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Ohybová únosnost betonových desek 
s předepnutou CFRP výztuží

Ing. Radoslav SOVJÁK, Ph.D.
Bc. Michal HLOBIL

Ing. Jiří LITOŠ, Ph.D.
prof. Ing. Jan VÍTEK, CSc.

prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Příspěvek přináší nový pohled na chování betonových
desek s předepnutou kompozitní výztuží na bázi uhlí-
kových vláken porovnáním experimentálně zjištěné ohy-
bové únosnosti při statickém, vysokocyklickém únavo-
vém a dlouhodobém neměnném zatížení.

Úvod
Nekovová výztuž na bázi uhlíkových vláken CFRP (Car-

bon Fiber Reinforced Polymers) je rezistentní vůči korozi.
Proto bývá s úspěchem používána ve vysoce agresivních
prostředích, např. na mostovky, pobřežní konstrukce a na
vyztužení speciálních konstrukcí v chemických továrnách,
kde je požadována zvýšená odolnost proti korozi. Výztuž
FRP má také další ceněné vlastnosti, jako například transpa-
rentnost vůči magnetismu, velmi malou tepelnou vodivost a
vyšší pevnost v tahu v porovnání s ocelovou výztuží. 

Chování FRP prutů je značně odlišné od chování oceli a
závisí zejména na typu použitých vláken a na způsobu výro-
by. Výztuž ze stejného materiálu se chová lineárně elasticky
až do přetržení prutu, přičemž modul pružnosti je typicky
nižší než u oceli. Například tyče vyrobené z uhlíkových vlá-
ken mají přibližně poloviční modul pružnosti v porovnání
s ocelí (tab. 1). Navíc se povrchová úprava prutů značně liší,
nebo� každý výrobce má vlastní úpravu. Proto se při návrhu
konstrukcí vyztužených FRP pruty musí postupovat velmi
obezřetně. 

Nízký modu pružnosti CFRP výztuže je pro návrh betono-
vých konstrukcí do jisté míry limitujícím faktorem. Ten se
projeví zejména po vzniku trhlin v tažené části konstrukce
výrazným poklesem tuhosti průřezu a výrazným nárůstem

průhybu [3]. U kompozitní výztuže na bázi uhlíkových vlá-
ken však nedochází při stejném stupni předepnutí k tak ma-
sivní relaxaci jako u kompozitní výztuže na bázi skleněných
vláken [2], [4]. Dá se tedy očekávat, že tato vlastnost bude
mít příznivý efekt na dlouhodobé chování takto vyztužených
prvků.

Jedním ze způsobů, jak omezit nepřijatelné průhyby kon-
strukcí po vzniku trhlin s ohledem na mezní použitelnost, je
CFRP výztuž předepnout [5]. Článek popisuje chování beto-
nových desek s předepnutou CFRP výztuží a jejich odezvu
na statické zatěžování, únavové zkoušky vysokocyklickým
zatížením a dlouhodobé působící zatížení. Přináší komplex-
ní pohled na ohybovou kapacitu takto vyztužených desek,
které byly jednotně předepnuty, a poté vystaveny různým
druhům zatížení. Předpínací pruty poskytl lokální dodavatel
Prefa-Kompozity. Každý výrobce FRP výztuže produkuje
svým způsobem výrobek, který se do jisté míry liší od vý-
robků konkurenčních firem pevností, modulem pružnosti a
povrchovou úpravou. Pro výsledné chování celého prvku
jsou všechny parametry důležité. Cílem článku je experi-
mentální ověření chování takto předepnutých betonových
desek pod různým druhem zatížení a následné porovnání
jejich ohybové kapacity.

Experimentální postup
Experimenty byly provedeny v laboratořích Experimen-

tálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze. Byl připra-
ven soubor celkem patnácti betonových desek o rozměrech
0,6x0,2x4,5 m. Desky ze stejné betonové směsi (tab. 2) byly
předepnuty stejnou silou pomocí pěti prutů CFRP výztuže 
∅ 6 mm. Každý z pěti prutů byl předepnut na napětí 
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Parametr CFRP

tahová pevnost [MPa] 2 000

modul pružnosti [GPa] 120

pracovní diagram lineárně elastický

objemové zastoupení 
vlákna: matrice

75:25

povrch výztuže pískovaný

Tab. 1. Materiálové vlastnosti CFRP výztuže

14. den 28. den

tlaková pevnost 
[MPa]

32,3 42,8

pevnost v tahu 
za ohybu [MPa]

3,7 4,7

modul pružnosti 
[MPa]

32 000 35 700

objemová 

hmotnost [kg.m–3]

Stáří betonu

2 350

Parametr

Tab. 2. Materiálové vlastnosti betonu
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950 MPa, které odpovídá síle 26,8 kN. Vnesené napětí odpo-
vídá 47,5 % z celkové tahové kapacity CFRP prutu. Norma
ACI 440.4R-04 [1] stanoví maximální povolené napětí 65 %
z celkové tahové kapacity prutu. Excentricita předepnutých
prutů byla 50 mm od těžiště průřezu betonové desky. Krycí
vrstva výztuže tak byla přesně 47 mm. V deskách nebyla
smyková ani jiná pomocná betonářská výztuž.

Osm desek bylo podrobeno statickému zatěžování čtyřbo-
dovým ohybem, pět desek bylo zkoušeno vysokocyklickým
únavovým zatížením, a poté podrobeno zkoušce čtyřbodo-
vým ohybem. Poslední deska byla zatížena po dobu jednoho
roku stálým zatížením.

Postup předpínání
Předpínání výztuže bylo relativně jednoduché. Na podla-

ze bylo sestaveno dřevěné bednění a dovnitř umístěny CFRP
pruty 6 m dlouhé, zakončené kotvami. Kotvy byly vloženy
do pevného držáku na jedné straně, na druhé straně do spe-
ciálního upínacího zařízení (obr. 1). 

Během předpínání byl na konec závitové tyče umístěn sní-
mač síly a tyč byla utahována momentovým klíčem. V oka-
mžiku, kdy byla naměřena ve snímači tahová síla 26,8 kN,
což odpovídá napětí 950 MPa, bylo předpínání ukončeno.
Poté byla závitová tyč zajištěna maticí proti posunu.

Statické zatěžování
Osm desek o průřezu 0,6x0,2 m, vyztužených předepnu-

tými CFRP pruty, bylo podrobeno statické zatěžovací
zkoušce čtyřbodovým ohybem (obr. 2). Desky byly 4,5 m
dlouhé s čistým rozpětím 4,0 m. Zatěžovací body byly při-
bližně ve třetinách rozpětí, přičemž oblast s konstantním
ohybovým momentem byla dlouhá 1,4 m. 

Po předepnutí CFRP prutů byly desky vybetonovány a
zhutněny. Povrch každé byl následně ošetřován vodou až do
zkoušení. Za 14 dní po předepnutí bylo do desky vneseno
předpětí uvolněním kotevních prvků výztuže. Po 28 dnech
od betonáže byly desky podrobeny zkoušce čtyřbodovým
ohybem. Na začátku zatěžování byla každá deska dvakrát
zatížena na 30 % své výpočtem předpokládané únosnosti (F =
= 20 kN). Poté byla zatěžovací síla plynule zvětšována až do
porušení desky. Průhyby byly měřeny standardními poten-
ciometrickými snímači dráhy uprostřed rozpětí a v místech
působícího zatížení. Tenzometry byly umístěny na dolním i
horním povrchu desky.

Únava
Zkoušce na únavu bylo podrobeno šest desek. Celková

zatěžovací síla oscilovala mezi 3-20 kN (F/2 = 1,5 až 
10 kN). Síla působící na desku měla frekvenci zatěžování 
4 Hz. Velikost síly byla nastavena tak, aby celkové napětí při

dolních vláknech uprostřed rozpětí nepřesahovalo pevnost
betonu v tahu. Tahové napětí oscilovalo mezi 0,864-1,898 MPa.
Desky byly vystaveny celkovému počtu 1,2·106 cyklů. Po
skončení cyklického zatěžování byla každá deska podrobena
statické zatěžovací zkoušce čtyřbodovým ohybem, řízené
přírůstkem síly s rychlostí zatěžování 1,25 kN·min–1 až do
porušení desky. Stejným způsobem jako u předchozího
experimentu byl měřen průhyb uprostřed rozpětí a pod
místy, v nichž působilo zatížení. 

Dotvarování
Dlouhodobé zatížení bylo na desku, předepnutou stejně

jako předchozí, vyvozeno dvěma závažími o celkové tíze 20 kN
(F/2 = 10 kN) (obr. 3). Dvojice závaží byla na desku umís-
těna symetricky tak, aby oblast konstantního momentu byla
dlouhá 1,4 m. Obě závaží představovala 158 % vlastní tíhy,
což je typické zatížení pro těžce zatěžované průmyslové
desky. Zatížení silami bylo navrženo tak, aby napětí upro-
střed desky v dolních vláknech bylo menší než tahová pev-
nost betonu, tj. 1,898 MPa.

Průhyb betonové desky byl měřen manuálně trojicí úchyl-
koměrů umístěných pod betonovou deskou – jeden byl
umístěn doprostřed rozpětí, zbylé dva zvláš� pod každé bře-
meno. Pro monitorování průběhu přetvoření v čase byla des-
ka opatřena čtyřmi strunovými tenzometry – jeden pár upro-
střed rozpětí 50 mm pod horním povrchem desky a 50 mm
od spodního okraje desky, druhý pár nad podporou ve stej-
ných výškových úrovních.

Obr. 1. Předpínací zařízení

Obr. 2. Schéma podepření při statickém zatěžování

Obr. 3. Schéma zatížení pro dlouhodobou zkoušku 
dotvarování ohybem
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Předpínací síla byla vnesena do desky po 14 dnech od be-
tonáže. Dlouhodobé zatížení, tvořené dvěma závažími o cel-
kové tíze 20 kN, bylo aplikováno 49 dní po betonáži desky.

Výsledky
Pracovní diagram betonových desek s předepnutými

CFRP pruty je bilineární. Pro první část, kdy nevznikají žád-
né trhlinky, je typický malý přírůstek deformace se zvyšují-
cím se ohybovým momentem.  Druhá část, po vzniku trhlin,
je díky lineárně elastickému chování CFRP prutů také li-
neárně elastická až do dosažení ohybové kapacity desky. 

Statická zkouška
V průběhu statického zatěžování byly pozorovány relativ-

ně velké deformace. Je evidentní, že mezní použitelnost je
limitujícím faktorem při návrhu betonových konstrukcí vy-
ztužených či předepnutých CFRP pruty.

Předepnutím CFRP prutů lze výborně využít jejich velké
tahové pevnosti. Zároveň se zlepší chování betonového prv-
ku s ohledem na průhyb a rozvoj trhlin v porovnání s nepře-
depnutým prvkem. Všechny desky byly porušeny přetrže-
ním CFRP výztuže (obr. 4).

Ohybová kapacita staticky zatěžovaných desek se pohy-
bovala mezi 53,6-64,0 kN s příslušnými průhyby v rozmezí
67-87 mm (tab. 3, obr. 5). Hlavní trhlina, která způsobila
kolaps desky, se vždy nacházela mezi zatěžovacími silami,
tj. v místě maximálního ohybového momentu. 

Únavová zkouška
Na šesti deskách byla provedena zkouška vysokocyklic-

kým únavovým zatěžováním (1,2·106 cyklů). V průběhu i po
ukončení únavového zatížení nebyly pozorovány na deskách
žádné trhliny. Po vysokocyklickém zatěžování byly desky
podrobeny statické zkoušce ve čtyřbodovém ohybu. Ohybo-
vá kapacita takto zatížených desek se pohybovala v rozmezí
53,7-61,5 kN s příslušnými průhyby 72-81 mm (tab. 4, 
obr. 6). Bylo experimentálně ověřeno, že desky vystavené
vysokocyklickému únavovému zatížení mají porovnatelnou
ohybovou kapacitu jako desky, které únavovému zatížením
podrobeny nebyly.

Dotvarování
Dlouhodobé zatížení bylo vneseno na desku po 49 dnech

od betonáže. Počáteční elastický průhyb po vnesení zatížení
byl 2,37 mm. Tento naměřený průhyb se vztahoval pouze na
zatížení samotné bez vlivu vlastní tíhy nebo předpínání.
Betonová deska s předepnutou CFRP výztuží dosáhla pomě-

Obr. 4. Přetržení CFRP výztuže

Obr. 5. Pracovní diagram betonových desek při statickém
zatěžování čtyřbodovým ohybem

Obr. 6. Pracovní diagram betonových desek při statickém
zatěžování čtyřbodovým ohybem (měřeno po únavovém zatížení)

Deska
Výsledná síla

[kN]
Průhyb uprostřed 

rozpětí [mm]

1 56,7 73

2 57,7 76

3 55,1 67

4 53,6 79

5 60,3 87

6 58,5 77

7 58,2 79

8 64,0 78

Tab. 3. Výsledné naměřené síly a průhyby betonových desek 
při statickém zatěžování čtyřbodovým ohybem

Deska
Výsledná síla 

[kN]
Průhyb uprostřed 

rozpětí [mm]

9 58,7 76

10 53,7 72

11 55,4 76

12 59,4 80

13 60,3 81

14 61,5 81

Tab. 4. Výsledné naměřené síly a průhyby betonových desek 
při statickém zatěžování čtyřbodovým ohybem (měřeno 
po únavovém zatížení)
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ru mezi časově závislým a počátečním průhybem 2,47; 3,15
a 3,63 ve 100., 200. a 300. dnu od vnesení zatížení. Po jed-
nom roce od vnesení dlouhodobého zatížení byl celkový
průhyb 8,90 mm, což je 3,76násobek počáteční deformace a
1/450násobek rozpětí (obr. 7). S přibývajícím časem byl
pozorován rozvoj trhlin. Maximální naměřená šířka trhliny
byla 0,05 mm na konci zkoušky dotvarování, zatímco prů-
měrná vzdálenost jednotlivých trhlin byla v oblasti konstant-
ního momentu přibližně 200 mm.

Prvotní přetvoření 53,4 μm·m–1 od aplikovaného zatížení
bylo naměřeno v tenzometru umístěném 50 mm od horních
vláken uprostřed betonové desky. Po roce byl poměr akumu-
lovaného přetvoření k přetvoření původním 8,86. Výsledná
hodnota přetvoření byla 473,241 μm·m–1 na konci zatěžova-
cího intervalu. Poměr časově závislého přetvoření k přetvo-
ření původnímu byl 5,77; 7,40 a 8,42 ve 100., 200. a 300. dni
od aplikace dlouhodobého zatížení. Poté, co bylo zatížení
z desky sejmuto, přetvoření se vrátilo o 68,70 μm·m–1 zpět
k původnímu tvaru nedeformované konstrukce.

Strunové tenzometry umístěné nad podporou byly primár-
ně ovlivněny předpětím. V okamžiku, kdy bylo na konstruk-
ci vneseno zatížení, nebyla zaznamenána významná hodno-
ta přetvoření. V okamžiku, kdy bylo zatížení sejmuto z pane-
lu, bylo naměřeno přetvoření 224,1 μm·m–1 a 340,1 μm·m–1

v horním, resp. dolním strunovém tenzometru.

Po skončení zkoušky dotvarování byla deska podrobena
statické zkoušce čtyřbodovým ohybem. Její ohybová kapa-
cita byla 54,8 kN při průhybu 70 mm. Pro porovnání je pra-
covní diagram této desky vynesen do grafu s ostatními pra-
covními diagramy desek, které byly podrobeny pouze static-
ké zatěžovací zkoušce čtyřbodovým ohybem (obr. 8).

Závěr
Vysoký podíl pevnosti k vlastní hmotnosti a odolnost vůči

korozi jsou vlastnosti, které dělají z CFRP výztuže výjimeč-
ný stavební materiál. Nízký modul pružnosti však způsobu-
je větší průhyby a dřívější rozvoj trhlin. Předpínání znatelně
vylepšuje chování betonových prvků vyztužených CFRP
pruty, zejména zmenšuje deformace, a tím zpomaluje vznik
a propagaci trhlin. Předpínáním se více využívá tahové ka-
pacity CFRP výztuže, a proto je tímto i její použití ekono-
mičtější.

Závislost mezi vnášenou silou a odpovídající deformací je
u všech betonových desek s předepnutou CFRP výztuží bili-
neární. Porušení desky pak nastává náhle, bez předchozího
varování s prudkým poklesem zatěžovací větve v pracovním
diagramu. Důvodem je lineárně elastické chování CFRP
prutů, které na rozdíl od oceli nemá charakteristickou mez
kluzu ani žádnou plastickou oblast. Kolaps konstrukce tak
nastává při dosažení meze pevnosti CFRP prutů.

Experimentálně bylo ověřeno, že vysokocyklické únavo-
vé zatížení, reprezentované dvojicí relativně malých pulzují-
cích sil (F/2 = 1,5 až 10 kN), které způsobovaly primárně
elastické deformace, nemá na ohybovou kapacitu předepnu-
tých desek významný vliv. To potvrzuje i fakt, že po skon-
čení únavové zkoušky nebyly na desce pozorovány žádné
trhliny. Celkový počet cyklů byl 1,2·106. 

