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Odezva tribun na zatížení davem s využitím Monte
Carlo simulace

Ing. Ondřej ROKOŠ
prof. Ing. Jiří MÁCA, CSc.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

1. Úvod
Článek volně navazuje na [7], odkud vyplynulo doporuče-

ní modelovat pasivní dav s využitím biodynamických mode-
lů člověka, dav aktivní prostřednictvím generátorů zatížení
k tomu určených. Výsledky byly získány porovnáním dvou
modelů, a to systému se dvěma stupni volnosti (2DOF) a
systému s jedním stupněm volnosti (SDOF). V prvním pří-
padě byli divák i konstrukce nahrazeni jedním supněm vol-
nosti. V závislosti na hmotnostním poměru γ = mh/ms, kde
mh značí hmotnost příslušející publiku a ms hmotnost samot-
né konstrukce, byly sledovány změny vlastních fekvencí,
útlumů a modálních hmotností. Ve druhém případě byl dav
nahrazen přidanou diskrétní hmotou a celá soustava modelo-
vána jako SDOF. Oba přístupy vykazovaly velmi omezené
oblasti shody v případě odezvy na vynucené kmitání, odkud
vyplynulo první doporučení. Krátce byla též naznačena spe-
cifika zatížení aktivním davem, která nelze dostatečně
zachytit rozvojem v několik prvních harmonických Fourie-
rovy řady a budou dále podrobněji diskutována.

Již u výše zmíněných systémů bylo porovnání možné
pouze za jistých restriktivních předpokladů. Prvním z nich je
prostorová stacionarita jak aktivní, tak pasivní části davu.
Tím se řešená problematika odlišuje od konstrukcí lávek pro
pěší aj., kde zatížení s časem mění též svou polohu. Bude-
me-li dále předpokládat natolik časově omezený kontakt
aktivního diváka s podkladem, aby nedocházelo k ovlivnění
vlastností konstrukce, jako jsou hmotnost, tuhost či útlum,
můžeme jej reprezentovat časově závislým zatížením. Před-
poklad se ukazuje správný pro frekvence skákání 2 Hz a vyš-
ší, jak bylo experimentálně ověřeno např. v [3]. Pasivní dav
můžeme nahradit biodynamickými modely za předpokladu
neustálého kontaktu diváka s podkladem.

Celá problematika má do značné míry náhodný charakter.
Matematickou formulaci lineárního problému provedeme
diskretizací metodou konečných prvků a zapíšeme systé-
mem diferenciálních rovnic

M(λ)νν̈ (t,λ) + C(λ)νν· (t,λ) + K(λ)νν  (t,λ) = f (t,λ), (1)

kde zdroje náhodností a nejistot explicitně zdůrazňujeme pa-
rametrem λ, časovou závislost parametrem t. V tomto speci-

fickém případě rozdělíme nejistoty do skupin:
– pravá strana systému rovnic - náhodný proces 

zatížení f(t, λ),
– charakteristiky biodynamických modelů člověka -

náhodnost matic K(λ), M(λ) a C(λ),
– velikost aktivní, resp. pasivní části davu,
– rozmístění aktivní, resp. pasivní části davu na konstrukci.

O každém zdroji nejistot lze diskutovat a uvážit jeho vliv
na odezvu. Pro další zjednodušení pokládejme parametry
konstrukce za deterministické.

2. Přímá simulace
Simulace Monte Carlo (dále MC) představuje vcelku

obecnou metodu pro řešení problémů s náhodnými daty.
Uplatní se v případě, že máme k dispozici algoritmus pro
řešení odpovídajícího deterministického problému a známe cha-
rakteristiky náhodných veličin, resp. funkcí. Její významné
omezení představuje výpočetní náročnost spojená s genero-
váním dostatečného počtu náhodných veličin a řešením rov-
nic popisujících problém. Jednotlivé kroky shrneme:

– generování náhodných proměnných a funkcí,
– výpočet řešení deterministických problémů,
– statistické zpracování výsleků.

Těmto bodům v případě praktického návrhu a posouzení
předcházejí:

– vstupní údaje konstrukce geometrické, materiálové apod.,
– statická a dynamická analýza samotné konstrukce,
– výběr vhodných modelů pasivního davu na základě vlast-

ních frekvencí.

Statisticky zpracované výsledky simulace vyhodnotíme
z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti (RMS –
efektivní hodnota, VDV – velikost vibrační dávky atd.). 

2.1. Generování náhodných proměnných a funkcí
Pro jednoduchost uvažujme zatížení působící ve svislém

směru bez vodorovných účinků, stejně tak výchylky biody-
namických modelů pasivního davu omezme na svislé.
Máme-li syntetický proces zatížení, není již složité získat

Stanovení odezvy konstrukcí tribun je i při poměrně dobré znalosti zatížení či biodynamických modelů člověka
obtížnou záležitostí. Článek krátce shrnuje jednotlivé aspekty a podává řešení založené na simulaci Monte Carlo. Tu
demonstruje jednoduchým příkladem a porovnává se zjednodušujícími postupy, jež jsou založeny na částečném rozvo-
ji zatížení do Fourierovy řady s modely pasivního diváka jako diskrétní hmoty.

The response of grandstands loaded by spectators using the Monte Carlo simulation

The grandstand structure response estimation can be a difficult issue although quite accurate descriptions of dynamic
loads and biodynamic models of spectators are known. The article briefly describes particular aspects and suggests a
procedure based on the Monte Carlo simulation, which is compared with simplified methods. These employ the Fourier
series expansion for the applied load and rigid masses of spectators.
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vodorovné účinky, např. hodnotou 6 % vertikálních sil, jak
uvádí norma [1], resp. 20 %, jak vyplývá z měření jedné
osoby v [8]. Obdobně můžeme uvažovat modely pasivních
diváků rovinné či prostorové místo jednorozměrných. Zdů-
razněme, že při celkovém počtu N simulací MC budeme
generovat N·nA náhodných procesů zatížení a N·nP·kP náhod-
ných parametrů. Zde nA, resp. nP, označuje počet aktivních,
resp. pasivních diváků, kP počet náhodných parametrů popi-
sujících biodynamický model. K získání přesnější představy
o odezvě bude nutné provést alespoň tisíce realizací.

2.1.1. Pravá strana systému rovnic – náhodný proces zatížení
Popisem časového průběhu zatížení se zabývá mnoho

článků s různými přístupy. Z novějších jmenujme [12], kde
lze nalézt generátor pro diskrétní hodnoty frekvencí skákání
1,5; 2,0; 2,67; 3,5 Hz, resp. [11], kde autoři uvádějí generá-
tor pro frekvenční pásmo v rozsahu 1,4-2,8 Hz. Za nejvý-
znamnější druh zatížení je obecně považováno periodické
synchronizované skákání skupiny osob. Jeden proces sestá-
vá z posloupnosti silových impulsů umístěných na časové
ose s periodami úměrnými frekvenci skákání. Tvary impul-
sů vykazují závislost na frekvenci zachycenou (obr. 1).
Zatímco impulsy s frekvencí vyšší než 2 Hz lze aproximovat
částmi goniometrických funkcí či jejich mocninami, impul-
sy odpovídající nižším frekvencím 1,4-2,0 Hz vyžadují slo-
žitější popis. Ten může být založen na lineární kombinaci
Gaussových funkcí [10] či na analogii s řešením odezvy
SDOF s časově proměnnou hmotností [9].

Obr. 1. Kvalitativní závislost tvaru impulsu na frekvenci
a – 1,5 Hz, b – 2,0 Hz, c – 2,67 Hz, d – 3,5 Hz

Pro tvorbu syntetického zatížení použijeme postup uvede-
ný v [12]. K aproximaci silových impulsů všech frekvencí
skákání je užito goniometrických funkcí cos2, jejichž umís-
tění v čase autoři popisují hodnotou v těžišti. Myšlenka
generátoru spočívá ve sledované lineární závislosti mezi
umístěním předchozího a stávajícího impulsu upravená o ná-
hodnou odchylku. S předpokladem zachování hybnosti se
velikost impulsu stane funkcí časového umístění. Generova-
né průběhy s frekvencí 2,67 Hz normované tíhou diváka
zachycuje obr. 2a, jejich obrazy ve frekvenčním spektru obr.
2b. Jelikož jsou impulsy pro všechny frekvence skákání
aproximovány stejně, bude časový záznam ostatních frek-
vencí prakticky totožný s obr. 2a. Obdobně obrazy ve frek-
venčním spektru budou shodné, tedy s rostoucím pořado-
vým číslem harmonické bude klesat její význam. To je však
v rozporu se skutečností, viz obr. 2a, kdy druhá, resp. třetí,

harmonická může být významnější než první, resp. druhá.
Odtud vyplývá použitelnost generátoru pro frekvence skáká-
ní 2,5 Hz a vyšší.

Obr. 2. Ukázka trojice generovaných procesů zatížení založených na [12]
a – zatížení normované tíhami, b – obrazy ve frekvenčním spektru

Při zatížení skupinou osob byl sledován fenomén synchro-
nizace, který se dá vyjádřit jako nemožnost dokonalého zko-
ordinování jednotlivých diváků při zatížení s určitou frek-
vencí. Míru synchronizace vyjadřujeme poměrem sledova-
ného zatížení k zatížení za předpokladu dokonalé souhry.
Užitý model dosahuje hodnoty 0,82 pro malé i velké skupi-
ny (10, resp. 4 000 osob). Pro porovnání uve�me poměry
měřené: 0,53; 0,81; 0,65, viz [14] (10 osob).

Složitější modely [11] předpokládají nesymetrické funkce
silových impulsů a zobecňují časové uspořádání. Veškeré
generátory produkují zatížení normované tíhami diváků,
které lze snadno doplnit z jiných zdrojů [6]. Zdůrazněme, že
použití několika dominantních členů Fourierova rozvoje
nemusí vést k uspokojivým výsledkům.

2.1.2. Charakteristiky dynamických modelů člověka

V zájmu jednoduchosti se omezíme na jednorozměrné
modely. Ty postačují s jedním či dvěma stupni volnosti
zapojenými sériově, paralelně, popř. s přidanou pevnou
hmotou. Jejich parametry lze v nejjednodušším případě uva-
žovat deterministické, viz tab. 1, popř. [13]. V obecném pří-
padě však jde o náhodné veličiny, charekteristiky získané
statistickým zpracováním dat uvedených v [15] z měření
60 osob shrnuje tab. 2. Celkovou hmotnost jednotlivých bio-
dynamických modelů lze doplnit např. z [6]. Význam para-
metrů přibližuje obr. 3. Poznamenejme, že v případě mode-
lů s více stupni volnosti parametry typicky nereflektují jed-
notlivé části lidského těla, avšak jsou odvozeny z nejlepší
shody diskrétního modelu s měřenými daty. Modální cha-
rakteristiky popisují hlavní frekvence kmitání lidského orga-
nizmu jako celku ve svislém směru. Příslušné vlastní tvary
odpovídají podélným vibracím kostry a smykovým vibracím
tkání společně s vnitřními orgány.

a) b)

c) d)

a)

b)
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Obr. 3. K významu jednotlivých parametrů z tab. 1

Tab. 1. Parametry biodynamických modelů [13]

Tab. 2. Střední hodnoty μ, směrodatné odchylky σ netlumených vlast-
ních frekvencí a poměrných útlumů biodynamických modelů  [12]

2.1.3. Velikost aktivní, resp. pasivní části davu
Při řešení této otázky lze zjednodušeně uvážit předpoklá-

dané využití objektu, parametr odhadnout a považovat za
vstupní. V opačném případě představu poskytne výpočet
celkově obsazené konstrukce aktivním davem či pouze v kri-
tických místech bez přítomnosti davu pasivního. To povede
k extrémní odezvě v předem zvoleném bodu.

2.1.4. Rozmístění aktivní, resp. pasivní části davu 
na konstrukci

Budeme-li předpokládat obsazení konstrukce pouze aktiv-
ním davem předem neurčené velikosti, můžeme nalézt či
odhadnout rozmístění a počet diváků, jež vyvolají extrémní
výchylku v předem zvoleném bodu. Pro tyto účely aproxi-
mujeme zatížení Fourierovou řadou

(2)

kde G značí vlastní tíhu diváka, f– frekvenci skákání, rk am-
plitudy dílčích harmonických, φφ ∈ [–π, π] fázové posuny a
nharm počet použitých harmonických. Hodnoty prvních šesti
harmonických pro normální způsob skákání r = (9/5; 9/7;
2/3; 9/55; 9/91; 2/15), φφ = (–π /3; –2π /3; –π ; 2π /3; –2π /3;
–π ) bylo přejato z [4], kde autoři uvádí též hodnoty pro in-
tenzivní a lehký aerobik. Uvažujme dále G = 1, tedy zatíže-
ní normované vlastní tíhou. Jelikož budeme pracovat s Fou-
rierovými řadami v komplexním tvaru, připomeňme vyjá-
dření goniometrické funkce

(3)

čemuž odpovídají jednostranná, resp. oboustranná spektra
{reiϕ}, resp. {reiϕ/2; re–iφφ/2} pro příslušné frekvence {f–} a
{f–;–f–} či spektrální hustoty reiφδ (f – f–), resp. r/2 [ reiφδ (f –
f–) + re–iφδ (f + f–)] při použití Fourierovy transformace. Zde
symboly Re a Im značíme reálnou a imaginární část kom-
plexního čísla, symbolem i komplexní jednotku.

První odhad založíme na dominantní harmonické, kterou
získáme z funkce frekvenční odezvy FRF (Frequency Res-
ponse Function). Jde vlastně o nalezení frekvenčně závislé
příčinkové funkce. Získáme ji Fourierovou nebo Laplaceo-
vou (pro p = i2πf ) transformací rovnice (1)

(4)

Má-li dané periodické zatížení frekvenci f– a jednotkovou
amplitudu, např. F(t) = cos(2π f–t), stanovíme ustálené řešení
(1) prostřednictvím (42), kde f^(f–) má na zatížených pozicích
příslušné obrazy, např. δ ( f – f–) pro jednostrannou spektrál-
ní hustotu. Absolutní hodnoty m-tého řádku H chápeme jako
příčinkovou čáru posunů m-tého kódového čísla od umístě-
ní jediné síly v bodu n, kde n označuje n-tý sloupec, čili
prvek Hmn. Je-li f– = fk, kde fk značí k-tou vlastní frekvenci
kmitání konstrukce, odpovídají výše popsané hodnoty
pořadnicím k-tého vlastního tvaru, přičemž je nutno respek-
tovat fázová posunutí Ψ = arctan(ImHmn/ReHmn). Pokud nás
zajímají výchylky m-tého kódového čísla pouze od zatížení
diváků, probíhá index n množinu jejich možného umístění I
= (I1, I2, ..., InA

), kde nA značí celkový počet pozic pro umís-
tění diváka a Ip kódové číslo p-té pozice diváka. Harmonic-

μ σ μ σ μ σ μ σ

muž sedící 5,1 0,58 9,3 2,01 0,311 0,1011 0,437 0,4341

žena sedící 5,3 1,06 9,2 2,85 0,385 0,149 0,317 0,1163

dítě sedící 5,2 5,16 15,9 24,2 0,375 0,3923 0,312 0,3635

člověk stojící 5,8 0,54 12,6 2,34 0,331 0,0721 0,459 0,1721

Pozice  
Parametry

Vlastní frekvence, 
netlumené [Hz]

Poměrné útlumy

f 1 f 2 ξ1 ξ2

�

cos Re

,

,
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kou k^, jež vede na extrémní odezvu kódového čísla m získá-
me nalezením maxima

max{max[rk|Hmn(2πkf–)|]}. (5)
k           n

Příslušný vektor Hmn(2πk^f–), kde n ∈ I a m, k^ pevné může-
me rozložit na dvě disjunktní části: odezva v daném bodě je
ve fázi se zatížením či v protifázi. Tomu odpovídají úhly
fázového posunu odezvy |φ | < π /2 či |φ | > π /2, což popisuje
znaménko reálné části ReHmn, tedy znaménko cosφ. Vzájem-
ným porovnáním součtů

Σ |Hmn(2πk^f–)| respektive       Σ |Hmn(2πk^f–)
(n,sgn(ReHnm)>0)                                                              (n,sgn(ReHnm)<0)

zjistíme, která z částí způsobí větší amplitudu výchylky.

Ustálená odezva v daném bodě je periodickou funkcí s peri-
odou první, tedy nejnižší harmonické. Extrémní výchylku
lze tedy nalézt u druhého odhadu její parametrizací proměn-
nou η ∈ [0,2π]. Řešení provedeme numericky. Sestavme
matice D, E a G

(6)

o rozměru nA × nharm, které nesou postupně informaci o pořa-
dovém čísle, amplitudě a fázovém posunu harmonické vstup-
ního zatížení. Sestavme dále matici 

, (7)

jež má v jednotlivých sloupcích umístěny řádky funkce frek-
venční odezvy vyhodnocené pro dílčí harmonické 1, 2, …,
nharm. Řádky odpovídají kódovým číslům možného umístění
diváka I1, I2, ..., InA

. Parametrizace nabývá tvaru

(8)

kde symbol : značí násobení po prvcích (H~:E)mp = H~mp Emp a
(ei(ηD+G))mp = ei(ηDmp+Gmp), v obou případech přes indexy m, p
nesčítáme, jde tedy o násobení matic po prvcích. Dále sečte-
me reálné části sloupců v rovnici (8), viz (3), tedy u = um =

Re . Složky um mají význam výchylky bodu m od

všech harmonických zatížení aplikovaného v uzlu p ∈ I při
hodnotě parametru η. Pro každé pevné η lze disjunktně roz-
ložit množinu možného umístění aktivního davu na část ve
fázi a protifázi s následným výběrem té, která vede k extrém-
ní výchylce. Postup je obdobný metodě založené na domi-
nantní harmonické. Kvalita řešení závisí na užité velikosti
kroku Δη. Tu bude třeba kontrolovat periodou nejvyšší har-
monické tak, abychom stále postihli její průběh, viz např.
Nyquistovo kritérium fη > 2nharm, kde nharm značí počet pou-
žitých harmonických a fη vzorkovací frekvenci η, tedy Δη <
1/2nharm. Ve vzorcích se objevuje pouze násobení a sčítání
komplexních matic, můžeme tedy předpokládat celkovou
nenáročnost algoritmu.

Ve výše uvedených postupech vystupuje funkce H pro
pevně zvolené m, což odpovídá díky symetrii jednomu její-
mu řádku nebo sloupci. Ten dostaneme při pevné frekvenci
f– řešením soustavy

[–(2π f–)2 M + i2π f–C + K]hm = Dhm = em, 

kde hm značí m-tý řádek, resp. sloupec, matice D–1 = H a em

nulový vektor mající na m-té pozici jedničku. Má-li systém
ndof stupňů volnosti, stanovíme takto všech ndof příčinků. To
však není nutné: počet možných pozic diváka nA je mnohem
menší. Lze užít metod pro výpočet pouze vybraných prvků
vektoru hm, viz např. [5].

Známe-li předem velikost aktivního davu, postupujeme
stejně s tím, že uvažujeme omezený počet pozic s ohledem
na velikost jejich odezvy. Situace se však značně zkompli-
kuje přítomností pasivního davu, což zde nebudeme rozvá-
dět. V neposlední řadě přichází v úvahu náhodné rozmístění
s rovnoměrným rozdělením, popř. kumulace s využitím
váhových funkcí (jiné druhy rozdělení).

