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Zatížení a dynamická analýza tribun
prof. Ing. Jiří MÁCA, CSc. 

Ing. Ondřej ROKOŠ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Diváci nacházející se na konstrukci na jedné straně dy-
namické zatížení vyvolávají, na straně druhé jej pohlcu-
jí. Snahou článku je přiblížit problematiku kmitání
nejen tribun a poskytnout základní popis s ohledem na
nedostatek informací v českých normách. V neposlední
řadě pak předložit nástroj pomáhající při řešení obdob-
ných problémů.

Úvod
Moderní sportoviště se stále častěji stávají součástí denní

zábavy. Se záměry investorů a vlastníků stoupají požadavky
na ziskovost objektů, které jsou pak komplexně využívány.
Kromě sportovních se na stadionech konají i jiné akce, plně
využívající prostor, zejména hudební koncerty. S tím vzniká
nový druh aplikovaného zatížení. Změny využití ve spojení
s cílem pojmout co největší počet diváků vedly k navrhová-
ní konzolových tribun, které umožňují nerušený výhled
spolu s úsporou místa. Následkem jsou měkčí konstrukce
s nižšími vlastními frekvencemi, což může vést ke stavu
blízkému rezonanci. Zvukové vjemy při poslechu hudby
jako součást koncertů či sportovních utkání mohou stimulo-
vat a koordinovat pohyb davu, který následně vyvozuje
nezanedbatelné dynamické účinky. Nejnepříznivější situace
nastává, může-li dav koordinovaně skákat. Vyvolané síly
mnohonásobně převyšují ostatní druhy zatížení nastávající
při jiných příležitostech. Zajištění bezpečnosti a poskytnutí
příslušného komfortu jsou hlavní cíle návrhu jakýchkoliv
objektů, nicméně normy týkající se problematiky tribun
neposkytují příliš podrobné informace. Nespecifikují druh a
způsob zatížení či přípustnou odezvu. Ve výpočetních mo-
delech se většinou užívá statického zatížení a přítomnost di-
váků při výpočtu vlastních tvarů reprezentují pevné hmoty,
což nemusí být vždy výstižné. 

Obecně můžeme dav na tribunách rozdělit na aktivní a
pasivní. Aktivní se pohybuje rytmicky či chaoticky, zatímco
pasivní zůstává v klidu. Dynamickou analýzu, především
konzolových tribun, která se zabývá interakcí davu s kon-
strukcí, lze rozdělit do následujících částí:

– modelování pasivního davu a změn vlastního kmitání
konstrukce;

– popis dynamického zatížení vyvolaného aktivním davem;

– analyzování interakce pasivního davu s konstrukcí při
aplikaci dynamického zatížení;

– vyhodnocení výsledných deformací, zrychlení a posouze-
ní použitelnosti.

Biodynamické modely člověka
Biodynamický model člověka je matematická abstrakce

znázornění lidského organismu jako dynamického systému,
která pomáhá pochopit vzájemnou interakci člověka s kon-
strukcí. Původně byly modely vyvíjeny ke sledování odezvy
lidského organismu ve strojním a leteckém inženýrství, kde
je špičkové zrychlení mnohonásobně vyšší než u stavebních
konstrukcí. Nicméně při návrhu pozemních staveb se již do-
stáváme na takovou úroveň podrobnosti, že bychom měli
tyto vlivy uvážit. 

Diskrétní rovinné modely lineární 
Mohou být netlumené či tlumené, s jedním nebo více

stupni volnosti, zapojenými sériově, resp. paralelně (obr. 1).
Reflektují chování lidského organismu při vibracích v jed-
nom směru – zpravidla svislém, a charakterizují je paramet-
ry hmotnosti, tuhosti a útlumů příslušných daným stupňům
volnosti. Hodnoty získáváme  laboratorním měřením přeno-
sových funkcí fiktivních hmot či mechanických impedancí.
Můžeme zmínit i hojně užívanou pevnou hmotu, která vysti-
huje člověka jako hmotný bod tuze spojený s konstrukcí.

Diskrétní prostorové modely lineární 
Při výskytu prostorových vibrací používáme modely apro-

ximující chování lidského organismu v jednotlivých smě-
rech. Experimenty však prokázaly i přítomnost nezanedba-
telných vodorovných sil vznikajících v důsledku svislých
vibrací. Abychom postihli tento jev, jsme nuceni použít troj-
rozměrný model. Takový nalezneme např. v [1].

Nelineární modely rovinné, prostorové
V případě velkých rozdílů úrovní vibrací bychom měli

použít nelineární model. Ten odráží skutečnost, že dynamic-
ké parametry lidského těla se mění v závislosti na úrovni
buzení, jemuž je vystaveno. Se zvyšujícím se zrychlením
klesá tuhost, tedy i vlastní frekvence, zatímco při snižujících
se amplitudách zrychlení dochází ke ztužení organismu.
Tyto otázky však v rámci pozemních staveb, čili v oboru
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Obr. 1. Diskrétní dynamické modely člověka
a – 1 stupeň volnosti (SDOF), b – sériový 2 stupně volnosti (2DOF),

c – paralelní 2 stupně volnosti (2SDOF), d – paralelní 
s pevnou hmotou
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relativně nízkých přípustných zrychlení, nemusí být znepo-
kojivé.

Vliv člověka na kmitání konstrukce
Nyní se pokusíme vysvětlit některé změny vlastních frek-

vencí a tlumení zaznamenaných měřením konstrukcí obsa-
zených diváky. Pokusíme se tedy odpovědět na otázku, jak a
kdy působí dav na dynamické vlastnosti konstrukce.

Diváci často, ale ne vždy, snižují vlastní frekvence.
Mohou mít také potenciál k jejich zvýšení či k přidání no-
vých globálních tvarů kmitaní. Člověka lze reprezentovat
jako pevnou hmotu, ale od tohoto přístupu můžeme očeká-
vat pouze snížení frekvencí. Jak vyplývá z předchozího
textu, lze lidské tělo úspěšně modelovat také diskrétním
systémem jednoho stupně volnosti s určitou tuhostí kh, hmo-
tou mh a útlumem ch, resp. poměrným útlumem ξh. Samotná
konstrukce může být v nejjednodušším případě nahrazena
taktéž jedním stupněm volnosti s parametry ks, ms, cs, resp.
poměrným útlumem ξs. Kombinace těchto dvou modelů
vede k vytvoření systému popisujícího interakci člověka
s konstrukcí na elementární úrovni (obr. 2).

Připojení tlumeného či netlumeného SDOF (Single
Degree of Freedom) systému ke kmitajícímu systému odpo-
vídá připojení laděného tlumiče TMD (Tuned Mass Dam-
per), který se často používá na konstrukcích ke snížení vib-
rací (hmotnost má většinou výrazně menší než tlumená kon-
strukce s vlastní frekvencí blízkou nebezpečné frekvenci,
kterou chceme tlumit). V případě modelu člověka nemůže-
me jeho parametry kontrolovat, čili vznikají jisté rozdíly –
hmotnost davu může být téměř stejná, jako je hmotnost kon-
strukce samotné, vlastní frekvence modelu člověka, resp.
davu a konstrukce, mohou být zcela odlišné. Zdůrazněme
důležitý fakt, že stavba sama o sobě vykazuje velmi nízký
útlum, poměrný útlum řádově ξs ≤ 0,05. Dav, resp. divák, je
tlumen výrazně ξh = 0,3-0,5.

Modelovat konstrukci obsazenou davem soustavou se
dvěma stupni volnosti (2DOF) můžeme pouze za předpokla-
du nezávislosti diváků a konstrukce na čase a v případě, že
jsou diváci v neustálém kontaktu s podkladem. Požadavky
můžeme obecně považovat za splněné, jelikož konstrukce
pozemních staveb dosahují relativně nízkého zrychlení, čili
neovlivňují linearitu biodynamického modelu, a dav na tri-
buně je v zásadě stacionární. Pro další výpočet byl vybrán
model dle Coermanna [5], konkrétní parametry jsou uvede-
ny v tab. 1.

Konstrukce je charakterizována proměnnými parametry
vlastní frekvence f0 tribuny nezatížené diváky, hmotností
prostřednictvím součinitele γ = mh/ms, kde mh značí hmot-
nost člověka a ms hmotnost konstrukce, dále poměrným
útlumem ξs = 0,05. Frekvenční pásmo zkoumání s ohledem
na problémovou oblast volíme v rozsahu 0-15 Hz. Výpočet
vlastních frekvencí a tvarů je proveden numericky v progra-
mu Matlab®.

Vlastní frekvence
Vlastní frekvence tlumeného systému jsme určili pro

vstupní parametry f0 v rozsahu 0-15 Hz a γ v intervalu 0-1
(obr. 3). Pro nízké frekvence f0 = 0-5 Hz je závislost f1 na f0

téměř lineární a snižuje se pro vrůstající parametr γ. Stupeň
volnosti reprezentující diváka se v tomto případě chová spí-
še jako tuhá hmota, což se shoduje s očekáváním. Pro jaký-
koli systém, který má f0 > 5 Hz, již f1 zůstává konstantní. 

Toto je sice na první pohled překvapující, ale potvrzuje
měření provedené Ellisem a Ji [2], kteří zaznamenali také
významnou redukci – měřený úbytek vlastní frekvence f1 tri-
buny z f0 = 16 Hz na přibližně f1 = 5 Hz. To znamená, že
vlastní frekvence systému f1 je vždy menší než f0 odpovída-
jící prázdné konstrukci. V tomto okamžiku poznamenejme,
že odezva konstrukce obsazené davem může být řízena dru-
hým vlastním tvarem, nikoli prvním. Vlastní frekvence kon-
strukcí často leží blízko 5 Hz, což odpovídá vlastní frekven-
ci lidského těla. V takovém případě jsou si obě hodnoty
velmi blízké a lze obtížněji rozlišit první a druhý vlastní tvar.

Vlastní tvary
V případě tlumeného systému jsou obecně komplexní.

V grafech je vyjadřujeme velikostí a fázovými posuny. Slož-
ky výchylek xs a xh prvního a druhého vlastního tvaru, nor-
mované pouze vlastní velikostí, nikoli s váhami matice
hmotnosti, a jejich vzájemný fázový posun vidíme na obr. 4.
Z něj zjistíme, že lidský stupeň volnosti xh vykazuje v prv-
ním tvaru vždy větší výchylku než stupeň volnosti konstruk-
ce xs. S rostoucí vlastní frekvencí prázdné konstrukce f0

klesá pořadnice xs rychle k nule. Lze říci, že v prvním vlast-
ním tvaru kmitá zejména lidský stupeň volnosti s frekvencí
blízkou frekvenci lidského těla fh, což také vysvětluje kon-
stantní průběh hodnoty f1 ve druhé části diagramu. Pro nižší f0,
řekněme f0 < 5 Hz a vyšší poměr γ, což odpovídá těžšímu
davu, resp. lehčí konstrukci, je odezva konstrukce v prvním
vlastním tvaru výraznější. V tom případě oba stupně volnos-
ti kmitají ve fázi s přibližně stejnou amplitudou jako systém

m h 86,2 kg f h 5 Hz

k h 85,25 kN·m-1 ξ h 32 %

c h 1,72 kNs·m-1 – – –

Tlumený systém, 1 stupeň volnosti

Obr. 2. Prostý nosník za přítomnosti člověka a výpočetní model

Tab. 1. Charakteristiky biodynamického modelu dle Coermanna

Obr. 3. Průběh vlastních frekvencí 
pro poměr hmotností γ = 0,1; 0,5; 1,0

obzor_05_2011.qxp  2.5.2011  16:34  Stránka 130



STAVEBNÍ OBZOR 5/2011 131

s jedním stupněm volnosti a vlastní frekvence f1 se nachází
lehce pod hodnotou f0. Fázový posun nepřekračuje 90˚ ve
všech případech a při malém poměru hmotností γ a f0 blízké
fh odchylka rychle narůstá.

Fázové posuny druhého vlastního tvaru vždy převyšují
90˚. Konstrukce a divák se pohybují prakticky v protifázi
zhruba při f0 < 2 Hz a konstrukce má menší výchylku než
divák. Při rostoucím f0 zjiš�ujeme rychlý nárůst hodnot xs. To
značí, že odezva ve druhém vlastním tvaru je převážně říze-
na pohybem konstrukce a vlastní frekvence f2 se blíží f0, pře-
vyšuje zhruba pro f0 > 5 Hz. Všimněme si také výrazné
změny výchylky konstrukce pro malé poměry γ při frekven-
ci f0 vyšší než fh.

Modální hmotnost a poměrný útlum
Modální hmotnosti m1, m2 systému byly vypočteny pomo-

cí vlastních tvarů normovaných svou největší složkou a
následně vyděleny hmotností konstrukce dle vzorce

(1)

Z předcházející části vyplývá, že v prvním vlastním tvaru
kmitá převážně lidský stupeň volnosti. Hmotnost m1 má tedy
(obr. 5) mh jako svou nejnižší hranici a mh + ms jako nejvyš-
ší hranici. Spodní limit odpovídá situaci, kdy se diváci na-
cházejí na konstrukci s vysokou vlastní frekvencí. V tako-
vém případě se první vlastní tvar skládá pouze z pohybu di-
váků a konstrukce vykazuje téměř nulový pohyb. V případě
tribuny s velmi nízkou vlastní frekvencí se diváci a konstruk-
ce pohybují společně, modální hmotnost m1 se tudíž rovná
jejich součtu. Hmotnost m2 druhého vlastního tvaru pak
vykazuje komplikovanější závislost na frekvenci (obr. 5).

Nyní krátce k poměrným útlumům. V prvním vlastním
tvaru konstrukce s vysokou vlastní frekvencí kmitá převáž-
ně lidský stupeň volnosti, čili poměrný útlum ξ1 takového
systému by měl odpovídat hodnotou ξh, tedy pro f0 → ∞ 
máme ξ1 = ξh. V opačném případě, f0 < fh lidé na konstrukci
působí spíše jako tuhá hmota a v důsledku toho narůstá její
pohyb. Je zajímavé, že tato konfigurace může z teoretického
hlediska mít za následek dokonce menší útlum, než odpoví-
dá útlumu prázdné konstrukce ξs, tedy ξ1 < ξs = 0,05, přesto-
že biodynamické modely vykazují tak vysoké hodnoty útlu-
mů. Situace nastává u konstrukce s přibližně f0 < 2,5 Hz a
efekt nabývá na významu pro vyšší hodnoty γ (obr. 6). Nej-
větší změny útlumů probíhají v pásmu f0 = 3-10 Hz, které
tvoří střed zájmu, a takové konstrukce budou nejvíce náchyl-
né k rozkmitání. Poměrný útlum ξ2 je důležitý pro frekven-
ce vyšší než 8 Hz, kdy začíná převládat ve druhém vlastním
tvaru pohyb konstrukce. Za zmínku také stojí, že ξ2 pro
nízké vlastní frekvence a vysoké hmotnostní poměry γ pře-
sahuje ξh = 0,32. To však z hlediska návrhu není podstatné,
protože jde o útlum příslušný lidskému stupni volnosti.

Dynamické zatížení vyvolané člověkem
Při dynamické analýze tribun je podstatná role aktivního

davu. Ten se pohybuje rytmicky či chaoticky v důsledku
Obr. 4. Výchylky xs, xh a jejich fázový posun prvního 

a druhého vlastního tvaru

Obr. 5. Modální hmotnost m1 a m2 pro různé poměry γ normované
hmotností konstrukce
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hudebních, resp. vizuálních podnětů, a tím vyvolává perio-
dické zatížení. U konstrukcí tribun předpokládáme, že se di-
vák nachází stále na jednom místě.

Pro analytické potřeby můžeme nejvýznamnější zatížení
rozdělit podle toho, zda je subjekt v kontaktu s podkladem
neustálém, pak jde o houpání, nebo v přerušovaném, pak jde
o skákání. Z hlediska frekvencí lze zatížení považovat za
periodická, která se mohou měnit v závislosti na frekvenci,
pohybu okolí (vizuální stimul, propojení s okolím, fyzický
kontakt apod.). Dále také v závislosti na odezvě konstrukce
s ohledem na působení na tuhém, resp. poddajném podkla-
du. Z popisu vyplývá určitá nahodilost, je tudíž přirozené
zatížení modelovat statistickými metodami.

K dominantnímu zatížení vyvolanému člověkem, což je
skákání, můžeme obecně přistupovat jako k náhodnému pro-
cesu. Sim se spolupracovníky [2] statisticky zpracovali data
uvedená v práci [2], jejíž autoři měřili síly generované ská-
kajícími jednotlivci na tuhém podkladu pro frekvence 1,5; 2;
2,67; 3 Hz a skupinu 100 osob. Ke každému časovému zá-
znamu zatížení přistupovali jako k náhodnému procesu, kte-
rý charakterizovali periodou a tvarem impulsu (obr. 7).

Cílem bylo zavést soubor náhodných parametrů pro modelo-
vání individuálních historií zatížení, následně použít metodu
Monte Carlo k simulaci celého davu. Při popisu fázové od-
chylky použili autoregresní koeficient, který zohledňuje dél-
ku předchozího impulsu jako důsledek toho, že jde o statis-
ticky závislé proměnné. Každý impuls popsali funkcí cos2,
která lépe aproximuje zatížení pro vyšší frekvence s tím, že
impulsy pro frekvence 1,5 Hz vynechali z důvodu rozdvoje-

ní vrcholu a komplikovanějšího popisu. Fourierovy koefi-
cienty funkce cos2 pro první tři harmonické v porovnání
s experimentálně stanovenými mají relativní chybu menší
než 10 %. Jinou, jednodušší možností, je rozvinout dané
zatížení ve Fourierovu řadu a použít pouze několik jejích
prvních členů (zpravidla dva), nicméně tento způsob může
být příliš zjednodušující, a zanedbat jisté faktory.

Kritérium použitelnosti
Další otázkou, která není v normách příliš rozebrána, je

použitelnost tribun. Ta může být rozdělena do kategorií:
– komfort,
– zachování funkčnosti konstrukce a jejích technologií,
– zdraví a bezpečnost uživatelů.

Pouze pro případ technologie zpravidla výrobci předepisují
kritické hodnoty špičkových rychlostí, při nichž mohou daná
zařízení pracovat.

