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Nelineární modelování štíhlých tlačených 
železobetonových prvků

Ing. Lucie DRBOHLAVOVÁ
Ing. Petra KALAFUTOVÁ

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
V současné době se stále častěji navrhují subtilnější prvky

z betonů vyšších pevností. Vysokohodnotné betony mají
lepší vlastnosti z hlediska ochrany výztuže a přenosu případ-
ných tahových namáhání. Tento trend se odráží v inženýrské
praxi jako nedostatek zkušeností s návrhem betonů vyšších
tříd pevnosti a pro štíhlé prvky též se způsobem použití
obecné metody obsažené v normě [1], která poskytuje jen
obecná doporučení, nikoli však použitelný výpočetní postup
pro návrh a posouzení prvku. Proto vznikla potřeba ověřit
skutečné chování štíhlých a velmi štíhlých konstrukcí s tím,
že získané výsledky doplní chybějící informace o jejich ma-
teriálových a geometrických vlastnostech. Pouze experiment
prověří skutečné chování prvku, ovšem vzhledem k finanční
a časové náročnosti nelze u všech tlačených konstrukcí
zkoušky před zhotovením provádět.

Článek poskytuje možný návod, jak využitím obecné
metody v programu zohledňujícím nelineární chování
vytvořit výpočetní model. S jeho pomocí pak lze stanovit
reprezentativní hodnotu kritické síly a k ní příslušný průhyb
při ztrátě stability prvku nebo porušení nejvíce namáhaného
průřezu štíhlého tlačeného prvku.

Modelování a kalibrace prvku
Model zkoušeného prvku poskytuje potřebné informace

o jeho chování, predikuje kritická místa a udává s určitou tole-
rancí velikost působící síly a průhybu při porušení. V sou-
časnosti existuje několik výpočetních programů umožňují-
cích nelineární výpočet, jedním z nich je i ATENA 2D. Pro-
gram ATENA je určen k nelineární analýze betonových
konstrukcí, respektuje nelineární pracovní diagramy materi-
álů, používá vlastní prvky, standardní pracovní diagramy
a podmínku porušení podle FIB MC 90. Software pracuje
pomocí iterací, přičemž při vzniku trhliny generuje novou sí�
konečných prvků, která vzniklou trhlinu respektuje [2]. 

Pro správné fungování modelu je nutná jeho kalibrace,
což lze provést pouze s reálnými materiálovými charakteris-
tikami, které se získají experimentální činností. Na Technic-
ké univerzitě v Darmstadtu byla v roce 1965 provedena série
šestnácti zkoušek excentricky zatěžovaných železobetono-
vých sloupů. Měly přispět k dalšímu zpřesnění a popsání
únosnosti takovýchto konstrukcí a ulehčit práci široké inže-
nýrské veřejnosti při navrhování [3]. Pro kalibraci modelu
byl použit pilíř S1.2, pevnostní charakteristiky betonu byly
stanoveny na 9 krychlích a 3 hranolech. Výška sloupu byla

3,4 m, rozměry průřezu byly 202x253 mm (tělo zkoušeného
prvku) a v patě/hlavě prvku byl vzorek rozšířen na 400x253
mm. Toto rozšíření bylo vytvořeno z důvodu excentrického
vnášení zatížení (e = 96 mm). Štíhlost celého prvku byla λ =
= 58,2. Sloup byl kloubově uchycen ve zkušební stolici.

Zatížení bylo zvyšováno ve stejných, předem určených
přírůstcích ΔN a časových intervalech Δt až do porušení. Pro
sloup S1.2 byla při porušení odečtena na měřicí liště hodno-
ta síly N = 326 kN, tomuto zatížení odpovídala výchylka w =
= 34 mm.

V programu byla standardními zadávacími metodami
vytvořena geometrie pilíře S1.2. Skutečná geometrie prvku
byla pro účely modelu rozdělena podle druhu a působení
materiálu na sekce označené písmeny A – D (obr. 1):

– tělo zkušebního prvku A je vytvořeno pomocí materiálo-
vého modelu SBETA, který je charakterizován pracovním
diagramem na obr. 2a, dále je v tomto modelu zadávána
dvojosá obálka porušení (obr. 2b). Jak pracovní diagram,
tak obálka porušení, jsou definovány modulem pružnosti

Článek popisuje možný způsob modelování štíhlých tlačených železobetonových prvků v programu respektujícím
nelineární materiálové a geometrické chování prvku.

Non-Linear Modelling of Pushed Slender Reinforced Concrete Elements

The paper describes the possibilities of modelling slender reinforced concrete members subjected to compressive load
using analytical software taking into account nonlinear both constitutive and geometric behaviour of the structure.

Obr. 1. Model sloupu S1.2
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betonu E, pevností v tahu ft a pevností v tlaku fc. Dále je
zadáváno Poissonovo číslo μ. Diagram rozevírání trhlin,
zadávaný prostřednictvím specifické lomové energie Gf

s exponenciálním tahovým změkčením, je znázorněn na
obr. 2c. Tlaková houževnatost je zadána definovanou
hodnotou poměrného přetvoření betonu εc (obr. 2d);

– pro krátkou konzolu B byl vybrán lineární pracovní dia-
gram betonu z důvodu eliminace smykového porušení
zkušebního tělesa v této oblasti. Zvolený pracovní dia-
gram (obr. 3) je definován modulem pružnosti betonu E,
dále je definováno Poissonovo číslo μ;

– ocelové roznášecí desky a simulace kloubového upevnění
C byly také vytvořeny tímto pracovním diagramem, který
byl ovšem definován modulem pružnosti oceli E a dopl-
něn o Poissonovo číslo μ;

– nosná výztuž prvku D je zadána prostřednictvím bilineár-
ního pracovního diagramu se zpevňující větví (obr. 4).
definovaného modulem pružnosti oceli E, napětím na
mezi kluzu σy a napětím na mezi pevnosti σt. Poměrné
přetvoření je omezeno hodnotou εlim. Takto idealizovaný
diagram nejlépe odpovídá skutečnému chování betonář-
ské výztuže.

Smyková výztuž byla zadána jako „rozmazaná“, pracovní
diagram je totožný s materiálovým modelem nosné výztuže
D, který je navíc doplněn stupněm vyztužení.

U všech materiálových modelů byla navíc specifikována
teplotní roztažnost α a objemová hmotnost ρ. Při zadávání
jednotlivých veličin bylo použito středních hodnot získa-
ných experimentálním měřením.

Podpory i zatížení (přírůstkem přetvoření) byly zadány
pomocí jednotlivých zatěžovacích stavů. Snímače byly mo-
delovány prostřednictvím monitorovacích bodů, které plně
kopírují jejich funkci. Prostřednictvím těchto bodů jsou zís-
kávány potřebné údaje o chování ve všech fázích zatěžová-
ní až do porušení prvku.

Pro dělení na konečné prvky byl zvolen čtyřúhelníkový
typ sítě s velikostí prvků 0,02 m, kterou automaticky prová-
dí generátor. Pro výpočet byla použita kombinace standard-
ní Newtonovy–Raphsonovy metody a metody Arc Length.

Standardní Newtonova–Raphsonova metoda je metoda
hledání kořenů reálných funkcí. Jde o jednobodovou iterač-
ní metodu, v níž při přechodu k aproximaci kořene xi+1 po-
užijeme pouze iteraci obsaženou v předchozím bodě xi. Proti
metodě jednoduché iterace využívá Newtonova metoda ke
zrychlení konvergence kromě funkční hodnoty f (xi) i hodno-
tu první derivace funkce f ´(xi).

Matematicky lze tuto metodu popsat následující definicí.
Předpokládejme, že f :[a, b] → R je diferencovatelná funkce
definovaná na intervalu [a, b] v oboru reálných čísel R. Dále
předpokládejme, že známe aproximaci xi, potom je možné
vypočítat derivaci funkce v tomto bodě f ´(xi) pro získání
lepší aproximace xi+1 podle vztahu

(1)

který lze po úpravě psát v podobě

Obr. 2. Materiálový model betonu SBETA

Obr. 3. Lineární pracovní diagram materiálu

Obr. 4. Bilineární pracovní diagram 
betonářské výztuže se zpevněním

a)

b

c)

d)
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(2)

První krok iterace při hledání řešení f(x) = 0·xi představu-
je původní odhad, v bodě f (xi) je sestrojena tečna ke křivce
f (x). V místě, kde tečna protíná osu x, se nachází nový odhad
xi+1. Za počáteční iteraci x0 bývá volen ten krajní bod inter-
valu, pro který je f (x) · f´́ (x) > 0. Newtonova metoda konver-
guje velmi rychle. Označíme-li εi chybu, s níž je určena
aproximace kořene xi v i-té iteraci, platí vztah εi+1 = k· εi

2, kde
je k reálná konstanta. Musí však být splněny určité podmín-
ky. Je třeba, aby funkce f (x) měla ve studovaném intervalu
jediný kořen a derivace f´ (x) a f ´́ (x) byly v tomto intervalu
spojité a neměnily v něm znaménko. Princip použití této ite-
rační metody pro výpočet průhybu je naznačen na obr. 5a.

Metoda Arc Length, často též nazývaná rektifikace křiv-
ky,  slouží k určení délky nepravidelné části oblouku. Křiv-
ka, např. v rovině, může být nahrazena konečným počtem
bodů ležících na téže křivce spojených přímkami, které vy-
tvoří jakousi polygonální „cestu“ (obr. 5b). Potom je možné
jednoduše stanovit délku každého lineárního segmentu,

např. v eukleidovském prostoru pomocí Pythagorovy věty.
Celková délka aproximace křivky je dána součtem délek
všech dílčích přímek. Lepší aproximace je možné dosáhnout
sledováním tvaru křivky „více těsněji“, použitím většího
množství segmentů kratších délek. Takto vypočtená délka
úspěšně aproximované křivky se nesmí zkracovat, naopak se
prodlužuje teoreticky nekonečně, jak se limitně blíží délka
dílčích segmentů k nule.

Obdobně lze tuto metodu matematicky popsat následující
definicí. Nech� C je křivka v eukleidovském prostoru X = 
= Rn, pak C je obrazem spojité funkce f :[a, b] → X na inter-
valu [a, b] náležejícího X. Z části intervalu [a, b] a = t0 < t1

< … < tn–1 < tn = b dostaneme konečný soubor bodů f (t0), 
f (t1), …, f (tn-1), f (tn) na křivce C, kde d (f (ti), f (ti+1)) ozna-
čuje vzdálenost od f (ti) do f (ti+1), což je délka přímky spo-
jující dva následující body. Délka oblouku L křivky C je po-
tom definována následovně

(3)

kde je suprémum bráno přes všechny segmenty intervalu [a, b]
a n je neomezeno.

Délka oblouku je bu	 konečná, nebo nekonečná. Když 
L < ∝ , pak je křivka C rektifikovatelná, v opačném případě
je nerektifikovatelná. Tato definice délky oblouku nevyža-
duje, aby křivka C byla diferencovatelná funkce.

Celý výpočet iteroval celkem ve 37 krocích po maximál-
ně 40 iteracích v každém kroku podle míry konvergence.
V prvních 11 krocích výpočtu je použita standardní Newto-
nova–Raphsonova metoda, nebo� rychle konverguje a je
vhodná pro popis lineárního chování prvku. Ve zbývajících
26 krocích byla převedena výpočetní metoda na Arc Length,
která výrazně lépe vystihuje plastické chování prvku. Mode-
lovaný prvek selhal při síle N = 352 kN, které odpovídala
výchylka w = 28,53 mm. 

Výsledné hodnoty sil a průhybů získaných z experimen-
tu a numerickým výpočetním modelem jsou znázorněny 
a porovnány na obr. 6. Rozdíl v průběhu křivek N – w,
získaných oběma způsoby, je v místě maximální odchylky
menší než 5 %.

Závěr
V článku je popsáno nelineární modelování štíhlého tlače-

ného prvku v programu ATENA 2D, verze 4.2.2.0 (4.2.2.2).
Pro verifikaci výpočtu byly prozkoumány výsledky experi-
mentu provedeného na Technické universitě v Darmstadtu a
po pečlivém rozboru byl pro následné modelování vybrán
sloup S1.2.

Podrobně jsou popsány zvolené materiálové modely,
metody výpočtu, zatěžovací stavy a vytvoření idealizované-
ho uložení prvku. Dále byl vybrán typ a velikost sítě koneč-
ných prvků.

Takto kalibrovaný model lze použít jako predikce chová-
ní prvků s několikanásobně rozdílnou štíhlostí za použití
materiálů vyšších pevností, což bude ještě ověřeno připravo-
vaným experimentálním výzkumem.

Článek vznikl za podpory Studentské grantové soutěže
ČVUT SGS11/107/OHK1/2T/11 „Komplexní analýza
železobetonových konstrukcí extrémně zatížených“.
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Obr. 6. Porovnání výsledků z kalibrace modelu

Obr. 5. Schéma postupu vyšetřování iteračních metod
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Úvod
V dnešní době se do popředí zájmů ve stavebním inženýr-

ství dostávají stále častěji ekonomické a ekologické aspekty.
Vezměme v úvahu obrovskou světovou produkci betonu
(přibližně 1010 tun za rok), se kterou jsou spojené emise CO2

a dalších škodlivin nebo se kterou jdou ruku v ruce vysoké
náklady na materiál a dopravu. To jsou důvody, proč se za-
bývat optimalizací nejen železobetonových konstrukcí nejlé-
pe již při jejich návrhu.

I když na trhu s programy pro návrh stavebních konstruk-
cí existuje mnoho komerčních produktů, ve většině z nich
optimalizace chybí. Kromě toho návrh a dimenze prvků kon-
strukce bývají chápany jen jako výpočty s následným posou-
zením tak, aby vše vyhovovalo předepsaným normám. Ale
nalezení optimálních tvarů a dimenzí konstrukce či jejích
prvků bývá otázkou zkušeností projektanta a jeho dobrého
odhadu, který pak bývá potvrzen výpočtem. Jak známo, pro-
cesy a algoritmy vedoucí k nalezení optimálních konstrukcí
jsou používány v praxi ve strojírenství. Bohužel, ve staveb-
nictví se s něčím podobným setkáme ojediněle. Jedním z dů-
vodů, proč tomu tak je, je absence softwarů, které by v krát-
kém čase s problémy optimalizace projektantovi pomohly.
Dalšími důvody jsou složitost optimalizačních úloh ve sta-
vebnictví a množství omezujících podmínek, vycházejících
z norem.

Ve spolupráci firmy Nemetschek Scia a Fakulty stavební
ČVUT je vyvíjen optimalizační modul, který byl přidán do
statického programu Scia Engineer. Cílem spolupráce je zís-
kat nástroj schopný optimalizovat jakoukoli konstrukci na
základě vlastností definovaných sadou parametrů, což zna-
mená vytvořit nástroj pro obecnou optimalizaci využitelný
v praxi.

