podle vztahu (9) platí γM,ECOV ≈ γM pro všechna ρ l.

Pro globální součinitel γM,EN založený na redukované pev-
nosti betonu je obtížné doporučit jedinou hodnotu pro všech-
ny stupně vyztužení ρl. Pro uvažovaný rozsah ρl a modelo-
vou nejistotu A se globální součinitel γM,EN pohybuje v roz-
mezí 1,20-1,40. Doporučená hodnota 1,27 je na straně
nebezpečné pro slabě vyztužené nosníky (přibližně pro ρl <
< 1 %). Vliv modelové nejistoty na γM,EN ukazuje tečkovaná
černá křivka – pro model B klesá globální součinitel přibliž-
ně o 0,10; podobný pokles platí i pro globální součinitel γM.

Nosník ve smyku
Globální součinitele odolnosti jsou odvozeny pro nosník

se svislou smykovou výztuží. V souladu s příhradovým mo-
delem podle [2] se předpokládá, že smyková odolnost může
být stanovena prostřednictvím vztahu

VR = KVR max1≤cotθ≤2.5{min[(Asw/s)zfywcotθ,

αcbwzνfc / (cotθ + tanθ )]}, (11)

kde KVR je modelová nejistota; Asw = ρwsbw deterministická
plocha smykové výztuže závislá na stupni smykového vy-
ztužení ρw, vzdálenosti třmínků s a bw = b nejmenší šířce
průřezu mezi taženým a tlačeným pásem; z ≈ 0,9(h – a) ra-
meno vnitřních sil; fyw mez kluzu třmínků; θ úhel mezi be-
tonovými tlakovými diagonálami a osou nosníku kolmou na
posouvající sílu; αc = 1 deterministický koeficient zohledňu-
jící vliv předpětí a νfc pevnost betonu v tlaku snížená vzni-
kem trhlin s nominální hodnotou koeficientu ν = 0,6(1 – fck/
/ 250 MPa). Uvažuje se modelová nejistota smykové odol-
nosti podle [9] (μKVR = 1,40 a σKVR = 0,35), která dobře odpo-
vídá vyhodnocení experimentálních dat [10]. Pravděpodob-
nostní modely základních veličin jsou uvedeny v tab. 1.

Závislost globálních součinitelů odolnosti γM, γM,EN a
γM,ECOV na stupni vyztužení ρw pro τ = 0,30 ukazuje (obr. 2).
Stupeň smykového vyztužení se uvažuje v rozsahu od ρwmin =
= 0,08√fck[MPa] / fyk[MPa] do ρwmax = 0,50νfcd / fyd. Z obrázku
vyplývá, že všechny globální součinitele odolnosti závisejí

na stupni vyztužení ρw. V prvním přiblížení lze odhadnout
globální součinitel γM hodnotou 1,70, nebo použít metodu
ECOV s uvážením modelových nejistot. Zanedbání modelo-
vých nejistot v metodě ECOV však vede k příliš nízkým glo-
bálním součinitelům, nižším o 0,20-0,30 v porovnání s γM.

Pro lehce vyztužené nosníky (přibližně ρw < 0,30 %), kdy
při porušení rozhodují vlastnosti oceli, se globální součinitel
γM,EN blíží ke γM a doporučená hodnota 1,27 je tedy o více
než 0,30 nižší než hodnota potřebná pro dosažení teoretické
návrhové hodnoty. S rostoucím ρw součinitel γM,EN význam-
ně klesá a doporučená hodnota je poněkud konzervativní pro
ρw > 0,50 %.

Obrázek 2 zřetelně ukazuje, že globální součinitele výraz-
ně závisejí na typu poruchy (zda rozhoduje výztuž, nebo
beton). Změna typu poruchy může ovlivnit také modelovou
nejistotu.

Krátký sloup
Globální součinitele odolnosti se dále stanoví pro krátký

dostředně tlačený sloup, jehož odolnost lze popsat vztahem

R = KR (0,8b1 b2 fc + ρ b1 b2 fy). (12)

Pravděpodobnostní modely se uvažují podle tab. 1 se dvěma
úpravami:

– šířky sloupu b1 a b2 se modelují normálním rozdělením
s průměrem rovným nominální hodnotě (b = 0,30 m) a
směrodatnou odchylkou σb = 0,01 m;

– modelové nejistoty se popisují dvouparametrickým log-
normálním rozdělením s průměrem μKR = 1,0 a směrodat-
nou odchylkou σKR = 0,1.

Závislost globálních součinitelů odolnosti γM, γM,EN a γM,ECOV

na stupni vyztužení je naznačena na obr. 3.

Obr. 3. Globální součinitele odolnosti γM, γM,EN a γM,ECOV
v závislosti na stupni vyztužení ρ pro krátký sloup

Z obrázku vyplývá, že pro krátký sloup globální součini-
tele γM a γM,ECOV závisejí na stupni vyztužení ρ. V prvním při-
blížení lze použít většinou konzervativní odhad γM ≈ 1,70.
Globální součinitel γM,EN ≈ 1,15 je v tomto případě nezávis-
lý na stupni vyztužení, doporučená hodnota 1,27 je poněkud
konzervativní.

Výpočty metodou konečných prvků
Numerické příklady zřetelně naznačují, že modelové nejis-

toty mohou významně ovlivnit odhad globálních součinitelů
odolnosti. Je zřejmé, že nejistoty pro nelineární výpočty
metodou konečných prvků (MKP), které popisují lépe sku-
tečné působení konstrukcí, by měly být odlišné od modelo-

Obr. 2. Globální součinitele odolnosti γM, γM,EN a γM,ECOV
v závislosti na stupni vyztužení ρw pro nosník ve smyku (τ = 0,3)
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vých nejistot použitých v příkladech pro jednoduché analy-
tické funkce odolnosti.

Nejistoty pro modely MKP používané v praxi jsou však
v současnosti většinou neznámé. V porovnání s běžnými po-
stupy zahrnutými v normách jsou nejistoty související s po-
kročilými MKP modely vyšší vzhledem k menším zkuše-
nostem s aplikacemi, většímu množství potřebných vstup-
ních dat (materiálové vlastnosti) a rozhodnutí o vhodných
výpočetních postupech (diskretizace modelu) [11], 12].

Rešerše dostupné literatury [13] naznačuje, že variační
koeficient modelové nejistoty pro MKP výpočty může být
velmi vysoký, běžně mezi 10-50 %. Ukazuje se, že je po-
třebné diferencovat modelovou nejistotu podle druhu namá-
hání a způsobu porušení. Variabilita modelové nejistoty tedy
může být větší než variabilita modelové odolnosti. Vyhod-
nocení dat dostupných v [14] vede k variačnímu koeficientu
30 % a průměru modelové nejistoty 0,9; při uvážení variač-
ního koeficientu modelové odolnosti 15 % pak vzrůstá glo-
bální součinitel odolnosti až na 3,2.

Dostupná experimentální data se zdají být nedostatečná a
je obtížné na jejich základě navrhnout věrohodný model pro
popis nejistot souvisejících s nelineárními výpočty MKP.
Vysokou variabilitu modelové nejistoty lze snížit zavedením
příruček pro nelineární výpočty s doporučeními týkajícími
se volby vstupních dat, výběru vhodných modelů a interpre-
tace výsledků. V roce 2008 organizace fib vydala příručku
pro MKP výpočty železobetonových konstrukcí [15], další
příručka bude zřejmě brzy vydána [12].

Závěr
Odolnost běžných železobetonových prvků lze výstižně

popsat prostřednictvím dvouparametrického lognormálního
rozdělení. Pokud se deterministickým výpočtem stanoví
průměr mR, je možné odhadnout teoretickou návrhovou hod-
notu odolnosti rd,t prostřednictvím globálního součinitele
odolnosti γM. Při stanovení tohoto součinitele je potřebné
uvážit způsob namáhání (ohyb, smyk, tlak) a stupeň vyztu-
žení. Pro směrnou hodnotu indexu spolehlivosti 3,8 je v prv-
ním přiblížení možné použít následující odhady: γM ≈ 1,4 pro
ohýbané nosníky a γM ≈ 1,7 pro nosníky ve smyku a tlačené
sloupy. Součinitel γM lze poměrně dobře odhadnout metodou
ECOV [3], ve které je ovšem potřeba uvážit modelovou nejis-
totu s využitím vztahu (9).

Postup podle ČSN EN 1992-2 [7] a příručky fib [8], zalo-
žený na redukované hodnotě pevnosti betonu v tlaku, vede
ke globálnímu součiniteli závislému na stupni vyztužení
(u ohýbaného nosníku v rozmezí 1,2 až 1,4; u nosníku ve
smyku mezi 1,2 až 1,6). Pro krátký sloup na stupni vyztuže-
ní nezávisí a nabývá přibližně hodnoty 1,15. Doporučená
hodnota 1,27 je konzervativní pro tlačené sloupy a ohýbané
nosníky se stupněm vyztužení vyšším než 1 %; pro slabě
vyztužené nosníky je na straně nebezpečné.

Modelová nejistota může významně ovlivnit hodnotu glo-
bálních součinitelů odolnosti. Nejistoty pro nelineární vý-
počty MKP používané v praxi mohou být dokonce vyšší než
nejistoty běžných normových modelů. Vysokou variabilitu
modelové nejistoty lze snížit zavedením příruček pro neli-
neární výpočty. Další výzkum by se proto měl zaměřit pře-
devším na stanovení modelových nejistot v případě neli-
neární analýzy konstrukcí založené na výpočtech MKP.

Článek vznikl v rámci řešení projektu GA103/08/1527
GA ČR „Globální formát posuzování bezpečnosti železo-
betonových konstrukcí“. Rovněž byly využity výsledky
výzkumného projektu A/CZ0046/2/0013 „Assessment of
Historical Immovables“, podporovaného v rámci Finan-
čního mechanismu EHP a Norského finančního mecha-
nismu. Příspěvek je rozšířenou verzí článku [16]. 
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Sýkora, M. – Holický, M.: Global Coefficients of Re-
sistance of Reinforced Concrete Structures Verification 

The concept of the global resistance factors may facilitate
non-linear and dynamic analysis and significantly simpli-
fy reliability verification of reinforced concrete structures.
Presented theoretical procedures for determining the
global resistance factors are based on the principles of EN
1990 and EN 1992-1-1 together with the probabilistic the-
ory of structural reliability. It appears that the global
resistance factors depend generally on the type of concrete
members and on the reinforcement ratio.
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Sýkora, M. – Holický, M.: Globale Widerstandsbeiwerte
zur Prüfung von Stahlbetonbauteilen  

Die Methode globaler Widerstandsbeiwerte kann die
nichtlineare und dynamische Analyse erleichtern und die
Prüfung von Stahlbetonbauteilen bedeutend verein-
fachen. Das entworfene Wahrscheinlichkeitsverfahren
zur Bestimmung globaler Widerstandsbeiwerte geht von
den Grundsätzen der Normen ČSN EN 1990 und ČSN EN
1992-1-1 sowie der Theorie der Sicherheit von Konstruk-
tionen aus. Es zeigt sich, dass globale Widerstandsbei-
werte allgemein von der Art der Beanspruchung und dem
Bewehrungsgrad abhängen.

Praha vytvořila nový geoportál
Hlavní město Praha je první samosprávou
v České republice, která vytvořila aplikaci
Geoportál. Cílem projektu je podpora vy-
užívání digitálních mapových dat hl. m.
Prahy a služeb co nejširší skupinou uživa-
telů. Geoportál hl. m. Prahy je rozcestní-

kem pro tematické on-line mapy, informace o digitálních
mapových datech a jejich poskytování. Současně pomáhá
řešit běžné životní situace. Vše v podobě dynamických,
interaktivních map. Geoportál je určen jak pro odbornou
veřejnost, tak pro občany a studenty. Projekt vytvořil Útvar
rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci se společnostmi Pro Hol-
ding a Arcdata Praha.

GIS – Geografický informační systém hl. m. Prahy – dříve
sloužil pro podporu interních činností. Nový geoportál obsa-
huje informace o digitálních mapách a geografických datech
ve správě hl. m. Prahy, mapových aplikacích města nebo
internetových mapových službách včetně informací o mož-
nostech získání či užití těchto dat nebo souvisejících práv-
ních předpisech. Veřejnosti pomáhá řešit konkrétní témata a
životní situace. Mezi nejvyužívanější aplikace patří cenová
mapa stavebních pozemků, cyklomapa, turistická mapa,
Praha zelená, atlas životního prostředí, územní plán.  Obča-
nům může aplikace pomoci při přípravě staveb, hledání par-
cel, budov, při zjiš�ování kompletních informací o životním
prostředí (hluková mapa, znečištění, radonové riziko aj.).
Jiné aplikace slouží k podpoře volnočasových aktivit. Stu-
denti mohou zdarma využít data pro školní práce. 

GIS je dnes v Praze součástí mnoha základních systémů
pro podporu rozhodování, agend, evidencí, registrů a dalších
činností. Jde zejména o registr adres, správu majetku, evi-
denci památek, územní a stavební řízení, údržbu komunika-
cí, správu zeleně, krizové řízení, dopravní management, bez-
pečnost, správu sítí technické infrastruktury, územní pláno-
vání, dopravní plánování, projektování staveb, obchod s ne-
movitostmi, vodní hospodářství, turistické informace, infor-
mace o dopravě, o životním prostředí, územní struktuře
veřejné správy. 

Tisková informace

� zprávy
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Ing. Lumír MIČA, Ph.D.
Ing. Václav RAČANSKÝ, Ph.D.

Ing. Lumír KLIŠ
VUT – Fakulta stavební

Brno

Námětem článku je porovnání vlivu dvou typů konsti-
tučních modelů na predikci chování pažicí konstrukce
v prostředí jemnozrnných zemin. Porovnání je provede-
no na příkladu podzemních stěn žabovřeského portálu
Královopolských tunelů, kde byl instalován inklinomet-
rický vrt INK29.

Úvod
Při současném sociálně ekonomickém vývoji je pravděpo-

dobné, že metropolitní oblasti budou nadále expandovat.
Snahou je využívat co nejefektivněji nezastavěné plochy
s tím, že se bude stále více využívat prostor pod povrchem
terénu. Pro zajištění je nutné navrhnout pažicí konstrukci,
která dostatečně omezí negativní dopady hloubení na okolí.
Geotechnický návrh umožní jejich predikci, a zároveň potvr-
dí spolehlivost konstrukce. 

Pro dosažení spolehlivého a ekonomického návrhu jsou k
dispozici různé postupy – od konvenčních metod (metoda
mezní rovnováhy, náhradní prutové modely) až po progresiv-
ní numerické metody, které se s rozvojem výkonnější výpo-
četní techniky dostávají do popředí. Nejrozšířenější je v sou-
časnosti metoda konečných prvků (MKP /FEM/), která po-
skytuje úplnou informaci o přetvoření a napětí v modelova-
né oblasti a reálněji popisuje chování a interakci zeminy a
geotechnické konstrukce. Cílem reálnějšího popisu chování
či spolupůsobení je dosažení hospodárnějšího návrhu. Do-
kladem jsou práce [2] a [9], které na základě porovnání kla-
sických a numerických metod ukazují, že numerické dávají
ve většině případů ekonomičtější návrh, kladou však pod-
statně vyšší nároky na uživatele/projektanta [12]. Ten by
měl mít nejen zkušenosti z mechaniky zemin, ale i z oblasti
numerických metod. Z oblasti mechaniky zemin je to přede-
vším volba konstitutivního modelu a vhodných parametrů.

