
STAVEBNÍ OBZOR
ROČNÍK 20 ČÍSLO 3/2012 

Navigace v dokumentu

OBSAH

Makovička, D. – Makovička, D. ml. 
Zjednodušená stanovení a posouzení účinků venkovního výbuchu na budovu 66

Brzoň, R. – Ostrý, M. – Klubal, T. 
Tepelně technické posouzení ISO-nosníků 72

Beneš, M. – Štefan, R.
Povrchové odštěpování betonových konstrukcí vlivem teplotních napětí a 
pórových tlaků při požáru 

78

Volfová, P. – Benešová, H. – Pavlíková, M.
Sledování karbonatace vápenných omítek pomocí infračervené spektroskopie 86

Brázdová, M. – Říha, J. 
Faktory ovlivňující ztráty na životech lidí při povodni 90

Králík, M.
Bezpečnostní přelivy zděných přehrad a extrémní povodně 97

Navigace
Použijte hypertextový odkaz z obsahu k zobrazení textu příspěvku.Z úvodu článku je možné vrátit se stejným způsobem na tento obsah.K prohledávání dokumentu stiskněte klávesy Ctrl + FPro rozšířené vyhledávání použijte ikonu "Prohledat" z panelu nástrojů.



66 STAVEBNÍ OBZOR 3/2012

Zjednodušená stanovení a posouzení účinků
venkovního výbuchu na budovu

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc. 
ČVUT v Praze – Kloknerův ústav

Ing. Daniel MAKOVIČKA
Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora

1. Úvod
Při posuzování odezvy stavební konstrukce na účinky

výbuchu je nutné uvážit konkrétní místní podmínky podle
lokality a charakteru stavební konstrukce:

a) typ a situování zdroje tlakové vlny v porovnání s posuzo-
vanou konstrukcí;

b)charakteristiky tlakové vlny ve zdroji, zvláště časový prů-
běh výbuchového tlaku, v závislosti na množství látky,
intenzitě a rychlosti uvolněné výbuchové energie;

c) dráhu, po které se výbuchová vlna šíří ke konstrukci, pří-
padně u vnitřních výbuchů velikost prostor, ve kterých
došlo k výbuchu, možnost otevření odlehčovacích otvorů
(oken, dveří, lehkých příček apod.). Vliv překážek na ces-
tě k zatížené konstrukci, vlivy zemního prostředí na modi-
fikace seizmických vln; 

d)vlastnosti konstrukce nebo částí konstrukce a jejich mate-
riálu. Jde zejména o mechanické charakteristiky materiálu
(především jeho pevnost, způsob porušování, diagram zá-
vislosti napětí na deformaci, přípustnost využití plastic-
kých rezerv při porušování, hmotnost apod.), rozložení
hmot a tuhosti konstrukce a tomu odpovídající frekvenční
naladění konstrukce, charakter povrchů, které rázová vlna
zatěžuje, geometrii konstrukce v porovnání s charakteris-
tikami výbuchové vlny, předchozí poruchy v konstrukci
včetně změn vlastností materiálu konstrukce s časem u stá-
vajících konstrukcí apod.

Na základě těchto charakteristik (vstupních informací) lze
stanovit odezvu konstrukce, a� již přesněji výpočtem, nebo
přibližně podle empirických kritérií. Vždy by však součástí
odezvy mělo být stanovení nejistot v určení odezvy kon-
strukce a jejího porušení v návaznosti na provedených zjed-
nodušeních a předpokladech o chování konstrukce a jejím
zatížení a dalších nepřesnostech vstupních dat.

2. Zatížení od výbuchu venkovní 
pevné nálože

Velmi často bývá výbuchové zatížení zjednodušeně na-
hrazováno: 

a) v čase trojúhelníkovým průběhem zatížení s maximální
intenzitou, odpovídající součtu tlaku v dopadající a odra-
žené vlně, a délkou působení, odpovídající obvykle pouze
době působení přetlakové fáze tlakové vlny;

b) tlakovou vlnu lze uvažovat s rovinným čelem, to zname-
ná, že je zanedbána doba náběhu do maximální intenzity,
a dále, že zatížení na celou konstrukci začíná působit v je-
diný okamžik, je tedy zanedbán fázový posun v počátku
působení zatížení v jednotlivých bodech konstrukce;

c) obvykle se předpokládá, že zatížení zatěžuje stavební kon-
strukci (zdi, strop, okna apod.) spojitě rovnoměrně (není
uvažován lokální efekt soustředěného zatížení);

d)odezva konstrukce bývá uvažována na základě superpozi-
ce dvou trojúhelníkových zatížení, odpovídající nejprve
přetlakové, a následně podtlakové fázi tlakové vlny.

Při výbuchu je konkrétní průběh působení zatížení na
budovu závislý na vírovém obtékání povrchu konstrukce,
atmosférickém tlaku, teplotních podmínkách a dalších fakto-
rech, které jsou obvykle při zjednodušené analýze zanedbá-
ny. Parametry výbušiny jsou stanoveny z průměrných hod-
not; použité vzorce jsou empirické se středními (pravděpo-
dobnými) hodnotami součinitelů. Takže i výpočty konstruk-
cí na účinky rázové vlny jsou těmito nepřesnostmi vstupních
veličin celého jevu významně zatíženy [2], [8].

Pro výpočet dynamického zatížení byly použity empirické
vzorce pro nálož v otevřeném prostoru [3], [4], [10], pak
přetlak p+ na čele vzdušné rázové vlny a doba jeho trvání τ+

je

1,07
p+ = ——— – 0,1 [MPa]       pro R– ≤ 1 m/kg1/3 , (1)

R–3

0,0932  0,383 1,275
p+ = ——— + —— + ——— 0,1 [MPa] pro 1< R– ≤ 15m/kg1/3, (2)

R– R–2 R–3

τ+ = 1,6 · 10–3 · 6√
—
Cw · √

—
R [s]; (3)

pro redukovanou vzdálenost 

Článek je věnován zjednodušenému posouzení účinků výbuchu na konstrukci budovy. Jsou uvedeny zásady pro
stanovení dynamického zatížení a principy jeho zjednodušení, dále zásady pro stanovení dynamické odezvy budovy a
posouzení dynamických účinků. Jsou stanovena kritéria pro odhad porušení konstrukce v porovnání s metodikou
posuzování podle vnitřních sil a podle natočení střednice deformované konstrukce. Na příkladu konkrétní konstrukce
jsou dokumentovány postupy výpočtu a posouzení účinků výbuchu. 

Simplified Determination and Assessment of the Effects of External Explosions on Buildings
The paper deals with the assessment of explosion effects on the building structure using a simplified procedure. It pres-
ents the principles of the dynamic load determination and the principles of its simplification, as well as the principles
for the determination of the dynamic response of buildings and the assessment of dynamic effects. The criteria for the
estimation of structural failure are specified and compared to the assessment methodology based on internal forces and
the rotation of the central line in the deformed structure. The calculation procedure and the explosion effects assess-
ment are documented on an example of a real structure. 
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R
R– = ——   [m/kg1/3], (4)

√
—
Cw

kde R– je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra
výbuchu,

R – vzdálenost od epicentra výbuchu [m],
Cw – ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT].

Vlnění od ohniska výbuchu se šíří v kulových vlnoplo-
chách. Při pozemním výbuchu (na kontaktu s terénem) je
energie výbuchu přibližně dvojnásobná, protože při úplném
odrazu od povrchu terénu se tlaková vlna šíří v polokulo-
vých vlnoplochách. Tento vliv lze respektovat tak, že pro
pozemní výbuch se dosazuje do vzorce (4) za ekvivalentní
hmotnost nálože Cw zpravidla dvojnásobná velikost skuteč-
ně použité hmotnosti nálože C [2], [10]. Při nadzemním
výbuchu ve výšce větší než 20 m nad terénem se za ekviva-
lentní hmotnost nálože dosazuje přímo hmotnost nálože C
(bez jejího navýšení). Pro výšku nálože v rozmezí na terénu
(nulová výška) a ve 20 m nad terénem lze při stanovení ekvi-
valentní hmotnosti nálože lineárně interpolovat; pak ekviva-
lentní hmotnost nálože, dosazovaná do výše uvedených
vzorců je v rozmezí Cw = (1 až 2) C.

Při normálovém (kolmém) dopadu výbuchové vlny na
pevnou překážku vzniká odražená vlna s přetlakem odrazu
pref, která zatěžuje stavební konstrukci z čelní strany. Přetlak
v odražené vlně odpovídá přibližně dvojnásobku přetlaku
pro nízké přetlaky p+ přibližně do 5 MPa (až osminásobku
[2], [3], [9], [10] pro vysoké přetlaky v řádu několika desí-
tek megapascalů) v dopadající vlně pro danou vzdálenost R.
Doba působení přetlaku tD je přibližně stejná jako doba trvá-
ní rázové vlny τ+ ,

pref+ ≈ 2 p+ , (5)

tD ≈ τ . (6)

3. Odezva konstrukce

3.1. Požadavky na výpočet odezvy
Při navrhování nových nebo posuzování stávajících sta-

veb lze odolnost konstrukce na účinky výbuchu uvažovat:

a) konstrukce by měla přenést účinky výbuchu:
– bez poškození nosné způsobilosti a bez ztráty funkčnos-

ti, tak aby tato konstrukce při opakovaném výbuchu
byla dostatečně odolná,

– s přípustným poškozením nosných a nenosných prvků
konstrukce, které ovšem nezpůsobí její celkovou havá-
rii, ale pouze ztrátu funkčnosti. Takováto konstrukce
splní při výbuchu svůj účel, ochrání chráněnou oblast,
ale po výbuchu je potřeba ji odstranit nebo opravit
(podle požadavků – velkou nebo generální opravu nebo
zajistit výstavbu konstrukce nové);

b)konstrukce by měla při havárii být destruována a umožnit
tak výfuk do vnějšího prostoru.

V souladu s celosvětovou praxí se tedy rozlišují při navr-
hování nebo posuzování konstrukcí dvě návrhové úrovně
pro výpočet zatížení příslušné konstrukce:

– MVZ, tj. maximální výpočtové zatížení, 
– PZ, tj. projektové zatížení. 

V soustavě eurokódů je zatížení výbuchem považováno za
mimořádné a uvažuje se v mimořádných návrhových situa-

cích [11]. Pro mimořádné situace se dílčí součinitele γf uva-
žují zpravidla rovné jedné. 

Pro posouzení na mezní stav únosnosti se v mimořádné
návrhové situaci uvažují kombinace zatížení podle vztahu

(7)

kde Gk,j je charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení, 
P – příslušnou reprezentativní hodnotu předpětí,

Ad – návrhovou hodnotu mimořádného zatížení,
ψ1,1 – součinitele pro častou hodnotu proměnného zatí-

žení,
ψ2,1, ψ2,i – součinitele pro kvazistálou hodnotu proměnného

zatížení,
Qk,1 – charakteristickou hodnotu hlavního proměnného

zatížení,
Qk,i – charakteristickou hodnotu vedlejšího i-tého pro-

měnného zatížení, 
"+" – "kombinovaný s dalšími zatíženími",

Σ – kombinovaný účinek.

V příslušném vztahu je hlavní proměnné to zatížení, které
dává největší účinek. Pokud není zřejmé, které z proměn-
ných zatížení to je, musí se do vztahu jako hlavní dosadit
postupně každé proměnné zatížení. Ve čtvrtém členu kombi-
načního vztahu se uvažuje kombinační součinitel ψ pro čas-
tou nebo kvazistálou hodnotu zatížení podle typu mimořád-
ného zatížení. 

Při posuzování mezních stavů únosnosti se stanoví podle
ČSN EN 1991-1-7 [11] zatížení od vnitřních výbuchů v bu-
dovách. Tato norma se nezabývá mimořádnými zatíženími
vyvolanými vnějšími výbuchy, válečnými událostmi ani
teroristickými činy. Posuzování nebezpečnosti mimořádné
návrhové situace (výbuchu) může podle této normy vychá-
zet ze tří tříd následků výbuchu podle kategorizace pozem-
ních staveb podle typů a charakteru užívání. Tato kategori-
zace se vztahuje k malé, střední a velké třídě následků (CC1
až CC3) a v návaznosti na ně je předepsán ekvivalentní sta-
tický nebo dynamický výpočet. U staveb třídy CC1 se nemu-
sí účinky výbuchu uvažovat. Pouze je nutné prověřit spoje
a spolupůsobení prvků, aby se při výbuchu konstrukce
„nerozpadla“. Pro stavby třídy CC2 až CC3 se doporučuje
navrhnout klíčové prvky na příslušná zatížení. Je možné
použít analýzu založenou na ekvivalentních statických
modelech zatížení nebo aplikovat normativní návrhová/kon-
strukční pravidla. U konstrukcí třídy CC3 se má kromě toho
použít dynamická analýza. 

Vzhledem k rázovému, krátkodobému charakteru vlastní-
ho výbuchu lze navýšit pevnostní charakteristiky, převzaté
z návrhových norem, součinitelem zpevnění k1, odpovídají-
cím rychlosti deformace. Tento součinitel může nabývat
velikost i v řádu jednotek (2,0 a více) pro velmi krátké výbu-
chové jevy. Jeho konzervativní hodnoty jsou uvedeny v tab. 1. 

Konstrukce lze při sestavování výpočetního modelu zjed-
nodušit tak, že je lze zpravidla rozdělit na samostatné prvky
vystavené bezprostředně výbuchu [5], [9], [10], [14], ovšem
s uvážením jejich podepření, odpovídající uložení této části
konstrukce v celé budově; lze takto samostatně analyzovat
stropní desky, obvodové a vnitřní stěny, trámy apod. Případ-
ně lze redukovat konstrukci na soustavu s konečným počtem
stupňů volnosti, obvykle jen jedním, a pak dynamický cha-
rakter celého jevu a dynamické zvětšení namáhání a přetvo-
ření konstrukce vyjádřit dynamickým součinitelem. To zna-
mená, že problematika odezvy je zjednodušeně vyjádřena
časovou funkcí δ (t), která je funkcí poměru frekvenčních

3
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charakteristik budicího impulsu (zpravidla doby jeho trvání
tD) a té vlastní frekvence, zpravidla nejnižší, při níž kmitání
konstrukce z energetického hlediska přenese největší podíl
buzení. Za tohoto předpokladu pak např. dynamický průhyb
konstrukce x(t) lze zapsat ve tvaru

x(t) = x0 δ (t), (8)

kde x0 je statický průhyb od staticky působícího zatížení
rázovou vlnou.

Funkci δ (t), resp. její maximální velikost, většinou i v ab-
solutní hodnotě, nazýváme dynamickým součinitelem. Jeho
hodnoty pro soustavy s jedním stupněm volnosti lze nalézt
např. v publikacích [2], [3], [4]. Posuzování konstrukce se
obecně provádí podle návrhových norem, eurokódů, pro pří-
slušný typ materiálu konstrukce, v našem případě železobe-
tonu. Posuzuje se velikost vnitřních sil a jim odpovídající
napjatost a deformace konstrukce.

Dynamickou odezvu na účinky zatížení od výbuchu je
nutné superponovat na účinky od statických zatížení i zde
podle zásad eurokódu. Tyto postupy jsou obvyklé, nicméně je
třeba upozornit, že v případě namáhání konstrukce od výbu-
chu dojde v řadě průřezů k nepružným deformacím a kon-
strukce se poškodí trhlinami. V tomto případě je zapotřebí
posoudit stabilitu konstrukce s trhlinami, aby nedošlo v dů-
sledku vytvoření plastických kloubů a trhlin k jejímu kolapsu. 

V případě zatížení konstrukce výbuchem se zpravidla při-
pouští vznik trhlin, které nevedou k jejímu kolapsu. Takže je
přípustné použití součinitelů duktility q pro redukci velikos-
ti výbuchového zatížení. Jde o velmi efektivní postup, jak
respektovat nepružné projevy dynamického zatížení.

q = xm / xel, (9)

kde xm je celkový pružný + plastický průhyb (posunutí) kon-
strukce, xel je pružná část průhybu (posunutí).

Použitelná velikost součinitele duktility je pro železobeto-
nové konstrukce zpravidla q < 3. Při podrobnější analýze
konstrukce lze použít vyšší součinitele duktility, např. podle
seizmické normy ČSN EN 1998-1 [12].

Pro soustavu s jedním stupněm volnosti a trojúhelníko-
vým průběhem rázového zatížení od výbuchu lze odhadnout
okamžik dosažení maximální výchylky (průhybu) xm v čase
tm podle obr. 1 [8], [14] v závislosti na hodnotě maximální-
ho dynamického zatížení FT, meze kluzu Rm materiálu kon-
strukce a vlastní periody kmitání T (zpravidla dominantní
ohybové vlastní frekvence zjednodušené soustavy s jedním
stupněm volnosti), jestliže t je čas a tD doba působení dyna-
mického zatížení. Na obrázku 1 jsou závislosti uvedeny jako
bezrozměrné, takže zatížení FT i mez kluzu Rm musí být
dosazeny ve stejných jednotkách, např. kilopascalech; ob-
dobně veličiny tm, tD a T se dosazují ve stejných jednotkách,
v našem případě v sekundách.

4. Posuzování odezvy konstrukce

4.1. Posuzování podle úrovně vnitřních sil
Při posuzování mezních stavů únosnosti se uvažují veli-

kosti vnitřních sil v konstrukci na základě kombinací zatíže-
ní (7) po jejich redukci součinitelem duktility q a s uvážením
součinitele zpevnění materiálu k1. Výsledné vnitřní síly se

pak posuzují podle návrhových norem (eurokódů) pro pří-
slušný typ materiálu konstrukce.

Tento postup u ohýbaných konstrukcí však skrývá dvě
významné nejistoty, spočívající ve vhodné volbě jak souči-
nitele duktility, tak součinitele zpevnění materiálu. Oba sou-
činitele při velmi rychlém přetváření konstrukce, které je
typické pro výbuchové zatížení, mohou dosahovat číselných
hodnot i v řádu desítek, a nikoli jen jednotek, jak je uvede-
no výše. Tím ovšem mohou způsobit značné předimenzová-
ní konstrukce. Proto v poslední době při posuzování účinků
výbuchu na konstrukce je aktuální posuzování konstrukce
zatížené výbuchem podle dynamických výchylek a natočení
střednice deskových, stěnových nebo nosníkových systémů
při tomto dynamickém zatížení. 

4.2. Posuzování podle natočení střednice
Autoři ve svých dřívějších publikacích již použili tento

postup pro různé typy materiálu a konstrukční systémy [5],
[7] a na základě porovnání s experimentem stanovili úhel

t D  [s] ≥1 10–1 10–2 10–3

k 1 1 1,05 1,1 1,2

Tab. 1. Odhad součinitele zpevnění k1 v závislosti na době
působení zatížení tD

Obr. 1. Závislost dosažení okamžiku maximální deformace xm

v čase tm pro trojúhelníkové rázové zatížení s maximální hodnotou
zatížení FT, mez kluzu Rm materiálu konstrukce, vlastní periodu

kmitání T zjednodušené soustavy a dobu působení 
dynamického zatížení tD
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lomu ψmax, tedy úhel, při kterém dojde k porušení konstruk-
ce lomem. Kritériem pro posouzení odezvy, je tedy dyna-
mické natočení střednice příslušného prvku konstrukce, kte-
rému odpovídá úhel 

ψ = arctg (xm / (0.5 hrozpětí)), (10)

kde xm je maximální dosažená dynamická výchylka od výbu-
chového zatížení, hrozpětí je rozpětí deskové stropní konstruk-
ce nebo výška stěnové konstrukce v rámci jednoho podlaží,
nebo rozpětí trámu, výška sloupu apod.

Hodnota úhlu lomu na mezi porušení je přibližně v rozme-
zí 2,3˚ až 5,7˚ pro zdivo [7], minimálně 6,5˚ pro železobeton
a minimálně 10,5˚ pro ocel [3]. Podle [1], [5] byly odvoze-
ny konzervativnější limitní hodnoty úhlu ψ, které odpovída-
jí zvolenému riziku porušení konstrukce. Tyto hodnoty jsou
převzaty do tab. 3 a tab. 4. Podmínkou středního výskytu je

poškození železobetonových nebo zděných prvků odprýská-
ním části tažené vrstvy průřezu (spalling) a výskyt trhlin,
které neohrožují stabilitu konstrukce a jsou opravitelné,
např. injektováním. Rizikový výskyt poškození se zase blíží
maximálnímu úhlu lomu ψmax (tab. 2).