Ohybová kapacita desek vyztužených předepnutými
CFRP pruty se pohybovala mezi 53,6-64,0 kN pro desky
podrobené přímo statické zatěžovací zkoušce ve čtyřbodo-
vém ohybu a 53,7-61,5 kN pro desky zkoušené na únavu a
následně podrobené statické zatěžovací zkoušce ve čtyřbo-
dovém ohybu. Maximální průhyb se pohyboval v rozmezí
67-87 mm pro desky podrobené přímo statické zkoušce ve
čtyřbodovém ohybu, resp. 72-81 mm pro desky zkoušené na
únavu a následně podrobené statické zatěžovací zkoušce ve
čtyřbodovém ohybu (obr. 9).

Dlouhodobě působící zatížení, které reprezentovalo 158 %
vlastní tíhy, bylo po 365 dnech průběžného měření deforma-
cí odstraněno. Kritérium maximálního povoleného průhybu
(1/250 · L) podle mezního stavu použitelnosti nebylo překro-
čeno. Po 300 dnech byl naměřen průhyb 8,61 mm, což je
zhruba polovina toho, co připouští mezní použitelnost 
(16 mm). Po jednom roce byl naměřen průhyb 8,90 mm
uprostřed rozpětí. To dává podíl průhybu k rozpětí 1/450.
Příznivé chování betonového prvku vyztuženého CFRP
výztuží je možné vysvětlit tím, že u uhlíkových vláken nedo-
chází  téměř k žádné relaxaci napětí při působení dlouhodo-
bého zatížení za předpokladu, že předpínací síla nepřesahu-
je 65 % tahové kapacity prutu. Relaxace napětí je v takovém
případě z technického hlediska víceméně zanedbatelná.
Experimentálně bylo také ověřeno, že ohybová kapacita
betonové desky, která byla po dobu jednoho roku pod stálým

Obr. 7. Vývoj průhybu uprostřed rozpětí v čase

Obr. 8. Pracovní diagram betonových desek při statickém
zatěžování čtyřbodovým ohybem (měřeno po zkoušce dotvarování)

Obr. 9. Rozptyl hodnot ohybové kapacity 
a příslušné deformace
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zatížením, je porovnatelná s ohybovou kapacitou identicky
vyrobených betonových desek, které byly ověřovány ve 
28. dni svého stáří a nebyly před zkoušením jinak zatěžová-
ny. Dá se tedy tvrdit, že vysokocyklické únavové zatížení
ani stálé jednoroční zatížení nemělo na ohybovou kapacitu
betonových desek s předepnutou CFRP výztuží zásadní vliv.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru č.
MSM6840770031 MŠMT ČR a projektu VG 20102014003
MV ČR.
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Článek se zabývá využitím pokročilých modelů chování
betonu v praktické úloze při analýze podzemní stěny.
Jde o počítačovou simulaci chování lamely podzemní
stěny během hloubení stavební jámy. Typická kotvená
lamela tlouš�ky 60 cm je navržena pro pažení stavební
jámy do hloubky kolem 20 m. Cílem analýzy je získat
představu o namáhání podzemní stěny v průběhu její
výstavby a předat jistá doporučení, zejména ohledně
vyztužení stěny.

Úvod
Železobetonové kotvené podzemní stěny se využívají v hlu-

bokých stavebních jámách pod hladinou podzemní vody do
hloubky až kolem 35 m. Tlouš�ka stěn je nejčastěji 600, 800,
1 000 a 1 200 mm. Kromě pažicí funkce plní nejčastěji
funkci konstrukční (jsou zároveň nosnými stěnami) nebo
vodonepropustnou (jsou součástí tzv. bílé vany). Skládají se
z jednotlivých částí, lamel, které jsou na sebe napojeny po-
mocí pryžového těsnicího pásu. Výstavba jedné lamely pod-
zemní stěny probíhá ve čtyřech fázích. V první fázi je drapá-
kem nebo hydrofrézou vyhloubena rýha těžená pod ochra-
nou pažicí suspenze. V další fázi se do rýhy po vyčištění sus-
penze osadí koutové pažnice, které vymezují šířku lamely a
určují profil budoucího zámku pro napojení sousední lame-
ly. Po zhruba 24 h od dokončení betonáže lamely jsou pak
tyto pažnice obtěženy v rámci hloubení záběru navazující la-
mely. Ve třetí fázi je do rýhy vsazena výztuž lamely ve for-
mě tuhého armokoše a jsou zapuštěny sypákové roury 
o ∅ 250 mm. V poslední fázi je při betonáži lamely odspo-
du vytlačována a odčerpávána pažicí suspenze. Betonáž pro-
bíhá v optimálním případě rychlostí 20 m3·h–1. Pro výstavbu
podzemních stěn se používá vodostavebný a snadno hutnitel-
ný beton, který je vhodný pro ukládání litím. V současné
době se budují podzemní stěny například při zakládání vel-
kých administrativních budov pod hladinou podzemní vody,
na stavbách městského okruhu v Praze v tunelu Blanka nebo
na stavbách protipovodňových opatření v Praze.

Článek shrnuje výsledky počítačové analýzy napjatosti a
vyztužení jedné lamely podzemní stěny. Jde o typickou lame-
lu podzemní stěny tlouš�ky 60 cm, výšky 16 m a šířky 6 m.
Stěna, která patří mezi základní konstrukce ve výrobním pro-
gramu společnosti Zakládání staveb, a. s., je umístěna do typic-
kých podmínek odpovídajících území Prahy a je zajištěna kot-
vami s maximální přepínací silou 800 kN. Analýza využívá
současné poznatky z numerického modelování stavebních
konstrukcí a chování stavebních materiálů, zejména betonu.

Cílem studie je získat představu o namáhání podzemní
stěny v průběhu její výstavby a posoudit její vyztužení z hle-
diska případné redukce výztuže. Ze zkušeností výrobce
vyplývá, že množství a umístění betonářské výztuže v armo-
koši do značné míry ovlivňuje proces výstavby podzemních
stěn. Obecnou snahou projektantů je vkládat do železobeto-
nových konstrukcí větší počet prvků výztuže, než vychází
z jejich návrhu dle platných norem. Již na základě předpo-
kladů, které jsou obsaženy v normách, vede návrh konstruk-
ce k velkému množství prvků výztuže. U podzemních stěn
může být nadměrné vyztužení, např. příčnými prvky, pře-
kážkou ke kvalitnímu probetonování stěny. V místech zhuš-
tění výztužných prvků (obr. 1) se mohou zachytávat nečisto-

ty vynášené ukládanou betonovou směsí, v nejhorších přípa-
dech se mohou objevit větší póry až kaverny. Tento fakt
může výrazně ovlivnit požadované vlastnosti konstrukce,
jako je nepropustnost, trvanlivost a spolehlivost. Výsledky
numerické analýzy by měly být určitým vodítkem k naleze-
ní optimálního návrhu armokoše lamely podzemní stěny.

Obr. 1. Armokoš (zdroj: Zakládání staveb, a. s.)
a – čelní pohled, b – boční pohled s průchodkami pro kotvu 

a příčnou výztuží 
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Numerický model stěny
První část modelu kotvené podzemní stěny tvoří dvojroz-

měrná analýza napjatosti stěny a zeminy. Těžištěm tohoto
článku je navazující trojrozměrná analýza napjatosti a po-
škození stěny.

Dvojrozměrný model 
Smyslem této analýzy je stanovení napjatosti v kotvené

stěně a v okolní zemině. Výsledkem je průběh vnitřních sil,
posunutí a zemních tlaků, které jsou vstupem do následného
trojrozměrného výpočtu. Model zatížení od okolní zeminy a
přitížení na terénu sleduje postupné hloubení stavební jámy
a je rozdělen do pěti zatěžovacích stavů (obr. 2). Každý zatě-
žovací stav reprezentuje jak hloubení stavební jámy do pře-
depsaných úrovní, tak předpínání kotev.

Trojrozměrný model 
Lamela podzemní stěny je modelována čtyřstěnnými

konečnými prvky s lineárními aproximačními funkcemi pro
pole posunutí. Výztuž je diskretizována jednorozměrnými
tyčovými prvky s lineárními aproximačními funkcemi.
Vzhledem k náročnosti výpočtu byla modelována pouze
polovina lamely – po výšce symetrická část. Model obsahu-
je 506 854 prvků a 92 487 uzlů. Podepření konstrukce odpo-
vídá okrajovým podmínkám lamely a podmínkám symetrie
konstrukce.

Zatížení trojrozměrného modelu 
Lamela podzemní stěny je zatížena především zemními

tlaky a silami od kotev. V numerickém modelu jsou zemní
tlaky modelovány vodorovnými uzlovými silami směrem do
konstrukce na straně aktivního zemního tlaku. Na straně
pasivního zemního tlaku je zatížení nahrazeno vodorovnými
reakcemi v ekvivalentních pružných podporách. Tuhost pru-
žin je vypočítána z posunutí v příslušné úrovni a hodnoty
pasivního zemního tlaku (obr. 2, obr. 3). Síly od kotev jsou
uvažovány jako uzlové síly na vnější povrch modelovaného
kotevního plechu. Ve výpočtu je uvažována pouze vodorov-
ná složka kotevní síly.

V prostorové numerické analýze byl každý zatěžovací
stav nejdříve posuzován samostatně. Poté byl proveden
výpočet, ve kterém jednotlivé zatěžovací stavy na sebe nava-
zují. To bylo dosaženo řízeným zatěžováním a odtěžováním
v jednotlivých stavech. Tento předpoklad, který zavádí nulo-
vou napjatost v konstrukci přenášenou do dalšího zatěžova-
cího stavu, vnáší do výpočtu jisté zjednodušení. Nicméně při
stanovení zatížení stěny byly zváženy veškeré změny napja-
tosti v zemině. Rozvoj mikrotrhlin, které snižují tuhost kon-
strukce, je do dalších stavů přenášen prostřednictvím para-
metru poškození.

Program SIFEL
Pro počítačovou analýzu byl použit softwarový balík SIFEL

(SImple Finite ELements), vyvíjený na Katedře mechaniky
FSv ČVUT v Praze již deset let. Program byl původně vytvo-
řen v rámci evropského projektu MAECENAS, zaměřeného
na studium chování betonu za vysokých teplot. Do projektu
byly zapojeny kromě Fakulty stavební ČVUT i univerzity
v Padově (Itálie), Nantes (Francie), Sheffieldu a Glasgow
(Velká Británie). Kromě univerzitních pracoviš� byla do pro-
jektu zapojena i britská firma British Energy, pro niž byla
programem SIFEL úspěšně spočítána studie životnosti
jaderné elektrárny Hinkley v jihozápadní Anglii. Program je
dále vyvíjen a úspěšně použit k řešení praktických i teoretic-
kých problémů. Mezi nejvýznamnější patří analýza ochran-
ných obálek obou bloků JE Temelín, stabilita skalního srázu
v Chotkově ulici v Praze, řešení vodonepropustnosti tlustých
základových desek komerčního centra v Praze na Těšnově aj.
Program je určen k řešení úloh nelineární mechaniky, tran-
sportních procesů a sdružených úloh pomocí metody koneč-
ných prvků. Je psán v jazyce C++ a od počátku byl koncipo-
ván jako volně dostupný pod licencí GNU včetně zdrojo-
vých kódů. Program je vyvíjen jako multiplatformní, tj.
nezávislý na použitém operačním systému a na použitém
překladači jazyka C++. Program byl úspěšně přeložen a pro-
vozován na operačních systémech Windows (PC) i Linux
(PC, IBM SP2). Celý je založen na promyšlené modulární
koncepci, ve které členění na části odpovídá jednotlivým
typům řešených problémů. Webové stránky programu
SIFEL se na cházejí na adrese http://mech.fsv.cvut.cz/
/~sifel/.

Materiálové vztahy
Model podzemní stěny byl řešen jako nelineární mecha-

nická úloha. Pro popis mechanického chování modelu byly
použity celkem tři materiálové vztahy. Model se skládá jed-
nak z betonu, jednak z měkké ocelové výztuže. Chování
bylo modelováno pomocí modelu poškození betonu mikro-
trhlinami. Vliv dotvarování nebyl do výpočtu zahrnut. Nej-

Obr. 3. Trojrozměrný model lamely podzemní stěny, 
detail sítě konečných prků a armokoše

Obr. 2. Zatěžovací stavy odpovídající postupnému hloubení
stavební jámy a předpínání kotev (zdroj: FG Consulting, s. r. o.)
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dříve byl použit model skalárního izotropního poškození
uvažovaný v lokální verzi. Pak byl rozšířen na obecnější
ortotropní model poškození. Výztuž byla modelována
pomocí tyčových prvků.

Chování oceli bylo popsáno modelem plasticity s podmín-
kou J2, někdy též označované jako Huberova-Misesova-
-Henckyho podmínka

(1)

Lokální varianta modelu izotropního poškození betonu
mikrotrhlinami 

Pro modelování poškození betonu byla vytvořena celá
řada materiálových modelů. Mezi nejjednodušší patří použi-
tý skalární izotropní model poškození. Podobně jako u ostat-
ních materiálových modelů, jejichž pracovní diagram obsa-
huje část změkčení, je jeho odezva závislá na velikosti jed-
notlivých konečných prvků sítě. Pro různou hustotu sítě
prvků se pak disipuje různé množství energie. Proto byl
tento model přepracován a byla použita technika proměnli-
vého modulu změkčení, která částečně odstraňuje tento
problém [11]. Metodu pro zjednodušení popišme pro jedno-
rozměrný případ. Spočívá v tom, že velikost deformace vli-
vem poškození (damage) se uvažuje jako

(2)

kde w je velikost rozevření trhliny, h charakteristická veli-
kost prvku, ε celková deformace. Napětí σ při poškozování
se poté vyjádří v závislosti na rozevření trhliny w ve tvaru

(3)

kde ft je tahová pevnost betonu a wf počáteční rozevření trh-
liny. Napětí σ lze pro skalární izotropní poškození vyjádřit
jako

σ = (1 – D)E ε, (4)

kde D je parametr poškození, který se pohybuje v intervalu
〈0, 1〉. Hodnota parametru rovná 0 znamená, že materiál je
bez poškození a hodnota 1 charakterizuje zcela poškozený
materiál s plně rozvinutou trhlinou.

Spojením předchozích rovnic a uvažováním εe jako 

(5)

dostaneme výslednou nelineární rovnici pro parametr poško-
zení D, tj.

(6)

Tento vztah je odvozen za předpokladu jednoosé napjatosti,
pro ostatní případy je třeba nahradit deformaci ε ekvivalent-
ní deformací εeq. Pro beton se používá Mazarsova norma

ekvivalentní deformace, která je dána vztahem

(7)

kde symbol 〈εα〉 značí výběr pouze kladných složek hlavní
deformace. Nelineární rovnici lze řešit například Newtono-
vou metodou tečen. Výsledné napětí pro model skalárního
poškození se vypočítá ze vztahu

σσ = (1 – D)Del εε , (8)

kde Del je matice elastické tuhosti materiálu a εε je vektor cel-
kové deformace.

Model ortotropního poškození betonu mikrotrhlinami 
V případě použití modelu skalárního izotropního poškoze-

ní dochází během vzniku poškození v jednom směru k re-
dukci materiálové tuhosti ve všech směrech bez ohledu na
to, zda by ve zbývajících směrech k poškození došlo. Tento
nedostatek se negativně projevuje v případě neproporcionál-
ního zatěžování, ke kterému dochází například v důsledku
nerovnoměrného ohřívání konstrukce (zatížením teplotou –
vývinem hydratačního tepla a vlivem klimatických podmí-
nek), ale také postupnou výstavbou konstrukce. Dále se pro-
jevuje v případě skutečné trojrozměrné napjatosti.

Pro účely prostorového modelování bylo zapotřebí použít
pokročilejší model poškození betonu. Pro zjednodušení
výpočtů, zejména vzhledem k množství vstupních paramet-
rů, byl použit model ortotropního poškození. Jednotlivé
složky hlavních napětí se počítají podle vztahu

(9)

ve kterém je použito označení:
K je objemový modul pružnosti,
G – modul pružnosti ve smyku,
εV – objemová deformace, 

Dα
t  – parametr poškození v tahu ve směru kladné hlavní

deformace εα,
Dα

c  – parametr poškození v tlaku ve směru záporné hlavní
deformace εα,

H( )– Heavisideova funkce.

K dispozici je evoluční rovnice pro parametry poškození D,
která byla původně použita v modelu anizotropního poško-
zení [2],

(10)

V rovnici vystupují materiálové parametry A a B, které řídí
výslednou velikost maximálního napětí a tvar sestupné větve
pracovního diagramu. Parametr poškození D se rozvíjí pou-
ze v případě, že hodnota εα překročí prahovou hodnotu ε0,
která je dalším materiálovým parametrem. 