Tato otázka je aktuální i v České republice, protože praxe
stále častěji využívá při navrhování geotechnických kon-
strukcí metodu konečných prvků. Dosavadní zkušenosti
ukazují, že nejrozšířenější je lineárně pružný/ideálně plastic-
ký konstitutivní model, který má často označení MC model.
Důvodem jsou právě vstupní parametry, protože výsledky
laboratorních zkoušek odpovídají konvečnímu vyhodnoco-
vání. To je zároveň jeden z důvodů, proč se omezeně uplat-
ňují pokročilejší konstitutivní modely ze skupiny elasto-
plastických modelů (Cam-Clay model [10]; Hardening Soil
Model [11] či hypoplastické modely – pro písek [14] a jíl
[4], [5]). Námětem článku je porovnání hypoplastického
modelu pro jíly a MC modelu pro predikci deformací pažicí
konstrukce. Hypoplastický model byl zvolen v rámci spolu-
práce na projektu s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK
v Praze, kteří se podílejí na jeho vývoji.  

Případová studie
Sledovaná problematika je prezentována na příkladu paži-

cí konstrukce v prostředí neogenních jílů. Jde o portálovou
část Královopolských tunelů v Brně-Žabovřeskách. Portál
byl proveden hloubením, pro zajištění byly navrženy rozpí-
rané podzemní stěny tl. 0,8 m. Z hlediska inženýrsko-geolo-
gických poměrů byly v této části tunelového komplexu zjiš-
těny kvartérní sedimenty, tj. spraše/sprašové hlíny se střední
plasticitou, tuhé až pevné konzistence, o mocnosti 6,80 m.
Pod nimi se nachází typická brněnská zemina –  vysoce plas-
tické neogenní jíly (tégly) konzistence tuhé až pevné. Hladi-
na podzemní vody je vázána na rozhraní mezi kvartérními a
předkvartérními sedimenty.

V rámci predikce chování pažicí konstrukce pro zvolené
konstitutivní modely byl vytvořen numerický model. V člán-
ku se autoři zaměřili na predikci pomocí dvou modelů zemi-
ny, a to standardního Mohrova–Coulombova modelu (MC
modelu) a hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy
(HC modelu). Aplikace se týkala zejména neogenních jílů,
které převažují. Pro kvartérní zeminy byl použit jen MC
model, jehož parametry jsou shrnuty v tab. 1.

Hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy
Model pro jemnozrnné zeminy, odvozený Mašínem [4],

vychází z principu kritických stavů. To znamená (v analogii
s modelem Cam Clay), že základní hypoplastický model pro
jíly vyžaduje pět materiálových parametrů. Z nich jsou čtyři
identické (φc, λ*, κ*, N), pouze pátý parametr G je v hypo-
plastickém modelu nahrazen parametrem r, který řídí smy-
kovou tuhost zeminy v oboru větších přetvoření.  

Parametry N, λ*, κ* jsou definovány v zobrazení

ln(1+e) – ln p’,

kde p’ je střední napětí a e číslo pórovitosti. Parametry N, λ*
definují polohu a sklon NCL a parametr κ* sklon čáry izo-
tropního odlehčení (URL). Tyto tři parametry se určují z
výsledků edometrických zkoušek či v trojosém smykovém
přístroji. Parametr φc představuje kritický úhel vnitřního
tření a lze jej stanovit pomocí trojosého smykového přístro-
je (typ zkoušky CIUP), popř. v kombinaci se smykovou kra-
bicí či lépe kruhovým smykovým přístrojem [6]. Parametr r
se stanoví rovněž z trojosých zkoušek typu CIUP. 

Tento model však nezohledňuje chování zeminy při ma-
lých až velmi malých přetvořeních, což se v případě pažicích
konstrukcí ukazuje jako velmi důležité [1]. Proto byl model
rozšířen o koncept intergranulárních přetvoření [7], zapraco-
ván do předchozího modelu a popsán dalšími parametry mR,
mT, R, βr, χ [5]. Pro jejich stanovení je třeba mít k dispozici
speciální snímače pro měření smykové tuhosti při malých až
velmi malých přetvořeních. Jde o snímače LVDT a piezoke-
ramické (Bender elementy), které však v české praxi nejsou
rozšířené. 

Experimenty a kalibrace
V rámci návrhu pažicí konstrukce byly standardně prove-

deny a vyhodnoceny mechanické vlastnosti zemin. Ke sta-
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novení parametrů pro pokročilejší konstituční modely bylo
nutné provést doplňující průzkumné práce, což z výsledků
standardně koncipovaného průzkumu není možné. Tenko-
stěnným ocelovým odběrákem byly odebrány vzorky z hloub-
ky 15,5 m a 19,5 m. Laboratorní práce probíhaly na Přírodo-
vědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, jejíž členové se
spolu s autory článku podílejí na řešení projektu [13]. 

Pro stanovení vstupních parametrů pro hypoplastický
model bylo použito standardní přístrojové vybavení, v přípa-
dě určení parametrů konceptu intergranulárního přetvoření do-
plněné speciálními snímači. Neporušené vzorky byly zkou-
šeny jednak v trojosém smykovém přístroji, kde byla simulo-
vána zkouška typu CIUP pro tři různé úrovně komorového
napětí (250, 500 a 750 kPa), jednak v edometru za axiálního
napětí 13 MPa. Pro získání parametrů zahrnujících koncept
intergranulárních přetvoření byly navíc v triaxiální komoře
na vzorek umístněny snímače LVDT a piezokeramické.

Po laboratorních zkouškách následovala kalibrace para-
metrů hypoplastického modelu. Na základě edometrických
zkoušek byly kalibrovány parametry λ*, κ*, N v zobrazení
ln(1+e) – ln σa /pr’ (obr. 1). Parametr r byl kalibrován na
základě výsledků zkoušek CIUP v zobrazení q – εa. Kalibra-
ce parametrů pro koncept intergranulárních přetvoření mR,
mT, R, βr, χ byla provedena na základě výsledků z měření sní-
mači LVDT a piezokeramických v zobrazení G0 – εs. Z edo-
metrických zkoušek bylo dále vyhodnoceno i překonsolidač-
ní napětí vzorku, které dosáhlo 1 800 kPa. Pro toto napětí byl
vypočten stupeň překonsolidace (OCR), rovnající se 6,5, a
ověřeno in-situ presiometrickou zkouškou. Měřením in-situ
byla stanovena hodnota OCR rovná 6 pro hloubku 12,5 m,
19,0 m a 24,0 m, a pro hloubku 27,0 m OCR rovná 4. To
ukázalo poměrně dobrou shodu s laboratoří. Na základě
tohoto přístupu byly stanoveny parametry hypoplastického
modelu [13] (tab. 1). 

Obr. 1. Kalibrace parametrů N, λ*, κ* hypoplastického modelu 
na data edometrické zkoušky neporušeného vzorku [13]

Při analýze pažicí konstrukce byly zohledněny i poznatky
z laboratorních zkoušek londýnských jílů vykazující anizo-
tropii tuhosti při měření velmi malých deformací. Z vý-
sledků vyplynulo, že smyková tuhost v horizontálním směru
G0hh je přibližně dvakrát větší než vertikální G0vh [3]. Z hle-
diska stavebních jam je to významný poznatek, protože
deformace konstrukce vznikají převážně ve vodorovném
směru. Protože londýnský a brněnský jíl mají jistou podob-
nost, byl tento poznatek zohledněn v analýze. Zohlednění
vyšší smykové tuhosti v horizontálním směru bylo v nume-
rické analýze zohledněno redukcí parametru r o polovinu,
který v modelu řídí smykovou tuhost. Zjednodušení autoři
v této fázi zkoumání provedli pro zjištění významu tohoto
efektu na výsledky numerické analýzy. V další fázi zkoumá-

ní bude třeba ověřit anizotropii ve smykové tuhosti labora-
torními zkouškami. Při zohlednění tohoto poznatku bylo
definováno šest sad vstupních parametrů pro jednotlivé kon-
stituční modely jílu (obr. 2).

Obr. 2. Značení konstitučních modelů jílu použitých v analýze

Tab. 1. Parametry zemin

* U modelu MC_prom dochází k nárůstu modulu E s hloubkou 
(ΔE = 300 kPa·m–1), resp. c (Δc = 0,1 kPa·m–1).

** U numerických modelů HC_r/2, resp. HCis_r/2, byla použita
hodnota parametru r = 0,225. 

Numerický model
Pro numerickou analýzu pažicí konstrukce byl použit pro-

gram PLAXIS 2D v9, do kterého byl implementován jako
„user define model“ hypoplastický konstitutivní model pro
jíly. Konstrukce je modelována jako dvojrozměrná úloha,
rovinný stav deformace s patnácti uzlovými trojúhelníkový-
mi prvky. Rozhraní vrstev odpovídá již uvedeným geologic-
kým podmínkám, kterým byly přiřazeny vstupní parametry
dle tab. 1. Podzemní stěny byly modelovány též patnácti
uzlovými prvky (lineárně elastický model s E = 32 GPa a 
υ = 0,15). Pro zjištění vnitřních sil byl v ose podzemních
stěn použit prutový prvek „beam“ s velmi malou osovou a
ohybovou tuhostí. K prvnímu rozepření jámy byly využity
ocelové trouby TR 377/10. V numerickém modelu byl pou-
žit „node-to-node anchor“ prvek (definovaný osovou tuhos-
tí EA = 2,520e06 kN v rozteči 4 m). Během technologické-
ho postupu hloubení později přejala funkci rozepření strop-
ní železobetonová deska modelovaná prvkem „beam“. Pozi-
ce a typ rozpěry byl stanoven dle projektu firmy Amberg
Engineering Brno. Konečná geometrie (100 m x 50 m) a sí�
konečných prvků (3050) je na obr. 3. 

Spraš/spra-
šová hlína

MC MC HC_r HCis_r

γ sat/γ unsat kN·m-3 19

E ref 45 15* – –

λ * – – 0,128 0,128

κ * – – 0,01 0,01

N – – 1,506 1,506

r – – 0,45** 0,45**

m R – – 0 16,75

m T – – 0 16,75

R – – 0 1,00E-04

β R – – 0 0,2

χ – – 0 0,8

c’ kPa 5 6* – –

φ ’ 28 27 19,9 19,9

ν ’ 0.40 0.35 – –

Parametr Jednotka
Jíl

19

MPa

˚
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Obr. 3. Geometrie modelu s vygenerovanou sítí

U geotechnických modelů je jednou z velmi důležitých
částí výpočtu určení primárního stavu napjatosti. V případě
brněnských jílů, jak již bylo uvedeno, bylo nutné simulovat
jejich překonsolidaci. Ta byla definována pomocí koeficien-
tu zemního tlaku v klidu (pro OCR = 6 → K0 = 1,21) pro pře-
konsolidovanou zeminu podle vztahu (1) dle [6],

K0 = (1 – sinϕ) OCRsinϕ . (1)

U kvartérního souvrství je parametr K0 odvozen ze vztahu
(2) dle Jaky

K0 = 1 – sinϕ . (2)

Po vygenerování primárního stavu napjatosti bylo simulová-
no hloubení stavební jámy v sedmi dílčích fázích:

0 – primární stav napjatosti;
1 – výkop po stav před hloubením stavební jámy;
2 – provedení podzemních stěn tl. 0,8 m;
3 – výkop v levé části portálu do hl. 1 m;
4 – osazení rozpěry TR 377/10;
5 – výkop v levé části portálu do hl. 6,6 m – dno stavební jámy;
6 – provedení železobetonového stropu nad celým portálem;
7 – výkop v pravé části portálu do hl. 6,6 m – dno.

Výpočet pažicí konstrukce proběhl za neodvodněných pod-
mínek a jako plastická analýza. 

Výsledky
V rámci řešení bylo provedeno šest dílčích výpočtů liší-

cích se konstitučním modelem pro jíl. Z dosažených výsled-
ků byly pro fáze výstavby 3 až 7 vyhodnoceny vodorovné
posuny podzemní stěny, aby bylo možné zhodnotit predikci

zvolených konstitučních modelů. Vypočtené hodnoty byly
porovnány s naměřenými v inklinometrickém vrtu INK29
(definitivní portál – levá strana). Získaný průběh a velikost
vodorovných deformací stěny z numerických výpočtů byla
vynesena do grafu společně s hodnotami naměřenými in-situ
(obr. 4, obr. 5). Dobrou shodu s naměřenými hodnotami
ukázal model HCis_r/2. 

Dále následovaly modely HCis_r a HC_r/2. Zde již však
posuny byly 3-5krát větší. Největší disproporce mezi namě-
řenými a vypočtenými hodnotami jsou u MC modelů.

Závěr
Numerická analýza žabovřeského portálu Královopolských

tunelů byla použita pro porovnání predikce deformací pod-
zemní stěny. Porovnány jsou výsledky dvou konstitučních
modelů s daty naměřenými v rámci monitoringu stavby.
Záměrem autorů bylo předání stručných informací o hypo-
plastickém konstitučním modelu pro jíly [13] a o laborator-
ních zkouškách nutných pro získání vstupních parametrů.
Obecně lze konstatovat, že proti MC modelu pokročilejší
konstituční model komplexněji popisuje chování zemin, což
potvrzují i kalibrace. Jediné omezení je způsobeno obtížněj-
ší dostupností méně standardních laboratorních zkoušek
(použití LVDT a piezokeramických snímačů). To by však
nemělo být rozhodujícím kritériem pro volbu konstituční-
ho modelu, protože i snahou laboratoří je vybavení moder-
nizovat. 

Hypoplastický model ukázal velmi dobrou predikci cho-
vání zvolené pažicí konstrukce. To znamená, že je aplikova-
telný pro tento typ úlohy – odlehčení, resp. pro modelování
stavebních jam. 

Analýza potvrdila, jak se dalo očekávat, že nejlepší pre-
dikci má model, který je schopen postihnout chování zemi-
ny komplexně, tj. i tuhost při velmi malém přetvoření.
Porovnání výsledků z matematického modelu a měření 
in-situ (obr. 4, obr. 5) ukázalo, že i u brněnských jílů bude
s velkou pravděpodobností smyková tuhost v horizontálním
směru při velmi malých přetvořeních vyšší. Pro potvrzení je
však nutné provést laboratorní zkoušky na vzorcích odebra-
ných v horizontálním směru,

Porovnání horizontálních posunů opět potvrdilo známou
skutečnost, že MC model není pro tento typ úlohy vhodnýObr. 4. Porovnání vodorovné deformace stěny po vybudování stropu

Obr. 5. Porovnání vodorovné deformace stěny po vyhloubení dna
výkopu druhého portálového úseku
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(plocha plasticity, porušení, tuhost při zatěžování a odlehče-
ní je stejná). Pokud bychom chtěli dostat lepší shodu s měře-
nými daty, musely by být významně upraveny parametry
MC modelu proti laboratorně zjištěným hodnotám. 

Článek vznikl za podpory projektu  103/09/1262 GA ČR
„Numerická analýza pažicích konstrukcí s využitím
různých konstitučních modelů“ a výzkumného záměru
MSM0021630519 „Progresivní trvanlivé nosné stavební
konstrukce“. Přístup k podkladům z projektové doku-
mentace a následného monitoringu umožnilo Ředitelství
silnic a dálnic ČR, závod Brno, Amberg Engineering
Brno, GEOtest Brno. 

Miča, L. et al.: An Influence of a Constitutive Soil Model
on Prediction of Behaviour of a Retaining Wall  

The topic of the paper is a comparison of behaviour pre-
diction of a diaphragm wall for two different constitutive
models (MC model and HC model for clay) in fine-
grained soils. The comparison is made on the example of
a tunnel portal of Kralovopole tunnel in Brno. During
the excavation in clayey soil, geotechnical monitoring
(inclinometer) was executed. The measurement data
were compared with the prediction of chosen constitutive
models.  