2.2. Výpočet řešení pro vygenerovaná data
Integrací systému pohybových rovnic (1) diskretizované

konstrukce získáme řešení. Jelikož v průběhu simulace bude
třeba provést N řešení, kde N značí počet realizací MC, bude
vhodné výpočet urychlit. Toho lze dosáhnout např. částeč-
ným rozvojem do reálných vlastních tvarů či iterací.

Integraci v časové oblasti provedeme Newmarkovou,
HHT či jinou z dostupných metod. Pasivní dav popisují sub-
matice rozšířených matic K, M a C o příslušný počet stupňů
volnosti. V důsledku neproporcionálního tlumení biodyna-
mických modelů vychází část matice útlumu neproporcio-
nální a nelze provést rozvoj do vlastních tvarů v plné míře.
S využitím Schurova dopňku lze však úlohu řešit jako sdru-
ženou a použít částečného rozvoje. Pro Newmarkovu inte-
grační metodu obdržíme v každém časovém kroku soustavu

(9)

kde jsme pro jednoduchost označili hodnoty uzlových
zrychlení v i-tém kroku νν̈ i. Efektivní matici tuhosti a efek-
tivní vektor pravé strany zapíšeme

(10)

kde α, δ značí koeficienty metody a h délku časového kroku.
Pro konstantní zrychlení a přesnost druhého řádu volíme α =
1/4, δ = 1/2. Rozepsáním (9) do bloků získáme

(11)

kde submatice s indexy S, resp. H, přísluší konstrukci, resp.
divákům. AHH je diagonální nebo pásová s neproporcionál-
ním útlumem a ASH = AT

HS. Submatice ASS má pásový tvar
s možností transformace do modálních souřadnic. Z druhé
rovnice soustavy (11)

(12)

dosadíme do první

(13)

a následnou transformací do modálních souřadnic yi převe-
deme na tvar

(14)

�
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Zde

(15)

kde V značí reálnou modální matici prázdné konstrukce s neig

vlastními tvary. Matice soustavy (14) je plná, avšak rozmě-
ru neig × neig. Výchylky a rychlosti vypočteme ze vztahů

(16)

Shrňme řešení částečným rozvojem: rozložení (101,2) dle
(11) a výpočet (151,2,3) s následným řešením (14). Veličiny
s indexem i je nutné řešit v každém časovém kroku. Zrych-
lení konstrukce vypočteme z (154) a následně dosadíme do
(12). Odtud získáme hodnoty zrychlení biodynamických
modelů. Použitím (16) dostaneme výchylky a rychlosti sys-
tému jako celku.

Výpočet lze provést též iterací. Rozepsáním (1) způsobem
obdobným (11) máme

(17)

kde fH = 0 ze zřejmých důvodů. Soustavu (171) transformu-
jeme modální maticí samotné konstrukce do diagonálního
tvaru, (172) již v diagonálním tvaru je – biodynamické mo-
dely s jedním stupněm volnosti, popř. má pásový tvar s ne-
proporcionálním útlumem a nelze již výhodněji upravit. Ča-
sovou integrací (171,2) získáme řešení. S ohledem na lineari-
tu rovnice konvergují ve dvou krocích. Příklady ukazují, že
tento způsob je výpočetně náročnější než užití prvního. Bude
však jednodušší na implementaci.

U diskutovaných přístupů byl vždy použit rozvoj do reál-
ných vlastních tvarů, jelikož očekáváme malé hodnoty tlu-
mení konstrukce. Další možností je využití komplexních
tvarů kmitání, a tím se vypořádat s neproporcionálním útlu-
mem. Nevýhoda této metody však spočívá v tom, že jednot-
livých vlastních tvarů se účastní dynamické modely pasiv-
ních diváků, kterých může býti na konstrukci mnoho. Tím
dochází k nadměrnému navýšení celkového počtu vlastních
tvarů nutných v rozvoji. Efektivita obou přístupů závisí pře-
devším na neig počtu vlastních tvarů v rozvoji, poměru stup-
ňů volnosti diváků a konstrukce, také na použitém biodyna-
mickém modelu.

2.3. Statistické zpracování výsledků
Výstup představuje skupina časových funkcí jednotlivých

stupňů volnosti, pro které stanovíme libovolné z hodnot
RMS, VDV apod. [2], popř. pravděpodobnosti překročení
mezních hodnot, histogramy četností. Lze provést výpočet
špičkových výchylek a zrychlení, rozdělení maxim, rychlos-
tí překročení úrovně atd. pro odhad únavy konstrukce.

3. Numerický příklad
V této části popsaný postup aplikujeme na jednoduchém

příkladu. Máme prostý nosník, jenž je diskretizován třemi
prutovými prostorovými prvky Mindlinova typu. Geometrii
a první tři svislé rovinné vlastní tvary kmitání zachycuje obr. 4.
Nepočítáme-li koncové body uložení, máme tři pozice s kó-

dovými čísly 1, 2 a 3 pro umístění diváků, n ∈ I = (1, 2, 3),
hmotnostní poměr γ = 0,1.

Obr. 4. Geometrie konstrukce s vlastními tvary kmitání
a – geometrie, b – vlastní tvary

Obr. 5. Prvky funkce frekvenční odezvy Hmn(f) pro m = 1, n = 1, 2, 3,
prázdná konstrukce

Obr. 6. Prvky funkce frekvenční odezvy Hmn(f) pro m = 1, n = 1, 2, 3,
obsazená konstrukce

Pro jednoduchost volíme jeden bod, jehož odezvu budeme
analyzovat, zbývající bychom provedli obdobně. Nech
 je
jím uzel s kódovým číslem m = 1. Obrázek 5 zachycuje frek-
venční závislosti vybraných prvků FRF prázdného nosníku
– plná čára odpovídá Rayleighovu tlumení s hodnotami
poměrných útlumů ξ1 = 0,005, ξ2 = 0,008 pro první a druhý
svislý vlastní tvar kmitání, čárkovaná netlumené konstrukci.
Z obrázku vyčteme hodnoty vlastních frekvencí, skutečnost,
že bod 2 je uzlem druhého vlastního tvaru a fázové posuny
při harmonickém buzení. Stejné funkce nyní pro porovnání za
přítomnosti trojice pasivních diváků dle Coermanna (tab. 1)
zachycuje (obr. 6). Odtud je zjevná celkově menší odezva
společně s posunutím a zhlazením rezonančních vrcholů.
Míru změny tlumení vlastních tvarů kmitání zachycuje tab.
3, kde jsou také uvedeny hodnoty sedmi vlastních frekvencí.
Svislým ohybovým tvarům odpovídají pořadová čísla 1, 2, 3
a 6. Poznamenejme, že v tab. 1, resp. tab. 2, jsou uvedeny
hodnoty viskózních útlumů jednotlivých stupňů volnosti bio-
dynamických modelů, které jsou odvozeny na základě nej-

,

,

a)

b)
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lepší shody s měřenými daty. Tento útlum je zřejmě nepro-
porcionální. Na druhé straně konstrukce je tlumena Rayleig-
hovým proporcionálním útlumem. Řádky tab. 3 tedy popisu-
jí, do jaké míry přítomnost pasivních diváků ovlivní útlumy
příslušející vlastním tvarům kmitání konstrukce. Tvary 4-7
jsou beze změny, zatímco tvary 1-3 ve frekvenčním rozsahu
vlastního kmitání biodynamického modelu jsou tlumeny
více. Diváci mají tedy pozitivní vliv na útlum celého systé-
mu. Upozorněme však, že mohou nastat situace opačné, kdy
dochází ke snížení útlumu, tzv. podtlumení v důsledku
pasivního davu. Na tlumenou prázdnou konstrukci aplikuj-
me zatížení s frekvencí f– = 2,67 Hz. Hodnoty FRF pro jed-
notlivé harmonické shrnuje tab. 4, kde koeficienty rk normo-
vaného zatížení již byly uvedeny v části 2.1.4. Statické
výchylky odpovídající k = 0 uvádíme pro úplnost.

Tab. 3. Porovnání poměrných útlumů ξj pro prázdnou a plně
obsazenou konstrukci v závislosti na vlastních frekveních fj [Hz]

Tab. 4. Funkce frekvenční odezvy Hmn (f
–
)·10–3

pro první tři harmonické

Postupně uplatníme dvě popsané alternativy odhadu roz-
místění aktivních diváků. Hledáme stav s extrémní absolut-
ní dynamickou odezvou, tedy za absence pasivního davu bez
uvažování statické složky zatížení.

� Odhad založený na dominantní harmonické

Vyberme harmonickou, která způsobí nejvýznamnější
odezvu v bodě 1. Z tabulky 4 vypočteme, že podmínku (5)
splňuje k^= 3. To vychází z fyzikální skutečnosti, že třetí har-
monická je v rezonanci s druhou vlastní frekvencí kmitání:
2/3·12,43 = 8,29 > 9/5·4,55 = 8,19 > 9/7·0,98 = 1,26. Z řádku
třetí harmonické v tab. 4 vidíme, že zatížení aplikované v
uzlech 1 a 2 vybudí odezvu v protifázi k odezvě zatížení
aplikovaného v bodě 3: cos(–0,795π) = –0,8; cos(0,999π) =
–1; cos(0,209π) = 0,792. Vzhledem k odhadům 12,43 + 0,3
= 12,73 > 12,23 vyplývá odtud umístění zatížení do uzlů 1 a
2. Odhad výchylky založený na třetí harmonické v1 =
2/3·12,73 = 8,49 mm. S využitím zbývajících harmonických

a součtem jejich amplitud = 22,78 mm.

• Řešení založené na parametrizaci periody první harmonické

Stejně jako v předchozím případě využijeme první tři har-
monické. Diskretizaci proměnné η uvažujeme s krokem 
Δη = 0,01 < 1/(2·3) = 0,167. Sestavíme matice D, E, G a H~

(18)

.

Matice U v (8) nabývá pro η = 0,277π hodnot

. (19)

Součtem reálných částí sloupců získáme u = (–12,87; –9,03;
0,69)T mm, což dává absolutní extrémní výchylku v1 = 12,87
+ 9,03 = 21,9 mm pro obsazené pozice 1 a 2. Tato hodnota
odpovídá také přesnému řešení výchylky bodu 1 ustáleného
kmitání při zatížení v uzlech 1 a 2.

V krátkosti naznačíme odhad pravděpodobnosti výskytu
nejhoršího rozmístění. Je mnoho alternativ, které bychom
mohli uvážit a
 již s použitím pouze aktivního, nebo smíše-
ného davu. Předpokládejme však, že na konstrukci máme n
pozic pro diváky, a víme, že vhodným obsazením k z nich

vybudíme absolutní extrém. Možností rozmístění je ,

tedy pravděpodobnost výskytu P = 1/ . Pro n = 30 

a k = 15, P = 6·10–9, prakticky nula. Pravděpodobnost, že
extrému bude dosaženo pro prázdnou či plně obsazenou
konstrukci aktivním davem je u běžných konstrukcí malá.

Porovnejme nyní ustálené výchylky v1 uzlu 1 v závislosti
na aproximaci zatížení s frekvencí skákání f– = 2,67 Hz,
modelu pasivního diváka a rozmístění davu. Za nejpřesnější
řešení můžeme považovat výchylky získané simulací MC.
Tabulka 5 s výslednými hodnotami pro normované zatížení
je členěna do tří částí: 

– I. pouze aktivní dav, což odpovídá umístění aktivního
diváka na pozice 1 a 2, uzel 3 zůstává prázdný. V závorkách
uvádíme pro porovnání výchylky v1 pro zrcadlové obsazení
konstrukce, tedy 1. pozice prázdná, 2. a 3. obsazena aktiv-
ním davem; 

– II. smíšený dav s modelem dle Coermanna, kde na pozi-
ci 1 a 2 umístíme aktivního diváka, na pozici 3 dynamický
model člověka. V závorkách uvádíme hodnoty pro zrcadlo-
vé obsazení, tedy pozice 1 pasivní divák, pozice 2 a 3 aktiv-
ní divák; 

– III. smíšený dav s diskrétní hmotou odpovídá reprezen-
taci pasivního diváka přidanou diskrétní hmotou místo bio-
dynamického modelu.  Hodnoty v závorkách mají stejný vý-
znam jako výše. Pro všechny tři části je aktivní dav modelo-
ván čtyřmi způsoby. Zkratka MC značí využití generátoru
syntetického zatížení dle [12], viz také část 2.1.1, DLF3
značí využití středních hodnot koeficientů prvních tří har-
monických získaných rozvojem generovaného zatížení do
Fourierových řad. Histogramy těchto harmonických zachy-
cuje obr. 7, střední hodnoty μ0 = 0,9806, μ1 = 1,0376, μ2 =
0,5532, μ3 = 0,0863. Max DLF3 reprezentuje extrémní hod-
noty koeficientů zaznamenaných při simulaci zatížení, hod-
noty r0 = 0,9849, r1 = 1,7911, r2 = 1,3327, r3 = 0,7793. Odez-
vu porovnáváme prostřednictvím maximálních výchylek
ustáleného řešení max max v1, střední hodnoty maxim
v rámci jednotlivých realizací E max v1, jejich směrodatné
odchylky σ max v1 a střední hodnoty RMS ze všech simula-
cí E RMS. Značné rozdíly poukazují na nutnost přiléhavého

Obsazenost j 1 2 3 4 5 6 7

fj 1,98 7,93 18 26,57 31,83 35,29 41,88

ξj 0,005 0,008 0,017 0,024 0,029 0,032 0,038

fj 1,84 8,27 18,11 26,57 31,84 35,29 41,88

ξj 0,007 0,072 0,032 0,024 0,029 0,032 0,038

prázdná

plná

k Hz r k

0 0 1 2,95 3,59 2,29

1 2,67 9/5 2,76e iπ (-0,994) 4,55e iπ (-0,995) 3,51e iπ (-0,995)

2 5,34 9/7 0,24e iπ (-0,019) 0,64e iπ (-0,999) 0,98e iπ (0,997)

3 8,01 2/3 12,43e iπ (-0,795) 0,30e iπ (0,999) 12,23e iπ (0,209)

kf
11
(2 )H kfπ 12

(2 )H kfπ
13
(2 )H kfπ
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popisu zatížení a pasivních diváků. Využití několika prvních
harmonických nemusí být vhodné: užití šesti harmonických
v porovnání se třemi vede k vzájemné odchylce 2 %. Jiné
konstrukce mohou naopak vykazovat menší odezvu na gene-
rované zatížení v porovnání s rozvojem do Fourierovy řady
díky synchronizaci, která se na takto malé konstrukci nemů-
že projevit.

Tab. 5. Porovnání výchylek v1 bodu 1 v závislosti na použitém
zatížení a rozmístění davu

Jak též vyplývá z výsledků, nalezení rozmístění smíšené-
ho davu na konstrukci, které by vedlo k extrémní výchylce
bude složitější než v případě davu čistě aktivního. To je také
důvod, proč jsme se tímto případem podrobněji nezabývali.

4. Závěr
Článek popisuje modelování odezvy konstrukcí tribun

obsazených prostorově stacionárním davem s využitím
simulace Monte Carlo a dostupných generátorů zatížení.
Výsledky jsou porovnány s řešeními získanými částečným
rozvojem zatížení do Fourierových řad. Výsledné hodnoty
naznačují, že takové zjednodušení vede k celkově menší
odezvě. Z ilustračních důvodů byla použita konstrukce
velmi malého rozsahu, na které se však neprojeví synchroni-
zace aktivního davu. Ta by mohla vést k opačné situaci, tedy
k celkově větší odezvě na zatížení reprezentované Fouriero-
vou řadou v porovnání se simulací MC. 

Dále byly popsány dva postupy vyhledání prostorového
rozmístění a velikosti aktivního davu, jež vede k extrémní

výchylce v předem zvoleném bodu. Tyto postupy však byly
aplikovány za předpokladu obsazení konstrukce pouze
aktivním davem. Ukazuje se, že řešení obdobného problému
pro smíšený dav je složitější a otázka nebyla diskutována.

Při simulacích Monte Carlo vyhodnocujeme velké množ-
ství realizací, a proto byl naznačen i způsob vedoucí k
urychlení integrace pohybových rovnic. Vzhledem k tomu,
že pouze část matice útlumu je neproporcionální, využívá
prezentovaná metoda částečný rozvoj do reálných vlastních
tvarů samotné konstrukce.

Chceme-li tedy dosáhnout přesnějších výsledků odezvy,
či řešená konstrukce je náchylná k rezonanci se zatížením,
nezbývá než doporučit použití biodynamických modelů a
generátoru zatížení.

Článek vznikl za podpory projektu SGS11/021/
/OHK1/1T/11 Studentské grantové soutěže.
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max max v 1 E max v 1 σ max v 1

MC 1000 46,0 (49,8) 29,9 (30,1) 3,9 (4,1) 11,3 (11,3)

DLF 3 8,8 (8,7) 5,4 (6,0)

max DLF 3 23,7 (20,1) 11,6 (12,3)

Ellis 21,9 (18,9) 11,1 (11,8)

MC 1000 38,7 (39,9) 26,5 (26,6) 3,0 (3,0) 10,4 (10,6)

DLF 3 7,2 (8,6) 4,8 (5,5)

max DLF 3 15,2 (16,9) 8,6 (9,8)

Ellis 14,7 (16,5) 8,5 (9,8)

MC 1000 39,8 (48,8) 27,7 (27,6) 3,3 (3,2) 10,6 (10,8)

DLF 3 7,4 (8,4) 4,9 (5,5)

max DLF 3 15,7 (13,5) 8,8 (9,7)

Ellis 15,2 (13,7) 8,7 (9,7)

II. smíšený dav, pasivní divák dle Coermanna, viz tab. 1

III. smíšený dav, pasivní divák diskrétní hmota m  = 86,2 kg

Aproximace 
zatížení

E RMS
[mm]

I. pouze aktivní dav

Obr. 7. Histogramy tří harmonických generovaného zatížení, založeno na 10 000 simulacích MC 
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Vlhkostně tepelné podmínky v obvodových pláštích
renovovaných historických budov

Ing. Václav KOČÍ
Ing. Jiří MAĎERA, Ph.D.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
U stávajících či nově postavených domů se nejčastěji pou-

žívají vnější tepelně izolační systémy, které jsou schopné
objekt kompaktně zaizolovat, čímž zamezí vzniku tepelných
mostů,  a tím i tepelných ztrát. Podstatně snižují i zatížení
nosného zdiva, zejména pak jeho spár, které bývají na tep-
lotní výkyvy nejvíce náchylné. Vnější tepelná izolace může
být provedena jako kontaktní či s provětrávanou vzducho-
vou mezerou. U kontaktního systému izolace plní i nosnou
funkci pro vnější povrchovou úpravu, ta je nejčastěji tvoře-
na omítkou nebo nátěrem. U provětrávané vnější izolace je
izolační vrstva připevněna k mřížce nesoucí celou fasádu. Ta
může být tvořena sklem, kovem, dřevem, cementovými
kompozity, keramickými materiály apod.

Přítomnost tepelné izolace významně ovlivňuje nejen
tepelné, ale také vlhkostní chování obvodového pláště, proto
je třeba materiál vybírat rozvážně. Jedním ze způsobů správ-
né volby je řídit se výsledky numerické simulace současné-
ho přenosu tepla a vlhkosti, který dává relativně přesný
obraz o chování obvodového pláště. 

Numerická analýza
Numerická analýza byla provedena výpočetním progra-

mem HEMOT [1]-[2], který byl vyvinut na Katedře materi-
álového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Pra-
ze a využívá programový balík SIFEL [3], založený na me-
todě konečných prvků. Jako základní vstupní parametry vy-
žaduje program schéma řešeného konstrukčního detailu,
počáteční a okrajové podmínky a také časové parametry
simulace. 