Vzhledem k předchozí dobré zkušenosti byla implementa-
ce rozšířena o evoluční rovnici používanou ve skalárním
izotropním modelu, která zároveň obsahuje závislost na veli-
kosti prvků použité sítě. Tato rovnice je dána

(11)

.
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kde β je index t pro tah nebo c pro tlak. Uvedený model orto-
tropního poškození uvažuje směry hlavních deformací kon-
stantní, což s ohledem na způsob zatížení počítaných kon-
strukcí nemusí být vždy splněno. V případě podzemní stěny
však převládá ohybové namáhání, a tudíž se hlavní směry
deformací v jednotlivých zatěžovacích stavech téměř nemě-
ní. V opačném případě je třeba přeformulovat vztah pro
výpočet napětí do globálního souřadného systému, kde je
poškození uvažováno jako tenzor druhého řádu. Při výpočtu
napětí s využitím tenzoru poškození je třeba zachovat
symetrii tenzoru napětí, a proto je třeba napětí vyjádřit násle-
dovně

σσ = ΩΩ t Dele t ΩΩ t + ΩΩ c Dele c ΩΩ c , (12)

ΩΩ t = (I – Dt) 0,5 , (13)

ΩΩ c = (I – Dc) 0,5 . (14)

V rovnici (13) je použito označení Del pro elastický tenzor
tuhosti čtvrtého řádu a I je jednotkový tenzor druhého řádu.
V rovnici (13) je dále použit rozklad tenzoru deformace na
tahovou a tlakovou část e t a e c, tj. tenzory deformace, které
mají stejná kladná, resp. záporná vlastní čísla jako tenzor
deformace a zbývající vlastní čísla jsou rovna nule. Hlavní
složky tenzorů poškození se počítají pro daný krok výpočtu
ze zvolených evolučních rovnic pro aktuální hlavní směry
deformací. Výsledné složky hlavního poškození se porovna-
jí se složkami na diagonále v transformovaném dosaženém
tenzoru poškození. Pokud je nově vypočtená hlavní hodnota
poškození větší, tak se daný diagonální člen dosaženého
transformovaného poškození přepíše touto novou hodnotou.
Na závěr je třeba vypočítat hlavní hodnoty nově získaného
tenzoru poškození, a z nich pak tenzor ΩΩ c, resp. ΩΩ t. U takto
získaných tenzorů je třeba kontrolovat, aby vlastní čísla
nepřesáhla hodnotu 1.

Materiálové parametry 
Jak zatížení, tak materiálové parametry byly v počítačové

simulaci podzemní stěny reprezentovány průměrnými a
středními hodnotami:

� parametry pro beton C25/30:

– pevnost v tlaku fck = 25 MPa
– pevnost v tahu fctm = 2,6 MPa
– modul pružnosti Ecm = 30 500 MPa
– Poissonovo číslo ν = 0,15
– lomová energie G = 150 N·m–1

� parametry pro výztuž – ocel 10505 (R):

– mez kluzu fyk = 490 MPa
– modul pružnosti Es = 200 GPa
– Poissonovo číslo ν = 0,3

� parametry pro výztuž – ocel 10216 (E):

– mez kluzu fyk = 206 MPa
– modul pružnosti Es = 200 GPa
– Poissonovo číslo ν = 0,3

Armokoš tvoří výztuž podélná svislá ∅ R25 na líci a
∅ R20 na rubu stěny v rozteči 194 mm, dále výztuž podél-
ná vodorovná ∅ R16 při obou površích v rozteči 300 mm. 
V místě kotvy jsou navíc přídavné prvky – ohyby 2 ks 
∅ R20 a přídavné prvky rovné 2 ks ∅ R20. Všechny prvky
jsou z oceli 10505 (R). Navíc jsou oblasti kolem kotev vy-
ztuženy příčnými sponami – 14 ks na průchodku ∅ E10 ocel

10216 (E). Armokoš ještě obsahuje zavětrovací prvky slou-
žící ke spolehlivé manipulaci.

Výsledky analýzy
Prvním krokem trojrozměrné numerické analýzy bylo

nastavení a ověření zatížení konstrukce za předpokladu
pouze lineárně pružného chování betonu i oceli. Výsledná
posunutí ve všech zatěžovacích stavech se téměř shodují s
posunutími z dvojrozměrného výpočtu, ze kterého bylo zatí-
žení odvozeno. Rovněž byla provedena kontrola ohybových
momentů a posouvajících sil ve vybraných úrovních
(řezech) prostorového modelu.

V dalším kroku následovaly samostatné výpočty jednotli-
vých zatěžovacích stavů, nejdříve pro izotropní model po-
škození betonu, pak pro vylepšený ortotorpní model poško-
zení betonu. Tyto výpočty byly zaměřeny na případnou
redukci příčné výztuže a sjednocení profilů výztuže podélné
svislé a podélné vodorovné. Postupně bylo dosaženo násle-
dující redukce: 

a) výztuž příčná byla zcela z numerického modelu vypuš-
těna, protože hodnoty napětí se zde pohybovaly v řádech de-
setin megapascalů. To znamená, že nebyla ve výpočtu dále
uvažována žádná příčná výztuž ani přidané spony kolem
kotevních míst; 

b) výztuž podélná vodorovná byla sjednocena při obou
površích na ∅ 16 mm v rozteči 300 mm;

c) výztuž podélná svislá při rubu stěny byla sjednocena na
∅ 25 mm a při líci pouze na ∅ 20 mm v předepsané rozte-
či. Přídavné prvky – ohyby v místě kotvy zůstaly nezměně-
ny. Průchodka pro kotvu nebyla ve výpočtu uvažována
vzhledem k malé tlouš�ce. Kotevní deska nebyla rovněž v mo-
delu zahrnuta. Byl modelován pouze kotevní plech, který
byl zatížen vodorovnými složkami kotevních sil.

Ve třetím kroku byl proveden hlavní výpočet s navazující-
mi zatěžovacími stavy s uvážením redukované výztuže
z předchozího kroku a ortotropního modelu poškození beto-
nu. Materiálové parametry a výsledky byly předávány z před-
chozího do dalšího zatěžovacího stavu.

Poznatky získané z rozboru výsledků je možné shrnout do
několika bodů:

– lamela podzemní stěny je namáhána především ohybem.
Samostatné výpočty pro jednotlivé zatěžovací stavy a vý-
počet se stavy navazujícími dávají podobné výsledky;

– v místech maximálních ohybových momentů na straně
tahových napětí vznikají v betonu trhlinky. Hodnota para-
metru poškození se zde pohybuje do 0,9. Tahová napětí
v těchto místech přenáší výztuž;

– maximální tahová napětí v podélné svislé výztuži nepřesa-
hují 61 MPa. Maximální tlaková napětí jsou do 30 MPa.
Ve výztuži podélné vodorovné je napětí max. 16 MPa.
Výztuž příčná byla zcela z modelu vypuštěna, protože
napětí se zde pohybovalo v řádech desetin megapascalů.
To znamená, že nebyla ve výpočtu uvažována žádná příč-
ná výztuž ani přidané spony kolem kotevních míst. Maxi-
mální tlakové napětí v betonu dosahuje 18,6 MPa;

– trhlinky v betonu se vyskytují v oblastech tahových napě-
tí zejména při obou površích. Jsou důsledkem ohybového
namáhání a nezasahují hlouběji do konstrukce. Maximál-
ní šířka trhlin je 2 ·10–5 m;

– nikde v konstrukci se neobjevuje místo, ve kterém se vý-
razně koncentruje napětí nebo parametr poškození. Oče-
kávaný efekt poškození protlačením (propíchnutím)
v blízkosti kotevních míst nenastává. Pouze ve výklenku
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pro kotvu pod kotevním plechem a kolem něj se objevuje
velmi úzká oblast (obr. 4), ve které se koncentruje para-
metr poškození (maximální hodnota je 0,93; tomu odpoví-
dá šířka trhliny 2.10–5 m). Toto místo je namáháno výraz-
ným tlakem a příčný tah zde způsobuje rozvoj trhlinek.
Tomu lze předejít vložením přídavné výztuže.

Obr. 4. Detail parametru poškození ve výklenku pod kotevním
plechem, černá barva znázorňuje parametr poškození blížící se 1,0

(šířka trhliny 2·10–5 m), bílá barva jsou oblasti nepoškozené

Závěry a doporučení
Hlavním přínosem počítačové analýzy je využití nelineár-

ního modelu chování betonu na reálné stavební konstrukci.
Cílem bylo ověřit způsob vyztužení podzemní stěny. Výpo-
čet na základě mechaniky poškození prokázal, že původní
návrh výztuže na základě Eurokódu 2 zajiš�uje potřebnou
spolehlivost konstrukce. Výpočet dále ukazuje na možnost
redukce zejména příčné výztuže, která je největší překážkou
kvalitního probetonování stěny.

Numerická analýza lamely podzemní stěny dává velmi
dobrou představu o jejím chování během výstavby a hloube-
ní stavební jámy. Je nutné poznamenat, že počítačová simu-
lace vystihuje provozní namáhání konstrukce. 

Z důkladného rozboru výsledků počítačové analýzy je
možné konstatovat:

– podzemní stěna je namáhána především ohybem. Neobje-
vují se zde žádná problémová místa s výraznou koncent-
rací napětí nebo poškození. V oblastech maximálních
ohybových momentů vznikají trhlinky, které se lokalizují
při povrchu a nezasahují hlouběji do stěny. Jejich velikost
je zanedbatelná. Trhlinky nesnižují nijak výrazně únos-
nost a funkci stěny. V místech lokalizace trhlin přenáší
tahová napětí výztuž;

– navržená výztuž není výrazně namáhána. Hodnoty napětí
zdaleka nedosahují úrovně meze kluzu oceli. Významnou
část zatížení přenáší beton. V tažené oblasti je to do pev-
nosti betonu v tahu, na rozdíl od předpokladu uvedeného
v normě;

– počet navržených prutů je dostačující, zejména u výztuže
příčné, která je možnou překážkou pro snadnou betonáž
stěny. Právě u příčné výztuže lze doporučit její redukci až
na minimální vyztužení nebo na minimální počet prutů
potřebných k bezpečné manipulaci s armokošem;

– jediným problémovým místem stěny je vrstva betonu
těsně pod kotevním plechem, kde vznikají vlivem výraz-
ných tlakových napětí příčná tahová napětí, která mohou
být příčinou poškození betonu. Pro zajištění tahových na-
pětí je vhodné umístit kolem kotevního plechu doplňující
přidanou vodorovnou výztuž.

Článek vznikl za podpory projektů 103/08/1119 GA ČR
a 1M 0579 MŠMT v rámci činnosti Výzkumného centra
CIDEAS.
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Krejčí, T. et al.: The Use of Advanced Concrete Models
in Practical Problems – Computer Analysis of  Dia-
phragm Wall

The paper deals with an application of advanced con-
crete models in practical problems. The paper presents a
numerical analysis of the response of one segment of a
diaphragm wall during the excavation of deep ditches.
The thickness of the diaphragm wall is 600 mm and its
depth is 20 m. The aim of the presented analysis is to
obtain a notion of the response of diaphragm walls 
during a construction process and to propose some re-
commendations for the reinforcement of the wall.

Krejčí, T. u. a.: Anwendung fortschrittlicher Modelle

der Beschädigung von Beton in  praktischen Aufgaben –

Computeranalyse einer unterirdischen Wand

Der Artikel beschäftigt sich mit der Anwendung

fortschrittlicher Modelle des Verhaltens von Beton in

einer praktischen Aufgabe bei der Analyse einer unter-

irdischen Wand. Es handelt sich um eine Computer-

simulation des Verhaltens einer Lamelle einer unter-

irdischen Wand während der Ausschachtung der

Baugrube. Die typische verankerte Lamelle hat eine

Dicke von 60 cm und ist für den Verbau der Baugrube

bis in die Tiefe von ungefähr 20 m geplant. Das Ziel der

Analyse ist, eine Vorstellung von der Beanspruchung der

unterirdischen Wand während ihres Baus zu erlangen

und gewisse Empfehlungen, besonders zur Bewehrung

der Wand, zu geben.

ETANPLAST®

ETANPLAST® je vícevrstvý izolační systém pro horní
desky betonových konstrukcí pokládaný velkou rychlostí.
Úspory v čase se projevují především díky strojní pokládce,
kde je zapotřebí mnohem méně ruční práce než u klasických
pásových izolací. Strojní pokládka zajistí rovnoměrnou kva-
litu práce a velkou rychlost realizace izolačního souvrství.
Pro jednotlivé složky souvrství jsou používány silně modifi-
kované asfalty, které zaručují velmi dobrou odolnost vůči
únavě, vzniku trhlin a trvalým deformacím.   

Systém může být použit pro všechny typy inženýrských
staveb s horní deskou ze železobetonu nebo předpjatého
betonu, trámových nebo segmentových mostů, viaduktů,
stropů konstrukcí ve výkopech, na parkovištích. Za určitých
podmínek jej lze položit i na kompozitní konstrukce – beto-
nové mostovky na ocelové konstrukci. Může být použit pro
všechny třídy dopravního zatížení jak v nových konstruk-
cích, tak při rekonstrukcích.

Od prvního použití na stavbách v roce 1987 je ETAN-
PLAST® součástí řady významných staveb s velkým do-
pravním zatížením ve Francii i v jiných zemích. Mezi
nejznámější patří viadukt na ostrově Ré nebo terminál tune-
lu pod kanálem La Manche. V České republice byl poprvé
použit v roce 1999 na mostě obchvatu Chebu. V roce 2009
pak byla tato izolace použita na komunikaci R6 na pěti mos-
tech o celkové ploše 41 100 m2. Praktickou ukázku poklád-
ky izolačního souvrství ETANPLAST® prezentovala spo-
lečnost EUROVIA CS odborníkům zaměřeným na výstavbu
silnic a dálnic v říjnu minulého roku. Unikátní řešení izolač-
ního systému představila na mostních objektech SO 201a
203 stavby silnice R6 v úseku Sokolov – Tisová. 

Tisková informace

� technologie

České vysoké učení technické v Praze
a město Telč
Katedra architektury, Fakulta stavební,

TELČ 11’

si Vás dovoluje pozvat

na výstavu kreseb poslucha ů studijního programuč

„Architektura a stavitelství“

výstavu zahájí vedoucí Katedry architektury FSv ČVUT v Praze
Doc. Ing. arch. Václav DVOŘÁK, CSc.

v pondělí 12. září 2011 v 16 hodin ve vstupní síni radnice v Telči, výstava potrvá do 15. října 2011
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Metoda SPH a její použití 
s vyžitím znalostí z experimentálních studií

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

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek popisuje vliv vysoké teploty v tunelové obezdívce
na chování různě vyztužených betonů (s odlišným poč-
tem a druhem vláken), jako jsou např. vlákna Dramix,
ocelová rovná vlákna a polypropylenová vlákna. Vzorky
s výše uvedenými druhy vláken jsou vystaveny teplotě
600 ¯C, nebo� nad tuto teplotu vykazují zanedbatelnou
únosnost. V numerické části je použit trojrozměrný
materiálový model a metoda regularizovaných funkcí
v hydrodynamice. 

Úvod
K upřesnění vlastností materiálů, se kterými se pracovalo,

bylo provedeno několik experimentů na nosnících, a to ze-
jména zkouška pevnosti v tahu za ohybu. Hlavním důvodem
byly mechanické vlastnosti různě vyztuženého betonu, které
ovlivňují chováním příčné pevnosti v tahu. Výsledkem byly
informace z tříbodového ohybu pro různé počty vláken, kte-
ré byly použity do výpočtu, v němž byl také aplikován
zobecněný Mohrův–Coulombův zákon (zahrnující reziduál-
ní stavy napětí).

Ostění tunelu a okolní horniny je považováno za třífázový
kompozit, to znamená, že materiál obsahuje pevnou fázi
(kostru), plynnou fázi (vzduch v pórech) a kapalnou fázi
(vodu). Formulace problému je odvozena v Gaussově orto-
gonálním souřadnicovém systému.

Pro řešení ostění tunelu, vystavené vysoké teplotě, byla
použita metoda SPH formulovaná v trojrozměrném formátu.

Numerický postup
Začneme se základními vztahy, které jsou platné v mecha-

nice kontinua a jsou vhodné pro další úvahy. Těleso je
v nedeformovaném stavu charakterizováno omezenou oblas-
tí Ω, pro jejíž lipschitzovskou hranici Γ platí Γ ≡ Γu ∪ Γp, 
Γu ∩ Γp = 0. Na oblasti Γu je předepsán vektor posunutí 
u = {u1, u2, u3} a vektor povrchových sil p = {p1, p2, p3} je pře-
depsán na Γp. Připomeňme vztah napětí a povrchových sil na
hranici Γp : pi = σij nj, kde n = {n1, n2, n3} je vnější jednotková
normála k uvedené hranici, σij, εij jsou po řadě složky tenzoru

napětí a deformace,                               .

V této části budeme formulovat základní vztahy pro sdru-
žené modelování, a to jednak vláknobetonovou tunelovou
obezdívku Ω c a jednak okolní horninu Ω r. Definiční oblast
je tedy vyjádřena Ω = Ω c ∪ Ω r s hranicí Γ, kde přechod
mezi tunelovou obezdívkou a horninou je vyjádřen pomocí
přechodové hranice ΓC. Definiční oblast problému je vyba-
vena souřadnicovým systémem 0x1x2x3. Problematika vede

k řešení čtyř neznámých funkcí, které vyhovují rovnicím
popisujícím chování tunelové obezdívky a okolní horniny.
První typ funkce představuje tlak vody pw = pw(x, t), druhým
typem je tlak vzduchu pa = pa(x, t), oba jsou skalárně závis-
lé na poloze x = {x1, x2, x3} a čase t, třetím typem funkce je
vektor posuvů ve skeletonu u (x, t) = {u1 (x, t), u2 (x, t), 
u3 (x, t)}, dále uw (x, t) = {u1

w (x, t), u2
w (x, t), u3

w (x, t)} je
vektor pohybu vody v pórech a ua (x, t) = {u1

a (x, t), 
u2

a (x, t), u3
a (x, t)} je vektor pohybu vzduchu v pórech. Pro

posuvy a pórové tlaky máme k dispozici dva typy rovnic, a
to rovnice kontinuity pro tok v pórech a rovnice rovnováhy,
přičemž obě budou platné v každém bodě x ∈ Ω. Funkce p
a u se vzájemně ovlivňují tak, že řídící rovnice vytváří
simultánní systém. Systém rovnic je doplněn o parabolickou
rovnici (zobecněné vedení tepla).