Optimalizační modul
Scia Engineer Optimization Toolbox (EOT) je softwarový

modul pro optimalizaci konstrukcí. Tato samostatně spusti-
telná aplikace běží mimo standardní program Scia Engineer.
Optimalizace je možná, pokud je daná konstrukce paramet-

rizována. Proces optimalizace může být znázorněn několika
kroky (obr. 1):

– tvorba modelu konstrukce v programu Scia Engineer;
– parametrizace modelu, tzn. definování a přiřazení para-

metrů v modelu vybraným entitám. Parametry mohou být
různých typů, a zároveň mohou být definovány číselně ne-
bo pomocí logických operátorů. Jelikož parametry z mode-
lu vstupují v další části do optimalizace jako proměnné,
umožňují výše zmíněné typy parametrů zavést omezující
podmínky již v tomto kroku;

– pro každý parametr se nastaví v aplikaci EOT počáteční
hodnota a horní a dolní mez, ve které se bude parametr při
optimalizaci pohybovat. Definuje se cílová funkce pomo-
cí parametrů nebo využitím jiných funkcí (goniometrické,
exponenciální atd.);

– vybraný optimalizační algoritmus řídí celý proces až do
nalezení optima; 

– komunikace mezi modulem EOT a samotným programem
Scia Engineer se děje na základě XML1) dokumentů;

Článek se zabývá optimalizačním modulem v programu Scia Engineer a jeho využitím pro návrh konstrukcí. Nejprve
je představena samotná aplikace, princip jejího fungování, optimalizační proces a metody, spolu s popisem para-
metrizace modelu, a následně ukázáno využití aplikace na konkrétním příkladu návrhu patra železobetonového objektu.

Optimization in Structural Software not only for the Design of Reinforced Concrete Structures

This paper investigates the optimization module in the Scia Engineer program and its use for the design of structures.
First, the application itself is introduced, the principle of its performance, the optimization process and methods togeth-
er with the description of parametrization of the model. Then, the use of the application is shown on a specific exam-
ple of the design of a storey of a reinforced concrete structure. 

Obr. 1. Diagram procesu optimalizace

1) Extensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk, určený především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. 
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– výsledky každé iterace jsou uloženy v EOT a mohou být
exportovány v různých datových formátech a dále zpraco-
vány.

Parametrizace modelu
Optimalizační aplikace je založena na parametrizačním

nástroji, který je implementován přímo do programu Scia
Engineer. Uživatel může díky tomuto nástroji definovat
vlastní parametry, které vstupují jako nezávislé proměnné do
procesu optimalizace. Tyto proměnné mohou být různých
typů – délka průřezu, průměr výztuže, plocha výztuže nebo
logický operátor (obr. 2). 

Následně je nutné definované parametry začlenit do mo-
delu, řečeno jinak, přiřadit entitám vybrané parametry. Para-
metry mohou být dvojího druhu. Vstupní, které přímo ovliv-
ňují charakter vybraných entit modelu, a výstupní, které jsou
výstupními hodnotami výpočtu provedeného programem Scia
Engineer (jednotkový posudek, váha konstrukce, plocha výz-
tuže atd.).

Optimalizační metody
Součástí výzkumu jsou i optimalizační metody a jejich pou-

žití v různých situacích a optimalizačních úlohách. V sou-
časnosti je v modulu EOT implementována jednokriteriální
optimalizace s okrajovými podmínkami. Obecně můžeme
druhy optimalizací podle Stevena [1] rozdělit do čtyř základ-
ních kategorií:

– topologická optimalizace,
– optimalizace tvaru,
– rozměrová optimalizace,
– optimalizace skladby.

Díky nástroji parametrizace je možno řešit všechny zmíně-
né typy optimalizačních úloh. Momentálně mohou být řeše-
ny pěti různými optimalizačními metodami, které lze podsta-
tou a vnitřním algoritmem zařadit do čtyř možných typů:

– stochastické metody, mezi něž patří rozšířené simulované
žíhání (MSA  – Modified Simulated Annealing [2]) a dife-
renciální evoluce (DE – Differential Evolution [3]);

– gradientní metody; sekvenční kvadratické programování
(SQP  – Sequential Quadratic Programming [4]);

– heuristické metody; Nelderova-Meadova metoda (N-M 
– Nelder-Meadstrategy [5]);

– jednoparametrické metody; metoda zlatého řezu (Golden
section [6]).

Jak je z přehledu zřejmé, různé metody jsou použitelné
pro různé případy optimalizace, v závislosti např. na veli-
kosti konstrukce nebo počtu použitých parametrů (obr. 3).

Při optimalizaci železobetonových konstrukcí výsledky
posudků a návrhů prvků nebývají spojité funkce. Proto se
nedají použít všechny implementované metody. Díky
robustnosti se proto pro optimalizace železobetonových
konstrukcí jeví jako nejefektivnější metoda rozšířeného si-
mulovaného žíhání, která kombinuje principy simulovaného
žíhání a genetického algoritmu. Z metody simulovaného
žíhání se využívá principu teorie minimálních energetických
stavů a z genetického algoritmu princip populace jedinců
proti vyhledávajícímu bodu [7].

V algoritmu vybrané metody se objevuje pravděpodob-
nost přijetí nového řešení. To je přijato i v případě, že má
horší hodnotu cílové funkce než řešení původní. Pravděpo-
dobnost je zde exponenciální funkcí o základu e, kde v expo-
nentu je rozdíl cílových funkcí nového a starého řešení vy-
dělen aktuální teplotou žíhání. Tento krok umožňuje dostat
se z lokálních extrémů cílových funkcí. 

Optimalizace návrhu 
železobetonového skeletu

Pro ukázku optimalizace byl vybrán bytový dům v ulici
Pod novým lesem v části Prahy 6. Jde o železobetonový ske-
let s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Hlav-
ní skeletový konstrukční systém je doplněn železobetono-
vým stěnovým jádrem a obvodovými stěnami. Pro názorněj-
ší interpretaci bylo k optimalizaci vybráno předposlední
patro objektu [8]. 

Modely
Abychom byli schopni porovnat cenu konstrukce, je vhod-

né vypracovat dva modely patra – idealizovaný model sku-
tečného provedení a model parametrický. Na konstrukci
modelovaného patra působí vlastní tíha, stálé zatížení, užit-
né zatížení a zatížení větrem. Zatížení sněhem se, dle [9] 
a vzhledem k půlkruhovému tvaru střešní konstrukce, uva-
žuje nulové.

Obr. 2. Vytvoření a definice parametrů

Obr. 3. Porovnání optimalizačních metod



102 STAVEBNÍ OBZOR 4/2012

V modelu skutečného provedení (zpracovaného podle
modelu z programu FEAT 2000), podle kterého byl objekt
skutečně vystaven, jsou použity sloupy kruhového (∅ 500 mm)
a čtvercového (400x400 mm) průřezu a žebra obdélníkové-
ho (470x400 mm) průřezu. Stropní deska je tlouš�ky 300 mm,
zatímco stěny tlouš�ky 200 mm. Použitými materiály jsou
beton třídy C30/37 a ocelová výztuž B 500B. Vyztužení
bylo navrženo s využitím automatického návrhu výztuže,
který je součástí programu Scia Engineer (obr. 4). Samozřej-
mostí je vyhovění normovým požadavkům [10] na únosnou
a použitelnou konstrukci. Celková hmotnost takto navržené
výztuže je pro model skutečného použití 5 415 kg. Objem
betonu, se kterým je uvažováno pro model skutečného pro-
vedení, je pro dané patro 46,386 m3.

Pro účely optimalizace se musí do druhého modelu vnést
parametry, jejichž kombinací spolu s okrajovými podmínka-
mi se budeme snažit dostat optimální, v tomto konkrétním
příkladu minimální, hodnotu cílové funkce. Cílová funkce
představuje součet ceny hmotnosti výztuže a ceny objemu
betonu. Zvolenými parametry jsou rozměry průřezů pruto-
vých prvků, tlouš�ka plošných prvků, průměr podélné výztu-
že a třmínků v prutových prvcích a průměr výztuže v desce
a stěnách, jak ukazuje výpis s hodnotami z modelu v tab. 1.

Tab. 1. Parametry materiálu

Postup
Pokud jsme vytvořili model, do kterého byly zakompono-

vány parametry a vytvořeny soubory XML, již nic nebrání
spuštění EOT.exe. Ve verzi Scia Engineer 2010.1 a starší je
soubor umístěn v adresáři, v němž je nainstalován samotný
Scia Engineer, jinak se po standardní instalaci nachází v pro-
gramové nabídce. Po spuštění se otevře okno, v němž je
nutné vyhledat parametrizovaný model včetně příslušného
vstupního a výstupního XML souboru či souborů. Veškeré
načtené proměnné se zobrazují v pravé části okna, zatímco
vlevo je lišta s nabídkami (obr. 5). Ne všechny načtené pro-
měnné však budou při optimalizaci třeba, proto se doporuču-
je  zbytečné ze seznamu vyškrtnout. Pro příklad optimaliza-
ce patra je potřeba celkem osm proměnných, které budou

sloužit jednak k vyjádření cílové funkce a jednak, v případě
proměnných pro posouzení, k omezujícím podmínkám:

1. Objem_max 
vypočítá objem betonu v celé konstrukci včetně ploš-
ných prvků;

2. Uz_min
určí maximální průhyb na desce. Pro posouzení se
porovná tato hodnota s 1/500 rozpětí pole desky, což
je konzervativní hodnota průhybu;

3. Posouzenvyp_max
unit check neboli posouzení prvků na mezní stav
únosnosti a použitelnosti. Vyhovující je tehdy, když
je v rozmezí hodnot 0 a 1, přičemž krajní hodnoty do
intervalu patří;

4. Celkovvha_max
váha výztuže pro prutové prvky včetně třmínků, pro
plošné prvky se určí pomocí vlastní funkce;

5.-8.Ar1_max, Ar2_max, Ar1_max_2, Ar2_max_2
nutná přídavná plocha výztuže k parametricky zada-
né výztuži v plošných prvcích.

V záložce [Formulas] je možné si vytvořit vlastní funkce,
které budou vstupovat do procesu optimalizace. V našem
případě jich bylo využito pro definování hmotnosti výztuže
použité v plošných prvcích, stejně jako pro vytvoření cílové
funkce. Následující záložka [Optimization analysis] obsa-
huje dva oddíly. V prvním oddílu [Independent variables]
se zadávají meze pro jednotlivé parametry. Je zde také mož-
nost nastavit pro parametry kroky, po kterých se mohou
jejich hodnoty pohybovat. Výčet hodnot parametrů je poté
nespojitý. Druhý oddíl [Optimization] se zabývá výběrem
optimalizační metody a nastavením parametrů pro vybranou
metodu (obr. 6). V daném oddílu se také nastavují omezují-

Obr. 4. Grafický výstup automatického návrhu výztuže

Označení Typ Popis Rozměr [mm]

h tlouš�ka desky 300

a výška průřezu 500

b šířka průřezu 400

d pruty 24

d1 průměr třmínků 8

d2 průměr výztuže plochy 8

délka 
průřezu

průměr 
výztuže

Obr. 5. Úvodní okno optimalizačního modulu EOT 
s načtenými parametry

Obr. 6. Nastavení optimalizační metody v prostředí EOT
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cí podmínky a určuje se, která ze zvolených proměnných bu-
de představovat cílovou funkci. Po těchto úkonech se již mů-
že spustit optimalizace výmluvným tlačítkem [RUN!!!].

Průběh akce je možné sledovat na obrazovce, na níž se ob-
jevují dílčí výsledky optimalizace i s průměrným časem na
iteraci a celkovým časem procesu. Pokud bychom měli
vlastní sadu parametrů, nebo by byla zadána investorem, lze
zjistit hodnoty cílové funkce hned, a to v záložce [User solu-
tion]. Tento úkon se může udělat bu	 před spuštěním opti-
malizace, anebo po ní, a posloužit může například k porov-
nání vybraného řešení s řešením optimálním.

Výsledky
Po dokončení optimalizačního procesu je možné výsledky

exportovat, a to v několika formátech. Samozřejmostí je mož-
nost exportu do tabulkového editoru Excel sady Microsoft
Office. Pro náš případ bylo vygenerováno celkem 1 572 ře-
šení, z toho bylo 898 platných (řešení, která splňovala všech-
ny omezující podmínky). Čas na jednu iteraci byl 22 s, cel-
kový čas na optimalizaci byl necelé 9 a 3/4 hodiny, což uka-
zuje na možnost využití optimalizačního nástroje v projekč-
ních kancelářích, kde může být proces spuštěn při odchodu
ze zaměstnání a dokončen v průběhu jedné noci. Takto lze
efektivněji využít výpočetní techniku a nezatěžovat ji v pra-
covní době.

Výsledky z EOT nabízejí mimo jiné 20 nejlepších řešení
včetně hodnot parametrů a hodnot cílové funkce. Nejlevněj-
ší konstrukce splňující okrajové podmínky je za 133 840 Kč,
přičemž jednotkové ceny byly vyměřeny podle průměru cen
vybraných firem v Česku v roce 2010 pro beton 1 850 Kč/m3

a pro ocel 20 Kč/kg. V porovnání s modelem skutečného
provedení, v němž byla cena patra 194 104 Kč, se využitím
optimalizace mohlo ušetřit až 30 % z nákladů na hlavní ma-
teriály.

I když byla uvažována konzervativnější limitní hodnota
pro průhyb desky, nebyla okrajová podmínka průhybu pro
optimalizaci nikterak určující. Ovšem v závislosti průhybu na
ceně se ukazuje, že úloha je vícekriteriální – má více optimál-
ních řešení, jejichž výčet představuje Paretovu hranici (obr. 7).

Zajímavé a pro projektanta velmi důležité je zjistit, kom-
binací jakých vstupních parametrů se lze na křivku optimál-
ních řešení s návrhem dostat, popř. který parametr polohu na
zobrazeném grafu nejvíce ovlivňuje. Díky parametrizaci
modelu a výstupům z aplikace EOT lze i na tyto otázky zís-

kat adekvátní odpovědi. V představovaném příkladu optima-
lizace patra se ukazuje, že výslednou cenu konstrukce nejví-
ce ovlivňuje průměr výztuže pro plošné prvky. Jeho hodno-
ta je totiž neměnná pro všechna optimální řešení. Další para-
metry již podobně markantní závislost neukazují, jelikož
značně oscilují. Za povšimnutí však stojí ještě parametr
tlouš�ky desky, který má s rostoucí cenou a klesajícím prů-
hybem zhruba lineárně vzrůstající průběh. To potvrzuje plat-
nost výsledků s obecně danými fyzikálními a mechanickými
zákonitostmi. Závislosti jednotlivých parametrů jsou pak na
grafech v obr. 8 a obr. 9.

Danou optimální sadu výstupů lze samozřejmě i nadále
podrobit analýze. Pro lepší pochopení závislosti vstupů a vý-
stupů je možné použít klasifikaci dat (clustering) [11] a roz-
třídit data na další podoblasti na základě statistiky. Využi-
jeme-li pro klasifikaci dat například iteračního algoritmu 
K-means [12] s tím, aby určil šest oblastí (clusterů) na zákla-
dě podobnosti vstupů, dostaneme rozřazení patrné z obr. 10.
Pokud ještě připojíme grafy normalizovaných parametrů pro

Obr. 7. Závislost průhybu desky na ceně – platná řešení 
s vyznačením Paretovy hranice

Obr. 8. Závislost průřezových parametrů na ceně 
pro povrch Pareto

Obr. 9. Závislost parametrů průměrů výztuže na ceně 
pro povrch Pareto
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dané oblasti výstupních hodnot, tak se mimo jiné potvrdí
vyřčená teze, že největší vliv na změnu výstupů má parametr
průměru výztuže pro plošné prvky. 