Pro pohodlí diváků není v současnosti mnoho informací
týkajících se přijatelných úrovní vibrací. Fyzické vnímání
pohybu konstrukce závisí jak na amplitudě, tak na frekven-
ci. Například britské normy udávají frekvenční váhy apliko-
vatelné v pásmu 0,5-80 Hz [4]. Vibrace můžeme dále rozdě-
lit na spojité, přerušované a příležitostné impulsy. Posuzová-
ny jsou většinou podle maximálních špičkových zrychlení,
resp. posunů, popř. pomocí  hodnoty RMS, definované vzta-
hem

(2)

kde a(t) značí zrychlení redukované v důsledku frekvenčně
závislého vnímání vibrací a T časovou periodu [4]. Pro pře-
rušované vibrace se používá kritérium velikosti vibrační
dávky, tzv. VDV (Vibration Dose Value). Ta je určena vzta-
hem

(3)

kde a(t) značí opět redukované zrychlení, T celkovou periodu
dne [s], při které se vibrace mohou vyskytovat. Přijatelné hod-
noty vibračních dávek specifikují normy, např. pro obytné
místnosti doporučuje britská norma BS 6472 mezní hodnotu
0,4 m·s–1,75 v čase od 7:00-23:00 h [6]. Tato metoda postihuje
přerušované chvění v jinak klidném prostředí zohledněním
jak velikosti, tak časové délky. Pro tribuny nicméně tyto hod-
noty nejsou stanoveny. Použitelnost většinou měříme ve
smyslu zrychlení špičkových či RMS, resp. posunů.

Někteří autoři stanovili na základě průzkumů subjektivní-
ho vnímání vibrací limitní hodnoty výchylek a zrychlení
konstrukcí tribun. Uve	me např. hodnoty zrychlení dle [3]:
5 % g (0,491 m·s–2) pro rušivé vibrace, 18 % g (1,767 m·s–2)
pro nepřijatelné, > 35 % g (> 3,4 m·s–2) způsobující paniku.
Maximální výchylka konstrukce 10 mm. Kanadská norma
doporučuje pro tribuny zrychlení 10-18 % g (0,981 až 
1,767 m·s–2). Požadavky kladené na konstrukce jsou však
většinou realizovány skrze prahové hodnoty první vlastní
frekvence svislého ohybového tvaru kmitání, které by dle
britské normy měly být vyšší než 8,4 Hz, abychom se vyva-
rovali rezonance se zatížením (jiné normy mají jisté odchyl-
ky od této hodnoty i v závislosti na předpokládaném druhu
zatížení). Tento přístup však může být někdy, s ohledem na

Obr. 6. Poměrný útlum ξ1, ξ2 pro různý poměr γ

Obr. 7. Historie zatížení a schematický popis náhodných 
parametrů [2]
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schopnost davu výrazněji ovlivnit vlastní frekvence, zavá-
dějící.

Odezva systému dav/konstrukce 
na zatížení vyvolané člověkem

Osvědčenou praxí při výpočtu vlastního kmitání je mode-
lovat diváky na tribunách pouze přidanou hmotou. Nevýho-
dy takového přístupu z hlediska vlastního kmitání jsme již
diskutovali. Nyní se podívejme, do jaké míry ovlivňuje tento
přístup odezvu konstrukce v porovnání s modelem člověka
jako dynamickým systémem.

Odezva jednoduchých systémů
Jak jsme již uvedli, konstrukci i člověka lze uspokojivě

modelovat jedním stupněm volnosti. I nyní provedeme stej-
ná zjednodušení a nahradíme celý systém dvěma stupni vol-
nosti v závislosti na parametrech γ, f0. Objeví se však navíc
parametr f vyjadřující frekvenci harmonické budicí síly.
Model SDOF s tuze přidanou hmotou, reprezentující diváka,
porovnáme s modelem 2DOF, kde diváka zavedeme jako
druhý stupeň volnosti. Rozdíly hodnotíme prostřednictvím
dynamického součinitele DMF (Dynamic Magnification
Factor). Ten totiž přímo vyjadřuje velikost výchylky, jež po-
pisuje odezvu systému a společně s kruhovou frekvencí i
zrychlení. Vzájemným porovnáním dojdeme k závěru, kdy
jsme oprávněni použít model tuhé hmoty bez závažnějších
odchylek a kdy bychom měli použít biodynamický model
člověka. Schéma konstrukce s divákem jako přidanou hmo-
tou v porovnání s 2DOF systémem vidíme na obr. 8.

Výpočet dynamických součinitelů provedeme pro vlastní
frekvenci konstrukce f0 v intervalu 0-10 Hz, frekvenci zatí-
žení f v rozsahu 0-10 Hz a pro hmotnostní poměry γ = 0,1;
0,5; 1,0. Biodynamický model byl použit shodně s výpočtem
modálních charakteristik, tedy dle Coermanna (tab. 1) či [5],
konstrukce charakterizována proměnným poměrným útlu-
mem ξS = 0,005-0,050. Z průběhu DMF jednotlivých mode-
lů, které zde neuvádíme, bylo možné vyčíst, že se vzrůstají-
cím hmotnostním poměrem γ se zvyšuje vliv přidaného stup-
ně volnosti, který se chová jako TMD. Největšího efektu je
dosaženo při konfiguraci f0 ~ f. K zásadním rozdílům dochá-
zí zejména proto, že s rostoucím poměrem γ se špička DMF
posouvá pro SDOF systém k nižším hodnotám v důsledku
větší hmotnosti. S odkazem na analýzu vlastního kmitání
2DOF systému však dochází ke snížení frekvenční špičky
odpovídající zhruba tuze přidané hmotě pouze pro f0 < fh. Pro
oblast f0 ~ fh dochází k výraznějšímu posunu vrcholu DMF
k nižším hodnotám – systém kmitá jako jeden stupeň vol-
nosti v prvním tvaru. V případě f0 > fh však již model kmitá
ve druhém tvaru, a dochází tedy naopak ke zvýšení vlastních

frekvencí a nárůstu odchylek. Výsledky uvedené v tomto
oddílu pouze shrnují a potvrzují závěry vyvozené ve druhém
oddílu, nyní s použitím dynamického součinitele.

Dále uve	me vzorec pro výpočet relativní chybové funkce

(4)

Pro jednotlivé hmotnostní poměry γ znázorňuje obr. 9 ob-
lasti, v nichž relativní chybová funkce nepřesahuje 10 %.
V těchto oblastech můžeme chybu přijmout a (bez větších
odchylek) použít model člověka jako tuze přidanou hmotu.

Obr. 9. Oblasti, v nichž relativní chybová funkce 
nepřesahuje 10 % v závislosti na f0, f vyznačeny černě

Obr. 8. Modely zatížené harmonickou budicí silou
a – konstrukce s tuze přidanou hmotou SDOF, b – konstrukce 

s biodynamickým modelem člověka 2DOF
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Správnost výpočtu lze ověřit tím, zda pro γ → ∞ platí
DMFSDOF = DMF2DOF, což bylo splněno. Výpočet chybových
oblastí, provedený pro různé poměrné útlumy příslušných
konstrukci ξs = 0,005; 0,01; 0,02; 0,05, nepotvrdil závažnou
závislost jejich tvaru a velikosti na tomto parametru. Výraz-
nějších rozdílů bylo dosaženo pouze při nárůstu ξs > 0,1, nic-
méně v kontextu pozemních staveb tato hodnota nebude
pravděpodobně překročena.

Shrnutí a závěr
Z článku vyplývá, že lidské tělo je prostorový nelineární

dynamický systém, který lze nicméně úspěšně modelovat
jedním stupněm volnosti. Zkoumání vlastního kmitání systé-
mu se dvěma stupni volnosti pak poskytlo základní informa-
ce týkající se interakce konstrukce s člověkem. Změnou
parametrů můžeme simulovat snížení či zvýšení vlastní frek-
vence, popř. změnu útlumů příslušných jednotlivým tvarům.
V části věnované aktivnímu davu jsme nastínili přístup
k modelování zatížení, na který navázal přehled způsobů sta-
novení kritérií použitelnosti. Závěrem jsme provedli analýzu
vynuceného kmitání, která pomáhá určit oblast použitelnos-
ti modelu člověka jako pevné hmoty.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/08/1642 GA
ČR „Kmitání vyvolané osobami“. 
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Máca, J. – Rokoš, O.: Actions and Dynamic Analysis of
Grandstands

Spectators on the structure can on the one hand induce
dynamic load, on the other hand absorb a considerable
amount of vibration. This article seeks to roughly
describe problems concerning not only grandstands and
to offer an elementary insight into this issue with respect
to a lack of information in Czech technical standards.
Further, this paper presents tools which help to solve this
kind of issues.

Máca, J. – Rokoš, O.: Belastungen und dynamische
Analyse von Tribünen 

Die sich auf der Konstruktion befindenden Zuschauer
rufen auf der einen Seite eine dynamische Belastung her-
vor, auf der anderen Seite nehmen sie diese auf und
schlucken sie. Das Anliegen des Artikels ist, die
Problematik des Schwingens nicht nur von Tribünen
knapp näher zu bringen und eine grundlegende
Beschreibung mit Hinblick auf den Mangel an
Informationen in den tschechischen Normen zu
gewähren, nicht zuletzt sodann ein Instrument vorzule-
gen, das bei der Lösung ähnlicher Probleme hilft.
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Eurokódy neposkytují dostatečné podklady pro ověření
přijatelnosti vibrací lávek od zatížení chodci. Francouz-
ská příručka [6] uvádí vhodné modely zatížení chodci
i kritéria přijatelnosti vibrací. V článku je uveden postup
výpočtu zatížení chodci, odezvy na toto zatížení a po-
rovnání s kritérii. Metoda byla aplikována na lávce o dél-
ce 84 m a byly porovnány výsledky výpočtu s výsledky
dynamických měření na konstrukci lávky. 

1. Úvod
Posouzení lávky pro chodce z hlediska mezního stavu

použitelnosti, při němž se bere v úvahu pohoda chodců, je
zpravidla založeno na splnění kritéria, že zrychlení kmitání
konstrukce lávky musí být menší než stanovená hodnota.
Toto kritérium bylo v průběhu let koncipováno, upravováno,
a nakonec zakotveno do normových předpisů, např. do [1]. 

Dynamické modelování konstrukcí mostů a lávek pro
chodce je dnes na velmi dobré úrovni a v podstatě každý sta-
tik má k dispozici výpočtový program, který dokáže provést
dynamickou analýzu modelu konstrukce, tj. výpočet vlastní-
ho a vynuceného kmitání. Největším problémem při navrho-
vání lávek z hlediska kmitání způsobeného chodci tak zůstá-
vá modelování dynamického zatížení od chodců. Modely
zatížení chodci byly uvedeny v návrhu přílohy X [10], o kte-
ré bylo podrobně referováno v [3]. Příloha X v konečném
znění eurokódu [2] není. Tím jsme se dostali do situace, kdy
eurokód [1] stanoví limitní hodnoty zrychlení vibrací, ale
eurokód [2] nestanoví zatížení, jež je způsobuje.

Vhodný postup je uveden ve francouzské příručce [6]. Pří-
ručka vychází z podobných předpokladů jako nepublikova-
ná příloha X, konečné modely dynamických zatížení jsou
formulovány obdobně, ale v příručce je zahrnuto více aspek-
tů. Aplikaci [6] autoři tohoto článku porovnávali s výpočtem
a s výsledky měření, které provedli na lávce přes řeku
Berounku, postavené v roce 2003 podle projektu firmy Mal-
con [15].

2. Kritéria přijatelnosti vibrací
Celou škálu kritérií přijatelnosti vibrací můžeme nalézt

např. v [9], kde autoři shromáždili údaje z řady publikací.
V evropské normě [1] se v čl. A2.4.3.2 doporučují následu-
jící maximální hodnoty zrychlení kmitání hlavní nosné kon-
strukce lávky:

– pro svislé kmitání αmax,v ≤ 0,7 ms–2, 

– pro vodorovné kmitání od běžného provozu 
αmax,h ≤ 0,2 ms–2,

– pro vodorovné kmitání od výjimečného zatížení davem
lidí αmax,h ≤ 0,4 ms–2.

3. Vlastní frekvence kmitání lávek 
s ohledem na budicí frekvence od chodců

Tato vlastnost závisí zejména na konstrukčním řešení
lávky a jejích rozměrech a na dalších charakteristikách,
zejména pak na tuhosti a rozložení hmot po konstrukci. Nej-
jednodušší způsob, jak se nadměrnému kmitání od chodců
vyhnout, je navrhnout lávku tak, aby žádná z jejích vlastních
frekvencí neležela v oblasti krokové frekvence chodců, pří-
padně v oblasti jejího dvojnásobku nebo poloviny. Chodci
však také různým tempem běhají a pokud bychom se při ná-
vrhu lávky chtěli všem nebezpečným oblastem vyhnout,
dostali bychom se často do neřešitelné situace. Eurokód [1]
v článku A2.4.3.2 uvádí podmínku, že kritéria pohody chod-
ců se mají ověřit v případech, kdy základní vlastní frekven-
ce nosné konstrukce mostu jsou menší než 5 Hz pro svislé
kmitání lávky a 2,5 Hz pro vodorovné příčné a pro kroutivé
kmitání. 

4. Zatížení chodci v evropských normách

4.1 Modely zatížení
Z hlediska chování lávky lze zatížení chodci modelovat

několika způsoby. Pro standardizaci je zapotřebí použít jed-
noduchý, avšak výstižný model. Proto je snaha komplexní
náhodný model zatížení nahradit několika modely determi-
nistickými vhodnými pro různé typy kmitání lávky. Takové
modely [3] byly např. uvedeny v návrhu přílohy X k EN
1991-2 [2]. V konečném znění EN 1991-2 však příloha X
zahrnuta není a uživatel normy je pouze upozorněn na to, že
problém existuje a že lávka musí splnit stanovená kritéria.
To způsobí, že uživatel začne pátrat po informacích, a samo-
zřejmě nejprve v dalších eurokódech.

V předběžném eurokódu ENV 1992-2 Betonové mosty se
v kapitole pro mezní stav kmitání uváděl rozsah vlastních
frekvencí, kterým je třeba se při navrhování lávek vyhnout
(1,6-2,4 Hz a 2,5-4,5 Hz), dále bylo uvedeno kritérium při-
jatelnosti vibrací (αmax ≤ 0,5√f0) a také model svislého zatí-
žení chodci

F (t) = 180 sin (2π f0 t)    [N].                          

Předpokládalo se, že tato pulsující síla se pohybuje po lávce
rychlostí 0,9 f0 [ms–1]. 

Stejný vzorec (5) se uvažuje i v publikaci [12], ačkoli os-
tatní vztahy byly zřejmě přejaty z nepublikované přílohy X
zmíněné shora. Jako jednoduchý, ale vyhovující model zatí-
žení od jednoho chodce, se zpravidla používá harmonicky
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proměnná síla působící v místě největší amplitudy příslušné-
ho vlastního tvaru

F (t) = 280 sin (2π fi t)    [N].                            

Zřejmě s ohledem na nesoulad ustanovení eurokódu ENV
1992-2 s jinými dokumenty byla kapitola o mezním stavu
kmitání z definitivního znění EN 1992-2 Betonové mosty
[14] vypuštěna. 

Nejpodrobněji informuje o kmitání lávek pro chodce
Eurokód 5, a to jak v předběžném znění ENV 1995-2 Navr-
hování dřevěných konstrukcí Část 2: Mosty, tak v konečném
znění [13]. 

V platném eurokódu [13] je kmitání způsobené chodci
předmětem přílohy B. Tato příloha platí pouze pro prostě
podepřené dřevěné lávky a uvádí vztahy pro zrychlení kmi-
tání způsobené jedním chodcem, běžící osobou a skupinou
chodců. Vše, co se týká jiných modelů zatížení od chodců,
bylo z normy vypuštěno. I tak zůstává tento eurokód [13]
prakticky jediným, který obsahuje aspoň určitý návod pro
hodnocení lávky z hlediska přípustnosti vibrací.

4.2 Mezní stavy 
Kromě běžné chůze a běhu po lávce mohou uživatelé láv-

ku také úmyslně rozkmitat, a to v případech, kdy lávka má
vlastní frekvence, jež jsou lidskou silou snadno vybuditelné.
To je zejména v případech, kdy vlastní frekvence ve svislém
směru kmitání leží v oblasti 1-4 Hz a vlastní frekvence příč-
ného vodorovného, případně torzního kmitání leží v oblasti
0,5-2,0 Hz. Tyto případy zatížení, zvané vandalismus, lze
považovat za mimořádná zatížení a je třeba s nimi podle to-
ho nakládat. To znamená, že tato zatížení se objeví v mimo-
řádných návrhových situacích a mimořádných kombinacích
zatížení. Vzhledem k tomu, že u nízko tlumených konstruk-
cí stačí prakticky velmi malá dynamická síla, aby způsobila
velké amplitudy kmitání, je třeba konstrukci navrhnout tak,
aby byla dynamicky dostatečně odolná. U lávek, kde z hle-
diska vlastních frekvencí a z hlediska jejich umístění (např.
v blízkosti škol, nádraží apod.) hrozí větší nebezpečí vanda-
lismu, je vhodné volit konstrukci s nelineárním tlumením,
které se zvětšuje s rostoucí amplitudou kmitání. Vhodné jsou
konstrukce se systémovým útlumem, jako jsou např. zavěše-
né lávky s hustými závěsy. Účinky při zatěžovacích stavech
v mimořádných návrhových situacích (vandalismus, řízený
pohyb chodců po lávce v rezonanci s některou vlastní frek-
vencí konstrukce apod.) je třeba ověřit z hlediska mezního
stavu únosnosti, pokud je to požadováno např. objednatelem.

Pro ověření lávky z hlediska mezního stavu použitelnosti,
kdy se přihlíží k pohodě chodců, se použijí modely zatížení,
které způsobí odezvu srovnatelnou s odezvou od běžného
provozu chodců. Ta je pro ověření komfortu rozhodující a
toto ověření je normami požadováno. Vhodný postup je uve-
den v [6].