V numerické simulaci jsme se zaměřili na porovnání
tepelně vlhkostního chování několika obvodových pláš
ů
z přírodních kamenů opatřených různými tepelně izolačními
materiály.

Matematický model
Jako optimální model pro zvažované výpočty byl vybrán

Künzelův model pro současný přenos tepla a vlhkosti ve sta-
vebních materiálech [4], který lze zapsat ve tvaru

(1)

(2)

kde ρv značí  parciální hustotu vlhkosti, ϕ relativní vlhkost,
δp permeabilitu vodní páry, ps tlak nasycené vodní páry, H
hustotu entalpie, Lv skupenské teplo výparné, λ součinitel
tepelné vodivosti a Τ teplotu,

(3)

je koeficient vodivosti kapalné vlhkosti, DW je koeficient
kapilárního transportu.

Do výpočtů vstupovaly následující veličiny jako proměn-
né v závislosti na vlhkosti či teplotě: δp (T), ps (T), Dw (w), 
λ (w).

Uspořádání konstrukčního detailu
Celkem bylo podrobeno analýze šest variant obvodových

pláš
ů, sestávajících ze dvou materiálů nosného zdiva a tří
typů tepelně izolačních materiálů. Jako materiál nosného
zdiva jsme uvažovali pískovec a opuku o tlouš
ce 600 mm,
jako izolaci expandovaný polystyrén a hydrofobní a hydro-
filní minerální vlnu, vždy v tlouš
ce 120 mm. Ta byla k nos-
nému zdivu přilepena vrstvou lepidla Mamut M2 tlustou 
10 mm. Celý obvodový pláš
 pak byl omítnut vrstvou vápe-
no-pucolánové omítky v tlouš
ce 10 mm.

Materiálové parametry
Analyzovaný pískovec pochází z lomu Božanov, opuka

pak z lomu Džbán. Mnoho historických budov v Čechách je
postaveno z různých typů pískovců. Hrubozrnný pískovec
s obsahem křemičitanů se u historických budov obvykle
používal pro svou pevnost při stavbě stěn, portálů nebo
okenních rámů. Ozdobné architektonické části budov (gotic-
ké květy) a sousoší (počínaje románským slohem doposud)
byly dělány z jemnozrnného vápeno-jílovitého pískovce.
Matreriál je tvořen oválnými úlomky křemičitanu, turmalí-
nu, epidotu, muskovitu a zirkonu. Také opuka byla v histo-

V článku je studován vliv vybraných tepelných izolací na tepelné a vlhkostní podmínky v obvodových pláštích renovo-
vaných historických budov. Výsledky numerické simulace vlhkostních a teplotních polí jsou využity pro stanovení
životnosti obvodového pláště.

Hygrothermal Conditions in Envelopes of Renovated Historical Buildings

The effect of selected thermal insulations on the thermal and hygric conditions in the envelopes of renovated historical
buildings is studied. The results of numerical simulations of moisture and temperature fields are applied for the serv-
ice life assessment of the envelopes.
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rii architektury velmi oblíbená. Využívala se jak u církevní,
tak u světské architektury, například v podobě dlaždic, kry-
tiny a obkladových prvků. Studovaná opuka sestává z ilitu,
kalcitu a křemičitých minerálů zrnitosti 0,15-0,30 mm, živce
a slídy, přičemž nepoddajné materiály tvoří 40-60 % obj.
Takovéto obvodové pláště jsou z vnější i vnitřní strany opat-
řeny vápeno-pucolánovou omítkou, která patří mezi památ-
káři k nejoblíbenějším [5].

Materiálové charakteristiky byly naměřeny v laboratořích
transportních procesů v materiálech Katedry materiálového
inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze [6]-
[10] a jsou shrnuty v tab. 1 a tab. 2. Parametry lepicího
tmelu Mamut M2 naměřil Ing. Miloš Jerman, avšak doposud
nebyly publikovány, stejně tak sorpční izoterma vápenné
omítky, naměřená Ing. Evou Vejmelkovou pomocí exsikáto-
rové metody [11], nebyla doposud nikde publikována. Sym-
boly použité při označování parametrů značí: ρ – objemová
hmotnost [kg/m3], ψ – pórovitost [%], c – měrná tepelná
kapacita [J/kgK], μ – faktor difúzního odporu pro vodní páru [-],
λdry – součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu [W/mK],
λsat – součinitel tepelné vodivosti ve vodou nasyceném stavu
[W/mK], κapp – průměrná hodnota součinitele vlhkostní
vodivosti [m2/s], whyg – hygroskopický obsah vlhkosti –
objemový [m3/m3].

Tab. 1. Materiálové parametry tepelných izolací

Tab. 2. Materiálové parametry ostatních materiálů

Okrajové podmínky a časový interval simulace
Počáteční a okrajové podmínky by měly co nejvíce odpo-

vídat prostředí analyzovaného konstrukčního detailu. Z to-

hoto důvodu byla v exteriéru použita klimatická data vychá-
zející z referenčního roku pro Prahu. Ten obsahuje průměr-
né hodinové hodnoty klimatických veličin, utvořených na
základě dlouhodobého, třicetiletého průměru. Na interiérové
straně byla použita konstantní teplota 21 ˚C a 55% relativní
vlhkost (obr. 1). Klimatická data byla získána využitím soft-
waru Meteonorm [12]. Simulace byly zahájeny 1. července
a trvaly celkem pět let. Všechny prezentované výsledky se
vztahují k poslednímu roku, kdy již jsou hodnoty ustálené.

Obr. 1. Okrajové podmínky

Výsledky analýzy
Výsledky numerické analýzy jsou shrnuty do souboru

obrázků. První sada znázorňuje rozložení relativní vlhkosti a
teploty napříč obvodovým pláštěm s různou tepelnou izola-
cí v letních a v zimních měsících. Následující obrázky zná-
zorňují průběh teploty a relativní vlhkosti ve vybraných
bodech obvodového pláště, což je výhodné zejména při
vyhodnocování vzniku mrazových cyklů. Ten nastává pouze
v případě, že teplota klesne pod 0 ˚C, a zároveň je překroče-
na hygroskopická mez obsahu vlhkosti posuzovaného mate-
riálu (vápeno-pucolánová omítka), čímž dochází k výskytu
kapalné vlhkosti, která tak může mrznout. Výsledky ukazu-
jí zřejmý vliv jednotlivých tepelně izolačních materiálů na
tepelně vlhkostní namáhání obvodového pláště. Pro částeč-
nou podobnost obrázků jsou v článku uvedeny jen některé,
zbytek výsledků je shrnut v tab. 3.

Pískovcové zdivo
Výběr vhodného izolačního materiálu pro pískovcové

zdivo je poměrně obtížný úkol a vyžaduje citlivostní analý-
zu. Rozložení relativní vlhkosti napříč obvodovým pláštěm
dne 12. ledna, což je podle klimatických dat referenčního
roku charakteristický den zimního období, je patrné z obr. 2.
Rozdíly v použití jednotlivých tepelně izolačních materiálů
jsou značné. Nejlepších výsledků je dosaženo při použití
hydrofobní minerální vlny, nejhorší výsledky dává obvodo-

hydrofobní hydrofilní

ρ   [kg/m3] 50 270 90

ψ   [%] 98,4 88 96,7

c  [J/kgK] 1 567 630 730

μ dry cup  [-] 58 3,5 3,9

μ wet cup [-] 28,5 2,2 1,8

λdry  [W/mK] 0,039 0,045 0,043

λsat [W/mK] 0,513 0,089 0,355

κ app   [m2/s] 6,20E-12 2,51E-10 4,12E-07

w hyg  [m
3/m3] 0,00018 0,007 0,0004

Parametr
Expandovaný 

polystyrén

 Minerální vlna

Parametr Pískovec Opuka
Lepidlo 

Mamut M2

Vápeno-
pucolánová 

omítka

ρ   [kg/m3] 2 154 1 353 1 430 1 690

ψ   [%] 16,1 39 42,6 34,1

c  [J/kgK] 675 1074 1020 877

μ dry cup  [-] 13,38 5,66 12,4 29,03

μ wet cup [-] 5,54 4,1 - 11,57

λdry  [W/mK] 3,42 0,428 0,481 0,886

λsat [W/mK] 6,235 0,968 2,022 2,19

κ app   [m2/s] 2,50E-08 5,29E-08 1,07E-09 2,01E-07

w hyg  [m
3/m3] 0,0074 0,128 0,0201 0,049

Obr. 2. Rozložení relativní vlhkosti napříč pískovcovým
obvodovým pláštěm, 12. ledna
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vý pláš
 s hydrofilní minerální vlnou. Rozdíl v relativní vlh-
kosti na materiálovém rozhraní mezi lepidlem a tepelnou
izolací činí až 30 %. Rozložení teploty napříč pískovcovým
obvodovým pláštěm znázorňuje obr. 3. Z hlediska tepelné
ochrany je zřejmé, že navzdory rozdílným vlhkostním vlast-
nostem tepelných izolací na jejich volbě nezáleží. 

Obdobné výsledky o chování pískovcového obvodového
pláště jsme získali v letním období charakterizovaném 24.
srpnem (obr. 4). Z hlediska vlhkostního chování dosahuje
nejhorších výsledků opět hydrofilní minerální vlna, avšak na
rozdíl od zimního období poskytuje tentokrát nejlepší vý-
sledky obvodový pláš
 s expandovaným polystyrénem. Rov-
něž v letním období nemá materiál tepelné izolace na tepel-
né chování obvodového pláště významný vliv, jak je patrné
z obr. 5.

Obr. 4. Rozložení relativní vlhkosti napříč pískovcovým
obvodovým pláštěm 24. srpna

Tepelně vlhkostní chování pískovcového obvodového
pláště s expandovaným polystyrénem ve vnější omítce v bo-
dě 2 mm pod povrchem, kdy šedá barva znázorňuje roční
průběh teploty, černá pak roční průběh relativní vlhkosti, je
na obr. 6. Dále jsou na obrázku vidět dvě vodorovné čáry,
z nichž šedá znázorňuje hodnotu 0 ˚C, černá hygroskopický
obsah vlhkosti vnější omítky. Pokud jsou oba limity součas-
ně překročeny, tzn. teplota klesne pod 0 ˚C v okamžiku, kdy
se v omítce nachází kapalná vlhkost, vznikají příznivé pod-

mínky pro mrznutí vody. Na tomto principu je pak vyhodno-
cována odolnost vůči mrazovým cyklům. Konkrétně v tomto
případě se během jednoho roku objeví mrazových cyklů
hned několik, jelikož teplota se v zimních měsících téměř
permanentně drží pod nulou a fluktuující obsah vlhkosti stří-
davě překračuje hygroskopickou mez.

Zbytek variant obvodových pláš
ů má typově velice po-
dobný průběh, proto nejsou výsledky prezentovány ve formě
grafů.

Opukové zdivo
Opukové zdivo opatřené různými typy tepelné izolace

nevykazuje ve svém tepelně vlhkostním chování takové roz-
díly jako pískovcové zdivo. Tím se výběr vhodného izolač-
ního materiálu značně zjednodušuje.

Jak si můžeme všimnout na obr. 7 a obr. 9, rozložení rela-
tivní vlhkosti napříč obvodovým pláštěm je v letním i zim-
ním období velice podobné. V obou případech je nejlepších
výsledků dosaženo při aplikaci hydrofobní minerální vlny.
To samé lze říci o teplotních profilech znázorněných na obr.
8 a obr. 10.

Diskuze
Jak ukázaly výsledky výpočetních simulací, zvolit sprá-

vnou tepelnou izolaci pro zateplení historického zdiva není
tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ačko-
li tepelná izolace spolehlivě zdivo před povětrnostními vlivy

Obr. 3. Rozložení teploty napříč pískovcovým obvodovým pláštěm,
12. ledna

Obr. 5. Rozložení teploty napříč pískovcovým obvodovým pláštěm
24. srpna

Obr. 6. Tepelně vlhkostní chování vnější omítky 2 mm 
pod povrchem; pískovcové zdivo s expandovaným polystyrénem
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ochrání, může zavinit podstatné zhoršení vlhkostních pomě-
rů ve zdivu. Proto je nutné volit tepelně izolační materiál
uvážlivě s ohledem na vlhkostní vlastnosti zdiva, které
v obou posuzovaných případech nejsou díky nízkému souči-
niteli vlhkostní vodivosti optimální. 

Jako optimální se pro oba typy zdiva jeví hydrofobní
minerální vlna. Ta díky hydrofobizačnímu činidlu nepřijímá
z okolí kapalnou vlhkost a díky nízkému faktoru difúzního
odporu pro vodní páru umožňuje relativně rychlý transport
vodní páry. Z konstrukce se tak může poměrně snadno vypa-
řovat vlhkost do exteriéru.

Expandovaný polystyrén, coby materiál tepelné izolace,
doslova konstrukci utěsňuje, jelikož kromě nízkého součini-
tele vlhkostní vodivosti má také velmi vysoký faktor difúz-
ního odporu pro vodní páru. Vlhkost ze zdiva tedy velice
obtížně prostupuje polystyrénem do exteriéru a může se hro-
madit, popř. vypařovat do interiéru.

Hydrofilní minerální vlna v obou případech vlhkost zdiva
výrazně zvyšuje. Jelikož má velmi vysoký součinitel vlh-
kostní vodivosti, přijímá z okolí kapalnou vlhkost a tu snad-
no transportuje hlouběji do zdiva. Tím lze vysvětlit vyšší
obsah vlhkosti ve zdivu u všech posuzovaných variant (obr.
2, obr. 4, obr. 7, obr. 9). Hydrofilní minerální vlna se tak
může jevit jako zcela nevhodná, proti ostatním tepelným
izolacím má však jednu velkou výhodu, kterou je šetrnost
k aplikované vnější omítce. To lze vysvětlit opět pomocí
vysokého součinitele vlhkostní vodivosti, díky kterému pře-
jímá vlhkost z vnější omítky, čímž dochází k ochraně proti
možným mrazovým cyklům. Během referenčního roku jsme
napočítali pouze 11 mrazových cyklů ve vnější omítce jak
na pískovcovém, tak na opukovém zdivu.

Přítomnost expandovaného polystyrénu má na životnost
povrchových vrstev obvodového pláště negativní vliv stejně
jako hydrofobní minerální vlna. Jelikož tyto materiály nepři-
jímají vlhkost z exteriéru tak snadno, dochází k její akumu-
laci ve vnější omítce a její obsah snadno dosáhne hygrosko-
pické meze. V kombinaci s účinkem nízkých teplot pak
dochází snadno ke tvorbě mrazových cyklů (tab. 3).

Tab. 3. Počet mrazových cyklů pod vnějším povrchem 
obvodového pláště

Závěr
Článek se zabýval analýzou obvodových pláš
ů historic-

kých budov opatřených vnější tepelnou izolací. Podle získa-
ných výsledků je kombinace historického zdiva a expando-
vaného polystyrénu nejhorší možná volba. Polystyrén nejen
zvyšuje vlhkost zdiva, ale zároveň vystavuje vnější omítky
zvýšenému zatížení vlivem klimatických podmínek. Hydro-
fobní minerální vlna umožňuje zdivu lepší vlhkostní chová-
ní, zatímco hydrofilní minerální vlna lépe chrání vnější
omítku. Volba typu minerální vlny tedy záleží na okolnos-
tech a požadavcích majitele či památkářů.

Obr. 7. Rozložení relativní vlhkosti napříč opukovým obvodovým
pláštěm 12. ledna

Obr. 8. Rozložení teploty napříč opukovým obvodovým pláštěm 
12. ledna

Obr. 9. Rozložení relativní vlhkosti napříč opukovým obvodovým
pláštěm 24. srpna

Obr. 10. Rozložení teploty napříč opukovým obvodovým pláštěm
24. srpna

hydrofobní hydrofilní

pískovcové 18 13 11

opukové 20 16 11

Zdivo
Expandovaný 

polystyrén

Minerální vlna
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Úvod
Tepelná pohoda uživatelů budov závisí na fyzikálních

vlastnostech použitých stavebních materiálů, na orientaci
budovy vůči slunečním ziskům, na klimatických podmín-
kách a na způsobu vytápění a chlazení budovy. Obzvláště
spotřeba energie k vytápění budov představuje vážný pro-
blém pro řadu rozvojových i rozvinutých zemí s chladným
klimatem. Celosvětový výzkum se proto zabývá hledáním
nových a obnovitelných zdrojů energie, které poskytnou
uspokojivé množství energie a sníží emise CO2 ze spalování
fosilních paliv [1], [2].

V posledních letech se zvýšil zájem o akumulaci tepla
pomocí materiálů se skupenskou přeměnou (PCM) [3]. Po-
užití systému s latentní akumulací tepla v obvodovém plášti
budov představuje efektivní způsob ukládání tepla, přičemž
je charakteristický vysokou tepelnou kapacitou při udržení
izotermických podmínek vnitřního prostředí [4]. Aplikací
PCM do zdiva, konstrukcí stropů, podlah a dalších částí
domu je možné udržet teplotu interiéru budovy v rozsahu
požadované komfortní teploty po delší dobu, bez další potře-
by energie pro chlazení či vytápění [5]. Toto chování staveb-
ní konstrukce s použitím PCM je vhodné zvláště v extrémně
teplém a chladném klimatu, kde se spotřeba energie pro
zajištění komfortní teploty interiéru výrazně mění v cyklu
den/noc.

Teoreticky je možné dosáhnout latentní tepelné akumula-
ce při fázových změnách z pevného skupenství do kapalné-
ho, z kapalného do plynného, z pevného do plynného a
v rámci pevné fáze při rekrystalizaci. Z praktického hledis-
ka při zohlednění reálných podmínek stavebních konstrukcí
je ve stavebních materiálech možno využít pouze PCM vy-
kazujících změny mezi pevnou/kapalnou fázi a pevnou/ pev-
nou fází [6]. Ačkoli přeměny mezi pevnou/plynnou a kapal-
nou/plynnou fází vykazují vyšší latentní teplo, jejich velké
objemové změny při změně fáze tvoří překážky pro aplikaci
ve stavebních konstrukcích [4]. Přeměna z pevné fáze na
pevnou je způsobena změnou krystalizační struktury. Tato

přeměna přináší zpravidla menší latentní teplo a menší obje-
mové změny než přeměna mezi pevnou fází a kapalinou,
avšak hlavní předností jsou méně přísné požadavky na obal
materiálu a jednoduší navrhování pro aplikaci [6]. V praxi se
nejvíce využívá přeměna mezi pevnou a kapalnou fází, která
se ukázala jako ekonomicky atraktivní a energeticky efektiv-
ní. 

V případě aplikace PCM s fázovou změnou mezi pevným
a kapalným skupenstvím je opatření materiálu obalem nutné
pro eliminaci úniku kapalného PCM [7]. Kromě toho musí
obal splňovat požadavky na pevnost, pružnost, odolnost
proti korozi a tepelnou stabilitu. Obal PCM působí jako bari-
éra pro nežádoucí interakci s okolím v konstrukci a také
poskytuje plochu pro přenos tepla do PCM [7]. Obaly PCM
se často rozdělují na makrokapsle a mikrokapsle. Makro-
kapsle jsou považovány za nejvíce užívané obaly PCM.
Mnoho prací popisuje jak různé kovové a polymerové oba-
lové materiály, tak jejich různé kulové a válcové tvary [7],
[8]. Mikrokapsle s PCM mají v porovnání s makrokapslemi
výhodu v redukci negativní reakce s okolním prostředím a
v nárůstu plochy pro přenos tepla do PCM. Umožňují také
nosnému materiálu odolávat častým změnám objemu ulože-
ného materiálu během fázové změny [7], [9].