Velkou výhodu v práci s výsledky optimalizace však dává
samotný Scia Engineer, kam můžeme výsledné parametry
pro optimální cílovou funkci zadat. Výstupem mohou být
i výkazy výztuže a materiálu a díky možnosti exportu výztu-
že ze Scia Engineeru do programů CAD lze získat i výkresy
optimální výztuže.

Závěr
V současném stavebnictví se optimalizace dostává do

popředí zájmu nejen díky ekologickým a estetickým zájmům,
ale i (a to možná hlavně) aspektům ekonomickým. Pro-
blémem se může zdát použití složitějších optimalizačních
algoritmů v projekčních a statických kancelářích v již bez-
tak napjatých termínech pro návrh konstrukcí. Řešení nabí-
zí statický software Scia Engineer s implementovaným opti-
malizačním modulem EOT. Pojem optimalizace již není jen
záležitostí automatických návrhů, ale může posloužit jako
mocný nástroj projektanta k vytvoření úsporného návrhu
konstrukce.

Aplikace EOT je teprve ve vývoji, ale již te	 obsahuje pět
optimalizačních metod, které mají různé parametry a hodí se
k řešení široké škály optimalizačních problémů ve staveb-
nictví. Projektant má nezastupitelnou úlohu v parametrizaci
modelu, v nastavení mezí pro parametry, stejně tak jako
v určení okrajových podmínek a výběru cílové funkce. Při
uvážlivém provedení zmíněných úkonů lze výsledků opti-
malizace dosáhnout za noc, což nabízí využití výpočetní
techniky v kancelářích v době pracovního klidu.

V článku byly názorně ukázány možnosti optimalizačního
modulu EOT na vybraném patře železobetonového skeletu.
Již v případě, že jsou dány parametricky výška průřezu ploš-
ných konstrukcí, rozměry průřezů prutových prvků a průmě-
ry podélné výztuže, třmínků a výztuže v plochách, lze ušet-
řit až 30 % nákladů na materiály a dosáhnout optimalizací
nezanedbatelných úspor.

Článek vznikl za podpory projektu SGS11/021/OHK1/
/1T/11 „Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a mo-
delování“. Projekt byl realizován za podpory projektu
PT–TAH/100 MPO.
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Obr. 10. Roztříděná data pro povrch Pareto na šest clusterů 
na základě vstupních parametrů

Obr. 11. Hodnoty normalizovaných parametrů 
pro jednotlivé clustery, viz obr. 10

(popis parametrů viz tab. 1; tučně spojnice 
průměrných hodnot parametrů pro určitý cluster)



Řešení lana s přihlédnutím k jeho deformaci
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1. Úvod
S nástupem architektonicky zajímavých a originálních

konstrukcí můžeme pozorovat i zvýšený zájem o lanové a la-
noplachtové konstrukce. Jejich výhodou jsou nižší pořizova-
cí náklady proti konstrukcím z tradičních materiálů. De-
montáž po skončení životnosti je proti tradičnímu stavění
výrazně jednodušší a umožňuje recyklaci materiálu. Pro
architekty je pak velkou výhodou, že mohou navrhovat
různé a netradiční tvary konstrukcí. Nevýhodou je nestan-
dardní statický návrh a při výběru dodavatele nutnost volit
kvalifikovanou firmu, která má zkušenosti s podobnými
stavbami [1], [2]. Zajímavou konstrukci lze vidět na obr. 1.

Řešení lanoplachtových konstrukcí vyžaduje jiný přístup
než u tradiční konstrukce složené z prutových a stěnodesko-
vých prvků. Lano nelze například jednoduše sestavit z pru-
tových prvků. Lanovou konstrukci je zpravidla nutné počítat
nelineárně, s uvažováním předpětí a vlivu teploty. Může se
stát, že je pak výpočet nestabilní a vyžaduje další úpravy.
U konstrukcí s lany hodně napnutými můžeme nelinearitu
v praktickém výpočtu zanedbat.

Obecný výpočet lana vede na soustavu nelineárních rov-
nic. Jejich řešení je bez výpočetní techniky obtížné a zdlou-
havé. V praxi vystačíme s přibližným řešením při různých
zjednodušeních. I tak je nutné řešit integrální rovnici, kterou
je potřeba ve většině případů numericky integrovat. Pro jed-
noznačné určení výsledné křivky a reakcí je nutné kromě
vstupních hodnot (polohy podpor, zatížení, průměru a mate-
riálu lana) zadat ještě další parametr. Je možné si zvolit
jednu z následujících veličin – počáteční délku lana, napína-
cí sílu nebo maximální průhyb.

2. Základní vztahy 
Jak bylo napsáno v úvodu, pro praxi je možné úlohou zjed-

nodušit. Nejčastěji se uvažuje, že lana jsou dokonale ohebná
(nemají žádnou ohybovou tuhost). Silové působení v doko-
nale ohebném vláknovém elementu zatíženém ve směru osy
z za podmínek nulové průtažnosti je vykresleno na obr. 2, 
z něhož můžeme sestavit podmínky rovnováhy ve svislém
a vodorovném směru. 

(1)

Z první rovnice vyplývá, že vodorovná složka koncové síly
h je konstantní.

Obr. 2. Síly na diferenciálním lanovém elementu

Ze známé vlastnosti derivace, že je v limitním případě rov-
na tangentě tečny dané křivky, dostaneme rovnice

(2)

(3)

Rovnice (3) je základní rovnicí svisle zatížených vláken.
Její integrací pro určité zatížení získáme přesný konečný
tvar vlákna. Pro rovnoměrné svislé zatížení platí podmínka
ekvivalence dF = fz .dx, což vede k jednoduché kvadratické
rovnici

(4)

Lanové a lanoplachtové konstrukce nejsou doposud v praxi běžnou záležitostí. Jejich statické řešení je náročnější než
řešení běžných konstrukcí. V článku jsou uvedeny základní podmínky pro řešení sil v laně a několik praktických
doporučení. 

Solution of a Cable Viewing its Deformation

Cable and cable textile structures are not common in practice yet. Their structural solution is more exacting than that
of usually erected structures. This article offers basic conditions of the solution of forces in the cable with several 
practical recommendations.
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Obr. 1. Zastřešení tramvajové zastávky Barrandov 
(foto a provedení Kontis Praha, s. r. o.)
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3. Řešení zavěšeného lana se známou délkou S0

Reálná konstrukce z lana je nejčastěji zatížena svisle po
celé své délce rovnoměrně spojitým zatížením velikosti f
(obr. 3). 

Konstanty c1 a c2 získáme z okrajových podmínek. Pro
konstrukci z obr. 3 platí x = 0, z = 0; x = Sx, z = Sz,

(5)

kde Sx je vodorovná vzdálenost mezi uzly a a b, Sz je svislá
vzdálenost mezi uzly a a b.

Při známé délce lana S0 použijeme pro přepočet zatížení
z průmětu na délku vztah 

(6)

Rovnice křivky tvaru lana při známé celkové délce S0 se
získá po dosazení rovnic (5) a (6) do (4) ve tvaru

(7)

Tuto rovnici můžeme najít například v [3].   

Řešení při podmínce nulové průtažnosti lan
Tato podmínka vede k přímému řešení, kdy lze konstruk-

ci řešit z podmínky celkové délky lana. To vede na řešení
integrální rovnice pro délku křivky.

(8)

Tuto rovnici lze obtížně řešit v uzavřeném tvaru, proto je
jednodušší ji vyčíslit numerickou integrací.

Pro malé průvěsy lana (velikosti od S0 /20 do S0 /10) platí
přibližné vztahy

(9)

kde w je svislý průvěs lana uprostřed rozpětí a v je svislá
koncová síla na levém, resp. pravém konci.

Řešení při nenulové průtažnosti lan
Pokud danou konstrukci budeme řešit včetně započítání

pružného protažení, výpočet se musí provádět iteračně. Vy-
jdeme  ze vztahu pro původní délku lana 

S0 = S – ΔS, (10)

kde S0 je počáteční délka lana, S je aktuální délka prvku po
zatížení, ΔS je protažení od účinků zatížení.

Vzhledem k malým deformacím můžeme uvažovat prodlou-
žení ΔS způsobené tahem v lanu jako

(11)

Prodlouženou délku S vypočteme ze známého vztahu pro dél-
ku křivky

(12)

Tyto integrály můžeme s dostatečnou přesností řešit nu-
merickou integrací, např. známou lichoběžníkovou metodou.

Po dosazení rovnice (7) do rovnic (11) a (12) získáme jed-
notlivé členy, které dosadíme do rovnice (10). 

Vzhledem k neznámé vodorovné síle h nebude rovnice
splněna, proto se musí iteračně dohledat tak, aby platilo 

g(h, f, Sx, Sz, S0) = S – S0 – ΔS = 0 . (13)

Řešení dostaneme v závislosti na délce lana po 10 až 
30 iteračních cyklech.

Rozdíl ve výsledcích obou variant závisí na průvěsu lana.
V následujícím oddílu budou řešena lana s různými průvěsy
a tuhostmi. Z výsledků je možné vysledovat jejich závislos-
ti  na tuhosti a průvěsu lana. Zároveň bude vidět změna veli-
kosti sil na samotném měnícím se průvěsu lana.

4. Příklady
Pro zjištění základních vztahů mezi průvěsem a výsledný-

mi reakcemi lana je počítána jedna konstrukce s různými
průvěsy (resp. s různými počátečními délkami) lana. Dále
jsou zvoleny dvě varianty výpočtu – jedna se zanedbáním
pružného protažení a druhá s jeho uvažováním. Výsledné
namáhání jednotlivých konstrukcí může posloužit projektan-
tovi, aby zvolil optimální tvar konstrukce ve vztahu ke
kotevním silám.   

Společné vstupní údaje řešeného lana z obr. 3: Sx = 10 m,
Sz = 10 m, f = 5 kN/m, E = 160 GPa, d = 0,015 m. Výsledky
jsou získány z originálního programu, který lze najít na
webových stránkách autora. 

Obr. 3. Řešená lanová konstrukce



Lano s minimálním průvěsem S0/100, počáteční délka lana 
S0 = 14,143 m, průvěs v polovině w = 0,1 m

Lano s průvěsem  S0/10, počáteční délka lana S0 = 14,236 m,
průvěs v polovině w = 1 m 

Lano se středním průvěsem  S0/5, počáteční délka lana S0 = 15 m,
průvěs v polovině w = 3 m 

Lano s velkým průvěsem S0/2,8, počáteční délka lana S0 = 18 m,
průvěs v polovině w = 6,4 m 

Z uvedených výpočtů můžeme vypozorovat několik zná-
mých skutečností:
a) čím menší je průvěs, tím jsou síly v laně větší – při nulo-

vém průvěsu jsou nekonečně velké;

b)pokud uvažujeme dvě počátečně stejně dlouhá lana (S0) se
stejnou geometrií a stejným zatížením, pak platí, že čím je
menší  průvěs, tím více tuhost lana ovlivňuje výsledky 
(u tužšího lana vznikají větší síly), 

a několik zajímavostí:

c) při malých průvěsech (zde téměř do S0/5) mají svislé reak-
ce opačný směr. Změna směru reakcí je závislá na svislém
rozdílu poloh podpor Sz. Pokud budou podpory ve stejné
výšce, pak budou mít svislé reakce při různých průvěsech
stejný směr; 

d)při větších průvěsech je vliv tuhosti lana na výsledné síly
téměř nulový;

e) změna velikosti sil je nelineárně závislá na změně průvěsu.

5. Závěry
– Přesné řešení lan je relativně obtížné, ale při změkčení po-

žadavků jsou výsledky dostatečně přesné.
– Velikost sil závisí na průvěsu lana.
– Při větším průvěsu lana (zde S0/5) jsou rozdíly ve velikos-

ti sil na průtažném a neprůtažném laně zanedbatelné.

Článek vznikl za podpory projektu GAČR P105/11/1529.
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Podmínka Δ S  [m] h  [kN] v a    [kN] v b    [kN] N a  [kN] N b  [kN] σ  [MPa]

neprůtažné 0 359,0 395,0 –323,5 533,0 482,0 3014,0

průtažné 0,073 101,1 136,5 –65,8 170,0 120,1 961,5

Podmínka Δ S  [m] h  [kN] v a    [kN] v b    [kN] N a  [kN] N b  [kN] σ  [MPa]

neprůtažné 0,0 87,4 123,0 –51,8 150,9 101,6 853,3

průtažné 0,1 72,2 107,8 –36,6 129,8 81,0 734,4

Podmínka Δ S  [m] h  [kN] v a    [kN] v b    [kN] N a  [kN] N b  [kN] σ  [MPa]

neprůtažné 0 32,9 70,4 4,6 77,7 33,2 435,5

průtažné 0,025 32,4 70,0 5,0 77,1 32,8 436,3

Podmínka Δ S  [m] h  [kN] v a    [kN] v b    [kN] N a  [kN] N b  [kN] σ  [MPa]

neprůtažné 0 19,4 64,4 25,6 67,2 32,1 380,1

průtažné 0,026 19,3 64,3 25,6 67,2 32,1 380,1
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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
koruny přelivu. Toto geometrické uspořádání má mimořád-
ný vliv na kapacitu bezpečnostního přelivu již při malých
přepadových výškách, proto jsou hydraulické výpočty kapa-
city přelivu většinou nepřesné. V takovýchto případech
nejsou jednoznačně popsány součinitele přepadu přelivů,
přechodové jevy přelivu a výtoku otvorem a součinitele
výtoku otvorem, 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 po-
užití součinitele přepadu, součinitele bočního zúžení, souči-
nitele výtoku otvorem, rychlostní výšky před objektem a smě-
ru 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 nádrži
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 ro-
ce 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 dů-
vodů je lepší se soustředit na jeden součinitel s tím, že je po-
třeba pro aplikaci do rovnice přepadu nebo výtoku určitých
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 použit
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 koruno-
vého čelního přelivu. Spodní výpustí 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 ná-
drži na kótě 373,8 m n. m. Tento rozdíl v kapacitě je způso-
ben vlivem nepřesnosti výpočtů – součinitele přelivu, souči-
nitele bočního zúžení, součinitele výtoku otvorem, součini-
tele 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 po-
vodňové vlny, čímž poskytne větší časový prostor pro zá-
chranná 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 re-
kreaci 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 by-
ly počítány jako analogie z hydraulického modelu VD Har-
cov (čelní přeliv) a z modelového výzkumu bočních přelivů
(boční přeliv). Porovnáním měrné křivky, vypočtené pomo-
cí analogie k bočnímu přelivu a výpočtu z manipulačního
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. K největší nepřesnosti v hydraulic-
kých výpočtech dochází u výpočtu přepadu vody přes bez-
pečnostní přeliv, kde je mimořádně složité hydraulické prou-
dění, které je obtížně popsatelné základními hydraulickými
rovnicemi přepadu a výtoku otvorem (jak bylo uvedeno pro
VD Pařížov a VD Mlýnice). Z těchto důvodů je určování
měrné křivky velice složité, proto je nejpřesnější možností
hydraulický fyzikální výzkum konkrétního bezpečnostního
přelivu. Pro případ aplikace analogie pro posuzované bez-
pečnostní přelivy s již vyzkoumanými lze použít hydraulic-
ký výzkum v omezené míře, v závislosti na podobné geo-
metrii 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 kapacitněj-
šího konstrukčního řešení bezpečnostních přelivů. Na zákla-
dě výsledků fyzikálního modelového výzkumu může být
vhodně řešena projektová dokumentace pro konkrétní vodní
dílo. Na VD Harcov byla navržena nová přelivná plocha
s podtlakovým režimem proudění vody při povodních vyš-
ších než Q20. Kapacita nově navrženého přelivu je při hladi-

ně MBH 373,80 m n. m. 76,3 m3·s–1, což v součtu se spodní-
mi výpustmi odpovídá průtoku Q10 000. Na VD Pařížov je
měrná křivka bočního přelivu při vyšších vodních stavech
výrazně ovlivňována zatopením ze skluzu a ze spadiště,
proto v manipulačním řádu má větší kapacitu než ve skuteč-
nosti. Na VD Mlýnice byla měrná křivka zkoumána z důvo-
du výpočtu kulminačního průtoku při povodni ze dne 7. 8.
2010. Přešetřením měrných křivek bezpečnostních přelivů
dojde k jejich zpřesnění, a tím i ke zpřesnění údajů o průto-
ku přes vodní dílo při povodni a k lepšímu vyhodnocení
povodní.

