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Spřažení ocelobetonových příhradových mostů 

Ing. Martin CHARVÁT

prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. 

ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Analyzuje se průběh podélné smykové síly pro návrh
spřažení ocelobetonových mostů s příhradovou ocelovou
částí. Numerické analýzy vycházejí z pružně-plastické
3D GMNA ověřené na experimentech a 2D LA. Před-
nostně se sleduje rozdělení spřahovací síly v pružné ob-
lasti, vyžadované při návrhu mostů i v mezních stavech
únosnosti. Provedeny jsou studie velikosti špiček podél-
ného smyku nad styčníky příhradové konstrukce a jejich
závislost na tuhosti smykového spojení a tuhosti horního
pásu ocelové příhradové konstrukce. Současně je uká-
záno řešení podle mostního Eurokódu i následná plas-
tická redistribuce podélného smyku včetně jeho průběhu
při plastickém kolapsu konstrukce. Vyšetřován je rovněž
význam zhuštění smykových zarážek v místě špiček
podélné smykové síly nad styčníky ocelové příhradoviny.
V závěru jsou uvedena praktická doporučení plynoucí
z provedených studií.  

Úvod
Základní experimentální a teoretický výzkum chování

spřažených ocelobetonových příhradových konstrukcí byl
prováděn od šedesátých let minulého století v Kanadě a
USA (Galambos a Tide [1], Iyengar a Zils [2], Brattland a
Kennedy [3], Viest a kol. [4] a další). Enormní nástup oce-
lobetonu do nejnáročnějších stavebních nosných konstrukcí
koncem tisíciletí vedl kromě mnoha realizací příhradových
spřažených nosníků i mostů (viz např. Korbelář [5], Fink
[6]) k dalšímu experimentálnímu (Marcinkowski a Ber-
kowski [7]) a teoretickému výzkumu (Skidmore, Owings a
Merrill [8]). Výsledkem těchto šetření byl poznatek, že pro
běžné spřažené příhradové konstrukce lze při návrhu spřaže-
ní  postupovat obdobně jako u konstrukcí s plnostěnnou oce-
lovou částí, tzn. předpokládat v mezním stavu únosnosti pro
tažné (duktilní) spřahovací prvky plastickou redistribuci
podélné smykové síly až do vyrovnání jejich smykového
namáhání po délce nosníku.

Mnohem komplikovanější je však situace při nižších
úrovních namáhání, tzn. v pružné oblasti fungování spřaže-
ní nebo při částečné redistribuci podélného smyku, nebo�
nad styčníky ocelového příhradového nosníku vznikají vý-
razné lokální špičky podélné smykové síly. Připomíná se, že
pružnostní návrh je požadován při návrhu průřezů třídy 3 a
4, při posouzení na únavu a pro všechny netažné (non-ducti-
le) spřahovací prvky. V mostním stavitelství v souladu
s Eurokódem 4 [9] však vždy (s výjimkou posouzení na
únavu se však dovoluje i částečná redistribuce smykové síly
v rozsahu 10 %).  

Lokální účinky soustředěné podélné síly od předpínacích
kabelů umístěných v betonové desce spřaženého spojitého
nosníku vyšetřovali Johnson s Ivanovem [10] a jejich vý-

sledky jsou uplatněny v Eurokódu 4. V komentáři autor
Eurokódu (Johnson [11]) zmiňuje podobný případ, týkající
se lokálních podélných sil vznikajících mezi ocelovým pří-
hradovým nosníkem a betonovou deskou od lokálních účin-
ků styčníkových sil v příhradové spřažené konstrukci, a urči-
tý návod k řešení uvedl v předběžné normě ENV 1994-2
(1997). Tento postup však nebyl do [9] pro nedostatečné
ověření převzat.

Detailní experimentální a teoretický výzkum spřažených
příhradových konstrukcí pro aplikace v pozemním stavitel-
ství byl u nás v nedávné době publikován Macháčkem a
Čudejkem v [12]. Vyšetřování obsahovalo parametrické stu-
die stropních příhradových spřažených nosníků s různými
typy a tuhostmi spřažení včetně vlivu zhuštění prvků spřaže-
ní nad styčníky příhradové části. K numerické analýze byl
použit výpočetní model sestavený v softwaru ANSYS, po-
tvrzený vynikající shodou výsledků s experimenty, a dále
proto pouze stručně popsaný. Výsledky více než 30 variant-
ních případů využívaly pracovní diagramy spřažení z přede-
šlého výzkumu Macháčka a Studničky [13].

V tomto článku je vyšetřován podélný smykový tok mezi
betonovou deskou a příhradovým ocelovým nosníkem spřa-
žených mostů různých typů jednak 3D geometricky a mate-
riálově nelineární analýzou (GMNA) pomocí softwaru
ANSYS a dále 2D lineární analýzou (LA) pomocí běžného
softwaru pro řešení prutových konstrukcí SCIA Engineer.
Výsledky jsou porovnány rovněž s přibližným řešením po-
dle Eurokódu 4. Vyšetřování zahrnuje i studie tuhosti spřa-
žení, tuhosti horní pásnice ocelového příhradového nosníku
a vliv zhuštění prvků spřažení v místech lokálních koncent-
rací podélné smykové síly. Závěrem jsou uvedena některá
doporučení pro projekční praxi.

Železniční spřažený příhradový most 
s rozpětím 63 m

Průběh podélného smyku ve spřažení je ukázán na reali-
zovaném mostu se skutečnými parametry nosné mostní kon-
strukce. Parametrické studie se týkají železničního mostu
s rozpětím 63 m (obr. 1).

Plocha a moment setrvačnosti horní ocelové pásnice
mostu tvaru Π jsou Ah = 0,0390 m2 a Ih = 0,000755 m4,
pro dolní pás jsou proměnné Ad = 0,0328 až 0,0518 m2 a
Id = 0,000944-0,001524 m4, pro svislice a diagonály As =
= 0,0448-0,0214 m2 a Is = 0,000708-0,000137 m4. Pro
výpočet parametrů ideálního ocelobetonového průřezu
byl použit krátkodobý poměr modulů pružnosti oceli a
betonu n0 = Ea/Ecm = 6,89.

V základní studii spřažení byly uvažovány spřahovací
trny s průměrem 19 mm a pevností fu = 450 MPa, umístěné
ve čtyřech paralelních řadách v roztečích 400 mm. Toto
spřažení přenese podle Eurokódu 4 charakteristický smyko-
vý tok 4x91 400/400 = 914 N/mm, zatímco úplné spřažení
vyžaduje přenášet 809-1 023 N/mm (uvažuje-li se ve výpo-
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čtu mez kluzu fy = 355 MPa a proměnná plocha dolního
pásu). Tvar pracovního diagramu spřažení trny byl převzat
z nejvhodnější dostupné studie Oehlerse a Coughlana [14],
obr. 2. 

Tento pracovní diagram byl použit v základní 3D GMNA
softwarem ANSYS. Idealizované pracovní diagramy oceli a
betonu jsou uvedeny na obr. 3.

Výpočetní model pro 3D GMNA v MKP byl podrobně
popsán v [12]. Dolní pás a výplňové pruty byly modelovány
prutem daného průřezu (BEAM24), horní pás je složen ze
skořepinových prvků (SHELL43) a pro betonovou desku byl

použit speciální 3D železobetonový prvek (SOLID65).
Všechny prvky umožňují pružnoplastické řešení (dokonce
s velkými průhyby, které se zde ovšem neuplatní), betonový
prvek respektuje též tvoření trhlin (pro přenos smyku v otev-
řených a zavřených trhlinách byly v softwaru ANSYS vole-
ny koeficienty C1 = 0,3 a C2 = 0,6). Spřažení bylo modelo-
váno pomocí nelineárních pružin COMBIN39, umístěných
rovnoměrně v příslušných vzdálenostech a v místě odpoví-
dajícím přenosu podélného smyku (u trnů v jejich patě).
Tento prvek umožňuje libovolný jednoosý nelineární vztah
mezi silou a protažením, tedy např. podle obr. 2. Svislé a
příčné posuny betonové desky i ocelového příhradového
nosníku byly v místě pružin uvažovány stejné, tzn. nadzdvi-
hování betonové desky ve styku s ocelovým pásem není do-
voleno. Výpočetní model byl ověřen porovnáním s výsledky
měření na dvou experimentálních spřažených příhradových
nosnících [12] s vynikající shodou. 

Zatížení mostu je v následujících studiích pro zjednoduše-
ní uvažováno jako rovnoměrné, zatímco ve skutečné mostní
konstrukci je nutné uvažovat různá zatížení a jejich kombina-
ce (včetně pohyblivého lokálního zatížení). To zde lze tolero-
vat, nebo� hlavní zájem je soustředěn na vliv lokálního pře-
nosu sil z ocelové části do betonové desky v místě styčníků
příhradového nosníku. Při praktickém návrhu konstrukce s
danými zatěžovacími stavy bude nutné zavést do výpočtu
obálku svislých a odpovídajících podélných smykových sil.

Průběh smykových sil v jednom trnu pro zatížení zvyšují-
cí se podle popisu až do kolapsu a průhyb konstrukce upro-
střed rozpětí jsou ukázány na obr. 4. Při zatížení zhruba 
q = 270 kN/m dochází k plastizaci dolního pásu příhradové-
ho nosníku následované postupnou plastizací smykového
spojení (podle obr. 2 po dosažení podélné síly kolem 82 kN).
Následuje výrazná redistribuce podélného smyku ve spřaže-
ní a kolaps nosníku při zatížení q = 325 kN/m. Přitom jedno-
duchý přibližný výpočet podle EN 1994 [9] vede k pružné
únosnosti q = 269,5 kN/m a plastické únosnosti 
q = 283,3 kN/m.

Protože uvedená 3D GMNA s použitím softwaru ANSYS
je velmi náročná, byl výpočet proveden rovněž zjednoduše-
nou pružnou lineární analýzou (2D LA) s běžným softwa-
rem SCIA Engineer. Pro pruty ocelového příhradového nos-
níku a betonovou desku byly použity pouze pružné pracov-
ní diagramy (s moduly pružnosti E a Ecm) odpovídající prv-

Obr. 1. Pohled na železniční ocelobetonový příhradový most 
a základní rozměry

Obr. 3. Pracovní diagramy oceli a betonu

a)

b)

a)

b)

Obr. 2. Pracovní diagram trnu 19/200 podle [14] (a) 
a čtyř trnů s lineární náhradou (b)
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ním větvím pracovních diagramů podle obr. 3. Pro smykové
spojení byly použity rovněž lineární závislosti, vyjadřující
pružné chování čtyř trnů (obr. 2). Spřahovací trny byly mo-
delovány jako pruty délky 305 mm, umístěné v ose horního
ocelového pásu příhradového nosníku a kloubově připojené
k prutu reprezentujícímu plnou betonovou desku (se zane-
dbáním trhlin v tažené zóně), obr. 5. Tento model je samo-
zřejmě vhodný pouze ke studiu podélného smyku. 

Obr. 5. Dvojrozměrný model smykového spojení 

Prut označený v obr. 2 symbolem D109,64 má tuhost jako
první větev pracovního diagramu podle Oehlerse a Coughla-
na a číslo odpovídá průměru fiktivního prutu kruhového prů-
řezu D = 109,64 mm. Porovnání podélného smyku z řešení
2D LA (SCIA) a 3D GMNA (ANSYS) je pro rovnoměrné
zatížení 200 kN/m (které je zhruba na úrovni návrhového
zatížení daného mostu a stále ještě v pružné oblasti, jak
plyne z obr. 4) uvedeno na obr. 6. Je zřejmé, že pružné řeše-
ní 2D LA je velmi blízké k řešení 3D GMNA a je konzer-
vativní, nebo� dává ve špičkách podélného smyku vyšší
hodnoty. 

Porovnání s přibližným řešením podle Eurokódu 4 [9]
nabízí rovněž obr. 6. Lokální účinek se podle Eurokódu pro-
jevuje na délce Lv = ed + beff = (1 500 + 2 x 148,5) + 3 150 = 
= 4 947 mm a dává velmi konzervativní výsledky. Vztah
vyplývá ze studie Johnsona a Ivanova [10], avšak po výraz-
ném zjednodušení. Největší smykový tok od lokální styční-
kové síly závisí podle Eurokódu 4 na tažnosti spřahovacího
prvku. Pro tažné prvky (např. trny) je průběh obdélníkový,
pro netažné prvky (např. děrovanou lištu bez přiměřené pro-
vlečené výztuže [13]) lichoběžníkový. Odtud je velikost
smykového toku pro tažné prvky

vL,max = VL / (ed + beff) (1)

a pro netažné prvky

vL,max = VL / (ed + beff /2) , (2)

kde ed je dvojnásobná vzdálenost mezi působištěm síly a
místem smykového spojení, beff je globální účinná šířka
betonové desky, která je přirozeně omezena její skutečnou
šířkou. Podélnou lokální styčníkovou sílu VL, plynoucí z
rozdílu sil v horním pásu příhradového nosníku ΔN, lze sta-
novit z podmínek rovnováhy na spřaženém průřezu přená-
šejícím lokální osovou sílu ΔN a moment ΔNe s využitím
vztahu

(3)

kde Ai and Ii jsou ideální plocha a moment setrvačnosti spřa-
ženého průřezu převedeného na ocel pomocí součinitele n0;
Aa a Arc jsou plochy obou pásnic ocelového příhradového
nosníku a betonové desky opět převedené na ocel (Aa + Arc =
= Ai); e je vzdálenost od těžiště plochy Ai k působišti síly ΔN
(kladná dolů); za je vzdálenost od těžiště plochy Ai k těžišti
plochy Aa (kladná dolů). 

Další studie ukazuje význam tuhosti smykového spojení.
Na obr. 7 jsou výsledky zjednodušeného řešení 2D LA

292 STAVEBNÍ OBZOR 10/2011

Obr. 4. Smykové namáhání jednoho trnu (a)
a průhyb uprostřed rozpětí (b)

a)

b)
Obr. 6. 

a – porovnání podélného smyku podle 2D LA (SCIA) a 3D GMNA
(ANSYS), b – porovnání s výpočtem podle Eurokódu 4, zatížení

200 kN/m

a)

b)

Obr. 7. Vliv tuhosti smykového spojení (2D LA – SCIA), 
zatížení q = 200 kN/m
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(SCIA) pro tuhosti podle obr. 2. Je zřejmé, že špičky podél-
ného smyku se pro méně tuhá spřažení D106,06 a D097,58
snižují.