Jako PCM je možné použít celou řadu materiálů, které
mají vhodnou teplotu tání a velikost latentního tepla. Báze
materiálů bývá organická, anorganická a eutektická [4]. Pro
regulaci tepelné akumulace ve stavebních konstrukcích je
nezbytné aplikovat materiál s teplotou fázové změny odpo-
vídající teplotě klimatu, kterému bude budova během své ži-
votnosti vystavena. Literatura označuje parafínové vosky s te-
plotou tání 23-67 ˚C [7], [10] za nejčastěji využívané orga-
nické PCM, které jsou optimální pro úpravu klimatu interié-
ru budov. Jejich přínos pro moderování tepelné pohody
vnitřního prostředí budov byl dostatečně teoreticky a experi-
mentálně prokázán, a proto je nezbytné se v materiálovém
výzkumu zaměřit na vývoj materiálů s obsahem PCM a cíle-
ně je navrhovat pro speciální použití ve stavebním odvětví. 

Článek se zabývá experimentální analýzou tepelných vlastností nově vyvinuté omítky na bázi vápenného hydrátu,
pucolánové příměsi a parafínového vosku zapouzdřeného v polymerních kapslích. Získané výsledky potvrdily zvýše-
nou tepelně-akumulační funkci vyvinuté omítky. 

Analysis of thermal properties of plaster containing material with phase changes

Thermal properties of plaster based on hydrated lime, pozzolana, and paraffinic wax enclosed in polymer micro-cap-
sules (PCM) are experimentally investigated in the paper. The results have proved the enhanced heat storage capacity
of the modified plaster.

Analýza tepelných vlastností omítky obsahující
materiál se skupenskou přeměnou  
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Pravděpodobně nejnižší tepelnou akumulaci vykazují bu-
dovy lehkých konstrukcí s obvodovým pláštěm z nosného
dřevěného skeletu, tepelné izolace, parozábrany a sádrokar-
tonových desek. K tomuto účelu byla vyvinuta omítková
směs pro zvýšení kapacity tepelné akumulace obálky leh-
kých budov. Je navržena na bázi vápenného hydrátu a odol-
nost je zvýšena příměsí pucolánové příměsi. Jako PCM je do
suché směsi přidán parafínový vosk obalený polymerovými
mikrokapslemi. V dalším textu je provedeno měření základ-
ních fyzikálních vlastností, transportu tepla materiálem
a akumulace tepla pro vyhodnocení pozitivního efektu pří-
měsi PCM pro celkovou tepelnou kapacitu navržené omítky.  

Materiál
Omítka na bázi vápenného hydrátu upravená příměsí

materiálu Micronal, který patří do skupiny PCM, a také pří-
měsí pucolánu na bázi páleného kaolínu a drceného lupku by
měla najít uplatnění při úpravě tepelné akumulace v obvodo-
vých pláštích lehkých budov. Pro porovnání a hodnocení
přínosu příměsi PCM na celkovou tepelnou kapacitu vyvi-
nuté omítkové směsi byla vyšetřována také referenční omít-
ka bez příměsi PCM.

Použitý pucolán byl vyroben vypálením surového kaolínu
v rotační peci při teplotě 750 ˚C a následným mletím. K to-
muto metakaolínu byl přidán drcený lupek, a poté byla směs
homogenizována. Výsledná směs je velmi jemná s měrným
povrchem 14,56 m2/g a D50 = 4,09 μm. Chemické složení
pucolánu zjištěné laserovou analýzou je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1. Chemické složení pucolánové příměsi

Micronal je jemný práškový materiál firmy BASF založe-
ný na kulových polymerových mikrokasplích obsahujících
parafínový vosk.

Použitý vápenný hydrát je produktem vápenky Čertovy
schody, křemičitý písek pochází z pískovny Hlavačov.
Vodní součinitel, jako poměr záměsové vody k suché směsi,
byl upraven s ohledem na zpracovatelnost čerstvé směsi tak,
aby byla zpracovatelnost směsi referenční a nově navržené
stejná. Složení studovaných materiálů je uvedeno v tab. 2.
Vzorky byly odlity z čerstvé omítkové směsi do forem roz-
měrů 70x70x70 mm, 50x50x50 mm a 20x20x5 mm.

Tab. 2. Složení omítek

Experimenty
V rámci analýzy za účelem vyhodnocení účinku příměsi

PCM na chování navržené omítky bylo provedeno měření
základních materiálových vlastností a parametrů charakteri-
zujících prostup a akumulaci tepla. Veškeré experimenty se
realizovaly v klimatizované laboratoři za konstantní teploty
23±1 ˚C a relativní vlhkosti vzduchu 30±5 %.

Materiálové vlastnosti
Nejprve byla gravimetricky, vážením vzorků ve válcové

nádobě o známém objemu, změřena sypná hmotnost. Distri-
buce velikosti částic bylo stanovena přístrojem Analysette
22 Micro Tec plus, který pracuje na principu laserové difrak-
ce, a využívá zároveň červeného a zeleného laseru. 

U vyšetřovaných omítek byla nejprve zjiš
ována objemo-
vá hmotnost, hustota matrice a celková otevřená pórovitost.
Experimenty byly provedeny na vzorcích tvaru krychle
o hraně 50 mm. Relativní chyba měření 5 % je především
důsledkem nehomogenity těchto materiálů. Objemová
hmotnost byla zjištěna měřením vzorků a vážením v suchém
stavu digitálními měřidly. Hustota matrice se získala hélio-
vou pyknometrií přístrojem Pycnomatic ATC, který užívá
metodu vtlačení hélia do pevné látky [11]. Jelikož je hélium
inertní plyn o molekule velmi malého rozměru, může pro-
niknout do velmi malých pórů pevné látky. Při měření se
suché vzorky vyšetřovaného materiálu zváží a umístí do ka-
librované referenční části přístroje o známém objemu. Do
tohoto prostoru je vpuštěno za určitého tlaku hélium, které
proniká do vzorku. Jakmile se tlak stabilizuje, data se vy-
hodnotí a získá se celkový objem otevřených pórů. Chyba
měření objemu hélia je ±0,01 %, přesnost vestavěných vah
±0,0001 g. Celkový objem otevřené pórovitosti se vypočte
z objemové hmotnosti a hustoty matrice. 

Pro podrobnou analýzu struktury studovaných omítek
bylo provedeno měření distribuce velikosti pórů na přístro-
jích Pascal 140 a Pascal 440 (Thermo), které pracují na prin-
cipu rtu
ové porozimetrie. Kontaktní úhel rtuti a vzorku byl
130˚ a povrchové napětí 480 mN/m. Hustota rtuti byla 
13 534 kg/m3. Pomocí laserové difrakce byla naměřena i
distribuce velikosti částic suché směsi.

Analýza přístrojem DSC 
Pro diferenciální skenovací kalorimetrii byl použit přístroj

DSC 822e (Mettler Toledo) s chladicím zařízením Julabo FT
900. Měření proběhlo na samotné příměsi Micronal, na refe-
renční omítce a omítce s příměsí Micronalu. Režim teploty
vzorků rozdrcených v laboratorním mlýnu, byl následující: 
5 minut izotermický režim, chlazení rychlostí 10 ˚C/min z te-
ploty 40 ˚C na teplotu –10 ˚C, poté opět 5 minut izotermický
režim, následoval ohřev rychlostí 10 ˚C/min z teploty –10 ˚C
na teplotu 40 ˚C a zase 5 minut izotermický režim. Na zákla-
dě analýzy byla získána teplota fázové změny a měrná tepel-
ná kapacita jako funkce teploty. 

Tepelná a teplotní vodivost
Byla zjiš
ována multifunkčním přístrojem ISOMET 2104

(Applied Precision, Ltd.), vybaveným jehlovou sondou

Látka Obsah [% hm.]

SiO2 52,4

Al2O3 41,3

Fe2O3 1,19

TiO2 1,77

CaO 0,14

MgO 0,15

K2O 0,79

Na2O < 0,01

P2O5 0,07

ZrO2 0,03

V2O5 0,05

F < 0,01

Cr2O3 0,03

SO3 0,1

Vápenný 
hydrát 

Pucolán  
Křemičitý 

písek 
0-4 mm 

Micronal 

referenční 0,21 1,5 1 7,5 0

s příměsí PCM 0,24 1,5 1 7,5 1,5

Omítková směs w /d (-)

[kg]
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k měření materiálů měkkých, sypkých nebo kapalných,
a příložnou plošnou sondou k měření tvrdých pevných mate-
riálů. Princip měření spočívá v dynamické analýze teplotní
odezvy materiálu na tepelné impulsy přístroje. Měření pro
tuto studii bylo provedeno s ohledem na použitelnost přílož-
né sondy na krychlových vzorcích s velikostí hrany 70 mm.
Přesnost měření je pro tepelnou vodivost v rozsahu 0,7-6,0
W/m K rovna 10 % ze změřené hodnoty. Reprodukovatel-
nost měření je 3 % ze změřené hodnoty +0,001 W/m K [12],
[13].

Výsledky a diskuze
Distribuce velikosti částic, stanovená laserovou difrakcí,

je demonstrována na obr. 1 až obr. 3, z nichž je patrná velmi
jemná zrnitost materiálu Micronal. Nejvíce jeho částic je
rozměru 10 mm. Suchá směs referenční omítky vykazovala
uniformnější rozložení částic, přičemž maximum částic leže-
lo v oblasti 5-90 mm. Distribuce velikosti částic omítkové
směsi s příměsí PCM je výrazně ovlivněna velmi jemnými
částicemi Micronalu.

Obr. 1. Distribuce velikosti částic Micronalu, distribuční křivka

Obr. 2. Distribuce velikosti částic suché referenční omítkové
směsi, distribuční křivka

Obr. 3. Distribuce velikosti částic suché omítkové směsi s příměsí
PCM, distribuční křivka

Základní materiálové charakteristiky šetřených materiálů
jsou uvedeny v tab. 3. Lze vidět velmi nízkou sypnou hmot-
nost Micronalu, která ovlivňuje hustotu matrice i objemovou
hmotnost vzorku omítkové směsi s PCM. Celková otevřená
pórovitost modifikované omítky byla v porovnání s refe-
renční směsí nižší, což připisujeme schopnosti PCM přímě-
si vyplnit menší póry směsi a doplnit tak granulometrickou
křivku křemičitého kameniva.

Tab. 3. Základní materiálové parametry studovaných materiálů

Výsledky rtu
ové porozimetrie jsou prezentovány na obr. 4.
Omítková směs s příměsí PCM obsahuje více větších pórů
s maximem přibližně 1 μm. Referenční omítka má však nej-
více pórů velikosti 0,2 μm.

Obr. 4. Distribuce velikosti pórů omítek

Data získaná během analýzy DSC, vykreslená programem
STARe SW 9.1, který kontroluje také měření DSC, vidíme
na obr. 5 až obr. 10. Teplota fázové změny samotného Mic-
ronalu během chlazení byla 19,45 ˚C, během ohřevu 
26,97 ˚C. U omítkové směsi s příměsí PCM byla při chlaze-
ní naměřena teplota tuhnutí 20,45 ˚C, při ohřevu byla namě-
řena teplota tání 26,27 ˚C. Je vidět, že teploty fázových změn
samotné příměsi PCM a celé směsi s PCM jsou velice podob-
né. Toto zjištění je velice výhodné pro akumulaci tepelné
energie ve vyvinutém materiálu pomocí latentního tepla.

Sypná 
hmotnost 

Objemová 
hmotnost 

Hustota 
matrice   

Celková 
otevřená 

pórovitost     

  [% m3/m3]

Micronal 359 – – –

referenční – 1 861 2 605 28,6

s příměsí PCM – 1 573 2 133 26,2

Omítková směs

[kg/m3]

Obr. 5. Tepelný tok při chlazení Micronalu
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Obr. 6. Tepelný tok při ohřevu Micronalu

Obr. 7. Tepelný tok referenční omítkové směsi při chlazení

Obr. 8. Tepelný tok referenční omítkové směsi při ohřevu

Obr. 9. Tepelný tok omítkové směsi s příměsí PCM při chlazení

Obr. 10. Tepelný tok omítkové směsi s příměsí PCM při ohřevu

Závislost měrné tepelné kapacity modifikované a refe-
renční omítky, zjištěná během ohřevu a chlazení vzorků, je
prezentována na obr. 11 až obr. 14. Výrazný nárůst měrné
tepelné kapacity při teplotě blízké teplotě fázové změny je
patrný u směsi s PCM. V porovnání s referenční směsí při-
náší vyvinutý materiál vyšší měrnou tepelnou kapacitu
v celé škále zkoumaných teplot.

Obr. 11. Měrná tepelná kapacita referenční omítky při chlazení

Obr. 12. Měrná tepelná kapacita referenční omítky při ohřevu

Výsledky měření tepelných vlastností pomocí nestacio-
nární impulsní metody jsou uvedeny v tab. 4. Tepelná vodi-
vost modifikované omítky je v porovnání s referenčním
materiálem nepatrně vyšší, což je v souladu s výsledky cel-
kové otevřené pórovitosti prezentovanými v tab. 3. Teplotní
vodivost modifikované omítky je téměř třikrát nižší než
u referenční omítky. Tento rozdíl je důsledkem její celkově
vyšší měrné tepelné kapacity.
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Tab. 4. Tepelné vlastnosti měřené impulsní metodou

Závěr
Experimentální analýza potvrdila pozitivní účinek přímě-

si Micronalu na tepelné chování modifikované vápenné
omítkové směsi. Fázové změny PCM přinášejí v závislosti
na teplotě výrazné ukládání tepelné energie formou latentní-
ho tepla do materiálu. Použití kapslí PCM s parafínovým
voskem tak vede k výraznému nárůstu měrné tepelné kapa-
city vyvinuté omítkové směsi v porovnání s referenčním
materiálem. Toto zjištění je velice slibné pro praktické vy-

užití vyvinuté omítkové směsi v konstrukcích lehkých obvo-
dových pláš
ů staveb, kde bývá tepelná akumulace velmi
nízká.

Článek vznikl za podpory MŠMT ČR v rámci výzkum-
ného záměru MSM: 6840770031.
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Obr. 13. Měrná tepelná kapacita omítky s příměsí PCM
při chlazení

Obr. 14. Měrná tepelná kapacita omítky s příměsí PCM při ohřevu

Omítková směs
Tepelná vodivost

[W/m K]
Teplotní vodivost 

[m2/s]

referenční 0.86         1,54 · 10-6

s příměsí PCM 0.89         0,56 · 10-6
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1. Úvod
Vzhledem k celosvětovému vývoji hospodářství a jeho

vlivu na životní prostředí, které je stále více zatěžováno, je
třeba hledat cesty k efektivnímu využívání přírodních zdro-
jů v zájmu udržitelnosti vývoje lidské společnosti. Z tohoto
důvodu vznikají různé studie, nástroje, metodiky či katalo-
gy, které se snaží popisovat dopad produkce různých výrob-
ků a služeb na životní prostředí. To je činěno prostřednic-
tvím definice zátěžových faktorů a jejich vyčíslením pro jed-
notlivé výrobky či činnosti. Konkrétně ve stavebnictví to
znamená, že pokud se zabýváme určitou budovou, tak je to
od získání materiálů na její výstavbu až po její demolici.
Toto je podstata analýzy životního cyklu (LCA – Life Cycle
Assessment).

Webový nástroj En-
vimat si klade za cíl
shromaž�ovat a zve-

řejňovat údaje o environmentálních profilech stavebních
produktů charakteristických pro trh České republiky. Tyto
údaje prozrazují míru zátěže výroby stavebního produktu na
životní prostředí a slouží k posouzení životního cyklu stav-
by. Získávání environmentálních profilů stavebních produk-
tů podporuje i nová evropská legislativa. Nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady EU 305/2011 [1] nově zavádí požada-
vek na udržitelné využívání přírodních zdrojů, který stanoví:
„Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým
způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních
zdrojů a také: a) recyklovatelnost staveb, použitých materi-
álů a částí po zbourání; b) trvanlivost staveb; c) použití
surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu pro-
středí při stavbě.“ Prokázání toho, že jsou výrobky v soula-
du s touto směrnicí, bude možné pomocí environmentálního
prohlášení o produktu (EPD).

Hranice systému
Pro vytvoření databáze materiálů, jejichž údaje by byly

vzájemně porovnatelné, je třeba určit hranice systému život-
ního cyklu produktu, mezi kterými se budeme pohybovat.

Podstatou  je posouzení dopadů produktu na životní prostře-
dí od jeho vzniku po zánik, neboli „cradle to grave“. Pro
katalog Envimat byly zvoleny hranice systému „cradle to
gate“, což je v souladu s nově vzniklou EN 15804 [2] a zjed-
nodušeně znamená, od prvotního vytěžení materiálu po brá-
nu továrny, kde se finální produkt vyrobil. Jde o zjednoduše-
ní, pomocí něhož se vyhneme složitému posuzování nároč-
nosti dopravy produktu na rozličná místa určení, stejně tak
by bylo takřka neřešitelné generalizovat dopady likvidace/
/recyklace po skončení životnosti. Tyto další dopady na ži-
votní prostředí, vznikající vlivem dopravy, zabudováním
materiálů, provozem budov a nakonec jejich odstraněním, se
hodnotí zvláš
 na úrovni budovy. Tento postup je také v sou-
ladu s nově vzniklými evropskými normami EN 15804 (2)
a EN 15978 [3] z oblasti udržitelnosti výstavby.

Environmentální prohlášení o produktu  
Toto environmentální prohlášení typu III (Environemntal

Product Declaration – EPD) se řídí mezinárodní normou
ČSN ISO 14025 [4] a pravidly Národního programu envi-
ronmentálního značení (NPEZ) (5) pro ČR. Jde o jednotný
soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku ne-
bo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního
cyklu (např. spotřeba energií a vody, vliv na změny klimatu,
rozrušování ozónové vrstvy, okyselování prostředí, apod.),
založený na datech zjištěných metodou LCA. Dokument
EPD může pomoci podnikům prezentovat důvěryhodným a
srozumitelným způsobem environmentální vlastnosti svých
výrobků široké veřejnosti, a především zákazníkům. Ti si
budou moci jednoduchým porovnáním EPD dvou výrobků
udělat představu o jejich vlivu na životní prostředí a vybrat
si z nich prokazatelně šetrnější.

Evropské databáze produktů 
V Evropě se v současnosti vyvíjí a udržuje řada databází

shromaž�ujících environmentální údaje o výrobcích různého
druhu. Švýcarsko, Rakousko, Německo nebo Francie se pro-
blematice udržitelnosti a přechodu na obnovitelné zdroje

Envimat je první český katalog stavebních konstrukcí a materiálů, který shromaž�uje a uveřejňuje data o jejich envi-
ronmentálních profilech. Při navrhování staveb se tato data stávají stále důležitějšími, nebo	 při výběru materiálů je
třeba přihlížet k jejich možnému dopadu na životní prostředí. 

Envimat – environmental profiles of building products in practice

Envimat is the first Czech catalogue of building constructions and materials that collects and publishes data about their
environmental profiles. These data are becoming more and more important in building practice because environmen-
tal profiles play a significant role as early as when deciding about construction quality.
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věnují systematicky a dlouhodobě. Nejznámější a nejrozsáh-
lejší databáze z oblasti stavebnictví jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Zahraniční databáze environmentálních profilů konstrukcí

Pro relevantnost hodnocení v každém státě je důležité
použití jednotné databáze environmentálních profilů, ve kte-
ré jsou uvedená data získaná dle jednotné metodiky a loka-
lizována pro místo použití daných výrobků. Lokalizace dat
je velmi důležitá, protože každá národní ekonomika má růz-
nou strukturu energetických zdrojů (energetický mix), a tedy
rozdílné dopady na životní prostředí z jednotky spotřebova-
né energie, ale liší se i technologické postupy výroby a zdro-
je použitých materiálů dostupných v dané lokalitě.