Článek vznikl za podpory projektu 103/09/P584 GAČR
„Bezpečnost hrází za extrémních povodní“.
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půd nukleární magnetickou rezonancí
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Úvod
Vizualizace pórovitého prostředí spojená s přesným, pro-

storově rozlišeným a nedestruktivním zjiš�ováním objemové
vlhkosti, případně určení koncentrace rozpuštěných látek, je
v oblasti technického výzkumu a praxe atraktivní perspekti-
vou. Metody snímkování nukleární magnetickou rezonancí
(MRI) byly použity ke studiu chemického složení a struktu-
ry cementové pasty nebo ke zjiš�ování vlhkostních profilů
v tuhnoucí betonové směsi. Jejich nedávný rozvoj v půdní
fyzice umožňuje studovat časoprostorové změny objemové
vlhkosti a koncentrace rozpuštěných látek. Směrů vývoje
technik využívaných pro účely půdní fyziky je celá řada. Pa-
trné jsou především snahy přejít od uměle vytvořených pó-
rovitých formací [5] ke skutečným půdám [1], nebo dokon-
ce k neporušeným půdním vzorkům [11]. Současné skenery
umožňují snímkování stále větších vzorků, disponují vněj-
ším magnetickým polem lepší homogenity a přesnou elek-
tronikou gradientních a signálních cívek. Obrovský pokrok
znamenal také přechod od snímkování statického stavu fází
přítomných v půdním vzorku [10] ke snímkování komplex-
ních infiltračních experimentů [9] včetně experimentů s po-
hybem stopovačů [6]. Cílem příspěvku je zjistit, jakým způ-
sobem je interpretace výsledků MRI:

– ovlivněna různou úrovní filtrace neplatného signálu, 
– závislá na kvalitě proložení měřeného signálu při M0/T1/T2

mapování (tj. prostorové rozlišení hustoty jaderných spinů
a hodnot relaxačních časů). 

Na závěr bude navržen nejvhodnější postup filtrování ne-
platného signálu a prokládání měřeného signálu při mapová-
ní hodnot M0/T1/T2.

Materiál
Neporušený půdní vzorek hrubě písčito-hlinité půdy byl

odebrán z šumavské experimentální lokality Korkusova Hu�.
Pro lokalitu jsou typické kyselé kambizemě vzniklé na zvět-
ralém krystaliniku, které se řadí mezi vysoce heterogenní

půdy vykazující preferenční proudění [3]. Vzorek byl ode-
brán z  půdního horizontu B v hloubce 40 cm do plexisklo-
vého válce o vnitřním průměru 55 mm a výšce 120 mm.
Odběr neporušených vzorků v terénu je v případě vysoce
heterogenních půd poměrně složitý. Z tohoto důvodu byl
vzorek analyzován metodou rentgenové výpočetní tomogra-
fie, čímž se ještě před snímkováním magnetickou rezonancí
ověřila jeho neporušenost a reprezentativnost. Analýzou
snímků rentgenové výpočetní tomografie byl zjištěn vyšší
procentní podíl poruch v okolí stěn válce. Poruchy mohly
vzniknout při odběru vzorku a jsou v tomto případě nutnou
daní, cílem je jejich minimalizace.

Metody

Signál MRI
Vizualizace rozložení vodní fáze v půdním vzorku byla

provedena snímkováním nukleární magnetickou rezonancí.
Hlavním cílem snímkování bylo určení prostorové mapy
zachyceného vzduchu ve vzorku [9], [6], zjiš�ované nepřímo
jako úbytek vlhkosti proti referenčnímu stavu. Měření mag-
netickou rezonancí bylo prováděno na vertikálním skeneru
s vnějším magnetickým polem velikosti 4,7 Tesla (vnitřního
průměru 310 mm) s radiofrekvenční cívkou (vnitřního prů-
měru 80 mm) 1H rezonanční frekvencí (Varian Inc.).

Speciální sekvencí [4] byly monitorovány infiltračně-vý-
tokové a tracerové experimenty. Mapování hodnot T1, T2

a M0 bylo prováděno za podmínek ustáleného proudění ve
vzorku. Orientace snímků byla horizontální, čas jednoho
snímání byl přibližně 6,5 minuty. Z 19 horizontálních sním-
ků byl konstruován trojrozměrný snímek s výsledným rozli-
šením 1,0×1,0×5,0 mm3 a velikostí matice 64×64×19.
Výsledkem snímkování magnetickou rezonancí je tedy troj-
rozměrný snímek, ve kterém je každý voxel (trojrozměrný
pixel) charakterizován vlastní hodnotou intenzity signálu.
Obecně je intenzita signálu dána hustotou protonů vodíku
M0 v půdním vzorku (tj. objemovou vlhkostí), nicméně je

Prostorově rozlišené zjiš�ování objemové vlhkosti pomocí snímkování nukleární magnetickou rezonancí zůstává v pří-
padě pórovitých materiálů z technické praxe – cementové pasty, betonové směsi, dřeva a půdy – výzvou. Vzorek půdy
ze skupiny kambisolů s přirozeným obsahem oxidů železa, organické hmoty a jílovitých částic byl podroben
snímkování. V článku je studován vliv prokládání měřené intenzity signálu a filtrace neplatného signálu na interpretaci
výsledků snímkování přirozeně heterogenních půd.

Interpretation of Imaging Results Using Nuclear Magnetic Resonance 
in Heterogeneous Soils

Magnetic resonance imaging (MRI) investigation of water distribution in cement, concrete, wood and many natural
soils still remains a challenge. The soil sample from Cambisols, the soil with common content of iron oxides, organic
matter and clay particles was subject to MRI. This article evaluates fitting and noise filtration effects on the interpretation
of imaging results of natural heterogeneous soils.
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také ovlivněna hodnotami podélné T1 a příčné T2 relaxace,
které jsou citlivé na velikost půdních pórů [7]. Magnetické
pole polarizuje magnetické momenty protonů vodíku, které
mohou být detekovány na základě aplikace několika radio-
frekvenčních pulsů. Pole magnetických gradientů je použito,
aby modifikovalo rezonanční frekvenci protonů, která může
být pomocí Fourierovy transformace převedena na pozici
uvnitř vzorku. Mnohonásobné opakování měření s nepatr-
nou modifikací gradientů magnetického pole umožňuje troj-
rozměrnou reprezentaci hustoty protonů, která odpovídá
množství vody v půdním vzorku. Relaxaci magnetizace na
makroskopické úrovni je možné vyjádřit řešením Blocho-
vých rovnic [2]. Tyto fenomenologické pohybové rovnice
popisují změnu magnetizace látky v magnetickém poli způ-
sobenou relaxací spinů a gyromagnetickou precesí. Pro ob-
novu podélné magnetizace platí

Mz(t) = M0 (1 – e–t/T1) . (1)

Rovnice (1) odpovídá situaci, kdy spinový systém je z rov-
nováhy vybuzen 90˚ radiofrekvenčním (RF) pulsem (Mz

→Mxy 
(90˚ RF puls)). Zatímco vektor podélné magnetizace Mz se

obnovuje, příčná magnetizace Mxy se v homogenním magne-
tickém poli rozpadá rychlostí charakterizovanou

Mxy(t) = M0 e–t/T2 . (2)

Intenzita signálu dále závisí na parametrech pulsní sekven-
ce, tj. času mezi opakováním 90˚ radiofrekvenčních pulsů TR

a na času zpoždění odezvy pulsu TE. Nastavení krátkého
času TR dovolí rychlé snímkování, které je však méně citlivé
na vodu obsaženou ve velkých pórech. Současně není pro
magnetickou rezonanci „viditelná“ voda v nejmenších pó-
rech z důvodu extrémně krátkých časů příčné relaxace T2.
Při měření byla použita pulsní sekvence, kdy v rámci jedno-
ho času TR bylo aplikováno osm 180˚ radiofrekvenčních
pulsů s konstantní hodnotou času zpoždění odezvy pulsu TE,
celá sekvence potom sestávala z deseti exponenciálně ros-
toucích časů TR. Pro vyhodnocení měření bylo použito osm
časů TE a osm časů TR, každému voxelu tak odpovídá 64
měřených hodnot intenzity signálu.

V případě pulsní sekvence probíhá obnovení podélné
magnetizace T1 a rozpad příčné T2 současně. Po uplynutí
doby TR je množství přijaté podélné magnetizace dáno rov-
nicí (1), kde t = TR. Z této úrovně magnetizace se velmi rych-
le rozpadá vektor příčné magnetizace, daný rovnicí (2). Po
uplynutí času TE je možné měřit signál. Hodnota signálu
v čase TE bude pouze zlomkem maximální hodnoty signálu
na křivce podélné relaxace. Matematicky vyjádřeno, bude
násobkem výrazů na pravých stranách rovnic (1) a (2). Při
uvážení, že je počáteční podélná magnetizace M0 úměrná
počtu aktivovaných vodíkových protonů N (H) v objemu
daného voxelu, je možné pro intenzitu signálu psát

SI = N(H)(1 – e –TR /T1)(e –TE/T2). (3)

Řešení inverzní úlohy
V rovnici (3) jsou časy TE a TR považovány za konstanty.

K identifikaci parametrů T1, T2 a hustoty protonů N (H) (≈M0)
z exponenciálního vyjádření poklesu magnetizace (3) se vy-
užívá řešení inverzní úlohy. Počáteční hodnoty parametrů
a meze použité pro jejich inverzní určení jsou uvedeny v tab. 1.
Při řešení inverzní úlohy se porovnávají měřené hodnoty
intenzity signálu s odpovídajícími odezvami modelu, viz

rovnice (3). Pro možnost porovnávání je na základě konfron-
tace modelových odezev s odpovídajícími měřenými hodno-
tami vypočten vektor odchylek r, cílová funkce φ metody
nejmenších čtverců je potom sumou jejich druhých mocnin

a kritériem je její minimalizace. V používané metodě váže-
ných nejmenších čtverců se do vyjádření cílové funkce navíc
zahrnují váhy jednotlivých reziduí, tedy

N

φ = Σ wi ri
2 , (4)

i = 1

kde r je odchylka měřené intenzity signálu SIM od vypočte-
né intenzity signálu SIC z rovnice (3), w je její váha a φ je
hodnota cílové funkce. Chyby měření se do inverzního řeše-
ní zavádějí jako převrácené hodnoty jeho váhy. K hledání
minima cílové funkce se využívá v přírodních vědách nej-
používanější Levenbergova–Marquardtova metoda [8].
Přestože je možné rovnici (3) analyticky vyřešit, je pohodl-
nější simultánní stanovení tří parametrů optimalizační meto-
dou nepřímé inverze.

Kritéria
Míra úspěšnosti optimalizace modelu může být kromě

hodnoty cílové funkce v jejím minimu vyjádřena zobecně-
nou směrodatnou odchylkou RMSE (Root Mean Square
Error) 

1       N 1/2RMSE =  —— Σ (SIMi – SICi)2        , (5)
N – 1 i = 1

kde N je počet měření. Odchylka nabývá hodnot od nuly do
nekonečna a má rozměr shodný s analyzovanou veličinou.
Kritérium je možné vzhledem k dělení počtem měření (nor-
malizaci) použít k porovnání shody s datovými soubory
různé délky.

Koeficienty korelace R a determinace R2 jsou normalizo-
vanou bezrozměrnou mírou schopnosti modelu reproduko-
vat správně tvar měření. Koeficient korelace nabývá hodnot
od mínus jedné do jedné, zatímco koeficient determinace od
nuly do jedné. Hodnoty koeficientu determinace blízké nule
značí špatnou kvalitu modelu; hodnoty blízké jedné značí
dobrou kvalitu modelu.

Testování
Předpokládá se, že použitý skener je přístroj s konstantní

absolutní, tj. aditivní chybou (relativní odchylka měření
hyperbolicky klesá s hodnotou měřené intenzity signálu).
Multiplikativní chyby přístroje ani jejich případné kombina-
ce s chybou aditivní se neuvažují. Aditivní chyba omezuje
rozsah použití skeneru v oblasti nízkých hodnot intenzity

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

Parametr Jednotka Počáteční hodnota Spodní mez Horní mez

T E
* ms 1,70 – –

T R
* s 0,065,…,1 – –

M 0 a. u. 10,00 0,0000 100

T 1 s 0,10 0,0010 3

T 2 s 0,01 0,0001 2

Tab. 1. Počáteční hodnoty a meze parametrů rovnice (3) 

* Parametry jsou během inverzního řešení fixovány 
na počáteční hodnotě.
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signálu. V těchto případech se pro zajištění dostatečně malé
hodnoty relativní chyby měřicího skeneru definuje práh cit-
livosti a spodní mez pracovního intervalu. Spodní mez pra-
covního intervalu garantuje relativní chybu v řádu pouze
několika procent. Obě veličiny jsou v přímé souvislosti
s mezní hodnotou pro filtraci neplatného signálu.

Vliv filtrace neplatného signálu na interpretaci výsledků
MRI byl testován nastavením různé úrovně mezní hodnoty,
pod kterou je signál považován za neplatný. Odfiltrovaný
neplatný signál nepředstavuje pouze hodnoty pod prahem
citlivosti skeneru, ale také zahrnuje signál z míst půdního
vzorku, jehož odezvu nelze popsat rovnicí (3). Voxely obsa-
hují mezifázová rozhraní, vzdušnou fázi aj. Mezní hodnoty
intenzity signálu, zvolené v okolí možného prahu citlivosti
skeneru v případě snímkování studovaných heterogenních
půd, jsou v tab. 2. Zkoumaný způsob filtrace naměřeného
signálu je méně diskriminační, než je odfiltrování celého
voxelu, pokud je průměr všech hodnot ve voxelu menší než
zvolená mezní hodnota. Nefiltrují se tedy celé voxely, ale
jen hodnoty signálu (z 64násobku počtu použitých TE a TR

časů v sekvenci), které jsou pod mezní hodnotou, pokud je
současně alespoň polovina hodnot nad mezní úrovní intenzi-
ty signálu. V opačném případě je neplatný celý voxel.

