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Zesilování zděných kleneb 
dodatečně vkládanou výztuží

prof. RNDr. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc.
Ing. Martin ZLÁMAL, Ph.D. 

VUT – Fakulta stavební
Brno 

Využití vyztuženého zdiva a použití výztuží k dodatečné-
mu zesilování zděných konstrukcí patří v dnešní době již
k běžným stavebním postupům. Rozšíření vyztuženého
zdiva, a� již nového, nebo dodatečně zesíleného, si vyžá-
dalo ověření návrhových postupů, a to i vzhledem k růz-
norodosti používaných materiálů. Článek prezentuje vý-
sledky experimentální části na vyztužených zděných
klenbách, jejich porovnání s matematickými modely a
porovnávacími výpočty v oblasti dodatečného vyztužo-
vání zděných kleneb nepředpjatou výztuží.

1. Úvod
Nejčastěji používanou a nejstarší technikou stavění v mi-

nulosti byly kamenné či cihelné zděné konstrukce. Tento typ
konstrukcí se objevoval ve všech možných oblastech, od sta-
veb občanských a průmyslových až po stavby mostních kon-
strukcí. Proti tomu jedněmi z nejmodernějších materiálů
používaných ve stavebnictví jsou materiály antikorozní nebo
kompozitní, využívající uhlíková, skleněná a aramidová
vlákna. Spojením těchto moderních materiálů s klasickými
zděnými konstrukcemi a jejich použitím ve formě nepřed-
pjaté výztuže můžeme dosáhnout zvýšení únosnosti a rozší-
ření použití zděných konstrukcí, a to jak u konstrukcí no-
vých pro vytvoření vyztuženého zdiva, tak i při rekonstruk-
cích, popřípadě pro zvýšení únosnosti jednotlivých nosných
zděných prvků.

V současné době se navíc ve světě stále častěji využívají
nekovové kompozitní výztuže, které se díky vysoké odol-
nosti uplatňují zejména v konstrukcích vystavených vlivům
agresivního prostředí. Umožňují tak snížit náklady na spe-
ciální opatření nutná pro ochranu běžné výztuže a případné
následné opravy.

Zdivo zůstává v technické praxi stále populární pro rela-
tivní jednoduchost provádění. S rozvojem nových materiálů
a metod je však nutné tradiční přístupy založené na zkuše-
nostech doplnit, zejména u vyztuženého zdiva, o nová kon-
strukční pravidla v návaznosti na platné normy. Navíc větši-
na způsobů stanovení únosnosti a způsobu zesílení pro stá-
vající zděné konstrukce stále častěji vychází z analýz zalo-
žených na matematickém modelování a vhodných (lineár-
ních i nelineárních) výpočtových modelech. 

Metoda vkládané nepředpjaté výztuže umožňuje dodateč-
né zesílení zděné konstrukce bez nutnosti většího zásahu do
konstrukce samé. U klenbových konstrukcí lze tuto metodu

s výhodou použít zejména tehdy, je-li aplikována z vnější
strany. V tom případě je zásah do klenbové konstrukce mini-
mální, a rovněž se snižuje vliv na navazující konstrukce nad
vlastní klenbovou konstrukcí. Systém dodatečně vkládané
výztuže je schopen v konstrukci redistribuovat nově vzniklá
napětí od zatížení, které začne působit na zesílenou kon-
strukci.

2. Experimentální část
Experimenty byly prováděny na klenbách o šířce 900 mm

s rozpětím 2 600 mm, vzepětím 750 mm a poloměrem 1 500 mm
vyzděných z plných pálených cihel pevnostní třídy CPP
P20. Dodatečná výztuž byla vkládána do výztužné drážky
z lícové strany (obr. 4). Do každé drážky byly vkládány dva
pruty HeliBar, což je austenitická nerezová výztuž speciál-
ního helikálního tvaru tvarovaná za studena (obr. 1). 

Obr. 1. Tvar výztuže HeliBar

V průběhu tahových zkoušek výztuže byly stanoveny tyto
materiálové charakteristiky: 

– smluvní mez kluzu fy,k.0,2 = 880 MPa,
– mez pevnosti ft = 1 090 MPa,
– modul pružnosti Ey = 56,4 GPa.

V další části experimentů byla pro dodatečné vyztužení kle-
neb použita kompozitní výztuž GFRP (obr. 2) na bázi skla,
vyvinutá ve spolupráci s firmou Prefa Kompozity. Tento
materiál se vyznačuje v podstatě lineárním chováním až do
dosažení meze pevnosti.

Obr. 2. Tvar ovinuté výztuže GFRP

Z tahových zkoušek výztuže byly stanoveny tyto materiá-
lové charakteristiky: 

– mez pevnosti ft = 340 MPa,
– modul pružnosti Ey = 27 GPa.

Pro zajištění statických okrajových podmínek jsou klenby
vyzděny do ocelových rámů, aby bylo zabráněno jejich vo-
dorovnému a svislému posunu v uložení. Statické schéma
experimentu je uvažováno jako oboustranně neposuvný,
kloubově uložený obloukový nosník (obr. 3).
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Obr. 3. Klenba osazená do zatěžovací stolice

Obr. 4. Umístění drážek v klenbách

Experimentální část řešení problému dodatečného vyztu-
žení kleneb v případě namáhání ohybovým momentem,
resp. excentricky působící normálovou silou, modeluje si-
tuaci, která vzniká např. při nesymetrickém nebo lokálním
zatížení. 

V první části experimentů byly vytvořeny tři série zdě-
ných kleneb pro různé typy zatížení. Pro rozlišení jednot-
livých kleneb je použito značení jKi, kde „j“ odpovídá
číslu série (1.-3.) a „i“ odpovídá způsobu zesílení (1.-3.).
Klenby byly zatěžovány symetricky v polovině rozpětí (1.
série, j = 1 (obr. 5), nesymetricky ve čtvrtině rozpětí (2. série,
obr. 5) a symetricky v obou čtvrtinách rozpětí (3. série, 
j = 3, obr. 5), přičemž v každé sérii byla jedna klenba
nezesílená – srovnávací (i = 1), druhá klenba byla vy-
ztužena ve dvou drážkách (i = 2) a třetí klenba byla zesíle-
na ve třech výztužných drážkách (i = 3). Do každé vý-
ztužné drážky byly vloženy dva pruty HeliBar speciálního
helikálního tvaru ∅ 8 mm. Pro ověření chování dalšího
typu výztuže byla vybrána skleněná výztuž (obr. 2) 
∅ 6 mm a použito pouze nesymetrické zatížení ve čtvrtině
rozpětí (2. série, obr. 5).

Obecně je možné konstatovat, že výsledky zkoušek budou
platné pro jakoukoli dodatečně aplikovanou výztuž; samo-
zřejmě jsou rozhodující aktuální fyzikálně mechanické
charakteristiky materiálů použitých pro zesilování.

Dynamická zkouška
V návaznosti na statické zkoušky byla provedena dyna-

mická zklouška na klenbách zatížených ve čtvrtině rozpětí,
vyztužených skleněnou výztuží (GFRP) ∅ 6 mm. Na rozdíl
od zkoušky statické byla klenba ukotvena přímo k podlaze
(obr. 6) a zatěžována dynamickým lisem v zatěžovacím

rámu. Byla provedena nestandardní dynamická zkouška, při
které se postupně zvyšovala horní hladina zatížení cca po 
5 000 cyklech až do porušení klenby. Dolní hladina zatížení
zůstala po celou dobu zkoušky konstantní. Pro dynamické
zatížení byla zvolena základní frekvence 5 Hz.

Obr. 6. Klenba ukotvená k podlaze haly pod zatěžovacím rámem

Výsledky statické zkoušky
Z porovnání únosností jednotlivých kleneb v sériích vy-

plývá, že podstatného nárůstu únosností bylo dosaženo

Obr. 5. Zatěžovací schémata kleneb a roznášení jejich zatížení 
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zejména v případě 1. a 2. série kleneb (obr. 7), a to více než
osminásobného. Projevil se u obou typů výztuží, jak speciál-
ní helikální kovové výztuže, tak u skleněné výztuže (tab. 1,
tab. 2). Šlo o klenby zatížené soustředěným nebo jedno-
stranným zatížením, při kterých byly klenby zatíženy inter-
akcí normálových sil a ohybových momentů. U kleneb 
3. série se vliv zesílení projevil jen minimálně. Jak je patrné
z obr. 5, u kleneb zatížených symetricky v obou čtvrtinách
rozpětí je téměř celá klenba tlačená, a to zejména díky roz-
nášecím pražcům. Porovnání únosností kleneb vyztužených
kovovou helikální výztuží (Helifix) a nekovovou skleněnou
výztuží pro klenby nevyztužené, vyztužené dvěmi drážkami
a vyztužené třemi drážkami je uvedeno na obr. 7.

Tab. 1. Hodnoty zatížení a deformací kleneb – Helifix

Tab. 2. Hodnoty zatížení a deformací kleneb – sklo (GFRP)

Výsledky dynamické zkoušky
Dynamické zkoušky byly provedeny na klenbách

zatížených nesymetricky ve čtvrtině rozpětí a vyztužených
skleněnou výztuží ∅ 6 mm. Pro dynamické zatížení byly
zvoleny základní hladiny zatížení:

– klenba 2K1 0,5 ~  2,5 kN,
– klenba 2K2 3,0 ~ 12,0 kN,
– klenba 3K3 3,0 ~ 12,0 kN.

Z výsledků dynamických zkoušek je opět viditelné zvýšení
únosnosti zesílených kleneb (2K2, 2K3) v porovnání s klen-
bou nevyztuženou (2K1) (obr. 8). Malý počet vzorků ovšem
neumožňuje úplné porovnání s výsledky statických zkou-
šek, a to i v souvislosti s nehomogenitami zděných kon-
strukcí. Rovněž způsob porušení a rozvoj tahových trhlin
v ložných spárách je nejednotný a pozice otevřených spár
může mít vliv na výslednou únosnost. Zesílené klenby mo-
hou být částečně porovnány poměrem jejich únosnosti. Po-
měr únosnosti dynamicky zatížené klenby a staticky za-
tížené klenby (Fd / Fs = dynamický součinitel) se dvěma
vyztuženými drážkami je 0,636 a se třemi výztužnými
drážkami je 0,633. Porovnání je provedeno pro deforma-
ci 3 mm.

3. Matematické modelování 
zděných konstrukcí

Zdivo je kompozitní materiál zhotovený ze zdicích jed-
notek a spár vyplněných maltou. Velký počet proměnných,
které mají velký vliv na mechanické vlastnosti zdiva, např.
materiálové charakteristiky zdicích jednotek a malty,

Obr. 7. Porovnání deformací na klenbách zatížených ve čtvrtině
rozpětí zesílených kovovou helikální výztuží a GFRP

Obr. 8. Porovnání deformací na klenbách zatížených ve čtvrtině
rozpětí zesílených výztuží GFRP (dynamická zkouška)
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geometrie zdicích jednotek, rozměry spár a jejich rozmístění
atd., si u prvních analýz zděných konstrukcí vynutily po-
užívání velmi jednoduchých modelů. Zdivo bylo často před-
pokládáno jako homogenní, izotropní a pružný materiál.
Zhruba v posledních dvaceti až třiceti letech byly pro mode-
lování zdiva a zděných konstrukcí vyvinuty vylepšené mo-
dely, které zahrnovaly a zohledňovaly nelineární efekty způ-
sobené vznikem trhlin a poškozením materiálu. Především
model založený na mechanizmu porušení se ukázal být dob-
rou volbou, zvláště pro jeho účinnost v kombinaci s jedno-
duchostí [1]-[6]. 

Pro vytvoření matematického modelu dodatečně zesíle-
ných zděných kleneb je využit program Atena, určený k ne-
lineární analýze konstrukcí na bázi metody konečných
prvků, který má nástroje speciálně navržené pro počítačovou
simulaci chování kompozitních materiálů. Umožňuje
simulovat chování nevyztužených i vyztužených konstrukcí
s různým typem vyztužení.

Zdicí prvky jsou modelovány jako lineárně pružný mate-
riál pro stav rovinné deformace, popřípadě je možno použít
model 3D Beton, tedy lomově plastický materiál s lineární
tlakovou oblastí. Pro popis chování malty je zvolen troj-
rozměrný nelineární beton, tedy lomově plastický materiál
s nelineární tlakovou oblastí. Kontaktní úloha popisuje fy-
zikální vlastnosti kontaktu mezi dvěma povrchy.

Výztuž je modelována jako diskrétní výztuž ve formě pru-
tových prvků. Její chování je doplněno o model soudržnosti.
Základní vlastností modelu soudržnosti pro výztuž je vztah
mezi soudržností a pokluzem (bond-slip model). Tento vztah
definuje pevnost v soudržnosti v závislosti na hodnotě ak-
tuálního pokluzu mezi výztuží a okolním materiálem [11].

Model kontaktu v programu Atena je založen na modelu
suchého tření (Mohra–Coulomba) definovaném smykovou
kohezí c a třecím koeficientem ϕ (úhel vnitřního tření).
Maximální smykové napětí je omezeno lineárním vztahem 
τ = c + tg ϕσ, kde σ je velikost kontaktního přítlačného
napětí (kladná hodnota). Chování na rozhraní mezi zdicími
jednotkami je rozšířeno o limitované porušení kontaktu
tahem reprezentované tahovou soudržností ft. Tato kontaktní
úloha nejlépe vystihuje chování zdiva na hranici mezi zdicí-
mi prvky a maltou, což je patrné i z porovnání matematic-
kého modelu s experimenty (obr. 11 až obr. 13). 

Pro doplnění představy o chování zděné klenby v matema-
tickém modelu, vytvořeném v programu Atena na základě
předpokladu mikromodelu, je na obr. 9 a obr. 10 porovnáno
chování matematického modelu a skutečných kleneb. Grafy
porovnávají experimentální výsledky s numerickými výpočty,
které byly počítány s různými vstupními parametry, zejména
pak parametry dvojrozměrného kontaktu.

Obr. 10. Porovnání matematického modelu s experimenty 
(klenba zesílená dvěma drážkami zatížená ve čtvrtině rozpětí)

Obr. 11. Rozvoj trhlin v polovině rozpětí u kleneb 1. série

Obr. 12. Rozvoj trhlin ve čtvrtině rozpětí u kleneb 2. série

Obr. 9. Porovnání matematického modelu s experimenty 
– nezesílená klenba zatížená ve čtvrtině rozpětí 

(1. výsledek experimentů byl získán ze série provedené pro výztuž
Helifix a 2. pro výztuž GFRP)
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Obr. 13. Rozvoj trhlin v patě klenby u kleneb 2. série

4. Využití příhradové analogie 
pro posouzení zděných kleneb

Model zdiva strut and tie 
Příhradovou analogii, jak je známa pro železobetonové

konstrukce, je možné částečně aplikovat i na zděné kon-
strukce. Vzhledem k nespojité ortotropní povaze zdiva se
musí ovšem předpoklady o chování modelu proti železo-
betonové konstrukci pozměnit.

Zdivo se skládá ze zdicích prvků spojených maltou vypl-
ňující spáry. Rovněž jde o konstrukce převážně nevyztužené
s malými pevnostmi zdiva v tahu, což pozměňuje chování
modelu strut and tie (dále STM) v případech, kdy je táhlo
v oblasti, která není vyztužena. V tom případě je nutné tato
táhla z modelu vyloučit (vytvoření kloubu v konstrukci) a
dále počítat na upraveném modelu konstrukce.

Únosnost tlačených vzpěr je definována únosností zdiva
v tlaku, která je stanovena v závislosti na pevnosti zdicích
prvků a malty podle vztahů uvedených v normách [13].
Únosnost táhla pak závisí na způsobu vyztužení klenby. Po-
kud je klenba vyztužena, pak je únosnost táhla definována
únosností tažené výztuže. Pro táhlo v místě nevyztuženého
zdiva může být únosnost opět definována únosností zdiva
v tahu dle platných norem, a to jako pevnost zdiva v tahu za
ohybu. Budeme-li tedy předpokládat, že je zdivo v místech,
kde je v STM umístěno táhlo, porušeno trhlinami (tedy že je
překročena pevnost v tahu pro zdicí prvky, maltu nebo kon-
taktní úlohu) a že v místě tohoto táhla není umístěna výztuž,
mělo by být takové táhlo ze strut and tie modelu vyloučeno,

samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny statické pod-
mínky rovnováhy.

Zdivo jako materiál, který špatně přenáší smykové síly,
zejména podél průběžných ložných spár, není většinou
vyztuženo smykovou výztuží. Pro přenesení smykových sil
je proto předpokládáno využití smykové únosnosti nejslab-
šího článku konstrukce, kterým je kontaktní úloha mezi
zdicími prvky a maltou. Pro tuto kontaktní úlohu se využívá
model suchého tření (Mohrův–Coulombův) definovaný
smykovou kohezí c a součinitelem tření ϕ. Maximální
smykové napětí je omezeno lineárním vztahem τ = c +
+ tg ϕ ·σ, kde σ je velikost kontaktního přítlačného napětí
(kladná hodnota). Stejný postup pro stanovení pevnosti
zdiva ve smyku využívá i EC6. 