Z tohoto důvodu je důležité si uvědomit, že data z různých
databází nelze většinou považovat za vzájemně porovnatel-
ná, pokud nejsou získána shodnou metodikou. Data v jedno-
tlivých databázích mohou pocházet z různých zdrojů nebo se
mohou lišit okrajovými podmínkami systému.

V České republice zatím nejsou dostupná data vztahující
se k environmentálním profilům stavebních materiálů a kon-
strukcí, která by byla lokalizovaná pro místní  podmínky.
Tuto situaci chce změnit webový katalog stavebních produk-
tů Envimat.

Hlavní funkce 
Envimat je on-line přístupný nástroj pro hodnocení a po-

rovnávání stavebních konstrukcí a prvků podle jejich envi-
ronmentálních a fyzikálních profilů s uvážením účelu a pou-
žití daného prvku. Stěžejními údaji, které poskytuje o jedno-
tlivých materiálech, jsou tyto indikátory:

– spotřeba primární energie PEI [MJ] 
– potenciál globálního oteplování GWP [kg CO2,ekv.] 
– potenciál okyselování prostředí AP [g SO2,ekv.] 
– potenciál tvorby přízemního ozónu POCP [kg C2H4,ekv.]
– potenciál ničení ozonové vrstvy ODP [kg CFC2,ekv.]
– potenciál eutrofizace prostředí EP [kg NOx,ekv.]

Jde o hlavní indikátory spojené s environmentálními as-
pekty (PEI) a dopady (GWP, AP, EP, POCP a ODP) produk-
ce určitého výrobku, které jsou sledovány i ve zmíněných
zahraničních databázích.

Dále se u jednotlivých výrobků uvádějí z fyzikálních pa-
rametrů (pokud jsou známé nebo relevantní):

– objemová hmotnost ρ [kg/m3],
– součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK],
– součinitel prostupu tepla U [W/m2K],
– zvuková neprůzvučnost (konstrukce) Rw [dB].

Katalog dále nabízí různé možnosti zacházení s materiály
nebo vytvořenými konstrukcemi:

– filtrování například podle objemové hmotnosti nebo spo-
třeby primární energie. Uživatel má možnost filtrovat ma-
teriály a konstrukce v hlavním katalogu prostřednictvím
lišty nad seznamem materiálů; 

– porovnávání materiálů a konstrukcí v přehledné tabulce.
Ovšem pouze porovnávání konstrukcí se stejnou funkcí
může být vodítkem k výběru evironmentálně šetrnější va-
rianty;

– tvorbu a editaci registrovaným uživatelům včetně možnos-
ti tvorby vlastního materiálu nebo konstrukce (vrstvené
nebo prvkové) složené z materiálů a tisku přehledu s en-
vironmentálními ukazateli vztaženými na 1 m2 konstrukce
do souboru pdf.

Návaznost na SBToolCZ
Ve stavební praxi se stále častěji prosazují multikriteriál-

ní nástroje certifikace kvality budov. Jejich cílem není jen
samotné hodnocení budovy podle určených kritérií, jde také
o pomocný nástroj pro investory a projektanty využívaný již
ve fázi návrhu budovy. Tyto nástroje tedy slouží také jako
vodítko při hledání optimálního řešení pro zamýšlenou sta-
vební investici.

V České republice jsme se již mohli setkat s několika
takovými nástroji, které k nám pronikají ze zahraničí. Jde
například o americký LEED nebo britský BREEAM. Jejich
nevýhodou je, že nejsou plně lokalizovány pro české pod-
mínky. To například znamená, že nevycházejí ze stávající
české legislativy, což může být podstatné při hodnocení
energetické náročnosti budovy nebo vlivů na komfort uživa-
telů stavby.

SBToolCZ je český multikriteriální ná-
stroj vyvíjený na specializovaném pra-
covišti Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Nástroj je lokalizován pro české pod-
mínky a bere v potaz stávající platnou
legislativu, kulturní i historické zvy-

klosti. Envimat je navržen tak, aby sloužil jako pomůcka při
hodnocení budov pomocí SBToolCZ a je s tímto nástrojem
spojený. 

Dá se očekávat, jak naznačuje vývoj v zahraničí, že se i
v České republice bude stále více využívat multikriteriálních
nástrojů pro hodnocení staveb při navrhování a rozhodování
o investicích. V současnosti se i u nás stává toto hodnocení
standardem při navrhování nových administrativních budov.

Producenti stavebních výrobků a Envimat
S rozvíjející se legislativou a zájmem lidí o dopad jejich

chování na životní prostředí se také producenti stavebních
materiálů zamýšlejí nad tímto problémem. K tomu jim slou-
ží vypracování analýzy LCA jejich provozů a následné
vyhotovení EPD pro jednotlivé produkty. Pokud se výrobce
rozhodne umístit svůj produkt do katalogu materiálů Envi-
mat, má několik možností registrace, které se liší podle

počtu produktů, které chce do
katalogu zařadit. S registrací a
zveřejněním produktů na we-
bu automaticky získává právo
používat logo Envimatu pro
každý produkt vložený do da-

Název Správce Odkaz

Ecoinvent
Swiss Centre for Life Cycle 
Inventories

www.ecoinvent.ch

Environdec Environdec www.environdec.com

INIES
Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment

www.inies.fr

IBO 
Baustoffdatenbank

Österreichisches Institut 
für Baubiologie und 
Bauökologie

www.baubook.at

ICE University of Bath
www.bath.ac.uk/
/mech-eng/sert/embodied/

Bauteilkatalog Holliger Consult www.bauteilkatalog.ch

IBU Institut Bauen und Umwelt e.V. www.bau-umwelt.de
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tabáze a možnost jeho využívání na propagačních materiá-
lech. Získává tak marketingový nástroj pro propagaci a pre-
zentaci vlastního postoje k životnímu prostředí.

Nástroj pro výuku
Katalog Envimat slouží také jako pomůcka pro výuku stu-

dentů na stavebních školách. Mohou se díky němu snadno a
rychle orientovat mezi stavebními produkty a jejich reálný-
mi dopady na životní prostředí. Nástroj je hojně využíván
například při výuce v magisterském studijním programu
Budovy a prostředí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Stu-
denti v rámci předmětu Integrované navrhování budov vy-
pracovávají studie na variantní řešení určité konstrukce. Ma-
jí za úkol použít více variant k řešení například svislé obvo-
dové konstrukce s rozdílnými nosnými stěnami, a tyto kon-
strukce pak zhodnotit.

Příklad porovnání
Typickým úkolem je vytvoření 3 variant svislé těžké ob-

vodové stěny. Společnou vlastností  je, že jejich součinitel
prostupu tepla vyhovuje doporučené normové hodnotě 
0,25 W/m2K. Nosné části stěn všech variant mají stejnou
tlouš
ku 200 mm a byl použit kontaktní zateplovací systém
s izolací z fasádního pěnového polystyrénu. Tlouš
ka izolan-
tu se liší podle celkové hodnoty součinitele prostupu tepla
tak, aby celá konstrukce vyhověla právě doporučené hodno-
tě 0,25 W/m2K. Pro zjednodušení byly na všech konstruk-
cích zanedbány omítky a lepicí, resp. kotvicí materiál pro
připevnění kontaktního zateplovacího pláště. Pro porovnání
byly sestaveny konstrukce:

– SO_ETICS 1: pálená lehčená tvarovka na cementovou mal-
tu tl. 200 mm + desky z pěnového polystyrénu tl. 140 mm;

– SO_ETICS 2: vápenopísková cihla na tenkovrstvou maltu
tl. 200 mm + desky z pěnového polystyrénu tl. 150 mm; 

– SO_ETICS 3: železobetonová stěna tl. 200 mm + desky
z pěnového polystyrénu tl. 150 mm.

Výsledky a porovnání
Po sestavení konstrukce se v jejím náhledu přehledně

zobrazí výsledky vztažené na plochu 1 m2. Díky tomu je vel-
mi jednoduché vypočítat celkové environmentální dopady
této konstrukce na objektu pouhým vynásobením její celko-
vou plochou. Přehled výsledků výpočtu environmentálních
parametrů na 1 m2 konstrukce vzorového příkladu je uveden
v tab. 2.

Studenti měli zpracovat rovněž paprskový graf zobrazu-
jící rozložení hodnot environmentálních parametrů pro
všechny zkoumané konstrukce (obr. 1). Tyto výstupy pak
slovně interpretovat, zhodnotit a vytvořit závěr. Celá úlo-
ha jim pomáhá zorientovat se v problematice environmen-
tálních dopadů, uvědomit si, které faktory při návrhu kon-
strukce nejvíce ovlivňují celkový výsledek a které jsou

vhodné pro případnou optimalizaci z hlediska dopadů na
životní prostředí.

Obr. 1. Porovnání environmentálních parametrů zkoumaných 
konstrukcí s referenční variantou SO_ETICS 1 

(pálená lehčená tvarovka) = 100 %

Závěr
Envimat je první přehledný nástroj v České republice,

který se věnuje environmentálním dopadům výroby určité
skupiny produktů, který lze efektivně využívat v praxi a je
veřejně dostupný široké odborné i laické veřejnosti. Jde
o jeden z prvních, ale významných kroků ke snižování zátě-
že životního prostředí způsobené produkty stavebního prů-
myslu. Je významnou součástí procesu zabudovávání kon-
troly environmentálních dopadů na životní prostředí do trž-
ních mechanismů a rozhodovacího procesu při zvažování
stavebních investic.

Článek vznikl za podpory projektu SGS12/006/OHK1/
/1T/11 SGS ČVUT 2011.
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Spotřeba 
primární 
energie

globálního 
oteplování 

okyselování
eutrofizace 
prostředí

ničení ozonové 
vrstvy

tvorby 
přízemního 

ozónu

[MJ/m2] [kg CO2 ekv.] [g SO2 ekv.] [g NOx] [mg R-11ekv.] [g C2H4 ekv..]

1 875,1 59,8 155,8 130,1 3,5 34,9

2 937,4 62 146,5 103,9 4,7 38,1

3 748,2 71,4 155,4 154 2,4 33,7

SO_
ETICS

Potenciál

Tab. 2. Parametry zkoumaných konstrukcí vztažené na 1 m2 konstrukce (čím vyšší, tím horší)
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Návrh standardních postupů krizového řízení
Design/Build projektů

Ing. Michal VONDRUŠKA
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Prudký pokles stavební výroby mezi únorem 2011 a 2012

o 17,2 % (Český statistický úřad) dokazuje, že stavebnictví
je více než jiná odvětví citlivé na ekonomicko-politické a
globální krize. Odrazem této situace je stav některých sta-
vebních projektů, které se pro nedostatek peněz v ekonomi-
ce dostaly do krize a byly pozastaveny. Příkladem může být
příprava výstavby rychlostní silnice R35 a R43 a dalších
rozestavěných dopravních staveb. Náročnost stavebnictví na
finanční zdroje, kvalifikovanou sí
 dodavatelů, moderní
technologie, ekologické, bezpečnostní a jiné aspekty vytváří
předpoklady pro vznik kritických situací při výstavbě. Je
proto překvapivé, že obecné metody řízení stavebních pro-
jektů a podnikové operační manuály většiny největších sta-
vebních firem se zabývají pouze řízením rizik, nikoli situa-
cí, kdy krize vznikne, tedy krizovým řízením. Cílem článku
je přispět k nalezení vhodných metod a proaktivních opatře-
ní k řízení krizí ve stavebních projektech.

Interpretace pojmů

Za krizi projektu můžeme považovat nestabilní situaci, při
níž je narušena rovnováha základních charakteristik projek-
tu a která představuje bezprostřední a vážné ohrožení prio-
ritních cílů projektu. Krize může nastat nečekaně a s malou
pravděpodobností. Je to mimořádná událost, při níž dochází
ke ztrátě kontroly nad projektem. Nastává působením velmi
silných faktorů a standardní způsob řízení projektu je nadá-
le neúčinný [5].  Klade důraz na vysokou úroveň manage-
mentu projektu, který se v důsledku jejího působení dostává
pod vysoký tlak. Musí být řešena jinými než běžnými postu-
py řízení. Krize přináší napětí mezi účastníky projektu.
Management projektu je zatížen velkou nejistotou dalšího
postupu za nutnosti rychlé volby obtížně hodnotitelných,
porovnatelných nebo identifikovatelných možností [6]. Tyto
složité jevy odhalují slabé, ale i silné stránky systému řízení
projektu, které by jinak nebyly patrné.  Krize vzniká jako
výsledek vzájemné kombinace vnitřních slabých stránek
projektu a vnějších hrozeb, tedy vznikem a specifickým
uplatněním projektových rizik. Pokud management projektu
na aktivní rizika pozdě a nedostatečně reaguje, vzniká krizo-
vá situace. 

Způsobu řízení krizí ve stavebních projektech není věno-
váno v odborné literatuře mnoho pozornosti. Jedním z řeši-

telů tohoto problému je M. Loosemore, který se této analý-
ze věnuje  a popisuje dynamiku krize. Potenciál krize během
realizace stavebního projektu je obrovský, může nastat
v podstatě v každé fázi životního cyklu stavebního projektu.
Podle nedávného amerického výzkumu [2] byly dílčí krize
ve stavebních projektech seřazeny podle frekvence v tomto
sestupném pořadí:

– zpoždění výstavby,
– projekční chyby,
– překročení nákladů,
– špatné řízení,
– činnost aktivistů a zájmových sdružení proti realizaci pro-

jektu,
– odvolání a stížnosti ve veřejné soutěži, 
– právní spory,
– fůze nebo akvizice zhotovitele nebo objednatele,
– nehody a úrazy v průběhu výstavby. 

Z hlediska průběhu projektu můžeme zkoumat: 

� vleklou krizi, pomalu se vyvíjející, při které dochází
k postupnému náběhu rizik a zhoršování stavu projektu.
Takovou krizi je náročné identifikovat a diagnostikovat, pro-
tože vedení projektu očekává, že se situace brzy zlepší.
U projektu výstavby lze uvést příklad druhotné platební
neschopnosti, kdy management projektu nebo vrcholový
management dodavatelské organizace je vlastníkem ubezpe-
čen o jeho solventnosti poskytnutím zálohy či včasnou úhra-
dou prvních faktur, ve skutečnosti však vlastník začne pro-
jednávat financování projektu až v průběhu realizace. Při
komplikacích s úvěrem nastává vleklá krize, která je charak-
teristická řadou ujiš
ujících prohlášení ze strany vlastníka a
zvyšující se nervozitou dodavatele. Při obvyklé devadesáti-
denní době splatnosti faktur je jednou z nejčastějších vlek-
lých krizí projektu;

� náhlou krizi, vznikající v důsledku vypuknutí silného
rizika, které vážně ohrožuje celý projekt. Dá se jí čelit jen
rychlým protiopatřením. V takovém případě je nutná souhra
projektového týmu zaměřená na rychlý efekt, což vyžaduje
přípravu ve formě plánu kontinuity. Příkladem může být
nehoda na stavbě se smrtelným úrazem. Vyšetřovatelé uza-
vřou část stavby a zastaví práce na několik dní. Po dobu
vyšetřování a odstraňování případných následků jsou kapa-
city dodavatele směrovány na jiné úseky. Po dokončení še-

Na základě analýzy teoretických metod krizového řízení a úspěšného postupu řízení krize většího Design/Build projek-
tu v praxi byl vytvořen návrh možných obecných standardů krizového řízení výstavby Design/Build projektů. 

Design of standard procedures of crisis management of Design/Build projects

Based on the analysis of theoretical methods of crisis management and the successful crisis management procedure of
a Design/Build project in practice the draft of general standards of crisis management for Design /Build projects in con-
struction was created.
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tření musí být soustředěno veškeré úsilí na postiženou část
stavby, na dohnání časové ztráty a odstranění případných
následků.

Krizový management v oblasti projektového řízení pak
může být definován podle [1] jako „… ucelený soubor pří-
stupů, názorů, zkušeností, doporučení, metod a opatření,
které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí spe-
cifických činností při
– minimalizaci zdrojů (příčin vzniku)/ korekce;
– přípravě na činnost v krizových situacích/ prevence;
– bránění vzniku a eskalaci krizových situací/ kontrakce;
– redukci zdrojů krizových situací a jejich negativního

působení/ redukce;
– odstraňování následků působení negativních faktorů kri-

zové situace/ obnova.“

Rozdíl mezi rizikovým a krizovým managementem spočí-
vá v tom, že rizikový management se zabývá analýzou rizik,
hodnocením rizik, jejich eliminací a hledání způsobů, jak se
rizikům vyhnout, krizový management musí zvládat situace,
ve kterých se rizika začala hromadit nebo působit [4].

V poslední době se můžeme setkat s dalším rozlišením
krizového managementu:

� proaktivní je zaměřen na predikci potencionální krizo-
vé situace a na preventivní eliminaci hrozící krize. Na rozdíl
od rizikového managementu pak na předvídání vzájemné
kumulace potencionálních rizik nebo na rizika se zásadním
dopadem, kterým nastavené projektové struktury nebudou
schopny účelně čelit [3]; 

� následný je zaměřen na zvládání následků krize tím, že:
– identifikuje krizovou situaci a rizika (překážky), která ji

vypuknutím způsobila (zpravidla ve formě situační zprá-
vy);

– podniká okamžitou nápravu k eliminaci škod a zabránění
dalšího negativního působení krize (zpravidla krátkodo-
bým plánem okamžitých opatření/ Quick Wins);

– hodnotí příčiny krize a stanovuje systémová protiopatření
k zotavení z krizové situace (zaběhnutá je forma krizové-
ho plánu);

– nastavuje proaktivní protikrizová opatření (formou systé-
mu včasného varování) [3].

Návrh krizového managementu ve stavebních projektech
Krizový management je na základě studia výše uvedených

teoretických poznatků a praktických zkušeností rozdělen do
sedmi fází. Dynamika krize je podle [2] upravena a seřaze-

na do logického uzavřeného cyklu (obr. 1):
– zjištění příznaků krize, 
– stanovení typu a rozměru krize, 
– přijetí rozhodnutí podle standardních procedur, 
– realizace přijatých opatření,
– vyhodnocení účinku nápravných opatření,
– obnova systému řízení projektu, 
– přijetí proaktivních opatření k zabránění vzniku obdobné

krize. 

V tomto systému začíná krizový management stejně jako
v moderním pojetí krizového řízení proaktivním procesem:

� první fází tohoto cyklu je moment zjištění příznaků
krize. Schopnost účinně reagovat na jakoukoli krizi závisí na
včasném rozeznání kumulace potenciálních rizik jejich
monitoringem;

� druhou fází je stanovení typu a rozměru krize identifi-
kací příčin a možných důsledků. Specialisté, monitorující
problémy a odhalující jejich potenciál, provádějí zároveň
jejich diagnózu. V případě, že je zjištěn problém, je předlo-
žen podrobný návrh alternativních řešení operativně sestave-
nému krizovému managementu, který rozhoduje o dalším
postupu; 

� výstupem třetí fáze je přijetí rozhodnutí podle stan-
dardních procedur podnikového a projektového řízení;

� ve čtvrté následující fázi dochází k realizaci náprav-
ných opatření. Implementace zvolené varianty musí být
provedena velmi rychle a důsledně;

� v páté fázi management průběžně zaznamenává reakci
systému na aplikované řešení problému a podle zjištěných
výsledků vyhodnocuje účinky nápravných opatření;

� pokud je krize projektu odstraněna vrací se organizace
řízení projektu k normálnímu stavu. Po šesté fázi krizového
řízení nastává obnova systému řízení projektu. 