Velký význam při mapování M0/T1/T2 má kvalita prolože-
ní měřeného signálu rovnicí (3). Kritérii používanými k po-
souzení, kdy je proložení považováno za akceptovatelné pro
interpretaci výsledků měření, byla zobecněná směrodatná
odchylka, koeficient determinace a koeficient korelace. Pro
testování vlivu prokládání byly definovány scénáře: 

A –  s odfiltrovanou intenzitou signálu nižší než 0,09 a. u.; 
B –  uvažuje odfiltrovaný signál pod úrovní 0,14 a. u.; 
C –  pracuje s  filtrací signálu pod hodnotou 0,19 a. u.;
D –  s mezní hodnotou intenzity signálu pro filtraci dat

rovnou nule.

Výsledky
Základní statistické údaje vypočtené pro několik pravdě-

podobných hodnot mezní intenzity signálu jsou v tab. 2.
Testované mezní hodnoty odpovídají odhadům prahu citli-
vosti (konstantní absolutní chyby) skeneru při snímkování
zkoumané půdy. Z výsledků je patrný silně exponenciální
tvar histogramu intenzity signálu, pouze méně než 14 % jich
bylo nad 0,57 a. u. Maximální měřená intenzita signálu byla
18,73 a. u. Pro testování vlivu prokládání měřené intenzity

signálu byly dále použity tři nejpravděpodobnější hodnoty,
označené v tab. 2.

Z výsledků řešení inverzní úlohy za účelem mapování
hodnot M0/T1/T2 (tab. 3) je patrné, že volbou vyšší mezní
hodnoty filtrace neplatného signálu se zvyšuje kvalita prolo-
žení. Scénář D, který zahrnuje všechny naměřené intenzity
signálu, dosahuje nejhorších hodnot kritérií úspěšnosti opti-
malizačního procesu, s výjimkou RMSE ovlivněného pří-
tomností velkého množství velmi nízkých hodnot. Od scéná-
ře D ke scénářům A až C se zvyšuje průměrná hodnota M0

ve vzorku, což je opět způsobeno rozdílnou úrovní filtrace.

Zaměříme-li se na jeden vybraný horizontální řez (tab. 4) a
porovnáváme-li pouze shodné neodfiltrované voxely (tj. 1 161
voxelů platných ve scénáři C), můžeme zhodnotit, jaký vliv
má různá úroveň filtrace signálu na kvalitu proložení těchto
voxelů a následně na výsledné hodnoty M0. Z horizontálních
řezů (viz tab. 4) vychází, že kvalita proložení není ovlivně-
na rozdílnou filtrací (celých voxelů, ani v rámci voxelu)
a rozdíly ve zjištěných průměrných hodnotách M0 jsou zane-
dbatelné.

Všechny scénáře kladou při prokládání plochy naměřený-
mi body důraz na vysoké hodnoty signálu (tj. během optima-
lizace mají větší váhu než intenzity signálu na úrovni zvole-
né mezní hodnoty). Důvodem je, že větší absolutní hodnoty
produkují větší absolutní odchylky, na které se následně
zaměřuje optimalizační algoritmus využívající metodu
nejmenších čtverců. Důraz na velkou intenzitu signálu by
byl dále umocněn v případě zahrnutí chyb měření do opti-
malizačního procesu. Tímto způsobem by bylo dosaženo vý-
razné diferenciace akceptovatelných a neakceptovatelných
proložení.

Příklad grafického zhodnocení kvality proložení, které je
možné provést pro každý jednotlivý voxel snímku, je na obr. 1.
Je z něj patrné, že výsledné proložení měřené intenzity sig-
nálu je kompromisem, který prokládá plochu těžištěm měře-
ných hodnot intenzity signálu. Žádná konkrétní relaxační
křivka není proložena dokonale. Zobrazené výsledky příslu-
šejí voxelu na pozici (32, 20) ve středové části vzorku v pří-

Mezní 
intenzita 

signálu (a. u.)

Počet hodnot 
SI

Podíl 
[%]

Aritmetický 
průměr

Směrodatná 
odchylka

Medián

0,03 2 631 525 91,7 0,32 0,53 0,12

0,05 2 298 643 80,1 0,36 0,55 0,15

0,09 (Sc. A) 1 653 294 57,6 0,47 0,61 0,24

0,14 (Sc. B) 1 210 816 42,2 0,61 0,67 0,36

0,19 (Sc. C) 986 286 34,4 0,71 0,70 0,46

0,38 582 288 20,3 1,01 0,78 0,74

0,57 393 799 13,7 1,27 0,83 0,99

Tab. 2. Statistické hodnocení mezních hodnot intenzity signálu*

* Aritmetický průměr, směrodatná odchylka a medián jsou vypočte-
ny z neodfiltrovaných hodnot intenzity signálu uvnitř vzorku. Cel-
kový počet měřených intenzit signálu uvnitř půdního vzorku byl 
2 868 544.

Scénář RMSE R R 2 M 0

A 0,13 0,91 0,82 3,25

B 0,15 0,93 0,86 3,99

C 0,18 0,94 0,88 4,75

D 0,09 0,77 0,64 2,43

Tab. 3. Výsledky řešení inverzní úlohy v celém půdním vzorku*

* Počet hodnot použitý pro výpočet průměrných hodnot zobecněné
směrodatné odchylky, koeficientu korelace, koeficientu determi-
nace a M0 se v jednotlivých scénářích liší.

Scénář RMSE R R 2 M 0

A 0,16 0,96 0,92 4,88

B 0,16 0,95 0,91 4,82

C 0,17 0,95 0,90 4,77

D 0,15 0,96 0,93 4,95

Tab. 4. Výsledky řešení inverzní úlohy v 11. horizontálním řezu 
(≈ hloubka 53 mm) od vrchního okraje vzorku*

* průměrné hodnoty vypočtené pro nejnižší bázi společných voxelů
(vztaženo k nejvíce restriktivnímu scénáři C)
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padě scénáře A s podprůměrnou úspěšností optimalizace
(hodnota RMSE byla 2,67). Z voxelu nebyly v prezentova-
ném případě scénáře A odfiltrovány žádné intenzity signálu.

Z analýzy kvality proložení po výšce vzorku (obr. 2)
vyplývá, že nejlépe rovnici (3) vyhovují (nejlépe se proklá-
dají) měřené intenzity signálu ve střední části vzorku. Tato
skutečnost je patrná i v případě scénáře C, který nepracuje
s hodnotami intenzity signálu nižšími než 0,19 a. u. Výraz-
ný rozdíl v průměrné kvalitě proložení je potom u scénáře D.
Krajní horizontální řezy (v počtu 3 až 4) mají průměrnou
hodnotu koeficientu determinace nižší než 0,5. Nízká kvali-
ta proložení u vrchního a spodního líce může souviset s ne-
homogenitou vnějšího magnetického pole skeneru nebo hor-
ší funkčností signální cívky v těchto oblastech.

Výsledkem prokládání jsou mapy hodnot parametrů M0,
T1 a T2. Na obrázku 3 jsou patrné hodnoty M0 u scénářů C
a D. Zobrazen je řez střední částí vzorku. Obě mapy M0 se
liší především zahrnutím oblastí s nízkou intenzitou signálu

(scénář C nejvíce restriktivní, scénář D bez omezení). Prů-
měrná hodnota M0 v zobrazeném řezu je 16,5 pro scénář C,
resp. 3,7 pro scénář D. Minimum a maximum potom 3,9
a 43,9 (scénář C); 0,06 a 26,1 (scénář D).

Závěr
Představené výsledky testování filtrace neplatného signá-

lu jsou svázané se zkoumaným půdním vzorkem a použitým
skenerem. Stanovené hodnoty parametrů pomocí řešení in-

Obr. 1. Výsledky řešení inverzní úlohy v případě scénáře A, 
voxelu na pozici (32, 20) v rámci 11. horizontálního řezu 

od vrchního okraje vzorku, ≈ hloubka 53 mm
a – měřené a optimalizované intenzity signálu, b – řezy plochou

definovanou rov. (3) a body měřených hodnoty

b)

a)

Obr. 2. Průměrná kvalita proložení po výšce vzorku

Obr. 3. Mapy optimalizovaných hodnot M0 scénářů C a D
(pro 8. horizontální řez od vrchního okraje vzorku, 

≈ hloubka 38 mm)
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verzní úlohy jsou navíc vázány na adekvátnost použitého
vyjádření poklesu magnetizace.

Metoda detekce mezní hodnoty intenzity signálu nicméně
může posloužit jako návod, jakým způsobem propojit odha-
dovanou aditivní chybu přístroje se zjištěním mezní hodno-
ty měřené intenzity signálu. Z prezentovaných výsledků vy-
plývá, že proces filtrování neplatného signálu je možné pro
účely mapování hodnot M0/T1/T2 nahradit vhodnou filtrací
výsledků prokládání pomocí dostupných kritérií jeho úspěš-
nosti. Nevýhodou tohoto přístupu je řádový nárůst výpočet-
ní náročnosti. Přístup byl použit například ve studii [6], kde
byla méně restriktivní filtrace neplatného signálu použita
pro potřeby detekce tvorby bublin vzduchu v jinak nasyce-
ném půdním vzorku.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/08/1552 GA
ČR a projektu Studentské grantové soutěže ČVUT 
č. SGS12/130/OHK1/2T/11.
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Úvod
Při vytyčování staveb jsou kladeny stále vyšší nároky

odběratelů na kvalitu a spolehlivost výsledků těchto geode-
tických prací. Důležitým zřetelem je přesnost vytyčování,
která podléhá ustanovením norem [1] a [2]. Tyto normy při-
pravované od roku 1999 a vydané v roce 2002 však nezahr-
nují nové a v jiných oblastech vědy a techniky mezinárodně
uznávané přístupy k zabezpečování kvality. 

V tomto článku se proto navrhuje aplikovat jeden z těch-
to přístupů označovaný „Six Sigma“.  

Vytyčování staveb – termíny
Pro připomenutí problematiky jsou dále uvedeny termíny,

které byly definovány v [3]:
a) vytyčování – geodetické činnosti, kterými se v terénu nebo

na stávajících stavbách vyznačují vytyčovacími značkami
geometrické prvky (např. bod, úsečka atd.); pro tyto čin-
nosti jsou podle vytyčovacího výkresu předepsány číselné
hodnoty vytyčovaných veličin (jinde nazývaných „geome-
trické parametry“), což jsou především délky, úhly a nad-
mořské výšky;

b)geometrický prvek – bod, úsečka, přímka, rovinná křivka,
prostorová křivka, rovina a plocha, kterými se definují
prostorové útvary staveb; touto definicí [3] jsou proti [1]
podchyceny i geometrické prvky v euklidovském prosto-
ru E3, např. výškové oblouky na pozemních komunika-
cích, složité plochy vytvářející opláštění pozemních sta-
veb atd.;

c) vytyčovací značka – měřická značka zhmotňující vytyčo-
vaný geometrický prvek, např. ryska vyseknutá v zabeto-
nované skobě, křížek nebo otvor v předem osazené ocelo-
vé destičce nebo barevná značka na stavební konstrukci.
Podrobnosti viz [2].

Přesnost vytyčování
Proti dosavadním přístupům bude v dalším textu uplatně-

na vazba na metrologické zřetele. Podle [4] se přesností
měření (accuracy of measurement) rozumí těsnost shody
mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny.
V daných souvislostech měřenou hodnotou bude veličina
vytyčená a pravou hodnotou bude hodnota nominální, uvá-
děná v projektové dokumentaci [5].

Poznámka 1
Pojem „vytyčování” je úzce vázán na pojem „měření”. Ve

většině případů je přímé vynášení geometrických prvků pře-
vedeno na postupné dosažení nominální hodnoty veličiny
měřením realizovaného posunu, např. podélného nebo příč-
ného. Typickým příkladem je vytyčení bodu polární meto-
dou [6].

Budiž dále xh horní mezní hodnota vytyčované veličiny
a xd dolní mezní hodnota. Potom tolerance (stavební, celko-
vá)

T = xh – xd (1)

a mezní vytyčovací odchylka podle [1] bude

T
δ xMV = —— . (2)

5

Nech� xi je vytyčená hodnota veličiny (odpovídá podle [4]
termínu „výsledek měření“) a x0 je nominální hodnota veli-
činy. 
Potom vytyčovací odchylka

δ xi = xi – x0 . (3)

Přesnost vytyčení se podle [1] hodnotí kritériem

|δ xi| ≤ |δ xMV| , (4)

kde δ xMV je mezní vytyčovací odchylka daná normou [2]
podle typu stavby, její části nebo stavební konstrukce.

Poznámka 2
Mezní vytyčovací odchylka δ xMV je nejčastěji symetrická

a uvádí se se znaménkem ±. Vytyčovací tolerance je dána
vztahem

TV = 2 · |δ xMV|. (5)

Výběr metod vytyčování. Volba veličiny u
Metodami vytyčování se rozumí např. polární metoda

s totální stanicí nebo prostorová polární metoda, metoda

Přesnost vytyčování je upravována normami ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2, které byly vydány před deseti lety
a nemusí odpovídat současným nárokům odběratelů na vysokou kvalitu a spolehlivost výsledků geodetických prací.
V článku se proto navrhuje využití prvků metodologie Six Sigma pro vyloučení neshod při vytyčování.  

Six Sigma Lay–out Accuracy and Methodology 

The lay–out accuracy is governed by ČSN 73 0420-1 and ČSN 73 0420-2 standards, which were released 10 years ago
and may not meet the present demands for high quality and reliability in surveying works. Therefore, to eliminate any
potential incongruities in the lay–out, the article proposes the application of some elements of the Six Sigma methodology. 
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GPS pro určení bodů primárního vytyčovacího systému
a dále geometrická digitální nivelace pro určení výšky hlav-
ních výškových bodů, viz [1], normativní příloha A. 

Při výběru metod vytyčování rozhoduje (požadovaná)
hodnota směrodatné odchylky σ. Za předpokladu normální-
ho rozdělení pravděpodobností vytyčovacích odchylek δxi

bude směrodatná odchylka dvojího vytyčení

|δ xMV|
σ = ——— , (6)

u

kde u je normovaná náhodná veličina s normálním rozděle-
ním. Volbu numerické hodnoty u upravuje [1] takto:

u = 1,64 je hodnota obecně ve stavebnictví, může být
použita i při vytyčování; 

u = 2,0 až 3,0 podle ekonomické závažnosti vytyčova-
né veličiny, možnosti její kontroly, složitosti vyty-
čení a možnosti vyloučení systematických chyb.

Zde je třeba upozornit, že ke správnému stanovení hodno-
ty veličiny u je nutno provést experiment a analýzu procesu
vytyčování z hlediska jeho technické a statistické stability,
viz např. [7], což není v geodetické praxi zvládnutelné, a to
ani časově, ani finančně. Proto volba hodnoty veličiny u ne-
musí být v běžném geodetickém provozu objektivní a při
vžitém a nejčastějším případu volby u = 2,0 může být exis-
tující problém podceňován. K tomu přistupuje i nepříznivá
okolnost, že působení systematických chyb a případné ne-
splnění předpokladu normality rovněž porušuje pravděpo-
dobnost dodržení mezní vytyčovací odchylky.