Typ Materiál konstrukce ψ max [˚]

1 ocel S235  10,5

2 beton C16/20 až C40/50 6,5

3 zdivo, cihly plné 10, malta 4 nebo malta 10 5

4 zdivo, betonové tvárnice, malta 4 4,5

5 zdivo, pórobetonové tvárnice, malta 4 4

6 zdivo, přesné děrované tvárnice, malta 4 4

7 okenní sklo tl. 3 mm 6

8 dřevo dubové 12

9 dřevo smrkové 12

Tab. 2. Mezní úhel lomu ψmax [˚] při porušení materiálu 
[6], [7], [8]

p + [kPa] Účinek Příklad 

do 0,5 žádné poškození

0,5 ~ 1
malé poškození okenních výplní (pouze část, 
praskliny skel bez vysypání trosek apod.)

1 ~ 2
větší poškození okenních výplní, dílčí vysypání 
trosek skel

3,5
většina zasklení rozbita, vážná poškození lehkých 
příček, odtržení střech přístřešků

2 ~ 5
částečné poškození rámů dveří a oken, 
porušení omítky a vnitřních dřevěných příček

7,5
úplné rozbití zasklení, poškození dveří a oken, 
trhliny ve zděných příčkách

5 ~ 20
zničení oken,
poškození lehkých staveb

běžné zděné 
konstrukce 

a lehké halové 
konstrukce

10 ~ 30 částečné rozrušení staveb
menší 

průmyslové haly, 
vesnické stavby

20 ~ 30 značné rozrušení městských staveb
osamělé obytné 
budovy, stavby 

a zařízení

30

těžká zranění osob, zhroucení nenosných příček, 
vážné poruchy nosných prvků zděných konstrukcí, 
propadnutí nebo zřícení střech, převrácení lehkých 
nákladních automobilů

50
poboření částí nosných prvků zděných konstrukcí, 
převrácení tanků a těžkých nákladních vozidel

100 
a více

smrtelná zranění osob na otevřeném prostranství, 
totální havárie zděných konstrukcí

destrukce 
zděných staveb

obytné 
a kancelářské 

budovy

stavby obytné 
a průmyslové, 

vozidla

Tab. 5. Poškození objektů a osob přetlakem p+ ve vzdušné rázové
vlně od výbuchu [8]

střední velké rizikové

desky s jednostrannou výztuží 
a sloupy

2 2 2

desky s oboustrannou výztuží 
a sloupy bez smykové výztuže

2 2 2

desky s oboustrannou výztuží 
a sloupy bez smykové výztuže

4 4 4

běžné, nevyztužené 1,5 1,5 1,5

vyztužené 2 2 2

válcovaná 3 3 5

Ocel

Konstrukce
Očekávané poškození

Železobetonové konstrukce

Zdivo

Tab. 4. Úhel ψ [˚] při očekávaném poškození tlačených 
konstrukčních prvků [1], [5]

střední velké rizikové

desky nebo nosníky s jednostrannou 
výztuží

2 5 10

desky nebo nosníky s oboustrannou 
výztuží bez smykové výztuže

2 5 10

desky nebo nosníky s oboustrannou 
výztuží se smykovou výztuží

4 6 10

desky nebo nosníky se zpevněným 
povrchem tahovou membránou

6 12 20

nosníky nebo desky 1 1,5 2

běžné, nevyztužené 1,5 4 8

vyztužené 2 8 15

válcovaná 3 10 20

Zdivo

Ocel

Konstrukce
Očekávané poškození prvků

Železobetonové konstrukce

Předpjatý beton

Tab. 3. Úhel ψ [˚] při očekávaném poškození ohýbaných 
konstrukčních prvků [1], [5]
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4.3. Posuzování podle kritérií
Je-li znám přetlak od výbuchu, lze odhadnout pravděpo-

dobné škody na konstrukci podle empiricky stanovených
kritérií v tab. 5 [8], [10]. Tyto odhady dávají do souvislosti
typ konstrukce, její rozměry, případně osazení poškozených
prvků v konstrukci včetně vlivu materiálových vlastností
konstrukce a tlakových účinků výbuchu.

5. Příklad budovy zatížené venkovním 
výbuchem

Budova (obr. 2) je navrhována na účinky teroristického
výbuchu nálože, charakterizované zatížením pref+ = 320 kPa
a trojúhelníkovým impulzem zatížení 2 200 kPa·ms. Tedy
přetlak v tlakové vlně je podle vzorce (5) p+ = 160 kPa
a doba trvání jeho přetlaku t+ = 2 200 × 2 / 320 = 13,75 ms.
Po dosazení do vzorců (1) až (4) této tlakové vlně odpovídá
nálož C = 125 kg ve vzdálenosti R = 13,8 m. Pro výšku vý-
buchu nad terénem 1,8 m (na úrovni oken budovy) je hmot-
nost ekvivalentní nálože Cw = 171,3 kg TNT. 

Uvažujme zjednodušeně, že výbuch zatěžuje čelní stěnu
konstrukce po částech skokovým rovnoměrným spojitým
dynamickým zatížením ve čtyřech oblastech (tab. 6, obr. 3)
odpovídajících době působení dopadající vzdušné tlakové
vlny při uvažování součinitele odrazu přibližně 2 podle rov-
nice (5).

Nosné prvky budovy byly navrženy železobetonové z be-
tonu C 25/30 s výztuží S 235. Budova je založena na desce
tlouš�ky 300 mm na tvrdém písčitém podloží na úrovni 1. PP.
Charakteristiky podloží byly do výpočetního modelu zave-
deny jako Winklerovo-Pasternakovo pružné podloží. Strop-
ní desky mají tlouš�ku 250 mm stejně jako obvodové stěny.
Sloupy jsou kruhové nebo čtvercové s délkou strany nebo
průměrem 500 mm, vnitřní stěny mají tlouš�ku 200 mm, prů-
vlaky mají rozměr 500×300 mm. Ostatní nenosné prvky ten-
kých příček včetně schodiš� byly ve výpočetním modelu
zjednodušeně uvažovány pouze svou hmotností. Stálá slož-
ka užitných zatížení byla do výpočetního modelu zavedena
navýšením hmotnosti stropních desek. Dynamický výpočet
budovy byl proveden s krokem 0,001 s. Nejnižší vlastní frek-
vence kmitání objektu jsou uvedeny v tab. 7.

Dynamickým výpočtem vynuceného kmitání byl stanoven
průběh vnitřních sil a amplitud výchylek. Časový průběh
výchylek ve vybraných bodech v čelní stěně ve 2. NP je
vynesen na obr. 4, natočení střednice obvodové čelní stěny
okolo svislé osy z pak na obr. 5.

Obr. 2. Výpočetní model budovy

Obr. 4. Časový průběh odezvy ve výchylkách ve vybraných bodech
čelní stěny při rázovém zatížení

Charakteristika Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 Oblast 4

poloměr kruhu nebo 
mezikruží okolo normály 
dopadu rázové vlny [m]

5 5 až 9 9 až 13 více než 13

p + = 160 
kPa 

p + = 140 
kPa

p + = 111 
kPa

p +  = 84 
kPa 

τ+ = 14 ms τ  + = 14 ms τ+ = 15 ms τ+ = 16 ms

úhel dopadu [˚] 90 až 70 70 až 57 57 až 47 47 a méně

počátek působení zatížení 
od okamžiku dopadu vlny 
na stěnu t * [ms]

0 2 8 16

dynamické zatížení 
přetlakem odrazu [kPa]

320 280 222 168

dopadající vlna

Tab. 6. Charakteristiky oblastí výbuchového zatížení čelní stěny

n f (n) [Hz] Popis vlastních tvarů kmitání

1 2,94 pootáčení celé budovy okolo podélné osy y

2 4,31 pootáčení celé budovy okolo příčné osy x

3 6,01 pootáčení celé budovy okolo svislé osy z

4 6,10 kmitání střechy nad vstupní chodbou

5 6,62
posuv celé konstrukce ve směru svislé osy z 
a kmitání stropních desek

6 8,35 ohyb stropní desky 2. NP a obvodové stěny

7 až 100 tvar: 8,54 Hz až 38,32 Hz ... vyšší tvary kmitání

Tab. 7. Vlastní frekvence f(n) a popis nejnižších vlastních tvarů
kmitání analyzované budovy

Obr. 3. Čelní stěna budovy zatížená výbuchem; vymezení oblastí
po částech rovnoměrného trojúhelníkového dynamického zatížení

včetně výběru bodů pro vynesení odezvy
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Maximální natočení čelní stěny okolo svislé osy z dosahu-
je 0,43˚ a 0,36˚ okolo horizontální podélné osy y. Při porov-
nání těchto hodnot natočení s hodnotami v tab. 3 je zřejmé,
že konstrukce čelní stěny je dostatečně bezpečná proti vý-
znamnějším škodám; její natočení je menší než 2˚, odpoví-
dající střednímu poškození konstrukce. Lze tedy u této obvo-
dové stěny očekávat pouze vznik drobných, převážně vlaso-
vých trhlin v napojení příček na obvodovou stěnu, ve scho-
diš�ové části (okolo bodů X105, X205 a X305 na obr. 3).

Pokud bude v oknech použito běžné sklo, je z porovnání
tab. 5 a tab. 6 zřejmé, že tato okna budou při výbuchu roz-
bita a výbuchové zatížení pronikne do nitra budovy. Předpo-
kládá se tedy použití bezpečnostního skla, které tomuto zatí-
žení odolá. 

6. Závěr
Při výbuchu nálože v otevřeném venkovním prostoru je

tlakové působení rázové výbuchové vlny na překážku (zatí-
žení stavební konstrukce) závislé na situování objektu vzhle-
dem k ohnisku výbuchu, na parametrech zatíženého objektu,
parametrech rázové vlny apod. Vzhledem k možným nejis-
totám ve stanovení parametrů výbuchového zatížení, které
zejména pro případné teroristické útoky jsou pouze inženýr-
ským odhadem, je zde předložena zjednodušená metodika
výpočtu a posouzení odezvy, která dostatečně spolehlivě
umožňuje stanovit účinky dynamického výbuchového zatí-
žení a na ně posoudit vlastní stavební konstrukci.

Použití zjednodušené metodiky pro stanovení účinků ven-
kovního výbuchového zatížení na konstrukce budov a sou-
časně posouzení dynamické odezvy, bu
 na základě vnitř-
ních sil v konstrukci podle zásad eurokódů, nebo velmi při-
bližně podle kritérií, je obvyklá praxe pro posouzení bezpeč-

nosti konstrukce. V poslední době se však ve světě stále čas-
těji používá metodika posuzování odezvy konstrukce zatíže-
né výbuchem podle natočení střednice jejích stěnodesko-
vých prvků. Autoři proto uvádějí jak vlastní výsledky získa-
né porovnáním výpočtu konstrukcí s experimentálním ově-
řováním, tak pro porovnání výsledky mezních úhlů lomu
konstrukce, využívané ve světě pro posuzování účinků tero-
ristických výbuchů. 

Metodika byla využita pro návrh a posouzení konkrétní
železobetonové konstrukce, jejíž vybrané výsledky jsou
uvedeny jako příklad výpočtu konstrukce a hodnocení její
dynamické odezvy i v této publikaci. 

Článek vznikl za podpory projektu P105/11/1580 GA ČR
„Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém dyna-
mickém nebo rázovém zatížení od seismických účinků
a výbuchů“. 
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72 STAVEBNÍ OBZOR 3/2012

Tepelně technické posouzení ISO-nosníků 
Ing. Roman BRZOŇ 

Ing. Milan OSTRÝ, Ph.D.
Ing. Tomáš KLUBAL

VUT v Brně – Fakulta stavební

Úvod
Vyložené stavební konstrukce tvoří nedílnou součást

objektů pozemního stavitelství. Jejich význam je nejen prak-
tický, tj. zvýšení uživatelského komfortu, zejména u objektů
pro bydlení, ale i estetický. Vzhledem ke stále se zvyšujícím
požadavkům na kvalitu obvodového pláště budov je proble-
matika řešení vyložených konstrukcí aktuální [1]. V souvis-
losti se zpřísněním požadavků na tepelnou ochranu budov
dochází i v naší zemi od devadesátých let 20. století ke zvý-
šení zájmu o řešení stavebních detailů právě z hlediska sta-
vební tepelné techniky. Do tohoto období lze také datovat
první instalace ISO-nosníků na našich stavbách. Řešení
tepelných mostů v obvodovém plášti budovy má nejen ener-
getický, ale i hygienický význam. Zvýšené tepelné ztráty
neřešenými tepelnými mosty mají na svědomí vyšší náklady
při provozování budov. Mohou být i příčinou povrchové
kondenzace na vnitřní straně konstrukcí, zejména v kombi-
naci se zvýšenou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu. V pří-
padě nesplnění požadavku na hodnotu teplotního faktoru

vnitřního povrchu se zvyšuje riziko růstu plísní na neprůsvit-
né stavební konstrukci. V tomto případě je pak znemožněn
pobyt osob ve vnitřních prostorách z důvodu uvolňovaných
škodlivých látek. Z výše uvedeného je zřejmé, že způsob
připojení vyložených konstrukcí si zaslouží pozornost,
zejména kvůli obtížné sanaci chybně provedených konstruk-
cí. V současné době je na tuzemském trhu k dispozici řada
prvků pro přerušení tepelného mostu u vyložených železo-
betonových konstrukcí, jejichž používání je i v ČR značně
rozšířené. Nicméně i v současné době se v praxi při realiza-
ci takových konstrukcí setkáváme s chybami, které mají za
následek nefunkčnost tepelně izolačního prvku. Typickým
příkladem je špatná poloha ISO-nosníku vůči obvodovému
zdivu a zateplovacímu systému.   

Při posouzení stavebních detailů z pohledu stavebně fyzi-
kálního je možné zvolit několik přístupů, které mají vliv na
přesnost sledovaných veličin, zejména hodnoty lineárního a bo-
dového činitele prostupu tepla a teploty na vnitřním povrchu
stavebních konstrukcí. 

Článek pojednává o výpočtovém posouzení ISO-nosníků, které jsou v současné době osazované u železobetonových
vyložených konstrukcí pro snížení tepelného toku. Jsou prezentovány výsledky výpočtů zaměřených na stanovení hod-
not lineárního a bodového činitele prostupu tepla. Z výsledku je pak pro sestavené modely a jejich materiálové 
varianty možné sestavit závislost mezi lineárním a bodovým činitelem prostupu tepla. 

Thermal and Technical Assessment of ISO Beams 

The article deals with the calculation assessment of ISO beams, which are presently used in reinforced concrete lined
structures to reduce the heat transfer. It presents the results of calculations focused on the determination of the linear
and point thermal transmittance coefficient values. The results enable setting the relation between the linear and point
thermal transmittance coefficient for assembled models and their material alternatives.  

Obr. 1. Zobrazení tepelných toků v programu ANSYS [2]



STAVEBNÍ OBZOR 3/2012 73

Princip přerušení tepelného mostu
Hlavní nevýhoda vyložených konstrukcí vychází již z je-

jich podstaty, tj. přenesení tahové síly (ohybového momen-
tu). Pokud není vyložená konstrukce na okraji podepřena, je
jediným řešením, jak se vypořádat s velkým ohybovým
momentem, tahové vyztužení [3]. V místě, v němž dochází
ke styku převislé části s částí vnitřní konstrukce, je pak vyš-
ší tepelný tok. Ten vzniká z důvodu velké vodivosti použi-
tých materiálů, a je tak hlavní příčinou mnoha nežádoucích
efektů. 

Za účelem snížení tepelné ztráty a odstranění tepelného
mostu v místě vyložené železobetonové konstrukce byly
vyvinuty ISO-nosníky, tj. prvky s vloženou tepelnou izolací.
Dominantním prvkem, který bude tepelnou ztrátu zvyšovat,
a tím ovlivňovat povrchové teploty v interiéru, jsou tak taho-
vé, smykové a tlačené výztuže či prvky [4]. 

Tab. 1. Okrajové podmínky používané ve výpočtech

V praxi se pro tepelně technické výpočty uvažuje obvykle
ustálený teplotní stav. Ustálené vedení tepla lze demonstro-
vat např. na tělese délky d, jehož jeden konec je udržován na
teplotě θ1 a druhý na teplotě θ2. Teplotní rozdíl θ2 – θ1 je tedy
stálý a teplota klesá rovnoměrně od teplejšího konce k chlad-
nějšímu. Teplotní gradient je tedy možné vyjádřit jako

(θ2 – θ1)/d , (1)

kde θ1, θ2, je teplota na koncích tělesa [˚C], d vzdálenost
[m].

Teplo procházející plochou je tepelný tok, který lze vyjád-
řit vztahem → množství tepla Q, které projde plochou S za
čas τ, se označuje jako hustota tepelného toku

(2)

kde q je hustota tepelného toku [W/m2],
Q – dodané teplo [J],
τ – čas [s],
S – plocha [m2].

Při ustáleném teplotním stavu tedy platí

(3)

kde    q  je hustota tepelného toku ve [W/m2],
(θ2 – θ1)/d – teplotní gradient ve [˚C/m],

λ – součinitel tepelné vodivosti ve [W/m·K].

Vliv sledovaných faktorů
Aby bylo možné porovnat vlivy působící při posuzování

ISO-nosníků, bylo nutné sestavit modely obvodového pláš-
tě. Při porovnání jsme se zaměřili na takové konstrukce
obvodového pláště, které jsou u nás zastoupeny nejčastěji.
Neporovnávali jsme konkrétní typ zdiva, ale zaměřili se
obecně na tvarovky typu THERM s běžnými hodnotami te-
pelné vodivosti.

Použití keramického zdiva bylo zvoleno pro rozdílnou te-
pelnou vodivost v různých směrech tepelného toku [5].
V tomto případě pak dochází k „obtékání“ tepelného izolan-
tu a výsledné hodnoty jsou méně příznivé než v případě pou-
žití izotropních materiálů (plynosilikátů, pórobetonů apod.).
Tento efekt přenosu tepla je ve větší míře potlačen u zdiva
s vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Ve-
škeré modelové varianty byly vytvořeny v programu Rhino-
ceros [6].

Varianta – A 

Pro první variantu bylo použito jednovrstvé zdivo z kera-
mických tvarovek typu THERM (uvažovaný součinitel
tepelné vodivosti zdiva λ = 0,115 W/(m·K)). V současnosti
je to stále jedno z nejběžněji používaných řešení. Součinitel
prostupu tepla U splňuje doporučenou hodnotu dle ČSN
730540-2 [7].

U = 0,250 Wm–2K–1

Varianta – B

Pro druhou variantu bylo použito zdivo sendvičové. Nos-
nou konstrukcí bylo opět zdivo z tvarovek THERM (uvažo-
vaný součinitel tepelné vodivosti zdiva λ = 0,250 W/(m·K)).
Použitým tepelným izolantem byl běžný fasádní EPS 70F se
součinitelem tepelné vodivosti λn = 0,039 W/(m·K), tl. izo-

Název Hodnota a jednotka 

návrhová teplota vnitřního 
vzduchu

21,0 ˚C

návrhová teplota venkovního 
vzduchu v zimním období

-15,0 ˚C

odpor při přestupu tepla 
na vnější straně (R se)

0,04 (m2·K)/W (α = 25,0 W/(m2·K))

odpor při přestupu tepla 
na vnitřní straně (R si)
výpočet tepelného toku

0,13 (m2·K)/W (α = 7,7W/(m2·K))

odpor při přestupu tepla 
na vnitřní straně (R si)
výpočet povrchové teploty

0,25 (m2·K)/W (α = 4,0 W/(m2·K))
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lantu je 100 mm. Součinitel prostupu tepla U téměř splňuje
doporučenou hodnotu dle ČSN 730540-2 [7].

U = 0,254 Wm–2K–1

Varianta – C

Pro třetí variantu bylo použito zdivo dvouvrstvé. Nosnou
konstrukcí bylo opět zdivo z tvarovek THERM (uvažovaný
součinitel tepelné vodivosti zdiva λ = 0,115 W/(m·K)). Po-
užitým tepelným izolantem byl běžný fasádní EPS 70F se
součinitelem tepelné vodivosti λn = 0,039 W/(m·K), tl. izo-
lantu je však 150 mm. Součinitel prostupu tepla U splňuje
doporučenou hodnotu dle ČSN 730540-2 [7].

