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Stanovení směrných úrovní spolehlivosti 
pro stavební konstrukce

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

ČVUT v Praze – Kloknerův ústav

Úvod
Národní i mezinárodní dokumenty pro navrhování staveb-

ních konstrukcí doporučují rozdílné hodnoty směrných
úrovní spolehlivosti. V souladu s ČSN ISO 2394 [1] lze opti-
mální úroveň spolehlivosti stanovit na základě minimalizace
nákladů na konstrukci a očekávaných následků poruchy se
zřetelem na návrhovou dobu životnosti. Tomuto postupu se
věnuje předložená studie.

Podle ČSN EN 1990 [2] se návrhová doba životnosti uva-
žuje jako „doba, po kterou má být konstrukce používána pro
stanovený účel při běžné údržbě, avšak bez nutnosti zásad-
nější opravy“. ČSN EN 1990 [2] uvádí pro různé konstruk-
ce indikativní návrhové životnosti v rozmezí 10 až 100 let.
Směrné hodnoty indexu spolehlivosti jsou doporučeny pro
dvě referenční doby (1 rok a 50 let, viz tab. 1). Není zřejmá
přímá souvislost s návrhovou dobou životnosti, která může
být obecně odlišná od referenční doby.

Zdůrazníme, že referenční doba je interval, pro který jsou
k dispozici charakteristiky časově proměnných veličin a pro
který se stanoví pravděpodobnost poruchy. Pojem „referen-
ční doba“ se tedy může lišit od pojmu „návrhová doba život-
nosti“. Záměna obou pojmů může vést k nedorozumění
a chybnému rozhodnutí.

Poznamenáme, že dvojice indexů spolehlivosti uvedené
v tab. 1 pro 1 rok a 50 let odpovídají pro každou třídu spo-
lehlivosti RC stejné úrovni. Praktické využití těchto hodnot

však závisí na referenční době uvažované při ověření spo-
lehlivosti. Volba referenční doby může souviset s dostupný-
mi statistickými údaji o časově proměnných veličinách
(užitná zatížení, zatížení větrem, zemětřesení atd.).

Uvažujme např. konstrukci třídy spolehlivosti RC2 s ná-
vrhovou dobou životnosti 50 let. Hodnota β = 3,8 by se pak
měla použít společně s pravděpodobnostními modely
základních veličin vztažených k tomuto období (např. pade-
sátiletých maxim zatížení sněhem na zemi). Stejné úrovně
spolehlivosti se dosáhne, pokud se uváží směrná hodnota 
β = 4,7 společně s teoretickými modely vztaženými k jedno-
mu roku.

ČSN ISO 2394 [1] uvádí indikativní směrné hodnoty in-
dexu spolehlivosti pro návrhovou dobu životnosti v závis-
losti nejen na následcích poruchy, ale také na relativních
nákladech na zajištění spolehlivosti (tab. 2).

Podobná doporučení obsahuje pravděpodobnostní mode-
lová příručka Joint Committee on Structural Safety JCSS
(Společná komise pro bezpečnost konstrukcí) [3], viz tab. 3.
Doporučené směrné hodnoty indexu spolehlivosti jsou také
vztaženy k následkům poruchy a k relativním nákladům na
zajištění spolehlivosti, avšak pro referenční dobu jednoho
roku. Podobně jako v ČSN EN 1990 [2] uvádí příručka [3]
třídy následků poruchy. Tyto třídy jsou vztaženy k poměru
nákladů ρ (tab. 3), který se stanoví z podílu mezi:

– součtem nákladů na konstrukci a očekávaných následků
poruchy,

– nákladů na konstrukci.

1 rok 50 let

RC3 vysoké 5,2 4,3
mosty, budovy 
pro veřejnost

RC2 střední 4,7 3,8
obytné a administrativní 
budovy

RC1 malé 4,2 3,3 zemědělské stavby

Třída 
spolehlivosti

Následky 
poruchy

Index spolehlivosti β 
pro referenční dobu Příklad pozemních

a inženýrských staveb

Tab. 1. Doporučené minimální hodnoty indexu spolehlivosti β
pro mezní stavy únosnosti [2]

Tab. 2. Příklad směrných hodnot indexu spolehlivosti vztažených 
k návrhové době životnosti [1]

velmi malé malé střední vysoké

vysoké 0 1,5 2,3 3,1

střední 1,3 2,3 3,1 3,8

nízké 2,3 3,1 3,8 4,3

Relativní náklady 
na zajištění 
spolehlivosti

Následky poruchy

Platné dokumenty pro navrhování stavebních konstrukcí uvádějí značně rozdílné směrné úrovně spolehlivosti.
V článku se odvozují směrné hodnoty indexu spolehlivosti s využitím pravděpodobnostní optimalizace. Teoretickou
studii doplňují doporučení pro praktické aplikace. Ukazuje se, že optimální úroveň spolehlivosti závisí především na
poměru následků poruchy a jednotkových nákladů optimalizovaného parametru, méně pak na návrhové době život-
nosti.

Assessment of the target reliability levels for building structures

The target reliability levels provided in various codes for structural design are inconsistent. In the presented article 
target reliability indices are derived using probabilistic cost optimisation. The theoretical study is supplemented by
practical recommendations. It appears that the optimum reliability indices primarily depend on the ratio of the cost of
structural failure and the cost per unit of the decision parameter influencing structural reliability.
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Oba dokumenty [1], [3] tedy uvádějí nižší indexy spoleh-
livosti než ČSN EN 1990 [2], a to dokonce i pro „malé rela-
tivní náklady na zajištění spolehlivosti“. Všechny dokumen-
ty [1]-[3] pak vztahují směrné úrovně spolehlivosti k růz-
ným referenčním dobám. S výjimkou ČSN ISO 2394 [1]
není navíc zřejmý vztah mezi návrhovou dobou životnosti a
směrnou úrovní spolehlivosti, a není tedy jasné, jaká hodno-
ta indexu spolehlivosti by se měla použít pro návrhovou
dobu životnosti odlišnou od 50 let (např. 10 let).

Článek se proto zaměřuje na objasnění vztahu mezi návr-
hovou dobou životnosti a směrnou úrovní spolehlivosti. Pos-
kytuje návod na stanovení směrné úrovně spolehlivosti pro
danou návrhovou dobu životnosti. Teoretická studie je dopl-
něna o doporučení pro praktické aplikace.

Obecné zásady pravděpodobnostní 
optimalizace nákladů

Pravděpodobnostní optimalizace může vycházet ze zjed-
nodušené funkce očekávaných celkových nákladů Ctot(x, q, n)
(vyjádřených současnou hodnotou)

(1)

Symbol x označuje optimalizovaný parametr ovlivňující
spolehlivost konstrukce, C0 počáteční náklady nezávislé na
parametru x, C1 jednotkové náklady parametru x, Cf náklady
související s poruchou, n návrhovou životnost v letech, 
Pf (x, i) pravděpodobnost poruchy v roce i a Q (q, i) diskont-
ní koeficient závislý na počtu let i a roční diskontní sazbě 
q (např. 0,03 – průměrná hodnota dlouhodobé diskontní saz-
by v evropských zemích).

Poznamenáme, že v této studii se návrhová životnost uva-
žuje jako daná (deterministická) hodnota. Ve skutečnosti to
může být náhodná veličina závislá na různých společen-
ských a fyzikálních vlivech a může být optimalizována. Při
optimalizaci životnosti by však bylo potřebné uvážit i užitek
plynoucí z provozu konstrukce.

Za předpokladu nezávislosti poruch v jednotlivých
letech lze pravděpodobnost poruchy Pf (x, i) v roce i vyjád-

řit vztahem

Pf (x, i) = p(x) [1 – p(x)]i–1, (2)

kde p(x) označuje roční pravděpodobnost poruchy závislou
na parametru x. Poznamenáme, že předpoklad o nezávislos-
ti poruch v jednotlivých letech přibližně platí, pokud je prav-
děpodobnost poruchy ovlivněna především proměnnými za-
tíženími, jejichž roční maxima jsou statisticky nezávislá.
Pravděpodobnost poruchy během n let Pfn(x) pak může být
odhadnuta jako součet geometrické řady Pf (x, i)

Pfn(x) = 1 – (1 – p(x))n ≤ n p(x). (3)

Poznamenáme, že pro n = 50 let je horní mez uvedená ve
vztahu (3) dostatečně přesná pro malé pravděpodobnosti
p(x) < 10–3. Uvedený postup lze zobecnit i pro poruchy zá-
vislé v jednotlivých letech [4].

Diskontní koeficient pro očekávané náklady v roce i se
obvykle popisuje vztahem

Q(q,i) = 1 / (1+q)i. (4)

Ze vztahů (1), (2) a (4) vyplývají celkové náklady

Ctot(x,q,n) = Cf p(x) PQ (x,q,n) + C0 + x C1, (5)

kde se očekávané následky poruchy během návrhové život-
nosti stanoví ze součinu současné hodnoty následků poruchy
Cf, roční pravděpodobnosti p(x) a součtu geometrické řady
PQ(x, q, n) s koeficientem pq(x, q) = [1 – p(x)] / (1 + q)

PQ(x, q, n) = [1 – pq(x,q)n] / [1 – pq(x,q)]. (6)

Ze vztahu (5) vyplývá, že celkové náklady Ctot(x, q, n) závi-
sejí na nákladech C0, C1 a Cf, roční pravděpodobnosti poru-
chy p(x), diskontní sazbě q a počtu let n. Poznamenáme, že
pro malé pravděpodobnosti poruchy p(x) a nízkou diskontní
sazbu q platí PQ(x, q, n) ≈ n.

Ze vztahu (1) plyne podmínka pro minimum celkových
nákladů

(7)

a tedy

(8)

Vztah (7) představuje obecnou podmínku pro minimum cel-
kových nákladů Ctot(x, q, n), optimální hodnotu parametru
xopt a optimální pravděpodobnost poruchy popt = p(xopt). Opti-
mální pravděpodobnost poruchy pro návrhovou životnost
plyne ze vztahu (3)

Pfn,opt = 1 – (1 – popt)n ≤ n popt (9)

s odpovídajícím indexem spolehlivosti

βopt = –Φ –1(Pfn,opt), (10)

kde Φ–1 je inverzní distribuční funkce normovaného normál-
ního rozdělení. Tyto veličiny obecně závisejí na poměru ná-
kladů Cf /C1, diskontní sazbě q a počtu let n.

f f
f

f

Tab. 3. Indikativní směrné hodnoty indexu spolehlivosti vztažené 
k referenční době jednoho roku pro mezní stavy únosnosti [3]

malé ρ  < 2 střední 2 < ρ  < 5 velké 5 < ρ  < 10

ohrožení života 
v případě poruchy

malé až 
zanedbatelné

střední vysoké

nebo

ekonomické 
následky 
v případě poruchy

malé až 
zanedbatelné

značné velmi vysoké

příklady
zemědělské 
stavby, sila, 

stožáry

obytné 
a administrativní 

budovy, 
průmyslové stavby

významné mosty, 
divadla, nemocnice, 

vysoké budovy

velké relativní 
náklady 
na zajištění 
spolehlivosti

β  = 3,1 β  = 3,3 β  = 3,7

normální β  = 3,7 β  = 4,2 β  = 4,4

malé β  = 4,2 β  = 4,4 β  = 4,7

Poměr nákladů
Následky poruchy
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Pravděpodobnost poruchy 
konstrukčního prvku

Při rozboru spolehlivosti konstrukčního prvku se uvažuje
následující funkce mezního stavu

Z(x) = x f – (G + Q), (11)

kde x označuje deterministickou veličinu ovlivňující spolehli-
vost (např. průřezovou plochu), f je pevnost materiálu, G úči-
nek stálého zatížení a Q účinek proměnného zatížení. Prav-
děpodobnostní modely uvažované v numerickém příkladu
jsou uvedeny v tab. 4.

S uvážením modelů uvedených v tab. 4, může být rezerva
spolehlivosti Z(x) dobře popsána tříparametrickým lognor-
málním rozdělením. Roční pravděpodobnost poruchy p(x) se
pak odvodí z distribuční funkce

p(x) = FZ(x) (0; μZ(x); σZ(x); ωZ(x);), (12)

kde FZ( ) označuje distribuční funkci rozdělení Z(x) s průmě-
rem μ, směrodatnou odchylkou σ a šikmostí ω.

Příklad optimalizace nákladů
Následující příklad ukazuje uplatnění obecných zásad

pravděpodobnostní optimalizace. Pro zjednodušení jsou cel-
kové náklady Ctot(x, q, n) ze vztahu (1) normalizovány na
náklady κtot(x, q, n)

κtot(x, q, n) = [Ctot(x, q, n) – C0] / Cf = 

= p(x)PQ(x, q, n) + x C1/ Cf. (13)

Je zřejmé, že minimum nákladů Ctot(x, q, n) i κtot(x, q, n)
nastává pro stejnou optimální hodnotu xopt . V příkladu se
uvažuje roční pravděpodobnost poruchy p(x) daná vztahem
(12). Následující postup lze však použít pro jakoukoli
závislost pravděpodobnosti p(x) na optimalizovaném para-
metru x.

Uvažuje se diskontní sazba q = 0,03 a návrhová doba
životnosti n = 50 let. Obrázek 1 ukazuje normalizované ná-
klady κtot(x, q, n) a optimální index spolehlivosti βopt odpo-
vídající pravděpodobnosti Pfn,opt v závislosti na parametru x
pro vybrané poměry nákladů Cf /C1. Optimální hodnoty
xopt(q, n) jsou naznačeny svislými tečkovanými čárami.

Optimální hodnoty indexu spolehlivosti
Optimální hodnota indexu spolehlivosti βopt (q, n, Cf /C1)

obecně závisí na diskontní sazbě q, návrhové době životnos-
ti n a poměru nákladů Cf /C1. Obrázek 2 ukazuje závislost
optimálního indexu βopt na poměru nákladů Cf /C1 pro vybra-
né návrhové životnosti n = 1, 50, 100 let a diskontní sazbu 
q = 0,03. Závislost indexu βopt na poměru nákladů Cf /C1 pro
diskontní sazby q = 0,01, 0,03 a 0,05 a návrhovou dobu
životnosti n = 50 je znázorněna na obr. 3. Z obrázků vyplý-

vá, že optimální index spolehlivosti βopt nepatrně klesá s ros-
toucí návrhovou dobou životnosti n a rostoucí diskontní saz-
bou q. Index βopt je však především závislý na poměru nákla-
dů Cf /C1; jeho závislost na n a q se zdá být méně významná.

Na obrázku 3 jsou navíc naznačeny směrné úrovně spo-
lehlivosti uvedené v ČSN EN 1990 [2] pro různé třídy spo-
lehlivosti (tab. 1) a referenční dobu 50 let. Dále je uvedena
hodnota β = 1,5 podle ČSN ISO 2394 [1] vztažená k návr-
hové životnosti (zde 50 let) pro vysoké relativní náklady na

Obr. 1. Normalizované náklady κtot(x, q, n) a optimální index
spolehlivosti βopt v závislosti na parametru x pro q = 0,03; 
n = 50 let a vybrané poměry nákladů Cf /C1

Obr. 2. Závislost optimálního indexu spolehlivosti βopt na poměru
nákladů Cf /C1 pro vybrané návrhové doby životnosti n = 1, 50,
100 let a diskontní sazbu q = 0,03

Obr. 3. Závislost optimálního indexu spolehlivosti βopt na poměru
nákladů Cf /C1 pro vybrané roční diskontní sazby q = 0,01; 0,03 
a 0,05 a návrhovou dobu životnosti n = 50 se směrnými úrovněmi
spolehlivosti podle [2] a  [1]

Tab. 4. Pravděpodobnostní modely základních veličin f, G a Q

Veličina Rozdělení Průměr  Variační koeficient

f lognormální 100 0,1

G normální 35 0,1

Q (roční maxima) Gumbelovo 10 0,5
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zajištění spolehlivosti (souvisejícími s C1) a malé následky
poruchy (souvisejícími s Cf ). Ukazuje se, že směrné úrovně
podle ČSN EN 1990 pro třídy spolehlivosti RC1, RC2 a
RC3 odpovídají přibližně poměrům nákladů Cf /C1 = 102, 103

a 104. Hodnota β = 1,5 odpovídá poměru Cf /C1 = 1, který
může dobře popisovat „vysoké relativní náklady na zajištění
spolehlivosti a malé následky poruchy“.

Poznamenáme, že vyšší úrovně spolehlivosti (βopt > 5 pro
Cf /C1 > 105) nejsou pokryty doporučenými hodnotami
v současných předpisech [1]-[3]. Právě tyto úrovně však
odpovídají úrovním spolehlivosti, kterých je implicitně
dosahováno při návrhu konstrukcí podle současně platných
norem (např. s využitím metody dílčích součinitelů) [5].

Obrázek 4 ukazuje vrstevnice optimálního indexu spoleh-
livosti βopt v závislosti na návrhové době životnosti n a po-
měru nákladů Cf /C1 pro q = 0.03. Lze jej využít pro stano-
vení optimálního indexu spolehlivosti βopt pro danou návrho-
vou dobu životnosti n a poměr nákladů Cf /C1. Například pro
n = 50 let a Cf /C1 = 104 vychází optimální index spolehlivos-
ti βopt ≈ 4,3. Vrstevnice naznačují, že teoreticky optimální
hodnota indexu spolehlivosti klesá s rostoucí návrhovou
dobou životnosti. Tento pokles je způsoben vlivem diskont-
ní sazby.