Miča, L. u. a.: Der Einfluss des Stoffgesetzes auf die Vor-
hersage des Verhaltens eines Baugrubenverbaus  

Das Thema des Beitrags ist der Vergleich der Vorher-
sage des Verhaltens eines Baugrubenverbaus für zwei
verschiedene Stoffgesetze (MC Modell und HC Modell
für Tonige Böden) in feinkörnigen Böden. Der Vergleich
wird am Beispiel eines Tunnelportals in Brno – Královo
Pole durchgeführt. Während des Aushubs im tonigen
Boden wurde eine geotechnische Begleitmessung (Inkli-
nometer) durchgeführt. Die Messdaten wurden für den
Vergleich der Vorhersage nach ausgewählten Stoffge-
setzen herangezogen.
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Svisle orientované šíření tepla 
ve vzduchových dutinách

doc. Dr. Ing. Zbyněk SVOBODA
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Svisle orientované šíření tepla ve vysokých vzduchových
dutinách se významně uplatňuje v řadě stavebních kon-
strukcí a materiálů. Stávající normové modely neposti-
hují přesně jeho komplexní charakter a významně pře-
ceňují vliv konvektivní složky přenosu tepla v úzkých
vzduchových dutinách, jak dokládají výsledky analýzy
prezentované v článku.

Úvodem
Ve stavebních konstrukcích a materiálech se často vysky-

tují uzavřené vzduchové dutiny různých rozměrů. Komplex-
ní šíření tepla vedením, prouděním a sáláním, které v nich
probíhá, se ve stavební praxi obvykle modeluje zjednoduše-
ně prostřednictvím ekvivalentní tepelné vodivosti vzduchu
v dutině. Pro její stanovení se běžně používá metodika ČSN
EN ISO 6946 [1], která vychází z předpokladu, že tepelný
odpor vzduchové dutiny závisí pouze na směru tepelného
toku, na rozdílu teplot mezi povrchy vzduchové dutiny, na
emisivitě povrchů a na tlouš�ce dutiny ve směru tepelného
toku. Výsledné tepelné vlastnosti vzduchové dutiny (vyjá-
dřené pomocí součinitelů přestupu tepla sáláním, vedením a
prouděním) jsou tedy podle [1] nezávislé na rozměrech duti-
ny kolmo na směr tepelného toku. Uvedený předpoklad lze
bez větších výhrad akceptovat jako přijatelný technický
model skutečnosti pro takové vzduchové dutiny, jejichž roz-
měry kolmo na směr tepelného toku výrazně převyšují roz-
měr ve směru šíření tepla. Jakmile je však rozměr dutiny ve
směru tepelného toku výrazně větší než zbylé rozměry duti-
ny, může dojít k přecenění vlivu proudění v podobném typu
dutin a k podcenění jejich tepelně izolačních vlastností.

Typickým případem, kde na stanovení co nejpřesnější
ekvivalentní tepelné vodivosti vzduchové dutiny velice zále-
ží, je tepelné hodnocení zdiva z keramických dutinových
tvarovek. V soudobých keramických tvarovkách se běžně
vyskytuje velké množství vertikálně orientovaných dutin,
jejichž výška je více než 20x větší než šířka (obr. 1). Pokud
se pro stanovení ekvivalentní tepelné vodivosti těchto dutin
použije hrubý model z normy [1], budou výsledné hodnoty
zahrnovat výrazný vliv proudění. Když se pak v dalším
kroku výpočtu stanoví ekvivalentní tepelná vodivost zdiva
z dutinových tvarovek, budou její hodnoty poměrně vysoké,
zvláště pro svisle orientovaný tepelný tok, protože v tomto
směru mají vzduchové dutiny v cihlách největší rozměr (a
tudíž podle metodiky [1] i nejvyšší ekvivalentní tepelnou
vodivost).

V práci [2] se konkrétně uvádí, že ekvivalentní tepelná
vodivost zdiva ze soudobých izolačních dutinových tvaro-
vek je ve svislém směru 5,7-6,6x vyšší než ve směru vodo-
rovném (výpočet byl proveden pro tvarovky Heluz Super-
therm 44 STI a 44 P+D). Tyto výsledky byly získány nume-
rickým výpočtem trojrozměrného šíření tepla vedením
v charakteristickém výseku zdiva – ovšem vzduchové duti-
ny byly modelovány právě jen zmíněným jednoduchým způ-

sobem podle [1]. Pro svisle orientovaný tepelný tok tedy
nebyl zohledněn vliv velice malého průřezu vzduchových
dutin v rovině kolmé na směr šíření tepla. Otázkou je, jak
toto zjednodušení ovlivnilo výsledky studie [2] a zda je
vůbec možné publikované hodnoty používat v dalších analý-
zách a posudcích. 

Podobných případů, kdy by bylo užitečné znát případné
limity použitelnosti modelu vzduchových dutin z [1], je
více. Cílem článku je proto detailní ověření závislosti souči-
nitele přestupu tepla vedením a prouděním ve svislé vzdu-
chové dutině na její průřezové ploše, a to pro svislý směr
tepelného toku. Výpočty byly provedeny pomocí modelová-
ní CFD (Computational Fluid Dynamics), které umožní
přesně zachytit konvektivní šíření tepla ve vzduchových
vrstvách. Pro výpočty byl použit program Flovent [3].

Metoda a její ověření
Vzájemně závislé parciální diferenciální rovnice, popisu-

jící šíření tepla vedením a prouděním ve vzduchových duti-
nách (rovnice kontinuity, rovnice šíření tepla, momentová
rovnice), jsou v programu Flovent řešeny iteračně metodou
konečných objemů. Algoritmus řešení byl ověřen porovná-
ním výsledků programu se vzorovým řešením prostorového
problému: krychlové dutiny se dvěma izotermickými stěna-
mi podle studie [4]. Autoři této studie předpokládali, že duti-
na je vyplněna nestlačitelným vzduchem a proudění v ní je
laminární (obr. 2). Prandtlovo číslo bylo uvažováno 0,71.
Vzorové řešení bylo vypočteno pro různá Rayleighova čísla
a pro různou hustotu výpočetní sítě. V článku byla pro výpo-
čet a pro porovnání se vzorovým řešením použita nejjemněj-
ší sí� 120 x 120 x 120 os. Výsledky jsou uvedeny v tab. 1
jako bezrozměrné rychlosti vyjádřené (pro směr rovnoběžný
s osou x) vztahem

(1)

kde u je složka rychlosti proudění ve směru osy x [m], g je tího-
vé zrychlení [m·s–2], β je součinitel teplotní roztažnosti [1·K–1],
H je výška dutiny [m] a ΔT je uvažovaný rozdíl teplot [K].

Obr. 1. Výsek zdiva z keramických dutinových tvarovek
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Jak je z tab. 1 patrné, rozdíly mezi výsledky vzorového
řešení a výsledky z programu Flovent jsou ve všech přípa-
dech nižší než 3 %. Při adekvátně vygenerované výpočetní

síti je tedy přesnost výpočtu CFD dostatečná, což potvrzuje
obr. 3, na němž je vidět průběh bezrozměrné teploty defino-
vaný jako

(2)

kde T je vypočtená teplota [K], TC je teplota na studeném a
TH teplota na teplém povrchu modelové dutiny [K]. Uvede-
ný průběh bezrozměrné teploty je prakticky identický s prů-
během publikovaným v práci [4]. Za povšimnutí stojí rozdí-
ly mezi průběhem teplot v mezní vrstvě u svislých a u vodo-
rovných povrchů dutiny a také zřetelná závislost šířky mezní
vrstvy na Rayleighově čísle.

Všechny výpočty prováděné v rámci ověření programu
Flovent vycházely z předpokladu laminárního proudění ve
vzduchové dutině. Stejný předpoklad byl použit i ve všech
dále uvedených analýzách. Jak již doložila řada odborníků
v minulých desetiletích, např. [5], [6], [7], proudění ve vzdu-
chových dutinách vykazuje obvykle turbulentní charakter
při Rayleighově čísle vyšším než 106. Pro nižší Rayleigho-
va čísla je proudění čistě laminární nebo je laminárnímu
velmi blízké. Barakos a Mitsoulis odvodili v práci [7], že
Rayleighovo číslo vychází nižší než 106, pokud je teplotní
rozdíl mezi povrchy dutiny 20 K a současně šířka dutiny
nepřekročí 78,1 mm. Pro nižší teplotní rozdíly může být šíř-
ka dutiny větší. V případě studovaných vzduchových dutin
byla Rayleighova čísla důsledně kontrolována, aby nepře-
kročila limit 106. Problémy s dodržením daného limitu
nebyly vzhledem k tomu, že byl pro výpočty použit výrazně
nižší teplotní rozdíl než 20 K.

Vliv průřezu na šíření tepla 
ve vysokých svislých dutinách

Kombinovaný konduktivně konvektivní přenos tepla ve
vzduchových vrstvách se v základních technických výpoč-
tech modeluje pomocí součinitele přestupu tepla vedením a
prouděním ha. Tato veličina je pak následně – spolu se sou-
činitelem přestupu tepla sáláním hr – používána pro vyjádře-
ní tepelného odporu vzduchové vrstvy ze vztahu

Rg = 1/(ha + hr) . (3)

Součinitel přestupu tepla ha je definován v [1] v závislos-
ti na směru tepelného toku, tlouš�ce vzduchové vrstvy a tep-
lotním rozdílu mezi jejími povrchy. Citovaná norma zaned-
bává vliv průřezu vzduchové vrstvy (tj. průřezové plochy
kolmé na směr tepelného toku). Dokonce přímo uvádí, že
hodnota součinitele ha je závislá pouze na tlouš�ce vzducho-
vé dutiny ve směru šíření tepla.

Cílem dále prezentované analýzy CFD bylo proto ověření
skutečné závislosti (či nezávislosti) součinitele přestupu
tepla ha ve svislé vzduchové dutině na její průřezové ploše,
a to pro svislý směr tepelného toku. Analýza byla provede-
na na modelové dutině o proměnné průřezové ploše a kon-
stantní výšce 238 mm. Uvedený rozměr byl zvolen záměrně,
protože jde o typickou výšku soudobých keramických duti-
nových tvarovek, na jejichž tepelné chování se soustředí
další výzkum našeho pracoviště. Teplotní rozdíl byl uvažo-
ván ve všech případech 10 K a směr tepelného toku bu
 zdo-
la nahoru (tj. podporující přirozené proudění), nebo shora
dolů (tj. působící proti přirozenému proudění). Stěny ohrani-
čující dutinu byly modelovány jako nevodivé.

Obr. 2. Modelová dutina s přirozeným prouděním podle [4]

Obr. 3. Průběh bezrozměrné teploty v řezové rovině y = 0,5

Rayleighovo 
číslo

Ra [-]
vzorové 

řešení [4]
Flovent

rozdíl
[%]

vzorové 
řešení [4]

Flovent
rozdíl
[%]

105 0,1416 0,1377 2,75 0,2464 0,2393 2,88

106 0,0811 0,0802 1,11 0,2583 0,2531 2,01

Maximální vodorovná 
bezrozměrná rychlost 

ve směru osy x  na řezu 
středem dutiny 

(x  = 0,5; y  = 0,5)

Maximální svislá 
bezrozměrná rychlost 

ve směru osy z 
na řezu středem dutiny

(x  = 0,5; y  = 0,5)

Tab. 1. Porovnání výsledků programu FLOVENT a vzorového
řešení krychlové dutiny
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Výsledky analýzy (obr. 4, tab. 2) ukazují, že vypočtený
součinitel přestupu ha pro tepelný tok vzhůru je v rozporu
s předpoklady [1] silně závislý na vodorovných rozměrech
dutiny. Za pozornost stojí i to, že převzaté hodnoty ha jsou
ve všech případech vyšší než výsledky analýzy CFD, což
signalizuje, že daná norma obecně přeceňuje přenos tepla
prouděním ve svislém směru v dutinách malého průřezu. To
samozřejmě neznamená, že přístup normy [1] je zcela chyb-
ný, protože v ní uvedené hodnoty vedou obvykle k výsled-
kům na straně bezpečnosti.

Dalším významným výsledkem analýzy je zjištění, že vliv
konvektivního přenosu tepla se ztrácí dokonce i v případě
tepelného toku vzhůru, pokud se průřezová plocha dutiny
začne blížit 100 mm2. Tento limit platí samozřejmě jen pro
uvažovanou výšku dutiny 238 mm a byl by jiný pro jiné
výšky. Pokud zavedeme poměr mezi výškou a charakteris-
tickým rozměrem dutiny ve vodorovném směru, dostaneme
pro diskutovanou limitní situaci hodnotu 23,8 (výška 238
mm a charakteristický rozměr 10 mm). Výsledky analýzy
tedy naznačují, že při poměru výšky a charakterického vodo-
rovného rozměru vyšším než 20 by v dané dutině nemusel
být konvektivní přenos tepla ve směru zdola nahoru vý-
znamný. Podobné zobecnění bude nutné ověřit.

V případě tepelného toku orientovaného dolů ukazují
výsledky analýzy na zanedbatelný vliv konvekce – součini-
tel přestupu ha je závislý pouze na vedení tepla. Rozdíly me-
zi teplotními poli v dutině s velkou a malou průřezovou plo-
chou ukazuje pro tepelný tok vzhůru obr. 5. Silně konvektiv-
ní charakter přenosu tepla ve velké dutině je dobře viditelný
– stejně jako rozložení teplot charakteristické pro kondukci
v malé dutině. Pole rychlostí proudění ve velké dutině (obr. 6)
je zvláště zajímavé, protože je zřetelně symetrické a dokládá,
jak výrazně se na výsledném stavu projevují kouty. Proudění
ve svislém směru je orientováno v koutech vzhůru a ve stře-
du dutiny dolů. Trojrozměrné izoplochy, reprezentující jed-
notlivé rychlosti, jsou vybarveny v měřítku tlaku (od –0,025
do +0.029 Pa). Maximální rychlost proudění vzduchu byla pro
uvažované okrajové podmínky stanovena ve výši 0,1120 m·s–1

pro dutinu s plochou průřezu 10 000 mm2 a 0,0003 m·s–1 pro
dutinu se 100krát menší průřezovou plochou. Právě takto
extrémně nízké rychlosti proudění (nižší než 0,3 mm·s–1)
pravděpodobně vedou k již popsané marginalizaci konvek-
tivního přenosu tepla ve svislém směru ve vysokých úzkých

Obr. 4. Závislost součinitele přestupu tepla vedením a prouděním
ha na průřezové ploše svislé dutiny

EN ISO 
6946

CFD 
výpočet

EN ISO 
6946

CFD 
výpočet

10 000 2,13 0,11

2 500 1,63 0,11

625 0,84 0,11

100 0,11 0,11

238 2,46 0,26

Výška 
dutiny H 

[mm]

Příčný 
průřez 

dutiny A c 

[mm2]

Součinitel přestupu tepla 
vedením a prouděním

h a [W/(m2·K-1)]

tepelný tok vzhůru tepelný tok dolů

Tab. 2. Součinitel přestupu tepla vedením a prouděním pro svislý
směr tepelného toku

Obr. 5. Teplotní pole ve vzduchových dutinách s různým průřezem
(tepelný tok vzhůru)

Obr. 6. Prostorové rozložení vertikální složky rychlosti proudění 
v dutině o průřezu 10 000 mm2
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dutinách. Jak je patrné na obr. 7, samotné proudění vzduchu
i ve vysoké úzké dutině nastává, ovšem zhruba ve dvou tře-
tinách výšky dutiny klesá rychlost proudění směrem vzhůru
prakticky na 0 m·s–1. Konvekce tedy nezasahuje celou výšku
dutiny a v důsledku toho je její podíl na celkovém přenosu
tepla zanedbatelný.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770005.
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Svoboda, Z.: Vertically Oriented Heat Transfer in Air
Cavities

Vertically oriented heat transfer in high cavities has a
significant impact on many building constructions and
materials. Present-day models from technical standards
do not completely describe its complex nature and con-
siderably overestimate the influence of convective heat
transfer in narrow cavities as can be seen from the re-
sults of CFD analysis presented further on in this paper.