U = 0,192 Wm–2K–1

Varianta – D

Pro čtvrtou variantu byla zvolena dvouvrstvá konstrukce
s nosnou železobetonovou stěnou (uvažovaný součinitel
tepelné vodivosti betonu λ = 2,0 W/(m·K)). Použitým tepel-
ným izolantem byl běžný fasádní EPS 70F se součinitelem
tepelné vodivosti λn = 0,039 W/(m·K), tl. izolantu je i zde
150 mm. Součinitel prostupu tepla U posuzované konstruk-
ce splňuje doporučenou hodnotu dle ČSN 730540-2 [7].

U = 0,243 Wm–2K–1

Použité varianty byly záměrně zvoleny tak, aby byla hod-
nota součinitele prostupu tepla celého pláště porovnatelná.
Bylo tak možné sledovat vliv tohoto řešení na celkový tepel-
ný tok a povrchové teploty. I zde se ukázalo, že vnější zatep-
lení je často schopné omezit tepelné mosty a výrazně tak
zvýšit vnitřní povrchové teploty. 

Vyhodnocení porovnávaných hodnot

Lineární činitel prostupu tepla
Pro první část porovnání jsme vybrali kritérium zohledňu-

jící vliv tepelných vazeb. Tato veličina je označována jako
lineární činitel prostupu tepla [8]. Lineární i bodový činitel
prostupu tepla Ψk [W/(m·K)] a χj [W/K], tepelných vazeb
mezi konstrukcemi, musí u budov s převažující návrhovou
vnitřní teplotou θim = 20 ˚C splňovat podmínku

Ψk ≤ Ψk,N ,     χj ≤ χj,N . (5)

Výpočet lineárního činitele prostupu tepla lze vyjádřit vzta-
hem

ψ = L3D – ΣU · A , (6)

kdeΨ je lineární činitel prostupu tepla [W/(mK)],
L3D – tepelná propustnost 3D detailu [W/K], 
U – součinitel prostupu tepla obvodové stěny

[W/m2K], 
A – plocha modelovaného detailu [m2]. 

Tato veličina je důležitá při posuzování energetické ná-
ročnosti stavebních objektů. Protože se v nich objevuje vel-
ké množství tepelných vazeb (napojení stěn, uložení otvo-
rových výplní, spojení střechy a stěny apod.), jsou zpravidla
tepelné vazby vyjadřovány přirážkou ΔU. Je zřejmé, že toto
řešení znamená pro projektanty značné zjednodušení, proto-
že není nutné jednotlivé tepelné vazby přesně vyčíslovat.
U objektů, u nichž jsou tepelné ztráty prostupem velké (a ne-
jde tedy o nízkoenergetické stavby), je toto řešení častým
zjednodušením a nevnáší do výpočtu velké chyby. U objektů
nízkoenergetických, resp. energeticky pasivních, však již
velmi záleží na přesném stanovení každého potenciálního
tepelného mostu. Zde se bez lineárního a bodového činitele
prostupu tepla neobejdeme. 

Cílem projektantů by měla být důsledná minimalizace
tepelných mostů, resp. tepelných vazeb. V některých přípa-
dech se to daří (přetažení izolantu přes rám okenní výplně,
zateplení soklové části zdiva apod.), v jiných méně. Vylože-
ná konstrukce je jedním z míst, kde tato systematická práce
přináší výsledky.

Rozdíl mezi lineárním a bodovým činitelem 
prostupu tepla

Železobetonové vyložené konstrukce způsobují lineární
tepelné mosty (vazby) a vyjadřují se lineárním činitelem
prostupu tepla. Je to dáno tím, že pro vyjádření lineárního
činitele je možné použít pouze metrový prvek ISO-nosníku.
Hodnotu lineárního činitele prostupu tepla je pak možné
vynásobit délkou balkónu a získat hodnotu tepelného toku
celým řešením. Pro tyto případy je tento způsob ideální a pro-
jektanti mohou tepelné mosty vyjádřit použitím technických
dokumentací dodaných výrobci.

Provedené výpočty však ukazují, že lineární činitel pro-
stupu tepla není v případě ISO-nosníku přesný. Počítá
s tepelným tokem, který ISO-nosník „obtéká“ pouze z horní
a spodní části. Reálná situace je však taková, že dochází
k „obtékání“ tepelným tokem nosníku i z „boční“ strany celé
konstrukce. Velikost tohoto toku je závislá na řešení ztužu-
jícího věnce a jeho zateplení. 
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Na modelech jsme provedli porovnání tak, aby bylo mož-
né tyto rozdíly vyjádřit. Pro zjednodušení jsme porovnání
prováděli na modelech, kde byl ISO-nosník nahrazen prv-
kem s ekvivalentní tepelnou vodivostí. Získání součinitele
ekvivalentní tepelné vodivosti ISO-nosníku je možné pomo-
cí vzorce [9]

(7) 

kde λekv je součinitel ekvivalentní tepelné vodivosti [W/(m.K)],
diso – tlouš�ka ISO nosníku (tepelné izolace) [m],
Rse – vnější odpor při přestupu tepla [m2.K)/W],
Rsi – vnitřní odpor při přestupu tepla [m2.K)/W],
dj – tlouš�ka j-té vrstvy [m], 
λj – součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy [W/(m.K)],
A – plocha příčného řezu [m2],

L3D – tepelná propustnost detailu [W/K].

Jde o upravené základní vztahy. Problémem tohoto řešení
je vyjádření součinitele ekvivalentní tepelné vodivosti žele-
zobetonu (λj), která má na výsledek určitý vliv. Pro zjedno-
dušení je však možné tento jev (vliv výztuže nosníku v beto-
nu) zanedbat, a získat tak o něco méně příznivé hodnoty sou-
činitele ekvivalentní tepelné vodivosti.

Porovnání jsme prováděli na dvou modelech. Prvním byla
konstrukce balkónu, šlo o výsek 1 m. Okrajové podmínky
nebyly v tomto případě zadány pouze z boční části, šlo tak
o jakousi polonekonečnou konstrukci. Ve druhém případě
model zachycuje reálné řešení. Je zde tedy konstrukce bal-
kónu dlouhá 2 m, osazená ve stěně délky 4 m. Toto řešení již
zadáním okrajových podmínek umožňuje přestup tepla i ve
směru vodorovném mezi věncem a nosníkem. Oba modely
a znázornění chování tepelného toku jsou patrné z obr. 2.
V grafu na obr. 3 jsme provedli porovnání lineárních činite-
lů prostupu tepla všech variant. Záměrně neuvádíme výsled-
ky pro konstrukci C, které jsou podobné jako u varianty B, 
a graf by tak byl nepřehledný. 

Na obrázku 4 jsou pak hodnoty vyneseny při výpočtu
bodového činitele prostupu tepla. V tomto případě jde o vý-
sledek zohledňující prostup tepla celým řešením. Pokud
hodnoty lineárního činitele prostupu tepla z obr. 3 vynásobí-
me délkou balkónové konstrukce (v našem případě 2 m),
dostaneme hodnoty „bodového“ činitele prostupu tepla i pro
toto řešení.

Obr. 4. Zobrazení vlivu bodového činitele prostupu tepla 
na hodnotě součinitele ekvivalentní tepelné vodivosti izolantu

Z grafu na obr. 5 je patrné, že rozdíly mezi „lineárním/bo-
dovým“ činitelem prostupu tepla v závislosti na vzrůstajícím
součiniteli tepelné vodivosti také vzrůstají. Aby bylo porov-
nání možné, převedli jsme lineární i bodový činitel prostupu
tepla pro posuzované řešení na hodnotu vyjadřující přírůstek

Obr. 2. Vliv bodového a lineárního činitele prostupu tepla (vpravo je vidět směr tepelného toku boční stranou balkónové desky)

Obr. 3. Zobrazení vlivu lineárního činitele prostupu tepla 
na hodnotě součinitele ekvivalentní tepelné vodivosti izolantu
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vzniklý tepelnou vazbou [10]. Vliv těchto tepelných vazeb
ΔUtbm mezi ochlazovanými konstrukcemi na systémové hra-
nici budovy [W/(m2.K)] se stanoví jako součet průměrného
vlivu všech lineárních a bodových tepelných vazeb ze vzta-
hu: 

a) pro lineární tepelné vazby mezi konstrukcemi

(8)

b) pro bodové tepelné vazby mezi konstrukcemi 

(9)

Měrná ztráta prostupem tepla HT [W/K] se pak stanoví zjed-
nodušeným postupem dle ČSN EN 12831 [11] a v souladu
s ČSN EN 13789 [12], nebo podle zvláštního předpisu ze
vztahu

HT = Σ (Aj · Uj · bj) + A · ΔUtbm (10)

nebo ze vztahu

HT = Σ (Aj · Uj · bj) + Σ (Ψj · lj · bj) + Σ (χj · bj), (11)

kde Aj je plocha j-té ochlazované konstrukce [m2],
Uj – součinitel prostupu tepla j-té konstrukce [W/(m2.K)],
bj – činitel teplotní redukce j-té konstrukce je bezroz-

měrný,
ΔUtbm – průměrný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovaný-

mi konstrukcemi na systémové hranici budovy
[W/(m2.K)],

Ψj – lineární činitel prostupu tepla j-té lineární tepelné
vazby mezi konstrukcemi stanovený ze vzorce (6)
[W/(m.K)],

lj – délka j-té lineární tepelné vazby mezi konstrukce-
mi [m],

χj – bodový činitel prostupu tepla j-té bodové tepelné vaz-
by mezi konstrukcemi v rámci budovy [W/(m2.K)].

Pokud tento přírůstek vyjádříme v procentech, je zřejmé,
že je rozdíl poměrně konstantní. Pro běžné hodnoty součini-
tele ekvivalentní tepelné vodivosti 0,200 W/(m.K), což od-
povídá běžně používaným ISO-nosníkům, je možné říci, že
je rozdíl mezi „lineárním/bodovým“ činitelem prostupu tep-
la u balkónu o délce 2 m do 6 %. Velikost této hodnoty znač-
ně  ovlivňuje ztužující věnec a jeho zateplení. Podle tohoto
provedení může hodnota nepatrně kolísat, a to oběma směry. 

Zjednodušení, při němž neuvažujeme reálný model, ale
model s ekvivalentní tepelnou vodivostí, je v tomto případě
relativně v pořádku. Porovnání jsme samozřejmě provedli
i na přesném řešení, které tyto hodnoty víceméně potvrdilo.
Opět zde výsledné hodnoty ovlivňuje řada faktorů. Pokud by
však projektant při návrhu získaný lineární činitel zhoršil 
o 5 %, půjde o „dostatečně přesný předpoklad“ což je v tom-
to případě samozřejmě označení lehce nepřesné. Lze namí-
tat, že v prezentovaných modelech je stěna nad stropní kon-
strukcí i pod ní plná, tj. průběžná. Toto řešení by odpovída-
lo použití ISO-nosníku např. v římse. Pro balkony je v místě
ISO-nosníku dveřní otvor, tj. nad stropní konstrukcí bývá
pouze stropní deska, případně souvrství podlahy a rám bal-
kónových dveří. Pod stropní konstrukcí je zpravidla nadpra-

ží otvoru apod. Pokud však chceme stanovit lineární činitel
týkající se přímo samotného nosníku, je potřeba jej umístit
do konstrukce, která je spojitá a po své ploše neměnná. 
I u balkónových konstrukcí však platí, že otvory zabírají z prů-
běžné části balkonu pouze poměrnou část, takže ani v tomto
případě není tento přístup natolik zavádějící. 

Obr. 5. Varianta A – porovnání rozdílu tepelných vazeb 

Tento postup zjištění lineárního činitele je v problematice
ISO-nosníku běžný a používají jej všichni výrobci. Pokud
totiž použijeme reálnou situaci, je zjištění lineárního činite-
le ISO-nosníku prakticky nemožné. Pokud by se k hodnoce-
ní mělo přistoupit způsobem uvedeným výše, pak by nešlo
o lineární činitel prostupu tepla ISO-nosníku, ale o lineární
činitel prostupu tepla zahrnující vliv jak ISO-nosníku, tak
osazení dveřní výplně a např. realizaci stropní konstrukce.
Těchto faktorů by byla řada a vliv ISO-nosníku by bylo jen
velmi obtížné vyjádřit. Může být samozřejmě zajímavé sle-
dovat, jak velké jsou ostatní vlivy v porovnání s hodnotou
samotného nosníku. To může být předmětem dalšího zkou-
mání.

Rozdíl povrchových teplot pro obě varianty 
výpočtových modelů 

Pokud se zaměříme na porovnání povrchových teplot
(teplotních faktorů) mezi variantou, kterou používáme pro
výpočet lineárního činitele prostupu tepla (2m model) a vari-
antou pro výpočet bodového činitele prostupu tepla (4m
model), dostaneme graf z obr. 6. Z něj je patrné, jak průběh
teplot u jednotlivých variant modelů vypadá a jak malé jsou
rozdíly mezi oběma teplotami. V tomto případě jsou výsled-

b

Obr. 6. Porovnání rozdílu povrchových teplot u modelů 
pro výpočet lineárního/bodového činitele prostupu tepla 
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ky získané z 1 m (2 m) dlouhého úseku případného ISO-nos-
níku naprosto porovnatelné s přesnějším řešením a poskytu-
jí bezpečnější předpoklad.

V grafu na obr. 6 jsme použili pro přehlednost hodnotu ve
stupních Celsia. V současnosti se u posuzovaných konstruk-
cí setkáme spíše s hodnotou teplotního faktoru vnitřního po-
vrchu. Tento faktor nemá jednotku, jelikož je podílem tep-
lotních spádů. 

Pro stavební konstrukce v běžných prostorech s relativní
vlhkostí vnitřního vzduchu maximálně 60 % musí být ve
všech bodech vnitřního povrchu splněna podmínka 

fRsi ≥ fRsi,N = fRsi,cr , (12)

kde fRsi je nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu kon-
strukce, 

fRsi,N – normou [7] požadovaná hodnota, 
fRsi,cr – kritický teplotní faktor vnitřního povrchu. 

Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,cr, bezroz-
měrný, při kterém by vnitřní vzduch s návrhovou relativní
vlhkostí ϕi dosáhl u vnitřního povrchu kritické vnitřní povr-
chové vlhkosti ϕsi,cr, se stanoví ze vztahu

(13)

kde θai jenávrhová teplota vnitřního vzduchu [˚C], 
θe je návrhová teplota na vnější straně hodnocené kon-

strukce [˚C],  
ϕi,r – relativní vlhkost vnitřního vzduchu pro stanovení

požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu
konstrukce [%],

ϕsi,cr – kritická vnitřní povrchová vlhkost [%].

Pro přepočet získané teploty na vnitřním povrchu na tep-
lotní faktor vnitřního povrchu je možné využít vztahu 

fRsi=(θsi,min – θe)/(θai – θe), (14)

kde θsi,min je nejnižší vnitřní povrchová teplota  [˚C], 
θe – teplota venkovního vzduchu  [˚C], 

θai – návrhová teplota vnitřního vzduchu  [˚C].

Závěr
Jak bylo ukázáno, je nutné zdůraznit, že v případě ISO-

-nosníků by se měl hodnotit spíše bodový činitel prostupu
tepla než činitel lineární. Jelikož záměrem je pomáhat pro-
jektantům a výpočty zjednodušovat, je možné některé z pre-
zentovaných rozdílů zanedbat a hodnoty vkládané do výpo-
čtu rozumným odhadem zhoršit. Výsledky takto získané pak
zcela jistě budou orientovány na stranu bezpečnou. Hodnoty

je samozřejmě možné výrazně ovlivnit volbou příznivých
tepelných vodivostí, např. u železobetonu, nebo zanedbáním
rozdílných tepelných vodivostí u cihelného zdiva. Pro názor-
nost je možné uvést, že zahraniční publikace uvádějí hodno-
tu součinitele tepelné vodivosti betonu v rozmezí 0,75 až
1,40 W/(m.K) [13]-[16]. Vliv železobetonu je výrazný jak
z pohledu lineárního činitele tepelné vodivosti, tak z pohle-
du vnitřní povrchové teploty. 

Článek vznikl za podpory projektu specifického výzku-
mu VUT č. FAST-J-11-17/1279 „Optimalizace současné
konstrukce ISO-nosníku“ a s finanční pomocí EU „OP
Výzkum a vývoj pro inovace“, projekt reg. č. CZ.1.05/
/2.1.00/03.0097, v rámci činnosti regionálního Centra
AdMaS „Pokročilé stavební materiály, konstrukce a
technologie“.
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Povrchové odštěpování betonových konstrukcí
vlivem teplotních napětí a pórových tlaků při požáru

Ing. Michal BENEŠ, Ph.D.
Ing. Radek ŠTEFAN

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Každá stavba musí být realizována tak, aby v případě

požáru byla po jistou dobu zajištěna její spolehlivost, umož-
ňující evakuaci osob a likvidaci požáru. Jelikož beton neho-
ří, nepřispívá k požárnímu zatížení konstrukce a vykazuje vy-
sokou požární odolnost, lze jeho vhodným použitím zabezpe-
čit vysoký stupeň požární ochrany. Vynikající požárně bez-
pečnostní vlastnosti betonu zajiš�ují při požáru odolnost be-
tonových konstrukcí po dostatečně dlouhou dobu i v extrém-
ních situacích. Přesto vlivem působení vysokých teplot do-
chází k poškození jeho struktury. Jedním z negativních pro-
jevů je povrchové odštěpování (odprýskávání), které může
přerůst v odpadávání masivních plošných povrchových vrstev,
a následkem toho může způsobit i kolaps celé konstrukce.
Příčiny odštěpování povrchu betonových konstrukcí při extrém-
ním teplotním zatížení nejsou doposud přesvědčivě odůvod-
něny.

V článku je prezentován model pro stanovení rizika a vy-
hodnocení příčin tepelného odštěpování povrchu betono-
vých konstrukcí vystavených extrémnímu teplotnímu zatíže-
ní při požáru. Sdružený přístup, popisující jak tepelně-vlh-
kostní, tak termo-mechanické procesy, poskytuje možnost
zpřesnit odhady reálného nebezpečí odštěpování povrchu
betonových konstrukcí v podmínkách požáru. 

Článek navazuje na práci [4], ve které byl prezentován
model plošného odštěpování betonu, založený na předpokla-
du odprýsknutí povrchové vrstvy, pokud efektivní pórový
tlak přesáhne tahovou pevnost betonu při příslušné teplotě.
Kromě nárůstu pórových tlaků přispívají k povrchovému
odštěpování betonu tepelná napětí vznikající zabráněním
dilatace části průřezu s vyšší teplotou. Je  proto nutné při-
stoupit k využití komplexního modelu popisujícího sdruže-
né, hydro-termo-mechanické procesy v betonu při vystavení
požáru [6], [14]. 

Prezentovaný model byl zahrnut do výpočetního progra-
mu HygroThermAnalysis 2.0 [12], který nyní obsahuje jak

původní model plošného odštěpování (surface spalling [3],
[4]), tak komplexní model lokálního odštěpování (local spal-
ling), uvedený v tomto článku. Podrobný popis programu lze
nalézt v publikaci [10]. 

Hydro-termo-mechanické procesy 
v betonu při teplotním zatížení

Příčiny povrchového odštěpování betonu vyvolané vyso-
kými teplotami jsou stále předmětem odborných diskusí.
Obecně přijatá teorie uvádí jako příčiny dále uvedené proce-
sy probíhající v betonu při extrémních teplotních podmín-
kách [1], [7]).

Hydro-termální procesy
Především vysokohodnotné betony (high performance

concrete) jsou charakteristické nízkou permeabilitou a poro-
zitou. Nízká permeabilita betonu brání transportu vlhkosti
uvnitř konstrukce, a tím vede k vysokým gradientům póro-
vého tlaku při povrchu průřezu, což má za následek explo-
zivní odštěpování.

Termo-mechanické procesy
Tento přístup vysvětluje povrchovou degradaci betonu

v důsledku jeho teplotní dilatace a značným rozdílem teplot
mezi chladnou a ohřátou částí průřezu, což má za následek
vznik významných teplotních napětí. Tyto příčiny se uvažu-
jí jako primární (případně v kombinaci s pórovými tlaky)
především u běžných betonů s vyšší pórovitostí a permeabi-
litou. V případě rychlého nárůstu teploty se podílejí na explo-
zivní formě odprýsknutí.