5. Výpočet pro ověření přijatelnosti vibrací 

5.1 Zatěžovací třída lávky
Pro volbu modelu zatížení lávky doporučuje [6] předem

stanovit zatěžovací třídu lávky. U nás se pro statické zatíže-
ní zatěžovací třídy lávek neuvažují, ale pro dynamické
posouzení je vhodné předem stanovit, jaká zatížení chodci se
mohou na lávce vyskytnout. V dokumentu [6] se doporuču-
jí čtyři zatěžovací třídy podle umístění lávky a předpokláda-
ného zatížení chodci. Třídu zatížení by měl stanovit objed-
natel sám nebo po dohodě s projektantem:

I. třída: lávka v zastavěné oblasti spojující místa s velmi vy-
sokou koncentrací zalidnění (např. ve městě u vla-
kového nádraží nebo metra) nebo tam, kde se před-
pokládá časté využití, např. při demonstracích,
oslavách. Hustotu provozu d lze uvažovat až hod-
notou d = 1 osoba/m2; 

II. třída: lávka v zastavěné oblasti, která je velmi intenzivně
využívána a někdy může být zcela zaplněna chod-
ci. Hustotu provozu lze uvažovat hodnotou d = 0,8
osoby/m2;

III. třída: lávka pro běžné používání, po které mohou občas
přecházet velké skupiny chodců, ale nikdy nebude
zcela zaplněna chodci. Hustotu provozu lze uva-
žovat hodnotou d = 0,5 osoby/m2;

IV. třída: málo využívaná lávka spojující řídce osídlené ob-
lasti nebo lávka přes dálnice a silnice pro motoro-
vá vozidla. U těchto typů se nepředpokládá, že by
vznikly jakékoli problémy při běžném provozu a
posouzení lávky na účinky od přecházejících osob
se neprovádí.

5.2 Výpočet vlastního kmitání

Vhodným programem se provedou výpočty vlastního
kmitání lávky bez proměnného zatížení a s proměnným sta-
tickým rovnoměrným zatížením 700 Nm–2 (přibližně jedna
osoba o hmotnosti 70 kgm–2), které simuluje statické zatíže-
ní lávky zaplněné chodci. Těmito dvěma výpočty získáme
rozsah frekvencí, ve kterých se vlastní frekvence lávky bu-
dou zřejmě pohybovat. Při výpočtovém modelování je důle-
žité věnovat zvýšenou pozornost zejména okrajovým pod-
mínkám (podepření lávky) a také rozdělení tuhosti a hmot-
nosti na konstrukci lávky, které mohou významně ovlivnit
vypočtené hodnoty vlastních frekvencí a jim odpovídajících
vlastních tvarů kmitání. 

5.3 Výběr nebezpečných frekvencí

Vypočtené vlastní frekvence se porovnají s tab. 1 a tab. 2
pro svislé i vodorovné kmitání. Pokud jsou vypočtené vlast-
ní frekvence v oblastech 1 až 3, je nutné se kmitáním dále
zabývat. Jednotlivé oblasti vyjadřují snižující se nebezpečí
rezonance krokové frekvence chodců s vlastní frekvencí
lávky. V oblasti 1 je největší nebezpečí rezonance; v oblasti 4
je toto nebezpečí zanedbatelné. Pro mezilehlé frekvence je
nebezpečí střední nebo malé. Podle oblasti, do které vlastní
frekvence spadají, se potom podle tab. 3 stanoví, které zatě-
žovací případy pro příslušnou třídu zatížení lávky je nutné
uvažovat.

5.4 Výpočet ekvivalentního počtu chodců

Pohyb chodců po lávce lze uvažovat jako náhodný proud,
kde jednotliví chodci se po lávce pohybují v různých frek-
vencích a s různými fázovými posuny. Účinek od tohoto ná-
hodného proudu lze simulovat ekvivalentním rovnoměrným
dynamickým zatížením s frekvencí shodnou s vlastní frek-
vencí lávky. Toto zatížení způsobí stejný účinek jako náhod-
ný proud chodců. Postupuje se tak, že podle zatěžovací třídy
lávky se stanoví maximální počet chodců na lávce z výrazu
N = S · d, kde S je plocha mostovky lávky (délka × šířka
lávky) a d je intenzita zatížení chodci, jak je uvedeno u jed-
notlivých zatěžovacích tříd v odst. 5.1. Z hodnoty N se vy-
počte ekvivalentní počet chodců na lávce Neq, kteří půjdou
ve frekvenci shodné s vlastní frekvencí lávky i ve stejné fázi.
Vzorce pro ekvivalentní počet chodců Neq byly stanoveny
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počítačovou simulací a hodnoty porovnány s výsledky testů. 
Pro zatěžovací třídy lávek II a III lze použít pro výpočet

ekvivalentního počtu chodců výraz

Neq = 10,8 √(N.ξ) , (1)

kde ξ je hodnota kritického útlumu lávky. Pro zatěžovací
třídu lávek I byl odvozen výraz

Neq = 1,85 √N. (2)

5.5 Dynamické zatěžovací stavy
Zatěžovací stavy se volí tak, aby jednoduše a prakticky

vyjadřovaly účinek většího či menšího počtu chodců na
lávce. Byly stanoveny pro jednotlivé vlastní tvary kmitání,
jimž příslušející vlastní frekvence leží v oblasti krokových
frekvencí chodců. 

Zatěžovací případ 1
Uvažuje se u zatěžovací třídy lávek II a III, tak jak jsou

definovány v odst. 5.1. Ekvivalentní počet chodců Neq se sta-
noví z výrazu (1) a zatížení chodci se uvažuje jako rovno-
měrně rozložené po celé ploše lávky. Vliv vlastní frekvence
lávky ve vztahu ke krokové frekvenci se vyjadřuje redukč-
ním součinitelem χ, který se stanoví z obr. 1 nebo obr. 2
podle toho, v jakém směru kmitání posuzujeme. Pro jednot-
livé směry kmitání lze rozepsat dynamické zatížení podle
schématu:

V uvedených vztazích jsou hodnoty 280 N, 140 N a 35 N
amplitudami dynamických sil, kterými působí jedna osoba
při chůzi ve svislém, podélném a příčném směru (např. [10],
[11]). Pro stanovení amplitudy rovnoměrného dynamického
zatížení od proudu chodců se tato hodnota vynásobí počtem
chodců Neq, vydělí plochou lávky S a vynásobí součinitelem χ.
Rovnoměrné dynamické zatížení působí ve smyslu pořadnic
vlastního tvaru kmitání lávky v rezonanci s frekvencí rovnou
příslušné vlastní frekvenci. 

Hodnoty fv, fa, resp. fh, jsou vlastní frekvence [Hz] hlavní
nosné konstrukce lávky ve směru svislém, vodorovném po-
délném (axiálním), resp. vodorovném příčném. 

Uvedená zatížení se nepoužívají současně. Použije se
vždy příslušné zatížení pro určitou vlastní frekvenci, která je
v intervalu vyznačeném v tab. 1 a tab. 2. Účinek od jednot-
livých zatížení se stanoví pro dostatečně dlouhý časový
úsek, aby se dynamická odezva ustálila (zatížení simuluje
ustálený proud chodců).

Zatěžovací případ 2
Tento případ se použije pro lávky s velmi hustým provo-

zem chodců, tj. pro zatěžovací třídu lávek I, jak je definová-
na v odst. 5.1. Podobně jako v předchozím případu se ekvi-
valentní proud chodců rozprostře po celé ploše lávky a půso-
bí v rezonanci s příslušným vlastním tvarem kmitání lávky.
Po úpravě algebraických vzorců lze dynamická zatížení od
proudu chodců v jednotlivých směrech vyjádřit takto:

Redukční součinitel χ se i v tomto případě stanoví z obr. 1
a obr. 2. 

Zatěžovací případ 3
Tento případ vystihuje skutečnost, kdy 2. harmonická

složka chůze je v rezonanci s některou z vlastních frekvencí
lávky. Předpokládá se, že příslušné dynamické zatížení mů-
že způsobit výraznou dynamickou odezvu pouze v případě
lávek s hustým provozem, kdy je amplituda zatížení dosta-
tečně velká, a zároveň pro lávky s velmi nízkým útlumem.
Druhá harmonická složka chůze má frekvence dvakrát vyšší
než základní složka, a proto redukční součinitel χ má hodno-
ty odpovídající obr. 3 a obr. 4. Tento zatěžovací případ se
uvažuje pouze u zatěžovací třídy lávek I a II.

Amplitudu 2. harmonické složky dynamické síly od jed-
noho chodce lze uvažovat těmito hodnotami pro jednotlivé
směry: 

Směr kmitání Zatížení  [N·m–2]

svislé v 280 · d · cos(2π f vt ) · χ  · 10,8 √ (ξ /N )

vodorovné podélné a 140 · d · cos(2π f at ) · χ  · 10,8 √ (ξ /N )

vodorovné příčné h 35 · d · cos(2π f ht ) · χ  · 10,8 √ (ξ /N )

Směr kmitání Zatížení  [N·m–2]

svislé v 280 · d · cos(2π f vt ) · χ  · 1,85 √ (1/N )

vodorovné podélné a 140 · d · cos(2π f at ) · χ  · 1,85 √ (1/N )

vodorovné příčné h 35 · d · cos(2π f ht ) · χ  · 1,85 √ (1/N )

Obr. 1. Součinitel χ pro kmitání ve vodorovném podélném 
a svislém směru

Obr. 2. Součinitel χ pro kmitání ve vodorovném příčném směru 
a pro kroucení

Směr kmitání Amplituda zatížení  [N]

svislé v 70

vodorovné podélné a 35

vodorovné příčné h 7

Obr. 3. Součinitel χ pro kmitání ve svislém a ve vodorovném
podélném směru

Obr. 4. Součinitel χ pro kmitání ve vodorovném příčném směru 
a pro kroucení
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Způsob stanovení dynamického zatížení je stejný jako v před-
chozích případech.

5.6 Kritéria pohody chodců 
Kmitání lávky způsobené pohybem chodců může způso-

bit nepříjemné pocity uživatelů lávky, pokud zrychlení kmi-
tání přesáhne určité hranice. V zásadě lze definovat tři oblas-
ti jejich pohody:

– maximální, kdy je zrychlení pohybu lávky prakticky ne-
postižitelné;

– střední, zrychlení jsou citelná, ale nejsou rušivá;

– minimální, při určitém zatížení, které se vyskytuje zřídka,
jsou vibrace citelné, ale nejsou nesnesitelné.

Citlivost chodců na vibrace je velmi individuální, a lze ji
obtížně zobecnit. Přesto je možné obory zrychlení pro jed-
notlivé oblasti přibližně stanovit. V tabulkách 4 a 5 jsou uve-
deny tyto obory při svislých a vodorovných vibracích, jak je
uvádí [6]. Jiné předpisy uvádějí jiné hodnoty, např. eurokód
[1], jak již bylo uvedeno v odd. 2, stanovuje maximální hod-
notu zrychlení vibrací ve svislém směru 0,7 ms–2, ve
vodorovném směru 0,2 v a 0,4 ms–2 od výjimečného zatíže-
ní davem lidí. Je zřejmé, že tyto hodnoty jsou velmi přísné a
u mnoha lávek bude obtížné jim vyhovět. 

Při návrhu lávky vycházíme z dynamických zatěžovacích
modelů a odezvu lávky pak porovnáváme s kritérii pro
pohodu chodců. Pokud se vychází z odezvy lávky na zatíže-
ní jedním chodcem (jako např. v [5]), jsou hodnoty uvedené
v eurokódu přijatelné. Jestliže použijeme sofistikovanější
modely zatížení, jako např. zde v odst. 5.5, je třeba použít i
kritéria pohody stanovená měřením odezvy na dynamicky
citlivých lávkách. Z těchto měření hodnoty uvedené v tab. 4
a tab. 5 vycházejí. Z těchto tabulek vyplývá, že pro účinek
od náhodného proudu chodců, simulovaného zatěžovacími
případy 1 až 3, lze připustit zrychlení u svislých vibrací výji-
mečně až 2,5 ms–2 a u vodorovných vibrací až 0,8 ms–2. Jde
o hodnoty, které jsou několikanásobně vyšší než hodnoty
uvedené v eurokódu.

5.7 Útlum konstrukce
Pro stanovení ekvivalentního počtu chodců a odezvy od

ekvivalentního dynamického zatížení je nutné znát útlum
ověřované lávky. Pokud je známa hodnota útlumu z měření
na obdobné konstrukci, použije se při výpočtu tato hodnota.
Pokud tomu tak není, lze použít hodnoty útlumu z tab. 6 (např.
u lávky v Berouně byl naměřený poměrný útlum 0,8 %).

6. Příklad 
Postup uvedený v odd. 5 byl aplikován na lávku pro chod-

ce v Berouně (obr. 5). Výpočetní model lávky byl sestaven
na základě projektové dokumentace [15] a ověřen prohlíd-
kou na místě. 

Tvar výpočetního modelu je uveden na obr. 6. Konstruk-
ce lávky je ocelová a působí jako spojitý nosník o třech
polích s rozpětím 21+42+21 m. Nosnou konstrukci tvoří dva

Frekvence  [Hz] 0 1,0 1,7 2,1 2,6 5,0

oblast 1

oblast 2

oblast 3

oblast 4

Tab. 1. Oblasti zrychlení svislých vibrací [ms–2] 

Frekvence  [Hz] 0 0,3 0,5 1,1 1,3 2,5

oblast 1

oblast 2

oblast 3

oblast 4

Tab. 2. Oblasti zrychlení vodorovných vibrací [ms–2]

III

II

I

zatěžovací případ 3

zatěžovací případ 3

zatěžovací případ 1

1 2 3

Zatěžovací 
třída

Oblast vlastních frekvencí

zatěžovací případ 1 neuvažuje se

zatěžovací případ 2

neuvažuje se

zatěžovací případ 1

zatěžovací případ 2

Tab. 3. Uvažované zatěžovací případy

Tab. 6. Poměrný útlum podle materiálu lávky

0 0,15 0,30 0,80

obor 1

obor 2

obor 3

obor 4

Obory 
zrychlení

nepřípustná

minimální

střední

maximální

Zrychlení [ms–2] – oblast pohody

Tab. 4. Obory zrychlení svislých vibrací pro stanovení pohody
chodců

0 0,5 1,0 2,5

obor 1

obor 2

obor 3

obor 4

minimální

nepřípustná

Zrychlení [ms–2]  – oblast pohodyObory 
zrychlení

maximální

střední

Tab. 5. Obory zrychlení vodorovných vibrací pro stanovení
pohody chodců

Materiál konstrukce lávky Poměrný útlum ξ

železobeton 1,30 %

předpjatý beton 1,00 %

spřažený beton-ocel 0,60 %

ocel 0,40 %

dřevo 1,00 %

Obr. 5. Pohled na lávku v Berouně
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hlavní obdélníkové uzavřené svařované nosníky 1120×315 mm,
s proměnnou tlouš�kou plechů stěn 15 mm a 8 mm a tlouš�-
kou horních a dolních pásnic 20 mm. Mezi skříňovými nos-
níky je při spodní straně konstrukce mostovky lávky tvořená
podlahovým ocelovým roštem výšky 50 mm, podepřeným
podélnými obvodovými nosníky U 140, středním nosníkem
IPE 180 a příčníky IPE 200, které jsou v polích vodorovně
ztuženy trubkami ∅ 45 mm. Pochozí část podlahového roštu
mostovky je kryta podlahovými panely z Tahokovu FILS
21-S s oky 45×15×5 mm. 

6.1 Stanovení zatěžovací třídy lávky
Podle odst. 5.1 lze lávku, která spojuje střed města s auto-

busovým nádražím, zařadit do zatěžovací třídy II s hustotou
provozu d = 0,8 osoby/m2. Provoz na lávce byl ve skutečnos-
ti spíše menší, než je pro danou třídu definováno. 

6.2 Výpočet vlastního kmitání
Výpočet byl proveden v programovém souboru Scia Engi-

neer. Byly vypočteny vlastní tvary a jim odpovídající vlast-
ní frekvence modelu lávky bez zatížení chodci, dále pro
lávku s rovnoměrným spojitým zatížením 700 Nm–2 po celé
lávce, a nakonec se zatížením 700 Nm–2 pouze ve středním
poli lávky. Rovnoměrné zatížení simulovalo zatížení chodci.
V tabulce 7 jsou uvedeny vypočtené vlastní frekvence a
v posledním sloupci vlastní frekvence stanovené měřením
na nezatížené lávce. Nejnižší vlastní tvar kmitání ve svislém
směru je na obr. 7.

6.3 Výběr frekvencí pro ověření přijatelnosti vibrací
Z tabulky 7 vyplývá, že nejnižší vlastní frekvence lávky,

která přísluší vlastnímu tvaru kmitání ve svislém směru, je 
fv = 2,67 Hz pro nezatíženou lávku a fv = 2,39 Hz pro lávku
zatíženou proudem chodců na celé lávce. Do výpočtu použi-
jeme frekvenci, která je nejbližší krokové frekvenci 2 Hz, tj.
fv = 2,39 Hz. Z tabulky 1 stanovíme, že vlastní frekvence se
nalézá v oblasti 2 a z tabulky 3 pro zatěžovací třídu II je patr-
né, že lávku je nutné posoudit ve svislém směru na zatěžo-
vací případ 1 uvedený v odst. 5.5. 

Nejnižší vlastní frekvence lávky příslušející vodorovnému
příčnému kmitání je 2,47 Hz. Vodorovným kmitáním se
však nemusíme zabývat, protože pro fh = 2,47 Hz je součini-
tel χ prakticky nulový (obr. 4).

6.4 Výpočet ekvivalentního počtu chodců
Ekvivalentní počet chodců Neq pro II. zatěžovací třídu

vypočteme ze vzorce (1), kde 3,2 m je šířka lávky a N je
maximální počet chodců na lávce, který se stanoví podle
odst. 5.4,

N = S · d = 84 · 3,2 · 0,8 = 215 osob,

Neq = 10,8 · √(N · ξ) = 10,8 · √(215 · 0,008) = 14,2 osoby.

Hodnota 0,008 je průměrná hodnota poměrného útlumu zjiš-
těná při měření na lávce v Berouně. Pokud neznáme hodno-
tu útlumu z měření obdobné konstrukce, použijeme při
výpočtu hodnoty z tab. 6 (např. pro ocelovou konstrukci 
ξ = 0,4 %, tj. 0,004). Hodnota Neq udává, že při lávce zapl-
něné chodci více než 14 osob půjde v rezonanci s vlastní
frekvencí lávky 2,39 Hz a ve stejné fázi. 