Model strut and tie pro zděné klenby
Detailní model strut and tie pro zděnou konstrukci, který

by samostatně popisoval chování jednotlivých prvků (zdicí
jednotky, malty, kontaktní úlohy), by byl nadmíru složitý a
v konečném výsledku by pravděpodobně správně nevystihl
chování zděné konstrukce. Je proto vhodné jej rozdělit na
větší celky a pro posouzení jednotlivých prutů STM využít
předpokladů popsaných výše.

Vhodným postupem pro vytvoření STM je rozdělení klen-
by na jednotlivé celky na základě stanovení úhlu β, který
vymezí délku rovnoběžných prutů STM u horního a dolního
povrchu klenby. Zároveň je nutné splnit dvě základní pod-
mínky:

– pruty STM nevystoupí z podélného řezu klenbou;
– z =. (0,7 ∼ 0,8)h přibližně odpovídá ramenu vnitřních sil

pro konstrukce, které jsou namáhané kombinací normá-
lové síly a ohybového momentu (normálové síly s velkou
výstředností) a u kterých má význam využít zesílení do-
datečně vkládanou výztuží (klenby 1. a 2. série, obr. 5).

Pro experimentálně zkoušenou klenbu s poloměrem 
r = 1,5 m a tlouš�kou klenby h = 0,14 m, při odhadu ramene
vnitřních sil z =. 0,75 h a vzdáleností vnitřního prutu STM od
vnitřního líce a = 0,05 h, můžeme odvodit výsledný úhel 
β =. 13,8˚, což odpovídá dělení modelu příhradové analogie
klenby na přibližně devět částí. 

Výsledný model poté můžeme zatížit a stanovit vnitřní
síly v jeho jednotlivých prutech. Pokud se v STM vyskytu-
jí táhla, u nichž je překročena pevnost zdiva v tahu, pak do
těchto míst můžeme vložit výztuž, nebo táhla z STM vy-
loučit. V případě námi posuzované klenby je výsledný STM
vytvořen právě na základě vyloučení táhel u vnějšího líce a
vložením kloubu do konstrukce, což vystihuje skutečné cho-
vání takto zatížené a vyztužené zděné klenbové konstrukce. 

Příklad posouzení klenby metodou příhradové analogie
Vnitřní síly byly stanoveny na modelu příhradové analo-

gie s vyloučením táhel v oblastech bez výztuže (obr. 14, obr. 15).
Model strut and tie byl zatížen jednotkovým zatížením 
10 kN, ze kterého je na základě únosnosti jednotlivých vzpěr
a táhel následně odvozena výsledná únosnost klenby. Bylo
odhadnuto rameno vnitřních sil z =. 0,75 h a vzdálenost
vnitřního prutu STM od vnitřního líce a = 0,05 h. 

Dále byla stanovena limitní únosnost jednotlivých prvků
STM. Táhla u spodního líce klenby jsou reprezentována
únosností tažené výztuže, vzpěry jsou reprezentovány únos-
ností zdiva v tlaku a únosnost táhel rovnoběžných s ložnými
spárami je definována na základě smykové únosnosti. Z po-
dílu limitní únosnosti prutů a dosažených sil v prutech STM
při jednotkovém zatížení je odvozen koeficient, na základě
něhož je určena výsledná zatížitelnost klenby jako násobek
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jednotkového zatížení. Únosnost konstrukce je pak defino-
vána jako minimální hodnota z dosažených únosností

Flim = min {F1,lim, F2,lim, ... Fn,lim} ,  

kde Fn,lim jsou mezní únosnosti konstrukce v závislosti na
limitní únosnosti jednotlivých prvků STM.

Obr. 14. Model strut and tie klenby 1. série s vyloučením táhel 
v místech taženého zdiva a vložením kloubů

- - - tlačené pruty, ––––– tažené pruty 

Obr. 15. Model strut and tie klenby 2. série s vyloučením táhel 
v místech taženého zdiva a vložením kloubů

- - - tlačené pruty, ––––– tažené pruty 

Porovnání STM s experimenty
Z uvedeného porovnání zvoleného strut and tie modelu

s experimentem (tab. 3), při zachování předpokladů o cho-
vání jednotlivých materiálů, je zřejmé, že jde o vhodně zvo-
lený model příhradové analogie, který dobře popisuje cho-
vání vyztužené klenbové konstrukce namáhané kombinací
normálové síly a ohybového momentu.

Tab. 3. Porovnání STM s experimenty – vypočtené hodnoty

Mezní únosnosti klenby bylo dosaženo při porušení táhla
v místě tažené výztuže, což odpovídá chování experimentál-
ně zkoušených kleneb. Dosažené hodnoty se blíží únosnosti
experimentálně zkoušených kleneb. 

Popsaný model příhradové analogie pro vyztužené klenby
je dalším vhodným nástrojem pro analýzu zděných klenbo-
vých konstrukcí. Pro vytvoření vhodného STM je tedy mož-
né použít postupy popsané výše:

1. dle geometrie konstrukce a způsobu zatížení (volba rame-
ne vnitřních sil) rozdělit konstrukci na jednotlivé celky a
vytvořit základní příhradový model;

2. provést analýzu vnitřních sil na základním STM. Pokud je

dosaženo mezní únosnosti;
a) ve vzpěrách (tlačené zdivo) nebo v táhle v místě výztu-

že, pak bylo dosaženo mezní únosnosti konstrukce;
b) v táhle v místě bez výztuže, pak můžeme tato táhla ze

STM vyloučit a vytvořit nový příhradový model kon-
strukce. Vložením kloubů do míst, ve kterých je nevy-
ztužené zdivo namáháno tahem a předpokládá se vznik
trhlin, je dosaženo věrnosti chování modelu strut and
tie s konstrukcí skutečnou;

3. provést analýzu vnitřních sil na nově vzniklém STM. Po-
kud je upravený model dále schopen přenášet zatížení,
pak jeho analýzou získáme:
a) mezní únosnost konstrukce v případě, že došlo k dosa-

žení mezní únosnosti ve vzpěrách (tlačené zdivo) nebo
v táhlech v místě výztuže;

b) nový STM konstrukce s vyloučenými táhly v místě,
u kterého je překročena pevnost zdiva v tahu (bod 2b)
a na kterém opakujeme postup dle bodu 3.

Pokud upravený STM dále zatížení nepřenáší (např. vznik
kloubového mechanizmu), je mezní únosnosti konstrukce
dosaženo při překročení pevnosti zdiva v tahu v táhle v místě
bez výztuže v předchozím kroku analýzy STM.

Můžeme tedy konstatovat, že zvolený postup při tvorbě a
řešení příhradové analogie vystihuje chování vyztužených
kleneb zatížených interakcí normálové síly a ohybového
momentu, nebo se jejich chování alespoň blíží, a to např. i
pro klenby zatížené rovnoměrně na polovinu rozpětí.

5. Současný stav navrhování 
Pro návrh dodatečně vyztužených průřezů není možné

použít vztahy uvedené v normách [13], [15] a [16] přímo,
nebo� ve zdivu je v daném průřezu před aplikací výztuže 
(a� již nepředpjaté, nebo předpjaté) jistý počáteční stav na-
pjatosti, který může ovlivňovat způsob porušení dodatečně
vyztuženého zdiva (jeho mezní stav). Z tohoto důvodu byl
navržen výpočtový algoritmus, který vychází z předpokladů
metody mezní rovnováhy (obr. 16). Tato metoda umožňuje
superpozici dílčích stavů, kterým je průřez (nosná kon-
strukce) podrobena.

Obr. 16. Předpoklady metody mezní rovnováhy

Pro určení charakteristické pevnosti zdiva je možné použít
výpočet dle EC6 [13]

fk = K·fb
0,7 · fm

0,3 [MPa] ,

kde fk je charakteristická pevnost zdiva v tlaku (5% kvantil),
fb – pevnost v tlaku zdicích prvků (střední hodnota),
fm – pevnost v tlaku obyčejné malty (střední hodnota),
K – konstanta dle EC6 [13].
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Pro porovnání algoritmu s experimenty je použita střední
hodnota pevnosti zdiva v tlaku, určená na základě před-
pokladu o normálním rozdělení veličiny se směrodatnou od-
chylkou σ = 2. Potom

fk‘ = (1,645·σ) + fk [MPa],

kde fk‘ je střední hodnota pevnosti zdiva v tlaku.

Při splnění podmínek rovnováhy v průřezu, tedy

NEd = NRd = Nc – Nst a MEd = MRd = Nc·zc + Nst·zst ,

kde Nc je síla v tlačeném zdivu Nc = fk·b ·0,8x, Nst je síla
v tažené výztuži Nst = Ast·εst·Es a zc, zst jsou příslušná ramena
vnitřních sil, bylo dosaženo výsledků uvedených v tab. 4 při
těchto vstupních hodnotách:

– plocha tažené výztuže Helifix Ast = 38,2 mm2

pro klenby jK2, resp. Ast = 57,3 mm2 pro klenby jK3;
– plocha tažené výztuže GFRP Ast = 101,24 mm2

pro klenbu 2K2, res. Ast = 151,86 mm2 pro klenbu 2K3;
– modul pružnosti výztuže Helifix Es = 50 GPa;
– modul pružnosti výztuže GFRP Es = 27 GPa;
– napětí ve výztuži je určeno na základě deformačních 

diagramů;
– střední hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk’ = 7,5 MPa.

Tab. 4. Porovnání návrhového algoritmu s experimenty 
– vypočtené hodnoty*

* εst – přetvoření tažené výztuže, σst – napětí v tažené výztuži, x –
výška tlačené oblasti, εkc – přetvoření tlačeného zdiva v nejvíce
namáhaných vláknech

Výsledky v tab. 4 ukazují, že tento návrhový algoritmus
vystihuje chování experimentálně zkoušených kleneb. Při
vyrovnání vnitřních sil je v materiálech dosaženo hodnot
blížících se limitním hodnotám využití materiálů, zejména
pak hodnotám napětí ve výztuži.

Přestože popsaný návrhový algoritmus odpovídá po-
stupům, které převzaly platné normy [13], tak byl již před
jejich vydáním publikován na mnoha odborných konfe-
rencích [7]-[10].

6. Závěr
Pro nové užití vyztuženého zdiva musí být k dispozici ro-

zumná konstrukční pravidla, protože tradiční přístup, za-
ložený na zkušenostech a doporučeních výrobců materiálů,
je již nepřijatelný. Navíc většina způsobů stanovení únos-
nosti a způsobu zesílení pro stávající zděné konstrukce stále
častěji vychází z analýz založených na matematickém mo-
delování a vhodných (lineárních i nelineárních) výpoč-
tových modelech. 

Z provedených experimentů je evidentní vliv výztuže na vý-
slednou únosnost konstrukce, zejména pak v případě soustře-

děného zatížení, nesymetrického zatížení nebo v případě po-
škození konstrukce, tj. vzniku trhliny, degradace materiálů,
přetížení nebo posunutí podpor. V případě nepoškozené, rov-
noměrně zatížené konstrukce bez trhlin je vliv dodatečného
zesílení konstrukce zanedbatelný, což potvrdila zejména třetí
série kleneb zatížených rovnoměrně v obou čtvrtinách.

Detailní matematické mikromodely experimentálně zkou-
šených kleneb, vytvořené v programu Atena, ověřily funk-
čnost tohoto systému zesilování klenbových zděných kon-
strukcí, a zároveň potvrdily platnost v praxi obecně po-
užívaných parametrů kontaktní úlohy mezi zdicími prvky a
maltou, tedy koheze c = 0,1 ~ 0,2 a součinitele tření 
ϕ = 0,3 ~ 0,5.

Pro návrh a posouzení zesílené zděné klenuté konstrukce
se pak jako nejvhodnější jeví přístupy založené na platných
normových předpisech [13], které již poskytují postupy pro
posouzení vyztuženého zdiva, a zároveň je možné využít
přístupy založené např. na metodě příhradové analogie.

Požadavky na dodatečné vyztužení
Důležitějším faktorem ovlivňujícím použití i správnou

aplikaci systému je stav podkladu. Vzhledem k tomu, že
výztuž spolupůsobí s tmelem a ten svou soudržností násled-
ně s podkladem, je nutné, aby nejen vlastní zdivo, ale i
povrch dodatečně vytvořené drážky byl dostatečně kvalitní a
čistý. Je nezbytné, aby povrchové vrstvy umožnily dostateč-
nou soudržnost s maltou nebo tmelem. To znamená, že po-
vrch musí být před zesílením opraven, uvolněné cihly musí
být zajištěny a trhliny před aplikací tohoto systému řádně
injektovány. 

Je nutno zdůraznit, že popisovaná metoda dodatečného
zesilování zdiva, jak je v tomto textu pojednána, není meto-
da závislá na konkrétní materiálové základně, i když pro
řešení konkrétního zesílení experimentálně zkoušených kle-
neb byly využity materiály firem Helifix CZ, Helifix UK a
Prefa kompozity, a. s. Z dosud provedených experimentál-
ních i teoretických prací lze získat obecněji platné závěry
týkající se aplikace a účinnosti metody dodatečného vy-
ztužování zdiva vkládáním nenapjaté výztuže do drážek bez
vazby na konkrétního výrobce či dodavatele.

Je možno obecně konstatovat, že výsledky zkoušek budou
platné pro jakoukoli dodatečně aplikovanou výztuž; samo-
zřejmě jsou rozhodující aktuální fyzikálně mechanické
charakteristiky materiálů použitých pro zesilování.

Jak již bylo popsáno, správně navržená klenbová kon-
strukce by měla splnit tři základní předpoklady, aby mohla
být užívána bezpečně, a to:

– zajištění neposuvnosti podpor;
– výslednice vnitřních sil by měla ležet v jádru průřezu

(alespoň pro významné zatěžovací stavy);
– mělo by být omezeno nebo vyloučeno soustředěné

zatížení na klenbě.

Metoda zesilování/ztužování klenbových konstrukcí
dodatečně vkládanou výztuží má široké použití. Její aplikace
je možná v případě, kdy v nevyztužené konstrukci vznikají
nebo již vznikla tahová napětí, jejichž velikost je blízká
(nebo překračuje) pevnosti nevyztuženého zdiva, tj. v mís-
tech, kde se trhliny na konstrukci již rozvinuly nebo se jejich
vznik očekává v souvislosti s pevností zdiva v tahu nebo
v tahu za ohybu. A to jsou většinou právě případy, kdy ne-
jsou dodrženy tři základní předpoklady pro správně navr-
ženou klenbovou konstrukci.  

Budoucnost
Další fáze výzkumu bude pokračovat matematickým

modelováním nevyztužených a vyztužených kleneb v inter-
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akci s nadložím, které by měly prokázat vliv výztužného
systému na únosnost celého systému klenba/nadloží. Pro po-
rovnání interakce klenby s nadložím a vlivu vyztužení bu-
dou modelovány klenby různých tvarů a rozměrů (obr. 17).
V této souvislosti je volba matematického mikromodelu op-
timální pro studium zesílených kleneb při interakci s nadlo-
žím a jeho vlivem na únosnost zesílených kleneb.

Obr. 17. Matematický detailní mikromodel zděné klenby 
s nadložím v programu Atena – simulace skutečné konstrukce

(rozpětí 6 m, vzepětí 1 m)

Článek vznikl za podpory projektu 1M0579 MŠMT ČR
v rámci činnosti Výzkumného centra CIDEAS, dále při
řešení vědeckovýzkumného záměru GA103/02/0749
„Moderní metody zesilování betonových a zděných kon-
strukcí a optimalizace návrhu“, při řešení projektu 
1H-PK2/57 MPO „Trvanlivé betonové konstrukce nové
generace se zvýšenou odolností vůči agresivním vlivům“
a při řešení projektu UIC Project I/03/U/85 „Assessment
Reliability and Maintenance of Masonry Arch Bridges“.
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Štěpánek, P. – Zlámal, M.: Strengthening of Masonry
Vaults by Additionally Inserted Reinforcement

The use of reinforced masonry and reinforcement for
additional strengthening of masonry constructions
belongs to common building procedures nowadays. The
expansion of reinforced masonry, either new or addition-
ally strengthened, requires verification of the design
techniques used, also with regard to difference in mate-
rials. This article presents results of the experimental
part on reinforced masonry vaults, their comparison
with mathematical models and comparative calculations
in the area of additional strengthening of masonry vaults
by non-prestressed reinforcement. 

Štěpánek, P. – Zlámal, M.: Verstärkung von gemauerten
Gewölben durch eine nachträglich eingelegte Be-
wehrung 

Die Anwendung von bewehrtem Mauerwerk und die
Verwendung von Bewehrungen zur nachträglichen
Verstärkung von Mauerwerksbauteilen gehört schon zu
den gängigen Bauverfahren. Eine Verbreiterung
bewehrten Mauerwerks, sei es nun neues oder nach-
träglich verstärktes, erforderte eine Überprüfung der
Entwurfsverfahren, und zwar auch hinsichtlich der Ver-
schiedenartigkeit der angewandten Materialien. Der
Artikel präsentiert die Ergebnisse des experimentellen
Teils an bewehrten Mauerwerksgewölben, deren Ver-
gleich mit mathematischen Modellen und Vergleichs-
berechnungen auf dem Gebiet der nachträglichen
Bewehrung von Mauerwerksgewölben mit schlaffer
Bewehrung. 