V dalším postupu budeme vycházet z teorie malých defor-
mací [7]. Vztah mezi posunutím u a deformací ε ve skeletu
zeminy je dán výše uvedenými geometrickými rovnicemi.
V materiálu skeletu lze vyjádřit napětí ve skeletu formulací

σσ = σσ eff – pm, m = {1, 1, 0} , (1) 

kde tenzory jsou formálně vyjádřené pomocí vektorového
zápisu.

Nyní krátce popíšeme vztah platící pro deformaci horniny
v závislosti na vodě a vzduchu v pórech. Efektivní napětí
vyhovuje zobecněnému Hookovu zákonu

σσ eff = D (εε – εεp) ,    (2)

kde D ≡ D (σσ eff, T s) je materiálová pružně plastická matice
tuhosti pórového skeletonu, s je množina vnitřních parametrů.

Než přistoupíme k vyjádření okrajových a počátečních
podmínek, budeme specifikovat pružně plastické chování
materiálu. Pro betonovou obezdívku a okolní horninu bude-
me uvažovat zobecněnou Mohrovu–Coulombovu podmínku
porušení. Nejprve budeme předpokládat, že v každém bodě
definiční oblasti známe z předchozího výpočtu hlavní napě-
tí (σmax, σmin). Navíc jsou předem dány tyto veličiny: úhel
vnitřního tření ϕ a soudržnost (pevnost ve smyku) c platné
pro mez plasticity (index e), vrcholový stav (index p) a rezi-
duální stav (index r). Podobně je dána pevnost v tahu σ+. Při
označení s = (σmax, σmin)/2, r = (σmax, σmin)/2 z obr. 1 vyplý-
vají tyto alternativy:

– jestliže σmax ≥ σ+, pak je překročena pevnost v tahu a E ≈ 0
(pozn.: při iteračním postupu Youngův modul je roven
malému číslu);

– jestliže platí r ≥ rp = cp*cos(ϕp) – s*sin(ϕp), pak je dosaže-
no vrcholové hodnoty a platí, že Youngův modul E = Er,
Poissonovo číslo v = vr;

– jestliže r ≥ re = ce*cos(ϕe) – s*sin(ϕe), potom je dosaženo
hranice pružnosti a platí, že Youngův modul E = Ep, Pois-
sonovo číslo v = vp;
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– v každém jiném případě je uvažován pružný stav. 

Obr. 1. Mohrovy–Coulombovy obálky pro různé stavy

Zbývá vyjádřit okrajové a počáteční podmínky: 
– pro povrchové síly podél líce obezdívky jsou dány stan-

dardní okrajové podmínky: všechny tři složky povrcho-
vých sil jsou rovny nule;

– problém je řešen jako symetrický, takže jsou zavedeny
podmínky symetrie: vertikální povrchové síly jsou nulové
stejně jako vodorovné posuny kolmé k hranici oblasti
(vertikálním rovinám);

– podél dolní hranice jsou svislé posuvy nulové a horizon-
tální povrchové síly jsou zanedbatelné (neuvažuje se tření
na hranici);

– na líci obezdívky je předepsán nulový pórový tlak;
– na líci obezdívky je předepsán časově závislý průběh tep-

loty podle skutečného vývoje;
– teplota v čase t je nulová (obecně T/t = 0 = T0, které je pře-

depsáno).

Řídící diferenciální rovnice, počáteční a okrajové pod-
mínky sdruženého problému teplotního pole, pórového tlaku
a napětí jsou nelineární, proto je problém řešen iterací. Po-
užitím metody s „citlivou“ tepelnou kapacitou (Bonacina et
al. 1973) nastane změna uvnitř fáze v rozmezí teplot (Tm ±
± ΔT). Předpokládáme, že Cl, Cu, λl a λu jsou limity (horní a
dolní) tepelné kapacity a teplotní prostupnosti, které nejsou
závislé na teplotě T. Potom v intervalu Tm – ΔT ≤ T ≤ Tm +
+ ΔT předpokládáme průběhy:

(3)

a

(4)

Pomocí rovnic (3) a (4) lze rovnováhu zapsat Fourierovou
rovnicí 

(5)

kde K je materiálový koeficient zahrnující hydraulickou
vodivost, objemovou tepelnou kapacitu a hustotu hmoty.

Metoda SPH
Tato metoda je založena na regularizaci funkcí, které

v jistém ohledu se promítají do definice zobecněných funk-
cí. Každá z rovnic proudění je regularizována trojrozměrně,
a to včetně derivací, které se v nich vyskytují. Každá část α
je spojena s objemem ma, hustotou ρa, rychlostí ua, tlakem pa

a pozicí ra. 
Veličiny proudění v oblastech jsou aproximovány na

základě regularizace, tedy definice ve smyslu distribucí, kte-
rou vyjádříme následující formou, a to tak, že interpolujeme
hodnoty nějaké funkce A v pozici r takto:

(6)

Integrace je provedena přes nosič jádra, kde W je interpo-
lační funkce (jádro) a h je nosič jádra. Výběr interpolace po-
mocí jádra je jedním ze základních problémů řešené metody.
Nejčastěji používané aproximace jádra (obvykle se volí tzv.
čepička) v metodě SPH jsou polynomy třetího, čtvrtého a
pátého stupně. V článku jsou použity polynomy čtvrtého
stupně, sestavené ze tří B-splinů, jejichž nosiče jsou dis-
junktní; vyžaduje se, aby jádro mělo první, druhou a třetí de-
rivaci spojitou. Aproximace jádra je definována

(7)

kde nd je normalizační konstanta, která závisí na rozměru
prostoru, v němž úlohu řešíme. Čtvrtý stupeň se skládá ze tří
podmnožin.

Numericky je funkce vyjádřena ve smyslu Riemanova
integrálu

(8)

kde sumační index b označuje číslo bodu a Vb je jeho přísluš-
ný objem b (Vb = mb /ρb). 

→         
→dx

—— = u . (9)
dt

V souvislosti s navrženým schématem, Fishel (1999), platí,
že můžeme spočítat derivaci nějaké funkce A v pozici r
takto:

(10)

Rovnice (10) není symetrická, ale existuje možnost ji pře-
psat v symetrické formě, a to použitím identity

(11)

kde F je libovolná dostatečně hladká funkce. Kombinací
(10) a (11) operátor gradient v místě α vyjádříme 
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(12)

Aproximací druhé derivace, která popisuje difúzní ener-
getické hladiny, je založena na přímém výpočtu druhé deri-
vace pomocí jádra

(13)

Podrobnosti o této metodě lze získat z literatury [1]-[6].

Experimenty
Pro základní numerickou studii je uvažován standardní

betonový nosník, v níž pro posouzení mechanického chová-
ní byl realizován tříbodový test. Nosník s různým počtem a
druhem vláken byl také pro řešení zmíněné problematiky
vystaven vysokých teplotám. Vlákna jsou umístěna v dolní
části nosníku, 1 mm od spodní hranice. Geometrie a rozmě-
ry standardního nosníku společně s polohou vláken jsou zná-
zorněny na obr. 2.

Obr. 2 Rozměry vzorku
– – – vlákna, a = 16 mm, b = 4 mm

Tab. 1. Přehled výsledných hodnot z příčné pevnosti v tahu

Pro zkoušení byly použity tři druhy vyztužujících vláken:
Dramix  (ocelové vlákno), rovné ocelové vlákno a polypro-
pylenové vlákno, které se velmi často využívá při vysokých
teplotách. Přehled výsledků příčné pevnosti v tahu z tříbodo-
vé zkoušky pro odlišný počet vláken je v obr. 9. Detailní
závěry je možné shlédnout na obr. 3 až obr. 9, z nichž je
zřejmá pevnost v tahu pro různý počet vláken. Zkoušky tep-
lotního zatížení vzorků byly realizovány do 600 ¯C, nebo�
vyšší teplota způsobuje ztrátu únosnosti.

Přehled výsledků z příčné pevnosti v tahu je v tab. 1. Pro
přesnost měření vrcholových hodnot je realizováno namáhá-
ní v tahu pro všechny zmíněné typy vláken (příklad prosté-
ho betonu je uvažován), výsledky jsou uvedeny v tab. 1 a na
obr. 3 až obr. 8. Z nich je patrné, že vlákna Dramix vykazu-
jí dobré materiálové vlastnosti při nižších teplotách. Nad 
600 ¯C však jeho výhoda mizí. U polypropylenu je zřejmé
značné snížení únosnosti již při 300 ¯C, ale výhodou je, že
jejich vyhořením se vytváří prostor pro snížení vlivu páry, a
tím i dopad vysokých teplot na možnost poškození betonu
trhlinami a odprýsknutím (spalling). 

20 50 150 300 450 600

vyztužení 2,49 2,55 2,04 1,88 1,25 0,11

Dramix 2,91 2,95 2,44 2,12 1,55 0,32

přímá vlákna 3,02 2,96 2,46 1,96 1,27 0,12

polypropylen 3,04 3,03 2,48 1,4 0,61 0

Dramix 683 674 621 581 371 107

přímá vlákna 228 215 190 77 60 13

polypropylen 44 22 20 0 0 0

Dramix 800 738 681 652 465 113

přímá vlákna 387 361 326 287 127 30

polypropylen 57 33 24 0 0 0

Dramix 1 072 986 795 705 612 128

přímá vlákna 570 532,6 418 366 136 42

polypropylen 63 102 61 0 0 0

Dramix 1 574 1 402 1 176 873,3 743 152

přímá vlákna 591,7 576,8 538 468,3 178 80

polypropylen 92,5 133,3 92,5 0 0 0

Dramix 1 907,5 1 735 1 254 975 865,3 190

přímá vlákna 808,3 801 782 473,8 251,3 58,3

polypropylen 120,8 198,3 191,3 0 0 0

3 
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Obr. 3. Pevnost v tahu pro 1 vlákno

Obr. 4. Pevnost v tahu pro 2 vlákna 

Obr. 5. Pevnost v tahu pro 3 vlákna
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Obr. 6. Pevnost v tahu pro 4 vlákna 

Obr. 7. Pevnost v tahu pro 5 vláken

Obr. 8. Vrcholová pevnost v tahu

Obr. 9. Výsledky příčné pevnosti v tahu

Výsledky
V této části je řešen příklad použití vláknobetonu s vlák-

ny Dramix na tunelovou obezdívku o tlouš�ce 600 mm.
Problém ohřevu tunelové obezdívky na teplotu 600 ¯C v hor-
ní části tunelu je řešen symetricky pod úhlem 90¯ (45¯ na
každé straně svislé osy). Úloha je řešena metodou SPH troj-
rozměrně. Hustota betonu je 27 kN·m–3; hustota zeminy je
33 kN·m–3. 

Z hlediska geometrie a zatížení je daná úloha řešena
symetricky vzhledem k vertikální rovině. Posuvy ve směru x
a y jsou v přiměřeném souladu s očekávaným chováním
(obr. 10, obr. 11). 

Materiálové vlastnosti betonu jsou definovány takto:

– Youngův modul pružnosti E = 27 GPa, Ep = 20 GPa, 
Er = 12 GPa;

– Poissonovo číslo v = 0,2, vp = vr = 0,45;
– pevnost v tahu σ+ = 1,2 MPa;
– objemová hmotnost ρ = 2 500 kg·m–3;
– úhel vnitřního tření φ = 25¯, φp = 35¯, φr = 15¯;
– pevnost ve smyku c = 100 kPa, cp = 120 kPa, cr = 20 kPa.

Okolní hornina má materiálové vlastnosti horniny třídy R3:

– Youngův modul pružnosti E = 1 GPa, Ep = 0,8 GPa, 
Er = 0,5 GPa;

– Poissonovo číslo v = 0,25, vp = vr = 0,45;
– pevnost v tahu σ+ = 1,0 MPa;
– objemová hmotnost ρ = 2 300 kg·m–3;
– úhel vnitřního tření φ = 32¯, φp = 36¯, φr = 10¯;
– pevnost ve smyku c = 150 kPa, cp = 250 kPa, cr = 20 kPa.

Obr. 10. Posunutí x
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Obr. 11. Posunutí y 

Závěr
V článku se řeší vliv ohřevu tunelové obezdívky a okolní

horniny pomocí prostorové metody regularizovaných funkcí
v hydrodynamice. Výsledky jsou částečně porovnávány
s experimentálními výstupy různě vyztužených betonových
nosníků vypalovaných v peci při teplotě do 600 ¯C. Vstupní
data do numerického modelu byla částečně upravena podle
zkoušek, v nichž byla použita  vlákna tří druhů s odlišným
počtem vyztužení (od jednoho do pěti). Vyztužení vlákny
Dramix bylo poté aplikováno do numerického výpočtu. 
I když nastavená teplota nedosáhla normových 1 200 ¯C,
bylo možné pozorovat vliv polypropylenových vláken, která
pomáhají snížit vliv páry v betonu, jež vzniká při zahřátí. 

Je důležité poznamenat, že přírodní vlákna obecně snižují
vliv vysokých teplot na vyztužený beton, tužší vlákna, jako
ocelová, naopak podporují únosnost hlavně vzhledem k potla-
čení trhlin v době zrání betonu.

Záměrem lze vyvodit, že je vhodné kombinovat vyztuže-
ní tuhými a měkkými vlákny, jako je kombinace Dramixu a
polypropylenových vláken.

Článek vznikl za podpory projektů č. P104-10-1021 a
103/09/P541 GA ČR a v rámci projektu 1M0579 Vý-
zkumného centra CIDEAS .
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In this study an influence of high temperature on fiber
reinforced concrete (FRC) with given fibers such as
Dramix and straight steel fibers, and polypropylene is
tested. The most extreme temperature is considered 600 ˚C
as the experiments have proved failure of the FRC mate-
rial exceeding the above said temperature. The smooth
particle hydrodynamics method (SPH) in 3D is the nu-
merical tool.
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Der Artikel beschreibt den Einfluss einer hohen
Temperatur in der Tunnelausmauerung auf das
Verhalten unterschiedlich bewehrter Betone (mit unter-
schiedlicher Anzahl und Art von Fasern) wie z.B. Dra-
mix-Fasern, gerade Stahlfasern und Polypropylenfasern.
Die Probekörper mit den oben genannten Faserarten
werden einer Temperatur von 600 ˚C ausgesetzt, denn
oberhalb dieser Temperatur weisen sie eine vernachläs-
sigbare Tragfähigkeit auf. Im numerischen Teil werden
ein dreidimensionales Materialmodell und die Methode
der regularisierten Funktionen in der Hydrodynamik
angewandt. 
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Praha

V článku je studována míra a rychlost transportu vod-
ného roztoku chloridu sodného ve vápenné omítce s pří-
davkem metakaolinu. V experimentální části jsou nej-
prve provedena měření vlhkostních profilů a profilů
koncentrace chloridů. Při měření jsou vertikálně orien-
tované vzorky dány do kontaktu s 1M roztokem NaCl,
přičemž jsou sorpční experimenty realizovány jak na
přirozeně vlhkých, tak na plně vodou nasycených vzor-
cích. Obsah vlhkosti je stanoven gravimetricky. Kon-
centrace chloridových iontů je změřena iontovou chro-
matografií. Na základě inverzní analýzy naměřených dat
je vypočten součinitel vlhkostní vodivosti a součinitel
difúze chloridových iontů, který je určen jak pro suchý,
tak pro nasycený materiál. 

Úvod
Trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí představuje

jeden z nejdůležitějších faktorů, který je nutno zohlednit jak
při návrhu nových budov, tak při rekonstrukci a sanaci bu-
dov stávajících. Trvanlivost je většinou studována ve vazbě
k životnosti budov, která je v přímém vztahu k nákladům na
případné rekonstrukce. 

V reálných podmínkách existuje řada negativních faktorů,
které mohou způsobit degradaci či přímo destrukci staveb-
ních konstrukcí a v nich aplikovaných materiálů. Mezi nej-
nebezpečnější, jež vedou k výrazné ztrátě funkčnosti budov,
patří působení kapalné vody. Její nadměrné množství vede
u většiny stavebních materiálů k výraznému zhoršení mecha-
nických vlastností. Závažnost tohoto problému dokumentu-
je i skutečnost, že negativní vliv vlhkosti na pevnost mate-
riálů či konstrukcí je zohledněn v mezinárodních i národních
technických normách. Například v ČSN ISO 13822 (Zásady
navrhování konstrukcí – Hodnocení stávajících konstrukcí)
je výpočtová pevnost zdiva v tlaku redukována koeficientem
spolehlivosti, který je závislý na vlhkosti zdiva a kvalitě
vazby. Největší problémy s pevností můžeme pozorovat
samozřejmě u materiálů, u nichž pojivo matrice reaguje s vo-
dou. Typickým příkladem jsou nepálené cihly, které vykazu-
jí v plně vodou saturovaném stavu téměř nulové pevnosti
v tlaku, přičemž ve vysušeném stavu mají pevnosti v rozsa-
hu 5-8 MPa. Toto pevnostní rozpětí závisí na metodě výro-
by, sušení, složení vstupních surovin apod. [1], [2]. S nárůs-
tem vlhkosti dochází i k objemové expanzi materiálů. Pokud
je jí bráněno, např. konstrukčně, může následně docházet
k tvorbě mikrotrhlin či dalšímu mechanickému poškození.
Vlhké stavební materiály a konstrukce jsou také méně odol-
né poškození mrazem vlivem objemové změny při přechodu
kapalné vody v led, která nabývá hodnot kolem 9 %. Tato
objemová změna může opět v závislosti na uspořádání po-

rézního systému materiálu způsobit jeho strukturální degra-
daci. 