Silniční spřažený příhradový most 
s rozpětím 21 m

Nedávno byla realizována řada spřažených příhradových
dálničních nadjezdů, popř. mostů přes vodní toky, s malým
rozpětím a lehkou příhradovinou. Obvykle jde o nosníky
vetknuté do mohutných betonových opěr, u nichž je podélný
smykový tok ovlivněn zabráněním posunu ve spřažení
v podporách. Následující studie se týkají modifikace takové-
ho mostu podle obr. 8. 

Obr. 8. Pohled na skutečný most a modifikované schéma 
pro následné parametrické studie

Jde o most s prostým nosníkem o rozpětí 21 m, jehož
ocelová příhradová část je z prutů obdélníkového průřezu
bez styčníkových plechů: horní pás 250x20 mm, diagonály
250x40 mm a dolní pás 300x40 mm. Pro spřažení jsou uva-
žovány trny o průměru 19 mm, s mezí pevnosti fu = 340 MPa,

uspořádaných ve třech paralelních řadách s roztečemi 
200 mm. Charakteristická únosnost tohoto spřažení podle
[9] je 3x77 100/200 = 1 156 N/mm a reprezentuje tak úplné
smykové spojení požadované pro mosty (z průřezových
parametrů mostu plyne pro úplné spřažení Nc,f = Aafy/0,5L = 
= 575 N/mm).

Smykové namáhání trnů podél rozpětí stanovené 3D
GMNA (ANSYS) je pro polovinu rozpětí uvedeno na obr. 9b.
Nejvyšší zatížení uvedené v legendě (q = 122 kN/m) způ-
sobuje již úplný kolaps konstrukce, zatímco přibližný
výpočet podle Eurokódu 4 dává plastickou únosnost
112,5 kN/m a pružnou únosnost při montáži na podporách
102,0 kN/m.

K ověření významu tuhosti a únosnosti spřažení byl pra-
covní diagram trnů zkušebně redukován na 70 % původních
hodnot sil (obr. 10), odkud při stejném uspořádání plyne
charakteristická únosnost 809 N/mm. Tato hodnota stále
ještě zajiš�uje úplné smykové spojení.

Obr. 10.  Redukovaný pracovní diagram na 70 % (a), 
smykové namáhání jednoho trnu sledované až do kolapsu (b)

U tohoto spřažení jsou špičky podélného smyku i kolap-
sová hodnota nižší v důsledku plastické redistribuce extrém-
ně namáhaných trnů v oblasti podpor. Podélný smykový tok
ve spřažení z výpočtu MKP a zjednodušenou procedurou
podle Eurokódu 4 [9] je pro zatížení q = 75 kN/m (které je
zhruba na úrovni návrhového zatížení daného mostu) uve-
den na obr. 11 [16]. Pro přibližný výpočet byla uvažována
účinná šířka beff = 2 m (reálná šířka betonové desky) a dvoj-
násobek poloviny tlouš�ky ocelové pásnice ed = 2ev = 20 mm
(nebo� konstrukce nemá styčníkové plechy).

Z porovnání je zřejmé, že zjednodušený normový výpočet
je i v tomto případě konzervativní, více pro méně tuhé spřa-
žení podle obr. 10. Obecně platí, že výpočet podle Eurokó-
du, který je založen na pružném působení s počáteční tuhos-
tí spřažení podle [10], se lépe shoduje s výpočtem MKP pro
nízké hodnoty zatížení, kdy se tuhost spřažení obou výpočtů
shoduje.

Další studie byla zaměřena na význam tuhosti horního
pásu ocelového příhradového nosníku, odkud se realizuje
spřažení. Na obrázku 12 je uvedena závislost průběhu podél-
ného smyku ve spřažení podle obr. 9 na tlouš�ce horního
ocelového pásu t [mm], zatímco v předchozích obr. 8 až obr.
11 byla jednotná tlouš�ka t = 20 mm. Je zřejmé, že čím slab-

a)

b)

a)

b)

Obr. 9. Pracovní diagram jednoho trnu 19/200 (a), 
smykové namáhání jednoho trnu sledované až do kolapsu (b)
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ší je pás, tím výraznější jsou špičky smykového toku nad
styčníky příhradového nosníku. Deformace netuhého pásu
totiž snižuje schopnost přenášet smykové síly, které se
potom přenášejí větší měrou v tužší části nad styčníky.

Obr. 12. Průběh podélného smyku v závislosti na tlouš�ce horního
pásu ocelového příhradového nosníku, zatížení q = 75 kN/m

Porovnání 3D GMNA (ANSYS) s 2D LA (SCIA) je uve-
deno na obr. 13. Pro zatížení q = 75 kN/m (blízké návrhové-
mu zatížení daného mostu) je shoda vynikající. Lineární
výpočet ovšem nemůže vystihnout plastickou redistribuci
podélného smyku při kolapsovém zatížení q = 122 kN/m.
Nicméně zjednodušená LA může být využita k parametric-
kým studiím v pružné oblasti chování konstrukce a spřažení,
např. ke studiím vlivu tuhosti horního pásu ocelového pří-
hradového nosníku apod. (obr. 14). 

Vliv zhuštění smykových zarážek 
nad styčníky příhradového nosníku

Špičky podélného smyku vznikající nad styčníky příhra-
dového nosníku v důsledku lokálního účinku styčníkových
sil jsou v praxi pokrývány zhuštěním trnů nebo zvýšením
únosnosti děrované spřahovací lišty (přidáním výztuže do
otvorů [13]) v oblasti styčníků. Význam zhuštění je ukázán
na příkladu železničního mostu z úvodu článku s tím, že roz-
sáhlé parametrické studie vedoucí k optimálnímu zhuštění
autoři teprve připravují k publikování. Čtyřnásobné zhuštění

spřahovacích trnů ve třech variantách, označených podle
délky jako D1, D2 a D3, je uvedeno na obr. 15.

Obr. 15. Varianty zhuštění spřahovacích trnů nad styčníky
příhradového nosníku 
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a)

b)
Obr. 11. Porovnání 3D GMNA a Eurokódu 4 pro zatížení q = 75 kN/m

a – trny podle obr. 9; b – trny podle obr. 10

a)

b)
Obr. 13.  Porovnání 2D LA (SCIA) a 3D GMNA (ANSYS). 

a – zatížení q = 75 kN/m; b – zatížení q = 122 kN/m

a)

b)

Obr. 14. Porovnání 2D LA (SCIA) a 3D GMNA (ANSYS) 
při zatížení q = 75 kN/m

a – tlouš�ka pásnice t = 15 mm; b – t = 80 mm 
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Zatímco v základní variantě (průběh smykových sil podle
obr. 4) jsou trny uspořádány ve čtyřech řadách v roztečích 
e = 400 mm, ve zhuštěných oblastech je vzdálenost řad 
ed = 100 mm. Porovnání smykové síly v jednom trnu pro pří-
pady D1 a D3 při zatížení q = 200 kN/m je na obr. 16. Pro
užší oblast zhuštění (např. D3) jsou smykové síly v trnech
v porovnání se širší oblastí (D1) příslušně vyšší. V oblastech
zhuštění se také významně zvyšuje smyková tuhost spřaže-
ní, která zde způsobuje enormní zvýšení celkového smyko-
vého toku. V případě D1 činí toto zvýšení 97 %, v případě
D3 dokonce 129 % (viz tečkované čáry na obr. 16), které je
kompenzováno snížením celkového smykového toku v ne-
zhuštěných oblastech (zhruba na polovinu). 

Z provedené studie se jako optimální jeví zhuštění 
d/D ≈ 0,25 (do čtvrtiny vzdálenosti styčníků, případ D1).
Podobný závěr vyplynul ze studie stropních nosníků.

Závěr
Článek se zabývá průběhem podélného smyku ve spojení

betonové desky a ocelového příhradového nosníku spřaže-
ných mostních konstrukcí. Primární numerické řešení bylo
provedeno 3D GMNA (prostorovou geometricky a materiá-
lově nelineární analýzou) softwarem ANSYS, která byla již
předtím úspěšně ověřena na dvou experimentálních spřaže-
ných příhradových konstrukcích. Analýza popisuje pružné
rozdělení podélného smyku při úplném smykovém spojení
pro nízká zatížení, s výraznými špičkami nad styčníky pří-
hradové konstrukce, až po plastickou redistribuci při kolap-
su konstrukce. Průběh podélného smyku pro částečné smy-
kové spojení u spřažených příhradových konstrukcí pozem-
ního stavitelství bylo popsáno Čudejkem a Macháčkem
v [15]. Rozsah a velikost špiček podélného smyku závisí
zejména na úrovni zatížení, tuhosti smykového spojení a
tuhosti horního pásu příhradového nosníku. Všechny tyto
faktory jsou v tomto článku parametricky vyšetřeny.

Nelineární analýza je poměrně náročná, a proto bylo alter-
nativně použito 2D LA (rovinné lineární analýzy) softwarem
SCIA Engineer, běžně používané k řešení rámových kon-
strukcí. Spřažení trny bylo modelováno adekvátními pruž-
nými konzolovými pruty s kloubovým  připojením k betono-
vé desce (se zanedbáním tahové zóny, jak požaduje mostní

Eurokód 4 pro stanovení sil ve spřažení), s tuhostmi odpoví-
dajícími pružnému pracovnímu diagramu spřažení. Přes tato
zjednodušení výsledný podélný smyk ve spřažení v pružné
oblasti velmi dobře koreluje s podrobným nelineárním řeše-
ním s konzervativní odchylkou (dává mírně vyšší hodnoty
smykových sil). Výsledky tohoto řešení opravňují použití
2D LA pro mostní projekční praxi i další parametrické stu-
die týkající se této problematiky v pružné oblasti.

Další důležitá otázka sledovaná v tomto článku se týká
přibližného řešení účinku soustředěných sil na podélný
smyk podle Eurokódu 4. Bylo prokázáno, že normové řeše-
ní lze použít i pro stanovení podélné smykové síly u spřaže-
ných příhradových nosníků, i když je vesměs velmi konzer-
vativní (dává vyšší hodnoty smykového toku). Normový po-
stup totiž používá jako hlavní parametr účinnou šířku beto-
nové desky, která je v konkrétních konstrukcích obvykle
dána šířkou desky, která je k dispozici. Naopak tuhosti smy-
kového spojení a horní ocelové pásnice do normového výpo-
čtu nevstupují.

V závěru článku je provedena studie vlivu zhuštění spřa-
hovacích prvků v oblastech s vysokým podélným smykem,
tj. nad styčníky příhradového nosníku, jak je obvykle navr-
hováno v projekční praxi. Zhuštění potřebné pro pokrytí
podélného smyku však nejen redistribuuje podélný smyk na
spřahovací prvky, ale rovněž výrazně zvyšuje v oblastech
zhuštění smykovou tuhost spojení. Odpovědný návrh proto
vyžaduje iterativní postup k nalezení optimální koncentrace
spřahovacích prvků (hustoty prvků a délky oblasti se zhuště-
ním). S optimálním návrhem souvisí i sledování vlivu tuhos-
ti horního pásu příhradového nosníku na průběh podélné
smykové síly.

Článek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM
6840770001 MŠMT.
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Obr. 16. Vliv zhuštění trnů na smykové namáhání trnů 
při zatížení q = 200 kN/m

a – D1 (d = D/4); b – D3 (d = D/6)
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Charvát, M. – Macháček, J.: Shear Connection of
Composite Steel and Concrete Bridge Trusses

The article analyzes the distribution of longitudinal
shear forces for the design of composite steel and con-
crete bridge trusses. Numerical analyses are based on
elastic-plastic 3D GMNA (ANSYS software) verified by
previous experimental research and 2D LA (Scia
Engineer software). The primary interest is devoted to
the elastic distribution of the longitudinal shear required
in bridge design even in ultimate limit states. The inves-
tigation of the peaks of longitudinal shear above truss
nodes in the elastic domain and the influence of both the
shear connection and the upper steel truss chord rigidi-
ties is presented. Simultaneously, the design approach
according to the bridge Eurocode is shown plus the sub-
sequent plastic redistribution of longitudinal shear,
including its distribution within the bridge collapse. A
further investigation concerns the signification of the
concentration of shear connectors within the peaks of
longitudinal shear above steel truss nodes. Finally, some
practical recommendations resulting from the studies
are suggested.

Charvát, M. – Macháček, J.: Verbund von Stahlbeton-
Fachwerkbrücken

Es wird der Verlauf der Längsschubkraft für den Ent-
wurf des Verbunds von Stahlbetonbrücken mit einem
Stahlfachwerkteil analysiert. Die numerischen Analysen
gehen von einer elastisch-plastischen 3-dimensionalen
nichtlinearen geometrischen und Materialanalyse
(ANSYS Software), die bei Versuchen überprüft wurde,
und einer 2-dimensionalen linearen Analyse (SCIA
Engineer Software) aus. Vorzugsweise wird die Ver-
teilung der Verbundkraft im elastischen Bereich ver-
folgt, die beim Entwurf von Brücken in den Grenz-
zuständen der Tragfähigkeit verlangt wird. Es wurden
Studien der Größe der Spitzen des Längsschubs über
den Knoten der Fachwerkkonstruktion und deren
Abhängigkeit von der Steifigkeit der Schubverbindung
und der Steifigkeit des Obergurts der Fachwerk-
konstruktion durchgeführt. Gleichzeitig werden eine
Lösung nach dem Brücken-Eurocode und die nachfol-
gende plastische Umverteilung des Längsschubs ein-
schließlich seines Verlaufs bei einem plastischen Kollaps
der Konstruktion gezeigt. Untersucht wird ebenfalls die
Bedeutung einer Verdichtung der Schubanschlagprofile
an der Stelle der Spitzen der Längsschubkraft über den
Knoten des Stahlfachwerks. Im Abschluss werden aus
den durchgeführten Studien erwachsende praktische
Empfehlungen angeführt. 
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�dizertace

� zprávy

Výzkum vlastností filtračních materiálů pro zemní filtry
a vegetační čistírny
Ing. Michal Kriška Dunajský

Práce se zabývá výzkumem filtračních materiálů, které slou-
ží jako náplň zemních filtrů a kořenových čistíren odpadních
vod. Zaměřuje se na několik témat, která jsou nejprve teore-
ticky popsána, poté je v práci uvedena metodika výzkumu,
výsledky měření a jejich uplatnění v praxi.

Vysočanská radiála zprovozněna
Vysočanská radiála je důležitou součástí dopravního

systému města. Jde o kapacitní komunikaci dálničního typu
pro převedení dopravních zátěží systémem radiál a okruhů.
Ve východním sektoru města bude mít pozitivní roli z hle-
diska vlivu na životní prostředí tím, že dojde k vyloučení
průjezdné dopravy z dnes již přetížené Chlumecké ulice
mezi obytnými lokalitami Černý Most, Kyje – Hutě, sídliště
Lehovec či Hloubětín. 