Poznamenáme, že směrná hodnota indexu spolehlivosti β
může být zvolena odlišně od optimální hodnoty βopt, pokud
je poměr nákladů Cf /C1 obtížně stanovitelný. V takových
případech je možné zvolit konzervativní odhad stanovený
pro dolní meze návrhové doby životnosti (např. 50 let) a dis-
kontní sazbu (např. 0,02).

Závěrečné poznámky
ČSN EN 1990 [2] neuvádí vztah mezi směrnou úrovní

spolehlivosti a návrhovou dobou životnosti a není zřejmé,
jak stanovit směrnou úroveň spolehlivosti pro návrhovou
dobu životnosti odlišnou od 50 let. Směrné úrovně spolehli-
vosti mohou být odvozeny s využitím pravděpodobnostní
optimalizace nákladů, která zřetelně naznačuje významnost

veličin ovlivňujících směrnou spolehlivost. Mezi tyto veliči-
ny patří především:

– poměr následků poruchy a jednotkových nákladů optima-
lizovaného parametru,

– návrhová doba životnosti,
– diskontní sazba.

Z numerického příkladu vyplývá, že optimální index spo-
lehlivosti roste se zvyšujícími se následky poruchy. Vlivy
návrhové doby životnosti a diskontní sazby na optimální
úroveň spolehlivosti se zdají být malé. Stanovení optimální
úrovně spolehlivosti v praktických aplikacích může být
založeno na obr. 4 s uvážením vhodných dolních mezí pro
návrhovou dobu životnosti (např. 50 let) a diskontní sazbu
(např. 0,02). Platnost závěrů příkladu je však podmíněna při-
jatými předpoklady týkajícími se zjednodušené funkce cel-
kových nákladů a nezávislosti ročních pravděpodobností
poruchy. Zdůrazníme, že praktické aplikace pravděpodob-
nostní optimalizace by měly vycházet z reálných funkcí cel-
kových nákladů, z věrohodných odhadů následků poruch a
jednotkových nákladů optimalizovaného parametru.

Směrné úrovně spolehlivosti mohou být v metodice navr-
hování metodou dílčích součinitelů využity následujícím
způsobem:

– použijí se charakteristické hodnoty základních veličin
(včetně časově proměnných jako klimatická nebo užitná
zatížení) stanovené nezávisle na návrhové době životnos-
ti;

– návrhové hodnoty se stanoví na základě vhodného směr-
ného indexu spolehlivosti pro daný poměr nákladů souvi-
sejících s poruchou a jednotkových nákladů návrhového
parametru, návrhové doby životnosti a diskontní sazby;

– dílčí součinitel se odvodí z podílu stanovené návrhové
hodnoty a charakteristické hodnoty základní veličiny.

Další výzkum by měl být zaměřen zejména na odhad ná-
sledků poruchy se zahrnutím sociálních, ekonomických a
ekologických aspektů. 

Článek vznikl v rámci řešení projektu 103/09/0693 GA
ČR „Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systé-
mů“. V příspěvku byly využity i výsledky výzkumného
projektu TA01031314 TA ČR „Optimalizace bezpečnos-
ti a životnosti existujících mostů“.
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Posouzení únosnosti plošného základu – část 2
Ověření spolehlivosti návrhu 
plně pravděpodobnostní metodou
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Úvod
V první části [14] byl proveden návrh plošného základu

dle nově platné evropské normy [15] a dříve používaného
postupu definovaného v české normě [16] podle metody díl-
čích součinitelů resp. mezních stavů. Jak bylo poznamenáno
v části I, i když využíváme teorie pravděpodobnosti při defi-
nování dílčích součinitelů, ve výsledku přistupujeme k návr-
hu deterministicky. S rozvojem výpočetní techniky však při-
chází stále častěji v úvahu i použití plně pravděpodobnostní-
ho výpočtu, kdy jsme bu	 schopni provést ve velmi krátké
době rozsáhlý počet simulací, nebo lze provést aproximaci
pokročilými metodami založenými na počtu pravděpodob-
nosti. Je však nutné poznamenat, že uplatnění plně pravdě-
podobnostních metod v technické praxi, obzvláště v geotech-
nické, je prozatím omezené, nebo
 projektanti nemají k dis-
pozici dostatek dat (velké statistické soubory charakterizují-
cí nahodilost parametrů materiálu nebo zatížení). Tento trend
se však postupně mění a v budoucnosti bude praxe stále čas-
těji tento přístup aplikovat. Názorným příkladem v geotech-
nické praxi je využití numerických metod (nejčastěji meto-
dy konečných prvků). Donedávna bylo použití numerických
metod doménou zejména vysokých škol, ale v poslední době
došlo k jejich rozšíření i při navrhování v praxi. 

Česká odborná komunita si začíná uvědomovat tuto sku-
tečnost a stále častěji se setkáváme s publikacemi na toto
téma [1], [9], [11] či aplikací počtu pravděpodobnosti vý-
skytu události v kontextu geotechnických děl se zabývá též
např. [8]. 

Námětem této části článku je studie ověření spolehlivosti
návrhu plošného základu za využití plně pravděpodobnostní
metody a názorné použití zvolených pravděpodobnostních
metod. 

Ověření spolehlivosti návrhu základu
pomocí plně pravděpodobnostní metody

V tomto oddílu je prezentován výpočet pravděpodobnosti
poruchy plošného základu, který byl navržen v části 1 podle
uvedených norem, přesněji podle metody dílčích součinitelů
spolehlivosti. Návrhy základu tam jsou tedy reprezentovány
rovnicí (6), která je pro jednoduchost aproximována rovni-
cemi (7) a (8). Před uvedením výsledků pravděpodobností
poruch je třeba předefinovat problém jako pravděpodobnost-
ní úlohu.

Definice pravděpodobnostního modelu plošného základu
V analýze je uvažován následující vektor tří náhodných

veličin

X = {φ,V,H} , (1)

který sdružuje náhodný úhel vnitřního tření zeminy φ, náho-
dnou svislou V a vodorovnou H složku zatížení v základové
spáře. Náhodný moment je (podobně jako v předchozí části)
uvažován přímo závislý na vodorovné složce zatížení: 
M = 4H (viz rovnice 1 – část 1). Proto je moment odvozenou
náhodnou veličinou. Uvedená závislost determinuje další
náhodnou veličinu – excentricitu výslednice zatížení v zákla-
dové spáře.

Dále je definována funkce mezního stavu g(X), tedy
náhodná veličina Z, jako funkce základních náhodných veli-
čin

Z = g (X) = g (φ,V,H) = R – E . (2)

Funkce mezního stavu je zde definována jednoduše jako
rozdíl mezi náhodnou únosností základové spáry R a náhod-

Článek navazuje na porovnání návrhu plošného základu podle dřívější národní geotechnické normy ČSN 73 1001 a no-
vě platného EC 7 [14]. Námětem této části je využití plně pravděpodobnostního výpočtu. Tento přístup je názorně ilus-
trovaný a rovněž je demonstrováno, jak lze využít informace z plně pravděpodobnostní analýzy pro citlivostní analýzu
problému a jak lze tuto informaci použít pro rozhodnutí o případných detailních statistických rozborech parametrů
s cílem omezit neurčitost při navrhování, a provést tak hospodárnější návrh.

Assessment of the load-bearing capacity of a shallow foundation – Part II.
Verification of design reliability using fully probabilistic method

This article is continuation of Part 1 [14], where juxtaposition design of a shallow foundation according to the ČSN 73
1001 Czech standard and the new Eurocode 7 was made. The subject of the second part is the usage of fully probabilis-
tic design for this type of construction. This approach is clearly described in the article. Another aspect is the utiliza-
tion of information from fully probabilistic design for sensitivity analysis and how this information may be used for
decision-making about appropriate detailed statistical analysis parameters. It can help to reduce the level of uncertain-
ty in design resulting in a more economical design performance. 
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ným účinkem zatížení (modelovým napětím E). Zadání je
nyní stanovit pravděpodobnost, že zatížení překročí únos-
nost zeminy, tedy pravděpodobnost, že veličina Z = g (X) je
záporná. To lze vyjádřit jako integrál

(3)

kde Df označuje oblast náhodných vstupů, pro které dojde
k poruše (charakterizováno nerovností g(X) ≤ 0) a f (X) je
sdružená hustota pravděpodobnosti (PDF) náhodného vek-
toru X. Odpor základové půdy je počítán analogicky jako
v části 1, tedy postupem uvedeným v rovnici (4) – část 1,
avšak místo návrhových hodnot získaných pomocí dílčích
součinitelů spolehlivosti jsou použity přímo hodnoty náhod-
né veličiny. Odpor základové půdy je tedy dán vztahem

(4)

Pro libovolný přípustný podíl náhodných složek zatížení
H/V je šířka základu získána aproximací nejvýše ekonomic-
kého návrhu podle norem – rovnice (7), část 1.

Účinek zatížení je modelován jako (srovnej s rovnicí 2
– část 1)

(5)

Důležitou součástí pravděpodobnostního výpočtu je zvo-
lená sdružená hustota náhodného vektoru (PDF). Asi ideální
situací je odhad PDF statistickou analýzou velkého množství
naměřených dat. Pro účely prezentované studie autoři pro-
vedli odhad tvaru hustoty na základě zkušeností. Tento pří-
stup zvolili z toho důvodu, že není řešen konkrétní příklad,
ale je pouze prováděna modelová analýza bez opory skuteč-
ných dat. Jsou zde studovány dvě alternativy volby PDF. 

V první alternativě jsou marginální náhodné veličiny nor-
málně a lognormálně rozdělené, viz první tři řádky v tab. 1.
Úhel vnitřního tření je modelován jako normální (Gaussov-
ská) náhodná veličina s parametry vyčíslenými v prvním
řádku tabulky. Tyto parametry splňují následující podmín-
ky: charakteristická hodnota použitá pro návrh pomocí
metody dílčích součinitelů (32,5˚) zde tvoří 5% kvantil a
variační koeficient (cov) je zvolen jako 6,43%, což odpoví-
dá zkušenostem autorů a je rovněž v souladu s daty uvádě-
nými v literatuře, např. [2]. Svislá i vodorovná složka síly je
modelována jako lognormální veličina, viz řádky 2 a 3 tab. 1.

Svislá složka síly V má charakteristickou hodnotu (předsta-
vující 95% kvantil) rovnou 400 kN/m a návrhovou hodnotu
(představující 99% kvantil) rovnou hodnotě 
540 kN/m. Lognormální rozdělení náhodných sil bylo zvo-
leno z následujících důvodů: jde o obvyklou volbu, a navíc
dvouparametrické lognormální rozdělení je definováno pou-
ze pro kladné hodnoty náhodné veličiny. Tím se eliminuje
možnost uvažování se zápornými silami, které by nekores-
pondovaly s modelem pro posouzení spolehlivosti základu.
Podíl mezi středními hodnotami sil V a H je zvolen 10 a tva-
ry rozdělení jsou zvoleny jako shodné (obr. 1b). 

Dodejme jen, že vztahy mezi naměřenými hodnotami geo-
technického parametru, mezi charakteristickou hodnotou,
návrhovou hodnotou a rozdělením náhodného parametru
nejsou jednoduché, viz např. [3], [10].

Abychom získali smysluplné hodnoty podílů mezi svislou
a vodorovnou složkou zatížení, bylo uvažováno se silnou
statistickou korelací mezi těmito náhodnými veličinami.
Uvedené náhodné síly měly lineární Pearsonův korelační

� ���

Tab. 1. Definice náhodných veličin*

* Síly V a H mohou být pouze nezáporné.

Obr. 1. Marginální hustoty pravděpodobnosti 
základních náhodných veličin

a –  normální a beta rozdělení úhlu vnitřního tření, 
b – lognormální a Weibullovo rozdělení vodorovné a svislé síly
(Pro všechny veličiny jsou zvýrazněné sdílené charakteristické 

a návrhové hodnoty)

a)

b)
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koeficient 0,8.  Tak vysoká hodnota korelace silně omezuje
pravděpodobnost výskytu nízké hodnoty svislé síly v kom-
binaci s vysokou vodorovnou silou, což je kombinace, která
by vyžadovala jiný model únosnosti základové spáry – smy-
kové kritérium místo normálového napětí. S výše uvedenou
korelací bylo dosaženo stavu, kdy nejfrekventovanější
poměr sil je přibližně roven výše uvedenému poměru 10 me-
zi středními hodnotami sil. Takový poměr odpovídá odklo-
nu výslednice od svislého směru přibližně 5,7˚, což se patr-
ně blíží obvyklým praktickým situacím. Poznamenejme, že
použití výše uvedené statistické korelace nevylučuje výskyt
jiných poměrů sil. Ovšem v numerických analýzách byly
vzorky veličin s nesmyslnými poměry přesahujícími hodno-
tu 0,577 (tedy odklon výslednice větší než 30˚) automaticky
vyřazeny. Úhel vnitřního tření je modelován jako nezávislý
na silách V a H.

Sdružená hustota pravděpodobnosti je analyticky modelo-
vána pomocí Natafova modelu [6], [4], který umožňuje
transformaci ze skutečného nenormálního rozdělení do stan-
dardizovaného normálního prostoru s nezávislými marginál-
ními hustotami. Pro numerický odhad pravděpodobnosti
poruchy pomocí metody Monte Carlo také byly realizace
náhodného vektoru s danou sdruženou hustotou získávány
numericky za pomoci optimalizačního algoritmu představe-
ného v práci [12]. Pravděpodobnostní model byl definovaný
a numericky řešený v programu FReET [7].

Metody řešení
Pravděpodobnost poruchy základu navrženého pomocí

obou norem je zde vypočtena dvěma způsoby, a to přímým
odhadem simulační metodou Monte Carlo a aproximací
pomocí metody FORM. 

V simulačním přístupu byla pravděpodobnost poruchy (3)
odhadnuta pomocí generování realizací náhodného vektoru
X = {φ, V, H}, tedy generování trojic čísel ze zadané sdru-
žené hustoty pravděpodobnosti. Pro každou realizaci trojice
čísel byla vyhodnocena funkce mezního stavu g(X) a byl
zaznamenán počet realizací Nf , který vedl k poruše modelo-
vého základu. Odhad pravděpodobnosti poruchy je pak pro-
veden jako podíl 

(6)

kde Nsim je celkový počet generovaných realizací. V podsta-
tě tedy jde o odhad integrálu (3) s tím, že kvadraturní body
mají stejnou váhu a jsou vybírány tak, že respektují váhy
sdružené hustoty pravděpodobnosti. V praktických přípa-
dech, kde je pravděpodobnost poruchy velmi malá, odhad
v rovnici (6) vyžaduje velmi vysoký počet realizací, aby byl
odhad statisticky významný. Přibližně lze říci, že k věrohod-
nému odhadu pravděpodobnosti poruchy je zapotřebí Nsim =
= 10/pf. Výběr vzorků náhodného vektoru X lze provádět
např. pomocí obyčejné metody Monte Carlo (MC) nebo
např. pomocí Latin Hypercube Sampling (LHS). V předlo-
ženém příspěvku byly použity obě simulační metody.

V aproximaci metodou FORM je pravděpodobnost poru-
chy odhadována za pomoci linearizace funkce poruchy 
g(X) = 0 v blízkosti tzv. návrhového bodu. Za návrhový bod
se považuje taková kombinace hodnot náhodného vektoru
X, která splňuje podmínku g (X) = 0 a z množiny těchto
bodů je to bod s nejvyšší pravděpodobností. Linearizace
funkce poruchy je provedena v transformovaném prostoru,
jmenovitě v prostoru U nezávislých standardizovaných nor-
málních veličin. Transformace (izopravděpodobnostní) z pů-
vodního prostoru X do prostoru U je realizována pomocí

Natafovy transformace zmíněné výše. Jakmile je linearizace
funkce poruchy provedena v prostoru U, odhad pravděpo-
dobnosti poruchy (tedy integrál z transformované hustoty
přes oblast poruchy) je velice jednoduchý, viz např. [5].
Díky rotační symetrii sdružené standardizované normální
hustoty s nekorelovanými marginálami lze odhad pravděpo-
dobnosti poruchy provést jako 

pf ≈ Φ (–β ) , (7)

kde Φ (·) je distribuční funkce standardní normální veličiny
a β je Hasoferův-Lindův (HL) index spolehlivosti. Veličina
β má jednoduchou geometrickou interpretaci: jde o nejkrat-
ší vzdálenost návrhového bodu (bodu ležícího na ploše poru-
chy g (X) = 0) do počátku souřadného systému v prostoru U.
Pokud označíme návrhový bod v původních souřadnicích x*
a jeho obraz v U prostoru označíme symbolem u*, pak HL-
index β lze spočítat prostě jako velikost vektoru

(8)

Souřadnice návrhového bodu v prostoru U lze také napsat
jako funkci skaláru β a vektoru citlivostí αα

u* = β αα ⇔ β = (u*)T αα = β ααTαα. (9)

Druhá rovnost je platná, nebo
 vektor citlivostí αα má jed-
notkovou Euklidovskou velikost . Geometrický
význam v prostoru U je rovněž jednoduchý – souřadnice
vektoru představují směr od počátku souřadnic do návrhové-
ho bodu. Tento vektor je navíc kolmý k ploše poruchy 
g(X) = 0. Připomeňme, že uvedená plocha poruchy je v ná-
vrhovém bodě prostoru U nahrazena lineární funkcí, tedy
tečnou nad rovinou. Jestliže je pak takový směrový vektor
jednotkové velikosti vynásoben délkou β, pak vektor ozna-
čuje návrhový bod, viz rovnice (9). Citlivosti jsou tedy zís-
kány pomocí gradientu 

(10)

jako

(11)

Z definice indexu spolehlivosti β jako délky vektoru u*
pak vyplývá

(12)

Slovně vyjádřeno, číselné hodnoty souřadnic vektoru ααi

měří citlivost indexu spolehlivosti na změny hodnot souřad-
nic ui návrhového bodu u* (směrové kosiny).