Svoboda, Z.: Senkrecht orientierte Wärmeausbreitung
in mit Luft gefüllten Hohlräumen 

Die senkrecht orientierte Wärmeausbreitung in mit Luft
gefüllten Hohlräumen kommt bedeutsam bei einer Reihe
von Baukonstruktionen und -materialien zur Geltung.
Die bestehenden Normenmodelle erfassen nicht genau
ihren komplexen Charakter und unterschätzen bedeu-
tend den Einfluss der konvektiven Komponente der
Wärmeübertragung in engen mit Luft gefüllten
Hohlräumen, wie es die Ergebnisse der im Artikel
präsentierten Analyse belegen.
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24. – 26. května 2011, Frankfurt nad Mohanem

obzor_04_2011.qxp  7.4.2011  14:37  Stránka 109



110 STAVEBNÍ OBZOR 4/2011

Dynamická sorpce solí v porézních stavebních
materiálech

Ing. Hannah BENEŠOVÁ
Ing. Milena PAVLÍKOVÁ, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

V článku je řešena problematika neustáleného dynamic-
kého děje sorpce solí v porézních stavebních materiálech
za konstantní teploty. Vybranými vzorky jsou stavební
kameny, jmenovitě opuka, pískovec a vápenec, vystavené
působení solí NaCl, NaNO3 a Na2SO4. 

Úvod
Problematika vlivu solí na stavební materiály je řešena

hlavně v souvislosti se stále agresivnějším okolním prostře-
dím. V historickém zdivu se velice často vyskytuje vysoký
obsah solí. Kromě těch, které jsou ve stavebním kameni pri-
márně obsaženy, pronikají do stavebních konstrukcí soli nej-
častěji s podzemní vodou z podzákladí nebo s posypem
komunikací v zimním období. Nejčastější konstrukční příči-
nou degradace konstrukčních prvků bývá chybějící horizon-
tální vodotěsná izolace. Stavební materiál s pórovitou struk-
turou nejvíce ohrožují soli, které mění svou formu za běž-
ných klimatických podmínek, přičemž v krystalové mřížce
chemicky vážou molekuly vody, tj. tvoří hydráty. Tento jev
doprovázejí velké objemové změny (až čtyřnásobné). Při
krystalizaci tak soli působí na stěny pórů značným tlakovým
účinkem  (tab. 1). Značný tlak vyvíjí, kromě síranů, také
chlorid sodný, což dokazuje, že velikost vyvozeného tlako-
vého účinku pravděpodobně ovlivňuje zároveň mezirovinná
vzdálenost v krystalu. I tyto síly, dosahující vysokých hod-
not, mohou být z počátku kompenzovány pórovým systé-
mem materiálu. Po překročení meze pevnosti však způsobu-
jí mechanické poškození, trhliny. Limitujícím faktorem pro
destrukci materiálu je pak jeho specifické rozložení a distri-
buce jednotlivých pórů.

Existují také soli schopné fyzikálně absorbovat vzdušnou
vlhkost z okolního prostředí do své mřížky. Jejich hygrosko-
picita zde vymezuje přímo úměrnou závislost nárůstu sorp-
ce vlhkosti na obsahu jednotlivých solí a celkové zavlhčení
materiálu.

Ve zděných objektech se nejčastěji nacházejí sloučeniny
kationtů Na+, Ca2+, Mg+ nebo NH4+ a aniontů Cl–, SO4

2–,
CO3

2– či NO3
–. V článku je proto řešena dynamická sorpce

nejčastěji se vyskytujících aniontů, konkrétně chloridů,

dusičnanů a síranů. Zdroje těchto aniontů (s vynecháním již
obsažených v původní hornině) bývají rozmanité.

Chloridy pocházejí téměř výhradně z posypu chodníků a
vozovek v zimním období. Dusičnany jsou produktem roz-
kladných procesů organických zbytků ve stájích, v blízkosti
suchých záchodů, z poškozeného odpadního potrubí, solení
močovinou atd. Sírany vznikají důsledkem korozního půso-
bení exhalátů ze vzduchu nebo činností bakterií. Dusičnany
i sírany se do konstrukce dostávají také vzlínáním spodní
vody z podloží základů. Pokud je objekt trvale ve spojení se
spodní vodou, pronikají ionty solí kapilárními silami do
hmoty kamene a následně k jeho povrchu, dochází k degra-
daci. Ke krystalizaci solí může docházet i na povrchu nebo
v pórech těsně pod ním, což má za následek tvorbu výkvětů
ve formě jehlicovitých či nepravidelně chomáčkovitých
krystalků (tab. 2) [1]. Závisí na rovnováze mezi přísunem
roztoků solí zevnitř hmoty k povrchu a odpařováním vody.
Při zavlhčení objektů vzlínající zemní vlhkostí převažuje
v dolních partiích přísun vody nad odparem, ve vyšších čás-
tech dochází naopak k rychlejšímu odpařování, proto se nej-
větší poškození zdiva objevuje na jejich hranici.

Cílem výzkumu bylo experimentálně stanovit akumulaci
solí v porézních stavebních materiálech v závislosti na čase
za konstantní teploty a dokázat, že v případě tohoto procesu
jde o neustálený dynamický děj. Vybranými vzorky byly
opuka, pískovec a vápenec, vystavené působení NaCl,
NaNO3 a Na2SO4. Vyhodnocení naměřených dat spočívalo
v sestrojení vazebných izoterem solí, které patří mezi
základní parametry pro modelování současného transportu
vlhkosti a solí ve stavebních materiálech. Izotermy Cl–, NO3–

a SO4
2 budou sloužit jako vstupní data do matematických

modelů kombinovaného přenosu vlhkosti a solí.

Materiály
Pro experiment byly vybrány vzorky historického staveb-

ního kamene. Opuka dominovala období románskému a
gotickému, ve kterém z ní bylo vystavěno mnoho městských
monumentálních staveb i občanských domů, než ji na roz-
hraní 14. a 15. století vystřídal povětrnosti odolnější písko-
vec. Vápenec se v různé formě využívá již od 7000 př. n. l.
Základní fyzikální vlastnosti a těžební oblasti těchto mate-
riálů jsou uvedeny v tab. 3, přičemž měrný povrch zkouma-

Sloučenina Tlak [MPa]

Na2SO4·10 H2O 7,2

Na2CO3·10 H2O 7,8

MgSO4·2 H2O 10,5

CaSO4·2 H2O 28,2

NaCl 55,4

Tab. 1. Krystalizační tlakový účinek solí na stěny pórů [1]

Tab. 2. Nejčastější složení a vznik výkvětů u staviv [1]

Vzorec Příčiny vzniku Výskyt

KCl, NaCl z půdy staviva

CaCO3

vody s CO2 

(kyselina uhličitá) 
reagují s Ca2+

staviva s obsahem 
Ca(OH)2 

a CaCO3

Ca(NO3)2.nH2O

působení rozkladných 
produktů organických látek 

s obsahem N za přístupu 
vzduchu

staviva 
s obsahem 

Ca2+
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ného materiálu byl určen metodou BET přístrojem Sorpto-
matic 1990 (Thermo).

Metody 
Experimentální práce byla provedena na základě sorpční

metody navržené Tangem a Nilssonem [7] v klimatizované
laboratoři při 22±2 ˚C a 30±5 % relativní vlhkosti. 

Vazebná izoterma  
Ke stanovení obsahu iontů navázaných v pórech materiá-

lu, zatíženého působením konkrétního známého roztoku
soli, lze využít vazebnou izotermu. Vyjádří závislost obsahu
fyzikálně i chemicky vázaných iontů  ve vzorku materiálu na
obsahu volných iontů v roztoku, jehož působení byl vysta-
ven. Její určení bylo založeno na sorpční metodě [7], využí-
vající adsorpci iontů z roztoku soli známé koncentrace. Zvá-
žené kusové vzorky stavebního kamene byly nejprve vysu-
šeny do ustálené hmotnosti, zality chloridovými, dusičnano-
vými a síranovými roztoky o objemu 200 ml a koncentraci
0,1 M, 0,5 M a 1 M a parotěsně uzavřeny v polymerových
váženkách. Roztoky s výše uvedenými koncentracemi byly
připraveny ze zdrojů příslušných aniontů, kterými byly
nasycené roztoky solí se stejnými kationty NaCl, NaNO3 a
Na2SO4. Takto připravené váženky byly pro zajištění dosta-
tečné homogenizace protřepány. Pro sledování sorpce solí
byl v daných intervalech po čtrnácti dnech odebrán 1 ml
sorpčního roztoku. Aby se vyloučilo působení gradientu
okolní teploty, byly vzorky během celého experimentu, tj.
po dobu šesti měsíců, skladovány v klimatické komoře při
25 ˚C. K sestrojení vazebné izotermy byl experimentálně
stanoven obsah iontů ve výluhu, odpovídající obsahu vol-
ných iontů cf [g·l–1], díky čemuž byly získány její hlavní
body přes funkci cb = cb(cf) [6]. Pro obsah vázaných chlori-
dů [g·m–2] platí

(1)

kde V je objem roztoku soli [l], cf a c0 je rovnovážná a počá-
teční koncentrace iontů v roztoku [g·l–1], m0 je hmotnost
vysušeného vzorku [g] a SBET je měrný povrch materiálu
[m2·g–1].

Obsah iontů v roztoku
Obsah iontů v roztocích byl stanoven kapalinovým chro-

matografem při sledování tlaku a teploty okolního prostředí,
jež mají vliv na jeho funkčnost. Vzhledem k citlivosti toho-
to přístroje bylo nutné před měřením odebraný vzorek rozto-
ku přefiltrovat od nežádoucích částeček nečistot, odpadlých
od materiálu. Výsledkem měření byl chromatogram, křivka
s tzv. píky, udávající koncentraci aniontů Cl–, NO3– a SO4

2–,
které odpovídají příslušné koncentraci [g·l–1]. Měřicí ústřed-
na kapalinového chromatografu se skládá z několika součás-
tí. Dávkovací zařízení Injection Kit MIK 010 s ventilem
Rheodyne 775i slouží pro vstup analytu. Ten je do něj zavá-
děn Hamiltonovou stříkačkou o objemu 250 μl, přičemž dáv-
kovací smyčka má obsah cca 200 μl. Čerpadlo CHROM

SDS 150 s vakuovou pumpou umožňuje konstantní průtok
0,8 ml·min za vodivosti okolo 660 μS·cm a tlaku v koloně
cca 70 bar, kdy provozní teplota uvnitř chromatografu dosa-
huje 45 ˚C. Pro stanovení aniontů byla použita náplňová
aniontová kolona Watrex 150 x 3 mm IC Anion P a zásob-
ník s mobilní fází 5 mM hydrogenftalanu draselného 5 %
ACN. Nedílnou součástí systému je detektor SHODEX CD
5 a vyhodnocovací zařízení, počítač se softwarem SS420x.

Výstupem analýzy jsou signály zpracovávané jako chro-
matogramy (křivky), vyjadřující složení analytu díky cha-
rakteristickým píkům příslušných složek. Z analyzovaných
aniontů jsou nejrychlejší chloridy, jimž výstup trvá cca 2 min,
následují dusičnany s výstupním časem cca 4 min, a nako-
nec pokračují sírany, které jsou ve stacionární fázi kolony
zadrženy po dobu odpovídající přibližně 5 min. I přes chybu
měření až 2 % absolutní hodnoty jde o jednu z nejpřesněj-
ších metod určení koncentrace solí v roztocích.

Výsledky a diskuze
Maximální naměřené hodnoty aniontů Cl–, NO3– a SO4

2–

příslušného materiálu opuky, pískovce a vápence jsou shr-
nuty v tab. 4. 

Vazebné izotermy dynamické sorpce aniontů (pro aritme-
tický průměr hodnot obsahu iontů s uvedením maximální a
minimální odchylky) jsou zřejmé z obr. 1 až obr. 3. Udáva-
jí závislost vázaných iontů ve vzorku [g·m–2] na volných ion-
tech v roztoku  [g·l–1]. Sestavené vazebné izotermy chloridů,
dusičnanů a síranů vykazovaly pro všechny materiály shod-
ný průběh, ačkoli s různým obsahem jednotlivých iontů, při-
čemž v experimentu byl vyloučen vliv teplotních změn.

Měření prokázalo, že minimálně po dobu šesti měsíců
dochází v solných roztocích, soudě podle výkyvů naměře-
ných hodnot v různém období odběru solutu (obr. 4), k ne-
ustálenému dynamickému ději. I když ve zvoleném interva-

Obr. 1. Vazebné izotermy chloridů

Tab. 3. Fyzikální vlastnosti zohledněné v experimentu

Materiál Lokalita
Pórovitost 

[%] 
Měrný povrch 

[m2·g–1]

pískovec Mšené Lázně 31 17

vápenec Český Kras 1 25,2

Tab. 4. Maximální obsah aniontů ve vzorku při jejich maximální
koncentraci v roztoku 

[g·m–2]
vzorku

[g·l–1]
vzorku

[g·m–2]
vzorku

[g·l–1]
vzorku

[g·m–2]
vzorku

[g·l–1]
vzorku

opuka 4,1 35 19,5 51 109 86

pískovec 14 36 17,2 48 67 79

vápenec 7,8 35 16,5 48 40 100

Materiál

Chloridy Dusičnany Sírany
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lu provádění experimentu nepodléhá toto chování žádnému
systematickému vzorci. Lze také potvrdit přímou úměrnost
mezi volnými ionty v roztoku a vázanými ionty ve vzorku.
Čím vyšší je koncentrace volných aniontů solí v roztocích,
tím vyšší je obsah navázaných aniontů ve vnitřní struktuře
materiálu. Experimentem se prokázala nutnost přistupovat
individuálně k jednotlivým aniontům, jmenovitě Cl–, NO3– a
SO4

2–. Nejvíce se do vzorků vázaly ionty síranů, méně dusič-
nanů a nejméně chloridů. Soli poškozují pórovitou strukturu

materiálu především enormní schopností krystalizovat, ale
stále není známo, jak velkou měrou přispívá k poškození
materiálu dokázaná dynamika těchto dějů v čase.

Z prezentovaných vazebných izoterem je zřejmé, že při
měření vzorků ve vysoce koncentrovaných roztocích se pro-
jevuje vliv povrchu daného materiálu. Většina iontů je navá-
zána chemicko-fyzikálními silami na otevřený povrch vzor-
ku, což dokládá, že po vyjmutí vzorku z roztoku na něm
ulpívá povrchový film tohoto roztoku. Dojde k porušení
ustálené rovnováhy povrch/roztok a na povrchu materiálu
vykrystalizuje kompaktní vrstva krystalů soli.

Závěr
Cílem experimentu bylo měřením potvrdit, že sorpce solí

v porézním systému materiálu je časově neustálený dyna-
mický děj. Vybranými vzorky byly opuka, pískovec a vápe-
nec, které byly vystaveny působení solí NaCl, NaNO3 a
Na2SO4. Měření bylo provedeno sorpční metodou navrženou
Tangem a Nilssonem a data měřena analytickou separační
metodou na kapalinovém chromatografu. Ze získaných vý-
sledků byly sestrojeny vazebné izotermy. Ty skutečně doka-
zují, že v roztocích solí může docházet k neustáleným dyna-
mickým dějům. Proto je nezbytné jednotlivé body vazebné
izotermy prezentovat jako aritmetický průměr nejnižších a
nejvyšších hodnot z několika měření. 

Důležitým přínosem tohoto experimentu je také to, že data
jsou prezentována jako závislost obsahu aniontů soli vztaže-
né na velikost měrného povrchu daného materiálu na kon-
centraci příslušného aniontu v roztoku. Pokud se totiž porov-
návají vazebné schopnosti odlišných materiálů, je nezbytné
zavést porovnávací parametr, např. měrný povrch u poréz-
ních stavebních materiálů či hmotnost pojiva u materiálů na
bázi cementu nebo vápna. Naměřené a vyhodnocené výsled-
ky budou sloužit zejména jako vstupní data do matematic-
kých modelů kombinovaného přenosu vlhkosti a solí. 