Čtyřpruhová, směrově rozdělená místní komunikace I. tří-
dy kategorie MR 24,5/80 délky 5 km se rozkládá od mimo-
úrovňového křížení s ulicí Kbelskou v pražských Vysoča-
nech po mimoúrovňové křížení se silničním okruhem na
západním okraji Horních Počernic. Trasa dále mimoúrovňo-
vě křižuje ulici Lipnickou a tra� Praha – Všetaty. Součástí
stavby jsou dva biomosty pro přechod živočichů a cyklo-
stezka. 

Stavbu zahájila v závěru roku 2006 společnost Eurovia
CS. Pro dlouhodobě řešené majetkoprávní poměry ve vzta-
hu k pozemkům byla stavba rozdělena na tři samostatně při-
pravované a realizované etapy. Dokončení se předpokládá
v polovině roku 2012. 

Tisková informace
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Smykem namáhané lepené spoje 
konstrukcí ze skla

Ing. Klára MACHALICKÁ
Ing. Michal NETUŠIL

Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Zásluhou intenzivního vývoje a výzkumu v oblasti zdo-
konalování materiálových vlastností polymerových lepi-
del se v posledních letech daří tyto materiály používat
také ve stavebnictví pro nosné spoje konstrukcí ze skla.
Spolehlivost lepeného spoje je ovlivněna mnoha faktory,
počínaje správným výběrem lepidla pro konkrétní spoj.
Článek pojednává o experimentální analýze chování le-
pených spojů a vlivu různých faktorů na jejich chování
pod zatížením, celkovou únosnost i způsoby porušení. 

Úvod
V současnosti jsou vyvíjeny různé typy nosných prvků ze

skla i hybridních konstrukcí, v nichž je sklo kombinováno
s jinými materiály (např. ocelí, nerezovou ocelí, hliníkem,
dřevem) s cílem zvýšit únosnost prvku a dosáhnout bezpeč-
ného chování při porušení při současném zachování transpa-
rentnosti.

Lepené spoje pro konstrukční sklo

Výhody 
Spoj tabule skla s prvkem ze stejného či jiného materiálu

je pro návrh a realizaci transparentních konstrukcí zásadní.
Vzhledem ke křehkosti skla je výhodné provádět spoje jako
lepené, jimiž v závislosti na geometrii a tuhosti spoje lze
zabránit vytvoření nežádoucích špiček napětí, které jsou
typické pro spoje šroubované. Z požadavku na rovnoměrné
rozložení napětí ve spoji vyplývá, že pro lepené spoje je
příznivé tlakové/tahové nebo smykové namáhání na rozdíl
od namáhání odloupnutím (odtržením), při němž vznikají
velké špičky napětí. Vzhledem k dobré proveditelnosti a
možnosti zajištění dostatečně velké lepené plochy je výhod-
né řešit lepený spoj jako smykem namáhaný (přeplátovaný). 

Lepený spoj (v porovnání se šroubovanými spoji) také
umožňuje kombinovat tenčí nebo odlišné materiály s důra-
zem na estetické vlastnosti spoje, má menší hmotnost a od-
padá nutnost vkládání další vrstvy mezi sklo a tvrdý připo-
jovaný materiál (vrstva lepidla ji nahradí). V závislosti na
výběru lepidla může být lepený spoj chemicky odolný a
působit i jako těsnění.

Spoj musí být dostatečně tuhý, aby zajistil spolupůsobení
obou prvků transparentní konstrukce, ale v případě lepení
skla k jinému materiálu i dostatečně poddajný, aby vyrovnal
rozdílné teplotní deformace dvou odlišných materiálů. Toho
lze dosáhnout jen výběrem vhodného lepidla aplikovaného
v optimální tlouš�ce.

Pro správný a bezpečný návrh lepeného spoje je důležité
znát chování lepidla ve spoji včetně vlivu různých faktorů na

jeho únosnost. Je známo, že únosnost závisí především na
přilnavosti lepidla a jeho vnitřní soudržnosti. Přilnavost
(adheze) lepidla k podkladu je ovlivňována druhem spojova-
ných materiálů a kvalitou přípravy stykových ploch (čištění,
odmaštění, použití primerů). Zdrsnění povrchu skla, např.
pískováním, může snižovat jeho pevnost, ale v závislosti na
viskozitě lepidla může zlepšit adhezi.

Nevýhody
Lepení klade značné požadavky na rovinnost a čistotu

povrchu lepených dílů i na kvalitu provedení spoje. Lepené
spoje mají omezenou odolnost vůči vysokým teplotám a
jsou nerozebíratelné. Praktickému užití často brání nedosta-
tek informací výrobců o vlastnostech a chování lepidla
v konkrétním spoji a neexistující normy či předpisy.

Experimentální program 
Předmětem analýzy smykem namáhaného lepeného spoje

je zjištění jeho mechanických a přetvárných charakteristik
v závislosti na druhu lepidla, druhu spojovaných materiálů,
tlouš�ce vrstvy lepidla a povrchové úpravě lepených ploch.

Poddajnost lepidla je důležitá pro přerozdělení špiček
napětí ve spoji, a současně schopnost pružného protažení
(smykové deformace) vrstvy lepidla je nezbytná pro kom-
penzaci rozdílných teplotních deformací dvou odlišných
spojovaných materiálů v hybridní konstrukci. Znalost vlivu
tlouš�ky vrstvy lepidla na chování spoje pod zatížením je
podstatná i pro vyrovnání rozdílných počátečních imperfek-
cí v rovinnosti spojovaných ploch.

Výběr lepidel
V současné době existuje mnoho druhů lepidel od různých

světových výrobců, kteří však často všechny materiálové
charakteristiky nezveřejňují. Jde zejména o vztah mezi smy-
kovým nebo tahovým napětím a přetvořením vrstvy lepidla,
který popisuje chování lepidla ve spoji od relativně malého
zatížení až do vyčerpání únosnosti spoje. Výrobci někdy tak-
to podrobné charakteristiky ani sami neznají, a proto se té-
měř před každým novým způsobem použití lepidla ve spoji
musí provádět materiálové zkoušky a další experimenty se
spoji, které by se měly tvarem a způsobem přenášení zatíže-
ní co nejvíce podobat skutečnému nosnému spoji v kon-
strukci. Protože je pracovní diagram lepidla zpravidla neli-
neární (zejména u poddajnějších lepidel), materiálové cha-
rakteristiky nelze určit jednou konstantní hodnotou pro
všechny hladiny zatížení.

Jelikož rozhodujícím požadavkem na lepidlo není jen jeho
pevnost, ale také jeho poddajnost, bylo do výzkumu zahrnu-
to sedm lepidel s různými mechanickými vlastnostmi –
lepidla poddajná a méně pevná (na bázi silikonů, jednoslož-
kové a dvousložkové polyuretany), polotuhá (dvousložkový
akrylát, transparentní UV-lepidla určená pro vzájemné lepe-
ní skla) i lepidlo tuhé s vysokou pevností (epoxid). Protože
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schopnost pružného protažení (smyková deformace) je jed-
nou z podmínek použití daného typu lepidla v hybridní kon-
strukci a tato vlastnost je úměrná tlouš�ce spoje, byla vybra-
ná lepidla aplikována ve spojích s různou tlouš�kou vrstvy
(tab. 1) [1], [2], [3].

Zvláštní pozornost byla při výběru věnována stárnutí
(zajištění funkce spoje i po několika desetiletích) a stabilitě
lepidla proti ultrafialovému záření (dále UV, UVA). Obecně
známá UV nestabilita polyuretanových lepidel byla vyřeše-
na primerovými nátěry s UV odolností až 99,7 % na stranu
oceli i skla. Je tak zabráněno dopadu světla na lepený spoj
vlivem odrazu uvnitř skla. Ukázalo se jako nemožné použít
pro relativně široký spoj (např. v hybridním nosníku) jedno-
složková lepidla tvrzená vzdušnou vlhkostí, protože šířka
spoje nedovoluje přístup vzdušné vlhkosti do celé vrstvy
lepidla, a tak není zajištěno rovnoměrné tuhnutí. Pro spoj je
tedy nutné použít dvousložková lepidla nebo systém Boos-
ter, který funguje v podstatě jako druhá složka. Zajistí rov-
noměrný přísun vzdušné vlhkosti i do míst vzdálených od
rozhranní lepidla a vzduchu, a tím rovnoměrné tuhnutí v celé
ploše spoje. Celý proces tvrdnutí se vlivem Boosteru zkracu-
je na několik desítek minut proti několika dnům v případě
samotného jednosložkového lepidla.

Výběr transparentních UV-lepidel byl ovlivněn nejen
jejich pevností ve smyku, ale také lineárním smrštěním při
polymerizaci lepidla, tlouš�kou spoje, viskozitou, barvou
(resp. čirostí) a environmentální odolností. Jsou určena pře-
devším ke vzájemnému lepení skla, při němž k vytvrzování
dochází působením UVA-záření a po vytvrzení zůstávají
UV-odolná. Některá UV-lepidla vykazují během polymeri-
zace velké lineární smrštění, a protože mohou mít vyšší pev-
nost než lepené sklo, může docházet k popraskání skla. Pro
spoje velké délky, resp. plochy (např. v nosníku ze skla) jsou
proto vhodná lepidla s malým lineárním smrštěním. 
UV-lepidla se obvykle používají jako kontaktní, tzn. v tlouš�-
ce spoje menší než 1 mm. Při použití v dlouhém spoji může
vzniknout potřeba vyrovnat počáteční imperfekce tabule
skla, a vrstva lepidla ve spoji tak přesáhne optimální tlouš�-
ku doporučovanou výrobcem. Proto byl výběr UV-lepidel
zaměřen na lepidla aplikovatelná i ve větší tlouš�ce (alespoň
1 mm). S tlouš�kou spoje přímo souvisí viskozita lepidla.
Druhy s vyšší viskozitou se sice lépe aplikovaly v přepláto-
vaných spojích větší tlouš�ky (lepidlo ze spoje nevytékalo),
ale při vytvrzování vznikalo mnoho drobných vzduchových
mezer. Pro kvalitnější spoj větší tlouš�ky bylo proto vybráno
lepidlo tekutější.

Pevnost v tahu
První sadou experimentů byly tahové zkoušky uspořáda-

né dle [4]. Zkušební tělesa byla tvořena odlitky vytvrzených
lepidel standardizovaného tvaru dle obr. 1. Při zkoušce
odpovídající deformaci 1 mm·min–1 byla na úseku l0 měřena
hodnota podélného protažení. Výsledky zkoušek, kterými
jsou pracovní diagram, Youngův modul pružnosti a Poisso-
nův součinitel, pevnost v tahu nebo mezní protažení při přetr-
žení, posloužily jako vstupní data pro materiálový popis
lepidla v numerickém výpočetním modelu lepeného spoje.
Porovnání pracovních diagramů lepidel je na obr. 2, kde S
značí silikon, A akrylát, PU polyuretan. Chybí pracovní dia-
gram epoxidového lepidla, který je téměř lineární a od ostat-
ních lepidel se liší téměř o řád s dosaženou pevností v tahu
okolo 35 MPa a protažením při přetržení méně než 0,5 %
(0,005 v obr. 1), tedy téměř na hranici měřitelnosti. Proto
může být epoxidové lepidlo v dalším výpočtu uvažováno
jako lineárně elastický materiál.

Zkoušky smykem 
Vzhledem k rozdílnému namáhání lepidla v plošném spoji

a při materiálových tahových zkouškách nemůže být pro
výpočet únosnosti lepeného spoje použita pevnost lepidla
stanovená z materiálových zkoušek. Pevnost lepidla v kon-
krétním spoji je totiž ovlivněna dalšími faktory ovlivňující-
mi adhezi lepidla k podkladu. Z těchto důvodů bylo dalším
krokem v experimentálním programu provedení zkoušek

ve smyku v tahu 

silikon – 2,2 300

jednosložkový polyuretan 4,5 6 450

dvousložkový polyuretan 5 5 400

akrylát 8 10 150

epoxid 18 26,0-31,0 –

UV-lepidlo 1 20 20 –

UV-lepidlo 2 6,0-15,0 – –

Typ 
Pevnost [MPa] Prodloužení při 

přetržení [%]

Tab. 1. Přehled vlastností zkoušených lepidel 
dle technických listů výrobců

Obr. 1. Zkušební tělesa pro materiálové zkoušky tahem

Obr. 2. Pracovní diagramy materiálových zkoušek tahem 
pro různá lepidla (S – silikon, PU – polyuretan, A – akrylát)

obzor_10_2011.qxp  9.12.2011  11:35  Stránka 298



STAVEBNÍ OBZOR 10/2011 299

lepených spojů namáhaných smykem, které prokázaly sku-
tečné mechanické a přetvárné charakteristiky spoje a slouži-
ly ke kalibraci a ověření správné funkce numerických mode-
lů lepeného spoje. 

Pro zjištění vlivu adheze vybraných lepidel na smykovou
pevnost lepidla ve spoji byly provedeny experimenty pro
spoje skla s ocelí, nerezovou ocelí, hliníkem a sklem. Sklo
ve zkušebních tělesech bylo jak bez povrchové úpravy (pou-
ze očištěné a odmaštěné), tak s pískovaným povrchem s cí-
lem dosáhnout lepší adheze lepidla k povrchu skla.

Všechna lepidla byla při výrobě zkušebních těles apliko-
vána v laboratoři firmy Sika CZ v Brně, UV-lepidla v labo-
ratoři firmy TGK ve Skalici u České Lípy. Pro výrobu všech
zkušebních těles byly použity certifikované technologie pří-
pravy, případné aktivace povrchu před lepením pomocí pri-
merových nátěrů (pro polyuretanová lepidla), popř. vytvrze-
ní pomocí UV-lampy. Použitím primerových nátěrů bylo
dosaženo požadované přilnavosti lepidla ke kontaktnímu
povrchu, aby ke kolapsu lepeného spoje docházelo vždy
porušením vnitřní soudržnosti lepidla, a nikoli ztrátou adhe-
ze. To se ve většině případů podařilo a chování lepidla ve
spoji pod rostoucím zatížením mohlo být popsáno v celém
rozsahu až do porušení.