Výsledky a diskuze
V předloženém případě je funkce poruchy velmi jednodu-

chá a v prostoru X je téměř lineární. Navíc návrhový bod je
pouze jeden, a proto je aproximace pravděpodobnosti poru-
chy metodou FORM velice přesná. Jak bude ukázáno, odha-
dy pravděpodobnosti poruchy pomocí metody FORM a po-
mocí simulační metody Monte Carlo jsou porovnatelné, což
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vede k závěru, že funkce poruchy je přibližně lineární rov-
něž v prostoru U.

Obrázek 2 vizualizuje situaci pro pevnou hodnotu vodo-
rovné síly H. V levé části obrázku je znázorněna dvouroz-
měrná hustota pravděpodobnosti pro nezávislý úhel vnitřní-

ho tření φ a svislou sílu V. Tabulka 2 shrnuje výsledky pro-
cedury hledání návrhového bodu. První řádek prezentuje
souřadnice bodu pro případ návrhu šířky B podle EC 7
(DA3). Z numerických hodnot citlivostí (poslední tři sloup-
ce) je patrné, že index spolehlivosti β, a tedy i pravděpodob-
nost poruchy, nejsou příliš citlivé na změny v hodnotě vodo-
rovné síly H. Nejvyšší citlivost polohy návrhového bodu
v prostoru U se projevuje na svislé síle V a na úhlu vnitřní-
ho tření φ.

Samotné hodnoty indexu spolehlivosti β a jemu odpovída-
jící pravděpodobnosti poruchy z metody FORM jsou pre-
zentovány v levé části tab. 3. V pravé části jsou pro porov-
nání uvedeny odhady stejných veličin získané simulacemi
metodou Monte Carlo (100 milionů simulací) a metodou
LHS (15 milionů simulací).

Z předložených výsledků je patrné, že základní varianta
návrhu základu pomocí EC 7 (DA3) vede v případě použité
sady náhodných vstupů (označíme tuto sadu jako N, Lg, Lg)
k pravděpodobnosti poruchy přibližně pf =1,3×10–5. Takové

hodnotě odpovídá index spolehlivosti okolo β = 4,2. Tyto
výsledky výtečně odpovídají cílovým hodnotám spolehli-
vosti pro tento typ konstrukcí. Požadované hodnoty indexu
spolehlivosti byly získány např. analýzou pozorovaných čet-
ností poruch a výsledky rozborů nákladů a výnosů (cost-
benefit analýzy) autorem [13]. Podle tohoto pramene by
centrální hodnota indexu spolehlivosti (β = 4,2) měla být
považována za nejfrekventovanější návrhovou situaci. Tako-
vý výsledek je sice méně konzervativní než běžně uváděná
směrná hodnota, ale rozdíl není velký. Například v Eurokó-
du je hodnota β = 3,8 (pf ≈ 0,7×10–5) zmiňována pro refe-
renční údobí 50 let. Jestliže jsou pak události poruchy v růz-
ných letech považovány za vzájemně nezávislé, odpovídalo
by to nominální roční frekvenci 1,3×10–6 (β = 4,7). Vzhle-
dem k tomu, že úplná nezávislost únosnosti a zatížení kon-
strukce není reálná, cílová hodnota v Eurokódu pro jeden
rok by měla být β = 4,5.

Na základě uvedených výsledků se lze domnívat, že návrh
šířky základu podle EC 7 (DA3) je vyvážený vzhledem k po-
žadavkům bezpečnosti i hospodárnosti. Ovšem je třeba vzít
v potaz skutečnost, že inženýři mají (z různých důvodů) ten-
denci mírně předimenzovat šířku základu B (např. kvůli za-
okrouhlování na celočíselné rozměry nebo z psychologic-
kých důvodů). V praktických případech tedy může nastat, že
navržená šířka je o něco větší než ta, která odpovídá nejhos-
podárnějšímu návrhu podle normy, kde se právě vyrovnají
návrhové účinky zatížení s návrhovou odolností Ed = Rd (viz
rovnice 6 – část 1). Důsledkem je, že skutečné pravděpodob-
nosti poruchy mohou být ještě menší. Tyto úvahy se opírají
o předpoklad, že představený model zatížení a odolnosti je
věrným obrazem skutečnosti. Pravdou však je, že model sám
je patrně pouze hrubou aproximací skutečného působení.

Porovnejme nyní spolehlivost plošného základu navržené-
ho podle EC 7 (DA3) se základem, kde je šířka navržena
podle ČSN. V části 1 bylo ukázáno, že minimální šířka zá-
kladu v naší úloze navržená podle ČSN je významně menší
než šířka navržená podle EC 7. To musí mít důsledek v po-
době menší spolehlivosti základu navrženého podle ČSN
proti EC 7 v okamžiku, kdy jsou uvažovány stejně rozděle-
né náhodné vstupy. Skutečně, pravděpodobnost poruchy zá-
kladu navrženého podle ČSN je asi o tři řády vyšší! To je pa-
trné z hodnot uvedených v tab. 3 (řádky s podbarveným
pozadím). Závěr, že pravděpodobnost poruchy je v případě
ČSN výrazně vyšší, lze vyvodit již z porovnání návrhových
bodů v tab. 2. Zatímco souřadnice úhlu vnitřního tření φ
a vodorovné síly H jsou téměř totožné, souřadnice svislé síly
V jsou výrazně odlišné. Situace je názorně ilustrována na
obr. 2, kde funkce poruchy pro návrh pomocí ČSN je výraz-
ně blíže středním hodnotám veličin než stejná křivka pro
návrh pomocí EC 7. To má za následek, že překročení toho-
to limitu je daleko četnější v případě ČSN. 

Je možné pochybovat o vlivu korelace mezi náhodnými
složkami zatěžující síly. Odpovědi na tuto otázku poskytují
numerické simulace, ve kterých byla uvedená korelace vari-
ována v mezích 0-1 a výsledky (pravděpodobnosti poruchy
a návrhové body) se v podstatě neměnily. 

Tab. 2. Výsledky analýzy metodou FORM – souřadnice návrhového bodu

Obr. 2. Sdružená hustota pravděpodobnosti náhodného vektoru 
a funkce poruchy g(X) = 0 s vyznačeným návrhovým bodem

a – vizualizace PDF pro alternativy rozdělení N, Lg, Lg (první tři
řádky v tab. 1), b – vzorky 10,000 simulovaných hodnot alterna-

tivy vstupních rozdělení B, We, We
(Plné čáry funkcí poruch znázorňují situaci pro poměr H/V = 0,1,

čárkované čáry pak odpovídají poměru H/V = 0,5) 

a)

b)
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Dále může vyvstat otázka, zda se výsledky analýz změní,
pokud jsou uváženy jiné tvary rozdělovacích funkcí vstup-
ních veličin X = {φ, V, H}. Proto byly provedeny analýzy
současně také pro druhou sadu vstupních rozdělení, které
jsou sumarizovány v tab. 1, řádky 4-6. Jmenovitě, úhel
vnitřního tření byl modelován pomocí beta rozdělení v roz-
mezí 28˚-42˚ (parametry tvaru beta rozdělení jsou 4.6988 
a 3, viz obr. 1a). Charakteristická hodnota 32,5¯ odpovídají-
cí 5% kvantilu byla ponechána. Svislá a vodorovná složka
zatěžující síly byla modelována pomocí Weibullova rozděle-
ní s tvarovým parametrem m = 1,438 (viz tab. 1 a obr. 1).
Stejně jako v případě úhlu vnitřního tření byly parametry
rozdělení zvoleny tak, aby hodnoty charakteristické a návr-
hové síly (400 a 540 kN/m) byly stejné jako v předchozích
analýzách. Tím bylo dosaženo jisté kompatibility porovná-
vaných alternativ. Přestože souřadnice návrhového bodu se
přechodem k variantě rozdělení B, We, We téměř nezměni-
ly (tab. 3, druhý řádek), hodnota pravděpodobnosti poruchy
se změnila téměř o řád. Důvodem je, že Weibullovo a log-
normální rozdělení mají výrazně jiné tvary chvostů rozděle-
ní. Weibullovo rozdělení má výrazně nižší modus než log-
normální rozdělení, a proto hodnoty nejfrekventovanějších
sil jsou ve druhé variantě výrazně menší. Lognormální roz-

dělení má však výrazně těžší pravý chvost, a proto je zde
vyšší pravděpodobnost výskytu velké síly. Současně lze
pozorovat, že rozdělení beta úhlu vnitřního tření způsobuje
poněkud četnější výskyt vyšších hodnot, zatímco úhel ne-
může klesnout pod dolní mez 28˚ (viz obr. 1a). Všechny tyto
aspekty jsou důvodem toho, že varianta rozdělení B, We,
We vede k výrazně nižším pravděpodobnostem poruchy
i přes to, že charakteristické hodnoty a výpočtové hodnoty
jsou stejné jako ve variantě N, Lg, Lg (tab. 3).

Připomeňme, že citlivosti αα, získané jako vedlejší produkt
algoritmu pro hledání návrhového bodu v proceduře metody
FORM, reprezentují citlivosti indexu spolehlivosti β na ná-
hodné vstupní veličiny. Jiným měřítkem citlivosti jsou sta-
tistické korelační koeficienty mezi vzorky náhodných veli-
čin a vzorky funkce Z = g(X) v analýze metodou Monte
Carlo. Takové korelace kvantifikují citlivosti výstupní veli-
činy Z na vstupních veličinách především v oblasti okolo
středních hodnot. Tabulka 4 prezentuje uvedené korelace a
je patrné, že v obou případech studovaných postupů návrhu
(EC a ČSN) a současně v obou alternativách rozdělení jsou
výsledky takřka totožné – hlavní vliv má úhel vnitřního tře-
ní, nebo
 absolutní hodnota korelace je blízká jedné. Ostatní
náhodné veličiny mají zápornou korelaci (jejich nárůst je
doprovázen poklesem výsledku) a jsou absolutně korelová-
ny s veličinou Z málo. 

Na závěr jsou prezentovány empirické histogramy funkce
Z = g(X), viz obr. 3. Je vidět, že pro všechny čtyři studova-
né kombinace návrhů podle normy a alternativ rozdělení je
šikmost transformované veličiny Z výrazně odlišná od nuly
a rozdělení veličiny Z se nepodobá normálnímu rozdělení.
To vysvětluje proč Rjanitzyne-Cornellův index spolehlivos-
ti, vypočtený jako podíl střední hodnoty a směrodatné
odchylky veličiny Z

(13)

je ve studovaném případě zcela nevhodnou mírou indexu
spolehlivosti.

Závěry
Ve druhé části předkládané tematiky bylo přistoupeno

k verifikaci úrovně spolehlivosti návrhů dle EC7 a ČSN 73
1001 (viz část I) za pomoci plně pravděpodobnostního přístu-
pu s uvážením dvou různých alternativ vstupních sdružených
hustot náhodného vektoru. Ze studie lze vyvodit následující
závěry:

Tab. 4. Citlivosti (korelační koeficienty mezi náhodnými vstupy 
a funkcí g(X)) pro plošný základ navržený pomocí EC a ČSN 
a rovněž pro obě studované alternativy rozdělovacích hustot
náhodného vektoru

Tab. 3. Pravděpodobnosti poruchy a indexy spolehlivosti získané metodou FORM a simulacemi Monte Carlo

Obr. 3. Empirické histogramy funkce g(X)
a – vstupní parametry v alternativě NLgLg;

b – alternativa BWeWe
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– Návrh šířky plošného základu pomocí metody dílčích sou-
činitelů spolehlivosti v EC 7 (DA3) vede ke stejné šířce,
které by bylo dosaženo za použití plně pravděpodobnost-
ní metody. K tomuto závěru jsme došli pro variantu roz-
dělení vstupů označenou jako N, Lg, Lg na základě porov-
nání pravděpodobností poruchy. Též z hlediska vhodnos-
ti návrhového přístupu dle EC 7 nelze tento závěr považo-
vat za obecně platný vzhledem ke skutečnosti, že další
návrhové přístupy nebyly analyzovány a řešení je omeze-
no na jednoduchou úlohu.

– Vypočtené pravděpodobnosti poruchy základu navržené-
ho pomocí EC 7 nebo ČSN reprezentují horní mez prav-
děpodobnosti poruchy, nebo
 navržená šířka základu B
podle normy nemůže být podkročena. Analýzy byly pro-
váděny s nejekonomičtějším návrhem. 

– Výsledky analýz pomocí simulačních metod (MC, LHS)
a aproximací metodou FORM ukazují, že pravděpodob-
nosti poruchy nejsou příliš ovlivněné proporcí (korelací)
mezi svislou a vodorovnou složkou zatížení. Z tohoto
pohledu se návrh podle EC 7 jeví jako návrh s dobře vyvá-
ženou úrovní spolehlivosti pro širokou škálu vstupních
veličin. 

Abychom získali představu o vlivu volby vstupních roz-
dělovacích hustot, byly provedeny analýzy s tvarově rozdíl-
nými rozdělovacími funkcemi jak pro zatěžovací síly, tak
pro úhel vnitřního tření zeminy. Výsledné pravděpodobnos-
ti poruchy se liší přibližně o řád. K takovému závěru lze
však dospět jedině za použití plně pravděpodobnostního vý-
počtu. V metodě dílčích součinitelů není žádná možnost, jak
takto využít případnou detailní znalost rozdělovací hustoty
nějakého parametru. Provedené analýzy ukazují, že výsled-
kem plně pravděpodobnostního výpočtu jsou také citlivosti,
které mohou inženýrům prozradit, na které parametry je mo-
del citlivý. Takové informace lze využít například pro volbu
parametrů, u kterých je dobré zaměřit případné testy in-situ
tak, aby bylo možné snížit nejistoty o variabilitě vstupních
veličin, a provést tak ekonomičtější a spolehlivý návrh. 

Skutečností je, že v geotechnické inženýrské praxi je pří-
stup k velkému množství laboratorních dat velmi problema-
tický. Obvykle je k dispozici omezený statistický vzorek a
v rutinní praxi často nejsou vůbec žádná data. Autoři hodla-
jí nadále usilovně pracovat na vytvoření datové podpory pro
určení statistických parametrů geomateriálů. V současné
době jsou zpracovávána např. data získaná z archivních dat
pro brněnský region (neogenní jíly). Tato data jsou podrobe-
na statistické analýze v programu FREET s cílem získat nej-
vhodnější funkci pravděpodobnosti rozdělení a její statistic-
ké parametry.

Závěrem poznamenejme, že předložená studie neuvažuje
kombinace různých druhů zatížení (stálé, užitné apod.), ne-
bo
 cílem bylo zřetelně ilustrovat rozdíly mezi metodou díl-
čích součinitelů a plně pravděpodobnostním výpočtem pro
geotechnickou aplikaci. Dosažené výsledky jsou spíše kvali-
tativní výpovědí pro jednoduché případy.

Přitom je třeba zdůraznit, že statistické zhodnocení vstup-
ních parametrů (zejména základové půdy) nevychází ze sta-

tistické analýzy souboru výsledků příslušných zkoušek. Cha-
rakteristická hodnota dle EC 7 byla převzata z [8], citované
v části 1. Charakteristická hodnota dle ČSN 73 1001 byla
statisticky vyhodnocena z intervalu směrných normových
charakteristik pro písek uvedených v předmětné normě.

Článek vznikl za podpory projektu MSM0021630519
MŠMT ČR a projektu KJB201720902 GA AV ČR.
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Úvod
Při výrobě stavebních materiálů dochází díky vývoji v ma-

teriálovém inženýrství ke zlepšování jejich užitných vlast-
ností a kvality. Vedle nových technologií zpracování se po-
užívají k dosažení lepších vlastností nové materiály, různé
příměsi a přísady, které mají vliv jak na jednotlivá stadia vý-
roby materiálu, tak i na jeho životnost. Podrobná znalost
vlastností materiálů usnadní rozhodování o vhodnosti jejich
použití v reálných podmínkách. 

Zlepšování vlastností betonu vedlo k vývoji vysokohod-
notného betonu, který se vyznačuje nejen velkou pevností,
ale i dalšími pozitivními vlastnostmi, mezi něž patří napří-
klad dlouhá trvanlivost. Tyto vlastnosti přímo souvisí s hut-
ností cementového kamene, která je způsobena nižším vod-
ním součinitelem a vyšším podílem pojiva v čerstvé betono-
vé směsi. Při výrobě vysokohodnotného betonu se používa-
jí minerální příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu
křemičitého (SiO2), které vykazují pucolánové vlastnosti.
Do skupiny nejčastěji používaných minerálních příměsí
patří například křemičité úlety, vysokopecní struska, popí-
lek, metakaolin. Mezi méně používané patří zeolity nebo
jemně mletý keramický střep. 