6.5 Výpočet dynamického zatížení lávky
Zatěžovací případ 1 ve svislém směru je definován v odst.

5.5 a zatížení se vyjádří ve tvaru

Fv(t) = 280 · d · cos(2π fv t) · χ · 10,8 √(ξ/N) .

Hodnota součinitele χ je pro fv = 2,39 Hz z obr. 2 rovna 0,42;
po dosazení všech veličin vychází rovnoměrné dynamické
zatížení ve svislém směru

Fv(t) = 6,2 cos(2π 2,39t)    [Nm–2].

6.6 Výpočet dynamické odezvy
Vypočteným zatížením Fv(t) zatížíme lávku tak, že směr

zatížení kopíruje vlastní tvar uvedený na obr. 7. To zname-

na celé 
lávce

ve středním 
poli

1 2,67 2,39 2,40 2,95 první ohybový tvar, svisle

2 2,70 2,47 2,47 2,75
kroucení v příčném směru 
a vodorovný ohyb

3 5,67 5,15 5,17 6,05 kroucení v příčném směru 

4 5,82 5,29 5,31 6,18 kroucení v příčném směru 

5 6,52 5,74 6,04 6,00
druhý ohybový tvar, svisle 
a ohyb zavětrování mostovky

Číslo 
vlastní 

frekvence

Vlastní frekvence [Hz]

Popis vlastního tvaru

vypočtené pro rozložení hmot, 
odpovídající zatížení

naměřené

stálé

stálé spolu s chodci

Tab. 7. Vlastní frekvence lávky

Obr. 6. Tvar konstrukce lávky

Obr. 7. První vertikální vlastní tvar kmitání lávky
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ná, že ve středním poli je směr zatížení opačný než v boč-
ních polích. Zatížení a amplituda odezvy [mm] jsou uvede-
ny na obr. 8 a obr. 9. Největší zrychlení bude uprostřed
mostu. Podle výpočtu vychází zrychlení av = 1,58 ms–2 (av =
= (2π fv)2 · uz = (2π 2,39)2. 0,007 = 1,58 ms–2), kde 
uz =  0,007 m je vypočtený průhyb. 

6.7 Porovnání odezvy s kritériem pohody chodců
Vypočtená dynamická odezva av = 1,58 ms–2 podle [6]

spadá podle tab. 4 do oboru střední nepohody a je z hledis-
ka uživatelů přijatelná. Podle eurokódu je toto zrychlení pří-

liš vysoké. Tato hodnota zrychlení je zároveň prakticky
totožná s naměřenými maximálními hodnotami odezvy při
běžném provozu na lávce, jak je uvedeno v tab. 8 v posled-
ním řádku a posledním sloupci.

7. Vynucené kmitání lávky při vandalismu 
a porovnání s výsledky měření

S ohledem na počet osob přítomných při zkoušce lávky
v Berouně byl i výpočet jejího vynuceného kmitání přizpů-
soben počtu osob s průměrnou hmotností každého z nich 
80 kg. Pro výpočet dynamické odezvy byly zvoleny tři zatě-
žovací stavy:

a) dva chodci uprostřed lávky běží na místě synchronně s prv-
ní vlastní frekvencí svislého kmitání lávky 2,67 Hz (vlast-
ní frekvence nezaplněné lávky);

b)šest chodců běží na místě ve střední části lávky v blízkos-
ti jednoho z okrajů lávky s frekvencí 2,67 Hz;

c) šest chodců běží na místě ve střední části lávky s frekven-
cí 2,67 Hz.

Odezva konstrukce lávky pro poslední zatěžovací stav pro
ustálené periodické kmitání na frekvenci 2,67 Hz je uvede-
na na obr. 10.

Porovnáme-li výsledky výpočtu a měření, pak při běhu na
místě dvou chodců jsou blíže výsledkům výpočtu naměřené
hodnoty při synchronním běhu dvou osob po lávce. Zřejmě
při běhu na místě je synchronizace pohybu osob problema-
tická. Pokud alespoň jedna osoba se pohybuje nesynchron-
ně, nebo dokonce v protifázi, pak její pohyb působí na lávce
jako dynamický tlumič, který úroveň kmitání významně
snižuje.

Výsledky výpočtu dynamické odezvy lávky odpovídají
odezvě při periodickém ustáleném buzení konstrukce chod-
ci, zatímco měření spíše odpovídá přechodovému jevu,
jehož výchylky i zrychlení jsou nižší (v našem případě při-
bližně poloviční). Zajímavé je porovnání naměřených zrych-
lení při běžném provozu po lávce (chodci šli běžným tem-
pem, nesynchronně a zatížení bylo spíše podobné spojitému
zatížení na celé lávce). V tomto případě jsou naměřená
zrychlení srovnatelná s účinky běhu, i když výchylky jsou
nižší.

8. Závěr
� Výpočet odezvy na náhodný proud chodců podle [6] po-

skytuje reálné výsledky odezvy. Přijatelné hodnoty zrych-

Obr. 10. Vynucené kmitání šesti pohybujícími se osobami 
ve středu rozpětí ve střední části mostovky

výpočet měření

pohyb 2 osob 
na místě (a)

4,56 1,47 až 1,75 0,52 až 0,87

běh 2 osob 
po lávce

– 4,15 až 4,59 1,61 až 1,79

běh 6 osob 
na místě (b)

14,64 8,34 2,41

běh 6 osob 
na místě (c)

13,89 5,78 až 6,67 1,62 až 1,91

běh 6 osob 
po lávce

– 2,59 až 6,35 0,98 až 1,97

běžný 
provoz

– 2,29 až 2,69 1,53 až 1,62

Zatížení
Výchylky ve středu rozpětí [mm] zrychlení ve středu 

rozpětí [ms–2]

Tab. 8. Porovnání vypočtených a naměřených amplitud kmitání

Obr. 9. Odezva na zatížení lávky

Obr. 8. Zatížení lávky podle [6]
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lení rozděluje do čtyř kategorií, přičemž hodnota, která
nemá být nikdy překročena, je 2,5 ms–2.

� Metoda je velmi citlivá na správné stanovení vlastních
frekvencí. Při nevhodném výpočtovém modelu se může-
me dostat do oblasti frekvencí, které neodpovídají skuteč-
nosti. 

� Ve výpočtovém modelu je velmi důležité dobře vystih-
nout okrajové podmínky a zavést správné hodnoty útlu-
mu.

� Měření v Berouně prokázalo, že i při běžném provozu se
uprostřed lávky vyskytovalo zrychlení až 1,6 ms–2, které
nebylo považováno veřejností za nadměrné. Limity pro
zrychlení uvedené v eurokódu [1] jsou značně přísné a
málokterá lávka tak přísnému kritériu vyhoví. 

� Francouzská příručka [6] je vhodná pro stanovení přijatel-
nosti vibrací z hlediska použitelnosti při hodnocení poho-
dy chodců. V současné době je to nejkomplexnější do-
stupný dokument, který se problematikou ověření přijatel-
nosti vibrací způsobených chodci zabývá a poskytuje pří-
mé podklady pro ověření lávek. Doporučujeme jeho po-
užití jako alternativu k postupu uvedenému v eurokódu,
který neuvádí modely zatížení chodci a kritéria přijatel-
nosti vibrací jsou tam zbytečně velmi přísná.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/08/0859 GA
ČR „Odezva konstrukcí při statických a dynamických
zatíženích působených přírodní a lidskou činností“.
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Studničková, M. et al.: Assessment of Vibrational
Behaviour of Footbridges

Structural Eurocodes do not include adequate specifica-
tion to assess the vibrational behaviour of footbridges
under pedestrian loading. The French guide [6] specifies
useable pedestrian loading models and comfort criteria.
The calculation procedure for pedestrian loading and the
footbridge response is shown and comfort criteria are
specified. The procedure was applied on an existing foot-
bridge of the length of 84 m. The dynamic measurement
data were compared with the calculation.

Studničková, M. u. a.: Prüfung von Fußgangerbrücken
auf Vibrationen aus der dynamischen Belastung durch
Fußgänger  

Die Eurocodes gewähren keine ausreichenden
Unterlagen für die Prüfung der Annehmbarkeit der
Vibrationen von Fußgängerbrücken aus der Belastung
durch Fußgänger. Das französische Handbuch [6] führt
geeignete Modelle der Belastung durch Fußgänger und
Kriterien der Annehmbarkeit der Vibrationen an. Im
Artikel sind ein Verfahren für die Berechnung der
Belastung durch Fußgänger, die Antwort auf diese Be-
lastung und ein Vergleich mit den Kriterien angeführt.
Das Verfahren wurde an einer 84 m langen Fußgänger-
brücke angewandt, und es wurden die Berechnungs-
ergebnisse mit den Ergebnissen dynamischer Messungen
an der Brückenkonstruktion verglichen.

http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2011
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Článek prezentuje pilotní výsledky nově budované
metodiky a programových nástrojů pro parametrický
návrh tvarově složitých konstrukcí. Místo vývoje mono-
litického softwarového řešení je důraz kladen na propo-
jení architektonických a statických programů, které na-
bízejí dostatečné možnosti rozšíření, a to díky otevřenos-
ti zdrojového kódu a/nebo skriptování. Výsledky tří
studií, získaných pomocí modeláře Rhinoceros® a pro-
gramu OOFEM, prokazují, že navrhovaná metodika a
vyvinuté programové prostředky umožňují dosáhnout
větší flexibility a rychlosti při architektonickém návrhu,
a tím i atraktivnějších a odvážnějších konstrukcí.

Úvod
Ve stavebním průmyslu se v současné době stále častěji

prosazuje projektování založené na principu BIM (Building
Information Model/Modelling) [1]. Často se hovoří o pře-
chodu od navrhování založeném na CAD (Computer-Aided
Design) k BIM, a to podobně jako se v minulosti odehrál
přechod od manuálního kreslení s využitím rýsovacího prk-
na ke CAD. Pojem BIM zahrnuje proces vytváření a spravo-
vání dat o stavebním dílu během celého jeho životního cyk-
lu. Výsledkem pak je „informační model budovy“, který
integruje všechny informace o stavbě počínaje architekto-
nickým návrhem (geometrii budovy, prostorové vztahy),
konstrukčním návrhem (projektovou dokumentaci, statické
schéma) až po proces výstavby a údržby (prováděcí výkre-
sy). Obvykle jde o trojrozměrný model vytvářený pomocí
specializovaných CAD-BIM systémů. Díky tomuto integ-
račnímu procesu mohou architekti, stavební inženýři, sta-
vební firmy a vlastníci budov efektivněji vytvářet a koordi-
novat digitální dokumentaci k objektu tak, aby byla možná
jeho změna v kterékoli fázi projektu. Cíleně byl pro potřeby
BIM navržen datový model Industry Foundation Classes [2],
který má usnadnit sdílení dat napříč různými počítačovými
aplikacemi používanými ve stavebnictví.

Z uvedených faktů se zdá být zřejmé, že budoucnost spo-
lupráce mezi stavebními profesemi spočívá v koncepci BIM.
V jistých případech je nicméně tento přístup příliš těžkopád-
ný. Jde hlavně o počáteční fáze architektonického návrhu
(záměr, studie), které jsou charakteristické úzkou interakcí
s objednatelem a ověřováním základních koncepcí projektu,

a BIM je tedy v tomto stadiu zbytečně složitý a obecný.
Poznamenejme, že tato fáze trvá zpravidla  několik měsíců
(v extrémních případech i let) a vyžaduje nezanedbatelné
finanční prostředky. Je tedy žádoucí, aby architekt již v této
etapě navrhování ověřil, zda projektovaná konstrukce nemá
zásadní prohřešky proti principům statického působení, kte-
ré by bylo v pozdějších stadiích nesnadné a nákladné
odstranit.

Z těchto důvodů se omezíme na zlepšení spolupráce pou-
ze mezi dvěma subjekty, a to architektem (projektantem) a
statikem ve fázi koncepčního návrhu objektu. Samozřejmě,
že i v rámci takto omezené spolupráce je výhodné se držet
základních myšlenek BIM, kdy je ke každému elementu při-
řazena dodatečná informace o materiálu, zatížení a geome-
trických charakteristikách. Výsledný datový formát je poté
využíván sadou jednoduchých nástrojů, umožňujících inter-
aktivní výpočet mechanické odezvy topologicky složitého
architektonického modelu. Důraz je přitom kladen na modu-
lární strukturu nástrojů, která umožňuje kombinovat existu-
jící volně dostupné a komerční architektonické modeláře a
výpočetní balíky [3]. To významně rozšiřuje jejich použitel-
nost v porovnání s nedávno vyvinutými produkty, které jsou
založeny na monolitickém návrhu softwaru, např. [4], [5].
Celá sada těchto nástrojů je volně k dispozici [6] případným
zájemcům ze ziskového i neziskového sektoru, zejména pak
studentům s umělecko-technickým zaměřením.

Metodologie
Při spolupráci mezi architektem a statikem narážíme na

zásadní nekompatibilitu obou profesí ve smyslu priorit kla-
dených na počítačový model. Zjednodušeně lze říci, že
zatímco architekt klade největší důraz na estetiku vnějšího
pláště budovy, statika naopak zajímá především to, co se
skrývá „pod skořápkou“. Provedení statického výpočtu
přímo na architektonickém modelu, který představuje sku-
tečný trojrozměrný tvar konstrukce, je ve většině případů ne-
-li nemožné, tak přinejmenším velmi složité a neefektivní.
Proto je nezbytné model geometricky maximálně zjednodu-
šit, samozřejmě při zachování staticky výstižného výpočet-
ního schématu. Typicky tuto transformaci provádí inženýr-
-statik na základě svých zkušeností a profesních znalostí.
Plná automatizace tohoto procesu je tedy velmi obtížná, a to
i při důsledném využití metodiky BIM, jak bylo diskutová-
no výše.

Naším cílem je proto vývoj jednoduchého programového
nástroje pro statickou analýzu hmotových nebo tvarových
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studií. Předpokládá se přitom, že architektonický model re-
prezentuje pouze nosnou konstrukci objektu, a lze tudíž pro-
vést jeho (téměř) automatickou konverzi na výpočtové sché-
ma (téměř) bez zásahu statika. V parametrickém modeláři,
běžně používaném v moderní architektuře, lze takového
předpokladu dosáhmout využitím skriptů (sekvencí příka-
zů), které na základě vytvářeného architektonického modelu
generují odpovídající statické schéma. Ze základních nástro-
jů BIM se k takovému účelu nabízí možnost využití objek-
tového modelování. Jeho výhody lze stručně demonstrovat
na příkladu nosníku s obdélníkovým průřezem. V klasickém
architektonickém modelu je nosník vykreslen na výstupním
zařízení a udržován v paměti jako soustava dvanácti úseček
topologicky svázaných s uzly umístěnými v jeho vrcholech
(obr. 1b). V objektovém modelování však uživatel zkonstruuje
pouze jedinou úsečku typu „prut“, jemuž přiřadí vlastnost
„průřez“, v tomto případě obdélníkový (obr. 1a). Konstruk-
ci z objektů pak můžeme zobrazit nebo exportovat v „návr-
hovém módu“ zobrazujícím nosník jako trojrozměrné těleso
(obr. 1b). Ve „statickém módu“ se tentýž nosník zpracovává
pouze jako úsečka, která je při statické analýze nahrazena
liniovými konečnými prvky s prostorovými stupni volnosti
(obr. 1c).

Obr. 1. Objektový model prostého nosníku s obdélníkovým
průřezem

Díky tomuto přístupu může architekt vizuálně kontrolovat
skutečnou podobu namodelované konstrukce, a zároveň má
k dispozici statický výpočtový model. Obdobně jako je priz-
matickému prutu z obr. 1 přiřazena úsečka reprezentující
jeho výpočtový obraz, lze i jiným geometrickým prvkům
(desce, stěně, skořepině atd.) přiřadit jejich výpočtové ekvi-
valenty. Koncepce zvoleného softwarového řešení je uvede-
na v obr. 2. Je dodržen modulární přístup, přičemž každý
z modulů je odpovědný za část komunikace statik-designér.

Zatímco zásuvné moduly (dostupné zatím pouze pro mode-
lář Rhinoceros®) a konvertor MIDAS [7] (Multifunctional
Interface between Design and Mechanical Response Solver)
jsou nově vytvářeny, zbylé součásti představují existující,
převážně komerční, programy [8]. Výjimkou je otevřený
konečněprvkový balík OOFEM [9], který byl v rámci této
studie rozšířen o některé nové elementy a funkce. V popsa-
ném řetězci chybí zmínka o generování sítě konečných
prvků na výpočetním modelu, modely prezentované v této
studii jsou totiž konstruovány pomocí NURBS (Non-Uni-
form Rational B-Spline) křivek, se kterými dostupné progra-

my neumějí pracovat. Proto byla sí� konečných prvků vytvá-
řena přímo v modeláři. Obecnější možností je předat konver-
toru MIDAS pouze geometrii modelu a ten sí� konečných
prvků vygeneruje pomocí externího programu. Pak by byl
řetězec zobrazený na obr. 2 doplněn o buňku „Generátor
sítě“ ležící mezi zásuvnými moduly a MIDAS.

Zásuvné moduly slouží primárně k obohacení existujícího
objemového modelu o informace nezbytné pro statickou
analýzu. Standardní průběh přípravy výpočetního modelu
pomocí modulů:

1. vytvoření architektonického modelu;

2. úpravy modelu pro potřeby analýzy – odstranění 
detailů, nenosných prvků atd.;

3. generování sítě konečných prvků;

4. přiřazení průřezů (pomocí identifikačních čísel) 
daným částem (nosné) konstrukce;

5. přiřazení materiálů (pomocí identifikačních čísel) 
daným částem konstrukce;

6. podepření daných částí konstrukce zvoleným 
typem podpor;

7. zatížení daných částí konstrukce zvoleným typem 
zatížení (zpravidla dostačuje vlastní tíha konstrukce,
aby byla odhalena většina slabých míst koncepčního
návrhu [10]);

8. spuštění automatického zpracování a výpočtu.