Zkoušky smykem namáhaného lepeného spoje probíhaly
ve třech etapách při různém uspořádání (obr. 3). První etapa
pro čtyři lepidla pro spoje sklo/ocel probíhala dle uspořádá-
ní na obr. 3a. Tento výběr pokrýval lepidla poddajná a málo
únosná i lepidla tuhá s vysokou únosností. Šlo o pilotní
zkoušky sloužící k výběru vhodného lepidla pro vyvíjený
hybridní nosník sklo/ocel [5]. Smykového namáhání vrstvy
lepidla bylo v tomto případě dosaženo tahem středních oce-
lových terčů, přičemž tahová síla byla vnášena přes dlouhá
ocelová táhla. Na základě zkušeností z první části experi-
mentů byla připravena druhá etapa zahrnující tři polotuhá
lepidla ve spojích sklo/ocel, nerezová ocel, hliník a variant-
ně s pískovaným sklem. Uspořádání zkoušek (obr. 3b) bylo
pozměněno tak, aby osová tahová síla způsobující smykové
namáhání vrstvy lepidla byla vnášena do zkušebního zaříze-
ní přes čepy na obou koncích zařízení. Výhodou tohoto
uspořádání byla možnost výroby většího množství zkušeb-
ních těles na jednom zařízení vyvolávajícím smyk ve vrstvě
lepidla s vyloučením přídavných namáhání.

Třetí etapa zkoušek byla zaměřena na spoje sklo/sklo a
použití transparentních UV-lepidel (obr. 3c). Přehled expe-
rimentů smykem namáhaného lepeného spoje je v tab. 2.

Obr. 3. Tři různá uspořádání zkoušek lepeného spoje namáhaného smykem
a – spoj sklo/ocel, b – spoj sklo/kov (ocel, nerezová ocel, hliník), c – spoje sklo/sklo

1. etapa 2. etapa 3. etapa 

2 x

3 x

2 x

3 x x

4 x

3 x

4 x

3 x

4 x

3 x

4 x

sklo/ocel 3 x

3 x

4 x

3 x

4 x

3 x

4 x

1 x

2 x

3 x x

4 x

3 x

4 x

3 x

4 x

3 x

4 x

epoxid sklo/ocel 3 x

sklo/sklo 1 x

písk. sklo/písk. sklo 1 x

sklo/sklo 1 x

písk. sklo/písk. sklo 1 x

UV-lepidlo 1

UV-lepidlo 2

jednosložkový 
polyuretan

akrylát

sklo/ocel

sklo/nerez 

sklo/hliník

pískované sklo/ocel

sklo/hliník

pískované sklo/ocel

dvousložkový 
polyuretan

sklo/nerez

sklo/hliník

pískované sklo/ocel 

silikon sklo/ocel

sklo/ocel

sklo/nerez

Typ Materiál spoje
Tlouš�ka 

spoje 
[mm]

Zkouška smykem

Tab. 2. Přehled provedených experimentů 
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Vzhledem k vlivu adheze na celkovou únosnost spoje byl
kromě měřené deformace a zatížení pozorován a kontrolo-
ván způsob porušení spoje. Obecně k porušení lepeného
spoje v konstrukci ze skla může dojít jedním ze tří způsobů
nebo jejich kombinací:

– vlivem smykového namáhání vrstvy lepidla může dojít
k postupné ztrátě vnitřní soudržnosti (koheze) vrstvy
lepidla. Protože ke ztrátě soudržnosti obvykle nedochází
náhle, jde o bezpečný, a tudíž přijatelný způsob porušení
lepeného spoje;

– porušení se může objevit v ploše mezi spojovaným mate-
riálem a vrstvou lepidla, při němž dojde k odtržení vrstvy
lepidla od lepeného povrchu. To je způsobeno nedostateč-
nou adhezí lepidla ke stykové ploše spojovaného prvku; 

– překročením tahové nebo smykové pevnosti skla může
dojít k jeho porušení.

Výsledky 
Výsledky zkoušek jsou shrnuty na obr. 4, obr. 5 a obr. 7,

obr. 8, v nichž jsou vykresleny pracovní diagramy spoje. Na
obr. 4, obr. 5 a obr. 7 je porovnáno chování lepených spojů
s použitím různých adherendů (sklo/ocel, sklo/nerezová
ocel, sklo/hliník a pískované sklo/ ocel) včetně tlouš�ky vrst-
vy lepidla 3 mm a 4 mm. Graf na obr. 8 znázorňuje chování
lepeného spoje při použití hladkého/pískovaného povrchu
skla pro transparentní UV-lepidla. 

Ze zkoušek vyplývá, že všechny zkušební spoje s jedno-
složkovým polyuretanovým lepidlem se systémem Booster
dosahovaly průměrné pevnosti 4 MPa s poměrným přetvoře-
ním při porušení průměrně 300 %. Spoje s dvousložkovým
polyuretanovým lepidlem dosahovaly průměrné pevnosti
4,5 MPa s poměrným přetvořením při porušení 200 %. Vět-
šina vzorků obou polyuretanových lepidel byla porušena

kohezním způsobem, tzn. byla vyčerpána kohezní pevnost
lepidla ve spoji, viz foto porušeného vzorku na obr. 6a. Pís-
kování povrchu skla nemělo podstatný vliv na únosnost
spoje, protože adhezní pevnost lepidla byla i u hladkého
povrchu skla vyšší než jeho kohezní pevnost.

Zkušební tělesa s dvousložkovým  akrylátovým lepidlem
dosahovala průměrné pevnosti 6 MPa při poměrném přetvo-
ření při porušení 100-150 %. Počátek porušení spoje nastal
převážně postupnou ztrátou adheze na rozhraní skla a lepid-
la, nicméně celkový kolaps ve většině případů nastal až po
překročení vnitřní soudržnosti lepidla v místech, kde ještě
nenastala ztráta adheze, viz foto porušeného vzorku na obr. 6b.
Tento typ porušení lze proto klasifikovat jako kombinovaný
adhezně kohezní způsob a byl pozorován pouze u zkušeb-
ních těles, která měla kontaktní plochu skla hladkou, očiště-
nou, odmaštěnou a opatřenou nátěrem aktivátoru doporučo-
vaným výrobcem lepidla. Vzorky, které měly kontaktní plo-
chu navíc zdrsněnou pískováním, dosahovaly únosnosti
o cca 20 % vyšší a k porušení u nich docházelo překročením

Obr. 4. Pracovní diagram jednosložkového polyuretanového 
lepidla se systémem Booster 

Obr. 5. Pracovní diagram dvousložkového polyuretanového lepidla

Obr. 6. Porušení lepeného spoje 
a – kohezní (polyuretan), b – kombinovaný adhezně kohezní 

způsob (akrylát)

Obr. 7. Pracovní diagram pro různé materiály dvousložkového
akrylátového lepidla

Obr. 8. Pracovní diagram UV-lepidel ve spoji sklo/sklo, 
pískované sklo/pískované sklo

a) b)

obzor_10_2011.qxp  9.12.2011  11:35  Stránka 300



STAVEBNÍ OBZOR 10/2011 301

vnitřní soudržnosti lepidla (částečně adhezní porušení neby-
lo vůbec pozorováno). Proto lze konstatovat, že v případě
použití tohoto lepidla pískování povrchu skla zvyšuje jeho
adhezi, čímž lze dosáhnout příznivějších hodnot únosnosti
celého spoje.

Zkušební tělesa s transparentními UV-lepidly (spoje
sklo/sklo a pískované sklo/pískované sklo) dosahovala pev-
nosti kolem 10-15 MPa s poměrným přetvořením při poru-
šení 50-100 %. Pískování nemá na únosnost tohoto typu le-
peného spoje podstatný vliv, protože převážně došlo k poru-
šení skla překročením jeho pevnosti ve smyku současně
s kohezním porušením ve vrstvě lepidla. 

Porovnání pracovních diagramů spojů sklo/ocel pro čtyři
různá lepidla ve všech provedených tlouš�kách vrstvy lepid-
la je na obr. 9, kde S je silikon, 1K-PU jednosložkový poly-
uretan se systémem Booster, 2K-PU dvousložkový polyure-
tan, A akrylát. Je patrné, že každé z lepidel reaguje na tlouš�-

ku spoje odlišně. Experimenty bylo mimo jiné dokázáno, že
se zvětšující se tlouš�kou spoje (nad jistou mez) sice roste
schopnost spoje pružně se deformovat, ale klesá jeho celko-
vá únosnost. Graf zahrnuje první (1) i druhou (2) experimen-
tální etapu výzkumu, a poskytuje tak porovnání výsledků
pro stejný spoj (např. akrylátové lepidlo ve spoji tl. 3 mm)
vyzkoušený dle různých uspořádání. Je zřejmé, že příčinou
rozdílných výsledků pro zkušební tělesa v první i druhé
etapě je zejména to, že ve druhé etapě díky vloženým čepům
do sestavy došlo ke smykovému namáhání vrstvy lepidla s
minimálním nebo žádným přídavným namáháním. 

Shrnutí
Zkouškami bylo prokázáno, že úprava povrchu skla pís-

kováním může zvýšit smykovou únosnost lepeného spoje,
pokud je kohezní pevnost lepidla vyšší než jeho přilnavost
k hladkému povrchu skla. Nebyl pozorován podstatný vliv
různých kovových adherendů na přilnavost lepidla k podkla-
du, resp. na celkovou únosnost spoje, nicméně bylo patrné,
že zkušební tělesa akrylátového a polyuretanového lepidla
vykazovala ve vzorcích sklo/nerezová ocel vyšší nebo srov-
natelnou pevnost než u vzorků sklo/běžná ocel. Dále bylo
prokázáno, že se zmenšující se tlouš�kou vrstvy lepidla roste
celková únosnost, ale klesá jeho schopnost pružně se defor-
movat.

Závěr
Znalost chování vrstvy lepidla pod rostoucím zatížením

včetně vlivu adheze lepidla k rozdílným materiálům je důle-
žitá pro správnou volbu lepidla, bezpečný návrh lepeného
spoje a je také podkladem pro tvorbu a kalibraci numeric-
kých modelů lepených spojů. Přestože při výběru lepidel

byla zohledněna jejich odolnost proti stárnutí, tento jev je
postihuje a má vliv na vlastnosti spoje. Mechanické vlast-
nosti lepeného spoje, které jsou závislé nejen na samotné
vrstvě lepidla, ale také na stykové ploše mezi lepidlem a le-
peným materiálem, se mohou zhoršovat při vystavení spoje
vlhkosti, UV-záření a změnám teploty. Všechny tyto okol-
nosti budou vyšetřovány v následně probíhajícím výzkumu. 

Článek vznikl za podpory projektu MSM 6840770001
MŠMT „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost staveb-
ních konstrukcí“.
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Machalická, K. et al.: Shear-Loaded Glued Connections
in Glass Structures 

Thanks to intensive research and development in
improving the material properties of polymer adhesives
these materials have also been successfully used in con-
struction for load-bearing connections of glass structures
in the last years. The reliability of the glued connection is
affected by numerous factors starting from the right
choice of adhesive for specific connections. The article
presents the experimental analysis of the behaviour of
glued connections and the effect of various factors on
their behaviour under loading, the ultimate bearing
capacity and failure modes. The principal investigated
factors are the type of adhesive, the type of connected
materials, the thickness of connections and surface treat-
ment.  

Machalická, K. u. a.: Durch Schub beanspruchte ge-
klebte Verbindungen von Bauteilen aus Glas 

Durch das Verdienst aktiver Forschung und
Entwicklung auf dem Gebiet der Vervollkommnung der
Materialeigenschaften von Polymerklebstoffen gelingt es
in den letzten Jahren, diese Materialien auch im
Bauwesen für tragende Verbindungen aus Glas einzuset-
zen. Die Zuverlässigkeit einer geklebten Verbindung
wird durch viele Faktoren beeinflusst, beginnend mit der
richtigen Auswahl des Klebstoffs für die konkrete
Verbindung. Der Artikel behandelt die experimentelle
Analyse des Verhaltens geklebter Verbindungen und
den Einfluss verschiedener Faktoren auf ihr Verhalten
unter Belastung, die gesamte Tragfähigkeit und die
Arten von Störungen. Die hauptsächlich untersuchten
Faktoren waren die Art des Klebstoffs, die Art der ver-
bundenen Materialien, die Dicke der Verbindung und
die Oberflächenbehandlung. 

Obr. 9. Vliv tlouš�ky vrstvy lepidla na chování lepeného spoje
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Experimentální měření byla provedena s cílem stanovit
vliv obsahu pórovitého kameniva na konečné reologické
a fyzikálně mechanické vlastnosti vyrobených betonů,
které se lišily pouze objemem a typem hrubého kameni-
va frakce 4-8 mm. 

Úvod
Využití pórovitého kameniva jako složky betonu má ve

stavební praxi dlouhou tradici. Za největší výhodu pórovi-
tých kameniv je považována jejich nízká objemová hmot-
nost, která umožňuje snížení hmotnosti konstrukčních
prvků. Nicméně stále se zvyšující úsilí ve vývoji vysokohod-
notných materiálů vede k hledání využití širšího spektra spe-
cifických vlastností pórovitých kameniv, která by mohla
zlepšit vlastnosti výsledných cementových kompozitů. Jed-
nou z takových specifických vlastností zrn pórovitého kame-
niva je schopnost absorbování relativně velkého množství
vody, která pak může mít velký význam v případě objemo-
vých změn betonu. Voda obsažená v pórovitých zrnech se
během zrání betonu uvolňuje a přispívá k vnitřnímu ošetřo-
vání betonu [1], [2], [3].

Experimentální část
Cílem měření bylo stanovení základních fyzikálně mecha-

nických vlastností betonů obsahujících různé množství póro-
vitého kameniva. Zkoušky byly zaměřeny na stanovení pev-
nosti v tlaku, příčném tahu, modulu pružnosti, pracovních
diagramů a objemových změn betonů. V příspěvku jsou pub-
likovány výsledky měření objemových změn betonu, zejmé-
na pak průběh počátečního a dlouhodobého smrš�ování.

Složení čerstvých betonů
Čerstvé betony byly připraveny z pórovitého kameniva

typu keramzit Liapor CZ/4-8/600 (rok dodání 2010), přírod-
ního hutného těženého kameniva frakce 4-8 mm (HTK Tova-
čov), drobného těženého kameniva frakce 0-4 mm (DTK
Zaječí), cementu CEM I – 42,5R, létavého elektrárenského
popílku (Chvaletice), plastifikátoru (Sika Viscocrete 1035),
vody a stabilizátoru (Sika Control – 5 SVB). Voda, lehké
pórovité kamenivo, plastifikátor a stabilizátor byly dávková-
ny objemově, ostatní složky hmotnostně. Betony s označe-
ním LC100, LC50 a OC se lišily pouze objemem a typem
hrubého kameniva frakce 4-8 mm (LC100 obsahoval 100 %
hrubého pórovitého kameniva, LC50 50 % hrubého pórovité-
ho a 50 % hutného kameniva, OC byl připraven výhradně
z hrubého hutného kameniva frakce 4-8 mm). Ostatní složky
betonu byly ve všech třech případech stejné (tab. 1).