Prezentovaný článek se věnuje vlastnostem vysokohod-
notného betonu, v němž část portlandského cementu byla
nahrazena jemně mletým keramickým střepem. Množství
jemně mletého keramického střepu se pohybovalo od 10 do
60 % hmotnosti cementu. Experimenty byly prováděny
v laboratorních podmínkách při teplotě 22±1 ˚C.

Materiály 
Vysokohodnotný beton s portlandským cementem CEM I

42,5 R byl použit jako referenční materiál při určování mate-
riálových parametrů betonu s příměsí jemně mletého kera-
mického střepu. Specifický povrch portlandského cementu

byl 341 m2kg–1. Ve studovaných betonových směsích byla
část tohoto portlandského cementu nahrazena jemně mletým
keramickým střepem v množství od 10 do 60 % hmotnosti

V článku jsou prezentovány vlastnosti vysokohodnotných betonů s obsahem jemně mletého keramického střepu
v množství 10 %, 20 %, 40 % a 60 % jako částečné náhrady portlandského cementu. Naměřená data přinášejí po-
znatky o mechanických vlastnostech studovaných betonů zkoušených po 28 dnech normového zrání a po vystavení
zmrazovacím cyklům a o vlivu tohoto alternativního silikátového pojiva na jejich tepelné vlastnosti. Jednotlivé para-
metry jsou porovnány s daty určenými u referenčního betonu.

Rheological, mechanical and thermal properties of concrete containing fine-ground ceramics

The properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as partial replacement of Portland
cement in the amounts of 10 %, 20 %, 40 %, and 60 % are presented in the paper. The measured data include mecha-
nical properties after 28 days and after the exposure to freeze/thaw cycles and thermal properties. The obtained para-
meters are compared with reference to high performance concrete.

Ztráta sušením (105 ˚C) 0,39

Ztráta žíháním (1 100 ˚C) 1,13

SiO2 63,45

Al2O3 13,98

Fe2O3 5,39

TiO2 0,77

CaO 8,18

K2O 2,43

Na2O 0,90

sírany jako SO3 0,10

RC BC 10 BC 20 BC 40 BC 60

cement CEM I 42,5 
Mokrá

484,0 435,6 387,2 304,8 193,6

jemně mletý 
keramický střep

0 48,4 96,8 179,2 290,4

kamenivo 0-4 mm 812 812 812 812 812

kamenivo 8-16 mm 910 910 910 910 910

superplastifikátor 
Mapei Dynamon SX

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

voda 160 160 160 160 160

Složka
Množství [kgm–3]

Tab. 2. Složení směsí vysokohodnotného betonu

Tab. 1. Složení cihelného střepu [%]
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cementu. Složení cihelného střepu je uvedeno v tab. 1. Jeho
specifický povrch byl 582 m2kg–1. 

Porovnávací referenční materiál byl označen RC. V této
směsi byl jako pojivo použit pouze portlandský cement. Ve
směsi s označením BC10 bylo nahrazeno 10 % portlandské-
ho cementu jemně mletým keramickým střepem. V dalších
vzorcích byl portlandský cement nahrazen v množství 20 %,
40 % a 60 %. Pro výrobu všech vzorků byl použit superplas-
tifikátor Mapei Dynamon SX, který je přísadou na akrylové
bázi. Podrobné složení záměsí je uvedeno v tab. 2.

Měření a výsledky 
Přehled základních fyzikálních vlastností zatvrdlých

vysokohodnotných betonů po 28 dnech uložení v normovém
prostředí (prostředí s relativní vlhkostí vyšší než 90 %) je
uveden v tab. 3. Objemová hmotnost ρ [kgm–3], hustota
matrice ρmat [kgm–3] a otevřená pórovitost ψ [%] betonů byly
stanoveny pomocí sycení vzorků vodou za sníženého tlaku a
následného vážení vzorků maximálně nasycených a vzorků
maximálně nasycených ponořených pod vodní hladinu, kdy
se určuje Archimédova hmotnost. Z dosažených výsledků je
patrný nárůst otevřené pórovitosti se zvyšujícím se množ-
stvím použitého jemně mletého keramického střepu a tomu
odpovídající pokles objemové hmotnosti. Hodnoty hustoty
pevné matrice nedosahovaly u studovaných materiálů vět-
ších rozdílů. Rozdíly byly pouze v rámci chyby měření
odpovídající použité metodě.

U čerstvých betonů byla sledována konzistence metodou
sednutí kužele [1]. Snahou bylo dodržet stejný vodní souči-
nitel u všech betonových záměsí. Dávkování komponent
betonu bylo stejné pro všechny betony, bylo měněno pouze
množství použité příměsi. Výsledky měření konzistence jed-
notlivých studovaných záměsí jsou znázorněny na obr. 1.

Obr. 1. Konzistence (sednutí kužele) studovaných čerstvých
betonových směsí

Mechanické parametry   
Mechanické parametry byly určeny na zkušebním lisu

VEB WPM Leipzig 3 000 kN, konkrétně šlo o zkoušku

měření pevnosti v tahu ohybem a zkoušku pevnosti v tlaku
[3], [4]. Elektromechanický zkušební stroj umožňuje řízení
posunu příčníku silou nebo z měřené deformace tělesa. Ma-
ximální možná síla v tahu i v tlaku je 3 000 kN. Pomocí plo-
ché tahové čelisti, která je součástí stroje, je možné upnout
prizmatické těleso a zkoušet ho v tahu. Při zkoušení byla
vyvinuta rychlost zatěžování 0,2–0,1 MPa s–1. Pro určení
pevnosti v tlaku byla použita tělesa ve tvaru trámečků o roz-
měru 150x150x150 mm, tělesa velikosti 100x100x400 mm
byla připravena pro stanovení pevnosti v tahu ohybem. Po
odlití byly vzorky standardně uloženy po dobu 28 dní. Každé
měření bylo provedeno na sadě tří těles.

Pevnost v tahu ohybem pro vzorky, které byly před zkouš-
kou uloženy v normovém prostředí, a pro vzorky vystavené
100 zmrazovacím cyklům je zřejmá z obr. 2 [5]. Ze získa-
ných dat je patrné, že vyšších hodnot u nezatížených vzorků
vzhledem k vzorkům zatíženým 100 zmrazovacími cykly
nedosahoval pouze referenční beton RC bez obsahu jemně
mletého keramického střepu. V ostatních případech, což
znamená u všech vzorků s obsahem mletého keramického
střepu, dosahovaly materiály vyšších hodnot pevnosti v tahu
ohybem po vystavení 100 zmrazovacím cyklům než pro ma-
teriály nezatížené. Nejvyššího nárůstu pevnosti v tahu ohy-
bem bylo dosaženo u materiálu RC40, a to o 20 %. Důvo-
dem je postupně probíhající pucolánová reakce jemně mleté
keramiky, která vede ke zvyšování pevností s časem a je
podpořena způsobem uložení vzorků ve vodní lázni.

Podobně jako pevnost v tahu ohybem byla vyhodnocena
i pevnost v tlaku (obr. 3). Na všech vysokohodnotných beto-
nech byly překročeny pevnosti 60 MPa, kromě materiálu
BC60 s největším obsahem jemně mletého keramického stře-
pu jako náhrady portlandského cementu (60 %). Nebyly
zaznamenány výrazné rozdíly pevnosti mezi zmrazovanými
betony a betony, které zrály v normovém prostředí. Nejvyšší
pevnosti dosáhl referenční materiál bez náhrady pojiva RC.
Nepatrně nižších hodnot pevnosti v tlaku dosáhly materiály
s 10% (BC10) a 20% (BC20) obsahem jemně mletého kera-
mického střepu. Nejnižší pevnost v tlaku vykazoval materiál
s nejvyšším obsahem jemně mletého keramického střepu
RC60 (60 %), a to až pod hranici 60 MPa, což je hranice kla-
sifikující beton jako vysokohodnotný (vysokopevnostní).

Obr. 2. Průměrná pevnost v tahu ohybem studovaných HPC 
při normálním zrání a po 100 zmrazovacích cyklech

Tepelné parametry   
K měření součinitele tepelné vodivosti λ [Wm–1K–1], měr-

né tepelné kapacity c [Jkg–1K–1] a součinitele teplotní vodi-
vosti a [m2s–1] byl použit přístroj ISOMET 2104 [5]. Jedno-
tlivé tepelné charakteristiky byly měřeny v závislosti na vlh-
kosti. Vlhkost je uváděna jako hmotnostní a je udávána
v procentech (u [%kgkg–1]). Naměřené hodnoty získaných
tepelných parametrů jsou uvedeny v tab. 4 až tab. 8.

ρ ρ mat ψ

[%]

RC 2 430 2 740 11,2

BC 10 2 420 2 730 11,4

BC 20 2 370 2 720 12,8

BC 40 2 330 2 700 13,9

BC 60 2 310 2 730 15,5

HPC
[kg m–3]

Tab. 3. Základní fyzikální vlastnosti betonů
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Ze získaných dat, uvedených v tabulkách, lze pozorovat
pokles hodnot součinitele tepelné vodivosti u studovaných
materiálů v suchém stavu s narůstajícím množstvím jemně
mletého keramického střepu ve směsi, což je v souladu
s hodnotami otevřené pórovitosti uvedenými v tab. 3. Nej-
vyšší hodnoty součinitele tepelné vodivosti dosáhl referenč-
ní materiál RC, který vykazoval o 20 % vyšší hodnoty než
materiál BC60, který byl nejnižší. Hodnoty měrné tepelné
kapacity narůstají s množstvím jemně mletého keramického
střepu ve směsi a s množstvím vody obsažené v materiálu.
Součinitel teplotní vodivosti klesá s množstvím jemně mle-
tého keramického střepu, který nahrazuje v určitém množ-
ství portlandský cement. 

Tab. 4. Tepelné parametry referenčního betonu 

Tab. 5. Tepelné parametry betonu s obsahem 10 % cihelného prachu 

Tab. 6. Tepelné parametry betonu s obsahem 20 % cihelného prachu 

Tab. 7. Tepelné parametry betonu s obsahem 40 % cihelného prachu 

Tab. 8. Tepelné parametry betonu s obsahem 60 % cihelného prachu

Závěr 
V článku jsou uvedeny výsledky měření mechanických

a tepelných vlastností vysokohodnotného betonu, který
obsahoval jako náhradu portlandského cementu jemně mletý
keramický střep až do množství 60 %. Z výsledků můžeme
pozorovat, že s vyšším obsahem jemně mletého keramické-
ho střepu dochází k poklesu hodnot mechanických paramet-
rů, což v případě materiálu BC60 s nejvyšším obsahem alter-
nativního pojiva vedlo ke snížení pevnosti v tlaku pod 
60 MPa. Výrazně klesla i pevnost v tahu ohybem, a to o více
než 30 %. Zmrazovací cykly neměly na pevnostní charakte-
ristiky jednotlivých materiálů výrazný vliv. Z hlediska tepel-
ných vlastností došlo u studovaných betonů s obsahem alter-
nativního silikátového pojiva ke zlepšení, což souvisí s vyšší
pórovitosti materiálů s vyšším obsahem jemně mletého kera-
mického střepu. 

Na základě těchto údajů lze konstatovat, že použití jemně
mletého keramického střepu se jeví pro praxi jako vhodné.
Toto doplňkové pojivo může být při dodržení určitých ome-
zení v množství pro konkrétní aplikaci vhodnou částečnou
náhradou portlandského cementu při výrobě vysokohodnot-
ných betonů.

Článek vznikl za podpory projektu P104/10/0355 GA
ČR.
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Obr. 3. Průměrná pevnost v tlaku studovaných HPC 
při normálním zrání a po 100 zmrazovacích cyklech

u  [%kgkg–1] λ [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a  [10–6m2s–1]

0,00 1,690 691 0,903

2,27 1,950 815 0,984

2,92 1,873 791 0,977

3,23 1,900 769 1,017

3,71 1,970 726 1,117

4,45 2,070 915 0,947

RC

u  [%kgkg–1] λ [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a  [10–6m2s–1]

0,00 1,533 783 0,842

3,70 1,837 804 0,979

4,56 1,860 802 1,200

4,75 1,865 806 1,001

5,11 1,887 805 1,007

6,01 1,900 821 1,008

BC40

u  [%kgkg–1] λ [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a  [10–6m2s–1]

0,00 1,410 768 0,797

4,23 1,697 715 1,016

4,48 1,725 796 0,938

5,28 1,797 777 1,009

5,50 1,833 816 0,975

6,39 1,920 904 0,922

BC60

u  [%kgkg–1] λ [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a  [10–6m2s–1]

0,00 1,530 678 0,937

2,65 1,720 631 1,103

3,53 1,827 799 0,953

3,80 1,880 777 1,002

3,83 1,930 783 1,022

4,67 2,057 862 0,990

BC10

u  [%kgkg–1] λ [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a  [10–6m2s–1]

0,00 1,570 705 0,944

2,81 1,790 683 1,110

3,66 1,863 808 0,972

3,72 1,893 827 0,967

3,90 1,953 806 1,025

4,68 2,027 886 0,965

BC20
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Úvod
Keramika je jedním z nejstarších materiálů používaných

v mnoha oblastech lidské činnosti a patří mezi první uměle
vyráběné materiály na čistě přírodní bázi [1], [2]. Díky svým
vlastnostem, mezi které můžeme zařadit relativně dobrou
stabilitu fyzikálních vlastností, je i dobrým ukazatelem his-
torického vývoje. Tradice jejího použití přetrvává až do
dnešní doby a je stále brána jako materiál, který je v oblasti
stavebnictví pro rodinné bydlení jedním z nejžádanějších.

Objev cihlářské technologie byl, dle dostupných zdrojů,
přisouzen národu Sumerů v Mezopotámii ve čtvrtém století
před naším letopočtem, první použití pálených cihel se datu-
je do pátého století před naším letopočtem [1], [2]. Techno-
logie cihlářské výroby se ve svém dlouhém vývoji od pou-
hého sušení přes vypalování přírodního materiálu dostala až
k vylepšování přírodní suroviny pomocí různých příměsí a
přísad a aplikovaných úprav povrchů. 

V dnešní době, kdy je stále větší důraz kladen na kon-
strukční prvky a systémy z hlediska co nejnižších energetic-
kých ztrát, trvanlivosti a ochrany životního prostředí, nastal
velký rozvoj především v oblasti materiálového výzkumu a
inženýrství. Největší požadavky jsou kladeny na tepelně izo-
lační vlastnosti cihlářských produktů. Ve dvacátém století se
objevil nový typ cihel, tzv. tepelně izolační bloky, které
vyhovují dnešním požadavků udaným v ČSN 73 0540-2 [3]
z hlediska tepelně izolačních vlastností, a proto není nutné
dodatečné zateplení, které má mnoho odpůrců. U těchto
výrobků byl zjištěn významný vliv tvaru a objemu dutin,
které tvoří podstatnou část těchto cihel. Co se týká vlastnos-
tí keramického střepu, stejně jako u ostatních materiálů,
pórovitost, a především složení suroviny, ze které je vyro-
ben, velmi ovlivňují tepelné charakteristiky výsledného pro-
duktu. V rámci těchto poznatků se mění i technologická
výroba cihel, a to především sušení a výpal. 

Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností střepu jsou do
keramického těsta přidávána různá lehčiva, která při výpalu

vyhoří, a zajistí tak zvýšení objemu a rovnoměrné rozložení
pórů ve střepu. V tomto článku jsou prezentovány výsledky
výzkumu prováděného na dvou typech keramického střepu
používaného při výrobě tepelně izolačních cihelných bloků
firmy Heluz. Střepy byly vylehčeny pilinami a nasekanou
slámou. Prezentovány jsou základní fyzikální vlastnosti,
charakteristiky pórového systému, vlhkostní a tepelné para-
metry.

Materiály 
Ověřovány byly dva druhy keramických střepů používa-

ných pro výrobu tepelně izolačních citelných bloků firmy
Heluz, označovaných jako Family 50. Cihelný střep vyleh-
čený pilinami byl označen jako F50, střep vylehčený pilina-
mi a slámou  jako F50-S.

Experimentální metody
Základní fyzikální parametry, mezi něž patří objemová

hmotnost ρ [kgm–3], hustota matrice ρmat [kgm–3] a pórovi-
tost ψ 0 [%], byly určeny pomocí maximálního nasycení
vzorků střepů vodou za sníženého tlaku a následného váže-
ní vzorků (maximálně nasycených) na vzduchu, a poté pono-
řených pod vodní hladinu.

Distribuce velikosti pórů byla stanovena pomocí rtu
ové
porozimetrie (Pascal 140 + 440, Thermo). Ve střepech se
nevyskytují póry větší než 100 μm v průměru, proto je tato
metoda použitelná bez omezení.

Měření vlhkostních parametrů
Určení součinitele vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] bylo pro-

váděno přibližnou metodou, založenou na měření nasáka-
vosti. Z naměřených dat se sestrojí závislost kumulativního
obsahu vlhkosti na odmocnině času, ze které se pomocí li-
neární regrese přímo určí vlhkostní absorpční koeficient A.