Článek vznikl za podpory projektu MSM 6840770031
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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Obr. 3. Vazebné izotermy síranů 

Obr. 4. Výkyvy hodnot v různém období oběru solutu 
z 1 M roztoku NaSO4 působícího na vzorky pískovce 

Obr. 2. Vazebné izotermy dusičnanů
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Benešová, H. – Pavlíková, M.: Dynamic Salt Sorption in
Porous Building Materials

In this work the problem of dynamic process salt sorp-
tion in porous building materials at a constant tempera-
ture is solved. The selected  building stones include cre-
taceous marly limestone, sandstone, and limestone
exposed to different salt solutions of NaCl, NaNO3, and
Na2SO4.

Benešová, H. – Pavlíková, M.: Dynamische Sorption von
Salzen in porösen Baumaterialien 

Im Artikel wird die Problematik des ständigen Vorgangs
der Sorption von Salzen in porösen Baumaterialien bei
konstanter Temperatur behandelt. Ausgewählte Proben
sind Bausteine, namentlich Pläner, Sandstein und
Kalkstein, die der Einwirkung der Salze NaCl, NaNO3

und Na2SO4 ausgesetzt sind.
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Renesanční dům na Loretánském náměstí, kde bude sídlit

shora uvedená knihovna, prošel úpravami v pozdním baroku
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sloupu Drahomířina, který až do roku 1788, kdy byl stržen a
rozřezán, stál v prostoru před domem. Majitelem domu byli
Černínové, později František Josef hrabě Šlik. V novodobé
historii zde až do roku 1974 bydlela i Hana Benešová, man-
želka prezidenta Edvarda Beneše. Po její smrti získalo byt
ministerstvo zdravotnictví, v roce 1993 zde bydlel italský
atašé. Dům pro Knihovnu Václava Havla koupil finančník a
nyní i předseda správní rady knihovny Zdeněk Bakala.
Autorem projektu rekonstrukce, která bude trvat přibližně
dva roky, je mezinárodně uznávaný architekt Ricardo Bofill.

Knihovna Václava Havla, založená po vzoru prezident-
ských knihoven v USA,  která si klade za cíl dokumentaci,
výzkum a propagaci života, díla a myšlenek někdejšího čes-
koslovenského a českého prezidenta, tak získá stálé sídlo.
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Degradace jakosti pitné vody 
v distribučních systémech 
Ing. Petra Aschenbrennerová

Práce, zabývající se modelováním nárůstu železa a úbytku
volného aktivního chlóru ve vodárenské distribuční síti,
k čemuž se využívá model EPANET 2, má praktické přínosy.

Řízení vodárenských provozů se zřetelem
na minimalizaci ztrát
Ing. Renata Veselá

Dizertace hodnotí ztráty vody ve vodovodních systémech a
jejich snižování regulací tlakových poměrů v distribuční síti.
Výsledkem jsou křivky teoretických ztrát vody v závislosti
na průměrném tlaku v síti. Práce přináší praktické výstupy.

Matematické modelování teploty a počátku
vzniku ledových jevů v otevřených korytech
Ing. Zdeněk Pilař

V dizertaci je vyvinut původní model transportu tepla a tvor-
by ledu, který lze napojit na používaný hydraulický model
HEC-RAS. Model je úspěšně verifikován na úseku Divoké
Orlice. 

3D skenovací systém s virtuálními 
binárními značkami
Ing. Rudolf Urban

Práce je zaměřena na vytvoření fotogrammetrického skene-
ru, kdy je předmět snímán ze dvou stanovisek a souřadnice
podrobných bodů jsou určovány průsekovou fotogrammet-
rií. Pro automatizované určení souřadnic jsou na skenovaný
objekt dataprojektorem promítány sekvence virtuálních
kódovaných značek. Do výpočetního algoritmu bylo zahrnu-
to testování odlehlých měření pomocí robustního odhadu.

Vláknobetony a jejich možné využití 
v konstrukcích
Ing. Golmadingar Djimaldé

Dizertace se zabývá experimentálním zjištěním tahových
charakteristik drátkobetonu s rozdílnou hmotností drátků a
jejich měnící se pevností. Práce je završena směrnicemi pro
návrhy drátkobetonových směsí.

Modelování membránových konstrukcí
Mgr. Jana Čápová

Práce se zabývá aplikací izogeometrické analýzy při mode-
lování membránové konstrukce z obecného materiálu. Popi-
suje se algoritmizace numerických metod pro nalezení rov-
novážného stavu membránové konstrukce a pomocí izogeo-
metrických prvků je řešena variační úloha minimalizace
energie membrány.

�dizertace

obzor_04_2011.qxp  7.4.2011  14:37  Stránka 113



114 STAVEBNÍ OBZOR 4/2011

Měření povrchového odtoku a eroze sedimentů 
na terénních plochách

Ing. Petr KAVKA
Ing. Tereza DVOŘÁKOVÁ

Ing. David ZUMR
Ing. Václav DAVID, Ph.D.
Ing. Josef KRÁSA, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Článek popisuje počáteční fáze výzkumu eroze a povr-
chového odtoku na experimentálních plochách.
Podrobně je popsána metodika měření, zahrnuty jsou i
první výsledky analýz. 

Úvod 
Ačkoli vodní eroze v klimatických a morfologických pod-

mínkách České republiky nemá takový dopad jako například
v jihovýchodní Asii, jde o proces významně ovlivňující
úrodnost zemědělských půd a kvalitu povrchových vod
s důsledkem ztráty nejúrodnější části půdního profilu, tedy
ornice. Půdotvorný proces je velmi pomalý, Bennet [1]
uvádí, že 2-3 cm půdy vznikají podle druhu matečního sub-
strátu 200-1000 let. 

Eroze půdy je do určité míry přirozený proces, ale vinou
scelování zemědělských ploch a změnami agrotechnických
postupů v padesátých letech minulého století došlo na větši-
ně míst České republiky k výraznému nárůstu transportu
hnojivy obohacených sedimentů do povrchových vod. V ro-
ce 2001 vypracovala Katedra hyromeliorací a krajinného
inženýrství Fakulty stavební ČVUT mapu ztráty půdy pro
celou Českou republiku [2]. Z výpočtu vyplývá, že průměr-
ně je zde ze zemědělské půdy odplavováno a transportováno
do vodotečí 3 200 000 t sedimentu ročně, což odpovídá od-
nosu 905 kg ornice z hektaru zemědělské půdy [7].

Vodní eroze je složitý a komplexní jev. Transport půdních
částic je ovlivňován množstvím faktorů, jako je morfologie
terénu, intenzita a rozložení srážek, vlastnosti půdy, její zrni-
tostní složení, ale též její vlhkost nebo typ vegetačního kry-
tu. Navrhování účinných protierozních opatření je složitá
disciplína, která vychází z mnohaletých praktických zkuše-
ností a vědeckých poznatků.

Intenzivní výzkum vodní eroze má kořeny v první polovi-
ně dvacátého století. Zatím vůbec nevýznamnější a dodnes
používaná je kvantifikace erozních faktorů pomocí univer-
zální rovnice ztráty půdy USLE (Universal Soil Loss Equa-
tion) [10], která se stala základem pro výpočet v geografic-
kém informačním systému (GIS) pro celá povodí. Zároveň
je použita k posouzení erozní ohroženosti a k výpočtu dlou-
hodobé průměrné ztráty půdy ze zemědělských pozemků
v metodice Ministerstva životního prostředí [9]. 

Vzhledem k tomu, že metodika USLE byla navržena pro
podmínky severoamerického kontinentu, je nutné jednotlivé
parametry ověřit, případně překalibrovat pro podmínky
České republiky. Touto problematikou se odborná veřejnost
samozřejmě již v minulosti zabývala [4], [5], stochlastická
metoda však vyžaduje trvalou kalibraci v nových podmín-
kách. S cílem získat podklady pro tuto validaci byly založe-

ny experimentální erozní plochy v povodí Býkovického po-
toka. Na základě dlouhodobých měření řad srážek a trans-
portu sedimentů se bude provádět analýza s cílem zpřesnit
výpočet vodní eroze. Krom validace USLE budou ověřová-
ny i fyzikálně založené simulační modely. Příkladem tako-
vého modelu je SMODERP (simulační model povrchového
odtoku a erozního procesu), který je dlouhodobě vyvíjen na
pracovišti autorů článku. Prezentovaný výzkum v souvislos-
ti s metodikou USLE navazuje na dlouhodobou výzkumnou
práci [8].

Zájmové území
K výzkumu se využívají erozní plochy odpovídající dél-

kou (22,13 m) původním Wischmeierovým [10]. Monitoro-
vány jsou příčinné srážky, množství povrchového odtoku,
objem a zrnitostní složení odneseného materiálu. Doplňkově
je též měřena půdní vlhkost ve třech půdních horizontech.

Povodí Býkovického potoka bylo původně vybráno pro
potřeby výzkumu srážko-odtokových procesů v rámci malé-
ho povodí, monitoring erozních procesů byl doplněn doda-
tečně v souladu s výzkumnými aktivitami zmíněného praco-
viště. Plocha povodí monitorovaná v rámci sledování sráž-
ko-odtokových procesů činí 6,3 km2 a nachází se na území
Středočeského kraje, cca 10 km východně od Benešova.
Povodí je situováno v oblasti mírně zvlněné pahorkatiny
s nadmořskou výškou 370-510 m. Průměrný úhrn ročních
srážek v povodí dle Atlasu podnebí ČR [11] dosahuje 
600-700 mm, průměrná roční teplota je 7-8 ˚C. 

Horninové prostředí v této oblasti je dle geologické mapy,
dostupné přes geoportál České geologické služby, tvořeno
převážně granodiority a diority. Půdní profil je středně hlu-
boký, s hloubkou do 60 cm. Dominantním půdním typem

Obr. 1. Rozmístění experimentálních ploch v povodí 
Býkovického potoka
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jsou středně oglejené kambizemě, které jsou tvořeny na gra-
nodioritech a dioritech. Dle rozborů zrnitostního složení je
svrchní půdní horizont klasifikován jako hlinitopísčitý,
s obsahem skeletu do 25 %.

Terénní měření erozních procesů je situováno při patě pra-
vého svahu údolí v místě zvýšeného břehu cca 200 m nad
uzávěrovým profilem povodí, ve kterém je měřen průtok.
Tři experimentální plochy mají standardizovanou délku
(22,13 m), čtvrtá je menší a slouží pro porovnání výsledků
se stejně velkou uměle zavlažovanou laboratorní plochou. 

V roce 2010 bylo pole, na němž jsou plochy umístěny,
oseto kukuřicí, která je považována za plodinu s nízkým
ochranným protierozním účinkem. Její růst byl v tomto roce
zásadně ovlivněn počasím, kdy došlo díky velmi vlhkému a
studenému květnu k opoždění vývoje. Pro možnost posouze-
ní vlivu vegetačního krytu na množství povrchového odtoku
a půdního odnosu byla na erozních plochách č. 1 a č. 3 pone-
chána kukuřice, na ploše č. 2 kultivovaný úhor, stejně jako
na malé referenční ploše. V  následujícím roce by pole mělo
být oseto jetelem. 

V okolí experimentálních plošek byla standardní dvouvál-
covou infiltrační metodou opakovaně měřena nasycená hyd-
raulická vodivost svrchního horizontu.

Vybavení a měřicí technika
V roce 2009 byly na druhé straně údolí, ve vzdálenosti cca

250 m od současné polohy, instalovány na poli dvě plochy
22,13 x 2,27 m. Nejprve  byly ohraničeny plastovými bočni-
cemi, které byly pro lepší manipulaci nahrazeny bočnicemi
ocelovými. Protože docházelo k zatápění jámy, ve které byla
umístěna měřicí zařízení, bylo rozhodnuto o přesunu celého
zařízení. S rokem 2010 získalo experimentální zařízení
nejen nové místo. Vystavěn byl dřevěný zamykatelný objekt
o rozměrech 2 x 4 m, ve kterém jsou umístěny sběrné sudy,
dattaloger a nářadí pro údržbu ploch i odběr vzorků. Součas-
ně bylo povodí rozšířeno o další dvě plochy. Všechny plo-
chy jsou ve spodní části vybaveny sběrnými díly a voda je
z nich odváděna plastovým potrubím do sběrných sudů
v krytém domku postaveném na druhém břehu potoka. Po
prvním roce měření se také ukázalo, že svodné „trychtýře“
musejí být zaklopeny, protože srážky dopadající na plech
značně ovlivňují výsledek měření.

V rámci experimentálních ploch jsou monitorovány
základní veličiny potřebné k analýze erozního procesu dopl-
něné o sledování vlhkosti v půdním profilu. Ze základních
veličin se kontinuálně měří příčinné srážky a způsobený
povrchový odtok. Všechny se zaznamenávají prostřednic-
tvím dataloggeru LEC3000 vybaveného modemem pro dál-
kový přenos dat, čímž je zajištěna možnost průběžného sle-
dování situace na experimentálních plochách. Přenos dat
probíhá v síti GSM prostřednictvím technologie GPRS.

Srážky jsou měřeny člunkovým srážkoměrem SR1 umís-
těným mezi měrnými plochami. Citlivost tohoto zařízení je
0,2 mm, přičemž rozměr sběrné plochy činí 200 cm2. Pro
záznam srážek, který je digitální, je nastaven časový krok
5 minut pro zajištění dostatečně podrobného záznamu.

Odtok z jednotlivých ploch je zachycován v sudech, hla-
dinu vody měří tlaková čidla. Tento způsob měření se uká-
zal jako problematický, jelikož při extrémních srážkách ne-
byl zachycen celý objem odtoku pro nedostatečný objem
sběrných nádob.

Množství odneseného materiálu se měří laboratorní analý-
zou vzorků sedimentu odebraného ze sběrných sudů. V tom-
to případě je problémem skutečnost, že měření se neprovádí
kontinuálně, ale nárazově v závislosti na četnosti návštěv na
povodí.

Měrná aparatura je doplněna o vlhkostní čidla umístěná
15 cm a 50 cm pod povrchem. Ke kontinuálnímu měření
s časovým krokem 10 min se využívá kruhová varianta sen-
zorů VIRRIB. Toto měření je ve stejných hloubkách doplně-
no TDR senzory Campbell, které jsou považovány za přes-
nější. Měření čidly TDR se neprovádí kontinuálně, ale pouze
při kontrolních dnech pro ověření přesnosti čidel VIRRIB.

Metodika odběru vzorků 
Při každé návštěvě experimentálního povodí po srážkové

údálosti je nutné odebrat vzorky pro analýzu v laboratoři.
Jednotlivé kontroly mají předepsaný postup prací a z každé
návštěvy je proveden zápis. Pro příští rok je nutné vyhotovit
jednotný protokol o kontrole experimentálních ploch. Na
začátku je nutné změřit objem vody v sudech kalibrovanou
latí (pro kontrolu funkčnosti tlakových sond). Dále se voda
v sudu rozmíchá spirálovým pohybem latí po dobu 30 s.
Poté je po 20 s odebírán vzorek v celkovém množství 1,5 l
ze střední hloubky v sudu. Pro odběr se užívá polyetylenová
láhev, opatřená nálepkou s datem a číslem sudu. Následně
po odčerpání je sediment zachycen do polyetylenového
sáčku a opatřen číslem sudu. Sudy jsou poté vymyty a napl-
něny 10 l vody, aby byly tlakové sondy stále ponořeny. Při
každé návštěvě je uhrabána úhorová plocha 2 a urovnána do
roviny.