Dalším negativním jevem, spojeným s přítomností vody
v materiálech, je pokles tepelně izolačních schopností mate-
riálů, který je tím větší, čím více vody materiál obsahuje.
Tento jev je způsoben vysokou tepelnou vodivostí vody,
která je přibližně 0,60 W·m–1K–1 při 20 ˚C [3], což je hodno-
ta více než dvacetinásobně vyšší než tepelná vodivost vzdu-
chu. Závislostí tepelné vodivosti materiálů na vlhkosti se
zabývalo mnoho autorů a je často implementována v počíta-
čových programech umožňujících simulaci tepelně vlhkost-
ního chování stavebních konstrukcí a materiálů [4], [5]. 

V běžných podmínkách budov a jejich konstrukcí nedo-
chází ke kontaktu pouze s čistou vodou. Běžně obsahuje roz-
pustné anorganické soli, které v závislosti na podmínkách
prostředí a konstrukce mohou výrazně urychlit degradaci
budov. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že právě působe-
ní solí je považováno za hlavní příčinu poškození a degrada-
ce stavebních materiálů a konstrukcí. Typickým příkladem
je poškození budov v kontaktu s terénem, silnic, letištních
ploch, přehrad apod. [6], [7], [8]. Poškození vyvolané půso-
bením solí můžeme velmi často pozorovat u historických
budov, kde způsobují povrchovou degradaci, či dokonce
rozpad aplikovaných materiálů [9], [10]. 

Přestože působení solí a jím vyvolaná degradace staveb-
ních materiálů a konstrukcí byly předmětem rozsáhlého
výzkumu, mechanismy a faktory řídící chování solných roz-
toků stejně jako krystalizace z těchto roztoků v podmínkách
vnitřního porézního prostředí materiálů nebyly dosud dosta-
tečně objasněny a vysvětleny [10]. Proto je nezbytné se pro-
blematikou současného transportu vody a v ní rozpuštěných
anorganických solí zabývat a identifikovat mechanismy a
principy tohoto transportu. Výzkum je nezbytný jednak pro
optimalizaci rekonstrukčních a sanačních opatření při
výskytu degradace vlivem ve vodě rozpustných solí, jednak
pro návrh nových typů materiálů zabraňujících pronikání
solí do stavebních konstrukcí a materiálů. 

Cílem článku je přispět k objasnění procesu transportu
solí ve stavebních materiálech, a to v materiálech v přiroze-
ně vlhkém stavu, vykazujících rovnovážnou sorpční vlhkost,
a v materiálech plně saturovaných vodou. V experimentální
části je popsáno měření vlhkostních a koncentračních profi-
lů chloridu sodného ve vzorcích vápenné omítky s příměsí
metakaolinu. Pro vápennou omítku je stanovena také vazeb-
ná izoterma chloridových iontů. Tento materiál byl zvolen
pro předpokládanou rekonstrukci a renovaci historických
budov, které jsou velmi často vystaveny působení anorga-
nických solí. Znalost materiálových parametrů popisujících
transport a akumulaci solí je tedy pro praktické využití toho-
to materiálu nezbytná. Získané výsledky jsou podrobeny
počítačové inverzní analýze, na jejímž základě jsou vypočte-
ny součinitele vlhkostní vodivosti a difúze chloridových
iontů pro zkoumaný materiál, a to jak pro přirozeně vlhký
stav, tak pro materiál zcela nasycený vodou. 
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Materiál
Při rekonstrukci historických budov je velmi často nutné

obnovit či zcela nahradit vnitřní i vnější omítky. Z hlediska
ustanovení památkové péče však není v České republice
povoleno používat pro tyto aplikace cementové či vápenoce-
mentové malty, zejména u objektů pocházejících z období
gotiky, renesance či baroka. Požadavkem je využití materiá-
lů obdobného složení, jako mají materiály původní, s tím, že
budou aplikovány originálními historickými postupy a
metodami. Při návrhu nových typů materiálů pro tyto aplika-
ce je tedy nutné zohlednit nejen jejich chemismus, ale
vytvořit takové materiály, jejichž konzistence a reologické
vlastnosti umožní aplikaci dochovanými technologickými
postupy. Povrchové úpravy historických budov nebývají
poškozené v celé ploše, je proto vhodné dochované omítky
ponechat a novou k nim napojit. Také toto hledisko musí
být při návrhu materiálů a způsobů sanace zohledněno.
Způsob realizace a použité materiály nesmějí vést k tvorbě
mikrotrhlin, které by narušily optimální fungování sanova-
né konstrukce [11]. 

Jak ukazuje chemická analýza vzorků omítek odebraných
z historických budov, je zřejmé, že obsahují produkty reak-
ce vápna s pucolánovými nebo hydraulickými příměsemi.
Zároveň byl prokázán pozitivní vliv pucolánových přísad na
vlastnosti vápenného pojiva, přičemž právě pucolánové
sloučeniny jsou nositeli odolnosti omítek proti negativním
vlivům vnějšího prostředí, díky čemuž se výrazně zvyšuje
odolnost a trvanlivost omítek [12], [13]. Jelikož pozitivní
vliv pucolánových příměsí na vlastnosti vápenných omítek
byl prokázán během staletí jejich aplikace, zabýváme se zde
studiem nově vyvíjené omítky na bázi vápna s příměsí meta-
kaolinu (tab. 1) jako pucolánově aktivní látky. 

Vápenný hydrát CL 90 je produktem vápenky Mokrá.
Dominantními složkami metakaolinu Mefisto K05 (České
lupkové závody, Nové Strašecí)  jsou především SiO2 (55 %
hm.) a Al2O3 (41 %). Dalšími minoritními složkami použité-
ho metakaolinu jsou TiO2, CaO, MgO a Na2O. 

Metakaolin Mefisto K05 je jemnozrnný materiál s typic-
kým rozměrem částic 3-5 μm. Tento materiál na bázi kaoli-
nu je vysoce pucolánově aktivní a důvodem jeho aplikace ve
studované omítce je předpokládaný nárůst pevnosti v tlaku,
pevnosti v tahu za ohybu a odolnosti proti mrazu. Aplikace
by měla také snížit absorpci vody takto modifikované vá-
penné omítky a omezit výskyt eflorescence na jejím povrchu
během cyklického zatížení vlhkostí. Navržená omítka by
tedy měla vykazovat vyšší trvanlivost než běžné omítky na
bázi vápenného pojiva, a zároveň zvýšenou odolnost proti
působení negativních faktorů působících na stavební kon-
strukce během jejich životnosti (obr. 1). 

Křemenný písek frakce 0/2 mm dle EN 196-1 byl dodán
firmou Heidelberg Cement Group, Brněnské písky, pobočka
Bratčice. 

Experimenty

Materiálové charakteristiky
V rámci experimentů byly nejprve stanoveny základní

materiálové parametry omítky. Konkrétně byla měřena obje-

mová hmotnost, hustota matrice, celková otevřená pórovi-
tost a nasycený obsah vlhkosti. Vzorky rozměru 40/40/40 mm
byly odlity do ocelových nerezových forem a zhutněny.
Před měřením byly nejprve krokově vysušeny při teplotách
40 ˚C, 60 ˚C a 110 ˚C. Tento postup měl zamezit vzniku
smrš�ovacích trhlin. Vysoušení bylo ukončeno po ustálení
hmotnosti jednotlivých vzorků, kdy rozdíl v hmotnosti byl
± 0,01 g. 

Měření objemové hmotnosti bylo provedeno gravimetric-
kou metodou. Vychází z přesného stanovení objemu zkou-
maného vzorku a jeho hmotnosti ve zcela vysušeném stavu.
Objemová hmotnost se pak určí dle vztahu

(1)

kde ρb [kg·m–3] je objemová hmotnost, md [kg] hmotnost
vysušeného vzorku, V [m3] jeho objem. 

Pro stanovení celkové otevřené pórovitosti jsme použili
metodu vakuové nasákavosti. V rámci tohoto experimentu je
vysušený vzorek umístěn do vzduchotěsné nádoby, do které
je vpravena odvzdušněná voda. Vzorek je po ponoření pod
vodu vakuován pomocí pumpy až do ustálení své hmotnosti
[14]. Z hmotnosti suchého vzorku md [kg], hmotnosti vodou
plně nasyceného vzorku msat [kg] a hmotnosti ve vodě pono-
řeného saturovaného vzorku ma [kg], tzv. Archimédovy
hmotnosti, se nejdříve přesně stanoví objem zkoumaného
vzorku V [m3] ze vztahu 

(2)

kde ρw(t) [kg·m–3] je teplotně závislá objemová hmotnost
vody (při 20 ˚C 998 kg·m–3). Nasycený obsah vlhkosti wsat

[kg·m–3], hustota matrice ρmat [kg·m–3] a celková otevřená
pórovitost ψ [-] byly poté vypočteny podle rovnic 

(3)

(4)

Vlhkostní křivky a koncentrační profily chloridů
Experiment byl uspořádán jako standardní sorpční experi-

ment pro stanovení sorptivity. Měření bylo provedeno ve
vertikálním uspořádání. Pro měření byly použity vzorky
o rozměrech 20/40/290 mm po obvodu vodotěsně a parotěs-
ně izolované epoxidovým tmelem. Tato izolace zajistila jed-
norozměrný transport vody a solného roztoku vzorkem, což
bylo základním předpokladem pro následnou počítačovou
inverzní analýzu. Jako penetrující médium byl zvolen 1M
roztok NaCl, přičemž nasákání roztoku probíhalo bu� na při-
rozeně vlhkém, či plně vodou nasyceném vzorku. Experi-

Vápenný 
hydrát

Písek 
0/2 mm Metakaolin Voda

 [kg] [kg] [kg] [kg]

4,8 14,4 0,8 5,5

Tab. 1. Složení vápenné omítky

Obr. 1. Textura vápenné omítky s přídavkem metakaolinu
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ment probíhal po dobu 30, 60 a 90 minut na suchých vzor-
cích a 192 a 508 hodin na nasycených vzorcích. Po těchto
intervalech byly vzorky rozřezány a v každé části iontovou
chromatografií koncentrace chloridů stanoven gravimetricky
obsah vlhkosti. Měření byla provedena přístrojem SHODEX
CD5, pracujícím na principu kapalinové chromatografie.
Chromatografické metody patří do skupiny separačních
metod, založených na rovnovážné distribuci složek mezi dvě
fáze, při nichž analyzovaná složka v roztoku proniká do
pevné fáze, ve které dojde ke snížení jejího chemického
potenciálu. Teorie tohoto měření je podrobně popsána např.
v [15], [16].

Vazebné izotermy chloridů
Pro stanovení vazebné kapacity materiálu pro chloridové

ionty byla využita metoda založená na adsorpci iontů z roz-
toku. Ve stavebním výzkumu se tato měření běžně provádě-
jí na drcených vzorcích materiálů, čímž však dochází ke
zkreslení výsledků v důsledku nárůstu jejich měrného povr-
chu. Vazebná kapacita je pak vždy vyšší, než je ve skuteč-
nosti pro materiál vyznačující se neporušenou porézní struk-
turou. Z tohoto důvodu bylo měření vazebné izotermy chlo-
ridů provedeno na vzorcích o rozměru 40/40/10 mm dle
metody navržené v práci [17]. Vzorky omítky byly ponoře-
ny do nádobek obsahujících vodný roztok NaCl o specifické
koncentraci. Poté byly ponechány v parotěsně uzavřených
nádobkách za teploty laboratoře 22±2 ˚C do dosažení rovno-
váhy mezi obsahem chloridů v roztoku a v materiálu. Po
šesti měsících byly jednotlivé roztoky analyzovány a byl
změřen obsah vázaných chloridů v materiálu. Následně byla
vynesena vazebná izoterma chloridových iontů pro omítku
jako závislost obsahu vázaných iontů v materiálu na obsahu
volných iontů v roztoku. 

Součinitel difúze chloridů 
a vlhkostní vodivosti

Pro stanovení těchto parametrů jsme použili již popsanou
inverzní analýzu experimentálně stanovených profilů kon-
centrace vlhkosti a chloridů. Jelikož její aplikace předpoklá-
dá formulaci matematicko-fyzikálního modelu pro popis
transportu solného roztoku v porézním prostoru materiálů,
předpokládali jsme následující mechanismus transportu.

Námi použitý model je založen na předpokladu difúzně
advektivního transportu iontů solí, což znamená, že část
chloridových iontů je unášena vodou při nasákání, a zároveň
dochází ke klasické difúzi iontů ve vodě i v materiálu. Hna-
cími silami transportu iontů solí jsou tedy gradient koncent-
race vlhkosti a gradient koncentrace iontů. Transportu solí je
naopak bráněno vázáním části iontů v materiálu, což jsme
také do modelu implementovali. Aplikovaný difúzně advek-
tivní model je popsán bilančními rovnicemi 

(5)

(6)

z nichž první popisuje bilanci iontů solí a druhá bilanci vlh-
kosti, w [m3·m–3] je objemový obsah vlhkosti (v našem pří-
padě počítaný pro nasákání 1M roztoku NaCl), Cf [kg·m–3]
koncentrace volných chloridů v roztoku, Cb [kg·m–3] kon-
centrace vázaných chloridů v materiálu, κ [m2·s–1] vlhkostní
vodivost (v našem případě pro roztok NaCl) a t [s] je čas
transportu solného roztoku.

Systém rovnic (5), (6) může být podroben inverzní analý-
ze stejně jako jedna parabolická rovnice za předpokladu
konstantních počátečních a Dirichletových okrajových pod-
mínek. Tento předpoklad byl v rámci prezentovaných expe-
rimentů splněn. Pro inverzní analýzu jsme použili rozšíření
Boltzmannovy–Matanovy úlohy a získali po řadě algebraic-
kých úprav vztahy pro výpočet hledaných materiálových
parametrů

(7)

(8)

kde z je prostorová proměnná, t0 čas odpovídající vybrané
změřené koncentrační křivce vlhkosti a chloridových iontů
w = w(z, t0), Cf = Cf (z, t0), přičemž vybrané hodnoty vlhkos-
ti a koncentrace chloridů jsou w0 = w(z0, t0), Cf0 = Cf(z0, t0).
κ (z0) = κ (w0, Cf 0), D(z0) = D(w0, Cf 0) jsou poté odpovídající
hodnoty vlhkostní vodivosti a součinitele difúze chloridů.
Podrobný popis algebraických operací vedoucí k rovnicím
(7), (8) jsme publikovali například v pracích [10], [18].  

Rovnice (7), (8) byly použity pro výpočet hledaných para-
metrů pouze v případě transportu 1M roztoku NaCl do při-
rozeně vlhkých vzorků materiálů. V případě transportu chlo-
ridů do vodou plně nasycených vzorků bylo nezbytné
advekční mechanismus transportu při výpočtech zanedbat.
Výsledná rovnice pro výpočet funkce D(C) byla proto zjed-
nodušena na tvar [19]

(9)

Výsledky a diskuze
Základní materiálové parametry vápenné omítky s přímě-

sí metakaolinu, stanovené na principu vakuové nasákavosti,
jsou uvedeny v tab. 2. Studovaná omítka vykázala vysokou
pórovitost, což je perspektivní zjištění pro její aplikaci při
sanaci a rekonstrukci zdiva a omítek historických budov,
které často vykazují zvýšený obsah vlhkosti. Právě vysoká
porozita omítky by měla zajistit dostatečný odvod vlhkosti
ze sanovaných konstrukcí, aniž by byla výrazně snížena její
trvanlivost, a tím i životnost. Získané výsledky porozity jsou
také velmi blízké hodnotám pórovitosti historických kera-
mických cihel [10]. Díky tomu je možné předpokládat
obdobné transportní a akumulační parametry vlhkosti toho-
to materiálu, jako mají právě historické cihly, na které by
měla být omítka aplikována. Je tedy možné předpokládat
optimální interakci omítky a původního zdiva. 

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice

Otevřená 
pórovitost

Saturovaný 
obsah vlhkosti

[kg·m–3] [kg·m–3] [%] [kg·m–3]

1 670 2 570 35 349,3

Tab. 2. Základní parametry omítky
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Vazebnou izotermu chloridových iontů, stanovenou
adsorpční metodou, ukazuje obr. 2. Charakterizuje „celko-
vou“ vazebnou kapacitu materiálu při vystavení specifické
koncentraci roztoku NaCl. Pod pojmem „celková“ vazebná

kapacita rozumíme fakt, že nejsme dosud schopni rozlišit
obsah iontů vázaných fyzikálně na povrchu porézního pros-
toru, například van der Waalsovými silami, či na chemickém
principu, kdy se stávají přímo součástí struktury matrice
materiálu. Při pohledu na výslednou vazebnou izotermu
můžeme rozlišit dvě základní fáze vazebného procesu. Při
nižších koncentracích roztoku NaCl, konkrétně do 38 kg·m–3,
probíhá vázání chloridových iontů v malé míře. Od překro-
čení této koncentrace však dochází v omítce k výrazně vyš-
šímu vázání iontů. Tvarově je možné ji označit jako lineární
izotermu o dvou fázích vazebného procesu. Je nutné vzít
také v potaz skutečnost, že představuje maximální možné
hodnoty koncentrace vázaných chloridů. V reálných podmín-
kách stavební konstrukce se toto množství bude měnit v zá-
vislosti na době exponování materiálů roztoku solí. 