13th Real-Time 
Linux Workshop

20. – 22. října 2011

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická

Konference je zaměřena na využití systémů založených
především na jádru Linux v oblasti řízení, průmyslu a
všude tam, kde nestačí jen logická správnost výsledků,
ale je požadováno i dodržení časových limitů a často také
interakce s reálným světem a průmyslovými technologi-
emi. Jde o tradiční setkání jak představitelů výzkumných
akademických projektů, tak realizátorů průmyslových
projektů a architektů úprav jaderných subsystémů. Kon-
ferenci organizuje sdružení OSADL (Open Source Auto-
mation Development Lab), které navazuje na tradice
Real Time Linux Foundation, Inc (RTLF).

http://www.osadl.org/Prague-2011.rtlws13-prague-2011.0.html
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Vliv změny vlhkosti na zůstatkovou zatížitelnost 
a tuhost zdiva

Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D.
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku jsou uvedeny výsledky analýzy experimentál-
ního výzkumu vlivu vlhkosti na deformace, přetvoření a
tuhost cihelného zdiva uskutečněného na dvou sériích
zděných cihelných pilířů. Pilíře série I byly půdorysných
rozměrů 300x300 mm, výšky cca 900 mm z cihel CP 20
na maltu MV 2, pilíře série II z cihel CP 15 na maltu 
MV 1 měly půdorysné rozměry 450 x 450 mm, výšku cca
1 440 mm.

1. Vlhkost historických zděných konstrukcí
Většina historických a památkových objektů má degrado-

vané nebo zcela nefunkční hydroizolace, které měly kon-
strukci chránit před účinky zemní vlhkosti (obr. 1). Zvýšená
vlhkost podzemního a části nadzemního zdiva je provázena
degradačními procesy, jejichž intenzita je závislá na stupni
vlhkosti a její agresivitě. Pro posouzení závažnosti zvýšené
vlhkosti a návrh účinné sanační metody je důležitá znalost a
posouzení salinity, především obsahu síranů, chloridů a
dusičnanů ve zdivu. Soli s hygroskopickými vlastnostmi,
bakterie a plísně v pórovém systému zdiva, které zvyšují
hygroskopicitu zdiva, mohou významně ovlivnit rovnováž-
nou vlhkost. Degradační procesy jsou zpravidla příčinou
snížení obsahu pojivových složek ve zdivu. Zvýšení vlhkos-
ti zdiva může také způsobit havárie porubí. Z průběhu závis-
losti hmotnostní vlhkosti na čase whm × t, znázorněné na obr. 1,
je patrné, že v intervalu t < 20 hodin dochází k 80% nasák-

Obr. 1. a) Příklady vlhkostních profilů objektu prelatury 
a konventu v areálu kláštera premonstrátů v Teplé u Mariánských

lázní [1]; b) závislost hmotnostní vlhkosti whm vzorků plných
pálených cihel na době máčení – 03, 04 CP 20 

(pilíře série I – 300 x 300 x 900 mm); 05 0,7 jsou cihly plné
pálené z počátku 20. století z Kutné Hory; 01a a 01b CP 15 

(pilíře série II – 450 x 450 x 1 440 mm)
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nutí vzorků plných pálených cihel. Zvláštní pozornost vyža-
dují objekty nacházející se v inundačním území a záplavo-
vých oblastech, u nichž může opakovaně v krátkém období
dojít ke zvýšení vlhkosti spodního zdiva. Článek se zabývá
problematikou vlivu zvýšené vlhkosti na únosnost a tuhost
zděných konstrukcí. 

2. Experimentální výzkum 
Pro experimentální výzkum vlivu změny vlhkosti na zůs-

tatkovou zatížitelnost a tuhost zdiva byla vyrobena zkušební
tělesa rozměrů 300×300×900 mm z cihel plných pálených
CP 20 na maltu vápennou MV 2 s tlouš�kou ložné spáry cca
15 mm (série I) a rozměrů 450×450×1 440 mm z cihel pl-
ných pálených CP 15 na maltu vápennou MV 1 s tlouš�kou
ložné spáry cca 15 mm (série II). Jejich hmotnostní vlhkost
se pohybovala mezi 1,40-16,63 %. Vzhledem k rozdílné kva-
litě malty a cihel použitých na zdivo pilířů 450×450×1 440 mm
a zdivo pilířů 300×300×900 mm, především rozdílná póro-
vitost, nasákavost a pevnost cihel a malty, jsou získané vý-
sledky pro obě rozměrové řady hodnoceny odděleně.

Vzorky cihel označené 03 a 04 kvality CP 20 byly použi-
ty pro zdění pilířů rozměrů 300×300×900 mm série I. Rtu�o-
vou porozimetrií byla stanovena distribuce pórů charakteri-
zovaná nejčastějším zastoupením pórů o poloměru r ∈
∈ (7·102; 5·103) nm, jejichž podíl na celkové distribuci se
u zkušebních těles pohyboval v intervalu 59,7-62,5 %. Ma-
ximální hmotnostní vlhkosti cihel zkušebních těles série I
bylo dosaženo v rozmezí 12-19 %. Vzorky cihel CP 15 ozna-
čené 01a a 01b, použité pro zdivo zkušebních těles
450×450×1 440 mm (série II), měly největší zastoupení pórů
o poloměru r ∈ (10; 7·102) nm a jejich podíl se pohyboval
kolem 49,1 % v celkové distribuci pórů. Maximální hmot-
nostní vlhkost cihel se u zkušebních těles série II pohybo-
vala v mezi 18,2-23,4 % (obr. 2).

Z průběhu experimentálně získaných závislostí vlivu vlh-
kosti (vyjádřené hodnotou hmotnostní vlhkosti whm) na de-
formační (δ), přetvárné (ε) a mezní hodnoty pevnosti zdiva
(fumsc) zkušebních těles 300××300××900 mm série I zatíže-
ných dostřednou tlakovou silou znázorněných na obr. 4 až
obr. 7 lze formulovat tyto závěry:

– Vliv obsahu vlhkosti v pórovém systému zdiva je v rozsa-
hu nízkého až maximálního nasáknutí pórů proměnný a
jeho charakter je závislý zejména na celkovém obsahu vlh-
kosti, distribuci pórů a celkové pórovitosti. V rozsahu hmot-

Obr. 2. Příklad distribučních křivek pórů vzorků cihel

Obr. 3. a) Závislost velikosti normálových napětí v tlaku σy na
hmotnostní vlhkosti zděných pilířů whm pro zvolené hodnoty

přetvoření zdiva εy (0,0003; 0,0006; 0,0012); b) porovnání experi-
mentálně zjištěných celkových svislých deformací (přetvoření) 
σy (εy) při stejných úrovních zatížení (namáhání 2,66; 4,66; 

7,33 MPa) v závislosti na hmotnostní vlhkosti whm
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nostní vlhkosti zdiva whm ∈ (2 %; 9,5 %) dochází při po-
rovnání svislých a vodorovných deformací a přetvoření
při stejné úrovni tlakového zatížení k poklesu deformací a
přetvoření (obr. 3, obr. 4). V rozsahu vlhkosti zdiva 
whm ≥ 9,5 % dochází postupně k nárůstu hodnot svislých a
vodorovných deformací a přetvoření při stejné úrovni tla-
kového zatížení. S tímto závěrem jsou v souladu i výsled-
ky analýzy velikosti kritických zatížení při vzniku 1. trh-
liny (obr. 3b, obr. 4), která prokázala vyšší náchylnost
zdiva s vlhkostí whm ≥ 9,5 % ke vzniku tahových trhlin
v porovnání s hodnotami kritických zatížení zkušebních
vzorků s vlhkostí (whm < 9,5 %). Experimentální výzkum
prokázal významný nárůst vodorovných deformací zdiva
s vlhkostí whm ≥ 9,5 % (obr. 4, obr. 5) zejména při vyšších
úrovních zatížení.

Obr. 6.  a) Postupné porušování pilířů; b) příklad porušených
pilířů po dosažení jejich mezní únosnosti

– Experimentální výzkum zkušebních vzorků série I proká-
zal, že vyšší nasycení pórů zdiva vyjádřené hmotnostní
vlhkostí whm je provázeno snížením mezní pevnosti zdiva
v tlaku fumsc (obr. 7). Experimentálně zjištěná mezní pev-
nost pilířů s vlhkostí 1,5 % byla 14,6 MPa (100 %), mezní
pevnost pilířů s vlhkostí 10,4 % byla 8,67 MPa (59,1 %
pevnosti pilíře s vlhkostí 1,5 %).

Obr. 5. Průběh experimentálně naměřených hodnot celkových δy
a poměrných εy svislých deformací (přetvoření)(a) a hodnot

celkových δx a poměrných εx vodorovných deformací
(přetvoření)(b) v závislosti na normálovém napětí v tlaku σy

Obr. 4. Celkové vodorovné deformace (přetvoření) δx (εx) při stej-
ných úrovních zatížení (namáhání  2,66; 4,66; 7,33 MPa) v závis-

losti na hmotnostní vlhkosti whm
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Obr. 7. a) Porovnání experimentálně získaných hodnot mezní
pevnosti v tlaku fumsc zděných pilířů 300×300×900 mm, mezní

pevnosti v tlaku zdiva fu stanovené podle ČSN ISO 13822 a mezní
pevnosti v tlaku fu stanovené podle ČSN EN 1990 v závislosti 
na hmotnostní vlhkosti zdiva whm; b) závislost experimentálně
stanovené mezní pevnosti v tlaku fumsc zděných tlačených pilířů

rozměrů 300×300×900 mm na hmotnostní vlhkosti whm

– Nárůst trvalých složek svislých a vodorovných deformací
δytrv a δxtrv (obr. 8) v závislosti na tlakovém namáhání zdi-
va pilířů σy pro vyšetřované hodnoty hmotnostní vlhkosti
whm je v souladu s průběhem celkových deformací (δy a δx,
obr. 5) v závislosti na hmotnostní vlhkosti. Z průběhu
závislosti δy×whm a δx×whm pro zvolené úrovně zatížení
(obr. 8) je patrné, že se zvyšující se úrovní normálových
napětí v tlaku výrazně narůstá vliv vlhkosti obsažené
v pórech zdiva na velikost trvalých vodorovných a svis-
lých deformací zdiva pilíře (δytrv a δxtrv) v porovnání s od-
povídajícími deformacemi při vlhkosti zdiva whm = 2,1 %,
přičemž tato tendence je patrná zejména v případě trva-
lých vodorovných deformací δxtrv (obr. 8b).

– Hodnota poměru εx /εy×σy (Poissonova součinitele) zdiva
pilířů 300×300×900 mm série I s hmotnostní vlhkostí
v intrevalu whm ∈ (6,8; 9,6) % pro namáhání σy < 4 MPa,
tj. σy ∈ (0,4; 0,5) σyu je přibližně nulová εx /εy ≈ 0. Pro hod-
noty namáhání zdiva pilířů v tlaku σy > 4 MPa (tj. v oblas-
ti návrhových zatížení leží v intervalu (0; 0,18), tj. experi-

mentální hodnoty dosahují v průměru hodnot menších než
je normová hodnota Poissonova součinitele (μ = 0,15).
Pro zdivo pilířů s hmotnostní vlhkostí whm 2,1 % a 10,4 %
a pro namáhání σ < 0,65 σyu (0,8 MPa) je uvedený poměr
(Poissonův součinitel) menší nebo roven hodnotě 0,15
(obr. 9a).

– Průběh závislosti statického modulu pružnosti v tlaku E
zdiva zkušebních pilířů 300×300×900 mm série I, znázor-
něný na obr. 10, dokládá počáteční nárůst statického mo-
dulu pružnosti v tlaku E při počátečním zvýšení hmotnost-
ní vlhkosti whm ∈ (1,5; 7,7) % o 10–50 % v závislosti na
úrovni namáhání zdiva v tlaku σy, a následný pokles sta-
tického modulu pružnosti v tlaku E při zvýšené hmotnost-
ní vlhkosti zdiva whm ∈ (7,7; 10,4) % na hodnotu 70-90 %
počáteční hodnoty statického modulu pružnosti v tlaku E
při whm = 2,1 % E = 6 852 MPa = 100 %. Podobně jako
v předchozích případech také závislost E×whm ukazuje na
výrazný vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlastnosti
zdiva zejména při zvýšených úrovních zatížení. Charakte-
ristický průběh závislosti statického modulu pružnosti
v tlaku E zdiva pilířů série I je znázorněný na obr. 10.

Obr. 8.  a) Průběh experimentálně naměřených hodnot svislých
trvalých deformací δytrv (a) a vodorovných trvalých deformací δxtrv

(b) v závislosti na hmotnostní vlhkosti zděných pilířů whm pro
vybrané úrovně namáhání (2,66; 4,66; 7,33 MPa) pro pilíře

300×300×900 mm, (δytrv/δy [%],δxtrv/δx [%])
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Obr. 9.  Experimentálně zjištěná závislost εx /εy× σy (Poissonova
součinitele) tlačených zděných pilířů a) série I (300× 300× 900 mm);

b) série II (450× 450× 900 mm) 

Deformace (δ), přetvoření (ε) a mezní pevnosti (fumsc) zku-
šebních těles 450××450××1440 mm série II jsou znázorněny
na obr. 11 až obr. 14. Z uvedených závislostí je patrný shod-
ný, i když co do velikosti odlišný, vliv množství vlhkosti
obsažené v pórech na deformace (δ), přetvoření (ε) a mezní
pevnosti (fumsc) zdiva zkušebních vzorků série II (rozdílná
pórovitost, nasákavost a pevnost složek zdiva) při zatížení
zdiva dostřednou tlakovou silou:

– Z průběhu experimentálně získaných závislostí normálo-
vých napětí a poměrných přetvoření δy×whm a εy×whm

(obr. 11) pro zvolené úrovně namáhání (0,5 MPa; 1,0
MPa; 1,6 MPa) je patrný nárůst deformací a poměrných

přetvoření zděných pilířů při hmotnostní vlhkosti whm

větší než 14,27 % proti deformacím při hmotnostní vlh-
kosti whm ∈ (1,4; 8,0) %. Průběh uvedených závislostí do-
kládá proměnný vliv vlhkosti obsažené v pórech zdiva na
tuhost a přetváření pilířů. Zdivo pilířů vykazuje relativně
mírné zvýšení tuhosti při hodnotách hmotnostní vlhkosti

Obr. 10. Závislost experimentálně zjištěného statického modulu
pružnosti v tlaku E zdiva pilířů na hmotnostní vlhkosti whm
pro vybrané úrovně namáhání série I (300× 300× 900 mm;

namáhání 2,66; 4,66; 7,33; mezní napětí σyu MPa)

Obr. 11. Porovnání experimentálně zjištěných (a) svislých
poměrných přetvoření εy a (b) vodorovných poměrných přetvoření εx

při stejných úrovních namáhání (0,5; 1,0; 1,6 MPa) v závislosti na
hmotnostní vlhkosti whm zděných pilířů 450×450×1 440 mm
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whm ∈ (1,4; 8,0 %, a naopak relativní snížení tuhosti (pro-
gresivní nárůst deformací) při zdiva whm větší než 10 %,
přičemž, jak je patrné z grafů na obr. 12, tento proměnný
vliv vlhkosti se výrazněji projevuje při vyšším zatížení.
Nárůst deformací δy (poměrného přetvoření εy) tlačeného
zdiva pilířů 450×450×1 440 mm pro vybrané úrovně na-
máhání σy při hmotnostní vlhkosti whm = 15,81 % činí cca
10 % (pro nižší úroveň zvoleného zatížení) až 250 % (pro
nejvyšší úroveň zvoleného zatížení, obr. 11).

Obr. 12. Průběh experimentálně naměřených hodnot poměrných
svislých přetvoření εy (a) a hodnot vodorovných poměrných

přetvoření εx (b) v závislosti na normálovém napětí v tlaku σy

pro různé hodnoty hmotnostní vlhkosti whm zděných pilířů
450×450×1 440 mm

– Průběh poměrných vodorovných deformací εx, ve shodě
s průběhem poměrných svislých deformací εy, vykazuje
nejnižší hodnoty vodorovných deformací pilířů při hmot-
nostní vlhkosti whm ∈ (1,4; 3,56) % a nárůst deformací při

hmotnostní vlhkosti whm větší než 14,27 % (obr. 12). Prů-
běh závislosti σy×εx pro zvolené hodnoty přetvoření zdiva
εx (obr. 13) ukazuje na výrazný nárůst vodorovných pře-
tvoření zdiva pilířů při narůstající hmotnostní vlhkosti 
whm > 4 %. Obdobný charakter má i závislost εx×whm, zná-
zorněná na obr. 12. Relativní pokles tuhosti, provázený
výrazným nárůstem deformace zejména při vyšších úrov-
ních zatížení, dokládá např. porovnání hodnot poměrných
přetvoření při hmotnostní vlhkosti whm = 1,36 % a při hmot-

nostní vlhkosti whm = 15,81 %, kdy pro zvolenou úroveň
namáhání σy = 0,5 MPa je hodnota poměrného přetvoření
εx při whm 15,81 % 2,5násobkem hodnoty poměrného pře-
tvoření εx při whm = 1,36 %, zatímco při σy = 1,6 MPa
poměr mezi poměrným přetvořením εx při whm 15,81 % a po-
měrným přetvořením εx při whm 1,36 % činí cca 6,5. Z uve-
deného porovnání je zřejmé, že změny fyzikálně mecha-
nických vlastností, způsobené nasycením pórového systé-
mu zdiva, se zvýšenou mírou uplatňují při vyšších úrov-
ních zatížení.