Metodika vyhodnocení odebraných vzorků
Půdní vzorky z terénu jsou do laboratoře dodávány v růz-

ném stupni zvlhčení až ztekucení. Dodané suspenze jsou
kvantitativně převedeny do odpařovacích nádob a po zváže-
ní spolu s vlhkými zeminami vysušeny při 105 ˚C do kon-
stantní hmotnosti. Z takto připravených vzorků jsou odebrá-
ny alikvotní podíly rozvolněné pevné fáze na zrnitostní roz-
bory. Po dispergaci jsou peptizované zeminné suspenze
zpracovány přímými sítovými a nepřímými sedimentačními
metodami (aerometrickou a pipetační). Skeletové frakce
jsou hodnoceny odděleně, textura jemnozemě je vyhodnoce-
na formou součtové zrnitostní čáry. Zrnitostní čáry jemnoze-
mě a procentní obsah skeletu jsou předány programu Excel
k dalšímu vyhodnocení. Veškerá laboratorní práce probíhá
v souladu s normami laboratorních zkoušek zemin.

Výsledky
V tomto odstavci jsou prezentovány výsledky analýzy dat

naměřených v terénu a v laboratoři pro sezónu 2010. 

Povrchový odtok
Obecně nastává po vyčerpání infiltrační schopnosti půdy,

intercepce a povrchové retence. V období 24.5. –14.8. 2010
bylo zaznamenáno celkem jedenáct deš�ových událostí s do-
statečnou intenzitou a délkou trvání, které vyvolaly na expe-
rimentálních erozních plochách povrchový odtok (tab. 1). 
V prvních sloupcích tabulky je ke každé srážce uveden cel-
kový úhrn v milimetrech a doba trvání. Pro lepší charakteris-
tiku srážek jsou vyčísleny maximální hodnoty intenzity
deště v trvání 10, 30 a 60 minut přepočtených na intenzitu
v [mm·h–1]. V další části tabulky je objem odtoku z těchto
srážek. K maximálnímu odtoku došlo 2.8. a 7.8. Rozbor uka-
zuje, že z hlediska eroze není tak důležitý celkový úhrn srá-
žek, ale hlavně jejich intenzita. V tabulce jsou označeny
deště s vyšší maximální intenzitou než 24 mm·h–1 a s celko-
vým úhrnem větším než 12,5 mm, které jsou uvažovány jako
erozně ohrožující při výpočtu faktoru deště v USLE [6].
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V prvním měsíci docházelo u EP3 k ovlivnění odtoku při-
tékající vodou z okolí ploch. Tyto výsledky jsou považová-
ny za chybné a nebudou dále pro potřeby kalibrací a valida-
cí uvažovány. Důvodem je, že erozní plochy jsou instalová-
ny kolmo na vrstevnice, a tím pádem kolmo na setí. V bráz-
dách mezi jednotlivými řádky plodiny pak voda stékala smě-
rem ke kraji erozní plochy (EP3), ze které ovlivňovala odtok
v první fázi měření. Po vykopání příkopu podél plochy byl
problém odstraněn.

Z tabulky 1 je patrný i rostoucí vliv vegetace, kdy na ploše
udržované jako stálý úhor je množství povrchového odtoku
vyšší než na ploše s vegetací. Tento rozdíl je nejvíc patrný
v červenci a srpnu, kdy kukuřice dosahuje největší listové
plochy. 

Maximální desetiminutová intenzita přepočtená na hodi-
novou byla v jednom případě přes 60 mm·h–1, v ostatních
případech žádná desetiminutová intenzita tuto hodnotu
nepřesáhla. Odtokově významné události přesahují v třiceti-
minutových srážkách intenzity přes 30 mm·h–1. Z tabulky
vyplývá, že při událostech nižší intenzity se odtokový souči-
nitel pohybuje pod 3 %. Téměř veškerá voda postupně infilt-
ruje do půdy.

Smyv
Po vzniku povrchového odtoku dochází ke smyvu půdy a

jejímu transportu. Velikost půdního smyvu závisí na mnoha
faktorech, např. na vlastnostech půdy, stavu jejího povrchu
či na unášecí schopnosti povrchového odtoku.

Obr. 2. Vliv velikosti deš�ové srážky na povrchový odtok

Pro následující analýzu byla použita srážková období, pro
která byly v laboratoři vyhodnoceny hodnoty půdního smyvu.

Při druhé srážkové události došlo k přelití sudu z erozní plo-
chy 2. Sediment byl sebrán i z podlahy objektu, avšak celko-
vý objem povrchového odtoku je po přelití dopočítán z tren-
du dvou zbylých ploch. Při této srážkové události byla již
kukuřivce ve 4. fenologické fázi. Tomu odpovídá dílčí hod-
nota C faktoru 0,35 [6]. Při třetí srážkové události byla špat-
ně zapojena tlaková sonda u erozní plochy 1 a neměřila.
Třetí i čtvrtá srážková událost ukázaly velký rozdíl v půdním
smyvu mezi plochami s kukuřicí a kultivovaným úhorem.
To koresponduje s předpokladem, že způsob hospodaření a
plodiny na pozemcích mají významný vliv pro snížení ztrá-
ty půdy.

Hydraulická vodivost
V průběhu července až září 2010 bylo provedeno deset

infiltračních experimentů. Hodnoty hydraulické vodivosti
mají prostorovou i časovou variabilitu. Ta je způsobena
nerovnoměrným pojezdem zemědělských strojů, lokálně se

úhor
erozní 

plocha 1
erozní 

plocha 3

10 min 30 min 60 min

24.5. 21,6 2:40 61,2 20,4 13,0 23 8 –

26.5. 9,6 1:00 34,8 17,4 9,6 7 4 –

28.5. 6,6 0:20 34,8 – – 4 6 –

2.6. 21,4 7:20 7,2 6,0 0,6 7 3 –

3.6. 8,0 5:10 12,0 3,6 3,0 3 2 2

3.6. 6,8 1:30 6,0 7,8 5,4 3 3 17

18.7. 45,2 18:00 9,6 7,8 6,0 2 1 3

23.7. 20,2 2:40 44,4 22,2 16,2 3 1 2

24.7. 45,8 19:40 18,0 15,6 9,6 76 4 10

2.8. 29,0 2:10 39,6 39,0 22,2 294 8 0

7.8. 77,8 8:55 36,0 34,8 9,6 961 36 309

14.8. 17,2 8:00 25,2 15,6 10,2 13 15 13

Datum

Srážka Odtok

úhrnem 
[mm]

trvání 
[h:min]

maximální intenzita deště 
[mm·h–1]

[l]

Tab. 1. Srážkové události v období 24.5.-14.8.2010

Obr. 3. Vliv velikosti deš�ové srážky na půdní smyv

Tab. 2. Množství povrchového odtoku a sedimentu 

Srážky 

[mm] EP1 EP2 EP3 EP1 EP2 EP3

23.7.-24.7. 48,0 4 90 9 688 2 541 nestan.

1.-3.8. 47,0 30 295 128 21 43 889 1 661

7.8. 100,6 nestan. 717 237 nestan. 9 695 2 353

13.-14.8. 15,6 13 15 13 12 187 11

Datum
Povrchový odtok [l] Odnos [g]
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tvořícími málo propustnými krustami, časově proměnlivou
ulehlostí půdního profilu a kypřením půdy vlivem rostoucí ve-
getace. Zjištěná nasycená hydraulická vodivost je 1,35 10–5

(±7·10–6) m·s–1.

Obr. 4. Příklad vyhodnocení infiltračního experimentu z experi-
mentální plochy Býkovice

(a – průběh kumulativní infiltrace a intenzity infiltrace; b – vyhod-
nocení pro určení parametrů Philipova řešení infiltrace (směrnice
lineárního proložení odpovídá sorptivitě, průsečík s vertikální osou
nasycené hydraulické vodivosti)

Změna vlhkosti
Pro kontinuální monitorování vodního režimu v půdním

profilu jsou v blízkosti erozních ploch instalovány v hloub-
ce 15 cm a 50 cm vlhkostní čidla VIRRIB, doplněná mě-
řením vlhkosti sondami TDR (Campbell Scientific) dlouhý-
mi 30 cm, instalovanými v hloubce 15 cm, 30 cm a 50 cm.
Vývoj půdní vlhkosti je vynesen v grafu na obr. 5. Čidla
v obou hloubkách reagují na deště o vysokých intenzitách
poměrně dynamicky – mělčí reaguje okamžitě, hlubší, umís-
těné v písčitém B horizontu, s minimálním zpožděním. Na
méně významné srážkové události reaguje pouze čidlo umís-
těné těsně pod povrchem, v hlubším horizontu je vlhkost té-
měř konstantní, kolísá v řádu 1 %. V mělkém horizontu do-
chází během období beze srážek k poměrně rychlé redistribu-
ci vlhkosti do větších hloubek (klesání vlhkosti v 15 cm a
současný mírný nárůst v 50 cm). 

Během sledovaného období došlo ke třem epizodám (2.8.,
7.8. a 26.9.), kdy vlhkost vlivem vysokých srážkových
úhrnů dosáhla hodnot blízkých nasycení. Během těchto udá-
lostí byl zaznamenán povrchový odtok. K povrchovému
odtoku došlo i během epizody 14.8., kdy k nasycení půdy
v místě instalovaných čidel nedošlo.

Závěr 
V rámci článku jsou prezentovány výsledky měření v roce

2010. Během sezóny bylo zachyceno dvanáct srážkových
událostí, při kterých došlo k povrchovému odtoku. Pět z nich
splňuje podmínky definice erozně účinné srážky, jak ji defi-
novali Wischmeier a Smith [10]. Údaje naměřené při těchto
událostech budou spolu se získanými vzorky odneseného
materiálu pro jednotlivá srážková období použity pro kalib-
raci a validaci nástrojů erozní analýzy. 

Zařízení je v současné době v provozu druhým rokem.
Během tohoto období se podařilo eliminovat řadu technic-
kých problémů, které mohly ovlivnit přesnost a správnost
měřených dat.

Model Smoderp je v současné době kalibrován na labola-
torně získaných datech. Pro jeho validaci jsou výsledky
naměřené v reálných podmínkách velmi cenné. Detailní zna-
lost vlastností půdy umožní přesný fyzikální popis infiltrace,

Obr. 5. Průběh vlhkosti v půdním profilu ve hloubce 15 cm a 50 cm pod povrchem

a)

b)
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a tím možnost ověřit odtokové parametry modelu při růz-
ných srážkových událostech a s různým typem vegetačního
pokryvu.

V rámci prvních dvou let výzkumu byla ověřena funkč-
nost instalovaného zařízení a ustálena metodika měření a
odběru vzorků. Na základě získaných zkušeností bude
výzkum v následujících letech pokračovat, což umožní zís-
kání dostatečně široké datové báze nutné pro potřeby vědec-
ké činnosti v oblasti erozních procesů.

Článek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru VZ 04
CEZ MSM 6840770002 „Revitalizace vodního systému
krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními
změnami“, SGS10/037/OHK1/1T/11 „Terénní a labora-
torní měření eroze a vzájemné porovnání výsledků“,
NAZV QI 102265 „Určení podílu erozního fosforu na
eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových
vod“ a LD 11031 „Povodňové charakteristiky malých
povodí“. 
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Kavka, P. et al.: Measurement of Surface Runoff and
Sediment Erosion on Terrain Experimental Plots

This paper presents the initial phase of soil erosion and
surface runoff research which has been carried out on
experimental plots. It focuses on reasons why this
research is necessary and on detail description of the
measuring apparatus which covers a broad range of the
measured quantities. The methodology of measurement
is described in detail and also the first results of the
measurements are included.

Kavka, P. u. a.: Messung des Oberflächenabflusses und
der Erosion von Sedimenten auf Geländeversuchs-
flächen

Der Artikel beschreibt die Anfangsphasen einer auf
Versuchsflächen durchgeführten Untersuchung der
Erosion und des Oberflächenabflusses. Es wird aus-
führlich die Methodik der Messung beschrieben, und es
sind auch die ersten Ergebnisse der auf Versuchsflächen
durchgeführten Analysen einbezogen. 

Ekologicky šetrný hypermarket  
Uhlíková stopa je množství přímo či
nepřímo vypuštěných skleníkových
plynů, které svou činností produku-

jeme. Jinak řečeno, je to nástroj k měření dopadu lidských
aktivit na životní prostředí vyjadřovaný v ekvivalentech oxi-
du uhličitého CO2, a to v gramech či kilogramech. První
ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou
v kontinentální Evropě otevřelo Tesco počátkem února ve
východočeské Jaroměři. Budova, navržená stavebním oddě-
lením společnosti, je řešena jako energeticky soběstačná dře-
vostavba. Projekt byl jak z hlediska stavebního, tak techno-
logického navržen tak, aby produkce CO2 byla snížena na mi-
nimum a byla vyrovnána neboli vynulována stejným množ-
stvím CO2 spotřebovaným během pěstování zdroje energie. 

Soběstačnost budovy zajiš�ují dvě kogenerační jednotky,
které produkují dostatek energie pro provoz hypermarketu.
Jako palivo je v nich využit čistý řepkový olej, ze kterého
jednotky vyrábějí nejen elektrickou energii, ale také teplo
pro vytápění a chlad pro chlazení objektu v letním období.
Na šikmých světlících střechy jsou instalovány solární ko-
lektory. Jak kogenerační jednotky, tak solární kolektory jsou
napojeny na absorpční výměník, který slouží pro přeměnu
teplé vody na chladnou.

Ve střeše jsou umístěny šedové světlíky umožňující přiro-
zené osvětlení prodejní plochy. Díky jejich severnímu
nasměrování však nedochází v letním období k nežádoucí-
mu přehřívání objektu. Osvětlení prodejní plochy je stmíva-
telné, reaguje na zisky denního světla a automaticky upravu-
je intenzitu umělého osvětlení tak, aby bylo dosaženo poža-
dované hladiny osvětlenosti. Deš�ová voda je zachytávána
v akumulační nádrži a následně použita jako užitková.
V blízké budoucnosti plánuje Tesco  se společností ČEZ na
parkovišti hypermarketu umístit dobíjecí zařízení pro elekt-
romobily. Doba výstavby nového obchodu trvala osmnáct
týdnů, celkové investice jsou o necelých 30 % vyšší než
u srovnatelného standardního objektu. Návratnost investic
se očekává v horizontu čtrnácti let.

Tisková informace

�projekty
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Motivace k energetické účinnosti stavebnictví 
v zemích Evropské unie

Ing. arch. Nataliya ANISIMOVA
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Současná situace v ekonomice a stavebnictví a nově vzni-
kající požadavky na budovy vyžadují změny jejich vlast-
ností. Jedním ze základních požadavků je energetická
účinnost. K jejímu dosažení je nutné vytvoření nové
strategie, a především vyšší motivace soukromých inicia-
tiv. Článek je zaměřen na možnosti aplikace existujících
forem podpory a hodnocení jejího potřebného rozsahu k
zajištění energetické účinnosti ve výstavbě obytných
budov. 

Motivace
Iniciativa soukromých investic do energetických úspor a

energetické efektivity bude záležet na informovanosti, zřej-
mosti, průhlednosti a výhodnosti konstrukčních a technic-
kých opatření směřujících k energetickým úsporám. Stimu-
lace takové iniciativy je možná pouze s dostatečnou finanč-
ní podporou na úrovni státu, která může být realizována ve
formě podpůrných programů a daňových slev. V konečné
energetické potřebě v EU25 má největší podíl sektor domác-
ností.

Podle světově uznávané Sternovy zprávy spotřebovává
umělé prostředí stavebních objektů ve státech EU25 okolo
60 % energie [1]. Zde nacházíme hlavní motivaci pro zamě-
ření výzkumu na sféru stavebnictví a bydlení. Předpoklady
současné nízkoenergetické výstavby:

– kvalitní tepelná izolace vnějších prvků konstrukce;
– vzduchotěsnost budovy a zmenšení počtu tepelných

mostů;
– kompaktní struktura (poměr užitná plocha/objem menší

než 0,8);
– omezení ventilačních tepelných ztrát;
– moderní zařízení pro vytápění, ohřev vody a ventilaci

s efektivním využitím energie;
– pasivní využití sluneční energie.