Matematický model
V práci [14] autoři prezentovali experimentální výsledky

působení vysoké teploty na betonový vzorek a studovali tep-
lotní odštěpování povrchu segmentu stanovením hodnoty

V článku je prezentován hydro-termo-mechanický model pro posouzení odprýskávání povrchu betonových konstrukcí.
Matematický model vychází z bilančních rovnic popisujících transportní procesy ve vlhkém betonu vystaveném
požáru. Posouzení odštěpování je založeno na principech lomové mechaniky. Model zohledňuje dva hlavní faktory
podílející se na odštěpování betonu při vystavení požáru, a to vysoké pórové tlaky a teplotní napětí v povrchové vrstvě
betonu. Možnosti využití modelu jsou prezentovány na příkladu betonové stěny vystavené požáru z jedné strany.

Surface Spalling of Concrete Structures Caused by Thermal Stresses 
and Pore Pressures during a Fire

A hygro-thermo-mechanical model for the prediction of concrete spalling is presented in the paper. The mathematical
model is based on the balance equations for transport processes in moist concrete exposed to fire. The prediction 
of concrete spalling is performed according to the principles of fracture mechanics. Two main factors participating 
in the spalling of concrete are taken into account in the model: high pore pressures and thermal stresses in the surface
concrete layer. The applicability of the model is presented via an example of a concrete wall exposed to fire on one side.



STAVEBNÍ OBZOR 3/2012 79

uvolněné energie v časovém okamžiku povrchového odprýs-
knutí. Stanovená energie se při porušení transformuje v ener-
gii kinetickou, z níž lze dále stanovit rychlost odštěpující se
částice dle vztahu

[m s–1] , (1)

kde mp [kg] je hmotnost odštěpené částice a Ekin [J] značí
kinetickou energii

Ekin = Ekin
th + Ekin

tm – Ef [J] . (2)

Kinetická energie Ekin
th odpovídá práci, kterou vykoná síla

vyvolaná pórovým tlakem na průmět odštěpující se plochy
v okamžiku odprýsknutí, kinetická energie Ekin

tm odpovídá
uložené elastické energii a Ef je lomová energie odpovídají-
cí časovému okamžiku oddělení odprýsknuté částice.

Dále budeme studovat vliv uvedených jevů na lokální od-
prýskávání povrchu betonové stěny vystavené účinkům tep-
lotního zatížení při požáru. Stanovíme kvantitativní podíl ki-
netické energie Ekin

th odpovídající hydro-termálním proce-
sům, Ekin

tm odpovídající termo-mechanickým procesům, a ná-
sledně výslednou kinetickou energii dle (2), 

kde                           Ef = Gf Af [J] (3) 

značí lomovou energii spotřebovanou v průběhu odprýsknu-
tí, Gf [J m–2] značí specifickou lomovou energii a Af [m2]
značí lomovou plochu (obr. 1).

Obr. 1. Schéma lokálního odštěpování povrchu betonových 
konstrukcí při vysokých teplotách

Hydro-termální procesy
V případě hydro-termálních procesů uvažujme sílu vyvo-

lanou pórovým tlakem P na průmět odštěpující plochy v ča-
se t ∈ (0, tF) 

F(t) = [P(t) – Patm] A = map (t) , (4)

kde tF značí okamžik vyrovnání pórového tlaku P(t) hodno-
tě tlaku atmosférického Patm. Časový vývoj tlaku v trhlině
následující okamžik odštěpení lze modelovat vazbou pro
polytropický děj

P(t) V(t)n = Pin Vin
n = konst., (5)

kde polytropický exponent n ∈ (1, κ) leží mezi hodnotou
1 (izotermický děj) a Poissonovou konstantou κ (adiabatic-
ký děj). V rovnici (5) V(t) představuje pórový objem

V(t) = Vin Aup (t) , (6)

kde up(t) [m] značí dráhu, kterou urazí odštěpená částice
v časovém okamžiku t, Vin je počáteční objem pórů před
odštěpením při lomové ploše Af a Pin značí lokální hodnotu
pórového tlaku při odprýsknutí. Uvážením (4), (5) a (6)
odvodíme diferenciální rovnici pohybu odprýsknuté částice
ve tvaru

(7)

Řešením diferenciální rovnice (7) získáme dráhu, kterou
urazí odštěpená částice v časovém okamžiku t, a následně
můžeme vyjádřit odpovídající kinetickou energii dle vztahu

(8)

Ke stanovení kinetické energie je nutné znát rozložení
teploty a pórových tlaků (případně vlhkosti) v konstrukci
v podmínkách požáru. Matematický popis transportu vlh-
kosti a vedení tepla vychází z obecných zákonů zachování
hmoty a energie. Bilanční rovnice transportu vlhkosti a ve-
dení tepla v betonu tak reprezentují soustavu parciálních di-
ferenciálních rovnic ve tvaru:
– bilance vlhkosti

(9)

– bilance tepelné energie

(10)

kde w, T a P značí tři hledané neznámé fyzikální veličiny, 
a to vlhkost [kg m–3], teplotu [K] a pórový tlak [Pa]. ρsCs je
objemová tepelná kapacita betonového skeletu [J m–3 K–1],
CM specifické teplo vlhké fáze (voda + vodní pára) [J kg–1

K–1], IM a Ih značí zdrojové členy vlhkosti a tepla uvnitř kon-
strukce. V rovnicích (9) a (10) dále značí: 

Jw – difúzní tok vlhkosti,
qsd – tepelný tok difúzí ve skeletu,
qsv – konvektivní složku přenosu tepelné energie ve skeletu,
qwd – tepelný tok difúzí ve vlhkostní fázi,
qwv – konvekci tepla transportem vlhkosti.

Snadnou úpravou rovnice (10) získáme:

(11)

a sloučením obou rovnic (9) a (11) dostaneme po úpravě

(12)

Tři neznámé fyzikální veličiny w (vlhkost), T (teplota) 
a P (pórový tlak) jsou vzájemně provázány vztahem

w = w (P, T) , (13)

tzv. rovnicí sorpční izotermy. Sorpční izotermy vyjadřují zá-
vislost mezi vlhkostí w a pórovým tlakem P při dané teplotě T.
Tvar rovnice (13) lze nalézt například v [2]. Průběh sorpč-
ních izoterem v prezentovaném modelu je uveden na obr. 2.

Sorpční izotermy charakterizují sorpční procesy v poréz-
ním materiálu (např. betonu), které odpovídají rovnovážné-
mu stavu vlhkosti ve struktuře betonu při dané teplotě. Stav
vlhkosti v rovnovážném stavu má obecně různé hodnoty
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podle toho, jakým způsobem ho bylo dosaženo. Porézní
materiál se tak projevuje hysterezí. Závislost sorpčních izo-
terem na historii sorpčních procesů je zapříčiněna řadou fak-
torů, především vlastní strukturou pórů s rozdílnými průřezy
a povrchovým napětím. Při pomalých procesech je možné
aproximovat sorpční jevy výše uvedeným rovnovážným pří-
stupem a použít sorpční křivky měřené při ustáleném stavu.

Rychlost proudění vlhkosti v betonu (hustota toku), kte-
rou dosadíme do rovnice kontinuity, je obecně vyjádřena
Darcyho zákonem

(14)

Hustotu tepelného toku ve směru toku tepla uvažujeme ve
tvaru Fourierova zákona

(15)

Zde a(T,w) [m s–1] značí permeabilitu vlhkého betonu, λ(T,w)
[Wm–1K–1] tepelnou vodivost betonu a g [m s–2] gravitační
zrychlení.

Za výše uvedených předpokladů pro konstitutivní vztahy
přejdou bilanční rovnice popisující transport vlhkosti a šíře-
ní tepla v konstrukci při vysokých teplotách do výsledné
podoby

(16)

a

(17)

Dosáhne-li teplota v betonu 105 ˚C, začíná proces dehy-
dratace, tj. uvolnění chemicky vázané vody při rozkladu
hydrosilikátu vápenatého (C-S-H), který dále pokračuje při
zvyšující se teplotě [13]. Dehydrataci betonu lze popsat
funkcí d, vyjadřující množství vody uvolněné při tomto pro-
cesu. Časový vývoj dehydratace není okamžitý proces a lze
jej popsat diferenciální rovnicí ve tvaru [5]

(18)

kde deg (T) je množství vody v podmínkách termodynamické
rovnováhy za dané teploty (stanovené z termo-gravimetric-

kých testů), uvažované vztahem

(19)

kde H značí Heavisideovu funkci a deg
105¯C je množství vody

při teplotě 105 ˚C (za rovnovážných podmínek).

Pro soustavu bilančních rovnic je třeba doplnit příslušné
okrajové a počáteční podmínky. Okrajové podmínky vyjad-
řují přestup tepelné energie a transfer vlhkosti přes povrch
uvažované konstrukce. V případě povrchu vystaveného
působení tepelného zatížení vlivem požáru uvažujeme okra-
jové podmínky ve tvaru

(20)

a

(21)

Zde αc a βc značí přestupní součinitele, e emisivitu, σ0 je Ste-
fanova-Boltzmannova konstanta, Ta představuje okolní tep-
lotu a Pa okolní tlak. 

V případě, že povrch stěny je vystaven běžným atmosfé-
rickým podmínkám (tj. povrch není vystaven požáru a není
tepelně ani vlhkostně izolován), položíme v (21) e = 0. Ko-
nečně, uvažujeme-li e = 0 a položíme-li αc = 0 či βc = 0, zís-
káme okrajové podmínky popisující izolovaný povrch stěny
(proti přestupu tepla či vlhkosti).

Počáteční podmínky vyjadřují rozložení neznámých veli-
čin w, T a P v okamžiku vzniku požáru. S ohledem na rov-
nice sorpčních izoterem lze jen dvě veličiny volit nezávisle,
třetí veličinu je poté nutné vypočítat ze stavové rovnice.
V našem případě volíme teplotu T [K] a pórový tlak P [Pa]
(resp. relativní vlhkost RH = P/Ps), tj.

T(0) = T0 a P(0) = P0 v počátečním stavu t = 0. (22)

Termo-mechanické procesy
V případě termo-mechanických procesů uvažujeme kine-

tickou energii 

(23)

kde U [J] značí elastickou energii, Ω [m3] je objem odštěpe-
né částice, σ [Pa] je napětí a ε e [-] značí elastickou deforma-
ci. Za předpokladu jednorozměrné úlohy lze absolutní hod-
notu normálového napětí určit zjednodušeně ze vztahu

¦σ ¦ = min {E(T) [ε th (T) + ε lits (σ,T)]; fc (T)}, (24)

kde εth (T) značí teplotně závislé poměrné teplotní přetvoře-
ní, ε lits (σ,T) představuje teplotní přetvoření indukované při
mechanickém zatížení betonu, E(T) značí Youngův modul
pružnosti a fc (T) tlakovou pevnost při dané teplotě T [8],
[14]. Teplotní přetvoření vyvolané zatížením ε lits uvažujeme
ve shodě s [11]

(25)

kde klits 1,7 ~ 2,35 [-].

Obr. 2. Sorpční izotermy betonu
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Lokální odštěpování povrchu 
betonové konstrukce 

Celková kinetická energie odštěpené částice se stanoví
podle (2). S využitím (3), (8) a (23) můžeme psát

(26)

Výpočet probíhá iterativně. Postupně se zvětšuje šířka
odštěpené částice d, která má tvar půlelipsoidu (obr. 1, 
obr. 3), na základě zadaného poměru αd = l/d se dopočítá její
výška, a následně další parametry (objem, hmotnost, povrch,
lomová energie atd.), a stanoví se kinetická energie ze vtahu
(26). K odštěpení částice daného tvaru a rozměrů dojde za
předpokladu splnění podmínky Ekin > 0 (tedy Ekin

th + Ekin
tm > Ef).

Rychlost pohybu odštěpené částice lze pak určit ze vztahu

(27)

Obr. 3. Geometrie odštěpené částice, αd = l/d

Numerické řešení a předpově� 
tepelného odprýsknutí 

Vzhledem k nelinearitě popsaného matematického mode-
lu není možné nalézt jeho analytické řešení a je třeba při-
stoupit k řešení numerickému. Diskretizace dle prostoro-
vých proměnných je provedena metodou konečných prvků,
časová diskretizace semi-implicitním schématem [3]. 

Numerický algoritmus byl prostřednictvím matematické-
ho nástroje MATLAB [9] implementován do výpočetního

programu HygroThermAnalysis 2.0 [12]. Přibližným řeše-
ním bilančních rovnic (a zahrnutím rovnice sorpčních izote-
rem) lze získat numerickou aproximaci neznámých veličin
w, T a P v jednotlivých časových krocích. Průběh teploty 
a pórového tlaku je dále využit k výpočtu akumulované
energie. 

Možnosti modelu jsou prezentovány na příkladu obou-
stranně vetknuté betonové stěny tlouš�ky h = 0,08 m, vysta-
vené požáru z jedné strany (obr. 3). Povrch stěny odvrácený
od požáru je vystaven okolním atmosférickým podmínkám.

Tab. 1. Materiálové parametry betonu 

Tab. 2. Okrajové a počáteční podmínky 

Návrhový požární scénář je modelován pomocí normové
teplotní křivky (ISO 834) [4]. Materiálové vlastnosti betonu
jsou shrnuty v tab. 1, počáteční a okrajové podmínky v tab. 2.

Obrázky 5 a 6 znázorňují průběh teploty a pórového tlaku
po šířce stěny, stanovený numerickým řešením transportní
úlohy, přičemž x [mm] představuje vzdálenost od povrchu
stěny vystaveného požáru. 

Grafy na obr. 7 až obr. 9 zobrazují dílčí kinetické energie
odpovídající hydro-termálním, resp. termo-mechanickým
procesům, jejich součet a lomovou energii v závislosti na
předpokládaném rozměru d [mm] odštěpené povrchové čás-
tice pro různé volby poměru poloos αd = l/d (obr. 3) a pro
různý čas. Na základě uvedených výsledků lze stanovit rizi-
ko odprýsknutí částice daného tvaru a rozměrů dle podmín-
ky Ekin = Ekin

th + Ekin
tm – Ef > 0 (resp. Ekin = Ekin

th + Ekin
tm > Ef).Obr. 4. Betonová stěna jednostranně vystavená požáru

Označení Jednotka Hodnota Fyzikální veličina

λd 0 W m–1 K 1,67
tepelná vodivost 
(při počáteční teplotě)

a 0 m s–1 10–13 permeabilita betonu 
(při počáteční teplotě)

g m s–2 9,806 gravitační zrychlení

ρ s J m–3 K–1 2 400 hustota skeletu

C s J kg–1 K 900 specifické teplo skeletu

C M J kg–1 K 2 080 specifické teplo vlhké fáze

c kg m–3 300
množství cementu 
(objemová hmotnost)

w kg m–3 100 množství záměsové vody

φ0 [-] 0,1 počáteční pórovitost betonu

f c,0 [MPa] 35
tlaková pevnost betonu 
(při počáteční teplotě)

G f [Jm–2] 200 specifická lomová energie

E 0 [Pa] 20·109 Youngův modul pružnosti 
(při počáteční teplotě)

k lits [-] 2 Faktor LITS 

Označení Jednotka Hodnota Fyzikální veličina

T 0 K 293,15 počáteční teplota

RH 0 [-] 0,5 počáteční relativní vlhkost

β c ms–1 0,019 součinitel přestupu vlhkosti

25
součinitel přestupu tepla 
na straně požáru

9
součinitel přestupu tepla 
na odvrácené straně

e [-] 0,7 emisivita povrchu stěny

σ0 W m–2 K–4 5,67·10-8 Stefanova-Bolzmannova 
konstanta

ISO 834 teplota okolí na straně požáru 

293,15
teplota okolí 
na odvrácené straně

P a Pa P 0 tlak okolí

α c W m–2 K–1

T a K
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Z obrázku 7 je zřejmé, že při trvání požáru t = 5 minut
k lokálnímu odštěpování nedochází, nebo� i se zvyšujícím se
poměrem αd zůstává hodnota celkové uložené kinetické
energie pod hodnotou lomové energie. Po deseti minutách
vystavení požáru již v některých případech lokální odštěpe-
ní nastane (obr. 8). Při αd = 4 dochází k odprýskávání povr-
chových částic o šířce d ≅ 10-15 mm, při αd = 8 odštěpují
částice o šířce d ≅ 9-16 mm. Při trvání požáru t = 15 minut
dochází k lokálnímu odštěpování vždy, bez ohledu na veli-
kost αd. Hodnota αd určuje pouze velikost (šířku) odštěpe-
ných částic, která se pohybuje mezi 10–40 mm (obr. 9).

Vzhledem k tomu, že poměr αd je jedním z parametrů
vstupujících do uvedeného modelu lokálního odštěpení, je
nutné provést podrobnější analýzu vlivu hodnoty αd na vý-
sledné posouzení rizika odštěpování. 

Dosavadní zkušenosti ukazují, že pokud u prvku vystave-
ného požáru nastane odštěpování, mají odštěpující částice
různé rozměry i různý poměr těchto rozměrů (různou hodno-
tu αd). Na obrázku 10 je provedena studie vlivu hodnoty αd

na výsledné posouzení rizika odštěpování (pro výše uvede-
ný příklad). Poměr αd je uvažován v rozmezí 1 až 100. Je
zřejmé, že až na ojedinělý případ (vystavení požáru po dobu
10 minut, αd = 1 a αd = 2, viz obr. 10b) nemá změna hodno-
ty αd vliv na výsledek posouzení odštěpování. Pro daný čas
vystavení požáru bu
 prokazatelně dojde (obr. 10c, d), nebo
naopak nedojde (obr. 10a) k odštěpení (resp. porušení trhli-
nami), a to bez ohledu na hodnotu αd. Z obrázku je také patr-
né, že dokonce i šířka odštěpujících částic d se při změně

hodnoty αd příliš nemění. Případ na obr. 10d, kde velikost
odštěpené částice dosahuje tlouš�ky stěny, lze interpretovat
tak, že dojde k porušení stěny trhlinami přes celou tlouš�ku
stěny. Rychlost odštěpujících částic pro případy uvedené na
obr. 10c, d je znázorněna na obr. 11. Je nutné si uvědomit, že
ačkoli hodnota αd nemá vliv na posouzení toho, zda k odště-
pování dojde nebo nedojde, a dokonce ani na to, jakou šířku
d budou odštěpující částice mít, je hodnota αd zcela zásadní
s ohledem na účinek případného odštěpování. Pokud např.
vychází, že odštěpí částice šířky d = 10 mm, přičemž αd se
uvažuje rovno 2, nejde z hlediska požární odolnosti o zásad-

Obr. 5. Průběh teploty v čase 5, 10 a 15 minut

Obr. 6. Průběh pórového tlaku v čase 5, 10 a 15 minut

Obr. 7. Porovnání energií
a) t = 5 minut, αd = 2; b) t = 5 minut, αd = 4;

c) t = 5 minut, αd = 8

a)

b)

c)
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ní problém (odštěpující částice budou mít velikost 4x4x1 cm).
Pokud však ve stejném případě bude αd = 40, znamená to, že
odštěpí značná část povrchu konstrukce (částice o rozmě-
rech 80x80x1 cm), což může mít na její požární odolnost
zásadní vliv. Z uvedeného vyplývá, že význam popsaného
modelu spočívá především v tom, že pomocí něj lze proká-
zat, kdy pro danou konstrukci odštěpování nenastane (viz
obr. 10a). Pokud výsledky stanovené uvedeným modelem
naznačují, že k odštěpování dojít může (viz obr. 10a, b, c),
je nutné provést podrobnější posouzení pro stanovení rozsa-

hu odštěpení, případně navrhnout opatření, která odštěpová-
ní omezí. 

Závěr
V článku byl popsán hydro-termo-mechanický model pro

posouzení odprýskávání povrchu betonových konstrukcí.
Byly uvedeny rovnice popisující transportní procesy ve vlh-
kém betonu vystaveném požáru a popsán princip posouzení
rizika odštěpování založený na přístupu lomové mechaniky.