V článku jsou studovány základní fyzikální vlastnosti a vlhkostní a tepelné vlastnosti dvou typů keramického střepu
používaného pro výrobu tepelně izolačních cihelných bloků. Tepelně izolačních vlastností cihelného střepu bylo
dosaženo využitím pilin a slámy jako lehčiva.

Hygric and thermal properties of the lightweight brick body

Basic physical properties and hygric and thermal properties of two types of ceramic brick body used for the produc-
tion of thermal insulating brick blocks are studied. The thermal insulation properties of the brick body are achieved
using sawdust and straw as lightening additives.
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Přibližná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti se potom
určí na základě vztahu [4] 

(1)

kde wsat je obsah vlhkosti při plném nasycení vodou [kg m–3].

Měření součinitele difúze vodní páry D [m2s–1] bylo pro-
váděno miskovou metodou bez teplotního spádu. Toto měře-
ní je založeno na jednorozměrném šíření vodní páry vzor-
kem a spočívá v měření difúzního toku vodní páry prošlé
vzorkem při znalosti parciálních tlaků vodní páry ve vzdu-
chu pod měrným povrchem vzorku a nad ním [5]. Miska se
vzorkem se periodicky váží a zjištěné úbytky či přírůstky
hmotnosti se vynesou v závislosti na době vážení do grafu.
Po dosažení přímkového charakteru křivky se měření poklá-
dá za ukončené. Součinitel difúzní propustnosti δ se vypočí-
tá podle vztahu

(2)

kde Δm je hmotnost páry difundující vzorkem [kg], d je
tlouš
ka vzorku [m], S je plocha vzorku [m2], τ je období
korespondující s transportem hmotnosti vodní páry Δm [s],
Δ pp je rozdíl parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu na
obou stranách vzorku [Pa]. 

Za izotermních podmínek platí vztah mezi součinitelem
difúze vodní páry D a součinitelem difúzní propustnosti δ

D = δ RT/M [m2s–1], (3)

kde R je univerzální plynová konstanta, T absolutní teplota
a M molární hmotnost vody.

Ve stavební praxi se nejčastěji používá faktor difúzního
odporu vodní páry

μ =Da /D [-], (4)

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2 s–1].

K měření součinitele tepelné vodivosti, součinitele teplot-
ní vodivosti a objemové měrné tepelné kapacity byl použit
přístroj ISOMET 2104 (Applied Precision) [6], mikroproce-
sorem řízený přenosný přístroj pro přímé měření termofyzi-
kálních vlastností. Je vybaven vyměnitelnými sondami – je-
hlovou pro sypké materiály a plošnou pro pevné materiály.
Každá z nich obsahuje zabudovanou pamě
, ve které jsou
uložené kalibrační konstanty.

Experimentální výsledky
Základní materiálové charakteristiky studovaných cihel-

ných střepů jsou uvedeny v tab. 1. Lze pozorovat, že u ma-
teriálu F50-S, kde bylo použito slámy jako lehčiva, došlo
k určitému zvýšení hustoty pevné matrice i objemové hmot-
nosti. Je patrný i mírný pokles otevřené pórovitosti o zhru-
ba 5 %. 

Kumulativní porozimetrická křivka studovaných materiá-
lů je uvedena na obr. 1. Změna lehčiva střepu F50-S se na
charakteru pórového systému výrazně neprojevila, došlo
pouze k mírnému poklesu celkového objemu pórů, což bylo
zjištěno i při měření celkové pórovitosti v procentech.

Obr. 1. Kumulativní porozimetrické křivky

Vlhkostní parametry
Parametry vyjadřující schopnost studovaných materiálů

vést kapalnou vlhkost jsou uvedeny v tab. 2. Materiál s vyšší
otevřenou pórovitostí vykazoval i vyšší schopnost transpor-
tu kapalné vlhkosti. Hodnota součinitele vlhkostní vodivos-
ti byla u materiálu F50 o 25 % vyšší než u materiálu F50-S.
Zjištěné hodnoty jsou v souladu s hodnotami otevřené póro-
vitosti (tab. 1, obr. 1). 

Tab. 2. Transportní parametry kapalné vlhkosti keramických
střepů

Transportní parametry vodní páry jsou uvedeny v tab. 3.
Vyšších hodnot součinitele difúze vodní páry dosáhl mate-
riál F50, a to jak v uspořádání dry cup, tak i wet cup. Dosa-
žené hodnoty i v tomto případě odpovídají hodnotám namě-
řené otevřené pórovitosti (tab. 1) a rozložení pórů v materiá-
lu (obr. 1) i transportním schopnostem kapalné vlhkosti 
(tab. 3) u studovaných keramických střepů.

Součinitel difúze vodní páry v uspořádání dry cup byl
nižší než v uspořádání wet cup. Tento výsledek je v souladu
se zkušenostmi na jiných typech materiálů a je odrazem sku-
tečnosti, že v uspořádání wet cup je částečně zachycen i pře-
nos vody v kapalné formě [7].

Tab. 3. Transportní parametry vzdušné vlhkosti keramických
střepů

Tab. 1. Základní fyzikální vlastnosti keramických střepů

ρ ρ mat

F50 1 376 2 666 48,4

F50-S 1 469 2 749 46,6

Materiál
[kg m–3]

ψ
[%]

Materiál
A

[kg m–2s–1/2]

κ
[m2 s–1]

F50 0,26 2,91 E-07

F50-S 0,21 2,06 E-07

δ D μ δ D μ
[s] [m2s–1] [-] [s] [m2s–1] [-]

F50 1,36E-11 1,87E-06 12,3 2,20E-11 3,02E-06 8,1

F50-S 5,33E-12 7,33E-07 32,0 1,22E-11 1,67E-06 13,9

Materiál

5/50 % 97/50 %
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Tepelné parametry
V tabulkách 4 a 5 jsou uvedeny tepelné parametry studova-

ných materiálů v závislosti na obsahu vlhkosti. Oba zkouma-
né materiály dosáhly ve vysušeném stavu relativně blízkých
hodnot součinitele tepelné vodivosti. Zhruba o 10 % nižší sou-
činitel tepelné vodivosti pro F50 v porovnání s F50-S je 
v souladu s naměřenými hodnotami otevřené pórovitosti
(tab. 1). Hodnoty měrné tepelné kapacity obou materiálů
v suchém stavu byly také dosti podobné, zde byly naměře-
né rozdíly v rámci přesnosti použité impulsní metody, která
činí ±10 %.

Z uvedených dat lze také pozorovat výraznou závislost te-
pelných charakteristik na obsahu vlhkosti. Rozdíly naměře-
ných hodnot ve vysušeném stavu a stavu plně saturovaném
vodou byly pro oba materiály velmi významné, došlo ke
zhruba dvojnásobnému až čtyřnásobnému nárůstu všech stu-
dovaných parametrů. Součinitel tepelné vodivosti byl vlh-
kostí ovlivněn výrazněji než měrná tepelná kapacita, což se
projevilo i v hodnotách součinitele teplotní vodivosti.

Tab. 4. Tepelné vlastnosti keramického střepu F50

Tab. 5. Tepelné vlastnosti keramického střepu F50-S

Závěr
V článku jsou prezentovány základní fyzikální charakte-

ristiky a vlhkostní a tepelné vlastnosti dvou druhů keramic-
kých střepů, z nichž jsou vyráběny broušené cihelné bloky
s označením Family 50. Jsou to tepelně izolační bloky, které
dosahují výborných tepelných vlastností a zcela vyhovují
evropským normám pro použití na jednovrstvé zdivo. Hod-
noty tepelných parametrů těchto tepelně izolačních bloků
umožňují v kombinaci s tepelně izolačními omítkami i jejich
případné využití pro výstavbu nízkoenergetických a pasiv-
ních domů. 

Trendy zvyšování nároků kladených na stavební materiá-
ly z hlediska tepelných parametrů vedou k rozsáhlému
výzkumu a vývoji v této oblasti. Snahou je především dosáh-
nout z dostupných zdrojů, s ohledem na životní prostředí a
v neposlední řadě na stránku ekonomickou, co nejlepších
vlastností. V případě cihlářských výrobků se hledají různé
možnosti, jak vylepšit nejen tvar a objem dutin v samotné
cihle, ale i obsah pórů v keramickém střepu. Pro tento účel
se používají různé druhy lehčiv. Dříve používané piliny,
které jsou s ekonomického hlediska dosti nákladné, jsou
nahrazovány např. slámou, která je dostupnější a finančně
méně náročná. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že
částečné nahrazení pilin slámou ovlivní negativně výsledné
vlastnosti keramického střepu. U materiálů s využitím slámy
jako lehčiva došlo sice k relativně malému snížení pórovi-
tosti, ale zároveň i ke snížení schopnosti materiálu transpor-
tovat jak vzdušnou, tak kapalnou vlhkost. Zvýšily se také
hodnoty součinitele tepelné vodivosti, čímž došlo ke zhorše-
ní tepelně izolačních vlastností střepu. Použití slámy jako
lehčiva je tedy perspektivní z hlediska ekonomického a eko-
logického, ale z hlediska tepelných a vlhkostních vlastností
je toto řešení méně výhodné než použití pilin.

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI2/007 MPO ČR.
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u  [kgkg–1] λ [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a  [10–6m2s–1]

0,00 0,300 1 081 0,209

0,08 0,437 1 122 0,327

0,09 0,567 1 374 0,372

0,21 0,747 1 421 0,482

0,26 0,879 1 811 0,545

0,33 1,030 1 932 0,494

0,35 1,057 2 127 0,500

F50

u  [kgkg–1] λ [Wm–1K–1] c  [Jkg–1K–1] a  [10–6m2s–1]

0,00 0,332 977 0,227

0,06 0,499 1 203 0,326

0,10 0,669 1 369 0,423

0,15 0,735 1 511 0,444

0,19 0,863 1 647 0,519

0,24 0,940 1 777 0,537

0,29 1,120 1 910 0,512

0,31 1,217 1 963 0,545

F50-S
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Úvod
Jako obklady konstrukcí se často využívají deskové mate-

riály. Jde o dva základní efekty, které má obklad přinést: 

– estetická úprava povrchu;
– ochrana vlastní konstrukce proti vnějším škodlivým vli-

vům, tj. např. proti mechanickému, chemickému či fyzi-
kálnímu namáhání. Ve stavební praxi se často používá
obkladových desek pro zvýšení protipožární bezpečnosti. 

Pro zlepšení mechanických vlastností se s výhodou použí-
vají kompozitní materiály. Aby se posoudila kvalita protipo-
žární ochrany desek, bylo rozhodnuto sledovat kromě jejich
tepelně technických materiálových parametrů [1] také jejich
vlastnosti mechanické. Popisované měření úzce souvisí se
statí [4], proto byl zvolen i stejný způsob namáhání zkouma-
ných materiálů.

Materiálové vzorky
Z Výzkumného ústavu stavebních hmot Brno byly dodá-

ny vzorky čtyř deskových  materiálů:

– Promatect bílý tl. 3 cm,
– Fireboard šedý tl. 2,5 cm,
– sádrokarton růžový tl. 1,2 cm,
– Fermacell bílý tl. 1,2 cm.

Jelikož jde o komerčně vyráběné materiály, jejich přesné
složení a receptura je vlastnictvím firmy. Z těchto materiálů
byly nařezány vzorky – z každého 16 trámečků o délce 
16 cm a průžezu 2 cm x tlouš
ka desky.

Metody měření
Pro určení dynamického modulu pružnosti byly zvoleny

dvě nedestruktivní metody, založené na zjištění rychlosti
šíření vlnění v materiálu a objemové hmotnosti [2]:

– Určením rychlosti šíření vlnění sonickou metodou na prů-
chod  použitím přístroje DiO 562 se proměří rychlost šíře-
ní vlnění v daném trámečku. Jeho hmotnost se určí na
vahách a posuvným měřítkem se zjistí rozměry. Modul
pružnosti pro dlouhou tenkou tyč se potom vypočítá podle
vzorce

E =  c2 . ρ ,

kde E je dynamický modul pružnosti, c rychlost šíření vlně-
ní, ρ hustota.

– Určí se vlastní frekvence vlnění rezonanční metodou [1]
v daném trámečku, jehož délku změříme posuvným měřít-
kem, a potom již snadno určíme rychlost šíření daného
vlnění v materiálu. Modul pružnosti vypčítáme podle výše
uvedného vzorce.

A protože lze předpokládat, že struktura proměřovaných
materiálů se bude částečně měnit s teplotou [3], proměřova-
ly se tyto vzorky po teplotních šocích, kterým se nejprve
vystavily. Teploty pro teplotní namáhání byly určeny s ohle-
dem na teoretické kritické teploty pro stabilitu betonů, tj. cca
470 ˚C (rozklad portlanditu) a cca 680 ˚C (rozklad hydrátů):
25, 110, (pro materiály na bázi sádry 70), 250, 450, 650, 750
a 1 000 ˚C.

Přitom se sledovala hmotnost vzorků a jejich rozměry.
Relativní úbytek hmotnosti vzorku při vypálení na určité
teplotě podá alespoň částečný obraz o strukturání stabilitě
materilálu při jeho zahřívání.

Popis měření
Měření probíhalo obdobně jako při zjiš
ování tepelně

techických vlastností desek. To znamená, že byly vytvořeny
skupiny vzorků, aby se dal posoudit vliv postupného zvyšo-
vání teploty, tj. opakované teplotní namáhání či zahřátí
přímo na vysokou teplotu (viz tabulky, v nichž je barevně
odlišeno teplotní namáhání u jednotlivých vzorků).

Článek popisuje měření mechanických vlastností (modulu pružnosti v tahu a strukturální stability) kompozitních
deskových materiálů, které byly vystaveny vysokým teplotám. Pro experiment byly vybrány čtyři druhy materiálů.

Comparison of mechanical characteristics of fireproofing cladding plates

The article describes the measurement of mechanical characteristics (modulus of elasticity in tension and structural
stability) of composite plate materials exposed to high temperatures. Four types of materials were selected for the
experiment. 
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UZ čas
[ms]

rychlost
[m/s]

modul 
pruž.
[MPa]

fL
[Hz]

Ep
[MPa]

1 nevysušené 96,9 100

vysušeno na 110 ˚C 93,7 96,7 180,74 29,77 29,81 160396,6 584,55 142,2 1271 944 3544 959,35

3 h na 250 ˚C 94,2 97,3 180,7 28,6 29,88 154420,4 610,61 137,24 1317 1059 3622 1046,25

3 h na 450 ˚C 92,8 95,7 180,2 29,48 29,92 158943,9 583,85 142,65 1263 932 3494 925,8

3 h na 550 ˚C 90,5 93,4 181,1 29,17 29,8 157424,1 575,32 153,4 1181 802 3528 939,44

3 h na 750 ˚C 73,2 75,5 180,81 29,8 29,81 160620,4 455,8 167,75 1078 530 3085 567,26

3 h na 1 000 ˚C 68,1 70,8 178,67 28,69 28,08 143939,3 476,66 205 872 362 2684 438,47

2 nevysušené 97,8 100

vysušeno na 110 ˚C 94,4 96,5 179,31 30,81 29,8 164631,3 573,65 141,84 1264 917 3477 891,91

3 h na 250 ˚C 95,3 97,4 178,94 31,09 29,97 166730,4 571,82 142,17 1259 906 3440 866,67

3 nevysušené 98,3 100

vysušeno na 110 ˚C 94,8 96,5 181,06 30,28 30,37 166503,4 569,9 147,8 1225 855 3329 828,19

3 h na 450 ˚C 94,5 96,1 181,23 29,78 30,31 163584 577,68 153,19 1183 809 3356 854,78

4 nevysušené 97,4 100

vysušeno na 110 ˚C 94,3 96,8 179,5 30,64 30,18 165986,4 568,48 149,85 1198 816 3388 840,99

3 h na 550 ˚C 91,2 93,6 179,53 31,22 29,9 167587,3 544,19 162,8 1103 662 3416 818,7

5 nevysušené 90 100

vysušeno na 110 ˚C 87,5 97,3 180,34 29,2 30,21 159083,7 550,59 149,16 1209 805 3442 848,58

3 h na 750 ˚C 74,7 83 180,02 28,74 29,81 154230,2 484,79 162,16 1110 597 3389 721,78

6 nevysušené 95,5 100

vysušeno na 110 ˚C 93,2 97,5 180,54 29,75 30,03 161293,1 577,83 148,3 1217 856 3402 871,92

3 h na 1 000 ˚C 68,6 71,9 176,95 28,93 27,88 142722,3 481,07 182 972 455 2856 491,46

7 nevysušené 107 100

vysušeno na 110 ˚C 103 96,9 180,57 29,9 33,37 180166,1 576,02 151,21 1194 821 3450 894,19

3 h na 250 ˚C 104 97,4 180,2 29,77 33,48 179605,3 581,16 139,69 1290 967 3474 911,02

3 h na 550 ˚C 100 93,9 180,2 29,94 33,48 180630,9 556,77 149,8 1203 806 3483 877,31

8 nevysušené 97,6 100

vysušeno na 110 ˚C 97,7 100 180,94 30,13 29,85 162733,9 600,67 147,9 1223 899 3391 904,53

3 h na 450 ˚C 93,5 95,9 180,55 30,11 29,7 161459,9 579,65 139,24 1297 975 3437 892,85

3 h na 750 ˚C 77 79,8 180,77 30,28 30,03 164375,7 473,91 163,45 1106 580 3208 637,5

3 h na 1 000 ˚C 69,3 71 176,59 29,2 27,59 142265,9 487,61 176 1003 491 2419 355,91

9 nevysušené 94,5 100

nesušené 94,1 99,6 181 30,11 29,87 162788,8 578,17 144,87 1249 903 3456 904,94

3 h na 250 ˚C 91,7 97,1 180,46 29,21 29,74 156766,6 585,33 137,64 1311 1006 3396 879,34

10 nevysušené 98,3 100

nesušené 98 99,7 179,75 30,03 29,92 161504,9 607,1 147,19 1221 905 3518 971,07

3 h na 450 ˚C 94,1 95,7 179,22 30,53 29,66 162287,3 579,96 144,73 1238 889 3475 899,79

Vzorek

Ultrazvuk Rezonance

hmot. 
[G]

V 
[Mm]

Š
[Mm]

d 
[mm]

rel. 
úbytek

[%]

obj. 
hmot. 