Vybraná varianta způsobu odstranění krize však zpravidla
neobnoví systém úplně. Někdy v důsledku aplikovaného ře-
šení vyvstává potenciál nových nebezpečí. V těchto přípa-
dech musí být opět uplatněno proaktivní krizové řízení a
dynamický cyklus se musí opakovat. 

Krize projektu je po odstranění analyzována a krizový
management zaznamenává zkušenosti, jež jsou podkladem
pro přijetí proaktivních opatření budoucích projektů. Každý
nový dynamický cyklus zvyšuje svou účinnost tím, že čerpá
zkušenosti z řízení předchozích krizí. Toto pravidlo je obec-
ně platné pro všechny obory podnikání.

Obr. 1. Dynamický cyklus krizového řízení 



STAVEBNÍ OBZOR 7/2012 215

Případová studie 
Na příkladu úspěšného řízení krize projektu rekonstrukce

brněnské spalovny, při němž se autor článku jako zástupce
dodavatele podílel na krizovém řízení stavby, je doložena
možnost aplikace teoretického způsobu řízení krize dyna-
mickým cyklem.   

Spalovna směsného komunálního odpadu společnosti
SAKO Brno, a. s. (dále jen OHB ), byla vybudována v osm-
desátých letech minulého století. Stará technologie byla
dimenzována na 240 tis. t/rok a byla využívána pouze 
z 37 %. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu
zařízení spalovny, jejíž životnost končila v roce 2009, bylo
rozhodnuto o její zásadní rekonstrukci. Koncepce spalovny
byla navržena s důrazem na optimální využití komunálních
odpadů jako druhotných surovin pro výrobu tepelné a elek-
trické energie, a to při dodržení ekologických norem plat-
ných v Evropské unii. Na projekt „Odpadové hospodářství
Brno“ byla poskytnuta dotace EU z programu ISPA ve výši
68 % z celkových uznatelných nákladů, zbývající část po-
skytlo Statutární město Brno. Vlastníkem je SAKO Brno, a. s.,
správce stavby TENZA, a. s., generálním dodavatelem Sdru-
žení CNIM & SIEMENS Konsorcium Odpadové hospodář-
ství Brno (CNIM - Constructions Industrielles de la Médite-
ranée  Société Anonyme, (Francie) – leader sdružení, doda-
vatel stavební části a technologií pro spalování, čištění a tří-
dění odpadu; Siemens, s. r. o. (Česká republika) – dodavatel
turbíny a elektroinstalací pro technologickou část.

Cíle projektu
Účelem projektu bylo vybudovat s optimálním využitím

stávajících zařízení a budov (včetně dopravních/příjmových
kapacit) komplex třídění, recyklace a energetického využití
komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výro-
bou tepelné a elektrické energie tak, aby zařízení splňovala
emisní limity a stanovené technické podmínky provozu.
Produkovaná škvára bude upravována tak, aby vyhověla
normám pro zpracování ve stavebním průmyslu, a z odpadu
se tak stal využitelný stavební materiál. Z technologického
hlediska tedy vyplynula definice zadání projektu směřují-
cích k naplnění výše zmíněných cílů (tab. 1):

– rekonstrukce spalovacích kotlů,
– instalace parní odběrové turbíny,

– instalace nového systému čištění spalin,
– vybudování dotři�ovací linky,
– modernizace škvárového hospodářství,
– rekonstrukce chemické úpravny vody,
– související stavební úpravy.

Garantovaným cílem projektu je náhrada přírodních neob-
novitelných zdrojů surovin a energie, nízká produkce emisí
znečiš
ujících látek do ovzduší (na úrovni max. 70% emis-
ních limitů) a soulad s legislativními požadavky EU a ČR
pro spalování odpadů. Předpokládané celkové investiční
náklady projektu byly stanoveny na 100 mil. Euro.

Krize projektu z pohledu generálního dodavatele 
Krize projektu OHB v počáteční fázi výstavby spočívala

ve skutečnosti, že subdodavatel stavební části projektu, na
kterém záviselo splnění klíčových časových milníků, upadl
do insolventního řízení a zkrachoval. Stavba byla dodávána
systémem Design/Build, kde generální dodavatel je odpo-
vědný za provedení stavby včetně projektové dokumentace
a obstarání stavebního povolení. 

Pro firmu CNIM byl projekt OHB první stavbou na území
ČR. Přestože patří ve světovém měřítku k nejvýznamnějším
výrobcům kotlů, musela se zejména na začátku výstavby
vyrovnat s rozdílným podnikatelským a právním prostředím.
V takových situacích firma obvykle spoléhá na podporu
partnerů, se kterými společně vytváří nabídkovou dokumen-
taci a uzavírá memorandum o budoucí spolupráci. Protože
stavba byla financovaná ze zdrojů EU, odpovídaly podmín-
ky zadání a smlouva o dílo s vlastníkem podmínkám žluté
knihy FIDIC a všichni významní subdodavatelé museli být
předem schváleni vlastníkem. Smlouva o dílo mezi generál-
ním dodavatelem a vlastníkem byla podepsána koncem
listopadu 2007, tedy v období, kdy většina podnikatelských
subjektů ve stavebnictví provádí roční uzávěrku účetnictví a
připravuje stavební projekty a firmy na vánoční výluku.
Tento stav je stejný jak v ČR, tak ve Francii. 

Vzhledem k plánovanému časovému průběhu projektu,
zejména v jeho začátku, kdy bylo nutné nejpozději v dubnu
oddělit první kotel od zbývajících, určených k demolici,
zahájit demontážní práce, a to vše včetně projektové doku-
mentace a získání stavebního povolení, však bylo nutné
zahájit práce co nejdříve. CNIM musel bezprostředně po
podpisu smlouvy s vlastníkem zahájit práce na projektové
dokumentaci technologické části – Basic Design a uzavřít
smlouvy se všemi důležitými subdodavateli z ČR. Pro zjed-
nodušení situace se generální dodavatel na základě předběž-
ných dohod rozhodl projektovou dokumentaci pro stavební
povolení zajistit prostřednictvím české společnosti Kovo-
projekta Brno, a. s. Dokumentaci pro demoliční výměr
a prováděcí dokumentace stavební části projektu byla zahr-
nuta do předmětu díla subdodavatele stavební části, kterým
byla podle memoranda společnost Průmyslové stavitelství
Brno, a. s. (dále jen PRSB). Společnost PRSB tak byla
v podstatě Design/Build dodavatelem stavební části projek-
tu. Celkový objem dodávky pro PRSB byl plánován ve výši
11 mil. Euro. Na tak velký objem prací bylo nutné připravit
důkladnou smlouvu, proto CNIM předal PRSB objednávku
na přípravné práce a vyzval společnost k zahájení prací. 

Zjištění příznaků krize 
Práce na projektu byly zahájeny prostřednictvím subdoda-

vatele, společnosti Consistera s.r.o., na kterého PRSB dele-
govala všechny své povinnosti. Jednání o smlouvě o dílo
mezi CNIM a PRSB však byla velmi zdlouhavá, ze strany
PRSB byl velmi často měněn vyjednávací tým a projekt
neměl vůbec určeného projektového manažera za PRSB.

Plán Akce

říjen 07 podpis smlouvy s dodavatelem

duben 08 zahájení demoličních prací, odstavení dvou kotlů

květen 08 předání dokumentace Basic Design

duben 08 získaní pravomocného stavebního povolení

srpen 08 demolice kotlů K2, K3

září 09 odstavení kotle K1

prosinec 08 dodávka kotlů na staveniště

duben 09 dodávka turbosoustrojí na stavbu

říjen 09 ukončení montáže

prosinec 09 zahájení zkoušek

březen 10 předkomplexní provoz, komplexní vyzkoušení

březen 10 zahájení zkušebního provozu 

červen 10 převzetí díla, kolaudace 

Tab. 1. Plán realizace projektu
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Věcná jednání a koordinační porady probíhaly pouze za pří-
tomnosti zástupců subdodavatele PRSB, které rovněž neby-
lo schopno předložit k podpisu smlouvy prováděcí bankov-
ní záruku (performance bond), což bylo součástí memoran-
da o spolupráci. Přestože, tyto indicie naznačovaly, že není
vše v pořádku, uhradil CNIM společnosti PRSB první faktu-
ry za provedené práce. 

Zřízení krizového managementu 
Prvním vážným projevem krize bylo zastavení stavebních

prací. Projektový management společnosti CNIM získal
informace od subdodavatele PRSB, že důvodem tohoto
kroku je její platební neschopnost. Nezávisle na probíhají-
cích procesech svých činností se rozhodlo vedení společnos-
ti CNIM sestavit krizový management stavby. Primárním
cílem bylo monitorovat vzniklou situaci a připravit možná
východiska a řešení problému tak, aby byly splněny pláno-
vané cíle projektu. Krizový management se zaměřil na pro-
zkoumání situace u PRSB a jeho subdodavatele a na analý-
zu místního stavebního trhu. Výsledkem monitoringu bylo
zjištění následujících příčin:
– rozpad managementu PRSB a odchod kvalifikovaných

pracovníků;
– platební neschopnost a předluženost firmy;
– podání insolvenčních návrhů na PRSB.

Ohrožené subjekty a cíle projektu:
– vlastníkovi vznikne ztráta přeložením plánované odstávky

kotlů;
– nesplnění dílčích termínů a ohrožení celkového termínu

stavby;
– nemožnost pracovat na projektu Basic Design, protože

chybí partner; 
– CNIM zaznamená potencionální ztrátu z důvodu penaliza-

ce a organizačních změn v řízení projektu;
– CNIM hrozí poškození dobrého jména firmy;
– vlastník může být poškozen negativní mediální kampaní.

Současně byla stanovena možná východiska:
varianta 1 – pokračovat v jednání se současným dodava-

telem. Tým krizového manažera tuto možnost vyloučil;
varianta 2 – vypsat nové výběrové řízení na subdodavate-

le stavební části. Krizový management tuto variantu nedopo-
ručil v této fázi projektu k realizaci. Důvodem byla vysoká
poptávka po stavebních pracích (situace v roce 2008 před
světovou finanční krizí) a neschopnost vyzvaných firem
pružně reagovat na poptávku, předložit nabídku, splnit ceno-
vé a časové limity projektu, akceptovat angličtinu jako hlav-
ní komunikační jazyk a převzít rozpracovanou prováděcí
dokumentaci k dopracování;

varianta 3 – pokračovat ve výstavbě s PRSB. Subdodava-
tel nejen projevil ochotu akceptovat smluvní cenu a termíny
i ostatní podmínky původní smlouvy o dílo s PRSB, ale
představil i anglicky mluvící projektový management
výstavby a doložil jeho kvalifikaci. Stavební kapacity a jeho
finanční stabilita byly prověřeny  s pozitivním výsledkem, a
proto byla sepsána dohoda o spolupráci. Nevýhodou navrže-
ného řešení bylo, že subdodavatel požadoval úhradu závaz-
ků PRSB a neměl potřebné reference ke schválení vlastní-
kem. 

Přijetí opatření podle standardních procedur 
Krizoví manažeři vyhodnotili navržená řešení a rozhodli

se aplikovat třetí variantu, tj. pokračovat ve výstavbě se sub-
dodavatelem PRSB. Aby toto řešení bylo účinné, musel být
sestaven plán implementace navržené varianty:

– seznámení vlastníka se vzniklou situací a výsledky moni-
toringu za účasti krizového managera, projektového ma-
nagera a zástupce top managementu CNIM;

– navržení ke schválení a podpora nového dodavatele spo-
lečnosti Consistera. Chybějící reference by garantoval
CNIM. Podporou tohoto řešení byl i fakt, že  Consistera
částečně obnovila práce na stavbě a na prováděcí projek-
tové dokumentaci. Časový postup výstavby tak byl v sou-
ladu s plánem;

– po schválení nového dodavatele by byla provedena úhra-
da závazků za PRSB, učiněny právní kroky ke zrušení me-
moranda s PRSB a uplatněny sankce a náhrady škody po
PRSB;

– uzavření smlouvy o dílo s Consisterou. Dodavatel by
musel být po celou dobu výstavby pod zvýšeným dohle-
dem. Consistera by musela předkládat ke schválení všech-
ny své subdodavatele. Smlouva by musela být sepsána
tak, aby mohla být v případě problémů nahrazena jiným
dodavatelem nebo doplněny její kapacity. Veškerá i roz-
pracovaná prováděcí projektová dokumentace by byla
předávána k průběžnému schválení.

Realizace nápravných opatření 
Krizový management postupoval podle plánovaných pro-

cedur. Vlastník byl seznámen se vzniklou situací a navrže-
ným řešením. Správce stavby společnost TENZA pověřil
vlastník prověřením monitorovaných údajů. Situace byla
vyhodnocena jako krajně riziková, ale s vzhledem k ohrože-
ní cílů projektu bylo navržené řešení schváleno a Consisteru
schválil CNIM za hlavního dodavatele stavební části. Správ-
ce stavby byl vyzván ke zvýšené kontrole všech procesů rea-
lizace stavební části po časové, kvalitativní a bezpečnostní
stránce. Consistera akceptovala navržené smluvní podmínky
a mimořádné podmínky krizového řízení. Poté, co CNIM
uhradil závazky PRSB, byly stavební a projektové práce
zcela obnoveny. 

Vyhodnocení účinků opatření 
Pro účely důsledného řízení krize byly sestaveny kontrol-

ní listy dodavatele pro specifické činnosti jeho dodávky a
stanovena vyšší frekvence koordinačních a kontrolních po-
rad. (Tato opatření probíhala nezávisle na běžném řízení sta-
vebního projektu, jako jsou např. pravidelné kontrolní dny a
měsíční zprávy dodavatele.) Dodavatel předkládal podle
rizikových oblastí řízení projektu:

– seznamy aktualizované projektové dokumentace a výkre-
sovou část technologickému projekčnímu oddělení CNIM
ve Francii. Tato dokumentace zde byla věcně ověřována a
časově koordinována s ostatními účastníky a potřebami
projektu. Prováděcí projekt nebyl předkládán ke schvále-
ní až v celku či souborech ucelených částí, ale velmi po-
drobně v průběhu projektování. CNIM tak získával nejen
informace o kompetentním řízení projektu subdodavate-
lem, ale i časový prostor pro vlastní projekční činnost.
Vlastník pak dostával ke schválení dokumentaci stavební
části již bez vážnějších nedostatků a se vzájemnou vazbou
na ostatní dodavatele;

– časový plán byl denně kontrolován. Zjištěné odchylky od
harmonogramu byly posuzovány s ohledem na další
návaznosti a realizována opatření k okamžitému uvedení
do souladu. V tomto ohledu však dodavatel pracoval vel-
mi spolehlivě a v dostatečném předstihu;

– dodavatel byl povinen předkládat ke schválení seznamy
kvalifikovaných pracovníků a reference svých subdodava-
telů;
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– dodavatel byl ze strany generálního dodavatele a vlastní-
ka velmi důsledně prověřován v oblasti plnění kvality a
bezpečnosti práce. Odchylky byly zaznamenávány do
kontrolních listů.

Kontrolní listy byly průběžně předávány krizovému mana-
žerovi, který prováděl jejich rozbor.  

Obnova systému řízení projektu 
Projektové řízení se dostalo do normálního chodu již po

druhém cyklu krizového řízení, další opatření nebylo nutné
realizovat. Obnova systému řízení trvala osm měsíců, tedy
do doby, kdy byla provedena ve stanoveném čase a kvalitě
stavební připravenost pro montáž kotlů a turbíny. Krizový
management byl zrušen. Řízení projektu přešlo plně pod
kontrolu projektového managementu.

Proaktivní opatření 
Vyhodnocení krize projektu z pohledu vlastníka a De-

sign/Build dodavatele bude součástí hodnocení celé výstav-
by projektu OHB. Součástí protokolu bude soubor všech
negativních a pozitivních zkušeností při přípravě a realizaci
stavby, které pak slouží jako podklad pro vymezení rizik
u obdobných projektů. 

Závěr
� Na základě analýzy dynamického cyklu krizového říze-

ní projektu OHB a teoretických poznatků je možné navrh-
nou zobecněná proaktivní krizová opatření pro Design/Build
projekty, která by se mohla stát součástí standardních proce-
dur operačního manuálu firmy:

– při zahájení výstavby projektu takovéhoto rozsahu jme-
novat krizového manažera, který zejména oblastech
kumulace rizik projektu bude monitorovat a eliminovat
potenciální příznaky krize. Toto opatření je vhodné reali-
zovat na straně Design/Build dodavatele, ale i vlastníka;

– v případě propuknutí krize musí být nastaveny mecha-
nizmy řízení projektu tak, aby byla zajištěna informova-
nost, součinnost a vzájemná kooperace všech účastníků
projektu na odstranění krize;

– u klíčových dodavatelů by měla být zajištěna absolutní
průběžná kontrola jimi zpracovávané realizační doku-
mentace. V případě detekce krize u dodavatele může
být dokončena jiným projektantem;

– Design/Build subdodavatelé, jejichž náhlý kolaps může
způsobit celkovou krizi projektu, by měli být zvoleni
nejméně duplicitně, a to alespoň v těch částech stavby,
které jsou významné pro splnění uzlových bodů harmono-
gramu a stavebních připraveností pro jiné subdodavatele;

– generální dodavatel celého kontraktu si musí smluvně
zabezpečit převzetí kontroly dílčích subdodavatelů hlav-
ního dodavatele stavební části včetně finančního plnění.

� Případová studie mezinárodního projektu „Odpadové
hospodářství Brno – rekonstrukce spalovny“ prokazuje, že i
velké a zkušené nadnárodní stavebně-technologické firmy
mohou být při velké kumulaci rizik zasaženy krizí. Zejména
ve stavebních projektech je včasné rozpoznání krize kompli-
kované, protože krize bývá imunní proti obvyklému pokrytí
rizik v hlavním kontraktu projektu nebo v dílčích subdoda-
vatelských kontraktech.  

� Krizi lze obtížně předpokládat a unifikovat její charak-
teristické znaky. Krize se projeví až jednoznačným výsky-
tem specifického problému, v rámci uvedené případové stu-
die pak  zastavením prací na stavbě. Při detekci krize je tedy
nutná velmi rychlá reakce ze strany projektového manage-
mentu. Je nezbytné okamžitě sestavit krizový management,
který se bude nezávisle na průběhu nezasažené části projek-
tu intenzivně a systematicky zabývat způsoby řešení krize.
Správně řízená krize vede přes důsledný monitoring problé-
mu a stanovení diagnózy krize. Úspěšná implementace zvo-
leného řešení krize je do značné míry závislá na spolupráci
všech účastníků projektu. Přestože každý z účastníků má
odlišnou motivaci, je úspěšné splnění věcných, časových a
ekonomických cílů projektu jako celku maximálně důležité
pro všechny strany. Odstraněním krize se projekt dostává do
normálního stavu, projektový management potažmo organi-
zace dodavatele, získává nenahraditelné zkušenosti, které
využije při řízení rizik v dalších projektech. 

� Případová studie krize projektu OHB je velmi dobrým
příkladem pro teoretické zobecnění aplikovaných postupů
krizového řízení a vyvození závěrů pro řízení krizí složitých
stavebních projektů realizovaných systémem Design/Build. 