– Z porovnání hodnot mezní pevnosti zdiva v tlaku fumsc na
hmotnostní vlhkosti whm je patrný pokles mezní pevnosti
v tlaku zdiva fumsc při hmotnostní vlhkosti whm = 15,81 %
na 60 % mezní pevnosti zdiva v tlaku fumsc při hmotnostní
vlhkosti whm = 1,36 %, tj. pokles mezní pevnosti zdiva
v tlaku fumsc o 40 % v porovnání s mezní pevností zdiva
v tlaku fumsc při hmotnostní vlhkosti whm = 1,36 % (obr. 8).
Z porovnání experimentálně získaných hodnot mezní pev-
nosti zděných pilířů v tlaku fumsc a mezní pevnosti stanove-
né podle ČSN ISO 13822 v závislosti na hmotnostní vlh-
kosti zdiva whm (obr. 14) je patrná výrazně nižší hodnota
mezní pevnosti zdiva v tlaku stanovené podle uvedené
normy pro hmotnostní vlhkost whm = 14,26 %. Mezní pev-
nost zdiva v tlaku fumsc, stanovená podle ČSN ISO 13822
pro vyšetřované hodnoty hmotnostní vlhkosti whm, dosa-
huje 68-124 % experimentálně stanovené mezní pevnosti
zdiva v tlaku fumsc.

– Průběh závislosti εx/εy×σy – Poissonova součinitele tlače-
ných zděných pilířů 450×450×1440 mm série II pro různé
hodnoty hmotnostní vlhkosti zdiva pilířů whm dokládá ná-

Obr. 13. Závislost velikosti normálových napětí v tlaku σy na
hmotnostní vlhkosti zděných pilířů whm pro zvolené hodnoty

přetvoření zdiva εx (0,0001; 0,0005; 0,001) 
pro pilíře 450×450×1 440 mm
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růst tohoto součinitele vlivem hmotnostní vlhkosti zdiva pilí-
řů whm, např. pro úroveň namáhání σy = 1,5 MPa (tj. 45-80 %
mezního namáhání) tento nárůst Poissonova součinitele
pro hmotnostní vlhkost whm = 14,27 % činí šestinásobek
hodnot Poissonova součinitele při hmotnostní vlhkosti
whm = 1,36 %. Hodnoty poměru εx/εy pro whm = 1,36 % až
do úrovně namáhání σy = 85 % σy jsou menší než 0,15
(0,0001 až 0,05). Při zvýšení hmotnostní vlhkosti zdiva
pilířů whm > 1,36 % a namáhání σy > 2,5 MPa (tj. 75-95 %
mezního namáhání) je hodnota poměru εx/εy > 0,15 (obr. 9b).

– Experimentální výzkum prokázal pokles mezní pevnosti
zdiva v tlaku fumsc a tuhosti zdiva v tlaku vlivem zvýšené až
velmi vysoké vlhkosti zdiva (ČSN P 73 0610) whm > 7,5 %,
přičemž vliv zvýšení vlhkosti se výrazněji projevil u zdiva
s nižší kvalitou cihel a malty (zkušební pilíře série II). Pále-
né cihly série I a série II měly rozdílnou distribuci pórů, roz-
dílnou pevnost a rozdílnou nasákavost zdicích prvků (obr. 1).

Obr. 14. a) Porovnání experimentálně získaných hodnot mezní
pevnosti v tlaku fumsc zděných pilířů 450×4508×1 440 mm, mezní

pevnosti v tlaku  fu stanovené podle ČSN ISO 13822 a mezní
pevnosti v tlaku fu stanovené podle ČSN EN 1990 v závislosti 
na hmotnostní vlhkosti zdiva whm; b) závislost experimentálně

stanovené mezní pevnosti v tlaku zděných tlačených pilířů rozměrů
450×450×1 440 mm na hmotnostní vlhkosti whm

3. Shrnutí
Experimentální výzkum byl zaměřen na nalezení souvis-

lostí významných fyzikálně mechanických vlastností zdiva
z cihel na množství vlhkosti whm obsažené v pórovém systé-
mu. Vzhledem k šíři tohoto výzkumu, a především ke znač-
né variabilitě vybraných porézních materiálů, nebylo možné
v jednotlivých případech zkoumaných závislostí získat po-
třebný počet experimentálně podložených výsledků umož-

ňujících statistické vyhodnocení získaných hodnot hleda-
ných závislostí. Velmi obtížné vzhledem ke zmíněné varia-
bilitě zejména pórového systému bylo vyloučit při analýze
sledovaných závislostí vliv zbývajících parametrů (v daném
případě např. vliv rozdílné distribuce pórů, popř. nasycenos-
ti pórů). Uvedené podmínky výzkumu jsou příčinou určité-
ho rozptylu, popř. výskytu extrémních hodnot sledovaných
vlastností (f, E), které bylo nutné při analýze výsledků vý-
zkumu vzít v úvahu. Výzkum vlivu nasycenosti pórů na
mezní pevnost v tlaku fu a statický modul pružnosti v tlaku
E, který vyžadoval určitou dobu smáčení vzorků vodou, byl
zákonitě provázen některými dalšími procesy – chemický-
mi, při nichž může docházet k oslabování pojivové složky, 
– fyzikálními, při nichž může docházet k objemovým změ-
nám některých minerálních složek, – fyzikálně mechanickými
procesy provázenými mechanickými stavy napjatosti, změ-
nou pórových napětí, která mohou ovlivnit sledované fyzikál-
ně mechanické vlastnosti porézních materiálů. Tyto otázky
jsou předmětem dalšího výzkumu zaměřeného na spolehlivost,
optimalizaci a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru
MSM6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvan-
livost stavebních materiálů a konstrukcí“.
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Čejka, T. – Witzany, J.: Effect of Moisture Change on
Residual Carrying Capacity and Rigidity of Masonry

This paper presents the results of an analysis of experi-
mental investigation of the effect of moisture on defor-
mation, distortion and rigidity of brick masonry. The
experimental investigation took place in two series of
brick masonry pillars. Pillars of series I of the layout
dimensions 300 x 300 mm, approximately 900 mm of
height made of bricks CP 20 on mortar MV 2; pillars of
series II were built of bricks CP 15 on mortar MV 1 with
layout dimensions 450 x 450 mm, some 1,440 mm in
height. 

Čejka, T. – Witzany, J.: Der Einfluss der Änderung des
Feuchtegehalts auf die Restbelastbarkeit und Steifigkeit
von Mauerwerk 

Im Beitrag werden die Ergebnisse der Analyse einer
experimentellen Untersuchung des Einflusses des
Feuchtegehalts auf die Formänderungen und die
Steifigkeit von Ziegelmauerwerk behandelt. Die experi-
mentelle Untersuchung wurde an zwei Serien von
Mauerwerkspfeilern vorgenommen. Die Pfeiler der Serie
I aus Ziegeln CP 20 mit Mörtel MV 2 hatten die
Grundrissmaße 300 x 300 mm und eine Höhe von ca. 900
mm, die Pfeiler der Serie II aus Ziegeln CP 15 mit Mörtel
MV 1 hatten die Grundrissmaße 450 x 450 mm und eine
Höhe von ca. 1 440 mm.
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Nový systém pro spolehlivé připojení 
hydroizolačních pásů k plechům zaraženým do zdiva 
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Praha

Problematika napojení svislých a vodorovných povla-
kových hydroizolací na dodatečnou hydroizolační clonu
z  plechů zaražených ve zdivu je naprosto klíčová, pokud
má být zajištěna spolehlivost a trvanlivost hydroizolační
obálky spodní stavby sanovaného objektu. Článek před-
stavuje nový systém pro spolehlivé připojení hydroizo-
lačních pásů k plechům zaráženým do zdiva.

Sanace vlhkého zdiva – mechanické metody
Sanace vlhkého zdiva proti účinkům vzlínající vlhkosti

patří mezi aktuální témata současného stavebnictví. Existuje
mnoho metod a sanačních postupů, kterými je možné zame-
zit šíření vlhkosti pórovým systémem zdiva. Mezi nejúčin-
nější (ale také finančně nejnákladnější) patří tzv. mechanic-
ké metody. Jejich principem je vytvoření dodatečné vodo-
rovné hydroizolační vrstvy ve zdivu, která zabrání dalšímu
vzlínání vlhkosti do vyšších poloh. Dodatečnou hydroizo-
lační clonu je možné vytvořit např. prořezáním vodorovné
spáry ve zdivu (elektrickou řetězovou pilou, popř. lanovou
pilou) a vložením povlakové hydroizolace nebo hydroizo-
lační desky. Další možností je postupné probourání (po
záběrech) a výměna soklového zdiva včetně vložení povla-
kové hydroizolace do ložné spáry. Obě metody patří mezi
tradiční sanační technologie, používané u nás již desítky let.
Kromě nich však existuje další mechanická metoda sanace
vlhkého zdiva (u nás používaná od devadesátých let) založe-
ná na vytvoření hydroizolační clony zaražením nerezavějí-
cích plechů do ložné spáry ve zdivu. 

Dodatečná hydroizolace ze zarážených plechů
Tato, původem rakouská technologie, je již „oficiální“

sanační metodou, uznanou Vědeckotechnickou společností
pro sanaci staveb a péči o památky (WTA). Základním prvkem
je mírně zvlněný plech (s výškou vlny cca 5 mm) z ušlechtilé
oceli (na bázi chrom-niklu) s vysokou protikorozní odolnos-
tí. Dodatečná hydroizolační vrstva ve zdivu vznikne postup-
ným zarážením (beraněním) jednotlivých plechů speciálním
pneumatickým kladivem do ložné spáry ve zdivu. Metodu je
tedy možné použít pouze na zdivo s průběžnou ložnou spárou
dostatečné tlouš�ky (tradiční cihelné zdivo z plných pálených
cihel). Smíšené zdivo, zdivo z lomového kamene a další
druhy zdiva bez průběžné vodorovné spáry obvykle není
možné touto metodou sanovat. Vzájemné napojení soused-
ních plechů může být zajištěno dvěma způsoby (v závislosti
na výrobci):
– vzájemným překrytím plechů o dvě až tři vlny v šířce 50 až

80 mm;
– použitím plechů s koncovým zámkem (ohybem), při němž

jsou sousední plechy do sebe vzájemně „zakousnuty“.

Výhodou této sanační metody je rychlejší provádění proti
klasickému podřezávání zdiva (podle výrobců až čtyřikrát).
Další výhodou je menší zásah do statiky budovy a z toho
vyplývající podstatně menší riziko poruch nosných kon-
strukcí. Nevýhodou je potřeba dostatečně velkého pracovní-
ho prostoru (výkopu) na vnější straně budovy (plechy není
vhodné zarážet z interiéru pro vysokou prašnost při provádě-
ní). Stroj s pneumatickým kladivem potřebuje prostor široký
asi 1 m, avšak je třeba počítat ještě s délkou plechu připevně-
ného před začátkem zarážení. Pro zdivo tlouš�ky 600 mm je
tedy nutný pracovní prostor šířky minimálně 1,7 m (plech bý-
vá obvykle minimálně o 50 mm na každou stranu delší pro
napojení povlakové hydroizolace). Další nevýhodou proti kla-
sickému podřezávání zdiva řetězovou pilou je vyšší cena 
za 1 bm (může být i dvojnásobná).

Metodou založenou na zarážení plechů lze sanovat zdivo
tlouš�ky max. 1 m (dáno maximální délkou plechu). U zdiva
větší tlouš�ky sice výrobci uvádějí možnost zarážení plechů
z obou stran proti sobě, avšak tento postup budí určité rozpa-
ky z hlediska nemožnosti spolehlivého napojení plechů upro-
střed stěny. Dalším problémem, který se však týká všech
mechanických metod sanace (tedy i klasického podřezávání
zdiva), je zvýšení vlhkosti pod nově provedenou hydroizo-
lační vrstvou. Vlhkost, která již nemůže vzlínat do vyšších
poloh zdiva, se akumuluje pod plechy, a může tak urychlit
degradační procesy ve zdivu. V určitých případech tedy
existuje riziko, že se po provedení clony z plechů zhorší fy-
zikálně mechanické parametry zdiva pod clonou (pokles
pevnosti v tlaku, vzrůst součinitele tepelné vodivosti a obsa-
hu solí). Obvykle se doporučuje zajistit dostatečný odpar
vlhkosti ze zdiva v místě pod plechy (např. vytvořením pro-
větrávaného soklu nebo předstěny). Celkově však lze říci, že
v případě jednostranného zaražení plechů do zdiva a při do-
držení technologických postupů je tato sanační metoda pro
vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolace ve zdivu vyso-
ce účinná a spolehlivá.

Napojení povlakových hydroizolací 
na plechy – současný stav

I přesto, že se sanační metody pro zarážení plechů do
zdiva v České republice používají již přes dvacet let, nejsou
všechny jejich součásti detailně propracovány. Typickým
problémem je spolehlivost napojení povlakových hydroizo-
lací na plechy. Dodavatelé ve svých podkladech obvykle řeší
pouze provedení hydroizolační clony ve zdivu a nevnímají
sanační zásah v celkových souvislostech. Avšak každá
dobře provedená sanace spodní stavby musí spočívat v pro-
vedení spojité hydroizolační obálky, která začíná a končí
nad terénem. Provedení hydroizolační clony ve zdivu pomo-
cí plechů postrádá smysl, pokud není tato clona napojena na
navazující povlakové hydroziolace v podlaze na terénu a na
suterénní stěně (u podsklepených objektů).

V současné době se při dodatečné hydroizolaci plechy
zaráženými do zdiva používá pro napojení svislých a vodo-
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rovných pásů (obvykle bitumenových) pouze „spojení“ pře-
sahem (položením izolačního pásu na plech), v lepším přípa-
dě natavením pásu horkovzdušným hořákem (často s přidá-
ním litého asfaltu). O nedostatečné spolehlivosti takového
napojení není pochyb, natavení asfaltového pásu v tomto
případě nelze považovat za spolehlivé. Je třeba si uvědomit,
že asfaltový pás s modifikovaným asfaltem typu SBS (izolo-
vání spodní stavby oxidovanými asfaltovými pásy typu IPA
apod. je obecně nesprávné, proto je zde zmíněn pouze pás
typu SBS), který by měl být na clonu z plechů natavován,
není schopen se tvarově přizpůsobit vlnitému profilu plechu.
Proto je nezbytné použít asfaltovou zálivku, která vytvoří
rovinný podklad, na který je teprve možné připojit asfaltový
pás. Tento „třívrstvý systém“ však celou technologii poně-
kud komplikuje, a zároveň snižuje výslednou spolehlivost.
Dalším problémem je, že v případě předpokládaného napo-
jení hydroizolačního pásu se plechy obvykle zarážejí s pře-
sahem 50 mm (to doporučují podklady téměř všech výrob-
ců). Přesah 50 mm pro natavení asfaltového hydroizolační-
ho pásu je velmi malý, a to zejména v případě napojování
svislé hydroizolace, při němž je třeba počítat se „zaoblením“
pásu při přechodu ze svislé polohy na vodorovnou (zpětný
spoj). Po odečtení tohoto poloměru zbývá pro připojení pásu
styčná plocha pouze 10-20 mm, což je naprosto nedostateč-
né. Jako řešení by se nabízelo provést větší přesah plechů, to
však bývá často z konstrukčních důvodů nerealizovatelné.

Společným znakem uvedených způsobů napojení svislých
a vodorovných hydroizolačních pásů na plechy zarážené do
zdiva je malá spolehlivost z hlediska zajištění dlouhodobě
funkční spojité hydroizolační obálky budovy. Natavení as-
faltových pásů na zaražený plech má z hlediska vodonepro-
pustnosti pouze omezený účinek, navíc napojování je prac-
né a pomalé, hydroizolační fólie mPVC prakticky nelze na
plechy připojit vůbec, proto se problematika napojování izo-
lačních pásů na plechy v praxi často opomíjí.  

Nový systém připojení 
Shora uvedené nedostatky jsou do značné míry odstraně-

ny unikátním systémem připojení hydroizolačních pásů
k plechům zaraženým do zdiva, navrženým autory tohoto
článku. Podstatou nového systému je několik druhů speciál-
ních plastových lišt, umožňujících vytvořit jakýsi „přecho-
dový kus“ mezi povlakovou hydroizolací a plechy. Zákla-
dem systému je lišta s podlouhlou drážkou zaplněnou po
celé délce těsnicím tmelem pro umístění na plech (obr. 1,
obr. 2). Je opatřena spojovacími prvky pro připojení přítlač-
né lišty, která svírá vloženou povlakovou hydroizolaci,
umístěnou mezi základní a přítlačnou lištou. Spojovací
prvky mohou být na horní vodorovné straně lišty, nebo může
být lišta opatřena kolmou stěnou se spojovacími prvky. Spo-
jovací prvky jsou tvořeny čepy se závity připojenými k liště
a maticemi umístěnými na čepech nad přítlačnou lištou.
Rohové lišty jsou spojeny stahovacím drátem.  Přítlačná lišta
má tvar písmena „S“. Dotykové plochy lišt se zdivem
mohou být opatřeny pryžovým těsněním. Lišty, přítlačné
lišty  a spojovací prvky jsou provedeny z PVC.