Obr. 8. Porovnání energií
a) t = 10 minut, αd = 2; b) t = 10 minut, αd = 4; 

c) t = 10 minut, αd = 8

a)

b)

c)

Obr. 9. Porovnání energií
a) t = 15 minut, αd = 2; b) t = 15 minut, αd = 4; 

c) t = 15 minut, αd = 8

a)

b)

c)
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Možnosti využití modelu byly prezentovány na konkrétním
příkladu. Zvláštní pozornost byla věnována interpretaci
výstupů stanovených pomocí uvedeného modelu a na hod-
nocení vlivu vybraných parametrů na výsledné posouzení
odštěpování. 

Článek vznikl za podpory projektů 1M0579 MŠMT
(Výzkumné centrum CIDEAS) a MSM 6840770001 a pro-
jektu Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS11/
/001/OHK1/1T/11.
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Úvod
Infračervená spektroskopie, jež patří do rozsáhlé skupiny

optických instrumentálních metod, je založena na interakci
vzorku s elektromagnetickým zářením. Jde o velice přesnou
a efektivní nedestruktivní analytickou metodu. Získané hod-
noty vibračních energií mají souvislost s pevností vazeb,
molekulovou geometrií a hmotností jader, tzn. s molekulo-
vou strukturou. Přestože infračervená spektroskopie bývá
využívána při zkoumání makroskopických vzorků, její pod-
statou je interakce mikročástic tvořících tento makroskopic-
ký objekt s infračerveným zářením.

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací
(FTIR) nabízí rychlost a citlivost měření a použití řady me-
tod [1]. Nejflexibilnější je potlačená celková reflektance
(ATR) neboli mnohočetná vnitřní reflexe (MIR). Nejčastěji
se využívá k získání infračervených spekter silně absorbují-
cích kapalin, sypkých vzorků či tlustších vrstev.

V článku je metoda aplikována na zkoumání postupující
karbonatace vápenných omítek. Karbonatační reakce byla
urychlena působením vysoké koncentrace CO2 na vzorky
umístěné v klimatické komoře [2]. Portlandit je vysoce alka-
lický materiál, zatímco kalcit je neutrální. Tuto změnu alkali-
ty je možné využít ke zjištění změn ve stavu čerstvého a kar-
bonatovaného vápna pomocí rozličných metod.

Materiály a podmínky experimentu
Vzorky omítek byly připraveny z vápenného hydrátu L90

s velikostí částic 90 μm (Vápenka Mokrá). Z největší části
(92,2-96,6 %) je tvořen z Ca(OH)2, zbytek představují pří-
měsi a nečistoty (0,4-1,5 % CO2, 0,4-0,8 % MgO a 
0,1-0,3 % SO3). Jako plnivo byl použit tříděný křemičitý
písek z Bratčic, namíchaný ze tří frakcí 0,08/0,5; 0,5/1 a
1/2 mm v poměru 1:1:1. Část vzorků, omítka značená VOM,
byla připravena s pucolánově aktivní přísadou, konkrétně
s metakaolinem Mefisto K05 (České lupkové závody Nové
Strašecí) [3]. Výchozí poměr jednotlivých složek v omítko-
vé směsi byl 1:3:1 (pojivo:plnivo:voda). U omítky modifi-
kované metakaolinem byl zvýšen poměr pojiva o čtvrtinu

přidáním pucolánové příměsi. Pro zajištění reprodukovatel-
nosti výsledků měření je nezbytné dodržet přesný postup
přípravy jednotlivých vzorků a zachovat konstantní experi-
mentální podmínky. Dále bylo nutné vyřešit formování
a ukládání vzorků tak, aby nedocházelo ke kontaminaci
a jejich znehodnocení pro spektrální analýzu. Po navážení
jednotlivých složek záměsi na přesných laboratorních
váhách byla směs připravena v míchačce odpovídající nor-
movým požadavkům na provedení a počtu otáček během
zkoušky. Po zamíchání byly směsi zhutněny patnácti rázy do
plastové válcové formy ∅ 7 cm a výšce h = 10 cm vymaza-
né tenkou vrstvou technického oleje. Vzorky byly poté jed-
nou denně vlhčeny rozprašovačem po dobu tří dnů. Po
vyjmutí z forem byly ponechány po dobu 25 dní při 22±5 ˚C
a relativní vlhkosti vzduchu 40±10 %. 

Před zahájením experimentu byl na vzorky po obvodu a
z jedné strany nanesen epoxid, a tím zajištěn jednorozměrný
transport CO2. Poté byly vloženy do komory Nuire GT2000
se stálou teplotou 30 ˚C a vlhkostí  70±10 %. Rychlost po-
stupu karbonatace byla měřena při dvou různých koncentra-
cích CO2, a to 10 % a 5 %. Při zrychlených zkouškách kar-
bonatace se používají vysoké koncentrace, řádově několik
desítek procent. Běžná koncentrace CO2 v městském pro-
středí je 225-300 ppm [4].  Námi zvolené koncentrace CO2

byly řádově stokrát vyšší, než je běžná koncentrace tohoto
plynu v pražském ovzduší.

Vzorky byly v předem určených časových intervalech
podélně rozříznuty ruční pilkou a fenolftaleinovou analýzou
na polovině stanovena hloubka čela karbonatace [5]. Druhá
polovina, která nebyla fenolftaleinem kontaminována, byla
vhodná k odběru vzorků pro analýzu spektrometrem. Bylo
odebráno malé množství pojiva po celé délce vzorku v inter-
valech 5 mm. Po rozdrcení byl jemný prášek uzavřen ve
váženkách do exsikátoru. Tímto postupem byla omezena
další karbonatace, která by mohla ovlivnit následná měření. 

Spektrální analýza
Z exsikátoru byly vzorky postupně odebírány a podrobe-

ny spektrální analýze na Spektrometru Nicolet 6700 (Ther-

Článek se zabývá aplikací infračervené spektroskopie ke sledování karbonatace vápenných omítek. Průběh karbo-
natační reakce byl urychlen kondiciováním vzorků v klimatické komoře, která umožňuje vytvořit prostředí s vysokou
koncentrací CO2. Nejprve byly vzorky zkoušeny jednoduchou a rychlou kolorimetrickou metodou pomocí fenol-
ftaleinu. Rychlost karbonatace byla upřesněna spektrální analýzou. 

Monitoring the Carbonation of Lime Plasters by Infrared Spectroscopy

The article deals with the application of infrared spectroscopy for the monitoring of the lime plaster carbonation. The
carbonation reaction process was accelerated by conditioning the specimens in the climatic chamber, which allows cre-
ating an environment with high CO2 concentrations. The specimens were first tested using a simple and fast colorimet-
ric method based on fenolphtalein. The carbonation speed was further specified with a greater accuracy by spectral
analysis.
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mo Fischer Scientific). Spektrální rozsah přístroje je 
4 000-400 cm–1 a využívá spektrální rozlišení 0,4 cm–1.
Detekce paprsků probíhá na pyroelektrickém detektoru HP
DLaTGS, jako zdroj záření slouží vysoce intenzitní přístroj

EverGloTM, jehož optika je opracovaná diamantem a je
pozlacená. Technika zeslabené totální reflektance (ATR –
Attenuated Total Reflectance), nazývaná též technika více-
násobného zeslabeného odrazu (FMIR – Frustrated Multiple

Obr. 1. Výsledek spektrální analýzy vápenné omítky
seznam vlnových čísel a jim odpovídajících složek: 3641 – OH v pevné látce → Ca(OH)2; 1482, 1413, 873, 712 – CaCO3; 

1 088 – vazba Si – O v silikátech; 778 – vazba Al – O v silikátech; 462 –  vazba Fe – O v silikátech

místo odběru vzorku:
5 mm od čela karbonatace směrem do nezkarbonatované části
5 mm od čela karbonatace směrem do zkarbonatované části
střed vzorku po 28 dnech zrání, před umístěním do komory

Obr. 2. Výsledek spektrální analýzy vápenné omítky s metakaolinem
seznam vlnových čísel a jim odpovídajících složek: 3702, 3726 – H2O; 3640,3601 – OH v pevné látce → Ca(OH)2; 

2508 – 1979 –  SO4
2–; 1413, 1412, 873, 712 – CaCO3, C3S; 1 088 – vazba Si – O v silikátech; 778 – vazba Al – O v silikátech; 

464 – C3S, C2S, C3A,  vazba Fe – O v silikátech

místo odběru vzorku:
5 mm od čela karbonatace směrem do nezkarbonatované části
5 mm od čela karbonatace směrem do zkarbonatované části
střed vzorku po 28 dnech zrání, před umístěním do komory
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Internal Reflectance), je založena na principu násobného
úplného odrazu záření na fázovém rozhraní měřeného vzor-
ku a měřicího krystalu vyrobeného z materiálu s vysokým
indexem lomu, přičemž krystal je planární ve tvaru lichoběž-
níkového hranolu. Měřený vzorek, kusový, práškový i ka-
palný, který je v dokonalém kontaktu s krystalem ATR, ab-
sorbuje záření určité frekvence, tudíž je tato složka v totálně
odraženém světle zeslabena. Penetrační hloubka do povrchu
vzorku je do několika mikrometrů, v závislosti na zvoleném
krystalu a nástavci, analyzuje se tedy pouze velmi tenká
povrchová vrstva. Vzhledem k násobnému odrazu na fázo-
vém rozhraní je výsledkem velmi kvalitní spektrum, jež je
ekvivalentní transmisnímu spektru měřenému, např. v kyve-
tě, při tlouš�ce vzorku řádově desítek mikrometrů. Spektrum
materiálu ATR je ovlivněno vlnovou délkou infračerveného
záření, poměrem indexů lomu měřeného vzorku a ATR
krystalu, efektivní dráhou záření, úhlem dopadu záření na
fázové rozhraní a kontaktem mezi vzorkem a krystalem
ATR. Pro zajištění reprodukovatelnosti měření je nutné
pokrýt celou plochu krystalu vzorkem, popř. přitlačit vzorky
na krystal definovanou silou. Pro měření s tímto krystalem
je výhodné kusový vzorek nejprve homogenizovat v oscilač-
ním mlýnu, popř. rozetřít v achátové misce. Pokud materiál,
např. omítky, obsahuje křemenná zrna, je nutné před analý-
zou vzorek prosít, nebo� křemen by mohl krystal poškodit.

Měření a diskuze
Měření probíhala v laboratorních podmínkách při 

teplotě 22-25 ˚C a 45% relativní vlhkosti. V průběhu měře-
ní bylo nutné větrat, aby nedocházelo ke kontaminaci vzduš-
ným CO2, což se projevuje jako pík přibližně v oblasti 
2 400–2 300 cm–1. Karbonatace představuje přeměnu dvojné

C=O vazby CO2 na jednoduchou C-O vazbu v CaCO3. Takto
lze studováním charakteristických vrcholků funkčních sku-
pin C-O o vlnovém rozmezí 1 410-1 510 cm–1 identifikovat
karbonataci [6].

Nejprve byla u zatížených vzorků provedena zkouška
fenolftaleinem, čímž bylo určeno čelo karbonatace. Dle
Mayse [7] jím není rovná plocha, ale určité množství karbo-
natovaného kalcitu se vyskytuje i ve fenolftaleinem zbarve-
ných oblastech. Následné ověřování pomocí infračervené
spektrometrie prokázalo, že ve spektru vzorků odebraných 
5 mm od čela karbonatace směrem do zkarbonatované části
lze identifikovat výrazné píky pro CaCO3 (1 482 cm, 
1 413 cm, 873 cm, 712 cm–1), zatímco pík pro Ca(OH)2

(3 641 cm–1) v tomto spektru chybí (obr. 1, obr. 2). Tento
fakt svědčí o velmi ostrém čelu karbonatace. Je možné, že
určité množství nezkarbonatovaného Ca(OH)2 se může
nacházet i v oblastech bližších než 5 mm, ovšem použitý
rastr odebírání vzorků již zmenšit nelze (odběr vzorků pro-
bíhal ručně), protože by mohlo docházet k nežádoucím chy-
bám měření. Ve spektru pro vzorek odebraný 5 mm od čela
karbonatace směrem do zkarbonatované části se vyskytuje
výrazný pík Ca(OH)2,  a zároveň i méně výrazný pík CaCO3.
Při porovnání tohoto spektra se spektrem nezkarbonatované-
ho vzorku před umístěním do komory však vidíme, že obě
spektra obsahují CaCO3. Pro porovnání byla naměřena také
spektra čistého vápenného hydrátu a uhličitanu vápenatého
(obr. 3).

Závěr
V článku byla popsána metoda infračervené spektroskopie

a její uplatnění při sledování karbonatace vápenných omítek.
Metoda se ukázala jako velice vhodná a efektivní. Příprava

Obr. 3. Spektra čistého vápenného hydrátu a uhličitanu vápenatého

——  Ca(OH)2, ….. CaCO3
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vzorků pro analýzu není náročná, měření probíhá velice
rychle a identifikace hledaných skupin je jednoznačná. Čelo
karbonatace se při zrychlených zkouškách u vápenných omí-
tek jeví jako ostrá oblast, jelikož se nepodařilo prokázat pří-
tomnost Ca(OH)2 ani v těsné blízkosti čela karbonatace.

Sledování karbonatace kolorimetrickou metodou pomocí
fenolftaleinu je možné pouze v oblastech pro pH menší 
než 9. Místa s pH v rozmezí 9,0-11,5 nemohou být ověřová-
na. Proti tomu ověření přítomnosti CaCO3 pomocí infračer-
vené spektroskopie s technikou ATR s diamantovým krysta-
lem může být použito k měření i těch částí vzorku, jejichž
pH se pohybuje mezi 8,3-11,5 [8]. Hloubka karbonatace,
určená metodou FTIR, je tedy zhruba dvojnásobná proti
hloubce identifikované kolorimetrickou metodou. 

Pro stavební praxi je důležité si uvědomit, že výhradně
používaná kolorimetrická metoda může sloužit pouze jako
orientační ukazatel postupujícího čela karbonatace u materi-
álů na bázi vápna či cementu. 

Článek vznikl za podpory projektu MSM 6840770031
MŠMT.
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1. Úvod
Při povodňových událostech dochází nejen k materiálním

škodám, ale také ke ztrátám na lidských životech. Problema-
tika týkající se povodňových škod a s nimi spojený odhad
ztrát na lidských životech při povodni je v současné době
velmi aktuální. Příčinou je především vydání evropské směr-
nice [7] řešící předběžné vyhodnocení povodňových rizik.
V České republice se povodňovým škodám systematicky vě-
nují organizace, jako např. Výzkumný ústav vodohospodář-
ský T. G. Masaryka [6], Vysoké učení technické v Brně [16]
a také příslušná ministerstva [14]. Ve světě se na tuto tema-
tiku zaměřují především odborníci z Nizozemí [9], [10],
kteří mají v tomto směru dlouholeté zkušenosti. Podrobnější
rešerše podkladů, soustředěná na modelování ztrát na lid-
ských životech, je uvedena v odst. 3.2.

Ztráty na lidských životech jsou ovlivňovány různými
faktory. Snahou tohoto článku je uvést přehled všech fakto-
rů s jejich podrobným rozborem. Z důvodu jejich značného
počtu je nutné vymezit skupinu pouze těch nejvýznamněj-
ších, které lze následně využít při návrhu modelu pro odhad
počtu povodňových obětí.

Povodňové riziko lze obecně charakterizovat jako kombi-
naci nebezpečí, zranitelnosti a expozice. Riziko je tím větší,
čím větší je nebezpečí, čím delší je expozice a čím větší je
zranitelnost ohroženého jedince. Jednotlivé dílčí faktory je
účelné zařadit ve vazbě na tyto tři složky, tzv. hlavní fakto-
ry (tab. 1). Je nutné podotknout, že v některých případech
bylo velmi obtížné některé dílčí faktory jednoznačně zařadit.
Z toho důvodu jsou v tab. 1 uvedeny možné kombinace
hlavních faktorů.

Pro stanovení významu dílčích faktorů bylo využito něko-
lik přístupů. Nejprve bylo provedeno hodnocení metodou
párového porovnání, které bylo následně zpřesněno Saatyho
metodou [17]. Dalším postupem bylo porovnání modelů
používaných k odhadu ztrát na lidských životech různými
autory. Jako poslední přístup byla zvolena analýza příčin
úmrtí z historických povodňových událostí jak v České
republice, tak v zahraničí. Výsledné seřazení faktorů dle

jejich významu bylo provedeno vícekriteriální optimalizací
s využitím vah přiřazených jednotlivým způsobům hodnoce-
ní. Nakonec byla určena užší skupina nejvýznamnějších díl-
čích faktorů, které se nejvíce podílejí na úmrtí osob.

2. Výčet faktorů a jejich stručný popis
V této části je uveden stručný popis hlavních i dílčích fak-

torů ovlivňujících ztráty na lidských životech při povodni.
Souhrnný výčet hlavních i dílčích faktorů je uveden v tab. 1.

2.1 Nebezpečí
Nebezpečí vyjadřuje hrozbu události vyvolávající možné

ztráty na lidských životech. Jsou sem zařazeny dílčí faktory,
jako rozsah záplavy, rychlost příchodu povodně, rychlost
stoupání hladiny, hloubka a rychlost vody, teplota a jakost
vody, klimatické podmínky a účinek unášených předmětů. 

Rozsah záplavy lze definovat jako vzdálenost zaplavení
od koryta toku, resp. jako zaplavenou plochu. Na základě
rozsahu záplavy lze stanovit počet ohrožených obyvatel
(PAR – population at risk) a také potenciální výši materiál-
ních škod při uvažované povodňové události.

Rychlost příchodu povodně je definována jako vzdále-
nost mezi dvěma profily na toku, kterou urazí povodňová
vlna za čas. Čím delší je doba doběhu, tím menší je rychlost
příchodu povodňové vlny a delší doba k zajištění nutných
opatření na záchranu lidských životů. Počátek povodně je
definován dle zákona č. 254/2001 Sb. vyhlášením 2. stupně
povodňové aktivity (SPA). Rychlost příchodu povodně se
odvíjí především od množství spadlých srážek, plochy a tva-
ru povodí a rovněž od typu povodně (přívalová povodeň,
zvláštní povodeň, povodeň vzniklá vlivem dlouhotrvajících
srážek).

Rychlost stoupání hladiny v daném profilu na toku úzce
souvisí s rychlostí příchodu povodně. Jde o rychlost stoupá-
ní hladiny v korytě toku a po vybřežení v inundačním území.
Při přívalových srážkách může hladina vody během krátké-
ho časového intervalu stoupnout až o několik metrů, a tím
výrazně ohrozit zasažené obyvatelstvo.

Počet lidských obětí za povodní ovlivňuje řada faktorů. Při odhadu ztrát na lidských životech je třeba identifikovat
všechny faktory, které mají vliv na ohrožené jedince, resp. na počet obětí. Vzhledem ke značnému počtu faktorů je účel-
né zohlednit při dalších analýzách pouze ty nejdůležitější. Článek se zaměřuje na výčet a analýzu jednotlivých faktorů,
jejich klasifikaci a formalizované hodnocení. Jako účelné se ukázalo přiřazení jednotlivých faktorů ke třem hlavním
složkám rizika, tj. k nebezpečí, expozici a zranitelnosti. K formalizovanému hodnocení dílčích faktorů byla využita
Saatyho metoda vycházející z předběžného hodnocení metodou párového porovnání. Dále bylo zohledněno využití
modelů pro odhad ztrát na lidských životech a analýza příčin úmrtí z historických povodní.

The Factors Influencing Fatalities during Floods

The number of fatalities during floods is influenced by numerous factors. When estimating the number of fatalities it
is necessary to identify all factors influencing the loss of human lives in flooded areas. With regard to a relatively great
number of factors it is practical to focus only on the most important factors in further analyses. The paper deals with
the identification and analysis of individual factors, their classification and formalised assessment using three methods,
the Saaty method, the approach taking into account existing models for the estimate of the number of fatalities during
floods and the analysis of fatalities in historical floods.
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Hloubka vody je vyjádřena jako svislá vzdálenost mezi
dnem (terénem) a hladinou vody. Ohrožení jedince stoupá se
vzrůstající hloubkou. Největší nebezpečí představuje hloub-
ka vody pro děti, starší osoby a neplavce.  

Rychlost vody stejně jako její hloubka je nezbytnou veli-
činou pro posouzení stability jedince v proudící vodě. Čím
větší je rychlost, tím se zvětšuje pravděpodobnost, že bude
ohrožený jedinec proudem vody stržen.