Teorie krizového řízení vychází ze dvou zdrojů. Je to jak
teorie řízení projektů v oblasti projektového managementu,
řízení rizik a krizí, tak nejlepší praxe (best practice) získaná
na základě úspěšně zvládnutých krizí významnými stavební-
mi dodavateli.
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Úloha stavebnictví ve společnosti
První výsledky stavební činnosti člověka nalézáme v ob-

dobí mladší doby kamenné, kdy se z lovce stává zemědělec,
opouští jeskyně a buduje si venkovní stálá obydlí. Člověk
jako bytost zvídavá a usilovná po další tisíce let vymýšlí, jak
si práci usnadnit a její výsledky zdokonalit. Dlouhý vývoj
probíhá i ve stavebnictví, jež v současnosti používá moderní
technologie, materiály a stroje, díky nimž vznikají soudobé
budovy a inženýrská díla. 

Téměř žádná lidská činnost se neobejde bez použití vý-
sledků stavební výroby. Bydlení, doprava, kultura, vzdělá-
vání, výroba, zdravotnictví, energetika – to všechno jsou ob-
lasti individuálního nebo kolektivního využívání staveb.
Stavební výroba má vazby na další odvětví hospodářství,
která dodávají potřebné suroviny, výrobky, energie, služby.
Rostoucí požadavky na vstupy do stavebnictví tak vyvoláva-
jí růst produkce dodavatelů požadovaných zboží a služeb.
Koruna investovaná ve stavebnictví vyvolá v dalších letech
násobný růst produkce v jiných oborech hospodářství. Sta-
vebnictví je důležitou součástí hospodářství státu, a proto je
žádoucí informacím spojeným s  vývojem v tomto oboru
věnovat mimořádná pozornost [1]. 

Výkon a oceňování stavební produkce
Výkon stavební výroby lze sledovat na vstupech ve fyzic-

kých jednotkách spotřebovávaných materiálů (tunách
cementu, oceli, písku apod.) nebo na výstupech v užitných
jednotkách stavebních děl (např. metrech krychlových obe-
stavěného prostoru, metrech čtverečních obytných ploch
bytů, počtu lůžek v nemocnicích). Použití užitných jednotek
má tu výhodu, že za předpokladu stejné kvality je možné
produkci v čase sčítat, samozřejmě pouze produkci stejného
druhu. Nevýhodou je nemožnost součtů produkce různých
druhů staveb charakterizovaných různými jednotkami. Další
možností je stavební práce nebo objekty oceňovat, tzn. při-
řazovat jejich nákladům a přiměřenému zisku tržní cenu.
Sledování produkce ve finančních jednotkách umožňuje sčí-
tání objemů výroby na různých úrovních pro všechny druhy
stavebních prací i objektů. I tento postup sledování produk-
ce má nevýhodu. Kupní síla použité měny se v čase mění.

Proto objem prací nebo velikost produkce vyjádřená stejným
obnosem měny (stejnou cenou) se v různém čase od sebe
mohou více nebo méně ve fyzických jednotkách odlišovat.
Je proto nutné vývoj cen v čase sledovat a objem produkce
přepočítávat na úroveň zvoleného pevného časového oka-
mžiku nebo období. 

Způsob a určení výše ceny za stavební práce je v tržním
hospodářství věcí dohody mezi investorem a dodavatelem.
Obsah a způsob stanovení ceny obecně popisuje zákon č.
526/1990 Sb., o cenách [2]. V § 2 odstavce 1 se uvádí: „Ce-
na se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou množ-
ství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami
sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem pří-
slušné jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní před-
pis (dále jen „určené podmínky“).  Podle určených podmí-
nek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady poří-
zení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo.“
Obě smluvní strany se musí dohodnout bu� přímo na výši
ceny, nebo na způsobu, jak bude tato cena stanovena. Obvy-
klým smluvním nástrojem ve stavebnictví je smlouva o dílo
vymezená v Obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.)
nebo v Občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) [2].
Vzhledem k tomu, že stavba může být značně rozsáhlá a
nákladná, cena stavební části se pak určuje většinou skladeb-
ně z cen jednotlivých stavebních konstrukcí a prací. Ty jsou
popsány slovně, množstvím, měrnou jednotkou, cenou jed-
notkovou a celkovou v rozpočtu. Přitom cena obsahuje veš-
keré náklady dodavatele (na materiál, mzdy, stroje, energie,
vedení a provoz) a jeho přiměřený zisk. Jednotkové ceny
může určovat dodavatel na základě sledování vlastních ná-
kladů nebo je může přejímat z databází sestavovaných spe-
cializovanými firmami. Do ceny funkční stavby je třeba za-
hrnout i náklady na inženýrskou a kompletační činnost, ná-
klady na technologie, náklady spojené s umístěním stavby,
popř. další pořizovací náklady.

Časový vývoj cen
Ceny prodávaného zboží a poskytovaných služeb se v ča-

se téměř neustále mění. U cen státem neregulovaných je to

Článek se zabývá úlohou stavebnictví ve společnosti, jeho postavením v tržním hospodářství a zjiš	ováním jeho pro-
dukce. Nejprve uvádí možnosti sledování objemu stavební výroby. Dále hovoří o oceňování stavební výroby, o různých
vlivech na výši ceny a o způsobu sledování vývoje cen v čase. Věnuje se statistice organizované státem, zaměřuje se na
cenovou statistiku ve stavebnictví a představuje její výsledky – cenové indexy. Výstupy statistiky jsou doloženy něko-
lika tabulkami a grafem. Na závěr jsou uvedeny způsoby používání cenových indexů ve stavební praxi. 

Price development in the construction industry

The article deals with the role of the building industry in society, its position in the market economy and the identifi-
cation of its production. First, the possibilities of monitoring the volumes of building production are stated. Then, the
pricing of building production, different aspects affecting the price levels and the methods of monitoring the price
development in time are discussed. Statistical surveys organised by the state, price statistics in the construction indus-
try are mentioned and its results – price indexes, are presented.
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dáno vývojem nabídky a poptávky na trhu. Cena může být
ovlivněna zejména:

– cenou surovin a energií,
– daňovou legislativou,
– dostupností investic,
– kupní silou populace, 
– kvalitou,
– módním trendem,
– nasyceností trhu,
– technickou vyspělostí,
– užitnými vlastnostmi.

Výše konečné ceny ovlivňuje prodejnost zboží. Je proto
důležité kromě množství prodaných výrobků a služeb zjiš
o-
vat i jejich cenu. Cena je významným faktorem rentability
každé ekonomické činnosti, je proto nezbytné sledovat ceny
vstupů i výstupů jednotlivých činností, podniků a celých
oborů národního hospodářství. Vývoj cenové hladiny v sek-
toru spotřeby obyvatelstva v porovnání s vývojem jeho příj-
mů ovlivňuje spokojenost obyvatel s řízením hospodářství.

Sledování vývoje cen, jako hromadně se vyskytujícího
ekonomického jevu, je součástí ekonomické statistiky. Před-
mětem ekonomické statistiky je obecně analýza stavu a
vývoj jevů v hospodářské oblasti. Cenová statistika jako její
složka je provozována na úrovni každého odpovědného
vedení podniku i na úrovni celého národního hospodářství.
Hlavním cílem je sledování vývoje cenové hladiny v růz-
ných oborech a úrovních ekonomiky. Pokud cenová hladina
roste (ceny se zvyšují), hovoří se o inflaci, pokud cenová
hladina klesá (ceny se snižují), hovoří se o deflaci. Platí pra-
vidlo, že mírná inflace doprovázená rostoucími reálnými pří-
jmy je znakem rozvíjejícího se hospodářství. Cenovou statis-
tikou na úrovní našeho státu se mimo své další činnosti
zabývá Český statistický úřad (dále jen ČSÚ).

Státní cenová statistika
Státní statistiku organizuje stát prostřednictvím své speci-

alizované organizační složky – ČSÚ na podkladě zákona
(zákon č. 89/1995 Sb. ze dne 20. dubna 1995, o státní statis-
tické službě, jak vyplývá ze změn a doplnění zákonem č.
356/ /1999 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 256/2000 Sb., č.
411/2000 Sb.) [2]. Formu zákona má i Program statistických
zjiš
ování (zveřejňovaný vyhláškou nejpozději do 30. listo-
padu předcházejícího roku), prostřednictvím kterých se zís-
kávají potřebná statistická data. 

Statistika se dělí podle obsahu na strukturální a konjunk-
turální. Cílem strukturální statistiky je postihnout příslušné
jevy a procesy v jednotlivých hospodářských odvětvích i
v ekonomice jako celku, zejména v roční periodicitě v sou-
vislé časové řadě. Výsledky mají být přesné, podrobné a ko-
nečné. Jsou k dispozici v delším časovém odstupu od šetře-
ného období. Cílem konjunkturální statistiky je postihnout
nejnovější vývoj hospodářství. Má přinášet co nejrychleji
údaje o trendech vývoje. Výsledky jsou méně přesné, méně
podrobné a často se ve větším časovém odstupu zpřesňují.
Do skupiny konjunkturálních statistik patří i statistika ceno-
vá. Prováděním konjunkturálních statistik ČSÚ splňuje po-
vinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne
19. května 1998 o konjunkturálních statistikách [3] a dalších
navazujících prováděcích, doplňujících a změnových naříze-
ní Komise (ES), Evropského parlamentu a Rady (ES). 

Cenová statistika zjiš
uje cenové údaje a z nich určuje
cenovou hladinu formou cenových indexů. Cenová hladina
je tvořena cenami mnoha druhů zboží, výrobků a služeb,
jimiž se obchoduje. Cena jednoho druhu zboží může být

různá časově (v různém období), ale i geograficky (na růz-
ných místech). Úkolem cenové statistiky je zjiš
ování stavu
a vývoje cen a cenových hladin v členění podle oborů výro-
by, resp. služeb (podle různých klasifikačních hledisek).

V české statistické praxi se výsledky statistického zjiš
o-
vání cen publikují většinou ve formě cenových indexů
v měsíční nebo čtvrtletní periodicitě. Některá šetření uveřej-
ňují i vybrané cenové údaje (v Kč) jako doplňující informa-
ce.

Ceny se zjiš
ují výběrovým způsobem u vybraných res-
pondentů za určené reprezentanty. Reprezentant zastupuje
skupinu zboží nebo služeb obdobného druhu se stejným
nebo podobným cenovým vývojem. Má většinou významný
podíl na obratu této skupiny a je zastoupen ve všech nebo
většině geografických oblastí a časových obdobích. 

Při výpočtu cenových indexů se používá tento algoritmus.
Pro každou dvojici vykázaných cen reprezentanta (od jedno-
ho respondenta) se nejprve vypočte individuální index jako
podíl ceny ve sledovaném období k ceně ve výchozím obdo-
bí. Ze všech individuálních indexů stejného reprezentanta
(od různých respondentů) se dále vypočte prostý aritmetický
průměr indexů. Takto vypočtené indexy reprezentantů
vybraných podle použité klasifikace, jejího stupně a položky
se nakonec agregují do úhrnu (kumulace). V ČR se používá
výpočetní vzorec typu Laspeyres v modifikované podobě

(1)

kde  p1 je cena ve sledovaném období,
p0 – cena v základním období,
q0 – stálá váha (produkce v základním období),
n – počet individuálních indexů jednoho reprezentanta,
m – počet reprezentantů agregovaných do k-té položky 

použité klasifikace.

Vzorec (1) představuje vážený aritmetický průměr, kde
indexy reprezentantů jsou váženy dílčími obraty nebo je za-
stupujícími vahami ze základního období. Nyní se pro výpo-
čet používají stálé váhy z roku 2010 zjištěné příslušnou sta-
tistikou produkce.

Cenová statistika stavebnictví
Obecně se cenové indexy dělí na indexy vstupů (nákladů),

tzv. input indexy, a indexy výstupů, tzv. output indexy. Ve sta-
vebnictví má výpočet indexů obou typů dlouhou tradici a
v současnosti se výsledky publikují ve třech řadách:

– indexy cen stavebních prací a stavebních děl (output),
– indexy nákladů stavební výroby (input),
– indexy cen materiálových vstupů stavební výroby (input).

Ceny stavebních prací se zjiš
ují ve čtvrtletních interva-
lech, a proto je základním časovým údajem čtvrtletí. Z vý-
sledků čtvrtletního šetření, označeného Ceny Stav 1-04, se
publikují i některé vybrané průměrné jednotkové ceny sta-
vebních prací a hodnoty hodinových sazeb za prováděné
práce.

Indexy cen stavebních prací a stavebních děl (objektů) se
počítají podle matematického modelu, který obsahuje soupis
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vybraných stavebních a montážních prací (reprezentanty).
Současná metodika používá k výpočtu cenových indexů
vzorec (1).

Zjiš
ovaná cena stavební práce obsahuje kromě zabudova-
ného a spotřebovaného materiálu veškeré další náklady nut-
né k realizaci sledované činnosti (mzdové náklady, zákonné
sociální a zdravotní pojištění, náklady na provoz stavebních
strojů a mechanizmů, náklady dopravní mimo přesunu hmot,
režijní náklady, mimořádné náklady vznikající v důsledku
umístění a individuálního prostředí stavby, zisk), ale bez
nákladů na zařízení staveniště a daně z přidané hodnoty. Sle-
dovaným obdobím je prostřední měsíc čtvrtletí. 

Vyšší agregace jsou představovány položkami určené kla-
sifikace stavebních prací, resp. stavebních děl. Indexní sché-
ma se sestavuje z položkových rozpočtů vybraných staveb-
ních objektů a celkových objemů stavební produkce v ČR.
Aktuální základní cenovou hladinou je rok 2005, váhy jsou
aritmetickým průměrem produkční struktury stavebnictví za
léta 2007 až 2010. 

Indexy stavebních prací a stavebních děl
Od roku 2004 jsou výsledky zpracování všech výše uve-

dených cenových statistik ve stavebnictví zveřejňovány v je-
diné čtvrtletní publikaci ČSÚ pod aktuálním názvem „Inde-
xy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy

nákladů stavební výroby“ [4]. Pro třídění výsledků stavební
výroby – stavebních objektů (děl) se používá „Klasifikace
stavebních děl CZ-CC“. Obsahově vychází z mezinárodního
standardu „Klasifikace stavebních děl“ (Classification of
Types of Construction – CC), kterou vydal Eurostat v říjnu
1997. Indexy vybraných položek klasifikace za jednotlivá
čtvrtletí a celý rok 2011 jsou uvedeny v tab. 1. Položka 1
„Budovy za 4. čtvrtletí 2011“ s hodnotou indexu 111,6
vyjadřuje, že ceny budov (bytových i nebytový) vzrostly
proti průměrné cenové hladině roku 2005 ve 4. čtvrtletí roku
2011 na 111,6 %, tzn. že ceny se zvýšily průměrně o 11,6 %.
Průměrný index za celý rok 2011 je 111,9 % vzhledem
k roku 2005. 

Klasifikace CC neobsahuje agregaci budov a inženýrských
děl. Ta se uvádí v tab. 2 jako položka „Stavební díla“. V této
tabulce se nacházejí i indexy za opravy a údržbu staveb a
další položky podle statistického číselníku druhů staveb. 

Až do konce roku 2011 se pro třídění stavebních prací
používala „Klasifikace produkce CZ-CPA“ (Classification
of Products by Activity – CPA). Od počátku roku 2012 jsou
stavební konstrukce a práce tříděny podle systému číselníků
TSKPstat [4], který vychází z klasického „Třídníku staveb-
ních konstrukcí a prací“, jež lépe a hlavně již desítky let
vyhovuje stavařské praxi. Iindexy za vybrané práce hlavní
stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV)
členěné dále na skupiny stavebních dílů (jednomístný kód) a

Tab. 1. Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC [4]

Tab. 2. Index cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb [4]
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stavební díly (dvoumístný kód) jsou uvedeny v tab. 3.
Kromě vlastních indexů vztažených k průměru roku 2005 je
u každé položky uveden seznam formulářů výkazu šetření
„Ceny Stav 1-04“, které byly pro výpočet použity. 

Další publikované výstupy uvádí tab. 4. Jsou v ní uvede-
ny indexy nákladů stavební výroby podle položek číselníku

druhů staveb. Ve výpočtu tohoto typu indexů jsou zohledně-
ny veškeré náklady stavebních firem, které jim při realizaci
stavebních prací vznikají a jež obsahuje běžně používaný
kalkulační vzorec ceny stavební práce. Zisk se nezapočítává,
protože není pro stavební firmu nákladem. Tento výpočet
nemá vlastní výkaznictví, používají se při něm sekundární,

Tab. 3. Indexy cen stavebních prací podle číselníků TSKPstat [4], [5]

Tab. 4. Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb [4]

Tab. 5. Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby dle číselníku druhů staveb [4]
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již jinde zjištěné údaje. Největší náklady ve stavebnictví
představují stavební materiály, polotovary a výrobky zabu-
dovávané do staveb. Cenové indexy materiálů a výrobků
spotřebovaných ve stavebnictví, stavebních strojů, pohon-
ných hmot a energií uvádí tab. 5. Indexy jsou opět členěny
podle číselníku druhů staveb. 

Cenová statistika stavebních prací rovněž publikuje prů-
měrné ceny vybraných stavebních konstrukcí a prací za
měřicí jednotku ve sledovaném čtvrtletí. Průměrná cena se
počítá jako prostý aritmetický průměr ze všech vykázaných
cen daného reprezentanta. Kromě průměrné ceny se uvádí i
medián ceny. Popis stavební práce (tab. 6) vychází z popisu
reprezentantů statistického šetření „Ceny Stav 1-04“ podle
TSKPstat, doplněného o upřesňující podmínky. 

Z jednotlivých indexů stejné položky použité klasifikace
nebo číselníku za období po sobě jdoucí lze sestavit časovou
řadu a na ní pozorovat dlouhodobější vývoj. Průběh indexu
za stavební díla (položka číselníku druhů staveb) a čtyři
vybrané položky TSKPstat je na obr. 1. Z grafu je patrné, že
stavební díla stejně jako práce HSV již třetím rokem zlevňu-
jí, práce PSV stagnují.

Použití cenových indexů ve stavební praxi
Cenová statistika obecně sleduje časový vývoj cenové

hladiny ve zvolené oblasti. Takovou oblastí je i stavebnictví
a publikované hodnoty cenových indexů lze ve stavebnictví
také používat. Kromě tří řad hodnot indexů, které mají dáno

Tab. 6. Průměrné ceny vybraných stavebních prací [5]

Obr. 1. Průběh cenových indexů vybraných položek stavebnictví [4], [5]
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porovnávací období (rok 2005, předchozí období – minulé
čtvrtletí a stejné období předchozího roku, tj. stejné čtvrtletí
před rokem – viz tab. 5), lze vypočítat cenový index k libo-
volnému výchozímu čtvrtletí v minulosti. Ve výchozím ob-
dobí má cenový index hodnotu 100,0. Pokud se ceny v dal-
ších obdobích zvyšují (dochází k inflaci), index roste nad
100,0. Pokud ceny klesají (dochází k deflaci), index klesá a je
menší než 100,0. Odstraníme-li jeho vyjádření v procentech
(vydělíme 100), inflační index je větší než 1, deflační index
je naopak menší. Jestliže potřebujeme zjistit pohyb cen
k libovolnému porovnávacímu období, můžeme použít jed-
noduchý propočet. Hodnotu indexu za období, které nás zají-
má, vydělíme hodnotou indexu v období výchozím, ke které-
mu potřebujeme vypočítat nový index. Bereme vždy hodno-
ty v časové řadě o základu roku 2005. Cenový index lze takto
počítat zpětně k libovolnému období a za libovolné období.
Nutnou podmínkou je, že jsou dostupné výchozí údaje o stej-
ném základu. Statistika obecně zkoumá jevy v minulosti,
proto nelze počítat cenový index pro budoucí období. Lze
jenom usuzovat na určitý vývoj a hodnotu odhadnout. 