Zařízení, vzorky, měření
Pro účely měření smrštění bylo využito modifikované

zkušební zařízení firmy Schleibinger Geräte Teubert u.
Greim GmbH [4]. Zkušební žlaby délky 1 000 mm s příč-
ným průřezem 60×100 mm byly použity pro záznam délko-
vých změn měřených v podélné ose zkušebního tělesa. Zaří-
zení firmy Schleibinger bylo doplněno příslušenstvím umož-
ňujícím lepší zhutnění betonu během plnění žlabu a vybave-
ním, které umožňuje stanovení dlouhodobých poměrných
přetvoření na povrchu tělesa způsobených vysycháním.
Upravené zařízení, jehož schéma je na obr. 1, je předmětem
práv průmyslového vlastnictví VUT v Brně a je registrová-
no v národní databázi užitných vzorů [5]. Přesný popis
postupu měření je uveden v [6].

Vybrané výsledky měření
Měření bylo provedeno pro betony LC100, LC50 a OC

(tab. 1). Z každého betonu pak byly vyrobeny tři žlaby. Po
jejich umístění na pracovní plochu byl horní povrch betonu
ve žlabech přikryt tenkou polyetylénovou fólií.

Poměrná přetvoření měřil indukčnostní snímač v podélné
ose zkušebních těles, údaje kontinuálně zaznamenávala da-
tová ústředna s počátkem měření hodinu po uložení betonu
do žlabů. Měření příložným tenzometrem na horním povr-
chu zkušebních těles bylo zahájeno přibližně 20 h od ulože-
ní betonu do žlabů. Průběh měření byl rozdělen na dvě fáze.
V první fázi probíhalo měření na tělesech umístěných ve
zkušebních žlabech přikrytých polyetylénovou fólií po dobu
dvou dnů. Poté byly žlaby odkryty. Přibližně po čtyřech
dnech byla zkušební tělesa vyjmuta ze žlabů a vystavena
volnému vysychání v laboratoři. Další měření pak bylo pro-
váděno pouze na horním povrchu zkušebních těles přílož-
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Tab. 1. Složení čerstvých betonů

LC100 LC50 OC

Liapor 4-8/600 m3 0,44 0,22 –

HTK 4-8 mm Tovačov m3 – 0,22 0,44

DTK 0-4 mm Zaječí 580 580 580

cement CEM I 42,5R 400 400 400

popílek Chvaletice 50 50 50

plastifikátor Sika Viscocrete 1035 l 5 5 5

stabilizátor Sika Control – 5 SVB l 4,5 4,5 4,5

záměsová voda l 170 170 170

předmáčecí voda l 22 11 –

kg·m–3

Vlhkost pórovitého kameniva v okamžiku dávkování 
do mísicího zařízení byla 24-28 %.

Typ
Složky na 1 m3    Jednotka
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ným tenzometrem (obr. 2 až obr. 4, tab. 2). Vývoj smrště-
ní/nabývání v raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu stano-
vený měřením indukčnostním snímačem v podélné ose zku-
šebního vzorku (plná čára) a externím příložným tenzomet-
rem na horním povrchu tělesa (čárkovaná čára) umístěného
ve žlabu je zřejmý z obr. 2. Průběh dlouhodobého měření
smrštění, přičemž celková křivka poměrných přetvoření
byla vygenerována z raného a dlouhodobého měření smrště-
ní betonu, je znázorněn na obr. 3. Zkušební tělesa byla
vyjmuta ze zkušebních žlabů přibližně po čtyřech dnech a
vystavena volnému vysychání v laboratoři při teplotě 21±1 ˚C
a relativní vlhkosti prostředí 45±15 %.

Pro doplnění měření byl sledován průběh hmotnostních
úbytků vlivem volného vysychání zkušebních těles vyrobe-
ných z jednotlivých betonů. Vysychání bylo měřeno na sa-
mostatné sadě zkušebních trámců o rozměrech 80×80×400 mm
vyjmutých z parotěsné fólie po 48 h od výroby.  

Shrnutí a závěry
Na základě provedených měření lze provést tyto dílčí zá-

věry:
– Modifikované zkušební žlaby společně se standardním

operačním postupem SOP 01/09 umožnily měření a za-
znamenání celkového procesu smrštění/nabývání ve všech
fázích tuhnutí a tvrdnutí betonu.

– Ve všech stadiích zrání betonu byl zaznamenán poměrně
významný vliv obsahu pórovitého kameniva na výslednou
hodnotu poměrného přetvoření. Čím více pórovitého ka-

Obr. 1. Schéma použitého měřicího zařízení žlabu [6]
1 – smrš�ovací žlab; 2 – pevné čelo; 3 – pohyblivé čelo; 4 – měřicí
čidlo; 5 – měřicí terč; 6, 7 – horní a dolní část pomocného rámu; 
8 – otvor pro měřicí terč; 9 – aretovací šroub; 10 – vnitřní otvor
umožňující přiložení externího měřicího zařízení; 11 – příruba

měřicího terče; 12 – závitové tyče; 13 – podložky a matice

Obr. 2. Průběh poměrných přetvoření v raném stadiu tuhnutí 
a tvrdnutí betonu (měřeno indukčnostním snímačem 

v podélné ose tělesa ve žlabu)

Obr. 3. Průběh poměrných přetvoření v raném stadiu tuhnutí 
a tvrdnutí betonu (měřeno indukčnostním snímačem a příložným

tenzometrem na tělesech ve žlabech)

Obr. 4. Průběh dlouhodobého smrštění – od stáří betonu cca 4 dny
měřeno příložným tenzometrem na tělesech vystavených volnému

vysychání v laboratoři 

Obr. 5. Průběh vysychání 
(měřeno na separátní sadě zkušebních těles)
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meniva bylo v betonu obsaženo, tím menší hodnota smrš-
tění byla zaznamenána. Z obrázku 4 a tabulky 2 lze pozo-
rovat, že se zvyšujícím se stářím betonu se rozdíly v hod-
notách smrštění mezi jednotlivými betony zmenšují. Přes-
to i ve stáří betonů 180 dnů byla v případě LC50 hodnota
smrštění 1,3krát a v případě OC 1,7krát větší než hodnota
smrštění u LC100.

– V raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu LC100 a LC50
bylo zaznamenáno nabývání. Tento jev je přisuzován vodě,
která se postupně uvolňuje ze zrn pórovitého kameniva, a
zaplňuje tak póry vytvořené vlivem samovysychání.

– V případě betonů obsahujících pórovité kamenivo byl cel-
kový proces smrštění vysycháním pozitivně ovlivněn vo-
dou obsaženou v zrnech pórovitého kameniva, která v tom-
to případě plní funkci vnitřního ošetřování betonu. 

– Z obrázku 3 lze také pozorovat odlišné chování vyrobe-
ných betonů uložených ve zkušebních žlabech v období
raného zrání. Zatímco u obou betonů obsahujících pórovi-
tá kameniva se zkušební těleso smrš�ovalo rovnoměrně
v celém objemu – průběh smrštění měřený v ose tělesa a
na jeho povrchu je téměř shodný, u betonu OC, vyrobené-
ho z hutného kameniva, bylo cca po třech dnech na povr-
chu tělesa zaznamenáno stále se zvětšující smrštění, za-
tímco u měření v ose tělesa došlo k jeho ustálení. Vysvět-
lení lze nalézt v rozložení vlhkosti v objemu těles, kdy u be-
tonů s pórovitými kamenivy je voda obsažená v samot-
ných zrnech kameniva, a může se tak rovnoměrně uvolňo-
vat v celém objemu betonu.

– Z obrázku 5 lze také pozorovat odlišný průběh vysychá-
ní vyrobených betonů. U betonu LC100 byl, v porovnání
s betonem OC, vlivem volného vysychání zaznamenán
více než čtyřnásobný úbytek hmotnosti. I přesto bylo
u betonu LC100 zaznamenáno téměř poloviční smrštění.
Tato skutečnost vypovídá o značné zásobě volné vody
uzavřené v zrnech pórovitého kameniva, která je schopna
beton dlouhodobě vnitřně ošetřovat, a zmírnit tak nega-
tivní účinky smrš�ování, jakými jsou např. vznik a rozvoj
trhlin.

Článek vznikl za podpory projektů 103/09/P057 GA ČR
a MSM0021630511.
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Kucharczyková, B. et al.: The Effect of Porous Aggre-
gate Contents on Volume Changes of Concrete

The experiments were focused on the determination of
the influence of the content of porous aggregates on the
final rheological and physico-mechanical properties of
manufactured concrete. Three types of concrete were
manufactured. They only differed by the volume and
type of coarse aggregates of the 4-8 mm fraction.

Kucharczyková, B. u. a.: Der Einfluss des Gehalts von
porösem Zuschlagstoff auf die Volumenänderungen von
Beton 

Es wurde eine experimentelle Messung mit dem Ziel
durchgeführt, den Einfluss von porösem Zuschlagstoff
auf die endgültigen rheologischen und physikalisch-
mechanischen Eigenschaften hergestellter Betone zu be-
stimmen, die sich nur durch das Volumen und den Typ
des Grobzuschlags der Fraktion 4-8 mm unterschieden. 
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3 7 28 90 180

LC100 0,18 0,09 –0,1 –0,26 –0,52

LC50 0,05 –0,06 –0,34 –0,5 –0,67

OC –0,14 –0,46 –0,63 –0,81 –0,88

[dny]

[mm.m–1]

Typ betonu

Tab. 2. Porovnání hodnot smrštění ve vybraném stáří betonů*

* Kladné hodnoty označují nabývání, záporné hodnoty smrštění

celosvětové odborné setkání v oblasti strojů a techniky pro výstavbu, 
dopravu a manipulaci a pro výrobu stavebních materiálů

16. – 21. dubna 2012, Paříž – severní výstaviště Villepinte
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V článku jsou uvedeny výsledky měření mrazuvzdornos-
ti tří různých pórobetonových výrobků, které se běžně
používají ve stavebnictví. Zkoušky jsou provedeny nad
rámec platných norem pro tři vlhkostní stavy, což umož-
ní přesnější predikci životnosti konstrukce. Provedené
experimenty vykazují shodu s výsledky měření distribu-
ce pórů. 

1. Úvod
Mrazuvzdornost, vyjadřující schopnost materiálu odolá-

vat nepříznivému působení mrazu, předurčuje životnost
stavby. Schopnost materiálu odolávat mrazu ovlivňují pře-
devším vlhkostní vlastnosti, jako je nasákavost, vlhkostní
vodivost, difúzní nebo sorpční vlastnosti. Tyto vlastnosti
totiž mají velký vliv na výskyt vody v materiálu, která při
změně skupenství z kapalného na pevné zvětší svůj objem,
tím vytvoří tlak na vnitřní strukturu materiálu a může tak
dojít k jeho poškození. Velký vliv na mrazuvzdornost má
rovněž velikost a distribuce pórů.

Cílem tohoto článku je informovat o stanovení mrazu-
vzdornosti 3 druhů pórobetonů pro 3 různé vlhkostní stavy,
pro úplně vysušený stav, pro 10% objemovou vlhkost a pro
vzorky kapilárně nasycené vodou, tedy přibližně pro 40%
objemovou vlhkost. Dále bude stanovena distribuční křivka
pórů. Tyto výsledky by mohly pomoci při určování životnos-
ti konstrukce pomocí počítačových simulací. Pomocí PC
simulací je možné určit rozložení kapalné vlhkosti a teploty
v celé konstrukci a pomocí výsledků uvedených v tomto člán-
ku bude možné určit i vliv mrazu na životnost konstrukce. 

V současné době se výrobci pórobetonu mrazuvzdorností
příliš nezabývají. V produktových katalozích jednotlivých
firem tato informace bu� úplně chybí, nebo je tam spíše
mimochodem uvedeno, že pórobeton musí být omítnutý, aby
se vlhkost nedostala do konstrukce. Toto téma se intenzivně
neřeší ani na vědeckých pracovištích. V ČR se touto proble-
matikou zabýval např. Drochytka v publikaci [1]. V této kni-
ze je mimo jiné psáno, že led uvnitř pórobetonu vzniká již
při několika málo stupních pod nulou, a to v kapilárních pó-
rech. Hydrostatický tlak se tak šíří všemi směry. Ovšem v ge-
lových pórech voda zmrznout téměř nemůže, k tomu by bylo
třeba teploty –78 ˚C. Led v kapilárních pórech vytlačuje
potom doposud nezmrzlou vodu ven, přičemž hodnota výše
uvedeného tlaku záleží na průřezu a délce kapilár [1]. Je tedy
důležité znát distribuční křivku pórů, což je druhý cíl tohoto
článku.

Zajímavým směrem se vydali japonští vědci, kteří zkou-
mali účinky cyklicky se opakujícího mrazu pomocí ultrazvu-
ku, kdy nedestruktivní metodou zkoumali, kdy a za jakých
podmínek docházelo k inicializaci a propagaci trhlin. Jako
velice zajímavý fakt uvedli, že mnoho trhlin vzniklo v póro-

betonových zkušebních tělesech až po ukončení zmrazování
při následném vysoušení vzorků [2].  

2. Materiály
Experimenty proběhly na 3 typech pórobetonových vý-

robků, běžně dostupných na trhu, od firmy Xella CZ. Jedna-
lo se o pórobeton P 1,8-300, P 2-350 a P 4-500.  V tab. 1 jsou
uvedeny jejich základní fyzikální vlastnosti [3], [4].

Tab. 1. Základní fyzikální vlastnosti materiálů

3. Pracovní postup
Zkouška mrazuvzdornosti proběhla podle normy ČSN EN

15304 [5]. Z pórobetonových tvárnic byla vyříznuta zkušeb-
ní sada těles. Zkušební sada se skládá z 12 zkušebních
krychlí o hraně 100 ± 2 mm, přičemž 6 těles je referenčních
a 6 zkušebních. Po vyříznutí byla celá zkušební sada vysu-
šena v sušárně při teplotě 100 ˚C a byla stanovena hmotnost
ve vysušeném stavu. Po získání této hmotnosti byly připra-
veny jednotlivé varianty vlhkostí pro zkoušení – 1. varianta
se skládá ze sady vysušených vzorků, tedy s nulovou vlhkos-
tí, 2. variantu tvoří sada krychlí s 10% objemovou vlhkostí.
Krychle tvořící 3. sadu byly ponořeny na 48 h do vody, poté
byly umístěny na 24 h do polyetylénových sáčků pro vyrov-
nání vlhkosti a následně byla stanovena jejich objemová vlh-
kost.