Evropskou komisí byl stanoven a potvrzen cíl 20 % podílu
obnovitelných energií v celkové energetické spotřebě v EU

do roku 2020. Dosažení tohoto cíle je možné pouze se změ-
nou konstrukčních vlastností nově stavěných a energetickou
modernizací existujících budov [2].

Po ohodnocení konečné energetické spotřeby v EU25 je
zřejmé, že největším spotřebitelem jsou domácnosti (obr. 1),
které jako sektor jsou odpovědné za největší podíl emisí CO2. 

Struktura energetické spotřeby domácnosti jasně ukazuje,
že největší část představuje vytápění (obr. 2). Znamená to,
že největší význam má motivace energetických úspor v této
oblasti, zejména zlepšení tepelně izolačních vlastností
budov.

Směrnice a tendence 
energetické účinnosti budov 

V Kjótském protokolu se průmyslové státy zavázaly ke
snížení emisí skleníkových plynů tak, aby do roku 2012 do-
sáhly maximální požadované hodnoty. Tato úroveň je urče-
na v průměru jako snížená o 5,2 % proti hodnotě roku 1990.
Hlavní příčinou emisí skleníkových plynů v Evropě je spo-
třeba energií v budovách v procesu jejich užívání, proto
Evropská komise od roku 1990 vyvíjí nové stavební normy
za účelem harmonizace norem různých členských států.
V listopadu 2002 Evropský parlament schválil Směrnici
o celkové energetické náročnosti budov [4], která byla dopl-
něna v květnu 2010 [5]. Určuje kritéria pro celkové hodno-
cení energetické účinnosti budov. Hlavními body energetic-
ké zátěže jsou tepelná izolace, systém vytápění, ohřev teplé
užitkové vody, ventilační systém a osvětlení. Ve zmiňované
směrnici jsou zároveň uvedena důležitá pravidla jak pro stá-
vající, tak pro nové budovy. Podle odstavce 7 je pro nově
postavené budovy povinné vystavení certifikátu energetické
náročnosti [4]. Kromě toho směrnice vyžaduje inspekci a
kontrolu účinnosti tepelných kotlů a ventilačních systémů
budovy. V budovách s celkovou plochou více než 1 000 m2

musí být uvážena technická, ekologická a ekonomická ná-
vratnost použití alternativních energetických systémů.

Pro evropské státy stanovila směrnice důležité cíle a poža-
davky v energetické účinnosti budov. Přesto nebyly jasně
definovány metody propočtu energetické potřeby. Pro jejich

Obr. 1. Konečná spotřeba energie podle sektoru hospodářství 
v EU25, 1 000 toe [3]

Obr. 2. Struktura energetické spotřeby v domácnostech (2006) [3]
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rozpracování byla stanovena zkušební doba čtyři roky. Po
jejím uplynutí ve většině států EU existuje povinné vystave-
ní certifikátů energetické náročnosti. Nebyla však zpracová-
na jednotná pravidla hodnocení energetické náročnosti
budov.

Jednou z úspěšných realizací strategie zvýšení energetic-
ké efektivity v Německu bylo přijetí stavebních pravidel
energetických úspor (Energieeinsparverordnung EnEV) v ro-
ce 2002 [6], doplněných v letech 2007 a 2009. Pro vytvoře-
ní motivačních faktorů k využití energeticky úsporných
systémů a pro vyvinutí povinných certifikátů energetické
náročnosti budov byl definován postup propočtu tepelné
bilance budovy a do norem zahrnuty různé topné systémy
budov.

Praktickým důsledkem nových požadavků na energetické
úspory byl soulad konstrukčních izolačních vlastností s top-
ným systémem již v prvním stadiu projektování. Uplatněním
motivačního systému odměn pro energeticky účinné pláno-
vání a účinnou realizaci budov byla zajištěna potřebná kva-
lita výstavby. Předpokladem vystavení energetického průka-
zu budov je splnění požadavků na systémy vytápění, ohřev
teplé užitkové vody a ventilace, což zvyšuje motivaci k po-
užití optimálního systému.

Finanční podpora 
Předběžné výsledky studie agentur Ecofys a Fraunhofer

ISI [7] ze září 2010 ukazují, že opatření EU by měla být
ztrojnásobena pro dosažení stanovených cílů energetických
úspor. Dosažení stanovených cílů by snížilo náklady na
energii o 78 mld. EUR ročně, vytvořilo milión pracovních
míst a uspořilo 560 Mt emisí CO2.

Finanční nástroje, rozdělené mezi rozmanité podpůrné
programy, poskytují podporu přes granty, které financují
z rozpočtu EU specifické projekty. Například „Sedmý rám-
cový program (FP7) pro výzkum a technologický vývoj“
zajiš�uje financování výzkumných projektů na specifická
témata včetně 2,3 mld. EUR na téma „energie“ a 1,8 mld.
EUR na téma „životní prostředí“ včetně klimatických změn
(témata jsou vypsaná na roky 2007-2013). V doplnění exis-
tuje rámcový program „Konkurenceschopnost a inovace“
(CIP), působící také od roku 2007 do roku 2013 s rozpočtem
3,2 mld. EUR, který zahrnuje programy:

– „Inteligentní energie pro Evropu“ (IEE), zaměřený kon-
krétně na energetickou účinnost a obnovitelné energie
s rozpočtem 730 mld. EUR;

– „Podnikání a inovace“ s rozpočtem 430 mld. EUR pro
„eko-inovace“.

Rozpočet EU není nijak gigantický, v roce 2009 se rovnal
134 mld. EUR, což je několikrát méně než rozpočet Velké
Británie. Ale jeho fondy nejsou jediným zdrojem financová-
ní energetické účinnosti.

Systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS)
je nejvíce citovaným příkladem tržního nástroje pro zvýšení
energetické účinnosti, platby za emise CO2 by měly motivo-
vat k investování do technologických změn snižujících ener-
getickou náročnost.

Zvýšení energetické účinnosti ve stavebnictví by mohly
značně stimulovat daně, ale mnoho členských států není
ochotno postoupit národní řízení EU. Snížená sazba daně
z přidané hodnoty pro energeticky účinné stavby a produkty
je používána ve Francii a Velké Británii, ale zůstává nejas-
né, zda bude přijato jednotné rozhodnutí o snížené sazbě
v ostatních státech EU. 

Státní dotace pro energeticky účinnou výstavbu nejsou
tržním nástrojem, ale jsou důležité v podpoře, stávající legis-
lativa EU dovoluje svým státům dotovat efektivní výrobu
elektřiny a další energeticky účinné produkty včetně staveb.

V březnu 2007 Evropská komise publikovala Zelenou
knihu o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního pro-
středí [8] a otevřela diskuzi na téma, jak nejlépe používat
zdanění a ostatní tržní opatření pro financování energetické
účinnosti a zabezpečení „zelenosti“ ekonomiky EU. 

Dalším nástrojem financování této oblasti je bankovnic-
tví. V červnu 2007 se Evropská investiční banka (EIB) zavá-
zala ke zvýšení svého podílu až do 75 % celkových nákladů
v kofinancování projektů výrazně zvyšujících energetickou
účinnost. Kromě toho zahrnula energetickou účinnost mezi
rozhodující kritéria hodnocení podporovaných projektů.

Komerční a státní banky také demonstrují rostoucí zájem
o financování energeticky účinných projektů. Například
jedna z největších bank Evropy – KfW – aktivně podporuje
výstavbu energeticky efektivních obytných budov ve střední
a východní Evropě [9]. Společně s partnerskými bankami
lobbuje v Evropské komisi za zajištění využití strukturálních
fondů EU pro financování energeticky účinné výstavby.

Zmíněné nástroje představují značnou finanční motivaci a
mohou být úspěšně využity pro zvýšení energetické účin-
nosti současné výstavby.

Potřeba finanční podpory 
K hodnocení dostačující finanční podpory pro zvýšení

energetické účinnosti přibližně o 20 % byly vybrány tři pří-
klady rodinného domu. V každém jde o 20% snížení potře-
by primární energie a s ním spojené dodatečné náklady, ke
kterým by měl být investor motivován. Zvýšení energetické
účinnosti by mělo být dosaženo využitím dodatečných systé-
mů, např. solárního ohřevu teplé užitkové vody nebo mecha-
nického větrání s rekuperací tepla, popř. tepelného čerpadla.
Dodatečné náklady jsou stanoveny na základě vlastního
hodnocení autorky článku (tab. 1).    

Průměrné náklady na zvýšení energetické účinnosti pro
nové obytné budovy, které vyplývají z hodnocení, se rovna-
jí 37 EUR na 1 m2 užitné plochy. Na jejich základě může
být stanoven rozsah potřebné finanční podpory pro dosta-
tečnou energetickou účinnost ve výstavbě a provedena ko-
ordinace zmíněných podpůrných finančních nástrojů. Státní
orgány by měly stimulovat a zabezpečit investování do této
sféry [10].

Pro dosažení dostatečných změn v energetické kvalitě sta-
veb bude zapotřebí zvýšení rozsahu finanční, technické a in-
formační podpory. Programy EU ve formě úvěru na výstav-
bu s pevnou nízkou úrokovou sazbou nebo dotace na určité
stavební práce budou muset být navýšeny. Také by měl být
rozpracován jednotný systém podpory energetické účinnosti

Ukazatel
Měřicí 

jednotka
Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3

roční konečná potřeba 
energie kWh·m–2·a 66,08 63,14 70,67

roční konečná potřeba 
primární energie 

kWh·m–2·a 72,6 72,5 68,8

emise CO2 na 1 m2 

užitné plochy
kg·m–2·a 16,51 16,66 17,39

náklady EUR 4 711 12 525 9 890

Tab. 1. Náklady na zvýšení energetické účinnosti budovy
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a jednotná pravidla hodnocení dosažených výsledků. Moti-
vace soukromé iniciativy bude záležet na finanční situaci a
také na ekonomickém, sociálním a politickém prostředí
v každém z členských států i EU jako celku. Potřeba finanč-
ní podpory může být ohodnocena na základě výše nákladů
na zvýšení energetické účinnosti rodinného domu. Podle
počtu bytových jednotek ukončených v určitém roce v růz-
ných zemích EU a jejich průměrné obytné plochy byl ohod-
nocen možný objem roční podpory energetické účinnosti ve
stavebnictví (obr. 3). Jde o finanční prostředky, které by
měly být investovány prostřednictvím stávajících i nových
podpůrných a tržních nástrojů do energetické účinnosti
budov.

Dosažení cílů stanovených EU ke zvýšení podílu obnovi-
telné energie v energetické spotřebě a snížení emise CO2

bude otázkou dostupnosti dostačující finanční podpory.
Ochota investovat do energetické účinnosti bude kromě toho
záležet na dostupnosti informací, průhlednosti požadavků,
návratnosti investic a možnostech realizace energeticky
úsporných projektů. Podrobnější hodnocení finanční podpo-
ry energeticky účinného stavebnictví je uvedeno v tab. 2.

Závěr
Evropská unie má velký počet nástrojů pro motivaci

k energetické účinnosti stavebnictví. Pro dosažení stanove-
ných cílů v určeném časovém horizontu by měla být zvýše-
na finanční a technická podpora energetických úspor.
V článku byly popsány nástroje motivace k pozitivní změně
energetických parametrů budov a potřeba finanční podpory
v různých zemích EU. Na základě tohoto hodnocení je
možné vybrat optimální nástroje realizace energeticky účin-
ných stavebních opatření. Motivace směrem k energeticky
účinnému stavebnictví bude záviset na informovanosti
investorů, finanční situaci, ekonomickém, sociálním a poli-
tickém prostředí v různých státech a EU jako celku, a samo-
zřejmě na dostupnosti finanční podpory. 

Článek vznikl jako součást projektu SGS SGS10/134/
/OHK5/2T/11 „Ekonomika a management energetické
náročnosti staveb“.

Literatura
[1] Stern Review: The Economics of Climate Change. HM Trea-

sury, 2006. 
[2] Beran, V. (ed.): Management udržitelného rozvoje životního

cyklu staveb, stavebních podniků a území. Praha, Vydavatelství
ČVUT 2008. 

[3] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
home/ 

[4] Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the
Council of 16 December 2002 on the Energy Performance of
Buildings. Official Journal of the European Communities. 
L 1/65, 2003. 

[5] Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the
Council of 19 May 2010 on the Energy Performance of
Buildings (Recast). Official Journal of the European
Communities. L 153/13, 2010.

[6] Verordnung über energetischen Wärmeschutz und energies-
parende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparver-
ordnung – EnEV) vom 24. Juli 2007. Bundesgesetzblatt Jahr-
gang 2007 Teil I, pp. 3085-3102.

[7] www.ecofys.nl/com/publications/reports_books.asp
[8] Green Paper on Market-Based Instruments for Environment

and Related Policy Purposes. Commission of the European
Communities. Brussels, 2007.

Obr. 3. Potřebná finanční podpora energetické účinnosti 
stavebnictví v státech EU25, 1 000 EUR 

na 
1 byt

celková 
1000

Rakousko 42,0 101,0 3 769 158 311

Belgie 46,2 105,0 3 919 181 039

Kypr 6,1 197,6 7 374 44 984

Česká republika 32,3 100,7 3 758 121 387

Dánsko 26,6 107,0 3 993 106 220

Estonsko 2,4 89,1 3 325 7 981

Finsko 30,7 90,2 3 366 103 344

Francie 363,0 111,0 4 143 1 503 735

Německo 278,0 113,9 4 251 1 181 708

Řecko 122,1 124,6 4 650 567 774

Ma
arsko 44,0 94,1 3 512 154 520

Irsko 81,0 105,0 3 919 317 407

Itálie 255,8 76,5 2 855 730 304

Lotyšsko 0,8 92,1 3 437 2 750

Litva 4,6 106,2 3 963 18 232

Lucembursko 2,2 120,2 4 486 9 869

Malta – – – –
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Španělsko 543,5 100,6 3 754 2 040 512

Švédsko 29,6 94,0 3 508 103 839

Velká Británie 206,0 82,7 3 086 635 791

EU 25 2 392,2 106,8 3 987 9 068 243
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Průměrná 
užitná 
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[m2/byt]*

Finanční podpora 
[EUR]

Dokončené 
byty v roce 

2004* 

(1000)

Tab. 2. Hodnocení potřebné finanční podpory

* Zdroj: [11] + vlastní propočet
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Anisimova, N.: Motivation for Energy Efficiency of the
Construction Industry in European Union Countries

The current situation in economics and in construction
and newly appearing requirements on the buildings cre-
ate the demand of the change of their qualities. One of
the main requirements is energy efficiency. For the
achievement of such efficiency it is necessary to form a
special policy and first of all a motivation of the private
initiative. The paper deals with the possibilities of appli-
cation of existing support programes and evaluation of
their necessary amount for the support of energy effi-
ciency in housing construction.

Anisimova, N.:  Motivierung zur Energieeffizienz des
Bauwesens in den Ländern der Europäischen Union 

Die gegenwärtige Situation in Wirtschaft und Bauindus-
trie und die neu entstandenen Anforderungen an
Gebäude erfordern Veränderungen der Gebäudeeigen-
schaften. Eine der Hauptanforderungen ist die Energie-
effizienz. Um eine solche Effizienz zu erreichen, ist es
notwendig, eine neue Strategie und vor Allem eine
höhere Motivation von Privatinitiativen zu schaffen. Der
Artikel beschreibt Möglichkeiten zur Anwendung beste-
hender Formen der Förderung und Bewertung ihres
notwendigen Umfangs zur Gewährleistung der Ener-
gieeffizienz im Wohngebäudebau. 

WATENVI 2011
24. – 26. května

Brno

Součástí letošního ročníku mezinárodního vodohospodář-
ského a ekologického veletrhu bude výstava Vodovody – Ka-
nalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a
kanalizací ČR, a sedmnáctý veletrh techniky pro tvorbu a
ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Stejně jako v pře-
dešlých letech chystají organizátoři veletrhu bohatý dopro-
vodný program. Zaměřen bude na aktuální stav legislativy a
oblast financování vodního a odpadového hospodářství. 