Základní průřezové a materiálové charakteristiky jsou spra-
vovány v externí databázi. Po spuštění automatického zpra-
cování jsou data (vlastní geometrie a ostatní pomocné infor-
mace) předávány konvertoru MIDAS pomocí souborů ve
formátu VTK [11] (Visualization ToolKit), ve stejném for-
mátu jsou získány i výsledky statického výpočtu. Ty lze ná-
sledně zobrazit přímo v modeláři nebo ve volně dostupných
prohlížečích (Paraview, MayaVi [12]).

Hlavním programem z vytvářené sady nástrojů je MIDAS.
V nejjednodušším případě (při úplné shodě statického a ar-
chitektonického modelu) provede pouhou konverzi dat přija-
tých z modeláře na vstupní datový soubor pro statický pro-
gram, tj. vybere z databáze materiály a přiřadí je konečným
prvkům, předepíše požadovaná zatížení atd. Pro složitější
scénáře jsou v programu implementovány i další funkce,
jako je např. vyhledávání a slučování totožných uzlů a ele-
mentů v síti konečných prvků, detekce a mazání elementů
nulových rozměrů, kontrola kvality sítě, detekce podoblastí
separovaných od hlavní řešené oblasti, detekce nepodepře-
ných konců příhradových prutů, integrace vyztužení do řeše-
né konstrukce, možnost přípravy dat pro paralelní výpočet.
Z výčtu vlastností programu MIDAS je zřejmé, že jde o
nástroj s relativně jednoduchými, ale výkonnými funkcemi,
které mohou být díky otevřenosti zdrojového kódu dle potře-
by rozšiřovány, např. při řešení nestandardních úloh s kom-
plikovanou geometrií a topologií.

Příklady
Navrhovaný koncept integrovaného návrhu je ověřen na

třech příkladech. Studie byly vypracovány ve spolupráci
architektonického ateliéru FLOW [13], [14] na Fakultě
architektury ČVUT (FA ČVUT), architektonického studia
CUBESPACE [15] a Federica Díaze [16]. Tyto ateliéry se
zabývají tzv. digitální nebo též algoritmickou architekturou
a ke generování tvarů budov primárně využívají počítačové
algoritmy [17]. Stavby jsou pak většinou natolik vzdáleny
od klasických schémat, že je bez počítačové podpory často
obtížné kvalifikovaně odhadnout statické působení a případ-

Obr. 2. Sled programů použitých při analýze 
architektonického modelu

obzor_05_2011.qxp  2.5.2011  16:34  Stránka 143



144 STAVEBNÍ OBZOR 5/2011

ná slabá místa konstrukce. Všechny prezentované výsledky
byly získány pomocí modeláře Rhinoceros a statického soft-
waru OOFEM.

První příklad skleněného rodinného domu představuje
ideální situaci, kdy model hmotové studie skořepinové kon-
strukce přímo reprezentuje nosnou konstrukci a vlastní ana-
lýza může proběhnout automaticky. Konstrukce Annelida
naopak představuje staticky a konstrukčně heterogenní
strukturu kombinující systém prutů a skořepin. Poslední
konstrukce Geometric Death Frequency-141 demonstruje
především schopnost heuristických analýz modulu MIDAS
převést velmi složitou prostorovou úlohu na mnohem jedno-
dušší prutový systém, a tím výrazně požadovaný výpočetní
čas redukovat.

Příklad 1 – Skleněný rodinný dům
Stavbu navrhl Tomáš Tatýrek v rámci semestrálního pro-

jektu [18] na FA ČVUT jako soubor několika skleněných
obytných buněk s označením SLC (space, light, curve – pro-
stor, světlo, křivka). V této stavebnici si rozložení, velikost
a počet buněk volí každý investor individuálně. Typicky se
dům skládá z 5-8 buněk poskládaných do tvaru vějíře, v němž
jedna buňka obvykle představuje jeden pokoj. Detailní
návrh buňky (prostupy skleněnou stěnou atd.) byl proveden
až v dalších fázích návrhu. Posuzována byla jedna vybraná
buňka (obr. 3a). Ze statického hlediska  jde o samonosnou
skořepinovou konstrukci o charakteristických rozměrech cca
12x9x4 m, navrženou z izolačního dvojskla a podepřenou
pouze v místě styku se zemí. Architektonický model byl vy-
tvořen v programu Rhinoceros pomocí jedné NURBS plo-
chy. Požadavkem autora bylo ověřit, zda je zvolený tvar kon-
strukce vhodný vzhledem k zatížení vlastní tíhou, v opačném
případě identifikovat kriticky namáhané oblasti pro jeho
následnou optimalizaci.

Model je tvarově čistý, konstrukčně jednotný a lze ho bez
úprav použít pro statickou analýzu. Zadání tedy představuje
modelový případ hmotové studie, v níž lze vzhledem k jed-
notnému konstrukčnímu systému předpokládat minimální
zásahy uživatele-architekta a je možné přímo přistoupit
k řešení statické odezvy. Za tímto účelem bylo nutné v mo-
deláři provést tyto kroky (včetně generování sítě konečných
prvků z důvodu použití NURBS plochy):

1. převést NURBS plochu na trojúhelníkovou sí� a v ob-
lasti jejího vertikálního „švu“ vynutit identickou polohu
každého zdvojeného uzlu (obr. 3b);

2. zapnout požadavek na slučování zdvojených uzlů – plo-
cha ve švu se spojí v celek;

3. označit uzly, ve kterých mají být podpory;

4. všem trojúhelníkům přiřadit shodné identifikační číslo
tlouš�ky skořepiny a materiálu;

5. všem trojúhelníkům přiřadit zatížení vlastní vahou;

6. spustit výpočet.

Další kroky probíhají automaticky. Exportovaný VTK sou-
bor byl zpracován konvertorem MIDAS přesně dle shora
uvedených pokynů uživatele, tj. odstranění duplicitních
bodů vzniklých na švu NURBS plochy, zatížení vlastní va-
hou, přiřazení tlouštěk a materiálů jednotlivým konečným
prvkům. Při zpracování byla v některých případech deteko-
vána špatná kvalita konečných prvků, a proto byl vytvořen
nový VTK soubor s jejím ohodnocením pro případné úpra-
vy sítě (obr. 3b). Po zpracování byla data předána řešiči
OOFEM. Jako výsledek výpočtu byl vygenerován další VTK
soubor s vypočtenými mechanickými veličinami (posuny a
napětí, viz obr. 3c), které byly následně načteny programem
Rhinoceros a vyhodnoceny uživatelem.

a)

Obr. 3. Buňka SLC, architektonický a statický model 
a – pohledy na konstrukci
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Obr. 3. Buňka SLC, architektonický a statický model 
b – kvalita prvků; 1 – dobrá, 6 – špatná, vyznačena poloha

„švu“ NURBS plochy), c – posunutí od vlastního zatížení [mm] 
na deformované konstrukci

Příklad 2 – Annelida
Předešlý příklad demonstruje jednoduchou konstrukci, u níž

bylo nezbytné vykonat pouze několik úkonů a vlastní model
nebylo nutné jakkoli upravovat. Konstrukce Annelida na-
opak demonstruje jednu ze skupiny konstrukčně složitějších
úloh, kde původní model bylo nutné zjednodušit pro násled-
nou statickou analýzu. Zjednodušenou verzi ocelové lávky
o rozměrech 44x8x12 m navrhl Lukáš Kurilla v rámci diplo-
mové práce [19]. Kostra konstrukce je složena z ocelových
trubek, kde přímé pruty vytvářejí okrajové hrany opakující-
ho se geometrického vzoru zborceného čtyřúhelníku (obr. 4a).
Každý vrchol čtyřúhelníku je vyztužen obloukovým nábě-
hem, a to ze dvou rovinných plechů, které jsou zarovnány
s okraji trubky (obr. 4b). Konstrukce je podepřena na obou
koncích vždy ve dvou bodech. Architektonický model byl
vygenerován automaticky pomocí parametrizovaného skrip-
tu. Na základě výsledků statické analýzy pak dochází k úpra-
vě těchto parametrů a následné optimalizaci tvaru.

Jak je patrné z obr. 4, architektonický model je již vytvo-
řen s ohledem na technologii provádění jednotlivých detailů.
Hrany čtyřúhelníků jsou modelovány z prutů kruhového
průřezu a dvojice plechů s odpovídající vzájemnou vzdále-
ností. Z takto koncipovaného modelu by samozřejmě bylo
možné vygenerovat detailní sí� skořepinových nebo objemo-
vých konečných prvků, jako např. v [5], tyto prvky by však
na stěnách trubek byly nepřiměřeně malé. To by vedlo k vel-
kému počtu stupňů volnosti úlohy a značným problémům

s výpočtem na běžně užívaných osobních počítačích. Nejed-
noznačný by v případě takového pojetí zůstal i způsob při-
pojení dvojice souběžných přímých prutů, které jsou díky slo-
žité topologii konstrukčních prvků lehce mimoběžné. V archi-
tektonickém návrhu jsou mezi nimi sice vloženy tenké pruty,
ale mají pouze estetický význam. Z těchto důvodů bylo
nutné upravit skript generující konstrukci tak, aby byly trub-
ky modelovány pomocí křivek nulového průřezu a zdvojený
plech jako přiléhající náběh reprezentovaný jednoduchou
rovinnou plochou (obr. 5).

Další kroky jsou shodné s předchozím příkladem nesou-
měrné skořepiny, tj. výběr podpor, přiřazení materiálů, prů-
řezů atd. Sí� byla opět generována v programu Rhinoceros a
na styku prutových a skořepinových prvků byly vynuceny
souhlasné polohy uzlů, které byly sloučeny programem
MIDAS.

Obr. 4. Annelida, architektonický model
a – celek, b – detail vyztuženého styčníku

Obr. 5. Annelida, statický model
a – celek, b – detail vyztuženého styčníku

Příklad 3 – Geometric Death Frequency-141
Na posledním příkladu předvedeme použití představené

sady nástrojů na nestandardní konstrukci uměleckého díla

b)

c)

a)

b)

a)

b)
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Geometric Death Frequency-1411, instalovaného Frederi-
cem Díazem v MASS MoCA (Massachusetts Museum of
Contemporary Art) [20]. Konstrukce zde z obdobných důvo-
dů jako v případě lávky nemohla být posouzena automatic-
ky, a navíc bylo třeba při jejím zpracování nutné obohatit
MIDAS o další funkce. Jde o skulpturu představující vlnu,
která vznikne proniknutím určitého množství tekutiny do
ohraničeného prostoru ve tvaru kvádru. Pohyb tekutiny byl
simulován digitálně a z vytvořené animace byl vybrán jeden
snímek tvaru vlny. Získaný prostorový tvar byl posléze vypl-
něn dutými kuličkami z plastu ABS ∅ 47 mm s tlouš�kou
stěny 1 mm, sestavených v pravidelném rastru (obr. 6).
V místech dotyku jsou kuličky navzájem slepeny a vytvá-
řejí tak samonosnou prostorovou konstrukci složenou
z přibližně 420 tisíc kusů. Toto množství vylučuje ruční
úpravy a kontrolu detailů a celý proces musel být plně
automatizovaný.

Pro potřeby statického posudku byla část konstrukce ve
tvaru klenby čítající cca 250 tisíc kuliček převedena na sí�
složenou z prutových prvků, kde ve středu každé kuličky byl
umístěn uzel sítě a každému lepenému spoji odpovídal jeden
prut spojující odpovídající středy (obr. 6, obr. 7). Momento-
vá únosnost a tuhost prutů byly určeny experimentálně, zatě-
žovací zkouškou konzoly vytvořené z 10 kuliček 2. Tuhost
byla navíc ověřena detailní konečněprvkovou simulací v
systému ANSYS. Podpory byly umístěny do uzlů příslušejí-
cích kuličkám přilepeným k pevnému podkladu. Konstrukce
byla posouzena na zatížení vlastní tíhou a sněhem. Celý pro-
ces přechodu od vlny z homogenního materiálu ke koneč-
něprvkové síti byl řízen sadou jednoúčelových skriptů v pro-
gramu Rhinoceros. Pomocí konvertoru MIDAS byla sí� nej-
prve validována, tj. byla kontrolována duplicita prvků a uzlů
a uzly nespojené s hlavním celkem (kuličky vznášející se ve
vzduchu) byly vyloučeny jak z výpočtu, tak z následné rea-
lizace [20]. Po geometrické úpravě sítě byly přidány podpo-
ry a zatížení a vytvořen VTK soubor. Ten byl vizuálně
překontrolován, zda při automatickém zpracování nevznikla
nějaká zásadní chyba, např. v podobě deformace vnějšího
tvaru. Poté byla úloha předána statickému programu
OOFEM a ze získaných výsledků byly do modeláře předány
relevantní informace o překročení únosnosti struktury (obr. 7).
Vzniklý výpočtový model měl přibližně 800 tisíc stupňů
volnosti, a bylo proto nutné při analýze použít iterační řešič
s předpodmíněním IML [21]. Tento řešič však vykazuje
špatnou konvergenci pro konstrukce s výrazně proměnnou
tuhostí, což je právě analyzovaná konstrukce, kdy je promě-
na její tuhosti způsobena dlouhými a tenkými výběžky stří-
kající kapaliny. Do programu MIDAS byla proto přidána
funkce, která odstraňuje výběžky o tlouš�ce 1 až 2 kuliček.
Při praktickém použití funkce bylo odstraněno přibližně 1 %
uzlů a prutů, což nemělo vliv na celkovou únosnost kon-
strukce, zatímco čas výpočtu se výrazně zkrátil, někdy i na
desetinu původní doby. Analýzou byla detekována slabá
místa (obr. 7) a konstrukce byla následně upravena – byl
vybrán jiný snímek z digitální animace a na vhodná místa
byly přidány nebo ubrány kuličky zahuštěním rastru nebo
lokální změnou tvaru kapaliny. Tento proces optimalizace se
opakoval několikrát, než bylo dosaženo uspokojivého
výsledku, tj. frekvence č. 1413.

Závěr
Článek je věnován jedné ze součástí komplexního integro-

vaného návrhu tvarově složitých konstrukcí, a to výpočtu
jejich mechanické odezvy ve fázi koncepčního návrhu. Sou-
středili jsme se na maximální možnou automatizaci procesu
posouzení stavebně uměleckého díla v počátečních fázích
návrhu a z ní vyplývající úsporu času. Byla představena jed-
noduchá, ale účinná metodika, založená na rozhraní s otev-
řeným kódem, která umožňuje propojit existující statické a
architektonické nástroje. Poznatky získané z analýzy tří
reprezentativních návrhů lze shrnout do následujících bodů:

� je-li architektonický návrh vytvořen se zřetelem na ná-
sledné statické posouzení, je vlastní proces robustní, tj.
probíhá zcela bez zásahu uživatele;

� při složitějším návrhu stavby, který primárně zohledňuje
architektonické hledisko, je nutné provést zjednodušení
vytvářené konstrukce; následná statická analýza nicméně
může probíhat automaticky, bez zásahu statika;

� při řešení zcela unikátních a velmi rozsáhlých konstrukcí
je naopak nutná spolupráce s odborníkem na statiku, nu-
merické metody a programování;

� ve všech případech bylo dosaženo výrazné časové úspory
v komunikaci statik-architekt (například při návrhu kon-
strukce Geometric Death Frequency-141 bylo 20 modifi-
kací modelu provedeno během 14 dnů).

Obr. 6. Geometric Death Frequency-141, vizualizace

Obr. 7. Geometric Death Frequency-141, 
statické schéma nevyhovujícího návrhu

(černě jsou označeny pruty s přesaženou momentovou únosností)

1 Viz http://www.massmoca.org/event_details.php?id=549; na http://vimeo.com/16019145 lze zhlédnout vlastní proces výroby konstrukce.
Pro ilustraci ohlasu, který instalace konstrukce dne 23.10.2010 vyvolala, uve	me, že vyhledávač Google.cz nalezl na frázi „Geometric
Death Frequency-141“ 704 tisíc odkazů (údaj z 25.11.2010).

2 Alternativně by k použitému diskrétnímu modelu bylo možné použít víceúrovňového přístupu a modelovat konstrukci jako spojité prostře-
dí, s vlastnostmi materiálu odvozenými z analýzy reprezentativního objemu sestaveného z několika kuliček.

3 Frekvence č. 141 zde odkazuje na obraz proudící kapaliny ve 141. kroku simulace.
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Na závěr zdůrazněme, že naším cílem je nabídnout tvůr-
cům staveb podporu pro získání lepší představy o statickém
působení jejich návrhů. Taková statická analýza však v žád-
ném případě nemá a ani nemůže nahradit funkci statického
posouzení konstrukce v rozsahu požadovaném v pokroči-
lých fázích projektu (dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro provádění stavby).

Článek vznikl za podpory projektů FR-TI1/568 MPO a
1M 0579 MŠMT. 
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Svoboda, L. et al.: Mechanical Response of Dimen-
sionally Complicated Structures in Integrated Design

This paper presents pilot results of newly developed
methods and program tools for parametric design of
dimensionally complicated structures. Instead of the
development of a monolithic software solution, emphasis
is laid upon the integration of existing architectural and
structural programs, which offer ample opportunities
for enhancement thanks to the openness of the source
code and/or scripting. The results of three studies, gained
with the help of the Rhinoceros® design software as well
as the OOFEM program have proven that the developed
methods and program tools make it possible to achieve
higher flexibility and speed in architectural design thus
creating more attractive and imposing structures.