Připomeňme ještě, že výše uvedeným hodnotám veličiny
u v intervalu 〈1,64; 3,0〉 odpovídá podle tab. 1 pravděpodob-
nost P, že mezní vytyčovací odchylka δ xMV nebude překro-
čena.

P = P(|δ xi| ≤ |δ xMV|) . (7)

Doplňkem této pravděpodobnosti P je potom hladina
významnosti 

α = 100 % – P . (8)

Tab. 1. Pravděpodobnost P

Předpoklady
Zabývejme se dále oblastí vytyčování staveb, která je fre-

kventovaná a kterou lze charakterizovat takto:

a) vytyčují se geometrické parametry prostorové polohy 
(z fyzikálního hlediska to jsou veličiny); např. pro dráhu
se vytyčují úhly a délky pro stanovení polohy hlavních
bodů osy a určuje se výška hlavních výškových bodů;

b) tyto geometrické parametry jsou funkční a kritické [5];
c) odpovědnost výkonu vytyčování je vysoká;
d)stavba jako celek podléhá u dodavatele systému řízení

kvality ve smyslu [8] a je uplatňována norma [9] a [10];
e) při výběru metod vytyčování byly přednostně uplatněny

ty, které využívají totální stanici vyšší třídy přesnosti,
digitální nivelační přístroj pro přesnou nivelaci (takové
přístroje jsou ve firmách inženýrské geodézie již běžné)
a v jiných případech (při výstavbě dopravních tunelů
apod.) i gyroteodolit;

f) vytyčovací odchylky δxi se řídí normálním rozdělením
pravděpodobností.

Poznámka 3
Při použití přístrojů ad e) a odpovídajících metod vytyčo-

vání, jako je např. (elektronická) polární metoda nebo přes-
ná pořadová nivelace, je stanovení přesnosti výsledků vyty-
čování exaktní a jednoznačné, viz [1], normativní příloha A,
a� jde již o rozbor přesnosti apriorní, nebo aposteriorní [6].
Poněkud jiná situace je při použití metody GPS pro účely
vytyčování, kdy přesnost výsledků je stanovena speciálním
programovým vybavením a definuje se k příslušnému refe-
renčnímu systému GPS. Norma [1] se touto oblastí zabývá
jen všeobecně. Další komplikovanou záležitostí, pokud jde
o definice přesnosti, je převod výstupů metody GPS do
závazného geodetického referenčního systému S-JTSK.
Z uvedených důvodů se v tomto článku metoda GPS pro vy-
tyčování nebude uvažovat.

Za výše uvedených předpokladů a) až f) lze konstatovat
následující. Bezchybné polohové a výškové umístění stavby,
správný rozměr a tvar závisí na spolehlivosti výsledků vyty-
čování. To znamená, že ukazatele funkčnosti a bezpečnosti
stavebního objektu jsou mimo jiné podmíněny dodržením
vytyčovacích odchylek v normativních mezích. To ostatně
platí i pro další druhy odchylek v řetězci vytyčovací odchyl-
ka – odchylka geometrie dílců – odchylka geometrie montá-
že, popř. odchylka rozměrů a tvaru bednění a odchylka kon-
trolního měření na realizovaných konstrukcích.

K těmto zřetelům přistupuje i mimořádná odpovědnost
v oblasti vytyčování staveb, což vyvolává otázku, jakým
způsobem zajistit téměř absolutní bezchybnost výsledků
vytyčování. Pro toto zajištění autoři navrhují aplikovat
metodologii Six Sigma.

Metodologie Six Sigma a vytyčování staveb
Budeme-li nadále uvažovat případy velmi odpovědných

vytyčovacích prací podle předchozího odstavce, lze využít
určitých, vhodně vybraných zásad metodologie Six Sigma.
Metodologie je vědní disciplína, která se zabývá metodami,
jejich tvorbou a aplikací. Six Sigma je „strukturovaná meto-
dologie“, založená na přesných datech sloužící k eliminová-
ní defektů, ztrát či problémů v řízení kvality ve všech smě-
rech výroby, služeb nebo obchodních aktivit; metodologie
Six Sigma je založena na kombinaci ustálených technik sta-
tistického řízení kvality, jednoduchých i pokročilých metod
analýzy dat a systematického tréninku všech osob v organi-
zaci, které se zabývají strukturami a cíli určenými Six Sigma
[11]. Je známo, že metodologie Six Sigma přinesla mimo-
řádné úspory v průmyslu. 

Název Six Sigma pramení z toho, že normovaná náhodná
veličina s normálním rozdělením je pevně a jednou provždy
stanovena hodnotou u = 3,0. Vztah mezi tolerancí TV a smě-
rodatnou odchylkou σ, jak vyplývá ze vzorců (5), (6), bude 

TV = 6 · σ (Six Sigma), (9)

což prakticky vylučuje možnost výskytu neshody – viz 
tab. 1, P = 99,7 % → α = 0,3 %. To znamená, že z vyrobe-
ného souboru o rozsahu N = 1·10 6 jednotek se pravděpodob-
ně vyskytnou jen tři jednotky neshodné.

Jinak metodologie Six Sigma je obsáhlá a zahrnuje např.
definice veličin a oblast měření (také v geodézii je toto stě-
žejní a propracovaná věc), analýzu chyb – srovnej s [12] a zá-
vad, návrhy ke zlepšování a řízení (kontrole). Metodologie
Six Sigma je zčásti založena na využití aplikací matematic-
ké statistiky, jako je statistická analýza, statistická přejímka
a statistická regulace – zde lze využít v geodézii, tedy i při

u 1,64 2,00 2,50 3,00

P  [%] 89,9 95,4 98,9 99,7
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vytyčování [13], [14]. Kromě toho existuje řada norem
metodických, např. [7]. Nabízí se i využití komerčního soft-
waru pro statistické metody, který může být speciálně zamě-
řen na metodologii Six Sigma. 

Vytyčování a strategie vysoké kvality
Vrátíme-li se zpět k vytyčovacím pracím za uvedených

předpokladů a) až f), je zřejmé, že geodetická firma si nemů-
že dovolit výskyt chybných výsledků vytyčení. Objednatel
musí mít předem záruky spolehlivosti výsledků. Těchto
záruk geodetické firmy v praxi dosahují např. uplatněním
vysoce přesné měřicí techniky. Zároveň je věnována pozor-
nost pravidelnému servisu a kalibraci těchto přístrojů. Tako-
vé přístupy sice vypadají ekonomicky náročně, ale jsou
schopny na základě zkušeností pracovníků vždy splnit poža-
dovanou přesnost vytyčování, a to se značnou rezervou. 

Výskyt chybných (neodhalených a neopravených) výsled-
ků vytyčování u náročných úloh může pro firmu znamenat
následky právní, finanční, ztrátu dobrého jména atd. Takové
skryté chyby mohou přinést při realizaci staveb nedozírné
komplikace, např. nutnost změn v projektové dokumentaci
nebo bourací práce a případné chyby ve výškovém vytyčení
po provedení navazující stavební operace jsou nejzávažnější
a nedají se odstranit. Eliminaci chyb vytyčovacích prací je
tedy nutné především zajistit u dodavatele, resp. geodetické
firmy, a dále pak nezávislou kontrolou ze strany účastníků
výstavby, tj. především v rámci povinností geodeta investo-
ra, viz např. [9], [10], a také tím, že výsledky vytyčování
jsou ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
(ÚOZI) [15].

Pro dosažení účinnosti kontroly při provádění vytyčova-
cích prací je celkem logické, že odpovědní geodeti dodava-
tele, investora i projektanta mají současně kvalifikaci ÚOZI,
viz např. [16]. Uvedený pracovník, např. ÚOZI dodavatele,
vytyčovací práce řídí a jejich výsledky ověřuje z hlediska
náležitostí a přesnosti [15]. Jakkoli by následný systém
nezávislých kontrolních opatření  ze strany ÚOZI měl pří-
padné chyby ve vytyčování zachytit, princip ošetření „nulo-
vého“ výskytu těchto chyb je třeba umístit na samý počátek
sledu prací, tj. k dodavateli – ke geodetické firmě, která sub-
dodávku vytyčování zajiš�uje.

Vytyčovací práce vykonané s tak vysokou spolehlivostí
potom znamenají pro geodetickou firmu přechod na strategii
vysoké kvality [17]. To znamená s garancemi předem dekla-
rovanými objednateli, a to uplatňováním metodologie Six
Sigma na bázi systému řízení kvality podle [8] se dosahuje
téměř s jistotou bezkonfliktního průběhu při přejímkách
vytyčení. Tato strategie vysoké kvality vyvolává sice vyšší
cenu geodetických výkonů, která však v objemu nákladů na
stavební práce je stejně jen jejím zlomkem. Geodetické
firmě však používání strategie vysoké kvality v případě
vytyčovacích prací, ale i jinde, může v dlouhodobém hori-
zontu přinést značný prospěch na trhu geodetických služeb.
Pro náročné vytyčovací práce se proto metodologie Six
Sigma jeví jako nanejvýš potřebná.

Příklady použití při rozboru přesnosti před měřením
Dále budou uvedeny příklady použití zásad metodologie

Six Sigma při náročných vytyčovacích úlohách, a to ve fázi
rozboru přesnosti před měřením. Současně platí předpokla-
dy uvedené a) až f).

Příklad 1 – Vytyčení dráhy
Za složitých podmínek koordinace investic (souběh linio-

vých staveb, křížení, vazba na stávající stavby apod.) se urču-

je výška hlavního výškového bodu (HVB) celostátní dráhy
při návrhové rychlosti přes 120 do 160 km/h. Poznamenej-
me, že podle [1] soustava hlavních výškových bodů tvoří
primární výškovou vytyčovací sí� dráhy. Tyto body jsou sta-
bilizovány max. 200 m od osy dráhy, ve vzájemné vzdále-
nosti 200-350 m. Zřízení HVB a určení jejich výšky náleží
do etapy vytyčení prostorové polohy stavby. Nech� je dána
mezní vytyčovací odchylka výšky δ xMV = ±3mm – viz [2],
tab. 16. Vytyčovací tolerance TV tedy bude TV = 2|δ xMV| =
= 6 mm. Ve shodě se zásadami metodologie Six Sigma se
použije pevně stanovená hodnota normované náhodné veli-
činy s normálním rozdělením u = 3,0. Tím je prakticky vy-
loučena možnost překročení mezní vytyčovací odchylky.
Potom směrodatná odchylka dvojího výškového určení bude
σ = TV /6 = 1 mm. Pro výběr vhodného bodu (vhodných bo-
dů) České státní nivelační sítě (ČSNS), na který (které) bude
HVB připojován, je třeba znát maximální délku nivelačního
pořadu Lmax v kilometrech. Mějme při tom k dispozici digi-
tální nivelační přístroj se směrodatnou kilometrovou odchyl-
kou obousměrné nivelace σ 0 = 0,7 mm. Směrodatná odchyl-
ka převýšení na trati Lmax bude σ = σ0 √

—
Lmax. Potom Lmax =

= σ 2/σ0
2. Po dosazení vychází Lmax = 2,0 km.

Příklad 2 – Měření úhlu v základní vytyčovací síti (ZVS)
tunelu pro pozemní komunikaci

Uvažujme, že jde o dálniční tunel a že ZVS je tvořena
polygonovým pořadem. Budování a měření ZVS je upravo-
váno metodickým pokynem [18]. Nech� je dále projektem
ZVS předepsána přesnost v určení vrcholového (vodorovné-
ho) úhlu polygonového pořadu parametrem δxmet = ± 3 mgon,
což je mezní odchylka měření.

Vzhledem k závažnosti úkolu a ve shodě s metodologii
Six Sigma použijeme hodnotu normované náhodné veličiny
s normálním rozdělením u = 3,0. Potom směrodatná odchyl-
ka vodorovného úhlu bude σω = |δ xmet| /3 = 1 mgon. Z toho
požadovaná směrodatná odchylka vodorovného směru bude
σψ = σω / √

—
2 = 0,71 mgon. Do této hodnoty se však musí

zahrnout i vliv optického dostředění totální stanice na stano-
visku σe1 a dostředění cíle σe2, σe1 = σe2 = σe = 0,7 mm . Bude
tedy

σ 2
eσ 2

ψ = σ 2
ψ n + 2 —— ρ 2 , (10)

s2

kde σψ n je směrodatná odchylka směru měřeného v n skupi-
nách, s je délka strany ZVS, ρ je radián vyjádřený v mgon. 

Potom by např. při s = 300 m vycházelo σψ n = 0,68 mgon.
Jestliže projekt ZVS stanoví měřit v n = 3 skupinách, potom
směrodatná odchylka směru měřeného v jedné skupině bude
σψ 0 = σψ n.√

—
3 = 1,18 mgon. Podle této hodnoty se vybere

totální stanice – hodnota σψ 0 je uvedena v dokumentaci vý-
robce. Celý tento příklad naznačuje přístup k zajištění vyso-
ké jistoty ve správnosti výsledků měření.

Příklad 3 – Vytyčování vysokopodlažního objektu občanské
výstavby (betonová monolitická konstrukce)

Uvažujme úlohu promítnutí přímek půdorysné osnovy
nebo os stavby do vyšších podlaží. Tato úloha může být
řešena vytyčováním svislic optickým provažovačem dostře-
děným na vhodných charakteristických bodech, které defi-
nují soustavu přímek či os v základní úrovni. Obvyklé je
vytyčovat z malého odsazení od objektu. I když je tato úloha
v normě [2] zařazena do oddílu „stavby prostorové – po-
drobné vytyčení“, je v uvažovaném příkladu nutné věnovat
zvláštní pozornost při řízení svislosti stavby a zajiš�ování
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geometrických parametrů rozměrů a tvaru na jednotlivých
podlažích. Podle [2] je při výšce objektu např. h = 35 m
mezní vytyčovací odchylka svislice δ xMV = ±10 mm, čili
vytyčovací tolerance TV = 20 mm. Vzhledem k závažnosti
úkolu (výška objektu, popř. náročná výrobní technologie
apod.) použijeme nad rámec normy hodnotu veličiny u = 3,0.
Tím požadovaná směrodatná odchylka ve vytyčení svislice 
σ = TV /6 = 3,3 mm. Tento parametr přesnosti lze zajistit
např. optickým provažovačem ZEISS PZL. Při použití
továrně vyrobeného cílového zařízení (rastr) a při měření ve
třech polohách alhidády má přístroj směrodatnou odchylku
σPZL = 1,0 mm při h = 100 m. K této hodnotě je však třeba
připojit směrodatnou odchylku optického dostředění přístro-
je σe1= 0,7 mm a směrodatnou odchylku v realizaci vytyče-
ného bodu (nahoře) σr ≈ 1,0 mm. Disponibilní směrodatná
odchylka ve vytyčení svislice tedy bude σD = √σ 2

PZL + σ 2
e +

+ σ 2
r = 1,6 mm při výšce objektu h = 100 m. Tato hodnota,

vypočtená podle principu Six Sigma s nadstandardní spoleh-
livostí, vyhoví požadavku σ = 3,3 mm při h ≈ 30 m. Ještě
dodejme, že pro úlohu zadanou podle Příkladu 3 lze popř.
uvažovat i další metody a přístroje – promítání teodolitem
vybaveným lomeným okulárem při záměře do zenitu, lasero-
vý provažovač nebo měření přesnou totální stanicí z pozem-
ního stanoviska při prostorové polární metodě. Pro všechny
tyto varianty je však potřebný rozbor přesnosti. 