Součinitel vlhkostní vodivosti, stanovený jako funkce
obsahu vlhkosti pro 1M vodný roztok NaCl, je na obr. 3.
Výsledky součinitele vlhkostní vodivosti získané pro studo-
vanou omítku jasně demonstrují snížení tohoto transportní-
ho vlhkostního parametru v porovnání s běžnými vápenný-
mi omítkami. Porovnáme-li získané hodnoty s výsledky pre-
zentovanými např. v práci [19], dostáváme především v ob-
lasti vyšších vlhkostí hodnoty o půl řádu nižší. Tyto výsled-
ky tedy jasně ukazují na pozitivní vliv přidání metakaolinu
na omezení transportu vlhkosti, a tím i solí v modifikované
vápenné omítce. 

Difúzní součinitele chloridů jsou na obr. 4 a obr. 5. V pří-
padě transportu chloridů ve vodou plně nasycených vzorcích
jsme získali výsledky difúzního součinitele velmi blízké
hodnotě součinitele difúze změřeného při difúzi chloridů ve
vodě. Dle publikace [20] je součinitel difúze chloridů ve
vodě roven 2,032·10–9 m2·s–1. Obdobné hodnoty jsme získa-
li pro oblast nižších koncentrací chloridů, přičemž při vyšší
koncentraci chloridů došlo také k nárůstu difúzního součini-
tele. Je tedy zřejmé, že v tomto případě probíhal transport
chloridových iontů pouze na principu difúze.

V případě transportu 1M roztoku NaCl do přirozeně vlh-
kého materiálu (obr. 5) jsou hodnoty vypočteného součinite-
le difúze typicky o tři řády vyšší než při pronikání iontů
chloridů do nasyceného materiálu. Obdobné výsledky,
demonstrující výrazné zrychlení transportu chloridů, jsme
již pozorovali i u jiných typů materiálů [21], [22] a přisuzo-
vali ho především povrchovému transportu, případně osmo-
tickým efektům. Povrchová difúze přispívá [23], [24]
významným podílem k celkovému difúznímu toku, přičemž
součinitel povrchové difúze je řádově vyšší než součinitel
difúze porézního systému. Námi vypočtený difúzní součini-
tel chloridů zahrnuje tedy oba způsoby difúzního transportu. 

Závěr 
V článku bylo popsáno měření celkové otevřené pórovi-

tosti, hustoty matrice, objemové hmotnosti, vlhkostních kři-
vek a koncentračních profilů chloridů vápenné omítky modi-
fikované přídavkem metakaolinu. Pro aplikaci difúzně
advektivního modelu bylo nezbytné stanovit i vazebnou izo-

Obr. 2. Vazebná izoterma chloridů pro omítku

Obr. 3. Součinitel vlhkostní vodivosti 
modifikované vápenné omítky

Obr. 4.  Součinitel difúze chloridů pro omítku 
ve vodou saturovaném  stavu

Obr. 5. Součinitel difúze chloridů pro omítku 
v přirozeně vlhkém stavu
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termu chloridů. Získaná data byla následně použita pro in-
verzní analýzu transportu solného roztoku, v rámci které by-
la vypočtena vlhkostní vodivost a součinitel difúze. Stano-
vená vlhkostní vodivost koresponduje s rychlostí transportu
studovaného 1M roztoku NaCl a je v přímé vazbě s porézní
strukturou analyzované omítky. V případě vypočtených
difúzních součinitelů byly identifikovány dva základní me-
chanismy transportu chloridů. V nasyceném materiálu pro-
bíhá transport chloridů pouze na principu difúze a jeho hlav-
ní hnací silou je gradient koncentrace. Z výsledků vypočte-
ných pro přirozeně vlhký materiál je zřejmé, že transport
chloridů je v tomto případě komplexní problém, zahrnující
nejen klasickou difúzi, ale i advekci, a především povrcho-
vou difúzi. V příští práci se proto zaměříme na identifikaci
součinitele povrchové difúze, který určíme rozdělením cel-
kového difúzního toku na část povrchovou a část zahrnující
difúzi v pórech. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM:
6840770031 MŠMT ČR.
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Pavlík, Z. et al.: Study of Inorganic Salt Transport in
Lime Plaster Modified by Metakaoline

The transport of NaCl water solution in lime plaster
modified by metakaoline addition is studied in the paper.
In case of naturally wetted specimens, experimentally
determined NaCl concentration profiles and moisture
profiles are used for identification of the chloride diffu-
sion coefficient and moisture diffusivity on the basis of
inverse analysis. From the experiment with water-satu-
rated specimens, the chloride diffusion coefficient is cal-
culated using a diffusion model taking into account chlo-
ride bonding on the pore walls. The chloride diffusion
coefficients determined from the experiment with natu-
rally wetted and water-saturated specimens are com-
pared, and the differences are discussed. 

Pavlík, Z. u. a.: Studium des Transports von Ionen anor-
ganischer Salze in mit Metakaolin modifiziertem
Kalkputz 

Im Artikel wird das Maß der Transportgeschwindigkeit
einer wässrigen Natriumchloridlösung in Kalkputz mit
Zusatz von Metakaolin studiert. Im experimentellen Teil
werden Messungen der Feuchtigkeitsprofile und der
Profile der Chloridkonzentration vorgenommen. Bei der
Messung werden die vertikal orientierten Probekörper
in Kontakt mit einer 1- molaren Kochsalzlösung ge-
bracht, wobei die Sorptionsexperimente sowohl an
natürlich feuchten, als auch an voll wassergesättigten
Proben realisiert werden. Der Feuchtegehalt wird gravi-
metrisch bestimmt. Die Konzentration der Chloridionen
wird mit Hilfe der Ionenchromatografie gemessen. Auf-
grund einer Inversanalyse der gemessenen Daten werden
der Wasserdampf-Diffusionsleitkoeffizient und der
Diffusionsleitkoeffizient für die Chloridionen berechnet,
der sowohl für das trockene, als auch für das wasser-
gesättigte Material bestimmt wird.
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Hodnocení inovace projektů 
Ing. arch. Nataliya ANISIMOVA
doc. Ing. Václav BERAN, DrSc.

doc. Ing. Petr DLASK, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Postup a kvantifikační výpočet pro hodnocení inovač-
ních potenciálů technicko-ekonomických návrhů může
usnadnit orientaci v možnostech různých přípustných
řešení. Nový pohled na navrhování projektových řešení a
jejich vyhodnocování spočívá v abstraktním modelu,
jeho propočtu a interpretaci. Tradiční navrhování vytvá-
řením variant a jejich výběru je jistě užitečný a dlouhou
dobu praktikovaný postup. Navrhování projektu s pod-
porou propočtů dynamiky potenciálních inovačních
změn a jejich technicko-ekonomických vyhodnocení je
vývojovým posunem. Je účelné jej diskutovat a ověřit
možnosti a limity. 

Motivace
Inovace může být zdrojem nových užitků pro spotřebitele

a nových ekonomických výnosů pro zadavatele. Předpokla-
dem je správné vyhodnocení racionálnosti inovačního zása-
hu. Jde o proces, který může přinášet trvale udržitelné efek-
ty. Potřeba nových řešení je zdůrazněna skutečností, že
pouze část efektů plyne v současném hospodářském uspořá-
dání původci inovace. Efekty vytvářející pro jejího původce
základní motivaci jsou navíc zatíženy daňovými odvody.
Děje se tak i v kritické době počátečního zavádění inovace. 

Dovolme si komfort zjednodušujícího příkladu. Bydlení,
byt, bytový dům patří mezi komodity, které jsou bezpro-
středně spjaty s ekonomikou pracovního místa. Vytvářejí
kvalitu života svých uživatelů. Jednou z cest, jak zlepšit
například bytový dům, byt, bydlení, je dosahovat za vyna-
kládané úsilí vyšších užitků. Mechanismem, který je funkč-
ní, vedl k ověřitelným výsledkům a byl praktikován intuitiv-
ně v průběhu 18. až 20. století, jsou inovace. 

Předložený článek je motivován snahou vytvořit návrh
metodického postupu a kvalitativního výpočtu pro hodnoce-
ní inovačních potenciálů. Zabývá se možností vytvoření
modelu funkce technicko-ekonomického procesu a posilo-
vání vazeb mezi jednotlivými jeho prvky. Metodický postup
je uváděn na příkladu bydlení a jeho inovačních potenciá-
lech. Bydlení bude v dalších letech v evropských podmín-
kách předmětem zvýšeného zájmu. Nejde o nic menšího než
o zlepšení zhodnocení úsilí, pracovního času, který občan
musí věnovat ze svého pracovního roku, nebo chce-li čtenář,
tak ze svého pracovního života, výdajům za stavební mate-
riál a stavební práce použité pro zajištění nové stavební sub-
stance nebo její údržbu a obnovu (čtěme beton, zeminu,
cihly) nebo provozní náklady (čtěme energie jako teplo,
světlo, větrání). Bydlení je v současné době příliš robustním
spotřebitelem zdrojů evropského uživatele. Nastíněná myš-
lenka alternativy formou inovace je velmi starou snahou
proměnit hmotu na užitek.

Ekonomika inovace 
Inovace je ekonomicky limitována jednak svým rozsa-

hem, jednak kvalitou. Nejsou to pouze ekonomické zdroje,

je zde také nutnost dosáhnout vyšší technické úrovně. Počá-
teční impuls nesporně spočívá v technické dosažitelnosti
očekávaných inovačních kroků. Chápeme je jako dosažení
požadované nebo očekávané technicko-ekonomické, deve-
loperské, urbanistické, architektonické, následně konstrukč-
ní, realizační, provozní kvality. Je odpovědností ekonomů a
managementu navrhování, jakým způsobem budou jednotli-
vé inovace do existujícího výrobku schopni vestavět, případ-
ně u výrobků dlouhodobé spotřeby, jak je budou etapovitě
do výrobku zapracovávat.

Stavební dílo není v okamžiku uvedení do provozu finál-
ním řešením. Umožňuje rozšíření, dostavby, přestavby ino-
vačního charakteru, které vlastník a uživatel přijme teprve
v určité etapě užívání díla nebo v relativně vzdáleném eko-
nomickém stádiu. Ke zhodnocení díla často dochází až
v průběhu životnosti.

V každém investičním záměru, a inovace ničím jiným než
samostatným investičním rozhodnutím není, vycházíme nej-
prve z určení rozsahu inovace. Možný rozsah určují konkrét-
ní výnosy z využívání. Označíme investice pro inovace jako
IInovace. Jsou vesměs odvíjeny do existujícího, výchozího
(standardního investičního) řešení IStandard jako jejich rozšíře-
ní. Hledáme, jaké maximální celkové investiční zatížení Imax

z titulu dodatečné inovace lze připustit. Inovace je posuzo-
vána ekonomickými benefity, efekty, výnosy, které označí-
me jako gIn. V dalším výkladu jde vesměs o roční tok příno-
sů (finančních přínosů). Vedle inovačních přínosů existují
standardní výnosy gSt.

Racionální technicko-ekonomické řešení vyžaduje delší
životnost technické substance, než je maximální ekonomic-
ká životnost technického díla, resp. doba požadované ekono-
mické návratnosti T.

Pro stanovení maximálního investičního zatížení celého
návrhu platí pro časový okamžik pořízení investice

Imax(t = 0) = Σ T

0 g(t)St + Σ T

0 g(t)In = g–T = g–/r–, 

pro časové kroky t = 1, 2, …, T. (1)

Ve vztahu (1) užitá maximální přípustná doba ekonomické
návratnosti je T = teko = 1/r–, kde r– je požadovaná střední
míra výnosů užitých finančních zdrojů (banky, investora)
pro jednotlivé (roční) intervaly t = 〈t0, T 〉. Roční efekty obou
výnosových komponent g·(t) nejsou v průběhu doby ekono-
mické návratnosti konstantní. Stejně tak r (t) podléhá změ-
nám hospodářského cyklu a může být zavedena pouze jako
očekávaná hodnota E(r) pro období od t0 do T. Rozčleníme
ohodnocení jednotlivých očekávaných stavů do tří větví hos-
podářského vývoje (konjunktura, stagnace, deprese, dále
značeno jako (.)) a ohodnotíme pravděpodobnosti, se který-
mi mohou nastat (pro každé hospodářské a časové období
samostatně) jako p.(t). Obdobně propočteme hodnoty g–

z dat pro g.(t) jako očekávané výnosy E(g) ve vztahu (2a). 

(2)
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(2a)

Použijeme-li jako příklad rodinný dům, ve kterém chceme
inovovat ve prospěch obnovitelných zdrojů energie, předsta-
vuje návrh investici cca 400 tis. Kč. Inovační potenciál zís-
kaný z IIn představuje technicky malá vodní turbína s kapa-
citou 100-300 W, malá větrná elektrárna, fotovoltaické
panely. Předpokládejme, že IIn budou vloženy do projekto-
vého řešení konvenčního výrobku, jímž je rodinný dům.
Celkový ekonomický efekt inovací gIn bude propočten jako
gIn = g1+g2+g3 = 50 tis. Kč/rok. Předpokládáme, že inovace
splňuje zásadní podmínku přípustnosti z hlediska životnosti

ttechnická životnost = 20 roků > tpožadovaná max ekonomická návratnost úvěrů =

= 10 roků . (2b)

Pro použitý příklad je maximální efektivní investiční rozsah
inovace ve smyslu (1) pro mezní dobu ekonomické návrat-
nosti T = 10 vyhovující

IIn
max = gIn T = 50 · 10 = 500 tis. Kč > 400 tis. Kč . (3)

Odlišme nicméně Imax výrobku byt, bytový dům. Jeho výši
zjistíme z běžného rozpočtu, např. ISt = 6 000 tis. Kč. Odpo-
vídá investičnímu mixu v (1), a projekt je pak limitován hod-
notou Imax = 6 000 + 500 tis. Kč. Pokud se objednatel rozhodl
financovat akci na bázi komerčních pravidel a zachovat ná-
vratnost vložených prostředků, je Imax nepřekročitelnou horní
hranicí investičního rozsahu celé investice.

Pokud chceme inovaci chápat jako experiment bez ekono-
mických limitů, čtěme bez ekonomické návratnosti, můžeme
realizovat jakékoli portfolio inovačních aktivit. Při násled-
ném vstupu produktu na trh je třeba akceptovat, že při reali-
zaci prodeje investice dojde ke zhodnocení pouze standard-
ní části produktu. 

Jako poznámku uve�me, že rizika návrhu, zahrnutá výra-
zy (2) a (2a), jsou vyjádřena pomocí p.(t) a jsou výsledkem
působení například:

– náhodných vlivů vznikajících v lokalitě umístění investice;
– cyklických ekonomických vlivů, vznikajících v národní

ekonomice;
– změn z titulu technického rozvoje;
– změn z titulu změn ekologických, realizačních a organi-

začních podmínek.

Inovace 
Ekonomika inovací byla uvedena do moderní literatury

prací J. Schumpetera [1]. Autor v citované knize ukázal, že
hlavní rozvojovou komponentou ekonomiky je inovace, kte-
rou realizuje subjekt, jenž akceptuje nová podnikatelská rizi-
ka. Motivem je navržení  efektivnějších výrobků jako vývo-
jové řady existujících produktů. Inovace se stává ekonomic-
kým nástrojem, který umožňuje změny výrobku a vyšší uži-
vatelský standard. 

Inovace jsou nezbytnou součástí teorie ekonomického
růstu a jsou popisovány jako ekonomika inovace nebo nová
institucionální ekonomika, teorie endogenního růstu, evo-
luční ekonomika, neo-Schumpetrovská ekonomika. Předsta-
vují ekonomický rámec, který vysvětluje a pomáhá udržovat
růst na základě znalostí [2]. 

Základními prvky pro ekonomický růst jsou produkční
efektivita a adaptivní efektivita. Jestliže podstatou neokla-
sické ekonomiky je zkoumání využívání zdrojů při výrobě
komodit a následné zkoumání jejich distribuce mezi uživate-
li, pak inovační ekonomika zkoumá, jak vytvářet nové
formy výroby, nové produkty a tržní modely pro rozšíření
wellfare a kvality života.

Inovace v bydlení jsou podstatným prvkem ekonomiky
stavebnictví. Bydlení je jednou ze silných komponent tvor-
by kvality života. Obytné budovy vyvolávají vysoké nákla-
dy v rozpočtu většiny domácností, a současně jsou cenným
majetkem obyvatel. Významné inovace bytových domů pro-
běhly v minulém století. Důležité bylo zavedení betonových
nosných konstrukcí, zlepšení požární odolnosti budov, inte-
grace elektronických a technických zařízení do budov
(umělé osvětlení, nucené větrání, regulace systémů vytápě-
ní, chlazení, bezpečnost), standardizace požadavků na kvali-
tu stavebních prvků, prefabrikované komponenty a další.