Svoboda, L. u. a.: Mechanische Reaktion von kom-
pliziert geformten Bauteilen im Umfeld des integrierten
Entwurfs 

Der Artikel präsentiert Pilotergebnisse einer neu
geschaffenen Methodik und von Programminstrumen-
ten für den parametrischen Entwurf von kompliziert
geformten Bauteilen. Anstelle der Entwicklung einer
monolithischen Softwarelösung wird Wert auf die Ver-
knüpfung der bestehenden architektonischen und statis-
chen Programme gelegt, die ausreichende Erweiterungs-
möglichkeiten bieten, und zwar dank der Offenheit des
Ursprungscodes und/oder des Scriptings. Die Ergebnisse
dreier mit Hilfe des Modellierungsprogramms Rhinoceros®

und des Programms OOFEM erhaltener Studien weisen
nach, dass die entworfene Methodik und die entwickel-
ten Programmwerkzeuge es ermöglichen, größere
Flexibilität und Schnelligkeit beim architektonischen
Entwurf und damit auch attraktivere und gewagtere
Konstruktionen zu erreichen.

materialvision      techtextil
mezinárodní odborné veletrhy

24. – 26. května 2011, Frankfurt nad Mohanem
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Zvýšení spolehlivosti malých datových souborů
pomocí doplňujících informací

Ing. Eva NOVOTNÁ, Ph.D.
prof. RNDr. Daniela JARUŠKOVÁ, CSc.

prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc. 
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha 

V některých oblastech inženýrství je obtížné získat
dostatečně velké soubory dat, které by byly spolehlivým
podkladem k získání parametrů teoretických rozdělení
potřebných pro spolehlivostní a rizikovou analýzu kon-
strukcí. Typickým příkladem je geotechnika. V článku je
navržen jednoduchý postup, založený na spojení základ-
ního souboru s dalšími daty, popřípadě s doplňujícími
informacemi získanými od experta.

Úvod
V oblasti geotechniky se často setkáváme s potřebou sta-

tisticky analyzovat materiálové parametry, jako je koheze,
úhel vnitřního tření, tuhost v tahu a tlaku, lomová houževna-
tost hornin apod. Tyto parametry jsou zpravidla získávány
laboratorními zkouškami, některé i zkouškami polními.
Vždy však jde o poměrně malé soubory, které nemohou zajis-
tit dostatečnou spolehlivost pravděpodobnostních výpočtů.

Je proto snahou doplnit získaná data o další informace. Na
jednu z možností upozornil v konferenčním příspěvku již
v roce 2004 Menčík [1] s odvoláním na [2]. Základní myš-
lenka spočívá v rozšíření souboru, který máme k dispozici,
o doplňující data, jež lze získat např. z databanky laborato-
ře. Navržený postup pracuje pouze se střední hodnotou a
rozptylem aktualizovaného souboru. Vzhledem k tomu, že
v geotechnice jsou považována za nejvhodnější logaritmic-
ko-normální a Weibullovo rozdělení – obě jsou tříparame-
trická, je v příspěvku aproximace dvou základních momen-
tů rozšířena o návrh aproximace třetího momentu, resp. šik-
mosti. 

Příspěvek je členěn do několika oddílů. První dva jsou
věnovány připomenutí, jak se určují odhady výběrových
charakteristik z datových souborů a popisu parametrických
rozdělení včetně algoritmů [3], jimiž lze přejít k jejich para-
metrům. Třetí oddíl se zabývá samotnou aktualizací vstupní-
ho souboru. V prvním odstavci třetího oddílu je ukázán způ-
sob sestavení histogramu relativních četností aktualizované-
ho souboru. V dalším pak je uveden výpočet jeho výběro-
vých charakteristik. Poslední odstavec tohoto oddílu se vě-
nuje možnosti využití matice spolehlivosti k hodnocení přes-
nosti experimentálních metod použitých k získání dat. K ře-
šení soustavy nelineárních rovnic pro výpočet parametrů
používaných rozdělení byly navrženy jednoduché programy
v prostředí MATLAB. 

Výběrové charakteristiky
Provedeme-li n-krát nezávisle na sobě měření téže veliči-

ny, získáme realizaci n-tice nezávislých stejně rozdělených
veličin, které říkáme náhodný vektor (X1, ..., Xn). Tomuto

vektoru říkáme náhodný výběr. Náhodné veličině Tn = T(X1,
..., Xn), kde T je funkce n náhodných proměnných, říkáme
statistika. Ta je opět náhodnou veličinou a lze ji sestrojit bez
znalosti těchto veličin. Statistiky konstruované k přibližné-
mu určení charakteristik viz [4].

Statistiky jsou určitými charakteristikami výběru. Nejčas-
těji používanou statistikou je výběrový průměr

(1)

který je prvním výběrovým obecným momentem a lze jej
použít jako míru polohy dat.

Druhý centrální moment se obvykle definuje ve tvaru

(2)

a lze jej použít jako míru rozptýlenosti (variability) dat. Tato
veličina je maximálně věrohodným odhadem rozptylu. Nej-
lepší nestranný odhad rozptylu je vyjádřen vztahem

(3)

který je v ČSN ISO 3534 uveden jako výběrový rozptyl.

Další dva vztahy určují k-tý centrální výběrový moment a
obecný výběrový moment 

(4)

Pro určení míry nesymetrie lze využít koeficient šikmosti,
který je dán vztahem

(5)

Jak již bylo zmíněno, statistika T je náhodná veličina a
jako taková má své charakteristiky, a to střední hodnotu ozna-
čovanou jako μ, rozptyl V(X) a směrodatnou odchylku σ.
Následující vztahy platí pro výběrový průměr. Střední hod-
nota výběrového průměru se dá zapsat jako

E (X
—

) = μ (6) 

a rozptyl výběrového průměru

(7)

Pro střední hodnotu výběrového rozptylu a rozptyl výběro-
vého rozptylu dle vztahu (2) platí 

(8)

kde Pokud použijeme vztah (3),
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platí pro střední hodnotu 

(9)

Vhodná parametrická rozdělení
V oblasti geotechniky se při statistické analýze často set-

káváme s modelováním dat pomocí logaritmicko-normální-
ho rozdělení [5], [6]; v případě, že analyzovaná data popisu-
jí pevnost materiálu, je užitečné Weibullovo rozdělení. V ná-
sledujících dvou odstavcích je krátký popis obou rozdělení a
jsou uvedeny algoritmy pro stanovení jejich parametrů z vý-
běrových charakteristik.

Logaritmicko-normální rozdělení
Z definice má náhodná veličina X logaritmicko-normální

rozdělení tehdy, jestliže náhodná veličina Y, pro niž platí

Y = ln (X – x0), (10)

má normální rozdělení. 
Pokud platí, že X > x0 , hustota veličiny X je vyjádřena

vztahem

(11)

Pro použití logaritmicko-normálního rozdělení i pro případy
se zápornou šikmostí, tedy jestliže X < x0, je možno uvažo-
vat Y = ln (x0 – X) a vztah (11) je nutné upravit 

(11’)

Tři parametry logaritmicko-normálního rozdělení x0, μ = μY

a σ = σY lze vyjádřit v závislosti na základních parametrech
veličiny X, tj. střední hodnotě μX, směrodatné odchylce σX a
šikmosti αX,

(12)

kde pomocná konstanta c je řešením kubické rovnice 

c3 + 3c = αx

a platí 

. (13)

Při absenci výše uvedených parametrů vycházíme z dolní-
ho a horního α/2 procentního kvantilu Q1 a Q2 a z modusu
xmod. Alternativně lze místo xmod využít střední hodnoty μx.
Řešením následující soustavy nelineárních rovnic

(14)

vyplynou hledané hodnoty parametrů x0, μy a σy. Podrobné
vztahy pro určení parametrů v tomto případě lze nalézt v [7].

Weibullovo rozdělení
Je odvozeno z modelu nejslabšího článku (obr. 1) a po-

užívá se např. pro modelování pevnosti. Další uplatnění na-
chází při výpočtech doby poruchy, nejčastěji u strojních sou-
částek. Zde se zaměříme na tříparametrické Weibulovo roz-
dělení.

Obr. 1. Model nejslabšího článku

Vyjdeme z pravděpodobnosti, že k porušení jednoho prv-
ku dojde s pravděpodobností P1, takže porucha řetězce
nastane s pravděpodobností 

(15)

Při poslední úpravě jsme předpokládali, že P1 je malé (P1 → 0)
a n je velké (n → ∞), přičemž nP1 ≈ konst. Poté jsme zaved-
li označení 

(16)

kde σ0, σq a c jsou parametry Weibullova rozdělení, a využili
vztahu

(17)

Snadno nahlédneme, že Pf = [Σ < σ ] = FΣ (σ ) je vyjádře-
ním distribuční funkce pevnosti. Odtud vyplyne hustota roz-
dělení jako

(18)

Parametry rozdělení σ0, σq a c můžeme stanovit z výběro-
vých charakteristik vstupního souboru za využití momento-
vé metody [8], [9], [10] 

(19)

(20)

kde 

Aktualizace pomocí druhého datového
souboru

Výsledný soubor
Jak již bylo zmíněno v úvodu, stále častěji se setkáváme

s nutností odhadnout charakteristiky parametrického rozdě-
lení uvažované veličiny z malého množství dat. Pokud má-
me k dispozici jiný soubor dat, naměřený například v minu-
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losti, je jednou z možností přidat jej k základnímu souboru,
a rozšířit tak informace o hledaném rozdělení. Jednotlivé
soubory mohou být obecně získány různými metodami.
Teoreticky vzato, aby výsledky různých měřicích metod
byly porovnatelné, měly by být podloženy vzájemnou trans-
formací [11]. Získáme tedy nový soubor Z, vytvořený ze zá-
kladního souboru X o n prvcích a souboru Y o m prvcích.
Předpokládáme, že jde o situace, kdy z předchozích zkušenos-
tí či ze znalosti expertů je dopředu znám vhodný typ pa-
rametrického rozdělení pro statistickou analýzu dané veličiny.

Je nutné upozornit, že pokud se budou vstupní soubory
výrazně lišit, jde zřejmě o vzorky s odlišnými vlastnostmi, a
nelze proto data ze souboru Y použít k aktualizaci původní-
ho souboru X. Názorně lze ověřit vhodnost použití souboru Y
k upřesnění souboru X sestavením jejich společného histo-
gramu relativních četností. 

Váhy souborů, které jsou dány počtem prvků, mají vý-
znam pravděpodobnosti, s jakou bude hodnota ze společné-
ho rozdělení pocházet právě z původního souboru X, resp. Y,

(21)

Relativní četnosti nZ pro aktualizovaný soubor Z můžeme
určit z histogramů relativních četností původních souborů
při uvažování pravděpodobností P[X] a P[Y] jako  

(22)

kde nX, popř. nY, jsou relativní četnosti pro data ze souboru X,
resp. Y. Histogramy relativních četností pro dva datové sou-
bory jsou vyneseny na obr. 2, pro soubor Z (bílou čarou),
který odpovídá rozdělení dat ve výsledném souboru, je
vyznačen na obr. 3. Soubor Z můžeme aproximovat vhod-
ným parametrickým rozdělením. Příklad kombinace ne-
vhodných vstupních souborů je na obr. 4. Na první pohled je
zřejmé, že výsledný soubor není možné aproximovat jedno-
duchým parametrickým rozdělením.

Obr. 2. Histogramy relativních četností pro dva datové soubory

Obr. 3. Výsledný histogram (bílá čára) relativních četností 

Obr. 4. Výsledný histogram (bílá čára) relativních četností  

Stanovení charakteristik aktualizovaného souboru 
Nové výběrové charakteristiky pro soubor Z lze získat

pomocí vztahů (23) až (27). Vztah (23) určuje odhad aktua-
lizované střední hodnoty souboru Z. Za přesnější odhad je
považován ten, který byl určen z více dat, a proto s uváže-
ním vztahů (21)

(23)

Pro druhý moment, tedy pro výběrový rozptyl, dostaneme
dosazením (23) do (2) a úpravou toto vyjádření

(24)

Vztah (25) určuje třetí moment, resp. koeficient šikmosti

(25)

kde M3Z se určí ze vztahu (26), který vyplynul úpravou z (4)
pro k = 3,

(26)

Momenty M3X, popř. M3Y, je možné určit takto

(27)

Předchozí vztahy lze použít i tehdy, pokud k aktualizaci sou-
boru X nemáme všechna data souboru Y, ale pouze střední
hodnotu, směrodatnou odchylku a koeficient šikmosti.

Samozřejmě, pokud je základní soubor dat dostatečně
velký, lze ve vztazích (23) až (27) položit m = 0, čímž tyto

Obr. 5. Aktualizované rozdělení Z (tečkovaná čára) 

Δ
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vztahy přejdou na výchozí vzorce (1) až (5). Parametrická
rozdělení výchozích proměnných X, Y a aktualizované pro-
měnné Z znázorňuje obr. 5.

Porovnání parametrického rozdělení a histogramu relativ-
ních četností aktualizovaného souboru Z ukazuje obr. 6. Byl
proveden test χ2 dobré shody, který v tomto případě proká-
zal oprávněnost použití parametrického rozdělení.

Obr. 6. Porovnání histogramu a parametrického rozdělení 
(relativní četnosti jsou děleny šířkou třídy Δ)

Aktualizace maticí spolehlivosti
Další informace lze do výpočtu zavést formou matice spo-

lehlivosti vyjadřující výstižnost použitých metod. Můžeme
mít například méně dat získaných metodou, která však dává
přesnější výsledky, a naopak. Matici spolehlivosti je třeba
sestavit expertním odhadem (tab.1). Prvky matice
P[ExX⏐X] a P[ExY⏐Y] stanoví expert a vyjadřují jeho důvě-
ru v kvalitu dat získaných příslušnou metodou. (Například
P[ExY⏐Y] = 0,9 vyjadřuje, že 90 % dat ze souboru Y bude
výstižně popisovat měřenou veličinu, v 10 % může jít o chy-
by.) Součet P[ExX⏐X] a P[ExY⏐X], popř. P[ExY⏐Y] a
P[ExX⏐Y], musí být roven jedné. Původní pravděpodobnos-
ti (21) potom aktualizujeme pomocí věty o úplné pravděpo-
dobnosti.

Tab. 1. Spolehlivostní matice dvou metod stanovená expertem

Uvažujme, že máme 6 dat ze souboru X a 3 data ze soubo-
ru Y, pak podle (21)

a

Potom zohledníme expertní matici spolehlivosti

P[ExX] = P[ExX⏐X]⋅P[X] + P[ExX⏐Y]⋅P[Y] = 0,5 0,66
—

+ 0,1 0,33
—

= 0,366
—

a

P[ExY] = P[ExY⏐X]⋅P[X] + P[ExY⏐Y]⋅P[Y] = 0,5 0,66
—

+ 0,9 0,33
—

= 0,633
—

.

Stejně jako u původních vah je i součet aktualizovaných
pravděpodobností roven jedné. 

Vliv uplatnění aktualizovaných pravděpodobností na
výsledné rozdělení proměnné Z je patrný z obr. 7. Dochází k
poklesu maximální hodnoty hustoty pravděpodobnosti zvět-
šení rozptylu a posunu rozdělení doprava. Porovnání para-
metrického rozdělení (obr. 7) a histogramu relativních čet-
ností, určených pomocí aktualizovaných pravděpodobností
P[ExX] a P[ExY], je na obr. 8.

Obr. 7. Změna aktualizovaného souboru po zahrnutí matice
spolehlivosti do výpočtu

(Z´ – výsledný soubor bez zahrnutí matice spolehlivosti – viz obr. 4) 

Obr. 8. Porovnání histogramu relativních četností 
s logaritmicko-normálním rozdělením (relativní četnosti 

jsou děleny šířkou třídy Δ)

Stejně jako v předcházejícím odstavci byl proveden test χ2

dobré shody. I v tomto případě lze toto parametrické rozdě-
lení použít pro další statistickou analýzu.

Závěr
V článku byla popsána možnost využití doplňujících in-

formací k aktualizaci datového souboru pomocí vhodného
doplňujícího souboru vztaženého k téže proměnné. Je uká-
zán způsob vytvoření výsledného histogramu z původních
vstupních souborů. Aby výsledné parametrické rozdělení
opravdu zohledňovalo skutečná data, je třeba posoudit vhod-
nost doplňujícího souboru právě pomocí kombinace histo-
gramů. Při aktualizaci je možno uvážit i míru přesnosti
metod, pomocí nichž byly jednotlivé soubory získány, a to
pomocí spolehlivostní matice. 

Alternativně lze druhý soubor nahradit expertním odha-
dem parametrického rozdělení. V tomto případě se doporu-
čuje využít odhadu horního a dolního kvantilu a modu, popř.
střední hodnoty. V článku jsou uvedeny výsledky aplikace
popsaného postupu na jednoduchém příkladu.
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Novotná, E. et al.: Reliability Improvements of Small
Database Files Based on Additional Knowledge 

In certain fields of engineering, such as geotechnics, it is
rather difficult to obtain sufficiently large database files,
which would make it possible reliably to assess certain
parametric distributions of variables. In this paper, a
simple procedure consists in conjunction of a given data
file with a complementary one or with a piece of addi-
tional information delivered by an expert.

Novotná, E. u. a.: Erhöhung der Zuverlässigkeit kleiner
Datenbestände mit Hilfe ergänzender Informationen 

In manchen Gebieten des Ingenieurwesens ist es
schwierig, ausreichend große Datenbestände zu erhal-
ten, die eine zuverlässige Unterlage zur Gewinnung der
für die Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse notwendigen
Parameter theoretischer Verteilungen wären. Ein typi-
sches Beispiel ist die Geotechnik. Im Artikel wird ein ein-
faches Verfahren vorgeschlagen, das auf der Ver-
bindung einer Basisdatei mit weiteren Daten beziehungs-
weise mit von einem Experten erhaltenen ergänzenden
Informationen basiert.

Využití skupenských přeměn teplonosných
látek pro zvyšování efektivnosti soustav
TZB
Ing. Josef Bahr

Práce se zabývá využitím materiálů se skupenskou změnou
PCM k akumulaci tepelné energie. Při experimentálním
měření byl použit prototyp akumulačního elementu PCM
s teplotou skupenské přeměny +65 ˚C. Cílem je experimen-
tální ověření použití PCM a návrh řešení, které umožní po-
užívání akumulace tepelné energie s využitím PCM v praxi.

Využití solární energie pro systémy TZB 
v nízkoenergetických budovách
Ing. Soňa Bártová

Dizertace analyzuje sluneční záření dopadající na území ČR
se zaměřením na vnější okrajové podmínky a klimatická
data. Na základě výpočetního modelu vybírá místa v repub-
lice vhodná pro umístění solárních kolektorů. V experimen-
tální části práce se rozebírá  měření na vybraném objektu a
jeho hodnocení.

Inovace vybraných stěrkových 
a omítkových hmot druhotnými surovinami
Ing. Ondřej Horký

Zkoumá se možnost využití druhotných surovin při výrobě
omítkových a stěrkových hmot. Důraz je kladen na substitu-
ci původních složek předem vybraných materiálů druhotný-
mi surovinami při zachování odpovídajících fyzikálně
mechanických a fyzikálně chemických vlastností. 