Závěr
Předkládaný článek přináší návrh uplatňovat při nároč-

ných případech vytyčování staveb jednu ze zásad metodolo-
gie Six Sigma, a to použití pevné hodnoty normované ná-
hodné veličiny s normálním rozdělením u = 3,0. Tím je vy-
tyčovací tolerance TV pokryta šestinásobkem směrodatné
odchylky vytyčované veličiny (úhel, délka atd.). Tento přístup
zajiš�uje téměř se stoprocentní pravděpodobností (99,7 %), že
vytyčovací tolerance TV, resp. mezní vytyčovací odchylka
δ xMV, bude dodržena. Interval 6.σ je dle současných trendů
doporučován v ostatních odvětvích techniky a průmyslu,
v inženýrské geodézii pak při vytyčovacích úlohách za před-
pokladů a) až f) rovněž. Jde zejména o vytyčování prostoro-
vé polohy stavby za složitých vazeb na okolní investice,
náročnou stavební technologii atp. Přístup Six Sigma lze
uplatnit tam, kde odpovědnost při vytyčovacích pracích je
mimořádně vysoká a výskyt neshody (zde nesprávného
výsledku vytyčování) je třeba prakticky vyloučit. Tento pří-
stup současně znamená omezení: 

– výkyvů náhodných vytyčovacích odchylek δ xi (o kterých
předpokládáme, že mají normální rozdělení pravděpodob-
ností);

– případného posunu střední hodnoty E(δ xi) těchto odchy-
lek;

– vlivu technické a statistické nestability procesu vytyčo-
vání.

Při tom předpokládáme, že vyloučení nehodných výsled-
ků vytyčování probíhá i dle požadavků [9], [10], a zejména
pak za součinnosti úředně oprávněných zeměměřických in-
ženýrů dle [15]. I to je ostatně ve shodě s metodologii Six
Sigma – jde o personální zabezpečení výkonů. Zavedení

pevné jednotné hodnoty normované náhodné veličiny s nor-
málním rozdělením u = 3,0 přináší také přestup na strategii
vysoké kvality a vyšší náklady na geodetické práce. S tím
souvisí podstatné zvýšení přesnosti vytyčování. To však ne-
ní zvláštní problém, protože geodetické firmy běžně dispo-
nují výkonnou geodetickou přístrojovou technikou (zejména
přesnými totálními stanicemi a digitálními nivelačními pří-
stroji). Lze očekávat, že zavedení principů Six Sigma do
vytyčování zajistí firmám úspory na „opravách“ nespráv-
ných výsledků a téměř absolutní jistotu, že k takovým přípa-
dům, které by pro firmu znamenaly úhonu, vůbec nedojde.
S tím také při vytyčování staveb souvisí dokonalé metrolo-
gické zabezpečení výkonů včetně kalibrace přístrojů, na což
bylo již dříve upozorňováno [18].

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770001, dílčí část „Geodetické monitorování pro
zajištění spolehlivosti staveb“.
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Úvod
Tvrdnutí vápenných omítek je řízeno pouze reakcí oxidu

vápenatého s atmosférickým oxidem uhličitým za přístupu
vlhkosti. Malta použitá na velmi tlusté zdi proto může
dosáhnout maximální pevnosti, tzn. plně karbonatovat, až po
několika desítkách let. Rychlost tvrdnutí se dá zvýšit přidá-
ním hydraulického vápna či cementu do omítkové směsi.
Časté používání vápenných omítek svědčí o jejich výho-
dách. Vápno jako hygroskopický materiál stabilizuje relativ-
ní vlhkost jejím absorbováním a uvolňováním, čímž budově
umožňuje dýchat, dále redukuje povrchovou kondenzaci
uvnitř budovy, zlepšuje vnitřní klima a snižuje riziko vzniku
plísní [1]. Další výhoda vápenných omítek se projevuje pří
malých posunech zdiva, při nichž vzniká v omítce větší
množství malých trhlin místo jednotlivých velkých trhlin
jako u ostatních typů omítek. Těmito nově vzniklými trhli-
nami proniká voda, která rozpouští volné částice vápna a trans-
portuje je. Po vypaření vody se částice vápna usazují a do-
chází k zacelení trhlin. Tento proces se nazývá autogenní
léčení [2]. Vápenné omítky mají také vysokou přilnavost
k podkladovým vrstvám. Částice vápna jsou totiž mnohem
jemnější než např. částice cementu, tudíž se dostanou hlou-
běji do podkladového materiálu.

Rychlost karbonatace vápenných omítek modifikovaných
pucolánově aktivními látkami či vápenocementových omí-
tek se většinou odhaduje na základě zkušeností. Cílem je
proto objasnit vliv vnějších podmínek na karbonatační pro-
ces modifikovaných vápenných omítek, sledovaný podle
rychlosti postupu čela karbonatace kolorimetrickou a gravi-
metrickou metodou. Na základě poznatků z literatury [3]-[7]
byly navrženy zrychlené karbonatační zkoušky, kterými bu-
dou teoretické předpoklady kvantifikovány pro vybrané vá-
penné omítky různého složení. 

Průběh karbonatace 
Karbonatace je proces, při němž dochází ke vzniku

CaCO3 reakcí hydroxidu Ca(OH)2 a oxidu uhličitého (CO2).
Karbonatační reakce probíhá ve všech materiálech obsahují-
cích hydroxid vápenatý při vytváření pevné struktury. Proto-
že dochází k přeměně zásaditého hydroxidu na kalcit, klesá

ve zkarbonatovaných oblastech pH. Karbonatace betonu je
tudíž dějem negativním, naopak pro tvrdnutí vápenných
malt je tento děj nezbytný [8]. Bylo zjištěno pět fází karbo-
natace [3]:
– difúze plynného CO2 pórovou strukturou omítky;
– rozpouštění Ca(OH)2 v pórové vodě

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH– (pH>10); (1)

– rozpouštění CO2 v pórové vodě

CO2 + OH– → HCO3
– ; (2)

– dosažení chemické rovnováhy rozpuštěného CO2 v póro-
vé vodě

HCO3
– + OH– → CO3

– H2O ; (3)

– srážení CaCO3

Ca2+ + CO3
2– → CaCO3. (4)

Zjednodušeně lze karbonataci vyjádřit rovnicí

Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3+ 2H2O . (5)

Je provázena objemovými změnami pevných částic,
Ca(OH)2 (portlandit, jehož molární hmotnost je 74 g/mol,
molární objem 33,0 ml) se mění na CaCO3 (kalcit, nebo
méně častěji laterit nebo aragonit, mají molární hmotnost
100 g/mol a molární objem 36,9 ml), což způsobuje zvětše-
ní objemu reagujících částic o 11,8 % a vzrůst hmotnosti při-
bližně o 35 %. 

Přídavkem pucolánově aktivních materiálů lze zvýšit pev-
nost a odolnost vápenných omítek proti působení atmosfé-
rických činitelů, tj. vody a korozních látek [9]. Průběh che-
mických reakcí probíhajících při vytváření pevné struktury
u omítek modifikovaných pucolány bude záviset především
na druhu pucolánově aktivního materiálu a na jeho aktivitě,
kromě toho také na velikosti zrn pojiva, kvalitě použitého
vápna a na okolních podmínkách, tj. na teplotě, vlhkosti
a koncentraci CO2 ve vzduchu. 

Při vytváření pevné struktury omítky s přidanou pucolá-
nově aktivní látkou dochází jednak k pucolánové reakci, kte-
rá spočívá v reakci hydroxidu vápenatého s reaktivním oxi-
dem křemičitým a hlinitým, a současně probíhá karbonata-

Článek je věnován karbonatačnímu procesu omítek na bázi vápenného hydrátu. Průběh karbonatační 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 fenolftaleinu, následně byla
stanovena dynamika karbonatační reakce gravimetrickou metodou. 

Modified Lime Plasters Carbonation 

This paper is concerned with the carbonation of modified lime plasters. The progress of the carbonation reaction was
accelerated due to exposing samples to the environment with highly concentrated carbon dioxide in the climatic cham-
ber. The main experimental methods tested the progress of the mortar carbonation front by the phenolphthalein analy-
sis. The dynamics of the carbonation process was measured by the gravimetric method. 
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ce. Obě reakce si konkurují. Pucolánová reakce probíhá za
přítomnosti vody, zatímco u karbonatace kapalná voda sni-
žuje výrazně rychlost difúze oxidu uhličitého do hmoty
omítky [10], [11].  

Při pucolánové reakci vznikají produkty, které jsou obdo-
bou produktů vznikajících při hydrataci portlandského
cementu a jsou stálé ve vodě. Vyjádřeno rovnicí

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH– . (6)

Anion OH– napadá vazby Si-O-Si nebo Si-O-Al a po
rekombinaci těchto produktů vznikají tzv. CSH gely. 

≡ Si – O – Si ≡ + OH– → [SiO2(OH)2]
2– . (7)

Pucolány ve vápenných omítkách vedou ke zvýšení pev-
nosti a zvýšení odolnosti proti působení vody a agresivních
činitelů, přičemž některé druhy pucolánově reagujících lá-
tek, jako je metakaolin nebo cihelná moučka, zvyšují sou-
časně porozitu omítky, což je výhodné z hlediska její pro-
pustnosti pro vodní páru a plynný oxid uhličitý. Uvedené
vlastnosti způsobují, že vápenopucolánové omítky mají
delší životnost než omítky čistě vápenné [12], [13]. 

Omítky, jejichž pojivé složky tvoří směs vápna a cemen-
tu, byly vyvinuty pro možnost kombinování výhod obou
pojiv. Portlandský cement začne s vodou reagovat okamžitě,
po 10 minutách se reakce zastaví na dobu 1,5–2,5 h. Na
povrchu zrn cementu se díky přítomnosti sádrovce v cemen-
tu vytvoří obal z ettringitu, který zabrání styku dalších mole-
kul vody s cementem. Teprve postupnou difúzí vody tímto
obalem začne reakce cementu s vodou za tvorby hydratova-
ných křemičitanů a hlinitanů vápenatých. Tyto hydratační
produkty, ačkoli jde o hydratované fáze, jsou ve vodě neroz-
pustné a stálé. Reakce slínkových minerálů s vodou jsou
v podstatě hydrolýzou s následující hydratací. Současně
nastává přesycování roztoku portlanditem, který se později
vylučuje v jemných krystalech, nejčastěji destičkového tva-
ru. Tento hydroxid dává pórovému roztoku v tuhnoucím
cementu alkalickou reakci (pH = 12,4). Většina portlanditu
je generována v prvních dvou periodách hydratace, tedy
v prvních 24 h po zamíchání. Malá část takto vzniklého hyd-
roxidu vápenatého dále reaguje s dosud nezreagovaným tri-
kalciumaluminátem za vzniku kalciumhydroaluminátů.
Zbylý hydroxid vápenatý, vzniklý hydratací cementu, karbo-
natuje za vzniku kalcitu. Také hydroxid vápenatý, který byl
součástí vápna v omítkové směsi, karbonatuje stejným způ-
sobem.

U tohoto typu omítky zaručuje rychlý vývin pevností pří-
tomný cement, takže omítka je již od začátku pevná v celé
hmotě. Asi do 28 dnů jsou cementová zrna hydratována a je
vytvořena spojitá sí� hydratačních produktů ve hmotě omít-
ky. Póry ve vápenocementové omítce mají menší průměr,
což následně vede k většímu odporu proti propustnosti vodní
páry a možnosti výraznějšího zavlhání vzlínající vodou z pod-
základí a vodou kondenzovanou z ovzduší. Menší množství
pórů ve vápenocementové omítce má za následek zvýšení
odporu proti difúzi CO2 do omítky. Díky tomu je postup
karbonatace pomalejší, než je tomu u čistě vápenných omí-
tek [14].

Faktory ovlivňující rychlost karbonatace
Velmi pomalý proces karbonatace významně ovlivňuje

koncentrace oxidu uhličitého v okolním vzduchu. Přeměna
hydroxidu vápenatého na pevnou strukturu uhličitanu vápe-
natého probíhá pouze za přístupu oxidu uhličitého, který
vniká do konstrukce z exteriéru. Z toho plyne, že zkarbona-

tovaná část omítky se vyskytuje při vnějším okraji omítky,
přičemž hloubka karbonatace závisí časově na koncentraci
oxidu uhličitého v ovzduší, nebo� oxid uhličitý difunduje
k hydroxidu vápenatému porézním systémem omítky. U líce
zdiva se ještě převážně vyskytuje hydroxid vápenatý.

Důsledkem postupu čela karbonatace dochází k tomu, že
v oblastech styku omítky se zdivem je omítka po dlouhou
dobu nejméně pevná. Malé množství CO2 difunduje poréz-
ním systémem zdiva, karbonatace tedy postupuje v menší
míře i směrem od zdiva. Experimentálně bylo například zjiš-
těno, že po dvou letech byla u líce zdiva stanovena 14% pří-
tomnost nazkarbonatovaného hydroxidu [15]. 

Dalším z faktorů, které významně ovlivňují průběh karbo-
natace vápenné omítky, je teplota. Ačkoliv obecně platí, že
rychlost chemických reakcí s rostoucí teplotou stoupá, roz-
pustnost CO2 ve vodě naopak klesá [16]. Snížení rychlosti
rozpouštění CO2 má za následek zpomalení postupu čela
karbonatace. Reakce probíhá nejrychleji při teplotě 10 ˚C
a její rychlost klesá se zvyšující se teplotou. Toho se dá vy-
užít při skladování vápenného hydrátu. Pokud totiž nelze při
uskladnění zajistit velice nízkou relativní vlhkost vzduchu
(např. ve velkých skladech surovin), dá se předčasné karbo-
nataci zabránit zvýšením teploty v daném místě. 

Vlhkost v materiálu je pro karbonatační proces nezbytná,
jelikož bez ní nemůže docházet k rozpouštění plynného CO2

v pórové vodě. Materiál však nesmí být plně saturovaný.
Pokud hodnota relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahu-
je 95 %, začíná docházet ke kapilární kondenzaci vody a pó-
ry se zaplňují kapalnou vodou. Ta způsobuje, že rychlost
difůze oxidu uhličitého se sníží asi desetinásobně, tím po-
klesne i rychlost karbonatace, nebo� se omezí rychlost přísu-
nu oxidu uhličitého k molekulám hydroxidu vápenatého.
Obráceně však přítomnost určitého množství vlhkosti v omít-
ce je podmínkou, aby karbonatace, jakožto iontová reakce,
mohla probíhat. Úplně vysušená směs s CO2, a podobně
i s jinými plyny, vůbec nereaguje. 

Na rozměrech pórů také závisí způsob, jakým molekuly
CO2 v omítce difundují. Ve větších pórech se šíří klasickou
Fickovou difúzí. Pokud je střední volná dráha molekul CO2

větší než poloměr pórů (d je menší než 0,045 μm), nastává
Knudsenova difúze [16]. 