[kg/m3]

objem 

[mm3]

Tab. 1. Záznam měření na materilu Promatect bílý
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Další rozdíl byl ve výchozích podmínkách před vyšším
teplotním namáháním. Vzorky 1–8 byly předem vysušeny
na 110 ˚C (popř. 70 ˚C – pro desky na bázi sádry) po dobu 
7 dnů (do konstantní hmotnosti), skupina vzorků 9–16 byla
teplotně namáhána přímo z ustálené vlhkosti (po dobu vy-
soušení skupiny vzorků 1–8 byla tato skupina uložená v la-
boratoři při cca 25 ˚C a R. V. cca 60 %)

Pro teplotní namáhání na určité teplotě byla vybraná sku-
pina vložena do elektrické pece, zahřáta na danou teplotu a
na ní setrváno 3 h. Potom bylo topení vypnuto a vzorky po-
stupně v peci chladly. K měření dynamického modulu pruž-
nosti došlo po jejich vychladnutí na cca 30–25 ˚C.

Výsledky měření 
Pro názornost uvádíme v tabulkovém zpracování pouze

výsledky měření jednoho materiálu (tab. 1), na ostatních
byla zpracována obdobným způsobem. V tabulce  jsou růz-
ným stínováním pro určité teploty označeny řádky zápisů
podle toho, jak byl vzorek teplotně namáhán. Naměřené
hodnoty jsou zpracovány v EXCEL Editoru.

Zpracování výsledků 
Naměřené a vypočítané hodnoty v tabulkách umožňují

např. grafické znázornění veličin u jednotlivých materiálo-

vých druhů či  u vzorků stejného materiálu, které  však měly
různou historii. Další grafy poskytují možnost porovnání
výsledků měření dynamického modulu pružnosti různými
metodami. Hodnoty dynamického modulu pružnosti namě-
řené u materiálu Fernacell metodou určení rychlosti šíření
vlnění na průchod jsou vyneseny na obr. 1 a na obr. 2 meto-
dou rezonanční. 

Z porovnání obou grafů je zřejmé, že výsledky naměřené
na vzorku 1 (který byl před teplotním namáháním vysušen,
a potom postupně zahříván) jsou u obou metod porovnatel-
né. I hodnoty naměřené na skupině vzorků předem vysuše-

UZ čas
[ms]

rychlost
[m/s]

modul 
pruž.
[MPa]

fL
[Hz]

Ep
[MPa]

11 nevysušené 97,8 100

nesušené 97,5 99,7 179,36 29,92 29,67 159222,6 612,41 144,57 1241 943 3628 1037,27

3 h na 550 ˚C 91,4 93,5 178,91 29,82 30,52 162827,1 561,88 144,8 1236 858 3596 930,28

12 nevysušené 97,9 100

nesušené 97,5 99,66 180,24 30,59 29,93 165020,3 591,26 155,27 1161 797 3400 888,18

3 h  na 750 ˚C 78,6 80,29 179,86 30,56 29,79 163741,4 480,03 175,13 1027 506 3103 598,08

13 nevysušené 104 100

nesušené 104 99,74 180,08 32,75 30,07 177341,4 587,74 142,52 1264 938 3475 920,63

3 h na 1 000 ˚C 74,6 71,4 174,18 31,3 27,93 152269,7 489,99 187 931 425 2536 382,42

14 nevysušené 97,8 100

nesušené 97,4 99,63 178,9 30,71 29,96 164600,8 591,98 144,09 1242 913 3504 930,5

3 h na 250 ˚C 95,2 97,34 178,72 30,77 30,04 165196,4 576,28 137,58 1299 972 3488 895,77

3 h na 550 ˚C 91 93,52 178,71 30,69 29,73 163057,5 560,91 143,7 1244 868 3526 890,87

15 nevysušené 94,4 100

nesušené 94,1 99,76 181,21 30,23 29,51 161655,1 582,54 143,28 1265 932 3429 899,67

3 h na 450 ˚C 91,6 97,1 181,24 29,92 29,12 157909,1 580,46 145,32 1247 903 3383 872,86

3 h. na 750 ˚C 78,6 83,36 180,94 29,76 29,3 157773,9 498,75 172,37 1050 550 3324 721,66

16 nevysušené 102 100

nesušené 101 99,59 180,27 30,99 29,95 167317,7 608,9 155,5 1159 818 3475 955,79

3 h. na 1 000 ˚C 72,3 70,68 175,74 30,15 28,09 148836,6 485,83 206 853 354 2607 407,92

Vzorek
hmot. 

[G]

rel. 
úbytek

[%]

d 
[mm]

Š
[Mm]

V 
[Mm]

objem 

[mm3]

obj. 
hmot. 

[kg/m3]

Ultrazvuk Rezonance

Tab. 1. (pokračování) Záznam měření na materilu Promatect bílý

Obr. 1. Závislost dynamického modulu pružnosti na teplotě
vypálení pro Fermacell – rychlost šíření vln byla určována

metodou „na průchod“
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ných (některé vzorky byly zahřívány postupně, některé šo-
kem přímo na vysokou teplotu) jsou výsledky ve velké sho-
dě. Je však vidět, že křivka vyjadřující průměrnou hodnotu
dynamického modulu zjištěného na vzorcích, které nebyly
předem vysoušeny, má hodnotu poněkud větší a je patrný
i rozdíl ve výsledku obou metod. Proto je možno učinit
závěr, že při šokovém vystavení vysokým teplotám dochází
k jiným strukturálním změnám materiálu než při postupném
vypuzování vlhkosti, což se projeví více u rezonanční meto-
dy. Dále je např. na obr. 3 vynesena závislost dynamického
modulu pružnosti na teplotě vypálení pro jednotlivé materi-
ály. Zde pro ilustraci uvádíme pouze vzorky č. 1. Podobně
jsou utvořeny grafy, v nichž je vynášen průměr z naměře-
ných hodnot ze vzorků předem vysušených, stejným způso-
bem potom průměr nesušených. 

Protože výsledky naměřené oběma metodami (na průchod
a rezonanční) nevykazovaly výrazné rozdíly, je vynášen
pouze dynamický modul určený z rychlosti šíření vlnění
změřenou metodou na průchod.

Zajímavé skutečnosti lze vyčíst také z grafů, v nichž jsou
porovnávány výsledky dalších veličin (jako např. změna ob-
jemové hmotnosti (obr. 4), úbytek hmotnosti či změna roz-
měrů)  naměřených na jednotlivých materiálech. Tato zpra-
cování však zde není možné ukázat v plné šíři. 

Diskuze 
Z porovnání grafů vyplývá, že modul pružnosti materiálu

Promatect je poměrně stabilní s mírně klesající tendencí
a jsou nepatrné rozdíly jeho hodnot v závislosti na počáteč-
ních podmínkách, ve kterých se začal materiál sledovat. Pro-
ti tomu Fireboard vykazoval silněji klesající tendenci hodnot
modulu pružnosti s nárůstem vypalovací teploty. Byl zde
pozorován větší vliv počátečního vysušení, tedy vliv vlhkos-
ti u nevysušených vzorků na modul pružnosti.

Celkem podle očekávávání se měřením prokázalo, že des-
kové materiály na bázi sádry sádrokarton-Rigibs a Fermacell
nemají dostatečnou strukturální stabilitu při vysokých teplo-
tách (vzorky se rozpadaly při teplotách kolem 800 ˚C). To je
zřejmě způsobeno i přeměnou dihydrátu sádróvce na hemi-
hydrát, či dokonce na anhydryt. Proto, i když při nižších tep-
lotách naměřené mechanické parametry celkem vyhovují,
z hlediska protipožární ochrany jsou výhodnější desky Pro-
matect a Fireboard na bázi kompozitů.

Porovnáváme-li grafy změn objemové hmotnosti, může-
me konstatovat, že pro nižší teploty (do 500 ˚C) je stabilněj-
ší matriál Promatect, ale změny při vysokých teplotách jsou
větší než u Fireboardu.

Změny  materiálů na bázi sádry se projevují při odstraně-
ní volné vody, tj. při teplotách do 70 ˚C, a potom až při tep-
lotách nad 450 ˚C, což je zřejmě způsobeno strukturální
změnou dihydrátu v hemihydrát a při tepelotách nad 750 ˚C
dochází k destrukci materiálu – změna na anhydryt. Jedno-
značně se však ukázalo, že u předem vysušených materiálů
je u všech sledovaných veličin menší rozptyl naměřených
hodnot.

Závěr
Je možno konstatovat, že pokud jde o hodnocení mecha-

nických materiálových parametrů, jsou oba kompozitní
materiály porovnatelné a mají výhodu před materiály na bázi
sádry ve větší strukturální stabilitě.  

Snad jenom to, že dynamický modul pružnosti byl namě-
řen u bílého materiálu Promatect nepatrně stabilnější a i cel-
kové strukturální stabilita byla u tohoto materiálu pozorová-
na lepší – i vizuální estetický dojem – dává důvod k tomu,
že použití desek z tohoto materiálu jako protipožárních
obkladů je výhodnější.

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI1/216 MPO 
a VZ MŠMT MSM 684077003.

Literarura 
[1] Toman, J.: Vliv teploty a vlhkosti na fyzikální parametry staveb-

ních materiálů. [Dizertace DrSc.], Praha, ČVUT 1992.
[2] Toman, J. – Semerák, P.: Fyzika 10, Praktická cvičení. [Učební

text], Praha, ČVUT 2003.
[3] Carslaw, H. S. –  Jaeger, J. C.: Conduction of Heat in Solids.

Oxford, Clarendon Press 1959.
[4] Toman, J. – Korecký, T. – Michalko, O.– Bažantová, Z. – Černý,

R.: Porovnání mechanických vlastností obkladových protipožár-
ních desek. Stavební obzor, 21, 2012, č. 1, s. 15-17.
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pro materiál Fermacell – rychlost šíření vln byla určována 

rezonanční metodou

Obr. 3. Závislost dynamického modulu pružnosti na teplotě
vypálení pro různé materiály

Obr. 4. Změna objemové hmotnosti s teplotou vypálení
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Péče o technickou infrastrukturu 
ve veřejných vesnických prostorech 
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Problematika péče 
o technickou infrastrukturu

Poruchy a havárie technické infrastruktury jsou součas-
ným nepřehlédnutelným problémem urbanizovaných území,
a
 již jde o intravilán měst či obcí. Druhé zmíněné se však
v oblasti kontroly a správy inženýrských sítí potýkají se zá-
važnějšími problémy, které mohou vyplývat např. z malého
počtu pracovníků (závisí na velikosti spravovaného území) 
a jejich nedostatečné odbornosti a zkušeností v oboru měst-
ského inženýrství. Problémem je i vytíženost těchto pracov-
níků, kteří kromě svých funkcí mají často jiné hlavní za-
městnání. Současná legislativa je velmi nepřehledná a situa-
ci spíše komplikuje. Zároveň neexistují dostatečné metodic-
ké pokyny, o které by se mohli úředníci opřít při prosazová-
ní veřejných zájmů a zájmů obcí v oblasti správy a kontroly
technické infrastruktury (TI). Potřeba zmíněné metodiky
v této oblasti je evidentní. Stávající technická infrastruktura
obcí i měst představuje do dalších let neodhadnutelnou hroz-
bu, která může narušit jejich primární funkce (zásobování
vodou a energiemi, narušení dopravy aj.).

Vítězslav Kuta se spoluautory v článku pro časopis Sta-
vebnictví uvádí: „Současný stav a postup řešení v praxi je
možné označit spíše za nákladnou a technicky neperspektiv-
ní improvizaci. Východiskem může být jen spolehlivé zabez-
pečení efektivní obnovy, modernizace a kompletace technic-
kého vybavení území (TVÚ) a jeho trvale udržitelného stavu.
Dobře technicky zabezpečené území je schopno si zachovat
příznivé životní podmínky pro obyvatele sídel a současně
vyloučit, nebo alespoň minimalizovat, negativní ekologické
dopady.“ [1]

O zabezpečení souvislého provozu a postupné moderniza-
ce vč. průběžné kontroly a eliminace případných rizik tech-
nického vybavení území se do budoucna může postarat
pouze důkladně propracovaný facility management. Jen při
jeho zvládnutí  ve všech oblastech správy veřejného majet-
ku lze zabezpečit udržitelný rozvoj území. Ideu udržitelného
rozvoje je třeba prosazovat na všech úrovních státní správy.

Technická infrastruktura prochází v současné době výraz-
ným vývojem, který vnímáme, především na venkově, ve zvy-
šování kvality bydlení v těchto sídlech. Zajiš
uje přepravu
energií a hmot nebo odvod a likvidaci odpadů. 

Realizace částečné či kompletní technické infrastruktury
stojí zejména malé obce značné úsilí a finanční prostředky.
Je tedy v jejich vlastním zájmu důsledně dohlížet na její

správné vybudování a následnou správu. Jakékoli náhlé
opravy mohou způsobit obcím a jejich občanům zásadní ži-
votní komplikace (přerušení dodávky vody/plynu, narušení
dopravy v důsledku stavebních prací v prostoru místních ko-
munikací aj.). Často dlouhá doba oprav, především v důsled-
ku podcenění situace, zatěžuje rozpočty obcí a nutí k různým
typům výjimečných opatření.

Přestože v současné době je kladen důraz na ideu udržitel-
ného rozvoje, v oblasti technické infrastruktury takto strikt-
ně postupováno není. Toto tvrzení bude dále doloženo na
základě vyhodnocení průzkumu, který se touto tematikou
zabýval na území okresu Příbram a byl podkladem pro zpra-
cování tohoto textu.

Venkovské prostředí, na rozdíl od městského, se vyznaču-
je velmi odlišnou urbanistickou koncepcí, která vyplývá ze-
jména z odlišných požadavků na veřejné a komunikační pro-
story. Jen zřídka se setkáváme s dostatečnou dimenzí uliční-
ho prostoru (obr. 1), jenž by umožnil bezproblémové ulože-
ní inženýrských sítí. Jde především o prostory ve starých
sídelních strukturách (historických jádrech obcí), které ne-
byly pro tyto potřeby dimenzovány. Mají být přednostně
ukládány do nezpevněných částí komunikačního prostoru
(zatravněných dělících pásů, pásů liniové doprovodné zele-
ně, nezpevněných částí přidruženého prostoru atd.). Prostor
ulice je však zpravidla zaplněn obslužnou komunikací

Kvalitu bydlení na venkově nezajiš�uje pouze přítomnost konkrétní technické infrastruktury, ale i dokonale zvládnutý
management kontroly a péče o ni. Ten se však, na základě prováděného průzkumu v okrese Příbram, jeví jako ne-
dostatečný.

Maintenance of technical infrastructure in rural public areas

The quality of rural living results not only from the presence of specific technical infrastructure, but also from the per-
fectly organized management of its inspection and maintenance. This, however, appears insufficient in the light of the
survey made in the Příbram district.

Obr. 1. Příklad úzkého uličního profilu ve staré sídelní struktuře,
typický především u nepravidelně rostlých vsí s výstavbou podél

procházejících cest (centrum obce Hlubyně)
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(dopravním prostorem), jejíž dimenze se odvíjela od postup-
ně se zvyšující motorizace. Některými obcemi prochází i ko-
munikace vyššího významu (okresní, krajské). Uložení inže-
nýrských sítí v hlavním dopravním prostoru je často jedinou
možnou variantou. Právě proto by měl být kladen důraz na
bezchybnou realizaci a průběžnou preventivní kontrolu tech-
nické infrastruktury.

Správa technické infrastruktury
V zákoně č. 183/2006 Sb. § 161 odst. 1 se přímo uvádí:

„... vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní
evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochra-
nu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter
technické infrastruktury, i výškové umístění.“ [2] 

Komplikace můžeme vidět v tom, že odpovědnost za pro-
voz technické infrastruktury a zpracování provozní doku-
mentace zůstává na bedrech jednotlivých správců sítí bez
jakékoli kontroly ze stran obcí. Příslušný správce přitom
musí dle výše uvedeného zákona na žádost obecního úřadu
sdělit: „… údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochra-
ny a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a prove-
dení stavby.“ [2] V případě, že správcem technické infra-
struktury je sama  obec, je velmi diskutabilní, zda zde může
existovat spolehlivý kontrolní mechanismus.