Systém umožňuje spolehlivé napojení svislé i vodorovné
povlakové izolace, tvořené hydroizolačními pásy, na plechy
zaražené ve zdivu. Principem technického řešení je nasazení
speciální tvarované plastové lišty na plechy, přičemž vodo-
těsné spojení mezi lištou a plechy zajiš�uje silikonový tmel
aplikovaný do drážky v liště bezprostředně před vložením
prvku. Takto jsou lišty postupně osazeny, jedna vedle druhé,
po celé délce sanované stěny. V rohu, popř. v koutě objektu,
je použita speciální koncová lišta, kterou lze snadno upravit,

tj. uříznout na požadovanou délku. Poté je k lištám přiložen
okraj hydroizolačního pásu (hydroizolace podlahy nebo
suterénní stěny), ve kterém jsou vystřiženy otvory pro šrou-
bové spoje. Hydroizolační pás je následně k liště přitlačen
tvarovanou přítlačnou plastovou lištou „S“ k základní liště
přikotvenou plastovým šroubovým spojem. V rozích, popř.
v koutech objektu, je přítlačná lišta upravena (uříznuta) na
požadovanou délku nebo jsou v ní dodatečně vyvrtány otvo-
ry v závislosti na poloze závitů základní či koncové lišty.
V rohu objektu je účinnost spoje zajištěna stahovacím drá-
tem mezi posledními dvěma vruty na každé straně. 

Speciální základní plastové lišty tvaru „L“ a „h“ (obr. 3 až
obr. 7) a přítlačné lišty „S“ jsou vyrobeny v základní délce
2 000 mm, 3 000 mm a 4 000 mm. Z výroby jsou lišty tvaru
„L“ a „h“ opatřeny nalisovanými plastovými závity ∅ 8 mm
a délky 20 mm umístěnými 250 mm od krajů lišty v rozteči
500 mm. Lišta „S“ je z výroby opatřena vyvrtanými otvory
∅ 10 mm umístěnými 250 mm od krajů lišty v rozteči
500 mm. Doplňkové koncové lišty tvaru „L“ a „h“ jsou
vyrobeny v délce 1 000 mm a jsou z výroby opatřeny naliso-
vaným závitem ∅ 8 mm a délky 20 mm umístěnými 250 mm
od jednoho volného konce lišty v roztečích 125 mm. Na zá-
kladní liště jsou z výroby vyznačena místa vhodná pro úpra-
vu délky (zkrácení) tak, aby byla zachována univerzálnost a
funkčnost celého systému. Zkrácení základní lišty v jiném
místě není přípustné. Přítlačnou lištu „S“ a doplňkovou kon-

Obr. 1. Základní připojovací lišta typu „L“ (vlevo) 
a přítlačná lišta typu „S“

Obr. 2. Základní připojovací lišta typu „h“
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covou lištu je možno krátit libovolně, v závislosti na rozmě-
rech sanovaného objektu. V případě, že se předpokládá větší
hydrofyzikální namáhání hydroizolační obálky budovy (to
se ovšem neslučuje s okrajovými podmínkami použití tech-
nologie zarážení plechů), je možné dotykové plochy přítlač-
né lišty opatřit nalepením liniového pryžového těsnění.

Závěr
Pokud má být zajištěna spolehlivost a trvanlivost hydro-

izolační obálky spodní stavby objektu sanovaného metodou
zarážení plechů do zdiva, je problematika napojení povlako-
vých hydroizolací na dodatečnou hydroizolační clonu z ple-
chů klíčová. Řešením je použití prezentovaného připojova-
cího systému, jehož základní výhodou proti dosavadnímu
způsobu napojování (spočívajícímu v natavení asfaltového

pásu na plech) je vysoká spolehlivost a dlouhodobá trvanli-
vost. Systém připojovacích lišt navíc umožňuje velkou varia-
bilitu z hlediska materiálového řešení povlakové hydroizola-
ce – pro připojení k plechům lze použít v podstatě jakouko-
li povlakovou hydroizolaci, tedy i fólie mPVC, což doposud
nebylo možné. Systém připojovacích lišt, popsaný v článku,
byl v roce 2011 přihlášen jako užitný vzor [1]. Cílem sděle-
ní bylo také upozornit na problematiku napojování povlako-
vých hydroizolací na plechy ve zdivu, a zejména poukázat
na často opomíjenou skutečnost, že dodatečnou hydroizola-
ci spodní stavby je vždy třeba vnímat komplexně, nikoli jen
z hlediska sanace vlastního zdiva.

Obr. 3. Schéma připojení lišty „L“ na hydroizolační clonu 
z nerezavějících plechů (napojení svislé povlakové hydroizolace 

z mPVC na ukončovací lištu)

Obr. 4. Schéma připojení lišty „h“ na hydroizolační clonu 
z nerezavějících plechů (napojení svislé povlakové hydroizolace 

z mPVC na ukončovací lištu)

Obr. 5. Řešení vnějšího rohu sanovaného zdiva pomocí 
ukončovací lišty a stahovacího drátu

Obr. 6 . Vizualizace – lišta „L“

Obr. 7. Vizualizace – lišta „h“
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Pazderka, J. – Zigler, R.: New System for Reliable
Connection of Waterproofing Felts to Masonry Driven
Metal Sheets 

The problems of vertical and horizontal waterproofing
felts connection to masonry driven metal sheets is
absolutely crucial if reliability and durability of the sub-
structure’s waterproofing layer has to be ensured. The
article presents a brand new system for reliable connec-
tion of waterproofing felts to masonry driven metal
sheets developed by a team of authors at the Department
of Building Structures and submitted as a Utility model
in 2011.

Pazderka, J. – Zigler, R.: Ein neues System zum sicheren
Anschluss von Abdichtungsbahnen an in das Mauer-
werk eingeschobene Bleche 

Die Problematik des Anschlusses vertikaler und horizon-
taler Wasserabdichtungen an eine nachträgliche Ab-
dichtungsschürze aus in das Mauerwerk eingeschobenen
Blechen ist ein Schlüsselproblem, wenn die Zu-
verlässigkeit und Dauerhaftigkeit der Abdichtungsbe-
kleidung des Unterbaus des zu sanierenden Objektes
gesichert werden soll. Der Artikel stellt ein völlig neues
System für den zuverlässigen Anschluss der Ab-
dichtungsbahnen an die in das Mauerwerk eingeschobe-
nen Bleche vor, das im Jahre 2011 als Gebrauchsmuster
angemeldet worden ist.

V prestižním žebříčku QS Top Universities zařadili experti
České vysoké učení technické v Praze na sdílené 101.-150.
místo pro oblast stavebního a konstrukčního inženýrství. Praž-
ská technika se tak ocitla v elitní světové dvoustovce univerzit
jako jediná z celého regionu východní Evropy. Také v celko-
vém hodnocení se ČVUT umís�uje na vysokých příčkách.

„Úspěch je oceněním výborné práce našich pracovníků i
studentů“, hodnotí umístění děkanka Fakulty stavební ČVUT
v Praze prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. „Vyplatí se sou-
středit na dlouhodobé cíle a prosazování vysokých nároků na
kvalitu. Je pro nás velmi potěšující se dozvědět, že okolní svět
o nás ví a řadí nás mezi renomované školy,“ dodává.

ČVUT se ve světových žebříčcích umís�uje pravidelně.
Každoročně navíc zaznamenává strmý růst směrem k nej-
vyšším příčkám. Mezi inženýrskými univerzitami, kde se
hodnotí všechny technicky zaměřené vysoké školy, se
ČVUT v posledním žebříčku QS umístila na 121. místě cel-
kového hodnocení, a předběhla tak věhlasné instituce jako
Tokyo University of Science, University of California nebo
pařížskou École des Ponts.

ČVUT v žebříčku QS

„Dobré hodnocení znamená lepší pozici při získávání
kvalitních zahraničních studentů a pedagogů a větší zájem o
naše studenty v zahraničí a o uzavírání smluv v systému
double degrese,“ vysvětluje děkanka Kohoutková význam
úspěchu  a přidává: „Vysoká kvalita je zásadní při vyhledá-
vání rovnocenných partnerů pro mezinárodní spolupráci

v oblasti výzkumu a vývoje. Prestižní hodnocení získává ško-
le vysoký respekt v průmyslové sféře, a tak je o naše absol-
venty na trhu poptávka.“ 

Fakulta stavební je se svými 6 000 studenty největší fakul-
tou na ČVUT. Ve výuce se zaměřuje na oblasti architektury
propojené se stavebnictvím, stavebního inženýrství a geodé-
zie a geoinformatiky. Úspěch v oblasti stavebního inženýr-
ství přinesla fakultě především soustavná vědecká činnost
v této oblasti. Díky prakticky orientovanému výzkumu a
vynikající reputaci absolventů s fakultou také spolupracují
největší stavební společnosti působící v ČR. 

Výzkum na Fakultě stavební probíhá také v unikátním
podzemním výukovém středisku JOSEF u Prahy. Inženýři
z ČVUT zde v rámci výuky například ověřují odolnost ostě-
ní pro ukládání radioaktivního odpadu.

Žebříček QS Top Universities vede společnost Quacqua-
relli Symonds, která zaměstnává stovku expertů v Londýně,
Paříži, Singapuru, Stuttgartu, Bostonu, Washingtonu DC,
Sydney, Šanghaji, Johannesburgu a Alicante. Do roku 2010
spolupracovala s britskými The Times, které nově vedou
samostatný žebříček s vlastní metodikou. Obě tato hodnoce-
ní univerzit patří k nejuznávanějším na světě. 

Tisková informace

�ocenění

Nejlepší stavební fakulta ve východní Evropě je na ČVUT v Praze 

Oblast Inženýrství a technika

2010 121. místo

2009 171. místo

2008 228. místo
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Inverzní analýza přenosu vodní páry ve stavebních
materiálech pomocí genetického algoritmu

Ing. Jan KOČÍ
Ing. Jaromír ŽUMÁR

doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
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 prove-
dena měření vlhkostních profilů a profilů koncentrace
chloridů. Při měření jsou vertikálně orientované vzorky
dány do kontaktu s 1M roztokem NaCl, přičemž jsou
sorpční experimenty realizovány jak na přirozeně vlh-
kých, tak na plně vodou nasycených vzorcích. Obsah vlh-
kosti je stanoven gravimetricky. Koncentrace chlori-
dových iontů je změřena pomocí iontové chromatografie.
Na základě inverzní analýzy naměřených dat je vypočten
součinitel vlhkostní vodivosti a součinitel difúze chlori-
dových iontů, který je určen jak pro suchý, tak pro na-
sycený materiál. 

Úvod
Transport vodní páry v porézních stavebních materiálech

má zásadní význam pro jejich trvanlivost a ve svém důsled-
ku i životnost. Vyšší relativní vlhkost stavebního materiálu
v kombinaci s jeho vysokými sorpčními schopnostmi může
vést k negativním jevům, jako je  snížení tepelně izolačních
vlastností, zvýšení kapilárních tlaků v důsledku hydratace
obsažených anorganických solí, výskyt plísní a řas apod. Při
navrhování stavebních konstrukcí a specifických stavebních
detailů proto musí být brán v potaz transport plynné vlhkos-
ti v porézních stavebních materiálech a dále je třeba zabývat
se studiem a stanovením vlhkostních parametrů materiálů,
které transport vodní páry charakterizují.

Materiálové parametry popisující difúzi vodní páry ve sta-
vebních materiálech se nejčastěji stanovují miskovou meto-
dou, jejíž experimentální uspořádání může mít řadu alterna-
tiv. Tato metoda, vycházející z ustáleného toku vodní páry
v materiálu, je oblíbená pro nenáročnost, spolehlivost a po-
měrně vysokou přesnost. Přesto byl v roce 2004 iniciován
požadavek na zpřesnění podmínek experimentů založených
na této metodě. V rámci projektu HAMSTAD studovalo pět
nezávislých evropských laboratoří přenos vodní páry podle
normy prEN ISO 12572 [1]. Všechny se zaměřily na vý-
zkum tří stavebních materiálů, jmenovitě cihly, kalcium-sili-
kátu a pórobetonu. Transport vodní páry byl zkoumán pro tři
různé poměry relativní vlhkosti nad pěti vzorky umístěnými
v testovací misce a pod nimi. 

Faktor difúzního odporu všech pěti laboratoří se sice po-
hyboval ve stejném řádu, nicméně i přesto, že byly experi-
menty provedeny podle platné normy, byly zjištěny poměr-
ně výrazné rozdíly mezi hodnotami získanými jednotlivými
laboratořemi. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou byl
dvojnásobný až čtyřnásobný. Tyto výsledky jsou shrnuty

v článku [2], v němž autoři zmiňují několik příčin. Jednou
z nich mohou být shluky chloridu vápenatého, které se po-
užívají v miskové metodě, k vytvoření prostředí s nulovou
relativní vlhkostí. Pokud není chlorid vápenatý dokonale
vysušen, vytvoří se nižší vlhkostní gradient napříč vzorkem.
Mezi dalšími nedostatky miskové metody je zmíněna ruční
manipulace se vzorky a malá vzdálenost mezi vzorkem a
hladinou solného roztoku, což může vést k vzájemnému
kontaktu a ovlivnění výsledků. Navíc norma [1] povoluje
širokou škálu testovacích misek, co se týče rozměrů i tvaru.
Ačkoli není prokázáno, zda rozměry a tvar misek mají na
výsledky měření přenosu vodní páry přímý vliv, doporučují
autoři [2] pro zkvalitnění a zpřesnění existujících standardů
další zkoumání.

Ačkoli výzkumní pracovníci zapojení do projektu
HAMSTAD upozornili již v roce 2004 vědeckou komunitu
a stavební praxi na nutnost zpřesnění stávajících norem,
nebyl dosud posun ve způsobu měření transportních para-
metrů vodní páry pomocí miskové metody zaznamenán.
Další závažné nedostatky miskové metody byly potvrzeny
intenzivním výzkumem přenosu vlhkosti ve stavebních ma-
teriálech. Vlastnosti materiálu, které ovlivňují přenos vodní
páry, jsou závislé na relativní vlhkosti materiálu. Proto sou-
časné normy, založené na principu miskové metody, vyža-
dují měření pro několik stupňů relativní vlhkosti [3]. Z těch-
to měření lze však pomocí časově velmi náročných experi-
mentů odvodit jen velmi obecný vztah mezi difúzními para-
metry a relativní vlhkostí.

Je tedy třeba navrhnout pokročilejší metodu stanovení
materiálových parametrů popisujících transport vodní páry
v závislosti na relativní vlhkosti materiálu. Nesmí být časo-
vě náročná, musí být jednoduchá z experimentálního hledis-
ka a musí být dostatečně spolehlivá. Řešením by mohla být
kombinovaná experimentálně/počítačová metoda, prezento-
vaná v tomto článku. Je založena na stanovení profilů rela-
tivní vlhkosti uvnitř materiálu a následné inverzní analýze
experimentálních dat za použití počítačového modelu zahr-
nujícího genetický algoritmus.

Kombinovaná metoda 

�� Experiment
Aby mohla být aplikována počítačová inverzní analýza, je
třeba znát rozložení relativní vlhkosti ve vzorku. Proto byl
navržen experiment ke stanovení profilů relativní vlhkosti,
který je založen na jednorozměrném přenosu vodní páry.
Zařízení se skládá ze dvou vzduchotěsných komor, které
odděluje zkoumaný vzorek. V první komoře je vytvořeno
prostředí blížící se 100% relativní vlhkosti, zatímco ve druhé
je udržována relativní vlhkost blížící se 0 %. Tímto způso-
bem je vytvořen gradient parciálního tlaku vodních par a do-
chází k přenosu vodní páry zkoumaným vzorkem. Pro in-
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verzní analýzu a splnění okrajových a počátečních podmí-
nek použitého matematicko-fyzikálního modelu pro popis
transportu vodní páry je nezbytné zajistit jednorozměrný
transport vodní páry. Toho je dosaženo izolací obvodových
stěn vzorku epoxidovým tmelem. Ke kontinuálnímu monito-
rování vlhkostního pole uvnitř vzorku byly použity kapacit-
ní vlhkostní senzory, umístěné do předvrtaných děr v podél-
né ose vzorku. Vzdálenost jednotlivých sond byla zvolena
tak, aby nedocházelo k narušení toku vlhkostní páry.
Základní schéma experimentu je patrné z obr. 1. 

Obr. 1. Schéma experimentu pro stanovení profilů relativní
vlhkosti

�� Počítačová simulace
Naměřené profily relativní vlhkosti byly podrobeny inverzní
analýze pomocí programu HEMOT [3] a genetického algo-
ritmu GRADE [4], který byl použit k optimalizaci funkční
závislosti součinitele propustnosti pro vodní páru na relativ-
ní vlhkosti. Takto optimalizovaný parametr byl ověřen sho-
dou vypočtených profilů relativní vlhkosti s naměřenými
daty. Při výpočtu byla optimalizovaná funkce součinitele
propustnosti pro vodní páru použita jako vstupní údaj pro
simulaci transportu vodní páry programem HEMOT.
V rámci inverzní analýzy byl rovněž studován vliv přestupo-
vých koeficientů pro vodní páru na rozhraní materiál/vzduch
na shodu naměřených a simulovaných dat. 