Studie vlivů množství plniva na difúzi CO2 v cementu
ukázaly, že rychlost difúze klesá se zvyšující se koncentrací
jemných frakcí plniva. Při zvýšení obsahu písku nad 50 %
nastává prudké zrychlení difúze. To může být vysvětleno
vysokou porozitou vrstvy na přechodovém rozhraní mezi
plnivem a cementovou pastou. Tato vrstva má tlouš�ku zhru-
ba 20 μm a je přibližně třikrát poréznější než cementová pas-
ta. Při koncentraci písku do 40 % se tato vrstva přechodové-
ho rozhraní téměř nevyskytuje [15]. Obecně se dá říci, že
čím větší je koncentrace plniva v maltě, tím větší je porozi-
ta, čímž je urychlena difúze CO2 do omítky a karbonatace
probíhá rychleji.

Materiály
Vzorky materiálu byly připraveny z vápenného hydrátu

o velikosti částic 90 μm a označeny L90 (Vápenka Mokrá).
Z největší části, tj. 92,2–96,6 %, jsou tvořeny Ca(OH)2, zby-
tek představují příměsi a nečistoty, a to 0,4–1,5 % CO2, 
0,4–0,8 % MgO a 0,1–0,3 % SO3. Jako plnivo do omítek byl
použit tříděný křemičitý písek z Bratčic, namíchaný z frakcí
0,08/0,5 mm, 0,5/1 mm a 1/2 mm v poměru 1:1:1. Pucoláno-
vě aktivní přísadou byl metakaolin Mefisto K05 (České lup-
kové závody Nové Strašecí). Jde o vysoce aktivní, mikro-
jemně mletý pucolánový materiál, s velikostí částic 3-5 μm. 
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V článku je sledován proces karbonatace u modifikované
vápenné omítky s přídavkem metakaolinu (VOM). Pro po-
rovnání byla připravena také čistě vápenná omítka (VO).
Výchozí poměr jednotlivých složek v omítkové směsi byl
1:3:1 (pojivo:plnivo:voda). U omítky modifikované metaka-
olinem byl zvýšen poměr pojiva o čtvrtinu přidáním pucolá-
nové příměsi. 

Dále byly ověřovány tři komerčně vyráběné suché malto-
vé směsi, a to vápenocementová omítka, konkrétně jádrová
omítka Bauxit (VOC). Dále pak sanační vnější jemná omít-
ka Baumit 64 (VOS 1) a sanační podhoz Baumit 68 
(VOS 2). Vodní součinitel jednotlivých směsí byl upraven
podle požadavku na zpracovatelnost. Složení omítek je
popsáno v tab. 1.

Metody 
Po navážení složek na elektronických váhách byla omít-

ková směs připravena dle požadavků norem. Následně byly
směsi vkládány do dvou různých forem. Válcové formy
z PVC ∅ 7 cm o výšce h = 10 cm byly vymazány tenkou
vrstvou technického oleje a naplněny přibližně 1 cm pod
okraj. Hutnění probíhalo na zhutňovacím stole patnácti rázy.
Vzorky byly jednou denně vlhčeny rozprašovačem po dobu
tří dnů, a poté vyňaty z forem. Dalších 25 dní se nechaly zrát
při teplotě 22±5 ˚C a relativní vlhkosti vzduchu 40±10 %. 

Druhým typem forem byly malé tuby z PVC ∅ 3 cm
o výšce h = 5 cm. Směsí byly naplněny zhruba do poloviny,
a poté byla směs lehkým stlačením ruky zhutněna. Tento
postup byl již aplikován v práci Cultrona [13]. Vysychání
probíhalo za stejných podmínek jako u větších forem, tedy
při 22±5 ˚C a 40±10 % relativní vlhkosti. Tuby byly po dobu
vysychání pravidelně váženy s přesností 0,001 g. Přibližně
po 15 dnech již nedocházelo k výraznému poklesu hmotnos-
ti vlivem vysychání. Vzorky byly v těchto podmínkách po-
nechány po dobu 28 dnů, poté byly použity k experimentál-
ním účelům. 

Kolorimetrie
Přestože je k dispozici široké spektrum moderních metod,

pro detekování postupu karbonatace je nejčastěji používa-
nou metodou kolorimetrická analýza fenolftaleinem. Místo,
které po jeho aplikaci zůstane tmavě růžové (pH vyšší než
9), obsahuje vysoce alkalický portlandit. Nezbarvené části
indikují místa, kde zkarbonatoval na neutrální kalcit. Z toho-
to poznatku často vychází nesprávný závěr, že existuje ostrá
hranice mezi zkarbonatovaným a nezkarbonatovaným mate-
riálem [5], [6]. Bylo dokázáno, že čelo karbonatace tvoří
rozsáhlejší oblast, jejíž šířka a poloha se mění s postupující
karbonatací. Po aplikaci fenolftaleinu na čerstvě zlomený
vzorek barevná změna označí oblast nezkarbonatovaného
materiálu (obr. 1a, b).

Gravimetrie
Během karbonatace dochází u vápenných omítek ke zna-

telnému nárůstu hmotnosti. Cultrone a Sebastsian použili
gravimetrii k zaznamenávání hmotnosti CaCO3, který vzni-
kl v určitém časovém intervalu [13]. Omítky byly vystaveny
prostředí s vysokou koncentrací CO2, přičemž hmotnostní
rozdíly byly zaznamenávány po dobu třiceti dnů. Maximál-
ní hmotnosti všechny dosáhly do osmi dnů. Tato metoda
vyžaduje zachování konstantních teplotních a vlhkostních
podmínek ve zkušební komoře. Výhodou použití gravimet-
rie při zrychlených karbonatačních zkouškách je celková
doba pokusu. Ten při koncentraci vzdušného CO2 v řádu
několika procent může trvat několik hodin nebo dní. Výsled-
ky získané gravimetrií poskytují informace o množství zkar-
bonatovaného hydroxidu [13].

Výsledky měření a diskuze
Pro zjištění rychlosti karbonatace byly vzorky nejprve po

stranách a ze spodní strany opatřeny epoxidem, aby byl za-
ručen jednorozměrný transport CO2. Poté byly umístěny do
komory Nuire GT2000 při teplotě 30 ˚C a relativní vlhkosti
70±10 %. Rychlost postupu karbonatace byla měřena při
dvou různých koncentracích CO2, a to 10 % a 5 %. Při zrych-
lených zkouškách se běžně používají vysoké koncentrace,
řádově několik desítek procent. Průměrná koncentrace CO2

v městském prostředí je dle Dheillyho 225–300 ppm [4]. 
Vzorky byly po určité době vystavení atmosféře CO2

vyjmuty z komory a podélně ruční pilkou rozříznuty, zbytky
prachu štětcem očištěny a čerstvý řez pokapán 1% roztokem
fenolftaleinu v etanolu. Takto, pomocí kolorimetrické me-
tody, byla stanovena hloubka čela karbonatace jako průměr
z několika měření pro daný typ materiálu. Výsledky měření

vápno CL 90
Mokrá

písek 0/2mm
Bratčice

metakaolin
Mefisto k 05

voda

VO 4,8 14,4 – 4,8

VOM 4,8 14,4 1,2 5,5

VOC 7,2

VOS 1 6,3

VOS 2 7,0

40

35

35

Směs
Množství [kg]

 prefabrikovaná směs

Tab. 1. Složení vápenných omítek

Obr. 1. a – barevná změna vzorku po aplikování fenolftaleinu 
v závislosti na hodnotě pH, b – fenolftaleinová skvrna na vzorku
vápenné omítky vystavené po 48 h atmosféře s 20% koncentrací

CO2 (hranice je zde poměrně ostrá)

a) b)

Obr. 2. Hloubka čela karbonatace modifikovaných vápenných
omítek v závislosti na čase
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hloubky čela karbonatace v závislosti na čase pro koncentra-
ci CO2 = 10 % jsou zaznamenány na obr. 2, pro koncentraci
CO2 = 5 % na obr. 3. Z výsledků je zřejmé, že při zvýšení
koncentrace CO2 o dvojnásobek vzrostla u všech omítek její
rychlost zhruba o 20 %. 

Rychlost karbonatace byla u vápenné omítky a vápenné
omítky modifikované metakaolinem téměř stejná. Přídavek
metakaolinu způsobil jen malé zvýšení difúzního koeficien-
tu pro CO2. Všechny omítky vyrobené z komerčních směsí
naopak vykazovaly velmi rychlý postup čela karbonatace,
především vápenocementová omítka. Karbonatace celého
vzorku u ní nastala již po 72 h, zatímco u vápenné omítky a vá-
penné omítky modifikované metakaolinem nedosáhla tako-
vé úrovně ani po 820 h. 

U omítek, které vykazovaly velmi rychlý vývin karbona-
tace, byl zjištěn netypický tvar čela karbonatace proti vápen-
né omítce a vápenné omítce modifikované metakaolinem,
jejichž linie ohraničující čelo karbonatace je přímá. Přecho-
dová hranice mezi fenolftaleinem zbarvenou částí a nezbar-
venou nezkarbonatovanou částí je ostrá a velmi zřetelná.
U vápenocementových omítek VOS 1 a VOS 2 je tato hra-
nice již méně zřetelná. U velmi rychle karbonatující vápeno-
cementové omítky se čelo karbonatace jevilo jako velmi
nezřetelná oblast, kde sytě fialová barva zvolna přecházela
až k nezbarvené části zkarbonatované omítky. U této omítky
bylo ještě vypozorováno, že i ve zkarbonatovaných oblas-
tech se vyskytovaly malé oblasti, přibližně 0,5x0,5 mm,
které s fenolftaleinem reagovaly, tedy vykazovaly pH větší
než 9. Existence těchto malých nezkarbonatovaných zrn
mohla být způsobena dvěma důvody. Tím prvním může být
přítomnost určitého množství velkých zrn vápna obsaženého
ve vápenocementové směsi. Pokud jsou zrna vápna příliš
velká, mohou se krystaly Ca(OH)2 během karbonatace
pokrýt  pro plyny nepropustnou vrstvou kalcitu. Ta blokuje
přístup CO2 k Ca(OH)2 uvnitř těchto zrn. Kapalný fenolfta-
lein prosákne dovnitř tohoto smíšeného zrna, reakcí se zása-
ditým Ca(OH)2 zfialoví, a poté obarví celé toto smíšené kal-
citově-portlanditové zrno. Druhým důvodem existence těch-
to malých nezkarbonatovaných zrn je neustálý vznik port-
landitu v průběhu hydratace cementu. Hydratace může trvat
až dva roky [15]. Vzorky vápenocementové omítky použité
pro zrychlené zkoušky karbonatace dosáhly v době aplikace
fenolftaleinu maximálního stáří 40 dní. Hydratace tou dobou
stále produkovala významné množství portlanditu. U čer-
stvých cementů navíc hydratuje velké množství alitu, při-
čemž dochází ke třikrát větší produkci portlanditu v po-
rovnání s pomaleji hydratujícím belitem [15]. Díky tomuto
jevu může docházet u všech komerčních směsí obsahujících

cement ke značnému zkreslení výsledků měření postupu
karbonatace. 

Při ověřování průběhu karbonatace pomocí gravimetrie
vykázaly vzorky po sedmi dnech experimentu (cca po 168 h)
hmotnostní přírůstky v řádu několika procent. Po této době
byly v oblasti chyb měření, experiment byl tedy ukončen.
Největší celkovou změnu hmotnosti dosáhly vápenné omít-
ky VO a VOM, což bylo způsobeno vysokým obsahem
Ca(OH)2. Zároveň nabyly maximální hmotnosti nejpomale-
ji. Sanační vápenocementové omítky typu VOS 1 a VOS 2
vykázaly menší hmotnostní přírůstky, zato však karbonato-
valy o poznání rychleji. Vápenocementová omítka typu
VOC vykázala nejmenší hmotnostní přírůstek, což značí
velmi malý obsah Ca(OH)2. Zároveň však nabyla maximál-
ní hmotnosti nejrychleji.

Hmotnostní přírůstky v čase pro CO2 = 10 % jsou zazna-
menány na obr. 4, pro CO2 = 5 % na obr. 5. Gravimetrická
měření byla provedena i u referenčních vzorků. Ty po 60 dnech
vykázaly maximální hmotnostní přírůstky v řádu desetiny
procenta, karbonatace u nich tedy byla zanedbatelná. Z toho
vyplývá, že vysoká koncentrace CO2 výrazně ovlivňuje
rychlost karbonatační reakce. U velmi rychle karbonatují-
cí vápenocementové omítky VOC se čelo karbonatace
jevilo jako velmi nezřetelná oblast, kde sytě fialová barva
zvolna přecházela až k nezbarvené části zkarbonatované
omítky.

Závěr
V článku byla teoreticky rozebrána problematika karbona-

tace různých typů omítek, vlivy na tento proces a metody
sledování jejího průběhu. U modifikovaných vápenných a vá-

Obr. 3. Hloubka čela karbonatace modifikovaných vápenných
omítek v závislosti na čase

Obr. 4. Vývin váhových přírůstků při koncentraci  CO2 = 10 % 

Obr. 5. Vývin váhových přírůstků při koncentraci  CO2 = 5 %
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penocementových omítek dochází v prostředí obsahujícím
CO2 nejen k vlastní pucolánové reakci, ale také ke karbona-
taci přítomného hydroxidu. Rychlost obou konkurenčních
dějů je ovlivněna složením materiálu, relativní vlhkostí,
koncentrací CO2 a řadou dalších parametrů. Karbonatační
proces byl sledován kolorimetrickou a gravimetrickou meto-
dou. Při tomto měření bylo dokázáno, že hodnota difúzního
koeficientu pro CO2 v maltě se v průběhu karbonatace mění.
Gravimetrická měření dynamiky karbonatačního procesu
korespondovala s měřením rychlosti karbonatace kolorime-
trickou metodou pomocí fenolftaleinového indikátoru, při-
čemž komerční vápenocementové směsi vykazovaly ně-
kolikanásobně rychlejší vývin karbonatace.

Rychlost karbonatace byla u vápenné a modifikované
vápenné omítky téměř shodná, přičemž přídavek metakaoli-
nu vedl k nepatrnému urychlení difúze CO2. Naopak všech-
ny omítky vyrobené z komerčních směsí vykazovaly velmi
rychlý postup čela karbonatace, zejména vápenocementová
omítka. Sledování hmotnostních změn vzorků omítek vedlo
ke zjištění, že vysoký obsah Ca(OH)2 u vápenných omítek
způsobil největší změny hmotnosti. Zároveň byl tento nárůst
velice pomalý proti hmotnostním změnám, které vykazova-
ly vápenocementové směsi. Sanační vápenocementové omít-
ky vykázaly sice nižší hmotnostní přírůstky z důvodu nižší-
ho obsahu Ca(OH)2, avšak karbonatovaly o poznání rychleji. 

Experimentální data získaná pomocí zrychlených karbo-
natačních zkoušek budou sloužit jako vstupní hodnoty do
matematických modelů vycházejících z fyzikálně-chemické
podstaty probíhajících dějů. Při studiu karbonatace vápenopu-
colánových a vápenocementových omítek je nutné zohlednit
kromě přesné koncentrace výchozích látek a produktů také
difúzní odporový koeficient, jež je funkcí relativní vlhkosti
a tlaku vodních par, a reakční rychlost, která je funkcí kon-
centrace CO2, pórovitosti Ca(OH)2, relativní vlhkosti a tep-
loty. 

Článek vznikl za podpory projektu MSM 6840770031
MŠMT a projektu MEB 0810126.
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