Vlastníkům přinášejí inovace vesměs výhody. Umožňují
získat vyšší kvalitu užitku za nižší náklady na jednotku užit-
ku. Stavebním podnikům umožňují realizovat domy za nižší
náklady a vyšší zisky. Státní správě umožňují řešit dostup-
nost bydlení, snížení energetické náročnosti. Kromě toho
použitím inovovaných materiálů a technologií včetně ener-
geticky efektivních návrhů a konstrukcí, užitím „zelených“
stavebních materiálů umožňuje řešit moderní design bytů a
domů. Stavební podniky mohou vytvářet konkurenční a
marketingové výhody svých inovovaných výrobků.

Zlepšení rozhodovacích postupů vede k výběru produktiv-
ních strategií návrhu a k porozumění, jak potenciální inova-
ce uplatnit nebo jak cíleně inovace hledat. Nahodilé, nebo
lépe intuitivní, vytváření inovací podceňuje jejich význam a
není správnou cestou.

Obr. 1. Ideový model byt – bydlení – bytový dům

��pracovní příležitosti – růst představuje nárůst počtu volných pra-
covních míst; � příjmy domácností – růst představuje nárůst příjmů
domácností; � dopravní dostupnost – růst představuje nárůst kapa-
city a kvality přepravy cestujících; � životní prostředí – pokles
zvyšuje zátěž životního prostředí, např. zvýšení emisí skleníkových
plynů; � standard bytu – růst ukazuje zlepšení kvality bytu z pohle-
du obyvatele; 	 standard domu – růst ukazuje zlepšení kvality
bytového domu z pohledu obyvatele; 
 standard lokality – růst
ukazuje zlepšení kvality lokality z pohledu obyvatele

��

����

��

��

��
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Interakce
Prvek 
matice

Indikátor Propočet Hodnota

počet volných pracovních míst x disponibilní
měsíční důchod na 1 obyvatele [Kč]

0
2 087 x 13 327=27 813 449  

0
0,171

počet nezaměstnaných x disponibilní měsíční
důchod na 1 obyvatele [Kč]

12 200 x 13 327=162 589 400 1

kupní cena bytů [tis. Kč·m-2] x průměrná obytná
plocha 84,7 m2/20 let 

0
12,736 x 84,7/ 20=53,937 

0
0,132

čistý disponibilní důchod na domácnost za rok
[tis. Kč]

409,070  1

kupní cena bytů [tis. Kč·m-2] x obytná plocha
dokončených bytů [m2] celkem [tis. Kč] 

0
18,815 x 53 204 = 1 001 033,260

0
-0,02

čistý disponibilní důchod domácností [tis. Kč] 49 349 000  –1

kupní cena bytů [tis. Kč·m-2] x obytná plocha
[m2] x dokončené byty [tis. Kč]

0
12,736 x 84,7 x 8 = 677 448,218 

0
0,314

předpokládaná hodnota bytových budov [tis. Kč] 2 156 000  1

předpokládaná hodnota bytových budov [tis. Kč]
0

2 156 000 
0

0,204

předpokládaná hodnota staveb, na něž bylo
vydáno stavební ohlášení nebo povolení [tis. Kč]

10 585 000 1

investice na ochranu životního prostředí celkem
[tis. Kč]

0
349 736

0
0,133

kapitálové výdaje rozpočtu kraje [tis. Kč] 2 625 000 1

Zvýšení kvality životního prostředí má pozitivní vliv na standard lokality. Hodnota interakce je vyjádřena jako podíl
investic na ochranu životního prostředí během roku na celkových kapitálových výdajích krajského rozpočtu.

Lepší kvalita bytu má pozitivní vliv na kvalitu domu. Hodnota vlivu je definována přes podíl průměrné hodnoty

dokončených bytů (počítáno jako součin kupní ceny za 1 m2, průměrné obytné plochy 1 bytu a počtu dokončených bytů)
v celkové předpokládané hodnot

a76

Vysoká hodnota bytového domu zvyšuje standard lokality, ve které se bytový dům nachází. Kvantitativní hodnocení
tohoto vlivu je provedeno na základě předpokládané hodnoty bytových budov v roce 2008 a jejího podílu v celkové
hodnotě staveb. 

a74

Standard domu
– standard lokality

Životní prostředí
– standard lokality

Růst příjmů domácností způsobuje růst investic do bydlení. Za nejvyšší hodnotu standardu je považován ukazatel čistého
ročního disponibilního důchodu na 1 domácnost. Za současnou úroveň považujeme průměrnou cenu bytu, počítána jako
součin kupní ceny a oby

a25

Vyšší standard bytu vyvolává vyšší investice, a tím snižuje příjmy domácnosti. Proto je interakce záporná. Nejnižší úroveň
interakce by znamenala investice celého čistého disponibilního důchodu do zvýšení kvality bytu. Současná úroveň je
počítána přes prů

a65
Standard bytu

– standard domu

Standard bytu
– příjmy domácností

Pracovní příležitosti 
– příjmy domácností

a21

Růst pracovních příležitostí způsobí větší uplatnění nezaměstnaných na trhu práce, což vede k růstu příjmů domácnosti.
Za nejvyšší standard budeme považovat uplatnění všech nezaměstnaných (vyjádřeno počtem nezaměstnaných násobeno
disponibilním měsíčním př

a52
Příjmy domácností

– standard bytu

Tab. 1. Popis vazeb, s využitím údajů 2008, 2007 Statistické ročenky Karlovarského kraje 2009
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Formulace dynamického modelu 
pro rozvoj projekčního návrhu 
– příklad bydlení

Pro analýzu současného a budoucího rozvoje byl použit
software MDM (Modifikovaný Dynamický Model) [3].
Východiskem je dynamický model předpokládaného vývoje
řešení – návrhu (obr. 1). Vychází ze sedmi vzájemně se
ovlivňujících prvků xi, i = 1, …, 7, a to:

– pracovní příležitosti, 
– příjmy domácností, 
– dopravní dostupnost, 
– životní prostředí, 
– kategorie bytu, 
– kategorie domu, 
– kategorie lokality.

Impulsy pro nalezení komponent vytvářejících rozvoj
tvoří výpočetní simulační experiment. Simulace umožňuje
sledovat vnitřní mechanismy řešených úloh a umožňuje ově-
řit účinnost a opodstatněnost navrhovaných opatření. Vý-
znamnou předností je možnost propočítat a ohodnotit různá
variantní řešení.

Modifikovaný dynamický model postihuje dynamiku roz-
voje řešeného projektu – bydlení a jeho rozvoj v čase (pro
danou lokalitu, dané bytové domy, lokální trh práce). Při
sestavování struktury modelu vycházíme z předpokladu, že
mezi definovanými prvky existují interakce. Každý prvek
může kladně nebo záporně působit v čase na jiný. Vazby
mezi prvky vypracovaného modelu jsou uvedeny schematic-
ky na obr. 1.

Interakce mezi jednotlivými prvky i, j v obr. 1 nebo jejich
přepisu do matice A jsou dány intenzitou aij. Výsledný stav
(relativní úroveň, standard) jednotlivých prvků xi(t), i = 1, …, 7
je stanoven na základě vztahů (4) a (5). Vztah (4) vytváří
kumulovanou hodnotu, celkový standard, zde za období 0 až
TSim. Ohodnocování interakcí je kvalitativního charakteru a
jednotlivé komponenty jsou převedeny na společnou jedno-
tku intenzity závislosti. Správnost kvalitativního ohodnoce-
ní (poměrového vyvážení interakcí) je dána úrovní věcných
znalostí hodnotitele řešené problematiky. Propočet je užiteč-
ný i při silně zjednodušeném ohodnocení aij pomocí poloh
intenzity ohodnocení v intervalu 〈–1, 1〉. Podrobný popis
interakcí aij prvků modelu uvádí tab. 1. 

Propočet využívá základní algoritmické vztahy (4a) a (5)
metody KSIM (Kane's Simulation Model) propracované
v MDM do aplikačního software [3]. Metoda pracuje na bázi
aproximativních vztahů, kde odvození změn Δxi(t) prvku i za
časový interval Δt = 1 udává vztah 

Δxi(t) = xi (t+1) – xi (t) . (4)

Pro simulační výpočet je každý další simulační krok vytvo-
řen na základě xi (t +1) = xi(t) + Δxi(t). Samotné xi(t + Δt)
vypočteme pomocí vztahu

xi (t + Δ t) = xi (t) Φ i(t) . (4a)

Exponent mocninného vztahu pro (4a) je vypočten jako 

(5)

kde Bij je veličina normování vypočtená jako

(5.1)

Význam jednotlivých veličin:
t označuje zvolený časový obzor simulace řešitelem, 

t = 1, …, TSim;
T vymezuje časový obzor řešitelem požadované ekono-

mické návratnosti investic, vypočteme jako teko;
teko vypočteme jako 1/r–;
TSim vymezuje časový obzor řešitelem zvolený v zadání si-

mulace;
m vymezuje počet prvků v modelu, volí řešitel;
A představuje čtvercovou matici interakcí n-tého řádu;
(t+1) = Δt udává časový krok užitý v simulační úloze;
aij je objekt (prvek) interakční matice A popisující inten-

zitu změny působení prvku j na prvek i za Δ t;
bij je objekt (prvek) řídící matice B (v prezentované úloze

je matice B nulová);
xi(t) je kumulovaný standard pro prvek i, od jeho počáteč-

ní podmínky v xi(0); 
xi(0) počáteční hodnota standardu prvku i (daná projektem,

termínem převzetí existujícího projektu apod.);
Δxi(t) představuje rozsah změny prvku i v čase t;
Bij je prvek normování výstupů xi(t), označíme též jako

derivativní člen (v prezentované úloze je nulový).

Poznámka:
Vztah (4) můžeme symbolicky zapsat také jako přímý maticový výpočet

ΔX(t + 1) = A X(t) pro prvky čtvercové matice i = 1, …, m v  inter-
valech t = 1, …, Tsim .                                                             (4˚)

Ve vztahu (4˚) matice A popisuje intenzitu změn. Počáteční pod-
mínky X(t = 0) charakterizují výchozí standardy (čtěme projek-
tového návrhu), jeden simulační krok (4a) můžeme zapsat jako

X(t + 1) = X(t) + ΔX(t + 1) .                               (4˚˚)

Užitý software pro propočet dynamiky vývoje v čase je zpracován
na základě vztahu (4a) ve verzi MDM 2010. Je zpracován v uživa-
telském prostředí VBA pro MS Excel.

V aplikační úloze struktura rozvoje bydlení představuje
mechanismus vypočtu a nabízí formalizovanou možnost
náhledu ex-ante. Řešení mimo jiné umožňuje porovnání růz-
ných inovačních postupů vzájemně. Model se tak stává
nástrojem řízení, pomocí něhož navrhujeme další postupy
(strategie) [4]. Umožní vyvarovat se nežádoucích dlouhodo-
bě neudržitelných situací. Pro stanovení aij pro A bylo vy-
užito údajů ze Statistické ročenky Karlovarského kraje 2009
pro roky 2007 a 2008. Interakce uvádí obr. 1, neuvádí však
jejich intenzitu. Ta je propočtena v tab. 1. Při stanovení se
vycházelo ze zvolených technicko-ekonomických indikátorů
a byla použita pro výpočet dle (4a) a (5).

Hodnocení pomocí racionálního očekávání
Pro hodnocení dosaženého inovačního výstupu je účelné

vyčíslení indikátoru, který by dovoloval porovnávat inovač-
ní návrhy mezi sebou. Základní charakteristiku nazveme
racionální očekávání (rational expectation), dále RE. Pro její
vyčíslení je zapotřebí ohodnotit významnosti (váhy) jednot-
livých prvků modelu z hlediska zadavatele. 

Racionální očekávání je jedním z více druhů očekávání a
má upravený způsob výpočtu. V porovnání se standardním
výpočtem je dále uváděn tvar rozšířený o složku redukující
chybu (rozumějme odchylku) v ohodnocení. Vzniká v dů-
sledku aplikace nových poznatků a zkušeností. Při hodnoce-
ní očekáváme, že se řešitel chová racionálně (rational beha-
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vior) na základě existujících zkušeností [9]. Pro výpočet
použijeme vztah

wi
RE(t) = wi

RE(t – 1) + λ(wi
RE(t – 2) – wi

RE(t – 1)) + Err(t)RE, (6)

kde wi
RE(t) je významnost pro racionální očekávání v čase t

pro prvek i,
wi

RE(t – 1) – významnost pro racionální očekávání v čase 
(t – 1) pro prvek i,

λ – parametr schopnosti adaptace z minulých
období,

Err(t)RE – reziduální člen korigující chybu v důsledku ap-
likace nových poznatků a zkušeností pro RE.

Poslední člen ve výrazu (6) může být vyjádřen ve vazbě
k předcházejícímu období například jako

Err(t)RE = λRE(wi
RE(t – 1), (7)

kde wi
RE(t – 1) je významnost pro racionální očekávání v čase

(t – 1) pro prvek i,
λRE – schopnost aplikovat redukci chyby v důsled-

ku nových poznatků a zkušeností.

Racionální očekávání s významností podle (6) vede na vztah
kumulovaného racionálního očekávání pro jednotlivá t

n

RE(t) = Σ wi
RE(t) xi(t), (8)

i=1

kde RE(t) je kumulované racionální očekávání v čase t,
xi(t) – hodnota standardu prvku i v čase t,

wi
RE(t) – významnost prvku i pro racionální očekávání

v čase t,
n – počet prvků.

Grafické vyjádření racionálního očekávání RE(t) umožňu-
je sledovat a hodnotit očekávaný efekt inovace v představě
zadavatele. Trend vyjadřuje preference, jak je vidí projek-
tant, management, uživatel. V dalším můžeme mluvit o pre-
ferabilitě možných změn prvků inovačního modelu [5].

Výpočet standardů prvků modelu v čase
Výpočet standardů jednotlivých prvků v čase dle (4a) a

(5) umožní sledovat dosažené výsledky dvojrozměrně. Před-
pokladem je znalost počátečních podmínek jednotlivých
xi(0), i = 1, …, 7. Interpretujeme je jako výchozí návrh pro-
jektu, v obr. 2 jde o hodnoty xi(2008), pro všechny prvky.
Výsledkem je průběh jednotlivých standardů v čase pro
t = 2008, …, 2027. Výsledné hodnocení technicko-ekono-
mického návrhu shrnuje racionální očekávání. Výpočet se
zavedenou významností dílčích standardů je proveden dle
vztahu (6) rovněž pomocí (4a) a (5).

Propočet inovačního potenciálu
Inovační změna projektu musí1 být podložena technicko-

-ekonomickými možnostmi. Změny představují potenciál 
ex-ante, který by mohl být využit při vytváření technických
nebo ekonomických podmínek. Inovace se při navrhování
změn pohybuje mezi existující realitou a potenciálními mož-
nostmi. Mnoho potenciálních možností zůstane manage-
mentem inovace nevyužito. Důvodem může být finanční
náročnost, ekologická konfliktnost, náklady životního cyklu
a další vlivy [6].

Pro stanovení potenciálu inovací modelu lze vybrat jednu,
nebo kombinaci několika změn aij v matici A. Informativní

je propočet parametrizace navrhovaných změn, podrobněji
uvádí řešený příklad. 

Prostor pro inovaci
Zjištění, jaký prostor pro inovaci zvoleného zaměření

existuje, je rozhodující informací pro management návrhu
inovačních kroků. Inovační model plní úlohu nástroje pro
hodnocení možných důsledků těchto změn. Chceme je dife-
rencovat od možných inovačních návrhů s nízkým očekáva-
ným inovačním potenciálem.

Mapovat prostor pro potenciální inovace znamená násob-
ně propočítat vliv změny zvoleného aij v matici A modelu.
Pro usnadnění představy o vznikajícím inovačním prostoru
napomůže sestavení trojrozměrného grafu mapovaného
prostoru. Jde o parametrizaci vlivu změn aij ve zvoleném
intervalu (technicko-ekonomicky dostupném prostoru) změn
vazeb mezi prvky modelu (změny matice A).

Pokud zjistíme, že existuje inovační prostor pro změnu
vazeb mezi prvky, je na řešiteli a managementu inovace, aby
jej vyhodnotil, čtěme zhodnotil nákladnost a obtížnost tech-
nického a ekonomického zajištění. Ve většině případů je uži-
tečná parametrizace v intervalu od hodnoty vyjadřující sou-
časný stav do hypotetického ideálního stavu dosažitelného
inovací. Příklad parametrizace vazby aij dvou prvků, pracov-
ní příležitosti a příjmy domácností, je uveden na obr. 3. 

1 Pokud nechceme hovořit o teoretické hypotéze.

Obr. 2. Průběh standardů xi(t) prvků i modelu lokality 
pro výstavbu bytů

Obr. 3. Parametrizace vazby a21 interakční matice A pro vazbu
prvků 2. Pracovní příležitosti a 1. Příjmy domácností 

(graf je konstruován pro prvek xPříjmy domácností )
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Graf vyjadřuje výsledek parametrizace pro prvek – příjmy do-
mácností. Patrný je značný potenciál růstu standardu prvku.