Seminář „Nová legislativa v oboru vodního hospodářství“
se bude zabývat novelou vodního zákona a souvisejícími
vyhláškami. Hydrologické a klimatické extrémní situace
zahrnuje okruhy „Ochrana před povodněmi v ČR“, „Imple-
mentace povodňové směrnice“, „Financování povodňové
ochrany“. Představí také výstupy aplikovaného výzkumu
VÚV v souvislosti se suchem a ochranou vodních zdrojů. 

Tradičně jsou po celou dobu konání veletrhu připraveny
praktické ukázky ochrany proti povodním ve venkovní ex-
pozici v bazénu před pavilonem Z. Součástí programu budou
workshopy určené pro práci povodňových komisí nebo dis-
pečinku. Tento evropsky unikátní projekt je vlastně infor-
mačním a školicím centrem nejen pro zástupce státní správy
a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových
oblastech poblíž velkých vodních toků.

Odpadovému hospodářství bude věnován seminář „Nové
možnosti ve využívání a hodnocení odpadů“ a konference
„Odpady 2011 a jak dál“, zaměřená na informování veřejnos-
ti o významu energetického využívání odpadů. K tradičním
akcím patří mezinárodní konference „Účetnictví a reporting
udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekono-
mické úrovni“, doplněná speciálním blokem přednášek
„Novinky v systémech environmentálního managementu“.

Tisková informace

� veletrhy
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Specifikace při geodetickém kontrolním měření 
a měření posunů staveb

doc. Ing. Vladimír VOREL, CSc.
Ing. Lenka LÍNKOVÁ, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Geodetické kontrolní měření ve výstavbě se řídí sou-
borem norem [1] a měření posunů normou [2]. Tyto
normy sice upravují obsah plánu kontroly a projektu
měření posunů, avšak nestanoví potřebu vypracovat
specifikace příslušného geodetického výkonu ve shodě s
[3]. Tento příspěvek proto řeší specifikace těchto měření
a jsou v něm uvedeny i vzorové příklady.

Úvod
Geodetické kontrolní měření [4] náleží mezi významné

činnosti ve výstavbě. Účelem je ověřit přesnost geometric-
kých parametrů v průběhu výstavby i na dohotovených
objektech [5]. Tím se přispívá ke splnění funkčních poža-
davků a dalších ukazatelů spolehlivosti díla. Tato spolehli-
vost je v odůvodněných případech dále zajiš�ována při geo-
detickém měření posunů staveb, které má především
význam bezpečnostní [2]. 

Obě uvedená měření, tj. měření kontrolní a měření posu-
nů, však nemají vazbu na normu [3], která stanoví předem
specifikovat jednotlivé činnosti. Vypracování specifikací je
pro tato měření nezbytné, nebo� je významným podkladem
k dodržování kvality.

Specifikace
Specifikacemi zde budeme rozumět dokument předepisu-

jící požadavky (a to na obsah, a zejména přesnost), se který-
mi se musí zeměměřická služba (tj. činnosti a jejich výsled-
ky) shodovat. Specifikace se mohou odvolávat na jiné pří-
slušné dokumenty (např. na právní předpisy a technické
normy) a mají také vymezovat kritéria, kterými může být
shoda kontrolována (např. testování dosažené výběrové
směrodatné odchylky). Nesplnění specifikovaných požadav-
ků je potom posuzováno jako neshoda.

Například norma [2] v čl. 3.3 sice upravuje obsah projek-
tu měření posunů, avšak pro informování objednatele těchto
prací je žádoucí nejprve předložit příslušné specifikace.
Vyhotovení specifikací má totiž mimořádný význam pro
uzavírání obchodních závazkových vztahů.

Specifikací lze využít při tvorbě nabídkové ceny, dále
v katalogu prací a na specifikace se může odvolávat i smlouva
o dílo. Tím, že jsou ve specifikacích uvedeny podrobnosti, se
předejde riziku nedorozumění ve věci požadovaných prací, a
to zejména u objednatelů, kteří se např. s geodetickým měře-
ním posunů staveb dosud nesetkali.

Vzorové příklady
Pro potřeby praxe budou dále uvedeny dva instruktivní

vzorové příklady specifikací uvažované pro konkrétní akce
[6], [7].

PŘÍKLAD 1 – specifikace pro geodetická kontrolní měření
ve výstavbě – určení svislosti výtahové šachty

a) název služby
geodetické kontrolní měření svislosti stěn výtahové šachty
bytového domu po dokončení jeho výstavby

b) právní předpisy
zákon č. 200/1994 Sb. [8]
vyhláška č. 311/2009 Sb. [4]
zákon č. 183/2006 Sb. [9] 

c) technické normy
ČSN 73 0202 [10]
ČSN 73 0210 – 2 [11]
ČSN ISO 7077 [12]
ČSN 73 0212 – 1 [5]
ČSN 73 0212 – 3 [13]
další technické normy uvedené v [10], [11], [12], [5], [13]
jako související

d) objekt kontroly
Čtyřpodlažní bytový dům v Praze 5. Výtahová šachta, tj.
prostor pro svislý pojezd pracovní části stroje, který je ohra-
ničen podlahou, stěnami a stropní konstrukcí. Prostor je pří-
stupný šachetními dveřmi a dveřmi pro údržbu [6]. Budou se
kontrolovat 2 šachty 400 x 200 cm ve 4 nadzemních a 1 pod-
zemní úrovni.
Poznámka: Jedná se o skutečně existující stavbu a požado-
vané měření.

e) účel a druh měření
určení skutečných odchylek svislosti stěn výtahové šachty
v předem sjednaných svislých profilech a výškových úrovních

f) metoda měření 
Měření odchylek svislosti vzhledem k odsazené svislé vztaž-
né přímce vytvořené optickým provažovačem Zeiss PZL.
Stanovisko přístroje je stabilizováno na podlaze šachty.
Cílovým zařízením je stupnice nebo rastr. 

g) přesnost měření
Provažovač Zeiss PZL zajiš�uje relativní přesnost 1 : 100 000,
tj. 1 mm / 100 m (vliv centrace není uvažován) při použití
továrního cílového zařízení. Přesnost výkonu se analyzuje
před měřením vzhledem k dané mezní odchylce svislosti a
po měření z rozdílů měřické dvojice.

h) metrologické zajištění
Měření bude prováděno optickým provažovačem Zeiss PZL,
který se předem přezkouší podle [14] na úrovni geodetické
firmy a příslušná dokumentace se archivuje. Přezkouší se
také, popř. se rektifikuje, libela použitá k urovnání cílového
zařízení. Chyba v identifikaci kontrolně měřeného místa
(vliv nepravidelnosti povrchu) se určí experimentálně a
nemá překročit 1/10 mezní odchylky svislosti stěny. Jinak se
dotykový bod cílového zařízení vhodně upraví.
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i) způsob stabilizace bodů
Stanoviska optického provažovacího přístroje se v podlaze
šachty stabilizují kovovým čepem s jemným vývrtem ∅ 1 mm.
Kontrolně měřená místa – nalakovaným terčíkem ∅ 7mm.

j) kvalifikace pracovníků a požadavky na ověření výsledků
Stanoveno zákonem [8] a vyhláškou [4] v této úpravě:
– výkony jsou zeměměřické činnosti, které mohou vykoná-

vat jen odborně způsobilé osoby (s ukončeným VŠ nebo
SŠ vzděláním zeměměřického směru);

– výsledky těchto měření musí být ověřeny fyzickou osobou
s úředním oprávněním (úředně oprávněným zeměměřic-
kým inženýrem).

k) popis služby
Rekognoskace výtahové šachty. Rozbor přesnosti před
měřením. Vytyčení a stabilizace stanovisek přístroje ve vzta-
hu k půdorysné modulové osnově a k sekundárním přímkám
vytyčovacího systému. Rozměření a vyznačení kontrolně
měřených míst na stěnách výtahové šachty. Pořízení měřic-
kého náčrtu. Experimentální určení chyby v identifikaci
kontrolně měřeného místa. Příprava optického provažovače
na stanovisku. Měření odchylek od svislice v I. a II. poloze
přístroje (první série). Nová centrace přístroje a nezávislé
měření ve druhé sérii. Rozbor přesnosti při měření – test
odlehlých hodnot. Rozbor přesnosti po měření – z rozdílů
měřických dvojic. Vyhotovení číselné a grafické dokumen-
tace – předávacího protokolu o kontrolním měření a technic-
ké zprávy.

PŘÍKLAD 2 – specifikace pro měření posunů staveb – urče-
ní svislých posunů

a) název služby
geodetické měření výškových posunů podlahy v hale

b) právní předpisy
zákon č. 200/1994 Sb. [8]
vyhláška č. 311/2009 Sb. [4]
zákon č. 183/2006 Sb. [9] 

c) technické normy
ČSN 73 0405 [2]
ČSN ISO 4463-2 [15]    
další technické normy uvedené v [2] jako citované a souvi-
sející

d) objekt kontroly
Podlaha v dohotoveném a provozovaném objektu haly „A“
podniku XYZ – podlaha vykazuje trhlinu příčně procházejí-
cí přes celou halu.
Poznámka: Jedná se o skutečně existující stavbu a požado-
vané měření.

e) účel a druh měření
Sledování stavu a chování dohotovené podlahy zejména v
okolí trhliny. Totéž po opravě trhliny epoxidovou pryskyři-
cí a zajištění ocelovými trny. Měření bude probíhat v základ-
ní etapě a etapách následných až do odeznění kritických výš-
kových posunů.

f) metoda měření 
digitální přesná nivelace s rozdílnou délkou záměr

g) přesnost měření
Je dána rozborem přesnosti před měřením (uložen v doku-
mentaci geodetické firmy), požadovaná směrodatná odchyl-

ka ve výšce pozorovaného bodu je 1,0 mm. Při měření se
přesnost posuzuje na uzávěrech nivelačního pořadu a na díl-
čích převýšeních. Rozbor přesnosti po měření analyzuje
vztah požadované a dosažené přesnosti v určení svislých
posunů.

h) metrologické zajištění
Měření bude provedeno digitálním nivelačním přístrojem
SOKKIA SDL2, který byl kalibrován akreditovanou kalib-
rační laboratoří č. 2292 při VÚGTK Zdiby (kalibrační list je
uložen v dokumentaci geodetické firmy). Kalibrace stupnic
nivelačních latí nebude provedena – měření probíhá praktic-
ky při stejné teplotě, se stejnou soupravou latí a převýšení
jsou malá. Před každou etapou budou rektifikovány libely
nivelačních latí. Chyba v identifikaci pozorovaného bodu se
omezí kulovým nástavcem na nivelační la�. Mezní chyba
v identifikaci se určuje experimentálně a bere se v úvahu při
rozborech přesnosti.
Součástí metody přesné nivelace s rozdílnou délkou záměr
je určení chyby z nevodorovnosti záměrné přímky nivelač-
ního přístroje, které se provádí před měřením v každé etapě
(na úrovni geodetické firmy) tzv. japonskou metodou (ze
středu a z excentrického stanoviska). 

i) způsob stabilizace bodů
Stabilizace vztažných i pozorovaných bodů bude provedena
podle [15]. Vztažné body budou osazeny mimo dosah pokle-
sové zóny hřebovými značkami. Pozorované body budou
rozměřeny a vyznačeny na podlaze jemným křížkem trvalé-
ho provedení, a to v profilech přecházejících přes trhlinu.
K tomu se vypracuje měřický náčrt.

j) kvalifikace pracovníků a požadavky na ověření výsledků
Stanoví zákon [8] a vyhláška [4] v tomto smyslu:
– jedná se o zeměměřické činnosti, které mohou vykonávat

jen odborně způsobilé osoby (s ukončeným vysokoškol-
ským nebo středoškolským vzděláním zeměměřického
směru);

– výsledky těchto měření musí být ověřeny fyzickou osobou
s úředním oprávněním (úředně oprávněným zeměměřic-
kým inženýrem).

k) popis služby
Rekognoskace monitorované stavební konstrukce (podlahy)
a celého prostoru haly. Volba umístění vztažných bodů. Sta-
bilizace vztažných bodů značkami čepovými, hřebovými,
popř. jako závitnice šroubů osazených v ocelové konstrukci
haly. Volba, rozměření a vyznačení pozorovaných bodů
nástřikem terčíku a jemným křížkem na podlaze. Rozměření
a vyznačení stanovisek přístroje i přestavových bodů. Stabi-
lizace přestavových bodů nastřelovacím hřebem. Pořízení
měřického náčrtu. Přesná digitální nivelace sítě vztažných
bodů. Nivelace pozorovaných bodů při rozdílné délce zá-
měr. Průběžné digitální měření teploty vzduchu i povrchové
teploty podlahy (informace pro případné dodatečné využití).
Použit bude digitální nivelační přístroj SOKKIA SDL2, sou-
prava 2 standardních invarových nivelačních latí s čárovým
kódem a 1 speciální krátká la� pro průmyslové měření (délka
0,5 m) s nástavcem pro omezení chyby v identifikaci.
Všechny latě mají rektifikované příložné libely a jsou vyba-
veny opěrkami. Délka záměr bude určována elektronicky při
nivelaci. Výpočet a vyrovnání sítě vztažných bodů. Testová-
ní stability vztažných bodů, popř. nové vyrovnání. Výpočet
výšek pozorovaných bodů se zavedením opravy ze sklonu
záměrné přímky. Aposteriorní rozbory přesnosti. S výjim-
kou základní etapy – výpočet výškových posunů pozorova-
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ných bodů na podlaze haly a testování nulové hypotézy.
Tabelární a grafické zpracování výsledků. Prokázané posu-
ny v oblasti kolem trhliny v podlaze se zobrazí v trojrozměr-
ném digitálním modelu s izoliniemi a dále v profilech přes
trhlinu. Vyhotovení technické zprávy s hodnocením stavu a
chování konstrukce podlahy v hale z geodetického hlediska.

Závěr
Specifikace při geodetickém měření posunů staveb jsou

dokumentací, která má předem sloužit potřebám objednate-
le a správnému průběhu zakázky. Specifikace jsou nedílnou
součástí managementu kvality dané zakázky a také propoju-
jí technické normy oboru geodézie na systém norem řady
ISO 9000 [3], [16], [17]. Z uvedeného příkladu rovněž
vyplývá, že geodetické měření podložené specifikacemi při-
spívá k zajiš�ování správné funkce a bezpečnosti dané sta-
vební konstrukce. Ještě dodejme, že specifikace mají širší
souvislost s navrhováním geodetických prací [18], metrolo-
gii [19] a s hodnocením shody [20].

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770001, dílčí část „Geodetické monitorování pro
zajištění spolehlivosti staveb“.
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Vorel, V. – Línková, L.: Specification in Geodetic Check
Surveying and Measurement of Shifts of Constructions

Geodetic check surveying in the construction industry is
governed by a set of standards [1] and measurement of
shifts complies with the standard [2]. Although these
standards influence the content of the  plan of  checks
and the project of the measurement of shifts, it does not
determine the need to work out specification of the geo-
detic task proper in accordance with [3]. Therefore, this
article specifies these measurements and presents sample
examples.

Vorel, V. – Línková, L.: Spezifizierung bei einer geo-
dätischen Kontrollmessung und der Messung von
Verschiebungen von Bauwerken

Eine geodätische Kontrollmessung beim Bau richtet sich
nach einem Normenkomplex [1] und Messungen der
Verschiebungen nach der Norm [2]. Diese Normen
regeln zwar den Inhalt des Kontrollplans und des
Projektes der Verschiebungsmessungen, bestimmen
jedoch nicht den Bedarf zur Ausarbeitung der
Spezifizierung der betreffenden geodätischen Leistung
in Übereinstimmung mit [3]. Der Artikel behandelt
deshalb die Spezifizierung dieser Messungen, und es sind
in ihm auch Musterbeispiele angeführt.
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