Zkušební tělesa byla uložena do zmrazovacích boxů, refe-
renční tělesa s příslušnou vlhkostí byla uložena v polyetylé-
nových sáčcích po celou dobu trvání zkoušky mrazuvzdor-
nosti. Po ukončení zmrazovacích cyklů byla tělesa nejprve
zvážena, a poté byla umístěna do sušárny a sušena při teplo-
tě 105 ˚C společně s referenčními tělesy. Po vysušení byly
stanoveny úbytky hmotnosti a pevnosti společně pro zkušeb-
ní i referenční tělesa. 

Výše uvedený postup jde nad rámec ČSN EN 15304.
Podle normy se mají celé pórobetonové tvárnice na 48 hodin
ponořit do vody, poté mají být vyjmuty a umístěny na 24 h
do polyetylénových pytlů na vyrovnání vlhkosti. Z těchto
tvárnic se pak vyříznou zkušební tělesa. Další počáteční
stavy vlhkosti vzorků nevyžadované normou byly zvoleny
z důvodu možnosti přesnějšího stanovení životnosti pomocí
počítačových simulací přenosu tepla a vody.

Saturovaný 
obsah 

vlhkosti

Hustota 
matrice

Pórovitost
Objemová 
hmotnost

[% obj.] [kg· m–3]

P1,8-300 873 2451 87,4 304

P2-350 λ 818 2 048 81,9 363

P4-500 802 2 527 80,2 500

Materiál

[kg· m–3]
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3.1. Zmrazovací cykly
Tělesa byla testována v mrazicím boxu KD 40 (obr. 1).

Cyklus zmrazování a rozmrazování byl nastaven podle ČSN
EN 15304, podle které musí být zkušební tělesa zmrazována
na vzduchu při teplotě –15±2 ˚C. Rozestupy mezi zmrazova-
nými tělesy musí být nejméně 50 mm. Teplota ve středu
zkušebních těles musí dosáhnout 0 ˚C během 3 ± 1 hodin a
musí být kontrolována na kontrolním tělese před zahájením
zkoušky. Celková doba zmrazení musí být nejméně 8 hodin,
dokud není dosaženo zmrazovací teploty –15±2 ˚C ve stře-
du zkušebních těles. 

Obr. 1. Zkušební tělesa uložená v zmrazovacím boxu

Jelikož v prezentovaném experimentu měla zkušební těle-
sa různou vlhkost, byla umístěna do polyetylénových sáčků.
Cyklus zmrazování a rozmrazování byl nastaven následovně:
na 8 h byla nastavena teplota –15 ˚C na dalších 8 h teplota
20 ˚C. Teplota v mrazicím boxu a uprostřed tělesa byla
měřena pomocí teplotních čidel. Průběh zmrazovacích cyklů
je vidět na obr. 2. Uprostřed tělesa teplota klesla z 20 ˚C na
0 ˚C za 2 h a –15 ˚C dosáhla za 6 h. Celková doba 1 cyklu
trvala 20 h, přičemž celková doba zmrazení uprostřed tělesa
trvala 8 hodin, a teplota –15 ˚C uprostřed tělesa trvala
1 hodinu. 

3.2. Ztráta pevnosti
Stanovení pevnosti v tlaku bylo provedeno na přístroji ED

60 podle ČSN EN 679 [6] na všech zkušebních tělesech.
Nárůst síly byl 1 kN·s–1. Výpočet ztráty pevnosti v tlaku pro-
běhl dle normy ČSN EN 15304 podle vzorce

kde fci,n je hodnota pevnosti v tlaku zmrazovaných zkušeb-
ních těles i po určeném počtu cyklů n, fci je hodnota pevnos-
ti v tlaku příslušného referenčního tělesa testovaného ve
stejnou dobu jako příslušné zmrazovací těleso.

3.3. Ztráta hmotnosti
Ztráta hmotnosti je určena z rozdílu mezi původní hmot-

ností a konečnou hmotností určenou přímo na zmrazova-
ných zkušebních tělesech. Úbytek hmotnosti byl počítán na
vysušených tělesech. 

kde mid,0 je hmotnost vysušeného referenčního tělesa, mid,n je
hmotnost vysušeného tělesa po n zmrazovacích cyklech.

3.3. Distribuce pórů
Distribuce velikosti pórů byla měřena pomocí rtu�ové

porozimetrie (Pascal 140 a 440). Princip měření rtu�ovým
porozimetrem spočívá v dynamické změně (zvyšování) tla-
ku rtuti a sledování množství úbytku objemu rtuti v nádobce
v závislosti na tlaku. Tato metoda v použitém experimentál-
ním uspořádání detekuje póry o průměru od 3 nm do 100 μm.
Objem větších pórů byl stanoven jako rozdíl celkového
objemu pórů a objemu pórů detekovaných rtu�ovou porozi-
metrií. 

Obr. 2. Průběh teplot v mrazicím boxu a uvnitř vzorku
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4. Experimentální výsledky 
V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky pro všechny druhy

pórobetonů pro tři vlhkostní stavy, pro 0 %, 10 % a pro 40 %,
po 25 zmrazovacích cyklech a v tab. 2 jsou tyto výsledky po
50 cyklech.

Tab. 2. Výsledky zkoušky mrazuvzdornosti po 25 cyklech 

Tab. 3. Výsledky zkoušky mrazuvzdornosti po 50 cyklech 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že pórobeton v suchém
stavu dobře odolává účinkům mrazu.  Úbytky hmotnosti
i pevnosti jsou minimální, téměř zanedbatelné jak pro 25,
tak pro 50 cyklů. U 10% vlhkosti jsou již zaznamenány vyšší
úbytky hmotnosti a pevnosti, ale přesto se dá říci, že tyto
výsledky jsou po 25 cyklech příznivé. Nejhůře dopadl póro-
beton P 1,8-300, jehož úbytek pevnosti po 50 cyklech dosáhl
16,3 %. Pro 40% objemovou vlhkost nejlépe dopadl pórobe-
ton P 4-500, jehož úbytek hmotnosti činil 1,5%, což je něko-
likanásobně lepší výsledek než u zbylých dvou materiálů.
Na obrázku 3 jsou ukázány vzorky po 50 zmrazovacích cyk-
lech. Již na první pohled je zřejmé, že materiál P 4-500 lépe
odolává účinkům mrazu.

Obr. 3. Vzorky po 50 zmrazovacích cyklech

V tabulce 4 je porovnána pevnost referenčních vzorků
s odlišnou počáteční vlhkostí. Testovací vzorky pro nulovou
vlhkost byly po vyříznutí z tvárnic ihned vysušeny a testová-
ny,  vzorky s 40% vlhkostí byly ponechány v polyetyléno-
vých sáčcích po dobu 40 dnů, poté teprve vysušeny a násled-
ně testovány. Při porovnání jednotlivých pevností v tlaku je
vidět, že samotné vysoušení vzorků má negativní vliv na
mechanické vlastnosti pórobetonu, což potvrzuje závěr ja-
ponských vědců z práce [2].

Tab. 4. Výsledky zkoušky pevnosti v tlaku 
na referenčních tělesech s různou počáteční vlhkostí

V obrázku 4 je ukázána distribuce velikosti pórů ve studo-
vaných pórobetonech. V oblasti průměru pórů až do 100 μm
jsou hodnoty objemů pórů pro všechny tři materiály téměř
shodné. To je způsobeno tím, že se jedná o výrobky téhož
výrobce a všechny tři typy pórobetonu jsou pravděpodobně
vyráběny ze shodné záměsi surovin. Rozdílné vlastnosti jed-
notlivých pórobetonů jsou ovlivňovány (a řízeny) teprve
rozdílným objemem makropórů vzniklých při napěňování
záměsi pomocí hliníkového prášku. Těmto pórům odpovídá
v grafu frakce „nad 100 μm“. Zde jsou patrné výrazné rozdí-
ly, dobře korespondující s rozdílnými objemovými hmot-
nostmi jednotlivých pórobetonů.     

Obr. 4. Distribuce velikosti pórů

5. Závěr
Z výsledků získaných po 25 i po 50 zmrazovacích cyklech

pro vysušený stav je patrné, že pórobeton při nulové vlhkos-
ti výborně odolává účinkům mrazu. Úbytky hmotnosti se po
50 cyklech pohybovaly v desetinách procenta a úbytky pev-
nosti dokonce v setinách procenta, což je téměř zanedbatel-
ný vliv.  Po 25 cyklech nebyly po zaokrouhlení zjištěny
žádné úbytky hmotnosti a úbytky pevnosti byly rovněž zane-
dbatelné. Příznivé výsledky vyšly i pro 10% objemovou vlh-
kost, což je vlhkost, která se v konstrukci běžně vyskytuje.
Nejlépe účinkům mrazu odolává pórobeton P 4-500. Pro
40% objemovou vlhkost nejlépe odolává pórobeton P 4-500,
po 25 cyklech úbytek hmotnosti činil 0,7 %, což je desetkrát
lepší výsledek než u ostatních materiálů. Z výsledků je patrné,
že zmrazovacím cyklům nejlépe odolává materiál P 4-500,
což je pravděpodobně způsobeno příznivým rozložením
pórů. Proti ostatním pórobetonům, zkoumaných v tomto člán-
ku, obsahuje nejméně pórů s velikostí nad 100 μm, které jsou
z hlediska mrazuvzdornosti kritické, protože voda v nich
mrzne již při teplotách blízkých nule.

Článek vznikl za podpory projektu 103/09/0016 GA ČR
„Vlhkostní, tepelná a mechanická analýza inovovaných
obvodových pláš�ů na bázi pórobetonu zaměřená na
problémy trvanlivosti“.  

hmotnosti pevnosti hmotnosti pevnosti hmotnosti pevnosti 

P 1,8-300 0 0 1,4 7,5 8 12,1

P 2-350 0 0 0,5 4,5 10,1 8,1

P 4-500 0 0 0,2 5,1 0,7 5,2

Vzorek
0% úbytek 10% úbytek 40% úbytek

hmotnosti pevnosti hmotnosti pevnosti hmotnosti pevnosti 

P 1,8-300 0,5 0,1 1,7 16,3 14,5 46

P 2-350 0,4 0 1,4 6,3 23,5 45,7

P 4-500 0,4 0 1,5 8 1,5 16,6

Vzorek
0% úbytek 10% úbytek 40% úbytek

suché mokré

P1,8-300 2,05 1,69

P 2-350 2,24 2,13

P 4-500 4,60 3,86

Vzorek
Pevnost v tlaku [MPa]
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Výborný, J. et al.: Frost Resistance of Blocks of Aerated
Concrete

The article presents the results of frost resistance meas-
urements of three different products of aerated concrete
commonly used in the building industry. The tests go
beyond the framework of the codes in force for three
moisture states thus allowing a more accurate prediction
of the structure’s life. The experiments are in good
accord with the results of pore distribution measure-
ments. 

Výborný, J. u. a.: Frostbeständigkeit von Porenbeton-
Formteilen 

Im Artikel werden die Ergebnisse der Messung der Frost-
beständigkeit von drei verschiedenen Porenbetonerzeug-
nissen angeführt, die üblicherweise im Bauwesen eingeset-
zt werden. Die Prüfungen wurden über den Rahmen der
geltenden Normen hinaus für drei Feuchtigkeitszustände
durchgeführt, was eine genauere Voraussage der Lebens-
dauer der Konstruktion ermöglicht. Die durchgeführten
Versuche weisen Übereinstimmung mit den Ergebnissen
der Messung der Porendistribution auf. 

Procházka, J. a kol.
Stabilita historických objektů 

Česká technika – Nakladatelství ČVUT, Praha, 2011, 229 s.

Začátkem roku vyšla jako shrnutí
výsledků řešení projektu Gran-
tové agentury ČR 103/07/ /1522
monografie „Stabilita historic-
kých objektů“. Projekt byl za-
měřen na řešení mezioborového
problému, na vývoj metodiky
systematického sledování stabili-
ty historických objektů a hodno-
cení jejich stavu v souvislosti s op-
timalizováním způsobů preven-

tivní ochrany před nevratným poškozením. 
Monografie je rozdělena do pěti kapitol, první se zabývá
v krátkém úvodu historií budování Pražského hradu a dů-
vody komplexního sledování a jeho vývoje v letech před-
cházejících řešení projektu. 
Kapitola s ilustrujícím názvem „Vztažná sí� pro sledování
prostorových posunů areálu Pražského hradu jako celku a
pro sledování svislých a vodorovných posunů jednotlivých
objektů popisuje důvody pro zřízení vztažné sítě, její tech-
nické řešení zahrnující geodetickou a geotechnickou část a
také různé postupy jejího zpracování a analýzy zjištěných
posunů.
Následující kapitola „Sledování posunů a přetvoření objektů
Pražského hradu a jejich analýzy“ popisuje významné
objekty Pražského hradu vybrané pro periodická geodetická
a geotechnická monitorování. Mezi tyto objekty patřila např.
katedrála sv. Víta, Královský letohrádek Belveder nebo
bazilika sv. Jiří. Podrobně je zmíněno budování geotech-
nických vrtů a vyhodnocení vrtných jader a osazení ná-
klonoměrných desek spolu s výsledky jejich měření. Dále je
popisováno sledování změn historických objektů geodetic-
kými metodami spolu s podrobnými výsledky ve formě
grafů a doprovázených grafickým znázorněním umístění

monitorovaných bodů, zejména jde o sledování náklonů a
svislých posunů.
V kapitole „Statické analýzy včetně numerických modelů“
jsou využity výsledky předchozích sledování, je určován
vliv teploty na dilatační chování jednoho pole katedrály sv.
Víta, provedena analýza rozložení sil v klenbě Vladislav-
ského sálu a určován vliv stavebních oprav severní věže ba-
ziliky sv. Jiří na její náklon. 
Předposlední kapitola obsahuje spíše rekapitulaci publiko-
vaných výsledků v rámci výše uvedeného projektu než shr-
nutí a závěry, jak by napovídal její název. To je provedeno
až v kapitole poslední, a to velmi krátce v českém a anglic-
kém souhrnu.
Publikace s barevnými přílohami je doplněna množstvím
obrázků, grafů a tabulek. Z geodetického hlediska je zají-
mavá velká využitých metod od polygonových pořadů,
trigonometrického měření, přesné nivelace až po globální
navigační systémy a částečně i fotogrammetrii, z moderních
metod chybí snad jen 3D skenování, které by mohlo poskyt-
nout úplnější obraz o změnách konstrukcí v čase, bohužel
však s nižší a nedostatečnou přesností. Za velmi zajímavou
lze označit velikost a rozmanitost změn vznikajících vlivem
teploty u komplikovaných a v některých případech ne zcela
dokumentovaných konstrukcí, které velmi ztěžují odlišení
nevratných změn od změn sezónních. Také není obvyklé
použití speciálních značek pro signalizaci sledovaných
bodů, které lze s vysokou přesností opakovaně stabilizovat a
v mezidobí nepoškozují vzhled památkového objektu.
Unikátní jsou také použité stabilizace a signalizace pro geo-
detické přístroje a cíle na geotechnických vrtech. Jednotlivé
geodetické metody měření a zpracování použité při kom-
plexním monitorování historických objektů v areálu Praž-
ského hradu, který je součástí světového dědictví UNESCO,
nejsou výjimečné samy o sobě, výlučnost řešení celého
problému spočívá v syntéze většího množství metod měření
a také v mezioborovém zpracování. 