Otázka, jak dosáhnout nárůstu standardu prvku, je obecně
chápána jako otázka zdrojů. Inovace úspěšných komodit
v historii uvádí zejména příklady s mimořádnými redukcemi
potřebných zdrojů (jak pro komoditu, tak její provoz). Přípa-
dy známé z elektronického průmyslu, leteckého průmyslu
vedly ke snižování potřeby zdrojů a zvyšování užitku na
měrnou jednotku produktu. V každém modelu jako celku je
třeba vyhodnotit všechny prvky, a tím se úloha stává úlohou
velkého rozsahu. V ilustračním příkladu dostáváme sedm
parametrizací pro každou navrženou změnu aij. 

Vymezený inovační prostor parametrizace prvku i je vy-
mezen v základně grafu. Výsledný efekt pro prvek i je dán
vytvořenou plochou. Jednotlivé pořadnice standardu prvku i
propočtené dle (4a), {(xi(t), t = 1, …, T), pro aij = 〈a, b〉}
vymezují dosažitelné standardy inovační změnou. Odhad
chování prvků, jak je z praxe při intuitivním rozvíjení ino-
vačních zásahů známe, jsou z dynamického pohledu nedo-
statečné. Intuitivně zhodnotit, jakým způsobem inovace
působí na chování náročnějších modelů, leží často za hrani-
cí reálné představivosti.

Výpočetní podpora umožňuje zjistit potenciální prostor a
požadavek na technické nebo ekonomické řešení (čtěme
potřebu zajistit prostředky, zdroje)2. 

Vyhodnocování a mapování inovačního
prostoru

Dosavadní výklad se zabýval propočtem rozsahu inovač-
ního prostoru izolovanou změnou aij matice A. Typickým
příkladem je užití celé skupiny inovačních změn různé in-
tenzity. Vektor změn formuje matici A

{aij, akl, amn, …}� Ainovace , (9)

budeme jej označovat za vektor inovační strategie. Vznikne
řešení vymezující prostor inovace na základě změn výchozí
matice A. Chápeme jej jako inovační prostor vyžadující
dodatečné technicko-ekonomické zdroje (licence, finanční
zdroje, materiály, pracovníky, kvalifikaci, dovednosti, stroje
a zařízení pro realizaci inovace). 

Celé řešení vychází z porovnávání výchozího stavu a
změny. Výchozí stav je dán modelem založeným na struktu-
ře matice Astandardní. Inovované řešení je založeno na struktu-
ře matice Ainovace. Každý prvek i standardního řešení a inovo-
vaného řešení má časový průběh v t, …, TSim a je charakteri-
zován stavy 

xi,sim(t), xi,sim(t), xi,sim(t), …,  xi,sim(t),  

pro t = 1, 2, …, TSim, a sim = 〈a, …, b〉, (9a)

interval 〈a, b〉 je řešitelem realizovatelný rozsah inovačního
procesu. Prostor mezi inovovaným a standardním řešením
označíme jako prostor inovace 

ΔA = dif (Ainovace , Astandardní ). (9b)

Pro vyhodnocení vektorů (9a) pro volbu inovační strategie je
třeba definovat kritérium vyhodnocení. Ilustrační příklad
pracuje se sedmi výchozími prvky a má formulované hodno-

cení na bázi racionálního očekávání. Kompozici racionální-
ho očekávání pro zvolený příklad uvádí obr. 4. Standardy
výchozího, čtěme známého, existujícího řešení pro a z 〈a, b〉
uvádí obr. 5. Jde o znázornění dat xia(t), pro t = 1, …., TSim,
prvků i = 1, …, 7. Představuje shrnutí vývoje ex-post a vní-
máme jej jako již dosažený stav označený jako a v intervalu
sim = 〈a, b〉 a jeho další očekávaný vývoj v čase b. Označme
jednotlivé potenciální možnosti (9a) jako ex-ante, případně
jako přípustné strategie. Prvek hodnocení na základě racio-
nálního očekávání je uveden na obr. 6. V datech nalezneme 

xia(t), xia(t), xia(t), …, xia(t), (10)

pro t = 1, 2, …, TSim, a i = racionální očekávání ,

xib(t), xib(t), xib(t),…, xib(t), (10a)

pro t = 1, 2, …, TSim, a i = racionální očekávání.

Dosažené efekty vyhodnocujeme pomocí porovnání počá-
tečního stavu a výsledného stavu parametrizace jednotlivých
prvků modelu tab. 2. Grafické znázornění diference ve

2 Použijme analogii, statický výpočet stavební konstrukce poskytne průběh vnitřních sil; samostatným krokem je dimenzování konstrukce
z hlediska materiálového a rozměrového zajištění (je-li technicky možné).

Obr. 4. Kompozice racionálního očekávání

Obr. 5 Standardy prvků a racionální očekávání 
po parametrizaci vazby a21 modelu (viz tab. 2) 
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smyslu (9b) je uvedeno na obr. 7 a obr. 8. Průběh křivky
označené jako počáteční hodnota na obr. 7 označuje výcho-
zí řešení dle vztahu (10), konečná hodnota označuje dostup-
né řešení dle vztahu (10a). 

Plochy ΔAA charakterizují rozdíl mezi výchozím produktem
a potenciálním výsledným řešením ex-ante věcného záměru
inovační změny. Plocha ΔAA je indikátor (kladný, záporný,
nulový) a vymezuje předpokládaný inovační prostor. Za re-
levantní budeme považovat pouze kladné (pozitivní) výsled-
né rozdíly mezi počátečním (výchozím) stavem a výsledným

stavem parametrizace. Záporná hodnota ΔA znamená pokles
hodnoty prvku modelu xij po parametrizaci vybrané vazby
v intervalu 〈a, b〉. Pokles standardů v řešeném modelu zna-
mená zhoršení situace dané vztahy modelu. Zhoršení je
vyjádřeno poklesem volných pracovních příležitostí, pokle-
sem příjmů domácností a zvýšením ekologické zátěže prvku
životní prostředí. 

Podrobné mapování inovačního prostoru zkoumaného pří-
kladu je uvedeno v tab. 2. Otázka vyhodnocení jednotlivých
strategií je významná pro přípravu manažerských rozhodnutí.

Tab. 2. Mapování inovačního prostoru  

pracovní 
příležitosti

příjmy 
domácností

dopravní 
dostupnost

životní 
prostředí

standard 
bytu

standard 
domu

standard 
lokality

a 21  – Pracovní příležitosti 

– příjmy domácností 

a 52 – Příjmy domácností 

– standard bytu

a 65 – Standard bytu

– standard domu

a 56 – Standard domu 

– standard bytu

a 76 – Standard domu 

– standard lokality

a 67 – Standard lokality 

– standard domu

a 74 – Životní prostředí 

– standard lokality

Pa
ra

m
et

r

Inovovaná interakce

Inovační prostor Δ A

-0,054 0,003 0,069 0,003 0

Interval inovace
〈a; b〉

Interakce je parametrizována v intervalu od hodnoty vyjadřující současný stav do maximální hodnoty 1 charakterizující stav ideální. Potenciál
inovace není vysoký, inovační prostor plochy Δ A  je bezvýznamný nebo záporný pro všechny prvky kromě příjmů domácností.

2.

[0,132; 0] -0,001 0,016

1.

[0,171;1] -0,579 5,01

-0,008

3.

[0,314; 1] 0 -0,004

4.

[0,326; 1] 0,005 -0,049

0

Interakce byla inovována v rozmezí od současného do ideálního stavu, který v daném případě znamená maximální zvýšení podílu bytových
budov v celkové výstavbě. Parametrizace ukazuje největší inovační prostor pro standard lokality a má pozitivní vliv na základní prvky modelu.

6.

[0,162; 1] 0 -0,005

5.

[0,204; 1] 0 0

0 0

Parametrizace interakce byla provedena v intervalu od současné do maximální hodnoty. Inovace se projevuje ve zlepšení hodnoty standardu
domu a malém zlepšení standardů bytu a lokality. Hodnoty ostatních prvků se v podstatě nemění.

Interakce byla parametrizována v intervalu od hodnoty současného stavu do maximální dosažitelné hodnoty, která se rovná 1. Největší
inovační prostor (plocha Δ A ) má v tomto případě základní prvek – standard bytu. Na prvky standard domu a standard lokality má inovace
malý pozitivní vliv.

Interakce je parametrizována v intervalu od současné do maximální hodnoty interakce, která charakterizuje nejvyšší dosažitelný stav. Inovace
má potenciál v zlepšení hodnot základních prvků: standard domu, bytu a lokality;  na ostatní prvky inovace nemá vliv.

0,074 0,814 0,056

0 0

Interval parametrizace je od hodnoty současného stavu do nuly, která v tomto případě představuje nejnižší podíl nákladů na bydlení
v disponibilním důchodu domácností, což je v dané interakci ideální hodnota. Prostor pro inovování interakce je zanedbatelný.

0 0 -0,285 -0,021

0,739 0,069 0,019

0,863

0,064

0 0 0,017 0,041

0 0 0,083 0,893

0,7180 0 0,014 0,034

Interakce byla parametrizována v intervalu od současné do ideální hodnoty, která v daném případě vyjadřuje maximální úroveň investic na
ochranu životního prostředí v lokalitě. Inovace má potenciál ve smyslu zvýšení standardu lokality a zlepšení standardu domu.

7.

[0,133; 1] 0

Některé z navrhnutých inovací výchozího stavu mají potenciál k realizaci. Největší prostor mají v tomto smyslu inovace č. 3 až 7. Nejlepší
výsledek (největší plochu ΔAA ) pak č. 5. Parametrizace 1 a 2 nevykazují podstatný prostor pro inovování, hodnoty se po parametrizaci prak-
ticky nemění. Parametrizace základních interakcí modelu umožňuje sledovat důsledky hypotetických změn v návrhu strategií inovace a boni-
tu jejich realizace.
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Ne každý inovační návrh je dostatečně bonitní. Rozhodová-
ní o inovačním řešení bez vyhodnocení potenciálu očekáva-
ného užitku je obtížné a v mnoha případech zavádějící.

Rozhodnutí ad hoc bez propočtu očekávaných užitků a
bez optimalizace vynakládaných limitovaných zdrojů nepo-
vede k udržitelným výsledkům. Jednotlivé parametrizace

vazeb z tab. 2 jsou uvedeny na obr. 9. Rozhodnutí o vhodné
strategii (čisté, smíšené) je dosud nedořešenou otázkou
samostatného optimalizačního propočtu. Podpora vazby a21

vede k maximálnímu růstu prvku Příjmy domácností. Pouze
zlomek vytvořeného efektu se promítá do prvku Standard
bytu. Podpora rozvoje modelu cestou vazby a52 Příjmy
domácností – standard bytu (uvádí ji parametrizace 2 v obr. 9)
nevede v praktickém důsledku k žádnému efektu. Podpora
rozvoje modelu cestou vazby a65 Standard bytu – standard
domu (uvádí ji parametrizace 3 v obr. 9) vede ve svém
důsledku k výraznému zlepšení standardu prvku Standard
domu. Stejný efekt má inovace vazby a67 Standard lokality –
standard domu, uvádí ji parametrizace 6 v obr. 9. 

Parametrizace 5 a 7 (inovace vazeb Standard domu –
standard lokality a Životní prostředí – standard lokality)
mají stejný efekt na rozvoj hodnot prvku Standard lokality,
parametrizace 4 na prvek Standard bytu.  

Závěr
V minulosti se inovace a inovační postupy tradičně navr-

hovaly na základě odborných znalostí a zkušeností každého
jednotlivého navrhovatele – projektanta. Zkušenosti byly
nabývány po dlouhá období. Nicméně, základní pravidla
platila celá staletí.

Vývoj se odbýval cestou, někdy označovanou jako
pokus/omyl. Nová inovační řešení vznikala s minimální
podporou výpočtů. Představa dlouhodobého působení jed-
notlivých vlivů vzájemně mezi sebou byla vnímána jako sta-
tická rovnováha a dynamické chování návrhu v průběhu
jeho životnosti bylo vnímáno okrajově, často byla taková
představa návrhu zcela cizí [7], [8]. 

Současné navrhování je předmětem mnoha nových exter-
ních vlivů. Zdaleka dlouhodobě neplatí výchozí podmínky
tak, jak byly platné v minulosti. Výchozí podmínky se mění.
Požadujeme zcela jiné parametry v oblasti energetické spo-
třeby, osvětlení, větrání, expozice hlučnosti proti minulosti. 

Článek otevírá specifický pohled na navrhování technic-
ko-ekonomických řešení, projektování a vyhodnocování
možností. Navrhování vytvářením variant a jejich výběru je
a bylo i v minulosti užitečným a dlouhou dobu praktikova-
ným postupem. Navrhování s podporou propočtů dynamiky
inovační změny může být dalším vývojovým posunem. 

Článek vznikl v rámci výzkumného záměru
MSM6840770006 MŠMT ČR „Management udržitel-
ného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků
a území“. 

Obr. 6. Racionální očekávání. Parametrizace vazby 1. Pracovní
příležitosti � 2. Příjmy domácností v intervalu 

od a = 0,171 do b= 1,000

Obr. 7. Kladná plocha inovačního prostoru (Δ AA)

Obr. 8. Záporná plocha inovačního prostoru (ΔAA). Horní čára
označující počáteční podmínky a v intervalu parametrizace 〈a, b〉,

dolní čára označuje konečnou hodnotu b.

Obr. 9. Inovační prostor (ΔAA)
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Anisimova, N. et al: Assessment of Innovation of Projects

Methods of quantitative calculation for the assessment of
innovative potential in the sphere of housing may pro-
vide easier orientation in numerous possibilities of the
project. A new view of the development of technical and
economic decisions in the design and assessment of a
potential capability is represented by an abstract model
and its interpretation. Traditional design by creation of
new variants and choosing one of them is certainly a use-
ful method used for a long time. Designing with the help
of dynamics calculation of innovative changes can be a
part of further progress. It is useful to verify it.

Anisimova, N. u. a.: Bewertung der Innovation von
Projekten  

Das Verfahren und die quantifizierte Berechnung zur
Bewertung der Innovationspotentiale technisch-ökono-
mischer Entwürfe kann die Orientierung in den Möglich-
keiten verschiedener zulässiger Lösungen erleichtern.
Eine bestimmte neue Sicht auf den Entwurf von
Projektlösungen und deren Auswertung besteht in einem
abstrakten Modell, dessen Durchrechnung und Inter-
pretation. Das traditionelle Entwerfen auf dem Wege der
Bildung von Varianten und deren Auswahl ist gewiss ein
nützliches und lange Zeit praktiziertes Verfahren. Das
Entwerfen eines Projektes mit Unterstützung der
Berechnungen der Dynamik potenzieller innovativer
Änderungen und deren technisch-ökonomischen
Auswertungen ist ein Entwicklungsschub. Es ist zweck-
mäßig, es zu diskutieren und die Möglichkeiten und
Limite zu prüfen. 

�projekty
AZ Tower – nejvyšší český dům 

Koncem dubna byla zahájena výstavba nejvyšší budovy
v České republice, která svými  111 m převýší o 2 m praž-
ský City Tower. Tato výjimečná stavba vyroste v nově vzni-
kajícím Jižním centru, kterému se začíná přezdívat brněnský
Manhattan. Architektonicky výrazná budova vyroste mezi
ulicemi Pražákova a Heršpická poblíž M-Paláce. Nová měst-
ská dominanta bude sestávat ze dvou bloků, mezi něž bude
vložen tubus s komunikačním jádrem – schodištěm a výta-
hovými šachtami. Celý projekt nabídne uživatelům přes 
17 000 m2 maloobchodních, kancelářských a apartmánových
ploch. Ve dvou podzemních patrech zaparkuje 265 aut. V pří-
zemí budovy bude atrium s recepcí, obchody, kavárna, zase-
dací sály a archiv. Ve třetím patře vznikne restaurace. V po-
sledních šesti podlažích je navrženo dvanáct apartmánů, ve
28. a 29. nadzemním podlaží se nachází luxusní mezonet
s venkovním bazénem. Ostatní patra budovy jsou určena pro
administrativní a komerční prostory. V přilehlé budově je
navržen komplex autosalónů a zasedací sály. Tento komplex
je zakončen prosklenou osmipatrovou věží s výstavními pros-
tory pro osobní automobily.

Výjimečnost a originalitu budovy zajistí nejen její výška a
výjimečné rozhledy na Brno a Pálavu. Zaujme především
netradiční zalomení a deformace jednoho z bloků fasády
tvořené velkými lesklými glazovanými obklady dvou odstí-
nů. Terakotová barva, odrážející sluneční paprsky, bude po-
stupně přecházet v bílou, splývající s oblaky. 

Samostatnou kapitolou jsou technologie mrakodrapu,
který je řešen jako nízkonákladový. Třicetimetrové hloubko-
vé energetické piloty budou díky tepelným čerpadlům v zi-
mě jímat teplo a v létě ochlazovat. Unikátní je také systém
kombinace přirozeného a nuceného větrání v kancelářích a
apartmánech. Celou jižní fasádu výtahové šachty pokryjí
fotovoltaické panely. 

Projekt zpracovala brněnská architektonická kancelář
Burian a Křivinka pro společnost AZ Properity, která bude ve
spolupráci s PSJ zajiš�ovat řízení celého projektu. Dokonče-
ní stavby je plánováno za 25 měsíců od oficiálního zahájení.

Tisková informace
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