Pokud nastane kolaps v podzemním prostoru, je třeba oka-
mžitě pracovat s příslušnými podklady. Případná nečinnost
způsobená jejich neúplností, nepřesností či přímo absencí se
okamžitě projeví průtahy při realizaci oprav, a tím negativ-
ně ovlivní život obyvatel příslušné obce či širšího území.

Rozvoj obce vs. udržitelný rozvoj
V současné době je velká snaha obcí o revitalizaci histo-

rických částí, celkové úpravy a přestavbu uličních a náves-
ních prostorů nebo jen rekonstrukci povrchů komunikací.
Tyto činnosti však nelze řešit odděleně od podzemních pro-
storů, kde probíhají trasy technické infrastruktury (elektric-
ké vedení, vodovod, plynovod, kanalizace aj.). Opomenutí
analýzy stávajících inženýrských sítí a neřešení celkové
koncepce technické infrastruktury v rámci obce do řešeného
projektu může znamenat pouze blízký opětovný stavební
vstup do těchto prostorů a znehodnocení investice značně
přesahující rozpočet obce. Jakékoli další, tím spíše zbytečné,
navyšování rozpočtu obce v důsledku zanedbání správy svě-
řeného majetku je nepříjemným odkazem pro pokračující
úředníky, resp. celou obec. Při všech projekčních pracích je
proto třeba již v počáteční fázi posoudit záměr z hlediska
udržitelného rozvoje obce. Tento požadavek je několikrát zmí-
něn v již uvedeném zákoně č. 183/2006 Sb. V § 18 odstavci 1
se uvádí: „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyva-
tel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž
by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ [2]

Využití zásad trvale udržitelného rozvoje (TUR) je zcela
v souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje Čes-
ké republiky (SRUR ČR), který byl schválen usnesením vlá-
dy ČR č. 37 dne 11. ledna 2010, a dalšími zmínkami v jiných
právních předpisech (např. zákoně č. 17/1992 Sb., o život-
ním prostředí). Přestože zásady udržitelného rozvoje jsou
popisovány spíše okrajově bez rozsáhlejší specifikace a vel-
mi záleží na jejich vlastním výkladu, mají obce dostatečnou
zákonnou oporu při jejich vyžadování  jak na úrovni územ-
ního plánování, tak při konkrétní projekční činnosti a výstav-
bě na území obce.
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Bohutín O O O O O

Borotice

Čím O

Daleké Dušníky O O

Dolní Hbity O O O O

Horčápsko

Chrást O O O O O

Jablonná

Jesenice O O O O

Koupě

Klučenice O O O

Kňovice O O O

Kosova Hora O O O O O O O

Křepenice

Malá Hraštice O O O O

Milín O O O

Mokrovraty O O O

Nečín O O O O O

Nechvalice O O

Nový Knín O O O

Počaply

Počepice O O

Radíč O O

Sedlec–Prčice O O O O O O

Sedlice O O O

Svatý Jan O O O O

Štětkovice O O O O

Tochovice O O O

Trhové Dušníky O O O O O

Voznice O O

Vrančice O O

Zbenice O O O O O

Zduchovice O O

Název obce

Otázka 

Tab. 1. Výsledky průzkumu péče o TI ve veřejném prostoru
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Péče o technickou infrastrukturu 
v hlavním veřejném prostoru 

Zkoumaným vzorkem byly obce na území okresu Příb-
ram. Výzkum probíhal ve druhém čtvrtletí 2011 v rámci
předmětu doktorského studia Městské inženýrství na Fakul-
tě stavební ČVUT. Celkem bylo osloveno 116 obcí, které
byly požádány o vyplnění dotazníku obsahujícího otázky
vyplývající z popsané problematiky:

– technická infrastruktura v obci (Předmětem zájmu byla
pouze kanalizace, vodovod, plynovod vzhledem k podílu
na celkové kvalitě bydlení v malých sídlech. Tyto inže-
nýrské sítě jsou realizovány ve stávajících veřejných pro-
storech, např. v ulici, na návsi, jejichž dimenze není pro
jejich umístění často příliš vhodná.);

– proběhla v obci od roku 1989 úprava hlavního veřejného
prostoru;

– stručný popis úprav (rekonstrukce nebo přestavba návsi,
rekonstrukce povrchu komunikací aj.);

– zabýval se projekt podzemím, inženýrskými sítěmi v těch-
to prostorech (posouzením aktuálního stavu sítí, jejich
rekonstrukcí aj.);

– předchází obec možným rizikům vzniku poruch v podze-
mí těchto prostorů (jakékoli vstupy do komunikací za úče-
lem odstranění poruch mají za následek porušení rekon-
struovaných povrchů komunikací, omezení provozu v ře-
šeném prostoru aj.);

– způsob předcházení rizik (např. tlak na jednotlivé správce
sítí ohledně zpracování provozní dokumentace a průběžné
kontroly stavu inženýrských sítí na území obce);

– má obec zpracován katalog uličních profilů s prostorovým
uspořádáním inženýrských sítí ve veřejných prostorech
(ulice, náves);

– má obec k dispozici digitální mapové podklady se skuteč-
nou polohou inženýrských sítí na území obce.

Z celkového počtu oslovených se průzkumu zúčastnilo 
33 obcí, což odpovídá účasti 28 %. Podrobné výsledky do-
tazníkového průzkumu jsou uvedeny v tab. 1.

Velmi zajímavý je údaj o počtu napojených vsí na základ-
ní inženýrské sítě, který lze velmi dobře konfrontovat se zá-
znamy českého statistického úřadu. Jde o údaj poukazující
na současnou kvalitu obytného prostředí na venkově. Na
veřejný vodovod je napojeno 73 %, kanalizaci 55 % a ply-
novod pouze 9 %. Celkově je na technickou infrastrukturu
napojeno 82 % obcí.

V 48 % zúčastněných obcí proběhla úprava veřejného
prostoru. Většinou šlo o rekonstrukci povrchů komunikací
nebo úpravu zeleně, výjimečně o celkovou rekonstrukci pro-
storu. Je velmi znepokojující, že pouze 44 % z těchto obcí se
v rámci projektu úprav zabývalo podzemím, tedy IS v těch-
to prostorech.

Pouze 41 % obcí s vybudovanou technickou infrastruktu-
ru uvádí, že předchází možným rizikům vzniku jejích
poruch. Pouze 7 % obcí má však zpracován katalog uličních
profilů s prostorovým uspořádáním inženýrských sítí a 48 %
obcí má k dispozici digitální mapové podklady s jejich sku-
tečnou polohou.

Budoucnost 
V datech Českého statistického úřadu z roku 2009 se uvá-

dí, že podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodo-
vodu je 92,8 % a podíl obyvatel bydlících v domech napoje-
ných na kanalizaci je 81,3 %. Tato fakta v kombinaci s údaji
získanými prováděným průzkumem poukazují na nedosta-
tečně vybudovanou technickou infrastrukturu v řadě čes-
kých obcí. Nyní předpokládáme, že v mnohých obcích se
teprve bude realizovat. To je jasně formulováno v Plánu roz-
voje vodovodů a kanalizací území ČR, vydaném roku 2010
Ministerstvem zemědělství, který počítá jak s doplněním,
modernizací a rekonstrukcí současných inženýrských sítí,
tak především s jejich rozvojem v obcích, které ještě tech-
nickou infrastrukturu nemají vybudovanou. Jde o střednědo-
bou koncepci až do roku 2015. Nyní je třeba tato sídla upo-
zorňovat na možná úskalí spojená s podceněním dohledu
nad samotnou realizací. Je nezbytně nutné, aby obce ve
všech fázích přípravy a realizace těchto staveb postupovaly
dle zásad TUR obce. Jedině tak lze dlouhodobě zajistit od-
povídající obytné prostředí. S tím zásadně souvisí i důsled-
ná průběžná kontrola stavu nově vybudovaných i stávajících
inženýrských sítí. Právě komplexní zmapování jejich stavu
(přesná poloha, uložení aj.) a důsledná kontrola činnosti
jejich správců by měla pomáhat předcházet poruchám na
těchto stavbách. Tato činnost se, bohužel, ukazuje jako ne-
dostatečná, což se negativním způsobem odráží na kvalitě
venkovského obytného prostoru. Hodnotu bydlení nezvyšu-
je pouze přítomnost konkrétní technické infrastruktury, ale i
dokonale zvládnutý management kontroly a péče o ni. 
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1. Úvod
Při přesných inženýrsko-geodetických měřeních jsou

vždy při rozborech přesnosti zvažovány jednotlivé vlivy
působící na přesnost přímo určovaných veličin, které jsou
dále zpracovávány a kterými jsou v současné době téměř
výhradně šikmé délky, vodorovné směry a zenitové úhly.
Výjimečně jsou to také vodorovné délky.

Pro rozbory přesnosti výpočtu souřadnic či jiných hodnot
z měřených veličin je třeba kromě přesnosti měření jednotli-
vých veličin uvážit přesnosti dostředění přístroje a cíle, urče-
ní výšky přístroje a cíle a případně přesnost realizace (u vy-
tyčování). Ty neovlivňují přímo přesnost měření veličiny
jako takové (např. šikmé délky přístroj – hranol), ale určova-
nou veličinu, tj. např. šikmou vzdálenost bodů, nad kterými
jsou centrovány a horizontovány přístroj a hranol na stativu.
Pro výpočet je dále potřebná určovaná veličina. 

Centrace má vliv na určení všech typů veličin, dosažitel-
né přesnosti byly zkoumány např. v článku [1]. Přesnost
určení výšky přístroje nebo cíle může být do výpočtů zave-
dena dvěma způsoby. Jednak prostřednictvím výšky přístro-
je či cíle od bodu a její směrodatné odchylky, což lze při běž-
ných rozborech přesnosti, avšak ve vyrovnání to přináší pro-
blémy, a proto se vyrovnání obvykle počítá z měřených veli-
čin redukovaných o výšku přístroje a cíle. Pak je třeba do
přesnosti měření jednotlivých veličin započítat nejen samot-
nou přesnost měření, ale také nepřesnost způsobenou urče-
ním výšky přístroje a cíle. 

2. Vliv realizace na výsledky vytyčení
Pojem realizace pro potřeby vytyčování značí souhrn

přesnosti umístění cílového znaku, na který se měří, a přene-
sení jeho polohy a vyznačení na potřebný povrch. Cíl, na
který se např. při polárním vytyčení měří, může být hranol
na výtyčce, na stativu apod., vyznačení polohy může být
např. tužkou na dřevěnou desku, často také zatlučením na-
střelovacího hřebu do povrchu konstrukce. Obvykle se přes-

nost realizace souhrnně popisuje hodnotou σr = 1 mm, pro
vytyčení v poloze se předpokládá kružnice chyb o poloměru
σr.

V dalším popisu nebude v odvozeních odlišován vliv rea-
lizace a vliv centrace cíle, nebo
 je lze popsat totožně.

3. Obecný postup určení celkové přesnosti 
měřené veličiny

Měřená veličina, a
 již je to délka, směr, nebo zenitový
úhel, má určitou přesnost. Ta se skládá z přesnosti měření
přístrojem σm (např. pro vodorovné směry cílení, odečtení,
pro zenitové úhly ještě urovnání indexů) a přesností signali-
zace počátečního a koncového bodu měřené veličiny. Při
geodetických měřeních je na „počátečním“ bodě umístěn
(centrován) přístroj a na „koncovém“ cíl. Vliv umístění cíle
lze popsat hodnotou σCC, vliv umístění přístroje σCP . Celko-
vá směrodatná odchylka σv určované veličiny se pak podle
[2] určí podle vztahu

σ 2
n = σ 2

m + σ 2
CP + σ 2

CC . (1)

Přesnost měření přístrojem za daných podmínek je obvy-
kle známa od výrobce či z testování, přesnost umístění pří-
stroje a cíle příslušnými pomůckami obvykle také, jejich
vliv na přesnost měřené veličiny je však proměnlivý a pro
jednotlivé veličiny měřené na stanovisku může na kratší
vzdálenosti značně převýšit samotnou velikost chyby měře-
ní. Zároveň jsou mezi jednotlivá měření na stanovisku vná-
šeny závislosti (korelace), nebo
 skutečná chyba umístění
přístroje je stejná pro všechny veličiny.

Tento typ chyb působících na měření není vhodné podce-
ňovat. Odvození vzorců pro výpočet jejich vlivu bude uve-
deno dále, zde jen pro ilustraci několik hodnot: na vzdále-
nost 100 m způsobí chyba v centraci přístroje 1 mm chybu
ve směru 0,6 mgon; na vzdálenost 50 m pak 1,3 mgon a na
25 m již 2,5 mgon. Z těchto hodnot vyplývá, že je vhodné

Článek popisuje postupy pro vyjádření a využití přesnosti centrace přístroje a cíle a určení jejich výšek pro rozbory
přesnosti v inženýrsko-geodetických měřeních. Je popsán způsob výpočtu velikosti jejich vlivu na přesnost určovaných
veličin (délka, směr, zenitové úhly), a zároveň jsou popsány i takto vznikající korelace mezi nimi, které byly doposud
zanedbávány.

The effect of measurement performance, centring and determination of the instrument 
and target height on the accuracy of determined variables

The article describes procedures for the expression and utilization of the accuracy of the instrument and target cen-
tring and the determination of their heights for accuracy analyses in engineering geodetic measurements. It includes
the calculation procedure of the magnitude of their effect on the accuracy of determined variables (lengths, directions,
zenith angles) as well as the description of mutual correlations arising among them in this context which have been neg-
lected so far.
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zejména při pracích náročných na přesnost zvážit typ a přes-
nost centrace a určení výšky přístroje.

3.1. Přesnost centrace a výšky cíle nebo přístroje
Přesnost centrace a určení výšky přístroje/cíle lze popsat

kovarianční maticí ve tvaru

(2)

Přesnost centrace lze popsat kružnicí chyb o poloměru σxy

a přesnost určení výšky přístroje směrodatnou odchylkou σz.
Kružnice chyb je použita, protože přesnost centrace, ačkoli
obecně nelze zaručit, že je ve všech směrech stejná, je za ta-
kovou pro potřeby výpočtů a hodnocení přesnosti považo-
vána.

Veličiny týkající se cíle budou značeny doplňkovým inde-
xem CC, veličiny týkající se přístroje indexem CP. Kovarianč-
ní matice popisující vliv centrace a určení výšky cíle tedy
bude značena MCC, vliv pro přístroj MCP.

3.2. Výpočet vlivu centrace a určení výšky cíle 
nebo přístroje na měřenou veličinu

Tento vliv značí, že měřená veličina je určována mezi ji-
nými body, než je třeba. Rozdíl mezi ideální a skutečnou po-
lohou lze popsat pouze statisticky dvourozměrným nebo tří-
rozměrným normálním rozdělením vyjádřeným kovarianční
maticí (2). Jde tedy o analogii chyby podkladu. Pro měřenou
veličinu ν se vliv vypočítá pomocí zákona hromadění smě-
rodatných odchylek. Měřená veličina se vyjádří jako funkce
souřadnic stanoviska S a cíle C.

v = f (xs, ys, zs; xc, yc, zc) . (3)

Vliv přesnosti centrace σCP přístroje lze vyjádřit zákonem
hromadění směrodatných odchylek ve tvaru

(4)

Po roznásobení vzhledem k nulovým kovariancím v matici
MCP platí

(5)

(6)

Při vyčíslení derivací a znalosti odhadu přesnosti centrace
přístroje lze určit odhad vlivu centrace na měřenou veličinu. 

Pro určení vlivu centrace cíle σCC se obdobně jako v před-
chozím případě ve vektoru a derivuje veličina ν podle sou-
řadnic cíle a kovarianční matice se použije MCC, popisující
přesnost centrace a určení výšky cíle,

(7)

3.3. Výpočet vzájemných závislostí mezi veličinami 
měřenými na stanovisku

Z daného stanoviska je z „jedné centrace“ obvykle měře-
no více veličin, při určování vlivu centrace se postupuje stej-
ně, pouze se výpočet pro n veličin provede dohromady

σ 2
vCP = AS · MCP · AT

S , (8)

(9)

Obecně žádná derivace není nutně nulová, a tedy vznikají
ve výsledné kovarianční matici popisující vliv centrace pří-
stroje na měřenou veličinu nenulové kovariance. Pokud jsou
kovariance nenulové, příslušné měřené veličiny jsou vzá-
jemně závislé.

Při určení vlivu centrace a určení výšky přístroje lze po-
stupovat stejně, pouze k závislosti na stanovisku mezi veliči-
nami měřenými na různé body nemůže dojít, nebo
 skutečné
chyby centrace jsou pro cílové body vzájemně nezávislé.
Mohou být ovšem závislé různé veličiny měřené na stejný cíl.

4. Vliv na přesnost měření vodorovných směrů
Rovnice vyjadřující vztah směru ϕ a souřadnic je totožná

se vztahem pro výpočet směru z bodu 1 na bod 2 ze souřad-
nic

(10)

kde o je orientační posun a oK je zařazení do kvadrantu
(oprava z kvadrantu), x1, x2; y1, y2 jsou souřadnice bodů 1 
a 2. 