Teplota vody může ohrozit osoby postižené povodní v pří-
padě delšího pobytu ve vodě. Dlouhodobý pobyt ve studené
vodě může vést k podchlazení (hypotermii). Nejcitlivější na
podchlazení jsou děti a staří lidé. Pokles tělesné teploty způ-
sobuje tělesné a duševní zpomalení a možnost následného
utonutí jedince.

Vyplavením čistíren odpadních vod (ČOV), průmyslo-
vých a zemědělských podniků, ale i urbanizovaných ploch,

může dojít ke zhoršení jakosti vody. Tento dílčí faktor se
projeví rovněž po opadnutí povodně ve formě kontaminace
podzemních vod, půdy apod.

Klimatické podmínky mohou při povodni velmi zne-
snadňovat zabezpečovací a záchranné práce a mít negativní
vliv na ohrožené osoby. Jsou závislé především na klimatic-
kém pásmu a nadmořské výšce. S přibývající nadmořskou
výškou klesají průměrné teploty a přibývá srážek.

Unášené předměty mohou znamenat pro ohroženého je-
dince velké nebezpečí, které se  zvětšuje se stoupající rych-
lostí vody a hmotností unášených předmětů. Jde zejména
o trosky domů, kmeny stromů, vozidla atd. 

2.2 Expozice
Expozice je vystavení subjektů a objektů, v našem přípa-

dě osob, povodňovému nebezpečí. Někdy se vyjadřuje jako
doba, po kterou jsou subjekty vystaveny povodňovému
nebezpečí [5]. S expozicí souvisí dílčí faktory, jako připra-
venost na možné nebezpečí, hydrologická předpově�, doba
trvání povodně, varování před povodní, odezva na varování,
denní doba, evakuace a záchranné práce.

Připravenost na možné nebezpečí zahrnuje činnosti,
resp. preventivní opatření, která jsou vykonávána před
povodní. Jde o zpracování povodňových a krizových plánů,
stanovení záplavových území, zajištění technickobezpeč-
nostního dohledu na vodních dílech a povodňových prohlí-
dek, organizační a technickou přípravu, přípravu informač-
ního systému a s tím spojené školení pracovníků povodňové
služby [12].

Hydrologickou předpově� zajiš	uje Český hydrometeo-
rologický ústav (ČHMÚ). V případě hrozby vzniku povodně
jsou podávány povodňovým orgánům informace o hydrome-
teorologické situaci na území České republiky, a to zejména
o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profi-
lech. Jejich cílem je poskytnout detailní popis hydrometeoro-
logické situace a hydrologickou předpově� [3]. 

Varování před povodní zabezpečuje hlásná povodňová
služba [3], [12]. Poskytuje informace povodňovým orgánům
a složkám integrovaného záchranného systému (IZS) pro
varování obyvatelstva a podává hlášení potřebná k řízení zá-
chranných prací. Výstražné informace jsou vydávány zpra-
vidla s předstihem 6 až 48 hodin a pro několik krajů součas-
ně. V případě včasného varování mají obyvatelé velkou šan-
ci na záchranu sebe i některých movitých věcí, získají dobu
potřebnou k osazení mobilních protipovodňových opatření,
provedení evakuace apod. Naopak v případě přívalových
povodní je možnost varování omezená.

Doba trvání povodně je časový interval, po který je po-
stižená oblast zaplavena vodou. Doba trvání povodně je zá-
vislá na velikosti povodí nad sledovaným územím, na mor-
fologii terénu a na době trvání srážky. Negativní účinek na
ohrožené jedince stoupá s dobou zaplavení, zejména v kom-
binaci s ostatními faktory, např. hloubkou a rychlostí vody,
teplotou vody a vzduchu. 

Odezva na varování charakterizuje chování jedinců po
přijetí varovné zprávy. Je úzce spjata především se zkuše-
nostmi získanými z předešlých povodňových událostí. S tím-
to faktorem souvisí též tzv. povodňová turistika, při níž
občané s nižší mírou individuálního přijatelného rizika
vědomě podstupují nebezpečí (nejde o záchranné složky). 

Denní doba může být významná, pokud povodeň nastane
ve večerních nebo nočních hodinách. Riziko je v tuto dobu
mnohem větší s ohledem na výrazně horší možnost přijetí
výstražné informace, horší orientaci osob a ztížené provádě-
ní evakuace a záchranných prací. 

Dílčí faktory
Číslo 

dílčího 
faktoru j

rozsah záplavy 1

rychlost příchodu povodně 2

rychlost stoupání hladiny 3

hloubka vody 4

rychlost vody 5

teplota vody 6

jakost vody 7

klimatické podmínky 8

unášené předměty 9

připravenost na možné nebezpečí 10

hydrologická předpově� 11

varování před povodní 12

doba trvání povodně 13

odezva na varování 14

denní doba 15

evakuace 16

záchranné práce 17

hmotnost 18

výška jedince 19

věk jedince 20

pohlaví jedince 21

fyzická zdatnost jedince 22

zkušenost jedince s pohybem 
ve vodě

23

druh oblečení a obuvi 24

nesený náklad 25

využití opory 26

pobyt ve vozidle 27

pobyt v budově 28

pobyt ve vozidle

pobyt v budově

rozsah záplavy

rychlost příchodu povodně

Kombinace

N – Z

N – E

Hlavní faktory

Nebezpečí – N

Expozice – E

Zranitelnost 

Tab. 1. Výčet faktorů ovlivňujících počet ztrát na lidských životech
při povodni
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Evakuací se rozumí souhrn opatření, která zajiš	ují pře-
místění osob, zvířat či hmotného majetku z ohroženého
místa či území do bezpečí. Je to mimořádné opatření a po-
užívá se až v případě, kdy jsou neúčinné ostatní způsoby
ochrany osob. Evakuace je jedním z nejúčinnějších, nejroz-
šířenějších a mnohdy jediným možným opatřením. Včasná
evakuace sníží expozici ohrožených osob, a tím ztráty na
životech lidí při povodni. Úspěch evakuace závisí také na
tom, zda lidé spolupracují a respektují evakuační plány a pří-
slušná nařízení. 

Záchranné práce jsou technická a organizační opatření
prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již
zaplavených územích, a to zejména k záchraně životů lidí.
V tomto případě to jsou činnosti nutné v případě, že nedojde
k evakuaci obyvatel ze zasaženého území.

2.3 Zranitelnost
Zranitelnost je závislá především na charakteristice ohro-

ženého jedince, tj. na jeho hmotnosti, výšce, věku, pohlaví,
fyzické zdatnosti, zkušenosti s pohybem ve vodě, na druhu
oblečení a obuvi, zda nese náklad, využívá oporu nebo se
nachází ve vozidle, popř. v budově. 

V rámci studií týkajících se stability člověka v proudící
vodě bylo zjištěno, že čím větší má člověk hmotnost, tím
méně je náchylný ke stržení proudem. Výjimku tvoří lidé
s nadměrnou váhou.

U výšky jedince je nutné rozlišit, zda jde o muže, ženu
či dítě. Ze studie [1] vyplývá, že v při zvětšující se hloub-
ce a rychlosti proudící vody udrží stabilitu déle člověk
vyšší a těžší.

Na věku jedince je obvykle závislá jeho hmotnost i výš-
ka, fyzická zdatnost a částečně zdravotní stav. Při povodňo-
vé situaci jsou nejvíce ohroženy děti a staří lidé. 

U ohroženého jedince má také vliv pohlaví. Ženy jsou
obvykle náchylnější ke zranění a jejich fyzická zdatnost bý-
vá menší než u mužů, při delším pobytu ve vodě se projeví
horší termoregulace.

Fyzická zdatnost souvisí s věkem, pohlavím a se zdravot-
ním stavem ohrožené osoby. Fyzickou zdatnost lze charak-
terizovat motorickou schopností jedince. 

Zkušenost jedince s pohybem ve vodě je individuální.
Zvětšuje se s každým pobytem ve vodě. Z tohoto pohledu
jsou na tom všeobecně hůře děti.

Druh oblečení a obuvi může ovlivnit stabilitu jedince při
pohybu ve vodě i odolnost vůči plovoucím předmětům,
nízké teplotě vody a vzduchu.

Lze předpokládat, že v případě, že osoba v proudící vodě
nese náklad, má mnohem horší stabilitu, než kdyby byla
bez nákladu. Rovněž záleží na rozměrech a hmotnosti nákla-
du. 

V případě pohybu ve vodě může využití opory usnadnit
pohyb a zvýšit stabilitu osob.  

Pobyt ve vozidle může mít významný vliv na ohrožení
jedince v případě, kdy je obsazené vozidlo unášeno proudem
vody. Podle [15] je osobní automobil nekontrolovatelný již
při hloubce 0,5 m, u větších vozidel, např. hasičských, pak
cca 0,9 m. 

Pobyt v budově poskytuje na jedné straně ohroženému
jedinci pocit bezpečí, budova však může být proudem vody
narušena a může dojít k ohrožení padajícími troskami. 

Výčet faktorů ovlivňujících počet ztrát na lidských živo-
tech při povodni s přiřazením k hlavním faktorům N, E, Z je
uveden v tab. 1.

3. Významnost faktorů
Je zřejmé, že zohlednit všechny zmíněné faktory při odha-

du ztrát na lidských životech při povodni není prakticky
možné. Snahou je najít ty faktory, které nejvíce ovlivňují
počet obětí. Proto bylo provedeno formalizované hodnocení
různými metodami, které umožnilo jejich setřídění podle
vlivu na úmrtí osob při povodni.

3.1 Saatyho metoda
S cílem získat představu o významu jednotlivých faktorů

a o jejich vlivu na počet obětí bylo provedeno jejich hodno-
cení Saatyho metodou. Jde o metodu kvantitativního párové-
ho porovnávání [17]. Vstupním podkladem a prvotním
vodítkem v určení významnosti mezi dvojicemi faktorů byla
metoda párového porovnání (MPP), která popisuje prefe-
renční vztahy pomocí hodnot (0, 1), kdy hodnocení „1“
odpovídá preferovanému faktoru. Z důvodu podobnosti
těchto dvou metod je podrobněji popsána pouze přesnější
Saatyho metoda.  

Saatyho metoda je založena, obdobně jako MPP, na zjiš-
	ování preferenčních vztahů dvojic faktorů 〈i, j〉. Hodnocení
preference sii se ukládá do Saatyho matice S = (sij). Na roz-
díl od MPP se síla preference vyjádří v rozmezí hodnot 1-5,
přičemž:

1 – i, j jsou rovnocenná,
2 – i je slabě preferováno před j,
3 – i je silně preferováno před j,
4 – i je velmi silně preferováno před j,
5 – i je absolutně preferováno před j;

sii je vždy rovno 1. Dále musí pro všechny dvojice 〈i, j〉 pla-
tit sij = 1/sji . Po vyplnění Saatyho matice je spočítán pro
každý j-tý řádek geometrický průměr:

(1)

kde n je počet faktorů. Váhy vj odpovídající jednotlivým fak-
torům se získají normalizací hodnot b:

(2)

Stanovení preferencí sij bylo provedeno na základě posou-
zení a porovnání dvojic faktorů s přihlédnutím ke zkušenos-
tem z nedávných povodní a po projednání v širším kolekti-
vu spolupracovníků. Předpokládá se, že jsou jednotlivé fak-
tory vzájemně porovnatelné, nezávislé a svým obsahem jed-
noznačně specifikované. V tab. 2 je uvedeno pořadí faktorů
dle jejich významnosti získané Saatyho metodou.

Na základě Saatyho metody byly vyhodnoceny jako nej-
významnější faktory související s povodňovým nebezpečím
(rychlost příchodu povodně, rychlost a hloubka vody, rych-
lost stoupání hladiny a rozsah záplavy) a skupina faktorů
souvisejících s připraveností obyvatel a společnosti na po-
vodně, jako hydrologická předpově�, varování před povod-
ní, evakuace a záchranné práce. 

3.2 Porovnání modelů používaných pro odhad ztrát 
na lidských životech

Na význam jednotlivých faktorů lze usuzovat rovněž na
základě studie modelů pro odhad ztrát na lidských životech
dle jednotlivých autorů [1], [2], [4], [8], [9], [15], [17], [19].
Přehled  faktorů je uveden v tab. 3, kde jsou modely roztří-
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děny podle zaměření na druh povodní. Jde bu� o „říční“
povodně, zvláštní povodně, o povodně způsobené činností
moře nebo o posouzení stability jedince v proudící vodě.
Jednotlivé modely vycházejí bu� z historických dat o povod-
ních (HP) nebo z výsledků laboratorních experimentů a mě-
ření (L).

Problematikou říčních povodní a povodní způsobených
činností moře se systematicky zabývali autoři z Nizozemí,
např. Waarts [20], Jonkman [10], Vrouwenvelder a Steen-
huis [19]. 

Waarts [20] vycházel z dat, která shromáždil o katastrofál-
ní povodni z února roku 1953, kdy byla postižena jihozápad-
ní část Nizozemí. Při této povodni vznikly ekonomické ško-
dy enormní výše a zemřelo 1 835 lidí. Dle dostupných infor-
mací roztřídil příčiny vzniku obětí do tří oblastí. První před-
stavovala území s vysokou rychlostí vody, druhá oblast
území s rychle stoupající hladinou a do třetí zařadil vše zbý-
vající. Největší počet obětí byl v oblasti s rychle stoupající
hladinou. S ohledem na tyto skutečnosti odvodil vztah, který
zahrnuje pouze hloubku vody. 

Na základě Waartsova vztahu odvodili Vrouwenvelder
a Steenhuis [19] podrobnější vztah  pro vyjádření ztrát na lid-
ských životech doplněný o další skutečnosti. Je v něm zohled-
něno porušení budov, oběti nacházející se blízko porušených
budov, počet evakuovaných obyvatel a počet ohrožených
obyvatel. Kvantifikace míry porušení budov a počtu osob
nacházejících se blízko porušených budov nebyla prováděna
na základě historických podkladů, nýbrž pouze odborným
posouzením. 

Z dalších autorů, zabývajících se ztrátami na životech lidí
při povodni v Nizozemí, lze jmenovat Jonkmana [10], který
odvodil vztah použitelný jak pro povodně vyvolané činností
moře, tak pro říční povodně, ve kterém je započítán účinek
hloubky vody, rychlosti vody a účinnost evakuace. Úmrtnost
vyjádřil na základě testů stability člověka v proudící vodě
dle [1] jako funkce rychlosti proudění. Jednalo se pouze
o menší hloubky. V případě větší hloubky vody vycházel
u vyjádření úmrtnosti z Waartsova vztahu [20]. Pravděpo-
dobnost úspěšné evakuace nebo útěku do bezpečí je vypočí-
tána jako funkce disponibilního času pro evakuaci.

V České republice byl odvozen pro odhad ztrát na lid-
ských životech vztah v rámci projektu [6], ve kterém byly
zohledněny dílčí faktory, jako jsou hloubka a rychlost vody,
rychlost příchodu povodně, varování a připravenost.

Zvláštním povodním se ve svých studiích věnovali např.
Brown a Graham [2], DeKay a McClelland [4] a Graham
[8]. Brown a Graham [2] sestavili vztah pro odhad počtu
obětí následkem protržení hráze vycházející z počtu osob
vyskytujících se v ohrožené oblasti v závislosti na čase,
který je k dispozici pro evakuaci. 

Autoři DeKay a McClelland [4] odvodili vztahy, ve kte-
rých byly rozlišeny povodně s vysokým počtem obětí a níz-
kým počtem obětí. Povodně s vysokým počtem obětí byly
definovány jako události, při kterých škody na budovách
přesáhly 20 % z celkových škod. Do těchto škod byly zapo-
čítány budovy, které byly zcela zničeny nebo zásadně naru-
šeny. V případě, že škod v tomto rozsahu bylo méně než 
20 %, pak se jednalo o povodně s nízkým počtem obětí. Ve
výsledném vztahu je započítán faktor evakuace a počet
ohrožených obyvatel.

Graham [8] uvádí podíl úmrtí z celkového počtu ohrože-
ných obyvatel v závislosti na povodňovém nebezpečí a s vy-
užitím faktorů doby varování před povodní a odezvy na va-
rování, tj. zda bylo varování přijato včas. 

Při odhadu počtu obětí při povodni lze také vycházet ze
studií zabývajících se stabilitou jedince v proudící vodě.
Cílem pokusů je určit stabilitu ohroženého jedince ve vodě
ve vazbě na jednotlivé hodnocené faktory a určit hranice,
kdy ohrožený jedinec ztrácí stabilitu. Nejvýznamnějšími
faktory se ukázala hloubka a rychlost vody. Jedny z prvních
experimentů probíhaly na Státní univerzitě v Coloradu [1].
Testy byly prováděny jak na živých osobách, tak na monoli-
tech připomínajících lidskou postavu. 

Projekt [15], prováděný za dohledu Finského institutu
životního prostředí v Helsinkách, se rovněž zabýval hodno-
cením stability osob v proudící vodě. Cílem bylo zjistit
mezní hodnoty jednotlivých faktorů pro jejich pohyb a sesta-
vit podklad pro provádění záchranných prací při povodních
způsobených protržením přehrady. 

V České republice byla na ČVUT v Praze na toto téma
vypracována dizertační práce [18]. Inspirace byla brána pře-
vážně z výše uvedených zahraničních projektů. Testy byly
prováděny na živých osobách za postupné změny hloubky
a rychlosti vody ve žlabu. Při těchto pokusech byl rovněž
zkoumán vliv hmotnosti a výšky osob a také jejich oblečení.

Dílčí faktor
Číslo dílčího 

faktoru j
Pořadí dílčího 

faktoru p 1j

rychlost příchodu povodně 2 1

rychlost vody 5 2

hloubka vody 4 3

rychlost stoupání hladiny 3 4

rozsah záplavy 1 5

záchranné práce 17 6

připravenost na nebezpečí 10 7

varování před povodní 12 8

evakuace 16 9

hydrologická předpově� 11 10

denní doba 15 11

pobyt ve vozidle 27 12

odezva na varování 14 13

unášené předměty 9 14

doba trvání povodně 13 15

pobyt v budově 28 16

fyzická zdatnost jedince 22 17

zkušenost s pohybem ve vodě 23 18

teplota vody 6 19

věk jedince 20 20

klimatické podmínky 8 21

hmotnost jedince 18 22

výška jedince 19 23

pohlaví jedince 21 24

druh oblečení a obuvi 24 25

nesený náklad 25 26

využití opory 26 27

jakost vody 7 28

Tab. 2. Hodnocení faktorů na základě Saatyho metody (1. postup)
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Zahraniční a domácí autoři využívají ve svých studiích
nejvíce faktory, jako jsou hloubka a rychlost vody, rychlost
příchodu povodně, rychlost stoupání hladiny, varování před
povodní, evakuace a připravenost obyvatel. Tento přístup
byl při konečném hodnocení považován za méně významný,
jelikož využívá omezený počet faktorů a vztahy jsou ovliv-
něny subjektivním hodnocením autora.

3.3 Analýza příčin úmrtí při historických povodních
Nejvěrohodnějším přístupem byla dokumentace příčin

vzniku obětí na lidských životech na základě zkušeností ze
skutečných povodní. Analýza byla provedena jak s využitím
zahraničních podkladů, tak vlastním vyhodnocením domá-
cích povodní (tab. 4). Soupis zahrnuje data z přívalových
povodní i z povodní regionálního charakteru. Porovnání pří-
čin úmrtí a procentní zastoupení obětí pro Evropu a USA [9]
a Českou republiku jsou uvedeny v grafu na obr. 1. V tabul-
ce 4 je kromě běžně uváděných příčin úmrtí při povodních
uvedena také vazba na jednotlivé faktory s číslováním odpo-
vídajícím tab. 1. Je zřejmé, že na počtu obětí se vždy podílí
více faktorů současně. 

Analýza provedená Jonkmanem a Kelmanem [9] měla za
podklad 13 povodňových událostí v Evropě (Česká republi-
ka, Polsko, Francie, Německo, Velká Británie) a USA, při
kterých zemřelo celkem 247 osob. Výsledky analýzy zahr-
nující povodně v USA mají pro naše podmínky spíše infor-
mativní charakter. Pokud nepřihlížíme k případům, kdy ne-
byly okolnosti úmrtí zjištěny, pak největší procento osob
v Evropě a v USA přišlo o život uvíznutím ve vozidle a násled-

ným utonutím. Lze nicméně předpokládat, že tak vysoký
podíl tvoří zvláště obyvatelé USA.