�� Počítačový program HEMOT 
Počítačový program HEMOT (HEat and MOisture Trans-
port) byl vyvinut na Katedře materiálového inženýrství a
chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze pro simulaci sou-
časného přenosu tepla a vlhkosti v porézních stavebních ma-
teriálech. Umožňuje simulovat transportní jevy v konstrukč-
ních detailech (jednorozměrně i dvojrozměrně), přičemž
základní proměnné, charakterizující tepelně vlhkostní stav
konstrukce (teplota, obsah kapalné vlhkosti, relativní vlh-
kost), jsou vypočteny jako funkce času a prostoru. Pro výpo-
čet současného přenosu tepla a vlhkosti je použit Künzelův
matematický model [5]. Celý program funguje na principu
metody konečných prvků. Výhodou programu je možnost
simulovat libovolné konstrukční prvky s různými materiály
a různým klimatickým zatížením. Konstrukční detaily a ma-
teriály tak lze optimalizovat v rámci numerické analýzy a
posoudit spolehlivost konstrukce pro zvolené podmínky
interiéru a exteriéru. Program HEMOT využívá svou mate-
riálovou databázi, což usnadňuje výpočty a umožňuje získat
komplexnější výsledky.

�� Genetický algoritmus GRADE
Genetické algoritmy patří do třídy evolučních algoritmů,
které zahrnují i evoluční strategie a genetické programování.

V současné době jsou tyto algoritmy jedním z nejmoderněj-
ších a nejoblíbenějších nástrojů k řešení optimalizačních
úloh. Jsou založeny na přirozeném výběru a principech
genetiky. Jejich velkou výhodou je poměrná jednoduchost.
Ideovým vzorem byly principy vývoje, které se uplatňují
v přírodě. Poprvé je prezentoval Holland [6], lze je nalézt v i
dílech Goldberga [7] či Michallewicze [8].

V genetickém algoritmu existuje populace jedinců (chro-
mozómů), v níž každý jedinec je nositelem jednoho konkrét-
ního řešení optimalizačního problému. Tato populace se vy-
víjí a postupně se řešení zkvalitňuje. Evoluce začíná obvykle
z náhodně vygenerované populace a odehrává se v genera-
cích. V každé generaci je jedincům (chromozómům) přiřaze-
na objektivní funkce (fitness funkce) a následně je formována
nová populace pomocí genetických operátorů (křížení, muta-
ce, selekce). Do dalšího iteračního kroku tak vstupuje nová
populace, která je nositelem kvalitnějších řešení optimalizač-
ního problému (vyšší fitness funkce). Celý proces optimaliza-
ce je ukončen, pokud je nalezen takový jedinec, jehož řešení
vyhovuje zadaným kritériím (řešení je nalezeno), anebo
tehdy, je-li dosaženo maximálního počtu vytvořených genera-
cí (řešení v tomto případě obvykle není nalezeno).

Genetický algoritmus GRADE, využitý pro optimalizaci
transportních parametrů vodní páry, byl vyvinut na Katedře
mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze z předchozí
verze SADE [9]. V porovnání se SADE pracuje algoritmus
GRADE s několika vylepšeními a úpravami, které snižují
počet nezávislých parametrů algoritmu, čímž zvyšují rych-
lost konvergence algoritmu pro hladké objektivní funkce
s jedním optimem. Tento algoritmus používá zjednodušené
operátory diferenční evoluce, ale jeho schéma je velmi
podobné standardnímu genetickému algoritmu. Schéma
optimalizace pomocí genetického algoritmu je na obr. 2. 

Obr. 2. Schéma optimalizace pomocí algoritmu GARTOU 
a simulačního programu HEMOT

Jednotlivé kroky GRADE algoritmu:
1. v prvním kroku je náhodně vygenerována počáteční popu-

lace a všem chromozómům v populaci je přiřazena hodno-
ta objektivní funkce (fitness funkce), velikost populace je
definována jako počet proměnných, vynásobených jistým
parametrem (pop-rate);

2. za využití operátoru mutace (mutation) je vytvořeno něko-
lik nových chromozómů – celkový počet mutací závisí na
hodnotě parametru radioaktivity, který zvyšuje pravděpo-
dobnost mutace;
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3. další nové chromozómy jsou vytvořeny užitím zjednodu-
šeného diferenčního operátoru (crossing-over), celkový
počet chromozómů se tak zdvojnásobí;

4. hodnota objektivní funkce je posléze přiřazena všem nově
vzniklým chromozómům;

5. na dvojnásobnou populaci je aplikován operátor selekce
(selection), kterým se počet jednotlivců sníží na původní
hodnotu;

6. kroky 2-5 jsou opakovány ve smyčce, dokud není splněna
podmínka pro ukončení algoritmu.

Výsledky a diskuze
Popsaná experimentálně počítačová metoda byla použita

pro stanovení difúzních parametrů vodní páry pro pórobeton
v závislosti na relativní vlhkosti. Zkoumaný pórobeton byl
typu P2-350 Lambda (Ytong). Pro měření byl použit vzorek
tyčového charakteru o rozměrech 70/100/350 mm. Před
měřením bylo do vzorku předvrtáno 16 děr pro umístění
kapacitních senzorů relativní vlhkosti. Poté byl vzorek izo-
lován po všech čtyřech podélných stranách epoxidovou
pryskyřicí, vysušen při 60 ˚C a vložen mezi dvě parotěsné
komory. Po zabudování vlhkostních senzorů byly komory
hermeticky uzavřeny a byla zahájena simulace přenosu
vodní páry vzorkem. V první komoře byl použit nasycený
roztok K2SO4 pro vytvoření prostředí s vysokou relativní
vlhkostí blížící se 97 % [10]. Ve druhé komoře byl použit
silikagel, který naopak udržoval velmi nízkou relativní vlh-
kost okolo 1,5 %. Po vytvoření vlhkostního gradientu bylo
souvisle monitorováno rozložení relativní vlhkosti v podél-
né ose tyčového vzorku. 

Naměřené profily relativní vlhkosti byly posléze analyzo-
vány pomocí programů HEMOT a GRADE a byla stanove-
na závislost součinitele propustnosti vodní páry na relativní
vlhkosti. Grafický průběh tohoto součinitele byl vyjádřen
lomenou čarou, která byla pro náročnost výpočtů definová-
na pomocí pěti izolovaných bodů.

Typické průběhy relativní vlhkosti stanovené tranzientní
laboratorní metodou jsou znázorněny na obr. 3. Následně
jsou porovnány s výstupy simulačního nástroje HEMOT,
který vypočítal průběhy pro optimalizovanou funkční závis-
lost součinitele propustnosti vodní páry na relativní vlhkos-
ti. V rámci optimalizace byl rovněž optimalizován součinitel
přestupu vodní páry, jehož hodnota byla stanovena na
6,76E-09 s·m–1 (definováno vzhledem k parciálnímu tlaku
vodní páry). Poměrně blízká shoda naměřených a vypočte-
ných hodnot je patrná z obr. 3.

Obr. 3. Porovnání vypočtených a naměřených průběhů 
relativní vlhkosti

Obr. 4. Součinitel propustnosti vodní páry pórobetonu 
v závislosti na relativní vlhkosti materiálu

Součinitel propustnosti vodní páry optimalizovaný pro-
gramem GRADE je na obr. 4. Zde je patrná velká závislost
tohoto součinitele na relativní vlhkosti materiálu, což je
velmi důležité při aplikaci tohoto materiálu v praxi. Při vyšší
relativní vlhkosti umožňuje rychlý přenos vodní páry, což
následně vede k jeho zavlhnutí, které je doprovázeno obje-
movými změnami, ztrátou tepelně izolační funkce apod.
Vlhkostní změny materiálu mohou vést k nárůstu vnitřních
tlaků v materiálu, jehož důsledkem je vznik trhlin a prasklin.
Obvodový pláš� z lehčeného betonu však umožňuje přímé
odvětrání vodní páry z místnosti nosnou konstrukcí. Tímto
způsobem mohou být zajištěny optimální životní podmínky
pro uživatele budov.

Jelikož je ve stavební praxi popisován transport vodní
páry v materiálech pomocí součinitele difúze vodní páry D
(obr. 5), byl součinitel propustnosti vodní páry δ přepočítán
na tento parametr podle vztahu 

RTD = δ —— , (1)M

kde D je součinitel difúze vodní páry [m2·s–1], δ součinitel
propustnosti vodní páry [s], R univerzální plynová konstan-
ta [8,31447 J·mol–1 K], T teplota [K] a M molární hmotnost
vody [0,018 kg·mol–1].

Obr. 5. Součinitel difúze vodní páry pro pórobeton 
v závislosti na relativní vlhkosti materiálu

Na tomto místě je důležité poznamenat, že celý experi-
ment je z teplotního hlediska navržen jako izotermický (tep-
lota v obou komorách se pohybovala v mezích 24±2 ˚C).
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Totéž platí pro vztah (1), který je platný pouze při konstant-
ní teplotě vzorku. V reálných podmínkách je však izotermic-
ké prostředí v konstrukci velmi nepravděpodobné. V ex-
trémních podmínkách může v konstrukci vznikat teplotní
gradient i více než 40 ˚C, např. v horských oblastech v zim-
ním období nebo v létě, pokud je zdivo vystaveno přímému
slunečnímu záření. V tomto případě vzniká nezanedbatelný
neizometrický stav, ve kterém je součinitel difúze vodní pá-
ry závislý nejen na vlhkosti materiálu, ale i na teplotě. 

Jelikož při laboratorním experimentu mohlo díky vyso-
kým hodnotám relativní vlhkosti dojít ke kondenzaci vodní
páry uvnitř pórového systému materiálu, je třeba chápat pre-
zentovaný součinitel difúze vodní páry jako sumární koefi-
cient, který zahrnuje tři fáze vody – páru, povrchovou difú-
zi a kapalnou vlhkost. V oblastech nižší relativní vlhkosti 
(0-70 %) jde výhradně o přenos plynné vlhkosti, při vyšší
vlhkosti (70-100 %) se však do přenosu zapojují i ostatní
dvě fáze. Proto v této oblasti dochází k nárůstu součinitele
difúze vodní páry, jelikož v menších pórech začíná plynná
vlhkost kondenzovat a vytváří se vrstva molekul na povrchu
pórů (povrchová difúze), která při další kondenzaci přechá-
zí v kapalnou vlhkost. Z tohoto důvodu je třeba při vyšších
vlhkostech chápat součinitel difúze vodní páry jako veličinu
popisující kombinovaný transport vodní páry (difúze, povr-
chová difúze) a kapalné vody.

Závěr
V článku byla představena a ověřena nová metoda určení

difúzních parametrů pro vodní páru porézních stavebních
materiálů, která vychází z kombinace experimentálního
měření a počítačové simulace. Umožňuje stanovit součinitel
propustnosti vodní páry či součinitel difúze vodní páry
v závislosti na relativní vlhkosti, což jsou hlavní parametry
pro návrh a aplikaci stavebního materiálu v reálných klima-
tických podmínkách. Takto získaný materiálový parametr
poskytuje nejen velice cenné informace projektantům či
architektům, ale může rovněž zvýšit přesnost a spolehlivost
náročných simulací funkčnosti a životnosti stavebních kon-
strukcí. Další nespornou výhodou je zkrácení procesu stano-
vení difúzních parametrů vodní páry proti klasické miskové
metodě, která vychází z ustáleného stavu. Tranzientní meto-
da měření vyžaduje přibližně polovinu času, což je dobrý
předpoklad pro její další uplatnění při výzkumu stavebních
materiálů.

Článek vznikl za podpory projektu MSM: 6840770031
MŠMT ČR.
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Kočí, J. et all.: Inverse Analysis of Water Vapour Trans-
mission in Building Materials Using Genetic Algorithm

This article presents a transient method for the determi-
nation of parameters characterizing water vapour trans-
mission in porous concrete. The method consists of a leb-
oratory experiment followed by a computer simulation.
The experiment seeks to determine moisture profiles
during one-dimensional transmission of water vapour.
The calculation part is based on the use of genetic algo-
rithms as a part of the inverse analysis. Based on the
determined distributed relative humidity, parameters
characterizing water vapour transport in the investigat-
ed material are determined as a function of relative
humidity. 

Kočí, J. u. a.: Inversionsanalyse der Übertragung von
Wasserdampf in Baumaterialien mit Hilfe eines geneti-
schen Algorithmus 

Im Artikel wird eine transiente Methode zur Bestim-
mung der Parameter, die den Wasserdampftransport in
Porenbeton charakterisieren, vorgestellt. Die Methode
besteht aus einem Laborversuch, nach dem eine Com-
putersimulation folgt. Der Versuch ist auf die Bestim-
mung der Feuchtigkeitsprofile bei eindimensionaler
Übertragung von Wasserdampf gerichtet. Der Be-
rechnungsteil basiert auf der Anwendung genetischer
Algorithmen im Rahmen einer Inversionsanalyse. Auf-
grund der bestimmten Verläufe der relativen Feuch-
tigkeit werden die Parameter bestimmt, die den Wasser-
dampftransport im untersuchten Material als Funktion
der relativen Feuchtigkeit charakterisieren. 
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Navrhování technicko-ekonomických energetických
úspor budov vyžaduje individuální propočet a simulaci.
Energetické požadavky na nové budovy a modernizaci
existujících budov sahají nad rámec konvenčního pro-
jektování. Hlavním spotřebitelem energií je dům,
bydlení, byt. Příspěvek se snaží materializovat myšlenku,
že aktivní prvky energetických zdrojů mohou být alter-
nativou pasivním úsporám energetické spotřeby.

Motivace
Official Journal of the European Union uveřejnil

18.6.2010 direktivu, která se zabývá energetickou náročnos-
tí budov (Directive 2010/31/EU of the European Parliament
and of the Council of 19 May 2010 on the energy performan-
ce of buildings). Vstoupila v platnost dvacet dnů po zveřej-
nění. Nejde o shodu okolností, že je i výmluvnou odpovědí
na otázku, jaké požadavky jsou kladeny na moderní byt a
bytový dům. Budovy jsou místem, kde v rámci EU spotře-
bováváme 40 % celkové energie, i. a. čtěme za rok, produk-
tů ropy, zemního plynu, pevných paliv, vesměs emitujících
CO2. V uvedeném kontextu je třeba chápat snahu zreduko-
vat energetickou spotřebu do roku 2020 o 20 %.

K hodnocení technicko-ekonomických řešení (variant)
bylo v minulosti soustředěno velké množství metod vícedi-
menzionálního hodnocení. Hodnotit je však třeba nejen
vstupní zdroje, jak bylo v minulosti zavedenou praxí. Bude
třeba hodnotit i provozní náklady spojené s užíváním stavby
v průběhu její životnosti. Náklady na energie jsou dominant-
ní. Běžně zavedené metody výběru variantních řešení nezo-
brazují dostatečně transparentně takové požadavky. Projek-
tant je při navrhování stavby často odkázán na kusé a obec-
né informace, ke škodě vlastního projektu. Pokud by měl
k dispozici podrobnější informace o jejím životním cyklu,
simulaci pro zvolené umístění i její charakter, mohl by do-
sáhnout významnějších technických i ekonomických úspor.

Navrhovaný postup vytváří alternace vstupních údajů a je
relevantní tam, kde s poměrně malým počtem indikátorů
chceme dosáhnout transparentního hodnocení a lepšího
porozumění navrhovanému řešení (lokalitě, objektu, způso-
bu užívání) jako procesu.

Metodika řešení 
Předmětem článku není formulovat rozhodovací proces

projektanta návrhu nebo investora projektu, ale vývoj samo-
statné simulační metody a softwarové podpory hodnocení
variantních řešení investic se zakomponovaným dlouhodo-
bým časovým faktorem.

Cílem je nalézt alternativní metodický postup pro získání
úspor z aktivních energetických zdrojů a porovnání pasiv-
ních úspor aplikací tepelné izolace pláště budovy nebo prv-

ků aktivních zdrojů energie (solární, vodní, větrné). Vývojo-
vý diagram výpočtu s vazbou na model energetické sobě-
stačnosti objektu je na obr. 1. 

Autoři hledají řešení v použití aktivních prvků zdrojů
energie s myšlenkou optimalizovat nároky na pasivní prvky
energetických úspor (izolace, větrání, řízený systém vytápě-
ní a klimatizace atd.). Ve všech případech jsou limitem
dodatečné investiční náklady. Jejich únosnost je dána celko-
vou životností navrhovaného řešení, jinými slovy, technic-
ko-ekonomickou efektivností, nikoli jejich vstupní výší.