Integrovaný systém znovuužití 
odpadních vod
Ing. Beáta Jánošová 

Dizertace hodnotí potenciál opětovného použití odpadních
vod v České republice. Na základě analýzy vybraných vodo-
hospodářských dat a jejich modelování byly určeny regiony,
které jsou vhodné pro aplikaci systémů recyklovaných
odpadních vod. V těchto regionech byly navrženy ČOV při-
způsobené následnému použití čištěných odpadních vod.

Použití metod umělé inteligence 
při operativním řízení povodňových 
průtoků nádrží
Ing. Lubomír Jaroš

Řídicí algoritmus odtoku vody z nádrže v průběhu povodňo-
vé situace se pro deterministickou předpově	 přítoku vody
do nádrže navrhuje s využitím metod umělé inteligence. Byl
ověřen stochastický přístup k řízení nádrže za povodňové
situace, přičemž simulace chování nádrže za povodňové si-
tuace byla naprogramována v prostředí Matlab.

�dizertace
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Vliv prostředí na životnost tepelně izolačních 
systémů 

Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.
Ing. Jan KOČÍ

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

prof. Xinying LU
Tsinghua University, Department of Civil Engineering

Beijing

Posouzení životnosti tepelně izolačních systémů včetně
vnější omítky je provedeno pomocí počítačové analýzy.
Pro popis transportu tepla a vlhkosti v porézních mate-
riálech je zvolen difúzní model, který slouží k identifikaci
zmrazovacích cyklů v  konstrukci při použití různých
klimatických dat – referenčního roku pro Prahu, Peking
a Harbin. Počítačová analýza je provedena na póro-
betonové nosné konstrukci opatřené tepelnými izolacemi
na bázi minerální vlny a polystyrenu včetně aplikace
vnější omítky. 

Úvod
Návrh a posuzování zateplovacích systémů se provádí

zpravidla na základě tepelně technických norem (české a
evropské), kde je hlavním mechanismem a kritériem tran-
sport tepla. Šířením vlhkosti se normy zabývají pouze v ro-
vině transportu vodní páry v ustáleném stavu. To představu-
je značné riziko při návrhu, nebo� se neuvažuje např. transport
kapalné vlhkosti, proudění vodní páry ve směsi se vzduchem
ani sdružený přenos tepla a vlhkosti. Tyto zanedbané jevy
mohou vést k podcenění množství kapalné vlhkosti v kon-
strukci nebo výskytu kondenzačních zón, které se mohou
nacházet na jiných místech, než určuje normový výpočetní
postup.

Nemalý vliv na správné zjištění teplotních a vlhkostních
polí v konstrukci má i správná volba a interpretace klimatic-
kého zatížení. Není příliš výstižné brát v úvahu jen normové
podmínky, které jsou v lepším případě prezentovány prů-
měrnou měsíční hodnotou teploty a relativní vlhkosti, vhod-
nější je použít klimatická data, která popisují přesněji reálné
klimatické zatížení, např. referenční rok, jenž obsahuje hodi-
nové hodnoty teploty, relativní vlhkost, intenzitu srážek,
rychlost a směr větru, sluneční záření apod. za charakteris-
tické, dostatečně dlouhé období.   

Znalost teplotních a vlhkostních polí studovaných kon-
strukcí v dostatečném časovém rozsahu umožní také analý-
zu životnosti tepelně izolačních systémů včetně použitých
vnějších omítek. Kombinace teplotních a vlhkostních para-
metrů konstrukce může vést k výskytu podmínek pro pře-
chod vody obsažené v konstrukci v led a jeho následnou pře-
měnu v kapalinu. Tento jev se označuje zmrazovacím cyk-
lem, který je v případě mrznutí doprovázen růstem objemu,
což je jednou z hlavních příčin degradace stavebních mate-
riálů. 

Materiály a obvodový pláš� 
Pro výpočet byla uvažována konstrukce znázorněná na

obr. 1. Nosná konstrukce byla vyrobena z autoklávovaného
pórobetonu P2-400 (H + H Česká republika), na kterou byly
aplikovány tři různé zateplovací systémy. První dvě varian-
ty zateplovacího systému byly na bázi minerální vlny (hyd-
rofobní, hydrofilní), třetí varianta byla na bázi polystyrenu.
Pro vnější a vnitřní omítky byla vybrána omítka Baumit
MVR Uni, která je jednovrstvou omítkou určenou pro po-
užití hlavně u konstrukcí z pórobetonu. Základní materiálo-
vé charakteristiky jsou uvedeny v tab. 1 a tab. 2 [2], [3], [4],
[7], [9], [10]. Použity byly následující symboly: ρ – objemo-
vá hmotnost, ψ – pórovitost, c – měrná tepelná kapacita, μ –
faktor difúzního odporu pro vodní páru, λdry – součinitel
tepelné vodivosti v suchém stavu, λsat – součinitel tepelné
vodivosti ve stavu plně nasyceném vodou, κapp – průměrný
součinitel vlhkostní vodivosti, whyg – hygroskopický obsah
vlhkosti. Data pro maltu Mamut M2, měřená M. Jermanem
v Laboratoři transportních procesů při Katedře materiálové-
ho inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze,
nebyla dosud publikována.

Obr. 1. Schéma obvodového pláště

Tab. 1. Základní materiálové charakteristiky pórobetonu a omítek

Parametr
Měřicí 

jednotka
AAC H+H

P2-400
Omítka Mamut 

M2
Baumit MVR 

Uni

ρ [kg m–3] 412 1 430 1 402

ψ [%] 80,3 42,6 44,4

c [J kg–1 K–1] 1 250-1 385 1 020 1 020-1 780

μ [-] 3,7-14,4 12,4 4,5-12,4

λ dry [W m–1 K–1] 0,094 0,481 0,443

λ sat [W m–1 K–1] 0,434 2,022 1,387

κ app [m2 s–1] 1,12E-09 1,07E-09 1,59E-09

whyg [m3 m–3] 0,019 0,201 0,042
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Tab. 2. Základní materiálové charakteristiky tepelných izolací

Numerické řešení programem HEMOT
Výpočetní analýza byla provedena počítačovým progra-

mem HEMOT [1], který umožňuje simulaci teplotního a
vlhkostní chování ve stavebních konstrukčních detailech
(jednorozměrné i dvojrozměrné uspořádání). Tento program
byl vytvořen s použitím programového balíku SIFEL [5]. 

Pro popis současného transportu tepla a vlhkosti byl po-
užit Künzelův difúzní model [6]. Bilanční rovnice vlhkosti
(1) a tepla (2) jsou formulovány vzorci

(1)

(2)

kde ρv je  parciální hustota vlhkosti, ϕ relativní vlhkost, δp

permeabilita vodní páry, ps tlak nasycené vodní páry, H hus-
tota entalpie, Lv skupenské teplo výparné, λ součinitel tepel-
né vodivosti a T teplota. Koeficient transportu kapalné vlh-
kosti (3) je definován jako

(3)

Okrajové podmínky 
Klimatické podmínky jsou v různých částech světa rozdíl-

né, a tím jsou rozdílné i požadavky na navrhované tepelně
izolační systémy. Pro výpočty v tomto článku byla vybrána
města Praha, Peking a Harbin. Praha patří do pásma oceán-
ského klimatu s teplým létem a relativně chladnou zimou,
Peking má i přes nevelkou vzdálenost od moře podnebí kon-
tinentální s mrazivou zimou, díky sibiřské anticyklóně, a
horkým vlhkým létem pod vlivem jižního monzunu. Harbin
na rozdíl od Pekingu má velmi chladné zimy. 

Vliv různého klimatu na navrhované skladby je vyjádřen
vhodnou volbou okrajových podmínek. Aby okrajové pod-
mínky modelu byly co nejpřesnější a nejvíce se přibližovaly
skutečnosti, byl použit soubor meteorologických dat pro
exteriérovou stranu, tzv. referenční rok. Referenční rok
obsahuje statisticky zpracované hodinové hodnoty teploty,
relativní vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, intenzity
srážek, intenzity krátkovlnného a dlouhovlnného slunečního
záření a další meteorologická data. Data pro referenční rok
pro Prahu, Peking a Harbin byla získána pomocí softwaru
Meteonorm, verze 6.1 [8], který obsahuje meteorologickou

databázi s obslužným programem pro výpočet klimatických
dat pro libovolné místo na Zemi. Pro porovnání jsou na obr. 2
a obr. 3 ukázány průměrné měsíční hodnoty teploty a rela-
tivní vlhkosti pro všechna uvažovaná města. Pro výpočty
však byly použity hodinové údaje.

Obr. 2. Průměrná měsíční teplota

Obr. 3. Průměrná měsíční relativní vlhkost

Výsledky simulace 
Výsledky simulací, provedených programem HEMOT

pro různé skladby vstupních materiálů a okrajových podmí-
nek uvedených výše, jsou shrnuty v obr. 4 až obr. 13.
Všechny výpočty byly provedeny pro tři po sobě následující
roky. Výsledky jsou uvedeny jako časový průběh teploty,
relativní vlhkosti a objemové vlhkosti v konstrukci. 

Průběh teplot
Díky velmi podobným hodnotám materiálových charak-

teristik izolačních materiálů, zejména pak hodnotám souči-
nitele tepelné vodivosti, nedochází ve výsledcích k výraz-
nějším rozdílům v rozložení teplotního pole, jak je patrné
z obr. 4, kde je zachycen průběh teplot dne 12.1. třetího ro-
ku simulace. Jelikož se výsledky pro města Harbin i Peking
velice podobají, prezentujeme na obr. 5 pouze výsledky pro
Harbin. 

Průběh relativní vlhkosti
Na rozdíl od porovnání tepelných izolací z hlediska vede-

ní tepla jsou rozdíly z hlediska vedení vlhkosti už značné.

Parametr
Měřicí 

jednotka
Hydrofobní 

minerální vlna
Hydrofilní 

minerální vlna
Expandovaný 

polystyren

ρ [kg m–3] 270 71 50

ψ [%] 88 96 97

c [J kg–1 K–1] 630 810 1 300

μ [-] 2,1-3,7 4,3 50

λ dry [W m–1 K–1] 0,045 0,043 0,04

λ sat [W m–1 K–1] 0,246 0,246 0,56

κ app [m2 s–1] 2,51E-10 8,40E-06 2,10E-11

whyg [m3 m–3] 0,007 0,000046 0,001
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Porovnání profilů relativní vlhkosti v celé konstrukci v kli-
matických podmínkách Prahy je znázorněno na obr. 6.
Výsledky jsou pro 12. leden, typický den zimního období,
třetí rok simulace. Je zřejmé, že nejlepší výsledky byly zís-
kány u hydrofobní minerální vlny. Expandovaný polystyren
a hydrofilní minerální vlna dávají horší výsledky. Hydrofil-
ní minerální vlna díky nízkému faktoru difúzního odporu
pro vodní páru je schopna tuto vlhkost snížit odparem do
venkovního prostoru, který byl prokázán v průběhu letního
období (obr. 7). Expandovaný polystyren má poměrně vyso-
ký faktor difúzního odporu pro vodní páru, a proto u něj
v letních měsících nedochází k výraznějším změnám.   

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti v konstrukci, Praha, 12. ledna, 3. rok

Obr. 7. Průběh relativní vlhkosti v konstrukci, Praha, 24. srpna, 3. rok

Výsledky simulací pro čínská města Peking a Harbin
v zimním období jsou uvedeny na obr. 8 a obr. 9. Nejlepší
výsledky dává stále hydrofobní minerální vlna, ale na rozdíl
od Prahy zde izolace z expandovaného polystyrenu vychází
nejhůře. Relativní vlhkost je vyšší téměř o 30 % proti hyd-
rofobní minerální vlně. 

Obr. 8. Průběh relativní vlhkosti v konstrukci, Peking, 12. ledna, 3. rok

Obr. 9. Průběh relativní vlhkosti v konstrukci, Harbin, 12. ledna, 3. rok

Relativní vlhkost v expandovaném polystyrenu v letním
období je sice výrazně nižší než u variant s minerální vlnou
(obr. 10), i přesto je použití expandovaného polystyrenu pro

Obr. 4. Průběh teploty v konstrukci, Praha, 12. ledna, 3. rok

Obr. 5. Průběh teploty v konstrukci, Harbin, 12. ledna, 3. rok
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čínská města nevhodné. Je to dáno vysokou vlhkostí v zim-
ním období, která představuje vysoké riziko kondenzace
vodní páry a následného vzniku zmrazovacích cyklů. Tento
výskyt vlhkosti je dán vysoký faktorem difúzního odporu
pro vodní páru a malým součinitelem vlhkostní vodivosti.  

Obr. 10. Průběh relativní vlhkosti v konstrukci, Peking, 24. srpna, 3. rok

Mrazuvzdornost
Životnost navrhovaného tepelně izolačního systému byla

posouzena na základě počtu zmrazovacích cyklů. Zmrazo-
vací cyklus vznikne při současném splnění dvou podmínek.
První podmínkou je překročení teplotní meze, která odpoví-
dá teplotě 0 ˚C, druhou je překročení vlhkostní meze, jež
odpovídá maximální hygroskopické objemové vlhkosti
daného materiálu. V grafech jsou tyto meze vyznačeny vo-
dorovnou čárou příslušné barvy. V první fázi byl zjiš�ován
počet zmrazovacích cyklů v bodě 2 mm od vnější strany ex-
terní omítky. V této fázi byly nalezeny zmrazovací cykly při
použití klimatických dat pro Prahu. Hydrofilní minerální
vlna neměla žádný zmrazovací cyklus. U hydrofobní mine-
rální vlny bylo zjištěno 6 zmrazovacích cyklů a nejhůře do-
padlo použití expandovaného polystyrenu, kde bylo naleze-
no 12 cyklů. Posouzení mrazuvzdornosti konstrukce s hyd-
rofobní minerální vlnou vystavené klimatickým okrajovým
podmínkám pro Prahu je patrné z obr. 11. U čínských měst
nebyl v této fázi nalezen zmrazovací cyklus, proto druhá fá-
ze měla ukázat, zda jsou použité klimatické podmínky pří-
hodné pro vznik zmrazovací cyklů jinde. Zkoumaný bod byl
posunut na hranu vnější omítky s přímým stykem s klimatic-
kým zatížením (obr. 12, obr. 13).  

Obr. 11. Průběh teploty a objemové vlhkosti, 
hydrofobní minerální vlna, 2 mm pod povrchem omítky, Praha

Obr. 12. Průběh teploty a objemové vlhkosti, hydrofobní minerální
vlna, povrch omítky, Praha

Obr. 13. Průběh teploty a objemové vlhkosti, hydrofobní minerální
vlna, povrch omítky, Hrabin

Výsledky druhé fáze jsou uvedeny v tab. 3. Nejvíce zmra-
zovacích cyklů bylo zjištěno při použití klimatických dat pro
Prahu. Tento rozdíl lze vysvětlit klimatickým pásmem.
Oceánské klimatické pásmo se vyznačuje vlhkou a chladnou
zimou, zatímco kontinentální klima velmi suchou zimou
bez většího počtu srážek.

Závěr 
Tento článek se zabýval vlivem prostředí na životnost

zateplovacích systémů. Z výsledků je patrné, že správná vol-
ba materiálů zateplovacích systémů musí být provedena také
s ohledem na klimatické zóny, v nichž bude konstrukce po-
užívána. Správná volba materiálů je rozhodující pro životnost
celé konstrukce. Dále jsme ukázali podstatný vliv vnější omít-
ky na ochranu tepelné izolace před kapalnou vlhkostí, která se
ukázala nejdůležitější ve střední Evropě, kde jsou zimy vlhké
a chladné a výskyt zmrazovacích cyklů je velmi častý. 

Klimatická 
zóna

Expandovaný 
polystyren

Hydrofilní 
minerální vlna

Hydrofobní 
minerální vlna

Praha 45 46 45

Peking 2 2 2

Harbin 7 3 7

Tab. 3. Zmrazovací cykly na vnějším povrchu obvodového pláště
budovy 
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Pokud jde o materiál tepelné izolace, ideálním řešením se
zdá být hydrofobní minerální vlna, která ukázala velmi do-
bré výsledky bez ohledu na klimatické zóny. Použití expan-
dovaného polystyrenu v čínských městech bylo nevhodné,
zejména kvůli špatným vlhkostním charakteristikám.

Článek vznikl za podpory projektu ME10112 MŠMT ČR. 
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projektovou dokumentaci zpra-
coval HBH atelier, zhotovite-
lem je Divize 7 České Budě-
jovice závodu Pozemní stavi-
telství OHL ŽS. Do nové bu-
dovy, která bude součástí
univerzitního areálu na Bo-
rech, se Ústav umění a desig-
nu přestěhuje přibližně za dva
roky.

Tisková informace

�projekty
Ústav umění a designu v Plzni 

Maděra, J. et al.: Impact of Environment on Durability
of Heat-Insulating Systems

The durability of thermal insulation systems, including
external plaster, is reviewed using computer analysis.
For the description of heat and moisture transport in
porous materials, a diffusion model is employed to help
to identify frosting cycles in a structure while exploiting
various climatic data, the reference year for Prague,
Beijing and Harbin. The computer analysis is made on
an aeroconcrete carrying structure fitted with heat insu-
lation on the mineral wool and polystyrene basis, includ-
ing application of the external plaster. 