Martin Štroner
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Snižování povodňových a erozních účinků 
povrchového odtoku agrárními valy v krajině

prof. Ing. Pavel KOVÁŘ, DrSc.
Ing. Darina VAŠŠOVÁ

Ing. Michaela HRABALÍKOVÁ
ČZU – Fakulta životního prostředí

Praha

Článek prezentuje výsledky simulace povrchového od-
toku modelem KINFIL, jehož hydraulické půdní para-
metry byly stanoveny na základě terénního měření v lo-
kalitě Verneřice. V řešeném území se vyskytují agrární
valy. Hydraulické vlastnosti těles agrárních valů snižují
přirozeně výšku efektivních přívalových deš�ů účastní-
cích se rychlého povrchového odtoku a omezují škodlivé
erozní účinky, zejména pokud jsou valy orientovány ve
směru vrstevnic.

Úvod
Struktura krajiny je jedním z nejvýznamnějších faktorů

ovlivňujících biodiverzitu, prostorovou rozmanitost a ekolo-
gickou hodnotu krajiny [11]. Tyto faktory krajiny se mění
v čase a v prostoru jak přírodními vlivy, tak hospodářskou
činností jejích uživatelů. V některých příhraničních oblas-
tech České republiky je možno pozorovat v krajině prvky
s převládajícím parametrem délky, jejichž původ je antropo-
genní a sahá až do středověku, do období kolonizace země
[13]. Tyto zbytky krajinných prvků jsou historickým dědic-
tvím vývoje osídlování venkovské krajiny a dodnes nesou
staročeský název „plužina“. Tyto krajinné prvky nejstarší
doby jsou také dokumentovány v původních katastrálních
mapách [19], mají půdorys hřebenového nebo radiálního
tvaru, směřujícího z centra osídlení a jsou charakteristické
protáhlou podobou písmene „S“. Plužiny naznačují pozůsta-
tek osídlování a je třeba je odlišit od krajinných prvků extra-
vilánu, především agrárních valů, stupňů a teras. Tyto kra-
jinné prvky vznikaly později než plužiny jako důsledek
zemědělského hospodaření, otáčení směru orby (souvra�),
sběrem kamene z polí a luk nebo ochranou proti erozi [2].
Agrární valy jsou vytvořené snosem kamene a jejich rozmě-
ry se pohybují od 0,3 m do 2,0 m výšky a od 2,0 m do 7,0 m
šířky. Vznikaly v lokalitách převážně s mírným sklonem,
zatímco stupně a terasy se zakládaly v území většího sklonu
a tvořily současně protierozní systém ochrany polí. Všechny
takové historické pozůstatky středověké krajiny mají důleži-
té krajinotvorné a stabilizační vlastnosti [18], [17]. Bohužel,
tyto zajímavé a důležité prvky z dnešní krajiny poměrně
rychle mizí [23] a jejich estetická, ekologická a stabilizační
funkce krajiny se tak navždy vytrácí.

Způsob využití krajiny (land use) je významnou charakte-
ristikou a značně ovlivňuje její hydrologické vlastnosti,
zejména retenci a akumulaci vody i retardaci odtoku. V pří-
padě agrárních valů, tvořených podélnými tělesy sebraných
kamenů a balvanů z přilehlých pozemků, jde o historický
proces ochrany pozemků a intenzifikace zemědělské činnos-
ti, tedy o přímý antropogenní zásah [15] ovlivňující i geo-
morfologické vlastnosti pozemku. Studie Machové a Elzni-
cové [15] se zabývá analýzou vývoje agrárních valů od roku

1938 a zachycuje stav až do současnosti i vzhledem ke sklo-
nitosti svahů, na kterých se sledované valy nacházely nebo
nacházejí. Význam valů je popsán v kontextu zastoupení i
ostatních krajinných prvků ve studované oblasti. Výskyt
agrárních valů je zmíněn i v dalším článku autorek Macho-
vé a Elznicové [14], který vyšel o rok dříve. Nejvíce těchto
antropogenních krajinných útvarů je popsáno v Krušnohoří
(Adolfov, Fojtovice, Knínice, Libouchec aj.) a severní části
Českého středohoří (Oblík, Verneřice aj.).

V lokalitách oblasti Verneřicka (okres Ústí nad Labem)
byla v minulosti vykonávána převážně extenzivní zeměděl-
ská činnost. Pro pěstování plodin a pastvu hospodářských
zvířat na méně svažitých pozemcích nebyla ve skutečnosti
nutná orientace podélné osy agrárního valu ve směru vrstev-
nic z důvodu ochrany pozemku. Historicky šlo spíše o tvar
pozemků, majetkové vztahy a způsob tehdejšího obdělávání
půdy. Na svažitých pozemcích je však orientace jejich po-
délné osy ve směru vrstevnic velmi důležitá, zvláště z hle-
diska hydrologického a protierozního, jako bariéra přerušu-
jící povrchový ron s možností jeho infiltrace. Různé uspořá-
dání valů je ukázáno na obr. 1 z oblasti Verneřice, v němž
valy č. 1 jsou uspořádány vrstevnicově, č. 2 a č. 3 spádnico-

Obr. 1. Oblast Verneřicka s různou orientací agrárních valů

Obr. 2. Oblast Verneřicka s různou orientací agrárních valů
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vě. Obecný příklad reliéfu agrárního valu s třípatrovou vege-
tací ukazuje obr. 2. Schéma vrstevnicově orientovaných va-
lů, jež mají ochrannou hydrologickou a protierozní funkci na
svažitém pozemku, znázorňuje obr. 3. Rozbor hydrologické
a protierozní funkce agrárních valů ve smyslu biotechnické-
ho opatření je předmětem tohoto článku a navazuje na pří-
spěvek [24].

Materiál a metody
Ochranná hydrologická funkce vrstevnicově orientova-

ných agrárních valů zmírňuje zejména negativní dopady
vyvolané extrémními přívalovými dešti a jimi způsobeným
povrchovým odtokem. Dále bylo zjištěno, že tyto valy jsou
výrazně propustnější než povrchové půdy ležící mezi valy.
Agrární val lze tedy považovat za jistý prvek biotechnické-
ho opatření s drenážními a vsakovacími vlastnostmi, který
může tlumit povrchový odtok a působit jako „infiltrační 
liniové prostředí“ [24]. Tento krajinný prvek, je-li uspořádán
jinak než ve směru povrchového odtoku, lze tedy považovat
za ochranné opatření a zařadit ho do systému charakteristik
ovlivňujících tvorbu povrchového odtoku a transport splave-
nin. Z obrázku 4 je patrno, že biotechnická opatření realizo-
vaná na svazích povodí (délka svahu a propustnost půdy),
využití pozemků (trvalý travní porost) i management povo-
dí (pozemkové úpravy – agrární valy) jsou opatření účinná a
měla by zlepšit odtokový režim i z extrémních srážek. To je
evidentní již z principiálního pohledu na srážko-odtokový
proces. Jde však o to, abychom kvantifikovali řešení tohoto
procesu a znali odpově� na otázky, do jaké míry můžeme
zmírnit povrchové odtoky vrstevnicově založenými agrární-
mi valy.

Experimentální plocha
Experimentální odtokovou plochou je malé povodí s horní

rozvodnicí na jižní straně území Verneřice 1. Povodí nekon-
čí jedním uzávěrovým profilem, ale otevřeným vrstevnico-
vým profilem šířky 475 m, pokračujícím do dolní části hyd-
rologického povodí, které však již není předmětem analýzy.
Zkoumané území má tvar nepravidelného šestiúhelníku
o ploše 40,1 ha, o průměrném sklonu 8 %, s osmi dílčími
odtokovými plochami (DP1-DP8) a stejným počtem agrár-
ních valů. Jednotlivá šířka těchto ploch je 335-534 m, délka
70-165 m s hospodářským využitím jako trvalé travní poros-
ty, okrajově les, část plochy tvoří agrární val. Podrobné
údaje geometrických faktorů povodí poskytuje tab. 6, celko-
vou situaci obr. 5. Průměrné roční teploty v území se pohy-
bují mezi 7,0-7,5 ˚C, dlouhodobý roční srážkový úhrn mezi
600-700 mm. Vyskytují se zde výlevy čedičových hornin, na
některých místech i pískovcové sedimenty a slínovce. Půdní
poměry určují mezotrofní až eutrofní kambizemě a luvické
hnědozemě. Půdy lze charakterizovat jako hlinité až písči-
tohlinité s poměrně vysokou propustností.

Obr. 3. Schéma vrstevnicově uspořádaných valů chránících 
pozemek proti účinkům povrchového odtoku  (schematicky jsou

zobrazeny oblasti měření rychlosti infiltrace na valech 
a mezi nimi na trvalých travních porostech)

Obr. 4. Fyzicko-geografické charakteristiky a management povodí
ovlivňující tvorbu povrchového odtoku a transport splavenin

Mimo val Na valu

K s  = 8,10 · 10–6 m·s–1 K s  = 3,58 · 10–5 m·s–1

S  = 2,16  · 10–4 m·s–1 S  = 2,38 · 10–4 m·s–1

R  = 0,997 R  = 0,999

Tab. 1. Nasycená hydraulická vodivost Ks a sorptivita S, 
Verneřice (lokalita 1)

2 5 10 20 50 100

3,6 41,8 49,0 56,5 65,7 79,2

Doba opakování N  [roky]
Návrhový 

déš�
P1,N  [mm]

Tab. 2. Jednodenní maximální srážkové úhrny P1d,N

ve stanici Ústí n. L.–Kočkov 

P 1d,N [mm] 10´ 20´ 30´ 60´ 90´ 120´ 300´

2 30,6 10,1 12,4 14 16,3 17,6 18,6 22,4

5 41,8 14,7 18,2 20,7 24,8 26,9 28,4 32,8

10 49 17,6 22,4 25,7 30,7 33,3 35,2 39,8

20 56,5 21,5 27,4 31,6 38 41,1 43,5 47,9

50 65,7 26,3 33,8 39,2 47,5 51,5 54,6 58,5

100 79,2 32,5 42,1 49,1 59,4 64,4 68,1 72

t  [min]N 
[roky]

Tab. 3. Maximální výška návrhové srážky Pt,N

krátkého trvání pro stanici Ústí n. L. 

P 1d,N [mm] 10´ 20´ 30´ 60´ 90´ 120´ 300´

2 30,6 1,01 0,62 0,47 0,27 0,2 0,16 0,07

5 41,8 1,47 0,91 0,69 0,41 0,3 0,24 0,11

10 49,0 1,76 1,12 0,86 0,51 0,37 0,29 0,13

20 56,5 2,15 1,37 1,05 0,63 0,46 0,36 0,16

50 65,7 2,63 1,69 1,31 0,79 0,57 0,45 0,19

100 79,2 3,25 2,11 1,64 0,99 0,72 0,57 0,24

t  [min]N 
[roky]

Tab. 4. Maximální intenzita návrhových deš�ů it,N

krátkého trvání pro stanici Ústí n. L. [mm·min–1]
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Terénní měření

K řešení problematiky byly využity výsledky projektu
MZe ČR QH 82126/2008 „Zajištění harmonizace krajino-
tvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a
teras pro diverzifikaci aktivit na venkově“. Tento projekt
řeší ČZU Praha, FŽP, KBÚK v koordinaci s UJEP Ústí nad
Labem. V letech 2009-2010 bylo prováděno měření infilt-
račních procesů v povrchových vrstvách půdy v oblastech
s agrárními valy [9], [24]. Cílem bylo zjistit hodnoty infilt-
račních a hydrofyzikálních charakteristik na území mezi
agrárními valy a na valech. Protože taková měření zřejmě
dosud nebyla prováděna [1], je možné získané výsledky
považovat za ojedinělé [24].

Výsledkem je vyhodnocení parametrů infiltrační Richard-
sovy rovnice [10] a Philipova řešení nestacionární infiltrace
[22]. Zkrácená Philipova rovnice vyjadřující kumulativní
infiltraci, která byla použita pro regresní stanovení hodnot
parametrů, tj. nasycené hydraulické vodivosti Ks [m·s–1] a

sorptivity S [m·s–1/2], má tvar

(1)

Rychlost (intenzitu) infiltrace v(t) lze získat derivací této
rovnice v čase, kdy platí

(2)

Zdůrazňujeme, že jde o jisté zjednodušení, kdy oba druhé
členy pravé strany obou rovnic jsou obecnými parametry A,
které se zjednodušeně uvádějí jako koeficient nasycené hyd-
raulické vodivosti Ks [m·s–1]. Toto zjednodušení neplatí
obecně, ale jako parametr matematického modelu jej lze po-
užít. Hodnoty získané měřením kumulativní infiltrace v ob-
lasti Verneřicka na lokalitě 1 (obr. 1), prováděným dvouvál-
covou metodou, byly použity k výpočtům dle Philipovy rov-
nice (1). Metodou nelineární regrese byl stanoven parametr
sorptivity S a parametr nasycené hydraulické vodivosti Ks

spolu s koeficientem korelace R v lokalitách mezi valy a na
valech. Parametry jsou podrobně uvedeny v literatuře [24] a
v tab. 1.

Z analýzy výsledků kumulativní infiltrace vyplývá, že
hodnoty nasycené hydraulické vodivosti ukazují průměrnou
propustnost agrárních valů až 4,5krát vyšší (Ks = 3,58 · 10–5

m·s–1) v porovnání s propustnostmi naměřenými mimo valy
(Ks = 8,10 · 10–6 m·s–1) lokality č. 1 Verneřicka.