Derivace podle jednotlivých souřadnic (d je vodorovná
vzdálenost)

(11)

(12)

(13)

Z toho, že derivace podle souřadnic z je rovna nule, vyplý-
vá, že přesnost vodorovného směru není ovlivněna určením
výšky cíle nebo přístroje, což je více než zřejmé. Celkové
otočení osnovy směrů dané orientačním posunem také nemá
vliv.

4.1.  Vliv centrace přístroje
Pro jeden měřený směr za předpokladu kružnice chyb

popisující přesnost centrace přístroje ve všech směrech smě-
rodatnou odchylkou o velikosti σxy lze vliv centrace přístro-
je na měřený směr vyjádřit následovně.



STAVEBNÍ OBZOR 2/2012 61

σ 2
ϕ CP = aCP · MCP · aT

CP ,  (14)

(15)

(16)

Po dosazení a úpravě (v jednotkách radiánů)

(17)

(18)

kde ρ = 200/π a σϕ CP je v jednotkách gon. Výsledek vyho-
vuje intuitivní představě, že na přesnost směru má vliv
pouze složka přesnosti centrace kolmá na záměru. Velikost
vlivu je závislá na vzdálenosti přístroje a cíle.

4.2.  Vliv centrace cíle
Vliv centrace cíle se určí stejným způsobem,

σ 2
ϕ CC = aCC · MCC · aT

CC ,  (19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Vliv centrace cíle na přesnost směru se určí stejně jako u cen-
trace přístroje.

4.3.  Celkový vliv centrací na přesnost
Celkový vliv na přesnost měřeného vodorovného směru

σϕ C se určí jako souhrnný vliv ze dvou předcházejících od-
stavců. Platí

(24)

aC = (aCP aCC) , (25)

σ 2
ϕ C = aC · MC · aT

C . (26)

Lze jednoduše odvodit, že vzhledem k nezávislosti jedno-
tlivých veličin (kovarianční matice je diagonální) platí pro
celkový vliv

σ 2
ϕ C = σ 2

ϕ CP + σ 2
ϕ CC . (27)

Velikost této směrodatné odchylky lze ilustrovat na pří-
kladu měřeného směru na vzdálenost d = 50 m se směrodat-

nou odchylkou centrace přístroje i cíle σxyCP = σxyCC = 1 mm.
Pak vliv centrace cíle i centrace přístroje je 1,2 mgon, celko-
vý vliv pak činí 1,8 mgon. Jde o hodnotu téměř rovnou přes-
nosti měření směru v jedné skupině pro „stavební“ totální
stanici (běžně 2,0 mgon nebo lepší), v případě přístrojů s vyš-
ší přesností pak tato hodnota z hlediska vlivu převládne.

4.4. Závislost měřených vodorovných směrů 
na stanovisku

Jednotlivé měřené směry na stanovisku jsou měřeny na
různé cíle, které mají různou skutečnou chybu centrace a
takto jsou nezávislé. Skutečná chyba centrace přístroje je
však pro všechny společná a jednotlivé směry jsou tedy zá-
vislé. Míru závislosti lze určit tak, jak bylo popsáno v odst.
3.3, pro ilustraci vlivu byla kovarianční matice vyčíslena pro
osnovu směrů ϕ = [0; 12,5; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0] gon
měřenou na cíle vzdálené 50 m, směrodatná odchylka cent-
race cílů i přístroje 0,001 m, přesnost měření směru 
0,3 mgon. Kovarianční matice MCP popisující vliv centrace
přístroje [mgon]

(28)

Matice korelačních koeficientů, koeficienty korelace mezi
jednotlivými směry

(29)

Korelační koeficienty ukazují na značnou závislost (r > 0,7)
ještě pro směry odlišné o 50 gon.  Závislost je dána pouze
velikostí rozdílu směrů. 

Při výpočtech se však musí uvážit celková přesnost měře-
ných směrů a jejich závislosti. Zbylé vlivy, vliv přesnosti
měření a vliv centrace cílů jsou vzájemně nezávislé a jsou
charakterizovány vždy diagonální kovarianční maticí. Pro
vliv centrace cíle platí

(30)

Pro vliv měření charakterizovaný směrodatnou odchylkou
měřeného směru 0,3 mgon platí

(31)

Výsledná kovarianční matice charakterizující celkovou přes-
nost
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(32)

Matice korelačních koeficientů

(33)

Korelační koeficienty nabývají poměrně vysokých hod-
not, maximum je pro totožný nebo opačný směr 0,49 (v ab-
solutní hodnotě). Při skutečně exaktním vyrovnání mikrosítí
by tato závislost neměla být zanedbávána.

V případě nižší přesnosti měření směrů nebo větší vzdále-
nosti mezi stanoviskem a cíli budou korelační koeficienty
příslušně nižší, nebo
 se sníží vliv centrace přístroje na sta-
novisku. 

5. Vliv na přesnost měření zenitových úhlů
Rovnice vyjadřující vztah zenitového úhlu ζ a souřadnic

je totožná se vztahem pro výpočet zenitového úhlu z bodu 1
na bod 2 ze souřadnic

(34)

kde z1, z2 jsou výškové souřadnice bodů 1 a 2, sd12 je šikmá
vzdálenost. Derivace podle jednotlivých souřadnic (d je vo-
dorovná vzdálenost)

(35)

(36)

(37)

Žádná z derivací není obecně rovna nule, a tedy přesnost
měřeného zenitového úhlu je závislá jak na přesnosti centra-
ce přístroje a cíle, tak na přesnosti určení jejich výšky.

5.1. Vliv centrace a určení výšky přístroje
Pro jeden měřený zenitový úhel za předpokladu kružnice

chyb popisující přesnost centrace přístroje ve všech směrech
směrodatnou odchylkou o velikosti σxy a přesnost určení
výšky přístroje směrodatnou odchylkou σz lze jejich vliv vy-
jádřit následovně

σ 2
ζ CP = aCP · MCP · aT

CP ,  (38)

(39)

(40)

Po dosazení a úpravě

(41)

Velikost vlivu je závislá na vzdálenosti přístroje a cíle, za
běžných situací, kdy platí d >> Δz1,2, má první člen význam-
ně nižší (prakticky zanedbatelný) vliv.

5.2. Vliv centrace a určení výšky cíle
Vliv cíle se určí stejným způsobem, pouze derivace mají

opačná znaménka, což v kvadrátech není důležité. 

σ 2
ζ CC = aCC · MCC · aT

CC , (42)

(43)

(44)

Po dosazení a úpravě

(45)

5.3. Celková přesnost
Celkový vliv na přesnost měřeného zenitového úhlu σζC se

určí jako souhrnný vliv ze dvou předcházejících odstavců.
Platí

(46)

aC = (aCP aCC) , (47)

σ 2
ζ CP = aC · MC · aT

C . (48)

Lze jednoduše odvodit, že vzhledem k nezávislosti jedno-
tlivých veličin (kovarianční matice je diagonální) platí pro
celkový vliv

σ 2
ζ C = σ 2

ζ CP + σ 2
ζ CC . (49)

Velikost této směrodatné odchylky lze ilustrovat na pří-
kladu měřeného zenitového úhlu ζ = 80 gon na vzdálenost 
d = 50 m, se směrodatnou odchylkou centrace přístroje i cíle
σxyCP = σxyCC = 1 mm a směrodatnou odchylkou určení výšky
přístroje i cíle σζCP = σζCC = 1 mm. Pak vliv cíle i přístroje je
1,2 mgon, celkový vliv pak činí 1,7 mgon. Závěr je stejný
jako v předchozím případě, jde o hodnotu téměř rovnou
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přesnosti měření zenitového úhlu v jedné skupině pro „sta-
vební“ totální stanici (běžně 2,0 mgon nebo lepší), v případě
přístrojů s vyšší přesností pak tato hodnota z hlediska vlivu
převládne.

5.4.  Závislost měřených zenitových úhlů na stanovisku
Jednotlivé měřené zenitové úhly na stanovisku jsou měře-

ny na různé cíle, které mají různou skutečnou chybu centra-
ce a určení výšky přístroje, a takto jsou tedy nezávislé. Sku-
tečná chyba centrace a určení výšky přístroje je však pro
všechny společná, a tedy jsou jednotlivé zenitové úhly závis-
lé. Míru závislosti lze určit tak, jak bylo popsáno v odst.
3.33.3, pro ilustraci vlivu byla kovarianční matice vyčíslena
pro osnovu měřených zenitových úhlů ζ = [80; 85; 90; 100;
110; 120] gon měřenou na cíle vzdálené 50 m, směrodatná
odchylka centrace i určení výšky cílů i přístroje 0,001 m,
přesnost měření směru 0,3 mgon. 

Kovarianční matice MCP popisující vliv centrace přístroje
[mgon]

(50)

Matice korelačních koeficientů, koeficienty korelace mezi
jednotlivými směry

(51)

Korelační koeficienty ukazují na prakticky funkční vztah
(r > 0,94) pro běžně měřené zenitové úhly (v intervalu
80–120 gon).  

Při výpočtech se však musí uvážit celková přesnost měře-
ných směrů a jejich závislosti. Zbylé vlivy, vliv přesnosti
měření a vliv centrace cílů jsou vzájemně nezávislé a jsou
charakterizovány vždy diagonální kovarianční maticí. Pro
vliv centrace a určení výšky cíle platí

(52)

Pro vliv měření charakterizovaný směrodatnou odchylkou
měřeného směru 0,3 mgon platí

(53)

Výsledná kovarianční matice charakterizující celkovou přes-
nost

(54)

Matice korelačních koeficientů

(55)

Korelační koeficienty nabývají poměrně vysokých hod-
not, minimum je 0,46. Při skutečně exaktním vyrovnání
mikrosítí by tato závislost neměla být zanedbávána. Korela-
ce není závislá na směru měření.

V případě nižší přesnosti měření směrů nebo větší vzdále-
nosti mezi stanoviskem a cíli budou korelační koeficienty
příslušně nižší, nebo
 se sníží vliv centrace a určení výšky
přístroje na stanovisku. 

6. Vliv na přesnost měření šikmých délek
Rovnice vyjadřující vztah šikmé délky sd a souřadnic je

totožná se vztahem pro výpočet šikmé délky z bodu 1 na bod
2 ze souřadnic

(56)

Derivace podle jednotlivých souřadnic

(57)

(58)

(59)

Žádná z derivací není obecně rovna nule, a tedy přesnost
měřené šikmé délky je závislá jak na přesnosti centrace pří-
stroje a cíle, tak na přesnosti určení jejich výšky.

6.1. Vliv centrace a určení výšky přístroje
Pro jednu měřenou šikmou délku za předpokladu kružni-

ce chyb popisující přesnost centrace ve všech směrech smě-
rodatnou odchylkou o velikosti σxy a určení výšky přístroje
se směrodatnou odchylkou σζCP lze vliv centrace přístroje
vyjádřit

σ 2
sdCP = aCP · MCP · aT

CP , (60)
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(61)

(62)

Po dosazení a úpravě

(63)

(64)

Výsledek vyhovuje intuitivní představě, že na přesnost
šikmé délky má vliv pouze složka přesnosti centrace ve
směru záměry. Velikost vlivu na rozdíl od směrů a zenito-
vých úhlů není závislá na velikosti měřené délky.

6.2. Vliv centrace a určení výšky cíle
Vliv centrace cíle se určí stejným způsobem, výsledný

vzorec má stejný tvar a je zde uváděn zejména kvůli označe-
ní

(65)

6.3. Celkový vliv na přesnost
Celkový vliv na přesnost měřené šikmé délky σsdC se určí

jako souhrnný vliv ze dvou předcházejících odstavců. Platí

(66)

aC = (aCP aCC) , (67)

σ 2
sdCP = aC · MC · aT

C . (68)

Lze jednoduše odvodit, že vzhledem k nezávislosti jednotli-
vých veličin (kovarianční matice diagonální) platí pro celko-
vý vliv

σ 2
sdC = σ 2

sdCP + σ 2
sdCC . (69)

Velikost této směrodatné odchylky lze ilustrovat na pří-
kladu měřené šikmé délky sd = 50 m (vodorovná složka 
hd = 49,75 m, svislá složka Δz = 5,0 m) se směrodatnou
odchylkou centrace a určení výšky přístroje i cíle σxyCP = 
= σxyCC = σzCC = σzCP = 1 mm. Pak vliv centrace a výšky cíle
i přístroje je 0,001 m, celkový vliv pak činí 0,0014. Jde
o hodnotu blízkou přesnosti jednoho měření šikmé délky pro
běžnou totální stanici (0,002 m), v případě přístrojů s vyšší
přesností (přesnost jednoho měření délky 1 mm, nebo do-
konce 0,6 mm), pak tato hodnota z hlediska vlivu má větší
význam nežli samotné měření.

6.4. Závislost měřených šikmých délek na stanovisku
Jednotlivé měřené šikmé délky na stanovisku jsou měřeny

na různé cíle, které mají různou skutečnou chybu centrace,

a takto jsou nezávislé. Skutečná chyba centrace a určení
výšky přístroje je však pro všechny společná, jednotlivé
směry jsou tedy závislé. Míru závislosti lze určit tak, jak by-
lo popsáno v odst. 3.3, pro ilustraci vlivu byla kovarianční
matice vyčíslena pro osnovu měřených šikmých délek ve
směrech ϕ = [0; 12,5; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0] gon měřenou
na cíle vzdálené 50 m, zenitové úhly měření ζ = [80; 85; 90;
100; 110; 120] gon, směrodatná odchylka centrace cílů i pří-
stroje 0,001 m, přesnost měření délky 1 mm. 

Kovarianční matice MCP popisující vliv centrace přístroje
[mm]

(70)

Matice korelačních koeficientů je shodná s touto kovarianč-
ní maticí.

Korelační koeficienty ukazují na značnou závislost 
(r > 0,65) ještě pro směry měření délek odlišné o 50 gon.
Závislost je dána pouze velikostí rozdílu směrů a výšek.

Při výpočtech se však musí uvážit celková přesnost měře-
ných směrů a jejich závislosti. Zbylé vlivy, vliv přesnosti
měření a vliv centrace cílů jsou vzájemně nezávislé a jsou
charakterizovány vždy diagonální kovarianční maticí. Pro
vliv centrace cíle platí

(71)

Pro vliv měření charakterizovaný směrodatnou odchylkou
měřené šikmé délky 1 mm platí

(72)

Výsledná kovarianční matice charakterizující celkovou přes-
nost

(73)

Matice korelačních koeficientů

(74)
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Maximální korelační koeficient je pro totožný nebo opačný
směr 0,33 (v absolutní hodnotě).

V případě menší přesnosti měření budou korelační koefi-
cienty nižší, nebo
 se sníží vliv centrace přístroje na stano-
visku, např. pro přesnost měření šikmé délky 2 mm je maxi-
mální korelační koeficient 0,16.

7. Vzájemná závislost různých typů měření 
na stanovisku

Jednotlivé typy určených hodnot na stanovisku jsou vzá-
jemně závislé vlivem společné skutečné chyby centrace a ur-
čení výšky přístroje. Míra závislosti je dána zejména mírou
ortogonality jednotlivých měření, resp. mírou ortogonality
složek chyby centrace, která působí na jednotlivá měření.
Stejným způsobem lze modelovat závislosti také pro různé
typy měření na stanovisku, která jsou obecně také závislá,
např. délka a směr apod. Kombinací je nepřeberné množství,
zde bude ukázán jako ilustrativní případ měření vodorovné-
ho směru, šikmé délky a zenitového úhlu na dva cíle 
(ϕ1 = 0 gon, ζ1 = 80 gon, sd1 = 52,6 m; ϕ2 = 50 gon, 
ζ2 = 100 gon, sd2 = 50,0 m). Měření jsou do výpočtu zavádě-
na v uvedeném pořadí. Potom matice korelačních koeficien-
tů vlivu centrace přístroje, odvozená podle odst. 3.3, má tvar

(75)

Korelační koeficienty mezi jednotlivými typy měření na
stejný cíl jsou nulové, což odpovídá jejich praktické vzájem-
né ortogonalitě. Kovariance mezi měřeními na různé cíle již
nulové nejsou. Další hodnocení odpovídá výše uvedeným
případům.

Závěrem je vhodné poznamenat, že takto byla vyjádřena
závislost určovaných veličin z jednoho stanoviska, avšak
obdobným způsobem jsou závislé i veličiny určované např.
na stejný cíl z různých stanovisek, pakliže je signalizace pro-
vedena jen jednou a pokud „měření“ nejsou vzájemně
kolmá.

8. Závěr
Zahrnutí vlivu přesnosti centrace a určení výšky přístroje

a realizace by mělo být nedílnou součástí rozborů přesnosti
v inženýrsko-geodetických úlohách. Byl zde uveden exaktní
postup popisu těchto vlivů včetně jimi vnesených závislostí,
které by při zcela exaktním dalším zpracování (např. vyrov-
nání) neměly být zanedbány. Je vhodné tyto vlivy uvažovat
alespoň při stanovování směrodatných odchylek pro potřeby
hodnocení přesnosti nebo vyrovnání.

Článek vznikl v rámci projektu ČVUT SGS10/153/
/OHK1/2T/11 „Komplexní softwarové zpracování mě-
ření inženýrské geodézie“.
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