Maděra, J. u. a.: Einfluss des Milieus auf die Lebens-
dauer von Wärmedämmsystemen

Die Lebensdauer von Wärmedämmsystemen einschließ-
lich des Außenputzes wird durch eine Computeranalyse
beurteilt. Für die Beschreibung des Wärme- und
Feuchtigkeitstransports in porösen Materialien wird ein
Diffusionsmodell gewählt, das zur Identifizierung der
Frost-Tau-Wechsel im Bauteil bei der Anwendung ver-
schiedener Klimadaten – eines Referenzjahres für Prag,
Peking und Harbin – dient. Die Computeranalyse wird
an einer mit Wärmedämmungen auf Basis von Mineral-
wolle und Polystyrol versehenen Porobeton-Trag-
konstruktion einschließlich Anwendung eines Außen-
putzes vorgenommen.
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Studium hydratace rychlovazného cementu
měřením hydratačního tepla cementové pasty, 
cementové malty a betonové směsi

Bc. Jan ZÁKOUTSKÝ
RNDr. Vratislav TYDLITÁT, CSc.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je popsáno porovnávací měření hydratačního
tepelného výkonu a hydratačního tepla cementové pasty,
cementové malty a betonové směsi s cementem CEM I
42,5R Mokrá speciálním kalorimetrem umožňujícím
práci se vzorky o hmotnosti až 1 500 g. V rámci chyb
měření není nalezen rozdíl mezi hydratačním teplem
cementu v cementové pastě, maltě a betonové směsi za
shodných podmínek. Ukazuje se tedy, že v daném pří-
padě vliv kameniva na hydratační teplo je zanedbatelný.

Úvod
Účinky tepla uvolněného při hydratačním tuhnutí a tvrd-

nutí cementových malt a betonových směsí na výslednou
stavební konstrukci jsou rámcově známé. Řada problémů
ovšem zůstává otevřených a je tématem současných prací,
viz např. [1]. V České republice platí dvě metody pro urče-
ní hydratačního tepla cementů v souladu s normami Evrop-
ské unie, a to metoda semiadiabatická [2] a metoda rozpouš-
těcí [3]. I v dalších zemích jsou standardizovány metody
k měření hydratačního tepla. V USA se užívá [4], v Rusku
[5], v Japonsku platí [6]. 

Nevýhodou většiny normovaných metod je, že jsou urče-
ny pro několikagramové množství vzorku a neumožňují
měřit hydrataci v hrubozrnných maltovinách a jejich smě-
sích. Výjimkou je metoda [2], která není izotermická. Vzor-
kem je zde cementová malta zrnitosti do 4 mm a není dán
způsob přepočtu výsledku ze semiadiabatického měření na
izotermní data o hydrataci. Ruská norma [5] popisuje meto-
du izotermického měření. Navržený postup, využívající li-
niový analogový zapisovač a analogový integrátor k zázna-
mu dat, nemá výstup v digitální formě. V roce 2008 jsme
komentovali v Evropě normované způsoby měření hydratač-
ního tepla [7] a uvedli výhodu izotermického měření meto-
dou vodivostního kalorimetru. Připomeňme, že jeden z prv-
ních izotermických vodivostních kalorimetrů zkonstruoval
Calvet [8]. Šlo o velmi nákladný přístroj, který pracoval se
systémem termosloupů, jež byly v kontaktu mezi měřicí
celou a těžkým kovovým pláštěm elektricky izolovány. Sou-
stavu termosloupů použili ve svém přístroji Oliew a Wieker
[9]. Odvádění hydratačního tepla zajiš�ovaly galvanicky
zhotovené temosloupy (mě	/konstantan) prouděním a záře-
ním do okolí. Přenos tepla vedením ze skleněné nádobky
s hydratujícím vzorkem do těžké měděné nádoby kontaktní
termosloupovou vrstvou vyrobenou z polovodičů použil
např. Kuzel [10]. Evju [11] popsala použití polovodičové
termosloupové destičky jako snímače tepelného toku v dife-

renčně zapojeném kalorimetru s měřicí a referenční částí.
Kalorimetr TAM Air [12] je tvořen osmi takovými kalori-
metry, popisovanými Evju, a umožňuje osm paralelních
měření. Teplo se odvádí do přesně temperované hliníkové
desky. V naší práci jsme rovněž použili metodu vodivostní-
ho kalorimetru. 

Experimentální metoda
K měření hydratačních parametrů cementové pasty, malty

a betonové směsi jsme použili přístroj KB01 pro měření
hydratačního tepla hrubozrnných maltovin [13]-[15]. Řez
měřicí částí kalorimetru, která je uzavřena ve vnějším a vnitř-
ním plášti z dobře tepelně vodivé slitiny na bázi hliníku, je
zřejmý z obr. 1. Prostorem mezi vnějším a vnitřním pláštěm
je proháněn vzduch s regulovanou teplotou ±0,15 ˚C. Funk-
ce kalorimetru spočívá v izotermickém snímání tepelného
toku vyvolaného uvolňovaným hydratačním teplem ze vzor-
ku umístěného ve vnitřní reakční nádobě. Teplo se odvádí do
izotermního pláště žebry s termosloupy. Žebro má jedny
spoje termosloupu izolovaně umístěné na nádobě snímače
tepelného toku a druhé spoje na konci žebra v blízkosti vnitř-
ní strany vnitřního pláště. Na nádobě každého snímače,
měřicího i referenčního, tvoří 24 žeber hvězdici, která pře-
nosem přes vzduchovou mezeru předává vedením i zářením
teplo do začerněného vnitřního pláště. 

Přístroj KB01 včetně komerčních přístrojů ke kalibraci
Jouleovým teplem je na obr. 2 vlevo, měřicí ústředna COMET
a počítače vpravo. Pro jeho kalibraci byla zkonstruována
kovová vložka ve tvaru reakční nádoby, na které je v dráž-
kách navinut drát z konstantanu ∅ 0,127 mm o celkovém
odporu 72,1 Ω. Kalibrační vložkou bylo v kalorimetru gene-

Obr. 1. Řez měřicí částí kalorimetru KB01
1, 2, 3, 18, 17 – vnější pláš�; 4, 5, 6 – vnitřní pláš�; 7, 8 – žebra

s termosloupy; 9, 10 – vnitřní reakční nádoba; 12 – nádoba snímače
tepelného toku, otvor pro teploměr, 13 – odporový teploměr; 
14, 15 – podpěry nádoby snímače a vnitřního pláště; 16 – víka; 
19 – vývod pro kabely, 20 – přepážka
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rováno Jouleovo teplo o výkonu 1, 2 a 3 W. Kalibrační cha-
rakteristika, reprezentovaná polynomem 2. řádu, je mírně
zakřivena a je uvedena na obr. 3. 

Podstatnou částí procesu měření hydratačního tepelného
výkonu v kalorimetru KB01 je první kalorimetrická perioda,
ve které jsou v kalorimetru umístěny zvláš� tuhé složky a
zvláš� voda. V této periodě probíhá vyrovnání teploty kalo-
rimetru, tuhých složek suchého vzorku a vody před smíchá-
ním a dosáhne se počátečního izotermního stavu. V případě
měření cementové pasty to byl cement, při měření cemento-

vé malty to byl zvláš� cement a zvláš� směs tří frakcí čistého
křemenného normového písku, při měření betonové směsi to
byl zvláš� cement a zvláš� směs tří frakcí kameniva (tab. 1). 

Materiály byly těsně uzavřeny v polyetylenových sáčcích
pryžovým vláknem. Voda byla navážena do těsně uzavíra-
telné polyetylenové nádobky. Temperování a ustalování tep-
loty složek v kalorimetru probíhalo současně v měřicí i refe-
renční nádobě přibližně 24 h. Poté byly sáčky s tuhými frak-
cemi i nádobka s vodou z kalorimetru vyjmuty, jejich teplo-
ta změřena a vzorek včetně vody míchán ve zvážené poly-
etylenové nádobě třepáním po dobu 3 min. Smíchaný vzorek
byl uložen do polyetylenového sáčku, utěsněn, zvážen a ulo-
žen do měřicí nádoby kalorimetru. Výstupní signál kalori-
metru byl zaznamenáván během celého procesu vyjímání
složek, míchání, vložení a uzavření. Hydratace – druhá kalo-
rimetrická perioda – probíhala od okamžiku vložení do kalo-
rimetru, nejvýše asi 3 min od přidání vody po dobu 120 h a
déle (tab. 2). Třetí kalorimetrická perioda, tj. ustálení po
vyjmutí vzorku, proběhla v první periodě dalšího měření. 

Výstupní napětí U [mV] z diferenčně zapojených soustav
termosloupů měřicího a referenčního snímače tepelného
toku snímala s periodou 15 s ústředna COMET 5+. K ovlá-
dání a transformaci dat byl využit komerční program. Zá-
znam výstupního napětí U se prováděl kanálem, který umož-

Obr. 2. Kalorimetr připojený na ústřednu a počítač

Obr. 3. Kalibrační závislost tepelného výkonu uvolněného 
v kalorimetru na signálu na výstupu snímače 
(výstup se snímá měřicí ústřednou COMET)

Tab. 1. Hmotnostní poměr složek ve vzorcích cementové pasty,
cementové malty a betonové směsi při hydrataci 
(normalizovaný písek, frakce PGI, PGII a PGIII [16])

Tab. 2. Závislost hydratačního tepla na době hydratace 
pro cementovou pastu, cementovou maltu a betonovou směs 
s rychlovazným cementem CEM I 42,5R

0,08-0,5 0,5-1 1-2 0-4 4-8 8-16

cementová 
pasta

600 300 900

cementová 
malta

300 180 300 300 300 1 380

betonová 
směs

360 180 564 120 276 1 500

Kamenivo 
zrnitosti 

[mm]

Hmotnost 
vzorku

[g]

Složení 
vzorku 

[g]
Cement Voda

Normalizovaný 
písek zrnitosti

 [mm]

Maltovina

Vzorek KB01_1KB01_2 KB01_3 KB01_4 KB01_6 KB01_7 KB01_8

Cement 
[g]*

590,7 599,9 599,8 298,1 298,0 359,2 330,1

Čas [h]

24 193,3 177,4 171,1 184,0 204,4 183,5 175,3

48 281,9 253 277,2 286,8 268,3 257,7

72 324,1 288,3 316,1 325,7 305,5 296,2

96 346,6 307,9 340,7 351,0 328,2 322,8

120 360,5 321,1 367,7 343,6 340,5

144 354,8

168

v/c 0,6 0,50,5

Cementová pasta Cementová malta Betonová směs

hydratační teplo Q  [J·g–1]

* množství cementu ve vzorku měřeném v kalorimetru
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ňoval měření v rozsahu –2 až 100 mV. Současně byly zazna-
menávány teploty měřicí a referenční nádoby měřené plati-
novými odporovými teploměry Pt100 ∅ 3 mm. Data z ústřed-
ny počítač transformoval do programu Excel. Pro jedno
měření byl rozsah dat asi 30 000 hodnot napětí U a stejně pro
teplotu měřicí a teplotu referenční nádoby. Pro kontrolu byla
zaznamenána do protokolu žádaná a skutečná teplota tempe-
račního vzduchu kalorimetru s citlivostí 0,1 ˚C.

Údaje z měření, tj. datum, čas, teplota temperačního vzdu-
chu, teplota laboratoře a údaje o grafických záznamech, se
zaznamenávají do jednotného formuláře, který se archivuje.
Průběh hydratačního výkonu se vypočítává pomocí kalibrač-
ní funkce (obr. 3) na hodnoty měrného hydratačního tepel-
ného výkonu N [mW·g–1 cementu] z výstupního napětí U.
Časová závislost (měrného) hydratačního tepla Q [J·g–1

cementu] se získá integrací hydratačního tepelného výkonu
N v čase.

Experimentální výsledky
Byl naměřen několikadenní průběh výstupního napětí U [mV].

Pro výpočet měrných hydratačních výkonů N byl použit sou-
bor dat se třemi hodnotami pro každý okamžik v patnáctise-
kundových intervalech od 3 min od přidání vody do nejmé-
ně 120 h. Z těchto údajů bylo vypočteno hydratační teplo Q
tří maltovin s cementem CEM I 42,5R Mokrá do doby
hydratace 120 h.

Předmětem experimentální práce bylo mimo jiné rozhod-
nout, do jaké míry se účastní základní silikátová plniva vý-
voje tepla při hydratační reakci. K tomuto účelu byla změře-
na data při hydrataci cementové pasty, při hydrataci cemen-
tové malty a betonové směsi. Složení měřených maltovin je
uvedeno v tab. 1. Normový křemenný písek je charakterizo-
ván v protokolu [16].

Výsledky měření jsou uvedeny na obr. 4 až obr. 6 a v tab. 2,
kde jsou vztaženy na množství cementu v jednotkách hydra-
tačního výkonu N [mW·g–1] a hydratačního tepla Q [J·g–1].
Z tabulky je patrný mírně odchylný průběh hydratačního
výkonu N a hydratačního tepla Q pro cementovou maltu na
rozdíl od pasty a betonové směsi. Pro pastu a betonovou
směs byl použit vodní součinitel v/c = 0,5, malta byla namí-
chána při použití v/c = 0,6. V článku jsme možný rozdíl mezi
hydratačními tepelnými výkony a hydratačními teply vlivem
rozdílného vodního součinitele u cementové pasty a cemen-
tové malty nepředpokládali. Porovnání hodnot N a Q pro
pastu a maltu při stejném vodním součiniteli bude provede-
no v pozdějších měřeních, aby se tento možný problém
vyjasnil. 

Porovnání střední hodnoty z měření hydratačního tepla Q
cementové pasty a betonové směsi se shodnými vodními
součiniteli uvádí tab. 3. Rozdíl mezi naměřenými hodnotami
byl velmi malý, méně než 2 % z aktuální hodnoty Q.

Diskuze
Hydratační teplo betonové směsi s hrubým kamenivem

nad velikost 4 mm měřené za izotermních podmínek jsme
v literatuře nenalezli. Hydrataci maltoviny lze sledovat také

Tab. 3. Porovnání středních hodnot naměřeného hydratačního
tepla v cementové pastě a v betonové směsi (v/c = 0,5; 20 ˚C)

Obr. 4. Hydratační tepelný výkon a hydratační teplo cementové
pasty s CEM I 42,5R (střední hodnota ze 2 měření, vztaženo na 1 g

cementu, v/c = 0,5, teplota 20 ˚C)

Obr. 5. Hydratační tepelný výkon a hydratační teplo cementové
malty s CEM I 42,5R (střední hodnota ze 2 měření, vztaženo 

na 1 g cementu, v/c = 0,6, teplota 20 ˚C)

Obr. 6. Hydratační tepelný výkon a hydratační teplo betonové
směsi s CEM I 42,5R (střední hodnota ze 2 měření, vztaženo 

na 1 g cementu, v/c = 0,5, teplota 20 ˚C)

cementové pasty betonové směsi

24 180,6 179,4 0,7

48 267,5 263,0 1,7

72 306,2 300,9 1,7

96 327,2 325,5 0,5

120 340,8 342,1 –0,4

Hydratační teplo
Rozdíl Q 

[%]

Q  [J·g–1]

Doba
hydratace 

[h]

obzor_05_2011.qxp  2.5.2011  16:34  Stránka 160



STAVEBNÍ OBZOR 5/2011 161

postupným měřením obsahu nehydratované vody. Takové
měření provedli Matoušek a kol. [17]. Jejich výsledky byly
ovlivněny měnící se teplotou velkého betonového kvádru.
Porovnávání jiných fyzikálních parametrů než tepelných a
vlhkostních mezi tuhnoucí cementovou pastou a betonovou
směsí ovšem nepřináší odpově� na otázku chemické účasti
hrubozrnného plniva v hydratačních dějích. 

Omezenou účast hrubozrnného kameniva v hydratačních
dějích lze odůvodnit jednak jeho nízkou rozpustností ve vo-
dě, jednak podstatně menším povrchem proti povrchu poji-
va. Jak je patrné z výsledků měření, cementová pasta a beto-
nová směs s cementem CEM I 42,5R Mokrá vykazují při
hydrataci v rámci chyb měření shodné hodnoty hydratační-
ho tepla vztaženého na 1 g použitého cementu v podmín-
kách, kdy pasta i betonová směs měly shodný vodní součini-
tel a hydratace obou maltovin proběhla izotermně při 20 ˚C. 

Příčinou zvýšení hydratačního tepelného výkonu a hydra-
tačního tepla cementové malty proti cementové pastě a beto-
nové směsi v tab. 2 může být rozdílně použitý vodní souči-
nitel. U malty je v/c = 0,6, u cementové pasty a u betonové
směsi je použita hodnota 0,5. Není vyloučena ani účast kře-
menného písku zrnitosti 0,08-2,00 mm na hydratačním ději.
Tuto otázku bude ovšem třeba vyjasnit v dalších experimen-
tech.

Závěr
V nově zkonstruovaném  kalorimetru KB01 pro sledová-

ní hydratace hrubozrnných materiálů byl měřen hydratační
tepelný výkon a hydratační teplo cementové pasty, cemento-
vé malty a betonové směsi s cementem CEM I 42,5R po
dobu pěti dní. Byly použity vzorky maltovin o hmotnosti
0,9-1,5 kg. Z výsledků vyplývá, že kamenivo použité v be-
tonové směsi nemělo na vývoj hydratačního tepla prokaza-
telný účinek při porovnání s vývojem tepla v hydratující
cementové pastě. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770031 MŠMT ČR.
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Zákoutský, J. et al.: Investigation of Hydration of Quick-
Setting Cement by Means of Measurement of Hydration
Heat of Cement Paste, Cement Mortar and Concrete
Mix

This article describes comparative measurement of
hydration thermal output and hydration heat of cement
paste, cement mortar and concrete mix with CEM I
42.5R Wet cement using a special calorimeter facilitating
handling of samples up to 1 500 g of weight. Assuming
measurement errors, no difference between hydration
heat of cement in cement paste, mortar and concrete mix
has been discovered in identical conditions. Therefore,
the effect of aggregate on hydration heat has proven neg-
ligible in this case. 

Zákoutský, J. u. a.: Studium der Hydratation schnell
bindenden Zements durch Messung der Hydratations-
wärme von Zementpaste, Zementmörtel und Beton-
mischung 

Im Artikel wird eine Vergleichsmessung der Hydrata-
tionswärmeleistung und der Hydratationswärme von
Zementpaste, Zementmörtel und Betonmischung mit
Zement CEM I 42,5R Mokrá mit einem speziellen
Kalorimeter beschrieben, das die Arbeit mit Proben mit
einer Masse von 1 500 g ermöglicht. Im Rahmen der
Messfehler wird unter übereinstimmenden Bedingungen
kein Unterschied zwischen der Hydratationswärme des
Zements in der Zementpaste, dem Zementmörtel und
der Betonmischung gefunden. Es zeigt sich also, dass im
gegebenen Fall der Einfluss des Zuschlags auf die
Hydratationswärme vernachlässigbar ist.
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