Formulace úlohy
Navrhování technicko-ekonomických řešení je úzce spja-

to s rozmís�ováním užitých zdrojů v návrhu. Pro každý
návrh měříme eficienci rozmístění užitých zdrojů. Eficience,
jak ji dále užijeme, je teoretická míra pro přínosy nebo užit-
ky navrhovaného rozhodnutí o způsobu, jak zdroje distri-
buovat. Každý návrh, projekt, řešení může být posuzován
jako vztah vyvážení přínosů a ztrát užitku dvou virtuálních
partnerů na řešení se podílejících (Kaldorova–Hicksova effi-
cience). Většina technických disciplín vychází z předpokla-
du, že navrhují řešení, která jsou pareto eficientní. V dané
situaci přináší pro některou z participujících stran zlepšení a
nepoškozuje zbývající účastníky. Technicko-ekonomická
řešení, striktně objektivně, nesplňují ani jednu z uvedených

Obr. 1. Vývojový diagram postupu výpočtu úspor

obzor_08_2011.qxp  4.10.2011  17:36  Stránka 248



STAVEBNÍ OBZOR 8/2011 249

eficiencí. Respektive, splňují ji tehdy, když použijeme výsa-
du ekonomiky – uplatnění subjektivních hodnocení. Roz-
místění – lokalizace užitých zdrojů je podstatou každého
navrhování, a� je chápeme jako ekonomické rozvrhování
zdrojů, plánování zdrojů, nebo jako technické projektování
(konstrukcí, technických zařízení).

Jako příklad lze uvést stavební bytový objekt. Rozvržení
finančních prostředků pro realizaci typického bytového
domu v středoevropských podmínkách uvádí tab. 1. Mož-
nosti racionálního vývoje v návrhu obytné budovy jsou ome-
zené:

a) rozšiřování náročnosti budov jako celku (vyšší náklady,
spotřeby zdrojů aj.),

b) substituce zdrojů záměnou v rámci jejich funkčních dílů,
c) navrhování nových zdrojů a jejich substituce za existují-

cí díly a konstrukce.

Vyhodnocení kterékoli strategie předpokládá respektová-
ní základních limitů návrhu. Patří mezi ně efektivní rozsah
(ekonomický rozsah) řešení a prokázání technicko-ekono-
mické funkčnosti v podmínkách, ve kterých je lokalizováno.
Základní technicko-ekonomický rámec jakéhokoli návrhu je
dán jeho ekonomickou návratností. Pokud zvažujeme jiná
řešení, jde výhradně o formu finální spotřeby. Řešení, která
nesplňují kritérium návratnosti, jsou řešení na úkor budoucí
finální spotřeby zadavatele.

Snaha o vytvoření optimálního návrhu (technicko-ekono-
mického projektu) je otázkou formulace rámce úlohy. Jed-
notlivé komponenty takového návrhu jsou vstupy (fotovol-
taické panely, mikroturbíny vodní, mikroturbíny větrné aj.),
výstupy (souhrnné rozhodovací indikátory jako kilowattho-
diny, výnosy (CF – CashFlow, NCF – NetCashFlow), ná-
vratnost aj.), omezující podmínky (úplné vyčerpání baterií,
neplnění nezbytných provozních podmínek, lokální podmín-
ky aj.), energetický model managementu objektu (v čase
denního cyklu, v čase ročního cyklu, v čase životního cyklu
apod.). Schematicky je okruh formalizace optimalizačních
vlivů znázorněn v tab. 2.

Optimalizační úloha předpokládá vyřešení celé řady otázek:

– optimalizace provozu objektu z hlediska uchování energie
(baterie a jejich provoz z hlediska životnosti, maximaliza-
ce kapacity, akumulace tepelné energie v režimu vytápě-
ní, akumulace energie v režimu chlazení;

– formulace optimalizačního kritéria (maximalizace vytěže-
né energie, maximalizace energetických přebytků doda-
ných do sítě, minimalizace provozních nákladů aj.);

– omezující podmínky řešení (celkový limit investičních
nákladů, limit doby návratnosti vložených prostředků, li-
mit životnosti navržených zařízení, technické limity počtu
užitých zařízení, limity hlučnosti atd.).

Pro výklad bude použit příklad rozšíření stávajícího návr-
hu o hypotetický podnět na základě inovačního řešení. Stan-
dardní řešení je uvozeno běžným bytovým domem, inovova-
né řešení doplněním standardního řešení bytového domu
o fotovoltaické panely, vodní mikroturbíny nebo větrné mi-
kroelektrárny. Varianty mohou obsahovat více technicko-
ekonomických modifikací (variant), a vyžadují proto mul-
tidimenzionální hodnocení. 

Vstupní data pro alternativní zdroje energie
Zdroj alternativní energie stavebního objektu musí kores-

pondovat s lokalitou, v níž je použit. Mluvíme o vazbě na
prostředí a využití podmínek, ve kterých je objekt, projekt,
návrh situován. Nastavení podmínek, kalibraci, má řešit
architekt. Je třeba přiznat, že architekt bývá v mnoha přípa-
dech takovým požadavkem přetížen. Simulační metoda před-
stavuje nástroj pro zlepšení komunikace mezi zdrojovým
tokem parametrů: lokalita – architekt/projektant – uživatel.

Soubor vstupních parametrů inovačních potenciálů aktiv-
ních zdrojů energie v lokálních podmínkách při respektová-
ní typického ročního cyklu potenciálního využití s následu-
jící transformací a integrací dle časové osy je uveden v tab. 3.
Za časovou jednotku rozložení potřeb a jednotku výstupu
produkce energie byl zvolen jeden měsíc. Použití více alter-
nativních zdrojů energie umožňuje vykrýt výkyvy rozdílů
mezi okamžitou potřebou a disponibilními autonomními
zdroji energie.

BD1 BD2 BD3 průměr

stavební konstrukce 84 74 80 79

technická zařízení 16 26 20 21

Druh konstrukce
Hodnocené příklady / Náklady [%]

Tab. 1a. Rozvržení finančních prostředků (nákladů) 
podle druhu konstrukce pro vybrané typy bytových domů

Funkční díl
Podíl  
[%]

Potenciál změny 
(hypotéza)

zemní práce 1 ↓

zakládání 6 ↓

vnější pláš� včetně výplně otvorů 27 ↓

horizontální konstrukce 20 ↓

vnitřní stěny 15 ↓

zastřešení 10 ↓

ostatní konstrukce 5 ↓

elektroinstalace 3 ↓

voda, kanalizace 6 ↓

vytápění 5 ↑

větrání 1 ↑

výtahy 1 ↓

celkem 100 –

Tab. 1b. Rozvržení finančních prostředků pro realizaci typického
bytového domu v středoevropských podmínkách 
(příklad pro kategorie BD1)

vstupy
 (typy 

energetických 
a jiných zdrojů)

model optimalizace 
managementu energetického 

zajištění navrhovaného 
projektového řešení

výstupy 
(rozhodovací 

indikátory, efekty, 
CF, NCF, kWh)

Rozhodovací kritéria

omezující podmínky návrhu 
(technické limity, ekonomické limity, požadavky stability aj.)

Tab. 2. Okruh formalizace optimalizačních vlivů

BD1 – bytové domy do 4 podlaží, více bytových jednotek, obe-
stavěný prostor od 4 500 m3 do 18 500 m3; BD2 – bytové domy do
4 podlaží, více bytových jednotek, obestavěný prostor od 5 000 m3

do 15 000 m3; BD3 – rodinné domy do 2 podlaží, 2 až 3 bytové jed-
notky, obestavěný prostor  od 430 m3 do 820 m3
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ie

 [
kW

h/
m

2
]

Tab. 3. Inovační roční potenciál vektorů aktivních zdrojů energie

Obr. 2. Modelování technicko-ekonomických řešení v simulačním software [11]
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Inovační potenciál aktivních zdrojů energie byl omezen
na jednotlivé zdroje, jak je uvedeno v obr. 1. Na vstupech
vidíme charakteristický průběh očekávaných průměrných
ročních výkonů v kilowatthodinách, vždy k časové ose pro
fotovoltaické panely, vodní mikroturbíny a větrné mikro-
elektrárny. 

Model simulace
K simulaci modelování variantních technicko-ekonomic-

kých řešení je využit simulační software [11]. Schematicky

model znázorňuje obr. 2. Do modelu vstupují determinující
vstupní údaje:

– přírodní podmínky dané lokality (vstupující sluneční energie,
rychlost větru, roční průběh průtoku vodního zdroje v čase); 

– technické parametry inovačního řešení (účinnost systému,
maximální počet inovačních jednotek, různé koeficienty a
parametry);

– ekonomické parametry systému (investiční výdaje, pro-
vozní náklady, inovační náklady, výkupní sazby energie).

V prostředí simulačního software v subsystému „Generá-
tor vektorů“ [11] se vytvoří soubor přípustných kombinací

Obr. 3. Blok modelu „Výroba energie“ a „Výpočet výnosů“ (CF), rozpracování k obr. 2 [11]

Obr. 4. Blok modelu „Náklady a Investice“, rozpracování k obr. 2 [11]
(Poznámka: Kombinace anglických a českých slov je dána SW pro zpracování simulace.)
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výrobních vektorů inovačního řešení. Celkový počet vekto-
rů se dle [5] určuje vztahem

Nvv = (NmaxSo + 1) · (NmaxWa + 1) · (NmaxWi + 1), (1)

kde NmaxSo je maximální počet fotovoltaických panelů, NmaxWa

maximální počet vodních mikroturbín, NmaxWi maximální
počet větrných mikroelektráren.

V dílčích blocích prvky „Výroba energie“ (obr. 3) a „Ná-
klady“ (obr. 4) modelují proces výroby alternativní energie
pro bytový dům při daných vstupních parametrech systému
za určitých investičních a provozních nákladů inovačních
řešení pro každý výrobní vektor.

V poslední fázi simulace se v bloku „Výstupy“ provádí
výpočet návratnosti a efektivnosti investic a vyhodnocuje se
každý jednotlivý výrobní vektor. Na základě předem urče-
ných kritérií můžeme zvolit efektivní výrobní vektor, a zvo-
líme tak vhodné inovační řešení. 

Hodnocení, do jaké míry se jednotlivá řešení a jejich va-
rianty (modifikace) liší, je pouze zdánlivě jednoduchá úloha.
Řešení pomocí multidimenzionální analýzy představuje
pouze jedno řešení. Často užívané, nicméně s řadou omeze-
ní. Samostatný rozbor si zaslouží zhodnocení potenciálních
nepřesností, chyb vstupních parametrů a jejich promítnutí do
výsledného porovnání. Jedním ze způsobů porovnání jsou 
I-divergenční funkce a rozhodování za rizika [12].

Možnosti simulace
Simulační prostředí [11] umožňuje rychlé zavedení jiných

indikátorů výpočtu a integrování dalších prvků do modelu.

Počítačová simulace byla koncipována pro tři druhy zdrojů
– kombinaci 5 jednotek fotovoltaických panelů, 3 jednotek
vodních mikroturbín a 2 jednotek větrných mikroelektráren.
Počet výrobních vektorů se rovná Nmax = 72 dle vzorce (1).
Každý výrobní vektor můžeme prezentovat ve tvaru [Soi,
Wii, Wai], kde jeho jednotlivé složky znamenají počet jedno-
tek zdroje. Vzhledem k použití středních hodnot na vstupu
byl za časovou jednotku simulace zvolen jeden měsíc. Simu-
lace (rozhodovací indikátory, efekty, CF, NCF, kWh,
návratnost investičního řešení), která kontroluje schopnost a
zkušenost projektanta, řeší vhodnost/nevhodnost lokality –
umístění investice, popř. řeší potenciální náročnost investic
pro nová řešení, proběhla vždy pro 250 měsíců (viz časová
osa x). Výsledky jsou znázorněny na obr. 5 až obr. 7.

Výstupy simulačního řešení 
Výstupy simulace jsou znázorněny na obr. 5 až obr. 7.

Časový průběh dynamického vývoje celkových kumulova-
ných výnosů modelu pro 72 variantních vektorů aplikace je
na obr. 5. Každá křivka znázorňuje kumulaci hodnoty výno-
sů v čase (v peněžních jednotkách nebo kilowatthodinách).
Na horizontální ose x je promítnut čas (v měsících simulova-
ného propočtu), na vertikální ose y výnosy v korunách. Je
patrné, že křivky mají rostoucí charakter s patrným cyklic-
kým průběhem stagnace, vesměs s periodou jednoho roku.
Lokální cyklická navýšení kumulovaných křivek vysvětlují
větší výnos z aktivních zdrojů v letním období. V této fázi
výkladu je vhodné upozornit na značnou volnost volby
vstupních parametrů (72) z technicko-ekonomického hledis-
ka. Jejich dimenzování je spojeno s investičními náklady.
Například návrh počtu solárních panelů ovlivní výstupní
efektivnost projektu. Intuitivní návrh může poškodit celko-
vou eficienci celého inovačního záměru. Přihlédnout k otáz-
kám morální (nikoli pouze fyzické) životnosti implemento-
vaných zdrojů energie je rovněž nad rámec intuitivních mož-
ností. Etapy návrhu realizace alternativních zdrojů jsou rov-
něž aspektem, který výrazně ovlivňuje technickou i ekono-
mickou efektivnost řešení.

Pro zjednodušení simulačního modelu bylo rozhodnuto
vypustit faktory snížení výkonu jednotek v průběhu času.
V praxi tvar křivek výnosu a výroby energie bude mít kon-
kávní tvar (růst – pokles). Snížením výkonu jednotek (únava
generátorů a fotovoltaickách panelů v čase o 0,2-0,5 %
ročně [9]) se zmenšuje přírůstek výnosu a výroby energie
(záporná derivace křivek okamžitých výnosů systému). 

Také existuje možnost zavést do modelu další upřesnění,
která by využitím metody Monte Carlo a statistického odha-
du poruchovosti prvků vyhodnotilo dodatečné náklady na

Obr. 5. Celkové výnosy (CF) a náklady pro jednotlivé výrobní vek-
tory pro zavedené výkupní ceny [11]

Obr. 6. Návratnost investic pro každý výrobní vektor [11]

Obr. 7. Návratnost investic v měsících a čistý měsíční výnos (CF)
pro výrobní vektory

obzor_08_2011.qxp  4.10.2011  17:36  Stránka 252



STAVEBNÍ OBZOR 8/2011 253

opravy a snížení výkonu procesu. Časový průběh – dynami-
ka vývoje – celkových kumulovaných nákladů modelu pro
72 vstupních vektorů je znázorněn na obr. 5. Každá křivka,
ležící v přípustné množině řešení, popisuje přírůstek hodno-
ty nákladů pro zvolený časový interval. Na horizontální ose
x je uveden počet měsíců, na vertikální ose y náklady v ko-
runách. Celkové náklady jsou součtem fixních a variabilních
nákladů. Fixními náklady zde rozumíme jednorázové inves-
tiční náklady, variabilními provozní náklady navrhovaného
řešení aplikace aktivních energetických prvků. 

Pro zjednodušení modelu bylo rozhodnuto vypustit ino-
vační faktory zvětšení výkonu jednotek v průběhu času za
dodatečných investičních nákladů. V praktické aplikaci by
tvar křivek mohl mít konkávní tvar (klenutý směrem do-
vnitř). Z důvodu dodatečných investičních nákladů dochází
ke zvětšení přírůstku nákladových křivek (kladná derivace
křivek okamžitých nákladů systému). Pro výpočet výnosů
byly použity základní vzorce výpočtu výnosu systému.

Průměrný roční výkon větrné elektrárny můžeme určit
podle [2] jako skalár

P = Cp · ρ · v3/2 · π · D2/4, (2)

kde P je výkon [W], ρ je hustota vzduchu [kg·m3], v je rych-

lost proudění vzduchu [m·s–1], D je průměr rotoru [m], 
Cp výkonový součinitel účinnosti, cca 20 %.

Energetický potenciál vodního toku vypočteme podle [2]
jako skalár

P = g · Q · H · hm, (3)

kde P je výkon [W], g je tíhové zrychlení [m·s–2], Q je prů-
tok [m3·s–1], H je rozdíl výšek horní a spodní hladiny [m], 
hm je mechanická účinnost turbíny, cca 70 %.

Skutečné dosažitelné množství sluneční energie lze vyjád-
řit podle [7] jako skalár

QSden = τ · QSdenteor · (1 – τ) · QDden, (4)

kde τ je poměrná doba slunečního svitu [-], QSdenteor je teore-
tické množství energie za den [Wh·m–2], QDden je denní úhrn
difúzního záření [Wh·m–2].

Návratnost investice 
Časový průběh kumulovaného vývoje hrubých výnosů

pro každý ze 72 vektorů realizace návrhu v čase je znázor-
něn v dolní časti na obr. 6. Každá křivka, ležící v přípustné
množině řešení, popisuje kumulovaný průběh rozdílu nákla-
dů a výnosů (výnos) v korunách pro jednotlivé časové
(měsíční) intervaly simulace, viz horní část obrázku. Celko-
vé náklady (náklady životního cyklu) se skládají z nákladů
investičních a provozních. 

Jak bylo uvedeno, v horní časti grafu je zobrazen kumulo-
vaný vývoj, tj. přírůstkové funkce výnosů a nákladů. Každé-
mu výrobnímu vektoru přísluší jedna křivka nákladů, ležící
v přípustné množině řešení, a jedna křivka výnosů, ležící
také v přípustné množině řešení. Průsečnice dvou křivek jed-
noznačně určuje dobu návratnosti investic. V dolním okně
grafu je zobrazen průběh přírůstkových funkcí výnosů pro
každý výrobní vektor. Počáteční hodnota se rovná hodnotě
investic se znaménkem mínus. Průsečnice křivky s nulovou
vodorovnou osou jednoznačně určuje dobu návratnosti
investic.