Ve stavebnictví se indexy cen stavebních prací používají
ve smlouvách o dílo. Cena stavebního objektu se obvykle
určuje jednorázově v prováděcím rozpočtu. Mezi časem
sestavení rozpočtu a časem realizace stavby nebo práce
uplyne řada měsíců, někdy i let. V tomto období dojde k po-
hybu cenové hladiny. Cenový index lze pak použít jako koe-
ficient upravující ceny za postupně prováděné a fakturované
práce (zatříděné podle TSKPstat) proti cenám rozpočtova-
ným. Lze použít rovněž index přiřazený stavebnímu objektu
podle CZ-CC. Ve smlouvě musí být jasně definován druh
používaného indexu, frekvence jeho aktualizace, popř. způ-
sob výpočtu časového koeficientu. Indexy lze použít i pro
jednorázovou aktualizaci již dříve sestavených komplexních
rozpočtů objektů zatříděných podle CZ-CC. 

Cenové indexy se rovněž používají pro stanovení koefici-
entu změny cen staveb ve vyhlášce o oceňování majetku [6]
v příloze č. 38 „Koeficienty změn cen staveb Ki“. Indexy
jsou vztaženy k cenové úrovni roku 1994 a násobí se jimi
základní cena určená pro toto období. Cenové indexy ve sta-
vebnictví mohou používat i soukromí investoři při sledová-
ní vývoje cenové hladiny nemovitostí a adekvátnosti nabíd-
kových cen. 

Průměrné ceny stavebních prací je možné používat jako
jeden ze standardů při vyhodnocování soutěžních nabídek.
Cenové indexy se dále používají ve statistice jako tzv. deflá-
tory pro přepočet objemu produkce z cen běžných na ceny
stálé. Velikost produkce lze pak v čase porovnávat s vylou-
čením vlivu inflace.

Cenové indexy jsou ve stavebnictví důležitým nástrojem
pro jednoduché a výstižné aktualizace cenových údajů. Nej-
novější publikace s tabulkami indexů i jejich starší vydání
od roku 2004 jsou k dispozici na internetových stránkách
ČSÚ [7]. K dispozici je i jediná tabulka s časovými řadami
položek klasifikace CZ-CC [8]. Při nevhodném či přímo
chybném používání cenových indexů mohou vzniknout
značné finanční ztráty. Proto je nezbytně nutné mít pro
správné použití cenových indexů znalosti z oblasti statistiky
cen nebo vyhledat odbornou pomoc.

Článek vznikl za podpory projektu  CZ.1.07/2.2.00/
/28.0301 „Středoevropské centrum pro vytváření a real-
izaci inovovaných technicko-ekonomických studijních
programů“.
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při zatěžovací zkoušce balkónu
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1. Úvod
Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí jsou speciální

práce, při nichž je požadována milimetrová až submilimet-
rová přesnost měření deformací zkoušené konstrukce. K mě-
ření posunů lze využít klasické či speciální moderní techno-
logie, u kterých musí být stanoveny směrodatné odchylky
měření odpovídající konkrétním podmínkám. Provádění za-
těžovacích zkoušek stavebních konstrukcí je popsáno ČSN
73 2030 [1], v níž jsou uvedeny zásady a základní postupy.

Účelem provedené zatěžovací zkoušky bylo posouzení
spolehlivosti a ověření nosnosti železobetonové balkónové
konstrukce. Zkouška byla provedena na žádost statika inves-
tora monolitického bytového domu, u kterého byl po odbed-
nění zjištěn neočekávaný náklon některých balkónových
konstrukcí. Stavební firmě bylo nařízeno provést zatěžovací
zkoušku na balkónové konstrukci, u které se projevil největ-
ší náklon. Pro zkoušenou železobetonovou konstrukci o roz-
měrech 3,5 × 1,2 m, s tlouš
kou podesty 0,2 m a tlouš
kou
atiky 0,1 m, statik udal hodnotu mezního svislého posunu 
pm = 1,5 mm při zkušebním zatížení 900 kg, které mělo být
realizováno rovnoměrně v pruhu o šířce 0,8 m od atiky.

Požadovanou směrodatnou odchylku určení velikosti
posunu stavební firma stanovila na hodnotu σp = 0,1 · pm, tj.
v desetinách milimetru (σp = 0,15 mm). Jedním z možných
postupů pro určení výškových změn s takovou přesností je
použití moderního přesného digitálního nivelačního přístro-
je spolu s metodou geometrické nivelace ve formě opakova-
né záměry vpřed z neměnného stanoviska. 

2. Nivelační přístroj Leica DNA03
Vzhledem k požadavku na přesnost byla z dostupných pří-

strojů vybrána Leica DNA03 (obr. 1), u které lze na základě
parametrů udávaných výrobcem předpokládat dodržení
požadované přesnosti měření (tab. 1). K měření byl použit
digitální nivelační přístroj v kombinaci se dvěma kódovými
hliníkovými latěmi pro přesnou nivelaci o délce 0,5 m a 0,3 m.

Tab. 1. Základní parametry přístroje [2]

3. Stanovení přesnosti měření

Při měření posunů a přetvoření je nutné stanovit velikost
mezního rozdílu ΔM mezi dvěma měřeními. Při porovnání
výsledků ve dvou stavech lze hovořit o prokázání posunu
sledovaných bodů, pokud rozdíl výsledků je větší než stano-
vený mezní rozdíl dvojího měření. Vzorec pro mezní rozdíl 

(1)

kde up je koeficient spolehlivosti (při měření posunů a pře-
tvoření se volí 2,5), σ1 a σ2 jsou směrodatné odchylky
výsledku prvního a druhého měření. 

Při sledování svislých posunů balkónové konstrukce bylo
použito měření metodou geometrické nivelace ve formě
opakované záměry vpřed se stabilně umístěným přístrojem a
urovnanými nivelačními latěmi připevněnými na dvou pozo-
rovaných bodech. V takovém případě je směrodatná odchyl-
ka σi výsledného měření rovna přímo směrodatné odchylce
záměry nivelačního přístroje σZ. Směrodatná odchylka
záměry je závislá na vzdálenosti nivelačního přístroje a latě,

Článek popisuje geodetické měření zatěžovací zkoušky monolitické balkónové konstrukce za použití digitálního nive-
lačního přístroje Leica DNA03. Pro vyhodnocení posunů byla určena reálná přesnost použitého přístroje pomocí
experimentálního určení směrodatné odchylky záměry.

Using a digital level instrument in a balcony load test  

The article describes the geodetic measurements of the load test of a balcony with the digital level instrument Leica
DNA03. In order to evaluate vertical displacements real accuracy of the used instrument was identified by experimen-
tal determination of the standard deviation of the levelling sight line.

Obr. 1. Leica DNA03

invarová la
 0,3 mm

standardní la
 1,0 mm

0,01 mm

1,8–110 m

3 s

0,3´´Citlivost kompenzátoru

Směrodatná odchylka dvojí 
nivelace na 1 km [3]

Stupeň rozlišení hodnot čtení na lati

Pracovní rozsah měření

Typická doba měření
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na vyhodnocení obrazu čárového kódu u digitálního nivelač-
ního přístroje a na urovnání nivelační latě do svislice. Její
velikost lze pro zvolenou vzdálenost odvodit ze směrodatné
jednotkové kilometrové odchylky obousměrné nivelace σkm,
kterou udává výrobce přístroje, což při velmi malé délce
záměry není hodnota spolehlivá. Lze ji vhodněji určit expe-
rimentálním měřením, jehož postup vychází z [4]. 

Pro sledování svislých posunů balkónové konstrukce byl
použit přístup zjiš
ování změn při změně zatěžovacího stavu,
tedy po každé skokové změně zatížení. Sledování změn je
také možno provádět kontinuálně, a zaznamenat tak dyna-
mický průběh změn konstrukce i mezi jednotlivými zatěžo-
vacími stavy [5]. Při kontinuálním měření lze také uplatnit
veškeré rozbory přesnosti a experimentální testování jako
při použitém postupu etapového měření.

3.1 Určení směrodatné odchylky záměry
Pro určení velikosti směrodatné odchylky záměry nivelač-

ního přístroje jsou v [4] navrženy tři experimentální postu-
py. Na základě plánovaného postupu měření zatěžovací
zkoušky byl zvolen experiment opakovaného cílení – měře-
ní na 1 la
 na vodorovné základně, který odpovídá podmín-
kám měření.

3.1.1 Postup testování
Pro měření se volí přibližně vodorovný terén (laboratorní

prostor), na němž lze s centimetrovou přesností vytyčit mě-
řickou základnu od stanoviska přístroje a stabilizovat body v
požadovaných vzdálenostech pro určení přesnosti záměry.
Pro stabilizaci bodů základny postačují klasické litinové
podložky pro normální nivelační latě nebo dostatečně velké
úchyty ve zdi pro krátké závěsné latě. Urovnanou nivelační
la
 je nutné vhodným způsobem upevnit, aby záměra nebyla
ovlivněna její nestabilitou. Postup měření spočívá v opako-
vaném čtení na nivelační lati, kdy po celou dobu není měněn
horizont přístroje.

Pro experiment bylo zvoleno technické podlaží v přízemí
budovy B Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde je možno
předpokládat celodenní neměnné podmínky, rovnoměrný
osvit a minimální vibrace. Byly testovány pomůcky použité
při měření zatěžovací zkoušky, tedy digitální nivelační pří-
stroj Leica DNA03 a dvě kódové nivelační latě (délky 0,3 m
a 0,5 m). Nivelační latě byly zavěšeny na pevné šrouby ve
stěně, pomocí zabudované krabicové libely byly urovnány
do svislice a pro zlepšení stability byly přilepeny ke stěně
páskou. Délka záměr byla zvolena 2 m a 4 m.

3.1.2 Stanovení počtu opakování měření
Počet n opakovaného zaměření na nivelační la
 je stano-

ven na základě úvahy o hodnotě směrodatné odchylky výbě-
rové směrodatné odchylky měřené záměry σS [6], která je
dána vztahem

(2)

kde σZ je směrodatná odchylka záměry. Na základě předem
zvolené podmínky, že směrodatná odchylka σS smí nabývat
maximálně 10% hodnoty směrodatné odchylky σZ, je rozsah
náhodného výběru stanoven

(3)

3.1.3 Zpracování měření

Výsledkem experimentu je výběrová směrodatná odchylka

záměry nivelačního přístroje pro zvolenou vzdálenost urče-
ná z opakovaného měření záměry, tj. výběrová směrodatná
odchylka náhodného výběru o rozsahu 51 hodnot. Tato
odchylka je dána vztahem

(4)

kde n je rozsah výběru, xi je i-tá měřená veličina a x– je výbě-
rový průměr. Testováním byly získány 4 výběrové směro-
datné odchylky (2 pro každou la
). Pro zvýšení objektivnos-
ti dosažených výsledků je nutné před vyhodnocením experi-
mentální náhodné výběry podrobit testování přítomnosti
odlehlých měření a ověřit jejich normalitu.

3.1.4 Vyloučení odlehlých měření
Při opakovaném měření záměr nivelačním přístrojem je

předpokládána možnost ojedinělého působení hrubých chyb
měření (způsobených např. náhlým výkyvem podmínek pro-
středí nebo chybou měřiče). Toto působení vede ke vzniku
odlehlých hodnot v náhodných výběrech získaných měře-
ním. Při zpracování je vhodné odlehlé hodnoty vyloučit, a
zajistit tak vyšší objektivnost výsledků vyhodnocovaných
dat.

Ke statistickému testování byl zvolen Grubbsův test oprav
při neznámé základní směrodatné odchylce spočívající v po-
rovnání jednotlivých oprav měření s hodnotou mezní opravy
[6]. Testování oprav jednotlivých záměr na hladině význam-
nosti α = 5 % bylo provedeno ve všech čtyřech náhodných
výběrech. V žádném nebyly identifikovány odlehlé hodnoty.

3.1.5 Ověření normality náhodných výběrů
U experimentálních náhodných výběrů získaných opako-

vaným měřením se předpokládá, že pocházejí ze základního
souboru s normálním rozdělením pravděpodobnosti. Pro
potvrzení tohoto předpokladu byla data z experimentu opa-
kovaného cílení podrobena testování kritérii normality
pomocí empirických momentů [6]. Byly provedeny zkoušky
asymetrie rozdělení a zkoušky na kritérium excesu rozděle-
ní. 

Při testování na hladině významnosti 5 % nedošlo ani
v jednom případě k zamítnutí hypotézy o původu náhodných
výběrů z normálního rozdělení pravděpodobnosti. 

3.2 Výsledky experimentu
Výběrové směrodatné odchylky záměr pro použité nive-

lační latě a jednotlivé vzdálenosti měření vypočtené podle
(4), s výslednými hodnotami, jsou uvedeny v tab. 2. K expe-
rimentálně získaným směrodatným odchylkám jsou dopo-
čteny mezní rozdíly dvojího měření ΔMz podle (1) s předpo-
kladem σ1 = σ2 = σZ.

Tab. 2. Směrodatné odchylky záměry přístroje Leica DNA03

Přístroj Leica DNA03 umožňuje registrovat data na setiny
milimetru. Z výsledku experimentu vyplývá, že pokud za

Výběrová sm. o. Mezní rozdíl

záměry  latě

2 0,3 0,0071 0,025

4 0,3 0,0082 0,029

2 0,5 0,0062 0,022

4 0,5 0,0083 0,029

Délka [m]

[mm]
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ideálních podmínek měření bude rozdíl mezi dvojicí měření
roven nebo větší než 0,03 mm, je prokázán posun sledova-
ného bodu. S uvážením, že měření zatěžovací zkoušky ne-
probíhá v laboratorním prostředí, se jeví vhodné zaokrouhlit
experimentální hodnoty směrodatných odchylek na 0,01 mm
a pro jednoduchost uvažovat mezní rozdíl pro všechny 
0,04 mm. 

Experimentální měření prokázalo, že zvolený přístroj a
metoda vyhovují přesnosti požadované pro určení posunů
při zatěžovací zkoušce balkónu.

4. Zatěžovací zkouška
Statikem byla stanovena dvě místa na konstrukci balkónu

pro sledování svislých posunů během zatěžovací zkoušky.
Pozorované body byly stabilizovány nastřelovacím hřebem
v atice balkónu 0,5 m od jejího okraje a 0,3 m od horní
hrany. Na obou bodech byly upevněny krátké kódové latě,
urovnané do svislice pomocí zabudované krabicové libely a
pro zajištění neměnné polohy ze všech stran přilepené ke
konstrukci lepicí páskou. Na bodě A byla použita la
 délky
0,3 m, na bodě B délky 0,5 m.

Obr. 2. Schéma měření

Z důvodu končících stavebních prací a dokončování pod-
lah nebylo možné umístit třetí nivelační la
 a realizovat kon-
trolní záměru vzad. Proto byly nohy stativu zalepeny, a poté
přilepeny k podlaze. Pro zajištění stability byly ještě svázány.

Obr. 3. Pozorované body A a B

Měření probíhalo v předepsaných zatěžovacích stavech.
V každém stavu bylo na každou la
 provedeno dvojí čtení a
vypočten aritmetický průměr. Celkem bylo měřeno 11 zatě-
žovacích stavů, z toho první a poslední stav byl bez přidané-
ho zatížení. Stavy č. 5 a č. 6 byly se stejným zatížením 
600 kg, kdy mezi nimi byla ponechána hodinová přestávka
pro dotvarování konstrukce. Dle návrhu statika byl rovno-
měrně zatěžován pruh o šířce 0,8 m přiléhající k atice. K za-
těžování byly použity pytle o hmotnosti 25 kg, uspořádané
ve dvou řadách. 

5. Výsledky 

Tab. 3. Měřené hodnoty na pozorované body A a B

Obr. 4. Graf průběhu zatěžovací zkoušky

čtení na 
lati [m]

průměr
posun od 
0. stavu 

[mm]

čtení na 
lati [m]

průměr
posun od 
0. stavu 

[mm]

0,19729 0,25712

0,19731 0,25712

0,19747 0,25729

0,19747 0,25727

0,19759 0,25739

0,19758 0,2574

0,19777 0,25756

0,19776 0,25756

0,19787 0,25767

0,19788 0,2577

0,19815 0,258

0,19817 0,25798

0,19815 0,25808

0,19819 0,25807

0,19835 0,25821

0,19838 0,2582

0,19852 0,25833

0,19853 0,25833

0,19874 0,25856

0,19874 0,25856

0,19735 0,25712

0,19735 0,25713

Pozorovaný bod B
Zatěžovací 

stav

Hmotnost 
zatížení 

[kg]

Čas 
měření

Pozorovaný bod A

0 0 12:18 0,1973 0 0,2571 0

1 100 / 0,19747 -0,17 0,2573 -0,16

2 200 / 0,19759 -0,28 0,2574 -0,28

3 300 / 0,19777 -0,46 0,2576 -0,44

4 400 / 0,19788 -0,57 0,2577 -0,57

5 600 12:30 0,19816 -0,86 0,258 -0,87

6 600 13:27 0,19817 -0,87 0,2581 -0,96

7 700 / 0,19837 -1,06 0,2582 -1,09

8 800 / 0,19853 -1,22 0,2583 -1,21

9 900 13:34 0,19874 -1,44 0,2586 -1,44

-0,05 0,2571 -0,0110 0 13:50 0,19735
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Závěr
Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí patří v inženýr-

ské geodézii mezi speciální práce, při nichž jsou kladeny
vysoké požadavky na přesnost výsledků měření, kterým
musí odpovídat měřičské postupy a přístroje. Pro správnou
interpretaci výsledků měření je tedy nutné znát skutečnou
přesnost používaných přístrojů a metody měření, proto by
vždy měly být provedeny rozbory přesnosti a otestovány
měřické pomůcky.

Pro zatěžovací zkoušku balkónové konstrukce byly stano-
veny dva pozorované body a požadavek na velikost směro-
datné odchylky svislého posunu 0,15 mm. K měření byla
zvolena metoda geometrické nivelace vpřed za použití digi-
tálního nivelačního přístroje Leica DNA03 a dvou krátkých
kódových latí. K ověření vhodnosti přístroje byl zvolen ex-
perimentální postup testování metodou opakovaného cílení
(měření na 1 la
 na vodorovné základně), při němž pro  krát-
ké kódové nivelační latě a vzdálenost měření 2-4 m byla
určena směrodatná odchylka jedné záměry 0,01 mm. Mezní
rozdíl svislého posunu byl stanoven 0,04 mm. Použitý pří-
stroj a metoda tedy splňují stanovené požadavky na přesnost
určení svislých posunů při zatěžovací zkoušce a metodika
určení přesnosti měření se z tohoto praktického využití jeví
jako správná. Dosažený souhlas v rámci měření rovněž
odpovídá experimentálně zjištěné přesnosti.

Při zatěžovací zkoušce balkónové konstrukce byla stano-
vena velikost mezního svislého posunu pozorovaných bodů
1,5 mm při zkušebním zatížení 900 kg. Na obou pozorova-

ných bodech byl naměřen posun 1,44 mm proti nezatížené-
mu stavu a po odstranění zkušebního zatížení se konstrukce
vrátila do původní polohy, čímž byla prokázána její spoleh-
livost.

Článek vznikl za podpory interního projektu SGS12/
/051/OHK1/1T/11 „Optimalizace získávání a zpracování
3D dat pro potřeby inženýrské geodézie“.
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