V České republice byla provedena evidence a rozbor šesti
povodňových událostí v letech 1997, 2000, 2002, 2006, 2009
a 2010, při kterých přišlo o život 106 osob. Obecný přehled
dílčích faktorů a jejich vazby na počty úmrtí v Evropě, USA
a pro šest uvedených povodní v ČR poskytuje tab. 4.

Pro následující hodnocení byly použity další podrobnější
informace o příčinách úmrtí při povodních. Při tomto hodno-
cení (tab. 5) byly zohledněny pouze oběti při šesti povod-
ních v České republice, u kterých bylo možné získat podrob-
né informace k okolnostem úmrtí. Oběti ze zahraničních
povodní nebyly brány v úvahu z důvodu neucelených pod-
kladů. Bodové hodnocení du,j vyjadřuje celkový počet obětí
příslušejících dílčímu faktoru j,

(3)

kde okj je počet obětí příslušejících j-tému dílčímu faktoru při
k-té povodňové události, m je počet sledovaných povodňo-
vých událostí (v našem případě m = 6). Podle velikosti uka-
zatele du,j bylo sestaveno pořadí významnosti faktorů (tab. 5).

Tab. 4. Příčiny úmrtí a počty obětí

Tab. 3. Přehled modelů zabývajících se ztrátami na životech lidí
při povodni

Poznámka: ( ) faktor byl při sestavení modelu zohledněn, není
však uveden ve vztahu pro odhad ztrát na lidských životech, 
* součást dílčího faktoru „pobyt v budově“; ** HP – historické
povodně, L – laboratoř
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Waarts [20] • (•) (•) HP

Vrouwenvelder, 

Steenhuis [19]
(•) (•) • • HP

Jonkman [9] • • • HP/L

Drbal a kol. [5] • • • • • HP

Brown a Graham [2] • HP

DeKay, 

McClelland [4]

Graham [8] (•) (•) • HP

Lind, 

Hartford [13]

Abt a kol. [1] • • L

Rescdam [15] • • L

Salaj [17] • • L

povodně 
říční a 

povodně 
způsobené 

činností 
moře

HP

HP

stabilita 
jedince 

v proudící 
vodě

• •

•
zvláštní 
povodeň

Autor
Oblast 

zkoumání

Faktory

Způsob 
získání 

dat**

počet [%] počet [%]

volně se 
pohybující 
osoby

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,
15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

62 25,1 30 28,3

uvíznutí ve 
vozidle

2,3,4,5,8,9,15,16,17,
20,21,22,27

81 32,8 5 4,7

vypadnutí 
z lodi

3,4,5,6,8,9,10,12,14,
15,16,17,20,21

7 2,8 3 3,2

při záchranné 
akci

3,4,5,8,10,12,14,15,16,17,
20,21,22,23

2 0,8 2 2,1

v budově
2,3,4,5,10,12,13,14,15,
16,17, 20,21,22,28

15 6,1 5 4,7

povodňová 
turistika

4,5,8,10,11,12,14,15,
16,17,20,21,22

- - 2 3,1

neuvedeno - - 36 33,9
volně se 
pohybující 
osoby

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,
14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

4 1,6 0 0

uvíznutí ve 
vozidle

2,3,4,5,8,9,15,16,17,
20,21,22,27

14 5,7 1 0,9

na lodi 2 0,8 0 0
při záchranné 
akci

3,4,5,8,10,12,14,15,16,17,
20,21,22,23

1 0,4 2 1,9

v budově
2,3,4,5,10,12,13,14,15,16,
17,20,21,22,28

8 3,2 7 6,6

povodňová 
turistika

4,5,8,10,11,12,14,15,
16,17,20,21,22

- - 1 0,9

neuvedeno 14 5,7 - -

neposkytnutí 
včasné pomoci

2,3,4,5,8,15,17,20,21,22 - - 8 7,6

podchlazení
2,3,4,5,6,8,10,12,14,15,
16,17,20,21,22,23,24

- - 1 0,9

zabití 
elektrickým 
proudem

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,
15,16,17,20,21,22,28

7 2,8 - -

otrava CO
1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,
15,16,17,20,21,22,28

2 0,8 1 0,9

neznámé 28 11,3 2 1,9
celkem 247 100 106 100

selhání 
srdce

úraz

ČR

utonutí

Příčina Okolnosti Související dílčí faktory
Evropa, USA
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Analýza historických povodní a sestavení přehledu příčin
úmrtí naznačuje, že nejvýznamnější je připravenost na
možné nebezpečí, varování před povodní, záchranné práce,
odezva na varování, fyzická zdatnost jedince, rozsah zápla-
vy, hloubka vody, evakuace, rychlost vody a rychlost pří-
chodu povodně. Podrobnější charakteristika dílčích faktorů
a jejich účinek na osoby jsou uvedeny v odd. 2. 

4. Porovnání přístupů 
Souhrnné vyhodnocení faktorů ovlivňujících ztráty na lid-

ských životech bylo provedeno váženým hodnocením s vyu-
žitím dílčích výsledků získaných Saatyho metodou, zohled-
něním faktorů, které využívají jednotliví autoři při modelo-
vání počtu povodňových obětí (tab. 3), a vyhodnocením pří-
čin úmrtí při historických povodních (tab. 4, tab. 5). Koneč-
né pořadí dílčích faktorů a výběr nejvýznamnějších z nich
byl proveden na základě hodnocení využívajícího váhy wi

přiřazené jednotlivým postupům. Celkový vážený průměr
pro j-tý dílčí faktor Pj byl stanoven dle vztahu

(4) 

kde wi je váha přiřazená i-tému postupu a pij je pořadí j-tého
dílčího faktoru získané i-tým postupem. Výsledné vážené
hodnocení je uvedeno v tab. 6 spolu s výsledným pořadím
dílčích faktorů. Volba vah wi byla provedena s přihlédnutím
k úplnosti a spolehlivosti dílčích hodnocení. Zde má největ-
ší vypovídací schopnost i úplnost vyhodnocení skutečných
povodní w3 = 0,6. Saatyho metoda (w1 = 0,3) v sobě nese
subjektivitu hodnocení, která byla částečně eliminována dis-
kuzí v širším grémiu odborníků různých vodohospodářských
organizací (VÚV T. G. M., správci povodí, projekční slož-
ky). Za nedostatečně úplné považujeme vyhodnocení fakto-
rů používaných při modelování ztrát na lidských životech
(w2 = 0,1).

5. Závěr
V článku byl proveden výčet faktorů, které mají vliv na

počet obětí při povodních. Výsledkem studie je vymezení
užší skupiny nejvýznamnějších faktorů, které lze následně
využít při modelování odhadu ztrát na životech osob při
povodních. Významnost faktorů byla posouzena Saatyho
metodou (tab. 2), dále byl sestaven přehled faktorů, které
zohledňují jednotliví autoři při modelování počtu povodňo-
vých obětí (tab. 3) a přehled příčin úmrtí u historických
povodní vzhledem k jednotlivým faktorům (tab. 4, tab. 5).
Konečné pořadí deseti nejvýznamnějších faktorů získané
váženým hodnocením dílčích pořadí je uvedeno v tab. 7.

Článek obsahuje výsledky řešení projektu specifického
výzkumu VUT FAST-J-11-50 „Návrh modelu pro odhad
ztrát na lidských životech při povodni“ a projektu
SP/1c2/121/07 „Mapy rizik vyplývajících z povodňového
nebezpečí v ČR“.

Tab. 5. Významnost faktorů v závislosti na počtu obětí (postup 3)

Číslo 
dílčího 

faktoru j
Dílčí faktor

Počet 
obětí d uj

Pořadí 
dílčího 
faktoru 

p 3j 

10
připravenost na možné 
nebezpečí

60 1

12 varování před povodní 57 2

17 záchranné práce 57 3

14 odezva na varování 56 4

22 fyzická zdatnost jedince 55 5

1 rozsah záplavy 54 6

4 hloubka vody 50 7

16 evakuace 48 8

5 rychlost vody 47 9

2 rychlost příchodu povodně 43 10

3 rychlost stoupání hladiny 36 11

9 unášené předměty 36 12

23
zkušenost jedince 
s pohybem ve vodě

34 13

20 věk jedince 24 14

15 denní doba 20 15

8 klimatické podmínky 16 16

13 doba trvání povodně 12 17

6 teplota vody 10 18

28 pobyt v budově 10 19

11 hydrologická předpově� 6 20

27 pobyt ve vozidle 5 21

21 pohlaví jedince 5 22

24 druh oblečení a obuvi 2 23

18 hmotnost jedince 1 24

19 výška jedince 1 25

7 jakost vody 0 26

25 nesený náklad 0 27

26 využití opory 0 28

Obr. 1. Porovnání příčin úmrtí a procentní zastoupení obětí 
pro Evropu a USA [9] a Českou republiku
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Tab. 6. Souhrnné hodnocení významnosti faktorů Tab. 7. Pořadí deseti nejvýznamnějších faktorů 

Saatyho 
metoda
w 1 = 0,3

modely 
odhadu ztrát 

w 2 = 0,1

historické 
povodně 
w 3 = 0,6

připravenost 
na nebezpečí

10 7 6 1 3,3 1

varování před 
povodní

12 8 3 2 3,9 2

záchranné 
práce

17 6 7 3 4,3 3

hloubka vody 4 3 1 7 5,2 4

rozsah záplavy 1 5 7 6 5,8 5

rychlost vody 5 2 2 9 6,2 6

rychlost 
příchodu 
povodně

2 1 4 10 6,7 7

odezva na 
varování

14 13 6 4 6,9 8

evakuace 16 9 3 8 7,8 9

rychlost 
stoupání 
hladiny

3 4 4 11 8,2 10

fyzická 
zdatnost 
jedince

22 17 7 5 8,8 11

unášené 
předměty

9 14 7 12 12,1 12

denní doba 15 11 7 15 13 13

zkušenost 
s pohybem 
ve vodě

23 18 7 13 13,9 14

věk jedince 20 20 7 14 15,1 15

doba trvání 
povodně

13 15 7 17 15,4 16

hydrologická 
předpově�

11 10 7 20 15,7 17

klimatické 
podmínky

8 21 7 16 16,6 18

pobyt 
v budově

28 16 5 19 16,7 19

teplota vody 6 19 7 18 17,2 20

pobyt 
ve vozidle

27 12 7 22 17,5 21

pohlaví 
jedince

21 24 7 21 20,5 22

hmotnost 
jedince

18 22 7 24 21,7 23

druh oblečení 
a obuvi

24 25 7 23 22 24

výška jedince 19 23 7 25 22,6 25

jakost vody 7 28 7 26 24,7 26

nesený náklad 25 26 7 27 24,7 27

využití opory 26 27 7 28 25,6 28

Výsledné 
pořadí 

Vážené 
hodnocení 

Pj
Dílčí faktory Číslo 

Pořadí 
Hlavní faktor

Číslo 
dílčího 
faktoru

Dílčí faktor Pořadí

10 připravenost na nebezpečí 1

12 varování před povodní 2

17 záchranné práce 3

4 hloubka vody 4

1 rozsah záplavy 5

5 rychlost vody 6

2 rychlost příchodu povodně 7

14 odezva na varování 8

16 evakuace 9

nebezpečí 3 rychlost stoupání hladiny 10

expozice

nebezpečí

expozice
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Bezpečnostní přelivy zděných přehrad 
a extrémní povodně

Ing. Martin KRÁLÍK, Ph.D.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Při extrémních povodních jsou životní prostředí, vodní

díla i lidské aktivity namáhány a ohroženy více než při běž-
ných vodních stavech a průtocích. Bezpečnost přehrady
závisí velkou měrou na funkci zařízení převádějícího povod-
ňové průtoky pod přehradu. Vývoj v posledních desetiletích
celosvětově přinesl výrazné zvýšení požadavků na bezpeč-
nost území pod vodními díly a zpřísnění kritérií návrhu
pojistných zařízení přehrad. Ke stanovení hydraulických
charakteristik bezpečnostního přelivu při extrémních povod-
ních se ukázalo jako nejspolehlivější použití modelového
výzkumu ve vodohospodářské laboratoři. Ne vždy je nutný
k získání hydraulických charakteristik modelový výzkum,
ne vždy je na něj dostatek času, prostoru a financí. Právě
v těchto situacích se dá s výhodou použít analogie k interpre-
taci z předchozích hydraulických výzkumů (samozřejmě za
předpokladů zachování modelové podobnosti v mezích tole-
rance přesnosti výsledků).

Je málo inženýrských konstrukcí, které jsou při navrhová-
ní a provozování tak úzce spjaty s životním prostředím, jako
jsou přehrady. Vzhledem k variabilitě a náhodnému charak-
teru přírodních faktorů i požadavků na funkce vodních děl
jsou tyto stavby neopakovatelné a jejich výskyt ve stejné
podobě a ve stejných přírodních podmínkách je nereálný.
Potřeba poznání interakce jednotlivých faktorů je dána zvy-
šujícími se požadavky na ochranu osob, majetku a životního
prostředí. 

Spolehlivost celého vodního díla závisí nejen na vlastní
přehradě, ale i na spolehlivosti jejích objektů. Při nespráv-
ném navržení, výstavbě i provozování vodního díla může
ohrozit jeho bezpečnost a okolí pod ním vlastní přehrada,
její těsnění i těsnění podloží, odběrná zařízení, spodní
výpusti, bezpečnostní přeliv, komunikace po hrázi, komuni-
kační štoly, vodní elektrárna, vývar pod přehradou a koryto
pod přehradou. Dále uvedené přehrady mají stejný typ
pojistných zařízení pro převádění povodňového průtoku –
bezpečnostní přeliv s klenbou mostu umístěnou blízko koru-
ny přelivu. Toto geometrické uspořádání má mimořádný
vliv na kapacitu bezpečnostního přelivu již při malých pře-
padových výškách, proto jsou hydraulické výpočty kapacity
přelivu většinou nepřesné. V takovýchto případech nejsou
jednoznačně popsány součinitele přepadu přelivů, přechodo-
vé jevy přelivu a výtoku otvorem a součinitele výtoku otvo-
rem, zvláště pokud dochází navíc k přelévání části vody přes
most nad přelivy. 

Na přehradách Harcov, Pařížov a Mlýnice byly použity
pro navržení a posouzení kapacity bezpečnostních přelivů
různé přístupy. Článek porovnává jednotlivé postupy a hod-
notí je z hlediska náročnosti metody a přesnosti výsledků.
Klasické hydraulické výpočty jsou zatíženy nepřesností pou-
žití součinitele přepadu, součinitele bočního zúžení, součini-
tele výtoku otvorem, rychlostní výšky před objektem a
směru nátoku vody na daný objekt, proto je jejich použití pro
konkrétní vodní dílo spojeno s chybou cca 10 % a v někte-
rých zvláště komplikovaných případech i 30 %. Zpřesnění
hydraulických charakteristik lze dosáhnout měřením na fyzi-
kálním modelu, při němž se pohybuje přesnost výsledků
aplikovaných na skutečnost do 3 %, a dokonce při mimořád-
ně vhodně zvolené koncepci hydrotechnického výzkumu do
1 %. Cílem hydraulického posouzení jednotlivých bezpeč-
nostních přelivů je nutnost provozovatele vodních děl znát
kapacitu přelivů z hlediska souvislostí hladiny vody v nádr-
ži v souladu s metodickým pokynem MŽP ČR – TNV 75
2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních“.

Návrhové povodňové průtoky
Mezinárodní komise pro velké přehrady ICOLD sdružuje

státy, které vlastní přehrady a zajímají se o současné dění
v přehradním stavitelství ve světě. Pracovní výbor pro bez-
pečnost přehrad se zabývá konkrétními postupy zvyšování
bezpečnosti přehrad. V posledních desetiletích výrazně
stouply požadavky na bezpečnost vodních děl v závislosti na
míře ochrany lidských životů, majetku, statků a na zabezpe-
čení s ohledem na ekonomické a sociální cítění. Práce vzta-
hující se ke kongresům ICOLD se zabývají (mimo jiné) i
spolehlivostí pojistných zařízení přehrad [7], [8], [9]. V roce
1988 byl publikován příspěvek týkající se bezpečnostních
přelivů ve vztahu k typologii a obecné bezpečnosti, ze které-
ho vyplývá nutnost navrhovat bezpečnostní přelivy s jedním
typem hydraulického jevu – přepadem vody nebo výtokem
otvorem. Kombinace dvou hydraulických jevů vede k výpo-
čtovým problémům, a zároveň ke vzniku dalších nežádou-
cích přechodových fází, při nichž pulsace proudu vody,
někdy i vzduchu, ničí konstrukci objektu přelivu. Proto se
projektant a provozovatel vodního díla snaží těmto přecho-
dovým jevům vyhýbat. Typy přelivů a hydraulických jevů
jsou znázorněny na obr. 1. 

Článek se zabývá kapacitou pojistných zařízení a bezpečností zděných přehrad z hlediska extrémních hydrologických
jevů. 

Emergency Spillways of Stone Dams and Extreme Floods

The article addresses the capacity of emergency structures and the safety of masonry dams in relation to extreme
hydrological phenomena.
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Obr. 1. Typy přelivů [10] 
A – regulační, A1 – stavidlový uzávěr, A2 – segmentový uzávěr,
A3 – klapkový uzávěr, A4 – pojistný uzávěr, A5 – bez regulace, 

B – ostatní, B1 – přepad vody, B2 – sběrný kanál, 
B3 – šachtový přeliv, B4 – násoska, B5 – propustek, C – kanál, 

C1 – volný výtok, C2 – stupňovitý skluz, C3 – skluz, 
C4 – štola s volnou hladinou, C5 – štola s tlakovým prouděním, 
D – tlumení energie vody pod přehradou, D1 – klasický vývar, 

D2 – odrazový můstek, D3 – vodní polštář

S bezpečností přehrad úzce souvisí vstupní hydrologická
data, která se mohou v průběhu provozu vodního díla znač-
ně měnit. Změna hydrologických dat v průběhu provozová-
ní se očekává u všech hydrotechnických staveb, u nichž reál-
ná doba provozu je delší než doba pozorování hydrologic-
kých dat do doby výstavby.

Při projektování a výstavbě přehrad na začátku minulého
století se v České republice pro návrh pojistných zařízení
uvažoval povodňový průtok Q100. Pro zajištění kvalitních
hydrologických podkladů je zapotřebí vyhodnocení ze sle-
dování průtoků za co nejdelší období pozorování, což bylo
na začátku minulého století prakticky vyloučeno. Z tohoto
důvodu byla pro návrh bezpečnostních přelivů přehrad uva-
žována hodnota nejvyššího známého povodňového průtoku
po vyhodnocení hydrologických údajů za krátké období. Po
mnoha letech provozu byly hydrologické údaje zpřesněny,
což přispívá k posouzení bezpečnosti konkrétního vodního
díla z pohledu reálně se vyskytujících průtoků. 

Z hlediska požadavků na přeliv jako pojistné zařízení pře-
hrady má zásadní význam možnost přetížení přelivného
objektu nad návrhovou kapacitu, aniž by byla ohrožena bez-

pečnost přehrady. Zkušenosti s výskytem mimořádných po-
vodní u nás v letech 1996-2010 ukázaly, že skutečný průtok
za extrémní povodně může být podstatně větší. Proto je v po-
sledních letech zřetelný tlak na odborné posuzování mezní
bezpečnosti přehrad (i těch méně významných) ve vztahu
k extrémním povodním (v souladu s metodickým pokynem
MŽP ČR - TNV 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních
děl při povodních“). Z těchto důvodů se stává aktuální zna-
lost hydraulické funkce přelivů při překročení návrhových
podmínek velmi důležitým předpokladem pro bezpečné pro-
vozování vodního díla jako celku.