Z obrázku je vidět, že mohou nastat případy, kdy pro urči-
tý výrobní vektor návratnosti investic nebude dosaženo v za-
daném období simulace, respektive nebude dosaženo vůbec
nikdy (pokud derivace přírůstkové funkce výnosů je nulová
nebo záporná). Optimální výrobní vektor by měl mít nejvyš-
ší hodnotu derivace přírůstkové funkce výnosů, je však třeba
vzít v úvahu i různý rozsah investic.

Pro lepší vyhodnocení výsledků byl proveden export úda-
jů do tabulkového formátu, kde následně pro každý výrobní
vektor byla propočítána návratnost investic a předpokládaný
hrubý měsíční výnos (obr. 7, tab. 4). Data znázorněná v obr. 7
vedou k závěru, že preferované varianty leží v levé části
grafu, kde vykazují krátkou dobu návratnosti, a v horní části
grafu, kde vykazují vyšší výnosy (CF, NCF).

Uvedená aplikace má význam tam, kde řešitel chápe
úlohu jako proces. V podstatě každá technicko-ekonomická
aktivita, návrh řešení, je návrhem specifického dynamické-
ho procesu. Je otázkou přístupu k řešení i otázkou správné-
ho zadání projektu, zda je projekt řešen jako izolované řeše-
ní, nebo zda je chápán jako dynamický výrobní proces. Jako
proces lze chápat každý technicko-ekonomický projekt,
konstrukční řešení, architektonické řešení, urbanistické řeše-
ní, inovace, modernizace, rekonstrukce a další technicko-
ekonomické projekty.

Data soustředěná v obr. 8 naznačují, že skupina technic-
ko-ekonomických návrhů (výrobních vektorů) s krátkou ná-

Solar Water Wind

4 0 1 0 25 000 4 101 16,4

7 0 2 0 50 000 7 562 15,12

16 1 1 0 40 000 5 928 14,82

19 1 2 0 65 000 9 349 14,38

28 2 1 0 55 000 7 728 14,05

31 2 2 0 80 000 11 217 14,02

40 3 1 0 70 000 9 637 13,76

43 3 2 0 95 000 13 054 13,74

55 4 2 0 110 000 14 976 13,61

52 4 1 0 85 000 11 514 13,54

67 5 2 0 125 000 16 769 13,41

64 5 1 0 100 000 13 361 13,36

32 2 2 1 100 000 12 135 12,13

44 3 2 1 115 000 13 952 12,13

37 3 0 0 45 000 5 457 12,12

61 5 0 0 75 000 9 095 12,12

13 1 0 0 15 000 1 819 12,12

25 2 0 0 30 000 3 638 12,12

49 4 0 0 60 000 7 276 12,12

56 4 2 1 130 000 15 720 12,09

8 0 2 1 70 000 8 456 12,08

68 5 2 1 145 000 17 512 12,07

20 1 2 1 85 000 10 247 12,05

70 5 3 0 150 000 17 783 11,85

58 4 3 0 135 000 15 942 11,8

Výnosové 
procento 

[%]
Vektor

Výrobní vektor Investice 
[Kč]

Výnos (CF) 
[Kč/rok]

Tab. 4. Vyhodnocení optimálních řešení
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vratností vložených investic a efektivním výnosem je velmi
limitovaná. Do 50-100 měsíců návratnosti spadají pouze dva
návrhy. Návratnost 100-150 měsíců poskytuje velmi široké
spektrum možných technicko-ekonomických řešení, jejich
výnosová stránka se významně liší. Řečeno přesněji, navr-
hovatel řešení má v rukou významnou možnost hodnotit
řešení v rozsahu a obsahu, který vyžaduje výpočetní progra-
movou podporu. 

Závěr
Existuje mnoho údajů, které vstupují a ovlivňují každý

návrh technicko-ekonomického výrobního procesu. Každý
parametr a vstupní hodnota se navíc ve výrobním procesu
mění. Při velkém objemu dat projektant není schopen bez
pomoci nástrojů, jako je software, model, posoudit a správ-
ně vyhodnotit možnosti svého návrhu. Výsledkem studie
bylo vytvoření modelu pro výpočet návratnosti investic [4]
v simulačním prostředí [11]. Bylo poukázáno na široké
spektrum možností, které technicko-ekonomické posuzová-
ní variantních, a zejména pak alternativních řešení, zahrnuje.

Pro každý výrobní vektor (kombinací alternativních zdro-
jů energie) můžeme pročítat návratnost investic a předpoklá-
daný (v hrubých rysech i měsíční) výnos. Pro každý vektor
inovačního řešení známe předpokládaný objem investic. Na
základě modelování v simulačním prostředí [11] můžeme
rozhodnout o efektivní variantě inovačního návrhu, v uvede-
né aplikaci pro bytový dům.

Výsledek modelu v tabulkové a grafické podobě umožní
investorovi formulovat požadavky na alternativy, projektan-
tovi pak snadno a přesně nalézt optimální získávání energie
z alternativních zdrojů mezi několika stovkami přípustných
variant. Model simulace může být použit pro jakoukoliv
oblast, pro různé vstupní parametry a hodnoty. Může se
rychle a snadno přizpůsobit požadavkům investora, mohou
být zavedeny další simulační subsystémy pro zpřesnění
výsledků.

Jako určitý derivát, příspěvek k mikroekonomické teorii,
lze uvést hypotézy interpretované z dat k obr. 7. Návratnost
investic a jejich výnosy pro nová technicko-ekonomická
řešení:
a) mají vysokou disperzi (vysoký prostor pro navrhovatele,

projektanta);
b)mají v daném stupni technického poznání ekonomický li-

mit minimální návratnosti;
c) nevhodných řešení je většina;
d)korelační vztah mezi dobou investiční návratnosti a výno-

sy je u kombinovaných energetických zdrojů složitější než
jednoduchý funkční předpoklad. Potvrzuje se tak úvodní
předpoklad o přednostech užití simulačních metod pro
šetřenou třídu modelů. 

Článek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM
6840770006 MŠMT „Management udržitelného rozvoje
životního cyklu staveb, stavebních podniků a území“.
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Usmanov, V. – Beran, V.: Simuation Model of the
Structure of Active Energy Sources

Proposing of technical-economic energy savings in build-
ings requires individual calculation and simulation.
Solutions of energy demands on new buildings and reno-
vation of the existing ones are not within the scope of
conventional designing. The main energy consumers are
the building itself, its individual flats as well as living in
them. The present paper explores how to materialize the
idea of preference of active energy sources to energy con-
sumption passive savings.

Usmanov, V. – Beran, V.: Simulationsmodell der Zu-
sammenstellung aktiver Energiequellen

Die Planung technischer und wirtschaftlicher Energie-
einsparungen in Gebäuden verlangt eine individuelle
Berechnung und Simulation. Die Energieanforderungen
an Neubauten und die Modernisierung bestehender
Bauwerke überschreiten den Rahmen der konventio-
nellen Planung. Die Energie-Hauptverbraucher sind das
Gebäude, dessen einzelne Wohnungen und das Wohnen
darin. Der Beitrag bemüht sich darum, die Idee zu mate-
rialisieren, dass aktive Elemente von Energiequellen eine
Alternative zu passiven Einsparungen des Energie-
verbrauchs sein können.
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Kontrolní měření geometrických parametrů 
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Příspěvek, který je určen praxi, se zabývá souvislostmi
problematiky zjiš�ování inherentních odchylek a geode-
tického měření posunů a přetvoření staveb.

Úvod
Kontrolní geodetická měření [1] a měření posunů staveb

spolu úzce souvisí a podléhají u nás standardizaci. Postupně
byly vydány technické normy podskupiny 73 02.. a 73 04..,
které znamenaly přínos k problematice geodetických prací.
Jsou to zejména normy [2], [3], [4] určené pro kontrolu geo-
metrické přesnosti ve výstavbě a dále norma [5] pro měření
posunů staveb. Aktuálnost a použitelnost těchto norem se
v zásadě nezměnila.

Tato sada norem byla dále doplněna normami, které byly
zavedeny překladem z norem mezinárodních – např. [6], a tak
byla u nás doplněna citelná mezera v technických předpisech
a podstatně se přispělo k péči o řízení kvality ve výstavbě.

Při používáni norem podskupiny ČSN 73 02.. a normy pro
měření posunů staveb [5] však vznikly některé náměty, které
jsou předmětem tohoto příspěvku.

Kontrola geometrické přesnosti
Při geodetických pracích ve výstavbě se vyskytují přípa-

dy, kdy spolu souvisí tři oblasti – kontrola geometrické přes-
nosti ve smyslu normy [4], měření posunů staveb [5] a inhe-
rentní odchylky [2]. Tato souvislost však nebývá v praxi
správně interpretována. 

Nejdříve připomeňme výchozí pojmy. Kontrolou geome-
trické přesnosti stavebního objektu se rozumí porovnání sku-
tečných hodnot geometrických parametrů nebo jejich statistic-
kých charakteristik s hodnotami předepsanými v normativně
technické, technologické nebo projektové dokumentaci.

Předmět kontroly se považuje za vyhovující, jestliže je
splněna jedna z následujících podmínek:

xd ≤ xi ≤ xh , (1)

δxd ≤ δxi ≤ δxh , (2)

kde xi je skutečná hodnota geometrického parametru zjiště-
ná kontrolním měřením s předem stanovenou přesností, xd a
xh jsou mezní hodnoty (dolní a horní) geometrického para-
metru, δxi je skutečná odchylka geometrického parametru,
δxi = xi – x0, x0 je základní hodnota geometrického paramet-
ru stanovená v projektu, δxd je dolní mezní odchylka geome-
trického parametru, δxd = xd – x0, δxh je horní mezní odchyl-
ka geometrického parametru, δxh = xh – x0.
Poznámka:
V tomto příspěvku používáme pro praxi srozumitelné a češtině
odpovídající indexy značek veličin, proti těm, které do našich norem
pronikly z norem ISO. Např. namísto δxsup – horní mezní odchylka
(superior z angl. – supérieur z franc.) uvádíme δxh (horní) atd.

Uvedené definice doplňme ještě o toleranci 

T = xh – xd. (3)

Souvislost definovaných veličin je vyjádřena na obr. 1, který

platí pro symetrickou mezní odchylku, kdy

|δxh| = |δxd| = |δx| . (4)

O skutečných hodnotách geometrických parametrů xi se
předpokládá, že jsou náhodnými veličinami a že se řídí nor-
málním rozdělením pravděpodobností N (μ; σ2) se střední
hodnotou μ (přičemž v návrhu geometrické přesnosti se kla-
de μ = x0) a směrodatnou odchylkou σ (obr. 2). Na tomto
obrázku δx je mezní (symetrická) odchylka, ϕ (x) je hustota
pravděpodobnosti, což je v principu četnost výskytu určité
hodnoty xi, u je normovaná náhodná veličina normálního
rozdělení. Pro praxi lze hodnotu u velmi volně přiblížit jako
„koeficient, kterým se násobí směrodatná odchylka σ pro
vyčíslení mezní odchylky δx“, u se volí rovno 1,64. P je plo-
cha (na obr. 2 vyšrafováno) pod Gaussovou křivkou, která
vyjadřuje pravděpodobnost dodržení tolerance T. Pro hodno-
tu u = 1,64 je tato pravděpodobnost 90 %, přičemž plocha P
pod celou křivkou je 100 %, a α je plocha pod křivkou
vyjadřující malou pravděpodobnost, že tolerance (přes
všechnu snahu ji dodržet) bude překročena.

Má tedy tolerance T geometrického parametru ve výstav-
bě statistický ráz. I při zcela správně seřízeném a průběžně
regulovaném technologickém procesu se může na výstupu
u souboru hodnot geometrických parametrů xi stejného
druhu (např. délka stavebního dílce) objevit ze 100 hodnot
90 z nich splňujících podmínku (1) shora a 10 hodnot, popř.
vybočí z tolerance.

Pokud jde o střední hodnotu μ dostatečně velkého soubo-
ru hodnot geometrických parametrů téhož druhu (N ≥ 100,
teoreticky N → ∞), můžeme za ni považovat výběrový prů-
měr x– = Σxi/N.

Systematická odchylka, směrná hodnota 
a inherentní odchylka

Systematická odchylka c je rozdíl mezi střední hodnotou μ
a základní hodnotou geometrického parametru x0,

c = μ – x0. (5)

Systematická odchylka c geometrického parametru má
původ v nastavení výrobního zařízení nebo v chování tech-
nologického procesu. Přitom budeme předpokládat, že sys-
tematické odchylky kontrolního měření ck (které jsou proti
hodnotě c obecně malé) byly vyloučeny pracovním postu-
pem nebo početně zaváděním oprav.

Obr. 1. Geometrické parametry, odchylky a tolerance 
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Dalším důležitým pojmem je směrná hodnota geometric-
kého parametru xs. Tato hodnota je stanovena pro dané refe-
renční podmínky, jako je např. teplota +15 ˚C, uplynutí sta-
novené doby od zhotovení výrobku (čas), vlhkost aj.

Se směrnou hodnotou úzce souvisí pojem inherentní od-
chylky (inherent z angl. = vnitřní). Inherentní odchylka εx je
definována jako trvalá nebo vratná změna geometrického
parametru výrobku nebo konstrukce způsobená fyzikálními a
(nebo) chemickými příčinami. Zejména to je změnami teplo-
ty a vlhkosti, smrš�ováním, dotvarováním, změnami zatížení
apod. Inherentní odchylky jsou časově závislé, mohou být
vratné a nevratné a při kontrole geometrické přesnosti staveb
se potlačují přepočtem základních hodnot na hodnoty směrné.

Poznámka:
Pojem „inherentní“ odchylka, používaný např. v [7], je v [3] sou-
běžně uváděn s pojmem „přetvoření“, což se na jedné straně dostává
do rozporu s definicí „přetvoření“ podle [5], ale ze druhé strany to
podporuje cíle našeho článku, totiž ukázat, že problematika norem
[3] a [5] zde má mnoho společného. 

Obra�me nyní pozornost k oblasti měření posunů a přetvo-
ření (v praxi říkáme „deformací“, což není zcela správné)
podle [5]. Tedy, tato norma upravuje měření posunů a pře-
tvoření staveb proti poloze a tvaru v základní nebo předchá-
zející etapě měření, a to změnami vzniklými v základové pů-
dě pod objektem nebo v okolí objektu. Tyto změny mohou
vznikat stavební nebo jinou činností (např. změnou hladiny
podzemní vody, poddolováním), účinkem statického, dyna-
mického a seizmického zatížení a jinými vlivy na stavební
objekty (např. i inherentními odchylkami).

Z tohoto doslovného vymezení je zřejmá souvislost a také
rozpory mezi měřením posunů a kontrolou geometrické
přesnosti, a zejména mezi pojmem „přetvoření“ a „inherent-
ní odchylka“ nebo rozdílu inherentních odchylek mezi eta-
pami (stavy konstrukce – časová souvislost), které mohou
být ve zvláštním případě jedinou příčinou přetvoření. 

Norma [5] však současně vymezuje, pro která měření její
ustanovení neplatí:

a) měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí;
b)měření poklesů a sesuvů půdy;
c) měření odchylek geometrických parametrů skutečného

provedení stavebních konstrukcí, které se určují při kon-
trole geometrické přesnosti (!).
Shora citovaná vymezení v úvodu normy [5] tedy na jedné

straně mají silnou vazbu na inherentní odchylky, které jsou
definovány v oblasti kontroly geometrické přesnosti staveb,
na druhé straně je tato vazba oslabena ustanovením ad c)
shora. Z dosavadního výkladu je však patrné, že inherentní
odchylky mají zvláštní postavení ke geodetickým měřením
podle norem [2] i [5].

Klasifikace inherentních odchylek [7] a přetvoření [5] je
proto následující. Jestliže se předpokládá, že inherentní od-
chylky jsou časově závislé a vznikají spojitě, potom lze roz-
lišovat inherentní odchylky:

– ve výrobním stavu (to zahrnuje montované nebo betonové
monolitické konstrukce);

– v provozním stavu.
U přetvoření podle [5] lze analogicky přijmout stejné třídění.

Porovnejme dále, ve kterém období výstavby nebo exis-
tence objektu se provádí kontrola geometrické přesnosti:
– v etapě výstavby, a to při vstupní a operativní kontrole,
– po ukončení výstavby při výstupní a přejímací kontrole.

Vedle toho, popř. souběžně, probíhá měření posunů a přetvoření:
– během výstavby na již vybudovaných částech konstrukce

(výrobní stav),
– dále po ukončení stavebního procesu,
– potom v období provozování objektu (periodická a bez-

pečnostní měření),
viz související literatura [8], [9].

Závěr
Souvislosti geodetických kontrolních měření (kontroly geo-

metrické přesnosti) s měřením posunů a přetvoření staveb, a
to při existenci inherentních odchylek, jsou velmi úzké. Upo-
zorňuje se, že inherentní odchylky ovlivňují jak výsledky kon-
trolních měření podle [4], tak měření přetvoření podle [5] a
jejich přítomnost by měla být v obou případech identifiková-
na a měly by být vylučovány měřickým postupem nebo počet-
ně. V určitých případech půjde výhradně o geodetické měření
inherentních odchylek, a tato problematika pak vytváří další
část měřických prací na stavbách.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770001, dílčí část „Geodetické monitorování pro
zajištění spolehlivosti staveb“.
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Obr. 2. Normální rozdělení pravděpodobností geometrických parametrů
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