Přívalové deště
Experimentální lokalita (č. 1 Verneřice) nemá pro měření

srážek meteorologickou ani limnigrafickou stanici pro měře-
ní průtoků, protože povodí nemá vyvinutou hydrografickou
sí�. Pro určení krátkých přívalových deš�ů proto byla vybrá-
na metoda redukce jednodenních maximálních úhrnů P1d,N

[6] nejbližší stanice Ústí n. L.–Kočkov pro dobu opakování
N = 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let (tab. 2).

Z maximálních denních srážkových úhrnů byly vypočteny
modelem RAIN_red redukované srážkové úhrny pro krátké
trvání deště a různou dobu opakování podle vztahů

, (3)

(4)

Redukční koeficienty a, c byly odvozeny podle metodiky
[6]. Vypočtenou výšku přívalových deš�ů ukazuje tab. 3,
která je zpracována v závislosti na době trvání a době opa-
kování.

Obdobně je tomu i v tab. 4, která obsahuje vypočtenou
intenzitu návrhových deš�ů krátkého trvání. Vzhledem k ma-
lé ploše experimentálního povodí (lokalita 1) má nejvíce po-
tenciálně rizikových srážkových případů. Tyto rizikové deš-
tě krátkého trvání byly vybrány k simulacím srážko-odtoko-
vých případů modelem KINFIL. Obrázek 5 představuje
Experimentální odtokovou plochu (část povodí) o rozloze
40,07 ha, rozdělenou geometrizací celkové odtokové plochy
na 8 dílčích ploch (DP). Jednotlivé dílčí plochy jsou odděle-
ny agrárními valy průměrné šířky 5,0 m. Délka valů je
různá, ve výpočtu odtoku byla vyjádřena v procentech. Prů-
měrný sklon J = 0,08. Výměru dílčích ploch DP1-DP8 (včet-
ně ploch valů) uvádí tab. 5.

DP1 DP2 DP3 DP4 DP56 DP6 DP7 DP8

2,524 4,84 2,419 4,21 5,959 8,167 7,608 4,345

Plocha
[ha]

Tab. 5. Výměra dílčích odtokových ploch (viz obr. 5)

Plocha
Průměrný 

sklon
Průměrná 

šířka
Délka

[ha] [-] [m] [m] louka les val

DP1 2,524 0,08 335 70 90,2 3,2 6,6

DP2 4,84 0,08 383 130 91,3 4,8 3,9

DP3 2,419 0,08 426 60 87,5 3,7 8,8

DP4 4,21 0,08 462 93 93,4 0 6,6

DP5 5,959 0,08 496 125 96,2 0 3,8

DP6 8,167 0,08 534 165 87,1 9,6 3,3

DP7 7,608 0,08 525 150 85,8 12,5 1,7

DP8 4,345 0,08 475 99 91 3,5 5,5

Povodí
Využití pozemku [%]

Tab. 6. Schematizace povodí Verneřice 1 pro model KINFIL

Obr. 5. Odtoková plocha Verneřice 1 s agrárními valy
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Při dalším řešení odtoku z extrémních návrhových deš�ů
byly respektovány geometrické parametry agrárních valů,
jejichž celková délka L = 3 338 m, šířka je 3,6-7,1 m, prů-
měrný rozchod valů 94 m a úhel mezi průmětem valů a vrs-
tevnicemi 7 .̊

Model KINFIL
Model, založený na kombinaci teorie infiltrace a transfor-

mace přímého odtoku kinematickou vlnou, se osvědčil
v řadě experimentálních povodí při rekonstrukci historic-
kých povodňových případů nebo scénářů [7], [5]. Používá
fyzikálně geometrické (fyziografické), hydraulické a klima-
tické parametry povodí, které se dají určit z mapových a ji-
ných podkladů při absenci přímých pozorování a při zohled-
nění důsledků antropogenní činnosti v povodí. Model je ur-
čen přednostně pro stanovení návrhových průtoků pro „ka-
librační a validační situace“ dané hospodářskou činností, ja-
ko je změna kultur, odlesnění, urbanizace aj.

Současná verze modelu KINFIL je založena na infiltrační
teorii Greena a Ampta se zavedením koncepce „výtopy“ dle
Morel-Seytouxe [21], [20]:

(5)

(6)

(7)

kde Ks je nasycená hydraulická vodivost [m·s–1], zf hloubka
infiltrační fronty [m], θs nasycená půdní vlhkost [-], θI počá-
teční půdní vlhkost [-], Hf sací tlak pod infiltrační frontou
[m], i intenzita deště [m·s–1], Sf retenční součinitel sacího
tlaku [m], tp doba výtopy [s], t čas [s].

Druhým komponentem modelu je jeho část simulující
postup a transformaci povrchového odtoku. Rovnice popisu-
je neustálený pohyb aproximovaný kinematickou vlnou (po
zanedbání nevýznamných rychlostních členů dynamické St.
Venantovy rovnice) po ploše skloněné rovinné desky

(8)

kde h, t, x jsou souřadnice hloubky [m], času [s] a polohy
[m], α, m hydraulické parametry a re(t) je intenzita efektiv-
ního deště [m·s–1].

Rovnice (8) je převedena do tvaru konečných diferencí a
řešena explicitním numerickým schématem Laxe a Wend-
roffa [12]. Pro praktické řešení je povodí rozděleno na sub-
povodí do kaskád desek o přibližně obdobných sklonech tak,
aby simulace topografických ploch odpovídala fragmentaci
odtokové situace. Počáteční podmínky řešení Lax-Wendrof-
fova schématu jsou dány, jestliže h (x, 0) = 0 pro všechna x.
Horní okrajová podmínka je dána polohou každé rovinné
desky v kaskádě.

Data a výsledky simulace 
Topografické rozdělení experimentálního povodí na dílčí

polohy bylo provedeno v GIS ArcInfo. Jako základ byla po-
užita digitální topologicko-vektorová data ZABAGED 
1 : 10 000, obsahující polohopis a výškopis. V programu

ArcInfo firmy ESRI byly na základě dodaných dat vykresle-
ny hranice experimentálního povodí a dílčí povodí 1-8. Sva-
žitost území je jednotná (8 %). Experimentální povodí je
vykresleno na obr. 5, geometrické a hospodářské údaje
obsahuje tab. 6.

Schematizace povodí je dobře patrná z obr. 5. Její použití
se již ověřovalo na řadě případů, kde bylo povodí vybaveno
srážkovými a limnigrafickými registry [7], [8]. Určitým pro-
blémem je vždy určení Manningovy drsnosti n, v příspěvku
se použily hodnoty doporučené v literatuře [4], [16], pro
trvalé travní porosty n = 0,100, les n = 0,150-0,200. U agrár-
ních valů byla odhadnuta Manningova drsnost n = 0,300.
Domníváme se, že pro extrémní odtoky z návrhových deš�ů

opakování trvání výška bez valů s valy bez valů s valy
N  [roky] t d  [min] R  [mm] RE REH Q  QH 

2 10 10,1 1,26 – – –

2 20 12,4 0,33 – – –

2 30 14 – – – –

2 60 16,3 – – – –

2 120 18,6 – – – –

5 10 14,7 4,93 0,12 0,206 –

5 20 18,2 2,85 – 0,086 –

5 30 20,7 1,6 – 0,032 –

5 60 24,8 0,27 – – –

5 120 28,4 – – – –

10 10 17,6 7,54 0,85 0,419 0,011

10 20 22,4 6,52 0,14 0,329 0,001

10 30 25,7 4,77 – 0,192 –

10 60 30,7 1,43 – – –

10 120 35,9 – – – –

20 10 21,5 11,24 3,09 0,818 0,096

20 20 27,4 11,2 0,22 0,813 0,001

20 30 31,6 10,11 – 0,681 –

20 60 38 5,06 – 0,215 –

20 120 43,5 – – – –

50 10 26,3 15,8 7,05 1,46 0,373

50 20 33,8 17,4 2,37 1,706 0,06

50 30 39,2 12,78 0,12 1,01 0,003

50 60 47,5 12,14 – 0,9 –

50 120 54,6 3,53 – – –

100 10 32,5 21,83 12,91 2,514 1,041

100 20 42,1 25,58 8,49 3,182 0,489

100 30 49,1 27,29 3,96 3,595 0,144

100 60 59,4 23,62 0,66 0,496 0,007

100 120 68,1 11,98 – – –

Návrhový 
déš�

Efektivní 
déš� [mm]

Kulminace odtoku 

[m3·s–1]

Tab. 7. Hlavní parametry deš�ů a kulminačních průtoků na
odtokové ploše Verneřice 1 bez agrárních valů a s valy
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při opakování N = 20-100 let tyto drsnosti a turbulence prou-
dění odpovídají skutečnosti. Pro poměrně krátkou dráhu
odtoku (viz odtokovou délku 60-165 m v tab. 6) a homogen-
ního sklonu svahu nebylo třeba dílčí povodí členit do kaskád
desek k simulaci modelem KINFIL.

Cílem článku je však porovnání funkce agrárních valů při
extrémních srážko-odtokových případech pro různou dobu
opakování. Byla provedena modelová simulace pro všechny
srážko-odtokové případy doby opakování návrhových deš�ů
N = 2-100 let a dobu jejich trvání td = 10’, 20’, 30’, 60’, 90’
a 120’ jak pro základní scénář bez agrárních valů, tak i s ni-
mi (tab. 7). Proto se využitím GIS vytvořilo uspořádání díl-
čích ploch (fragmentace) reflektující skutečnost, že každá
z nich má jeden ochranný biotechnický prvek v podobě

agrárního valu. Jejich rozměry odpovídají skutečnosti.
Řešení modelem KINFIL bylo použito pro oba scénáře, tj.

bez valů a s nimi. Byly řešeny infiltrace a hyetogramy efek-
tivních deš�ů a jejich transformace do finálních hydrogramů.
Bylo zjištěno, že deště N = 2, 5 a 10 let sice vyvolávají malé
efektivní deště, ale natolik nízké, že povrchové odtoky
z nich vytvořené jsou zanedbatelné. Skutečně nebez-
pečné deště vytvářejí povrchové odtoky až u deš�ů s dobou
opakování N = 20, 50 a 100 let u scénářů bez agrárních valů.
Ochranný účinek těchto valů je však poměrně robustní.
Grafy na obr. 6 ukazují nejnebezpečnější situace, které vzni-
kají zvláště u průtoku ze stoletých návrhových deš�ů. Para-
metry deš�ů a kulminace průtoků na ploše povodí Verneřice 1
poskytuje tab. 7. Průtoky Q20 (10’), Q50 (10’ a 20’) a Q100 (10’,

20’ a 30’) jsou vyznačeny
jako relativně nejnebezpeč-
nější.

Závěry
Na základě předchozího

rozboru výsledků terénního
měření infiltrace a simulač-
ních výpočtů modelem KIN-
FIL na povodí Verneřice 1 je
možno učinit následující zá-
věry:

– Agrární valy mají odlišné
hydrofyzikální vlastnosti než
území s trvalými travními
porosty mezi nimi, zejména
několikanásobně vyšší inten-
zitu infiltrace. V důsledku příz-
nivých infiltračních vlast-
ností působí jako infiltrační a
protierozní biotechnické opa-
tření ke snižování povrcho-
vého odtoku. Je rovněž mož-
né předpokládat jejich přízni-
vý vliv na vodní režim i v ob-
dobí sucha.

– Simulační výpočty mode-
lem KINFIL prokázaly, že
v důsledku příznivých infilt-
račních vlastností půd na
povodí Verneřice 1 je výška
povrchových odtoků (efek-
tivní deště) dvouletých, pěti-
letých a desetiletých deš�ů
zanedbatelná (tab. 4). U deš-
�ů s N = 20, 50 a 100 let by již
tyto deště a průtoky z nich
bez ochranného účinku agrár-
ních valů byly nebezpečné,
ale valy je svou infiltrační
kapacitou a hydraulickou drs-
ností efektivně redukují.
U nejnebezpečnějšího Q100

(10’) je průtok z návrhového
deště redukován valy z hod-
noty 2,5 m3·s–1 na 1,0 m3·s–1

(tj. o 60 %).

– Hydraulické proměnné
charakterizující proces prou-
dového odtoku, tj. hloubky
proudu, rychlosti a tangen-Obr. 6. Porovnání hydrogramů odtokové plochy Verneřice 1 bez agrárních valů a s valy
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ciální napětí, upozorňují, že u odtoků s opakováním čas-
tějším než N = 10 let již valy evidentně chrání trvalý trav-
ní porost před erozí. Modelové výpočty pro alternativu
bez agrárních valů i s nimi poskytují výsledky nevymíla-
cích rychlostí a tangenciálních napětí na lučních porostech
vždy příznivé proti vodní erozi. Pokud by se tyto pozem-
ky opět změnily na ornou půdu, jistě by tomu tak v dů-
sledku změny kritických tangenciálních napětí půdy ne-
kryté trvalým travním porostem nebylo.

V současné době hydrologických extrémů, jakými jsou
přívalové srážky, má výzkum směřující k ochraně krajiny a
jejího vodního režimu nezanedbatelný význam.

Článek vznikl za podpory projektu NAZV 08-82126
MZE ČR „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydro-
logické a produkční funkce agrárních valů a teras pro
diverzifikaci aktivit na venkově“.
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Kovář, P.  et al.: Limiting Flood and Erosion Effects of
Surface Runoff with Agrarian hedgerows in the Landscape

This article present the outcomes of the surface runoff
simulation using the KINFIL model, whose hydraulic
soil parameters were determined based on field measure-
ment in the site of Verneřice. The studied land contains
agrarian hedgerows. Hydraulic properties of the bodies
of agrarian hedgerows naturally reduce the quantity of
torrential rains participating in the process of fast sur-
face runoff and harmful erosion effects, particularly if
the hedgerows are oriented in the direction of level lines.

Kovář, P. u. a.: Verringerung der Hochwasser- und
Erosionswirkungen des Oberflächenabflusses durch
niedrige Steinmauern zwischen Feldern und Wiesen 

Der Artikel präsentiert die Ergebnisse einer Simulation
des Oberflächenabflusses mit dem Modell KINFIL,
dessen hydraulische Bodenparameter aufgrund einer
Feldmessung in der Lokalität Verneřice bestimmt wur-
den. In dem betreffenden Gebiet gibt es niedrige
Steinmauern zwischen Feldern und Wiesen (sog.
Agrarwälle). Die hydraulischen Eigenschaften der
Agrarwälle verringern in natürlicher Weise die Höhe
der sich am Prozess des schnellen Abflusses beteiligen-
den effektiven Schlagregen und die schädlichen
Erosionswirkungen, insbesondere dort, wo die Wälle
bzw. Mauern in Richtung der Höhenschichtlinien orien-
tiert sind.
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