V posledních letech se mění také posuzování přehrad na
extrémní průtoky ve prospěch bezpečnosti vodního díla. Pro
posuzování kapacity pojistných zařízení přehrad se používá
průtok extrémní povodně dané hodnotou opakování 1 000
nebo 10 000 let (v závislosti na kategorii vodního díla). Pro
zjištění hodnoty extrémního průtoku Q1 000 a Q10 000 se využí-
vají extrapolační metody nebo srážkoodtokové modely. Při
posouzení bezpečnosti vodního díla se s těmito hodnotami
dále pracuje a slouží jako okrajová podmínka návrhu bez-
pečnostního přelivu ve vztahu k maximální bezpečné hladi-
ně v nádrži. Hodnota extrémního průtoku je limitní pro
posouzení bezpečnosti vodních děl a bývá Q10 000 (u přehrad
nižší kategorie je to Q1 000, výjimečně i nižší). Pro dále uve-
dené přehrady byly testovány kapacity bezpečnostních pře-
livů sestavené do měrných křivek až do povodňového průto-
ku Q10 000 nebo na kótu hladiny v nádrži v úrovni koruny pře-
hrady.

Posouzení kapacity bezpečnostních přelivů
Bezpečnostní přelivy přehrad VD Harcov, VD Pařížov a

VD Mlýnice byly posuzovány na základě hydraulického
výpočtu pro přepad vody a výtoku otvorem. 

– Přepad vody
Q = σzmb0 √2gh0

—— 3/2
,

kde Q je průtok [m3.s–1],
σz – součinitel zatopení,
m – součinitel přelivu,
b0 – účinná šířka přelivu [m],
g – tíhové zrychlení [m.s–2],

h0 – přepadová výška (včetně rychlostní výšky) [m].

– Výtok otvorem

2Q = — μvb √2g
—

[(z2 + hd0)
3/2

– (z1 + hd0)
3/2],

3

kde Q je průtok [m3.s–1],
μv – součinitel výtoku,
b – šířka otvoru [m],
g – tíhové zrychlení [m.s–2],

z2 – vzdálenost od hladiny k dolní hraně otvoru [m],
z1 – vzdálenost od hladiny k horní hraně otvoru [m],

hd0 – rychlostní výška [m].

Nutno poznamenat, že přesnost výpočtů byla dána geo-
metrií a složitostí stavební konstrukce, která má přímý vliv
na kapacitu objektu. Při hydraulických výpočtech bylo nut-
no zohlednit tvar stavební konstrukce součinitelem bočního
zúžení, součinitel přepadu ovlivněný klenbou mostu, souči-
nitel výtoku při zahlcení otvoru mostu a součinitel přepadu
přes širokou korunu mostu. Zohlednit všechny ukazatele,
které ovlivňují kapacitu přelivu při různých hladinách vody
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v nádrži, bylo nepostihnutelné a oddělit od sebe jednotlivé
součinitele pro konkrétní hydraulický jev (přepad vody přes
konstrukci a výtok vody otvorem) je nemožné. Z těchto
důvodů je lepší se soustředit na jeden součinitel s tím, že je
potřeba pro aplikaci do rovnice přepadu nebo výtoku urči-
tých zkušeností v oboru aplikovaná hydraulika. Hydraulický
výpočet měrné křivky v případě zatopení mostem lze uvažo-
vat jako výtok otvorem, ale pouze od poměru h/a větší než 2,
což nebylo splněno v celém rozsahu hloubek vody v nádrži.
Mezi standardním „čistým“ přepadem vody a „čistým“ výto-
kem otvorem je přechodový jev, který není hydraulicky
popsán pomocí výpočtových rovnic. Cílem hydraulických
výpočtů bylo co nejpřesněji popsat měrnou křivku bezpeč-
nostního přelivu, a to pomocí metody analogie s již změře-
nými přelivy. To znamená, že byl vybrán model, na který se
hydraulický výpočet napasoval, aby bylo dosaženo co nej-
lepší shody výsledků. Pro návrh nového přelivu VD Harcov
byl analogicky použit hydraulický model stávajícího bez-
pečnostního přelivu VD Harcov. Pro posouzení kapacity
bezpečnostních přelivů na VD Pařížov byl analogicky pou-
žit výzkum modelu bočního přelivu [1] a hydraulický model
stávajícího bezpečnostního přelivu VD Harcov. Pro otesto-
vání kapacity na VD Mlýnice byl analogicky použit
hydraulický model stávajícího bezpečnostního přelivu VD
Harcov.

Hydraulické jevy, proudění vody a hydraulické charakte-
ristiky je možno zkoumat na skutečném vodním díle, nicmé-
ně z objektivních příčin je tento výzkum značně ztížen, a pro-
to se přistupuje ke zkoumání na zmenšeném modelu v labo-
ratoři. Počáteční, okrajové a limitující podmínky jsou dány
rozměrovou, silovou a hmotnostní analýzou, která vychází
z podmínek zkoumání jevů na modelu pomocí Froudova
zákona mechanické podobnosti. Pokud existuje alespoň čás-
tečná rozměrová podobnost, je možno použít pro hy-
draulické výpočty analogii z předchozích výzkumů. Přepo-
čet jednotlivých charakteristik z původního modelu na sku-
tečné vodní dílo je pomocí vzorců:

– měřítko délek Ml,
– měřítko rychlostí Mv = Ml

0,5,
– měřítko průtoků MQ = Ml

2,5.

VD Harcov
Vodní dílo Harcov bylo vybudováno v letech 1902-1904.

Skládá se ze zděné přehrady tížného typu, postavené do
oblouku s poloměrem křivosti 120 m, vysoké 19 m nad zá-
kladovou spárou a dlouhé 157 m v koruně. Výpustní a po-
jistná zařízení sestávají ze dvou spodních výpustí a z koru-
nového čelního přelivu. Spodní výpusti je potrubí DN 800
mm vedené ve štole, délka potrubí je 16 m. Obě výpusti jsou
opatřeny na návodní straně ocelovými stavidly a na vzdušní
straně litinovými klínovými šoupátky. Korunový přeliv má
pět polí o šířce jednoho přelivného pole 5 m, nad přelivy
jsou umístěny klenby s mostovkou, bezprostředně na přelivy
navazuje skluz a vývar. Dalšími součástmi vodního díla jsou
vodoměrné profily potřebné pro řízení a manipulaci s vodou
v nádrži a sedimentační přehrážky v údolí přítoků do nádrže
pro zachycení sunutých splavenin. Hlavním účelem díla je
zachycení povodňových průtoků Harcovského potoka a je-
jich snížení na neškodný průtok 6,7 m3.s–1, vytvoření aku-
mulačního prostoru pro zajištění odběru 0,150 m3.s–1 k prů-
myslovému a dalšímu využití ve městě a v neposlední řadě
rekreace a chov ryb spojený se sportovním rybolovem.

V posledních několika letech se pozornost provozovatele
vodního díla, státního podniku Povodí Labe, zaměřila na

otázku bezpečnosti VD Harcov při průchodu extrémních
povodňových průtoků. V první řadě se posuzovala hydrolo-
gická data. Je zřejmé, že původní data použitá při projekto-
vání více než před sto lety se budou lišit od údajů dnes běžně
používaných pro posudky bezpečnosti vodních děl. Požado-
vaná míra ochrany vzrostla z hodnoty stoleté povodně Q100

na hodnotu desetitisícileté povodně Q10 000. 

Obr. 2. Pohled na bezpečnostní přeliv ze vzdušní strany 
a příčný řez přelivem VD Harcov (archiv Povodí Labe, s. p.)

Problematika kapacity přelivu
Současná kapacita bezpečnostního přelivu (pět polí) byla

výpočtem stanovena na 16,31 m3·s–1 a kapacita obou spod-
ních výpustí 12 m3·s–1. Jen připomeňme, že nejvyšší průtok
pozorovaný na Harcovském potoce v době projektování VD
Harcov byl 20 m3·s–1 (30. července 1897). V současné době
je hodnota stoleté povodně Q100 = 30,1 m3·s–1.

Zvýšení kapacity bezpečnostního přelivu je teoreticky
možné realizovat různými technickými opatřeními, např.
zvýšením kapacity stávajícího bezpečnostního přelivu (sní-
žením přelivných hran přelivných polí), vybudováním nové
spodní výpusti, přidáním dalšího bezpečnostního přelivu
(např. bočního typu na pravém břehu). Je však bezpodmí-
nečně nutné k výběru řešení přistupovat velice odpovědně,
aby nedošlo k narušení historického rázu této významné kul-
turní památky. Pokud budou úpravy po stavební stránce pro-
vedeny citlivě (se zachováním charakteru původního zdiva),
pak by tento zásah neměl mít nepříznivý vliv na celkový his-
torický ráz vodního díla ani na jeho okolí a životní prostředí.

Obr. 3. Bezpečnostní přeliv, přehrada a přístupové věže 
k uzávěrům spodních výpustí VD Harcov
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Na doporučení odborníků byly z teoreticky možných vari-
ant vybrány a podrobněji rozpracovány ty, které se jeví jako
proveditelné. Nicméně před výběrem definitivního zvýšení
kapacity vodního díla bude nutné posoudit i kapacitu kaská-
dového skluzu pod bezpečnostním přelivem. Převádění vo-
dy přes kaskádový skluz je velice složitý hydraulický jev,
který nelze popsat jednoduchým výpočtem.

Hydrotechnický modelový výzkum
Cílem modelového výzkumu bylo ověřit a zpřesnit výpo-

čty bezpečnostního přelivu a skluzu. Kapacitu přelivu ovliv-
ňuje tvar přelivné plochy, drsnost přelivné plochy, pilíře
mezi jednotlivými poli, předpolí bezpečnostního přelivu,
klenby mostovek a dolní voda ze skluzu. Všechny tyto detai-
ly bylo třeba zohlednit při fyzikálním modelování, aby vý-
sledky byly co nejvěrohodnější. Na výsledky tohoto výzku-
mu navazuje etapa, která odpoví na otázky výběru nejvhod-
nější varianty úpravy bezpečnostního přelivu a skluzu pro
převádění kontrolní povodně o průtoku Q10 000 = 194 m3·s–1.
Model VD Harcov (předpolí, bezpečnostní přeliv, spadiště,
klenba mostovky, vývar a koryto pod přehradou) byl navr-
žen a vybudován v měřítku M – 1:20.

Výsledky experimentů
Celkem bylo provedeno sedmnáct různých variant měření

dispozičního a konstrukčního uspořádání bezpečnostního
přelivu a spodních výpustí i variantního řešení převádění
povodňových průtoků na modelu VD Harcov pro řadu simu-
lovaných N-letých průtoků. Pro všechny varianty měření se
sledovaly polohy hladin v nádrži, skluzu, vývaru, v korytě
pod hrází, měřily se tlakové poměry ve skluzu (pomocí tla-
kových sond) a rychlostní pole na konci vývaru (pomocí
hydrometrických mikrovrtulí). Byl proveden nový návrh
tvaru přelivné plochy, žebra ve spadišti a úprava předpolí.
Byly zkoumány měrné křivky (kapacita) stávajícího bezpeč-
nostního přelivu a nově navrženého (snížení přelivné hrany
o 0,4 m) i s vlivem rozšíření předpolí. Byly zkoumány kom-
binace otevření spodních výpustí při převádění povodňo-
vých průtoků a jejich vliv na proudové poměry ve vývaru a
v korytě pod vodním dílem. Porovnáním vypočtené měrné
křivky přelivu a naměřené na hydraulickém modelu byly
zjištěny rozdíly v kapacitě až 17,5 % na úrovni hladiny v
nádrži na kótě 373,8 m n. m. Tento rozdíl v kapacitě je způ-
soben vlivem nepřesnosti výpočtů – součinitele přelivu, sou-
činitele bočního zúžení, součinitele výtoku otvorem, souči-
nitele zatopení a zakřivením klenby nad přelivem. 

Obr. 5. Porovnání měrné křivky stávajícího 
a navrženého přelivu u VD Harcov

VD Pařížov
Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1909-1913. Hlavní

funkcí přehrady je zadržování povodňových průtoků, aby se
zmírnily škody obyvatelstva a jejich majetku. Již při přípra-
vě projektu bylo zřejmé, že prostor nádrže nestačí, aby se
v něm zachytila povodeň s velkým objemem povodňové
vlny. Transformační účinek nádrže průběh povodní s nízkou
četností výskytu jen zmírní, a zároveň zpomalí postup
povodňové vlny, čímž poskytne větší časový prostor pro
záchranná opatření v území pod vodním dílem. V nádrži je
malý zásobní prostor pro nadlepšování průtoků řekou v ob-
dobí sucha, který rovněž vytváří vhodné podmínky pro
rekreaci u vody a rybaření.

Příprava stavby probíhala s určitými obtížemi, nebo�
v historii známá povodeň z července 1897 nebyla potřebně
zdokumentována. Kapacita jednotlivých částí díla byla tedy
navrhována na základě srážkoměrných údajů a teoretických
výpočtů. Projekt byl vypracovaný v dubnu 1908, avšak 
13. května téhož roku přišla povodeň, jakou do té doby
nikdo nepamatoval. Vyhodnocený nejvyšší průtok překročil
hodnotu z roku 1897 o 80 m3·s–1 a dosáhl 230 m3·s–1, takže
bylo nezbytné vše přehodnotit a projekt přepracovat.

Přehrada je v pravé části vybavena bezpečnostním koru-
novým přelivem o sedmi nehrazených polích, každé o svět-
lé šířce 5 m. Na přelivnou hranu navazuje dlážděný kaská-
dový skluz zakončený vývarem s jízkem. Pro převádění vel-
kých vod také slouží nehrazený boční přeliv, umístěný při

Obr. 4. Měření hladiny, tlaku a pulsací ve skluzu na VD Harcov 
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levém břehu. Jeho přelivná hrana je dlouhá 97,4 m a je umís-
těna o 15 cm níže než přelivná hrana korunového přelivu.
Voda z bezpečnostního přelivu je vedena dlážděnou kaská-
dou do vývaru pod přehradu. Pro regulaci hladiny v nádrži
slouží čtyři spodní výpusti. Dvě potrubí DN 800 jsou umís-
těna ve zděných štolách symetricky k ose přehrady, další dvě
potrubí DN 1200 procházejí obtokovou štolou dlouhou 
142 m při pravém břehu.

Obr. 7. Měrné křivky bezpečnostních přelivů VD Pařížov

Měrné křivky bezpečnostních zařízení na VD Pařížov
byly počítány jako analogie z hydraulického modelu VD
Harcov (čelní přeliv) a z modelového výzkumu bočních pře-
livů (boční přeliv). Porovnáním měrné křivky, vypočtené
pomocí analogie k bočnímu přelivu a výpočtu z manipulač-
ního řádu, dojdeme k odchylce až 16,5 %. Tato nesrovnalost
je způsobena přístupem k hydraulickému výpočtu různých
autorů a možností použití analogie přepočtu kapacity objek-
tu podobného typu přelivu, spadiště a skluzu pro všechny
rozsahy hladin v nádrži.

VD Mlýnice
Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1904-1906. Přehra-

da slouží téměř výhradně k zadržování povodňových průto-
ků – tedy k ochraně níže ležícího území před záplavami.
Akumulovaná voda v malém zásobním prostoru umožňuje i
určité nadlepšování průtoků v období sucha, v letních měsí-
cích je nádrž využívána k rekreaci a rybaření. 

Přehrada je gravitační, zděná z lomového kamene oblou-
kového půdorysu o poloměru křivosti 200 m. Sklon návod-

ního líce po kótu 383,50 m n. m. je svislý a dále je návodní
líc ve sklonu 10:1. Sklon vzdušního líce se mění plynule,
štíhlostní poměr přehrady je 0,66. Pro převádění velkých
vod je navržen nehrazený korunový přeliv o pěti polích situ-
ovaný uprostřed hráze. Skluz od přelivů je ukončen ve výva-
ru společném i pro spodní výpusti. K převádění běžných
průtoků a k manipulacím s objemem vody v nádrži slouží
dvě spodní výpusti DN 800 mm umístěné v příčných štolách
hráze u dna údolí.

Obr. 8. VD Mlýnice za povodně dne 7. 8. 2010 
(archiv Povodí Labe, s. p.)

Obr. 9. Měrná křivka bezpečnostního přelivu VD Mlýnice

Stanovení průtoku přes bezpečnostní přelivy je provedeno
kombinací výpočtu přepadu vody přes přeliv a výtoku vel-
kým otvorem. Vodní dilo Mlýnice je vybaveno korunovým
bezpečnostním přelivem o pěti polích. Kóta koruny přelivu
je 392,53 m n. m. s šířkou jednotlivý polí 3,9 m. Přepad
vody je ovlivněn klenbou se zdvihem od 0,18-0,45 m od
koruny přelivu (velmi hrubý odhad z výkresové dokumenta-
ce). Určení součinitele přepadu m pro výpočet přepadu je
provedeno podle analogie k fyzikálnímu výzkumu přelivu
na VD Harcov. Protože dochází k výraznému přisání výto-
kového paprsku jak k přelivné ploše, tak ke klenbě, je výtok
řešen rozšiřujícím se kónickým nátrubkem, výtokový profil
je vztažen k rozšířenému průřezu 0,5 m za přelivnou hranou.
Rozdíl měrné křivky manipulačního řádu a vypočtené měrné
křivky analogií z hydraulického výzkumu VD Harcov je až
19 %. U vodního díla Mlýnice jsou rozdíly v kapacitě způ-
sobeny absencí fyzikálního modelového výzkumu takto
hydraulicky složitého přelivu (zvláště při vyšší hladině vody
v nádrži) ve fázi projektování a výstavby.

Obr. 6. Původní dokumentace tvaru čelního přelivu 
a mostu VD Pařížov (archiv Povodí Labe, s. p.)
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Závěr
Navrhnout a posoudit bezpečnostní přelivy pomocí výpo-

čtů základní hydrauliky lze v jednoduchých případech, kdy
nejsou jednotlivé hydraulické jevy vzájemně ovlivňovány a
nedochází k nestandardnímu prouděni vody v objektu i okolí
těchto objektů. Největší nepřesnosti v hydraulických výpo-
čtech dochází u výpočtu přepadu vody přes bezpečnostní
přeliv, kde je mimořádně složité hydraulické proudění, které
je obtížně popsatelné základními hydraulickými rovnicemi
přepadu a výtoku otvorem (jak bylo uvedeno pro VD Paří-
žov a VD Mlýnice). Z těchto důvodů je určování měrné křiv-
ky velice složité, proto je nejpřesnější možností hydraulický
fyzikální výzkum konkrétního bezpečnostního přelivu. Pro
případ aplikace analogie pro posuzované bezpečnostní přeli-
vy s již vyzkoumanými lze použít hydraulický výzkum
v omezené míře, v závislosti na podobné geometrii obou
zkoumaných přelivů.

Hydraulické fyzikální modelování má opodstatnění při
řešení složitých konstrukčních uspořádání bezpečnostních
přelivů – pojistných zařízení přehrad a při posuzování jejich
kapacity a bezpečnosti. Při posouzení původního stavu bez-
pečnostních přelivů a navazujících objektů a při návrhu
rekonstruovaných pojistných zařízení přehrady na VD Har-
cov byl použit fyzikální model, který věrně popisuje proudě-
ní na tomto objektu.

Výsledky těchto výpočtů a měření slouží pro návrh, po-
souzení a optimalizaci dílčích objektů bezpečnostních zaří-
zení přehrad. Všechna vyhodnocení budou respektována a
použita při výběru výsledného návrhu nového kapacitnější-
ho konstrukčního řešení bezpečnostních přelivů. Na základě
výsledků fyzikálního modelového výzkumu může být vhod-
ně řešena projektová dokumentace pro konkrétní vodní dílo.
Na VD Harcov byla navržena nová přelivná plocha s podtla-
kovým režimem proudění vody při povodních vyšších než
Q20. Kapacita nově navrženého přelivu je při hladině MBH

373,80 m n. m. 76,3 m3·s–1, což v součtu se spodními výpust-
mi odpovídá průtoku Q10 000. Na VD Pařížov je měrná křiv-
ka bočního přelivu při vyšších vodních stavech výrazně
ovlivňována zatopením ze skluzu a ze spadiště, proto v ma-
nipulačním řádu má větší kapacitu než ve skutečnosti. Na
VD Mlýnice byla měrná křivka zkoumána z důvodu výpočtu
kulminačního průtoku při povodni ze dne 7. 8. 2010. Přešet-
řením měrných křivek bezpečnostních přelivů dojde k jejich
zpřesnění, a tím i ke zpřesnění údajů o průtoku přes vodní
dílo při povodni a k lepšímu vyhodnocení povodní.

Článek vznikl za podpory projektu 103/09/P584 GA ČR
„Bezpečnost hrází za extrémních povodní“.
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