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Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena
tvářené korozivzdorné oceli

Ing. Michal JANDERA, Ph. D.
prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
U korozivzdorné (nerezové) oceli je chování materiálu a

prvků tvářených za studena jedním z aktuálních témat
výzkumu. Materiál totiž vlivem tváření, jak je uvedeno také
dále v článku, nabývá výrazně vyšších pevnostních charak-
teristik. Zároveň se však mění míra zakřivení pracovního
diagramu, což může ovlivnit výslednou únosnost tlačených
průřezů či prutů v případě, že dochází ke ztrátě jejich stabi-
lity. Dalším ovlivňujícím faktorem může být velikost geo-
metrických imperfekcí, jimž se článek z části také věnuje, a
reziduální pnutí, jejichž měření bylo publikováno v [1].

Všechny zkoušené profily (obr. 1) byly vyrobeny v italské
Marcegaglii. Duté profily tohoto výrobce jsou běžné i na trhu
v ČR. Jelikož však jde o výrobu odlišnou od většiny publiko-
vaných studií (zejména v [2]), je na místě porovnání s těmito
dřívějšími výsledky. Materiál použitý u všech profilů odpo-
vídá běžné austenitické oceli 1.4301 (X5CrNi18-10).

Materiálové zkoušky
Tahové materiálové zkoušky byly provedeny pro každý

zkoušený typ profilu v souladu s ČSN EN 10002-1. Jak je
známo, u za studena tvarované oceli lze pozorovat mírnou

anizotropii a nesymetrii pracovního diagramu. Málo obvy-
klá zkouška pro získání tlakových materiálových charakte-
ristik, by� by byla pro numerické studie vhodnější, vzhledem
k vysoké náročnosti provedena nebyla. Jelikož se výrazně
liší materiál v místech více tvářených, byly provedeny zvláš�
zkoušky pro stěnu a roh profilu.

Materiál ve stěně profilu
Zkouška materiálu rovné části stěny byla provedena pro

každý typ profilu vždy alespoň na dvou vzorcích (pro profil
100x100x3 mm na třech). Pro profil 100x100x3 mm a
120x120x4 mm byla jedna zkouška provedena i pro materiál
vyžíhaný k odstranění reziduálních pnutí.

Vzorky byly připraveny podle ČSN EN 10002-1. Vzhle-
dem k různé tlouš�ce byla použita odměrná délka 80 (pro tl.
2 mm) a 100 mm (ostatní). Přesný průřez tyče na odměrné
délce byl změřen setinným posuvným digitálním měřítkem.

Zkouška byla provedena na stroji MTS QUEST/100 s ka-
pacitou 100 kN. Vzorky byly pomocí rysek umístěny do
středu čelistí, aby se zajistilo pouze jejich osové namáhání.
Záznam byl vyhodnocen z osazeného extenzometru MTS
(obr. 2a). Rychlost přírůstku zkušebního napětí byla stano-

vena podle horní meze doporučené normou, tj. 30 MPa/s
(resp. nárůst poměrné deformace 1,5·10–4/s) a byla konstant-
ní pro celý pracovní diagram. Při vysoké tažnosti materiálu

Článek popisuje zkoušky krátkých sloupků čtvercového uzavřeného průřezu z korozivzdorné oceli tvářené za studena.
Při experimentech byly vyšetřeny i materiálové charakteristiky použité oceli a počáteční průhyby stěn zkoušených
sloupků a získané hodnoty porovnány se stávajícími predikčními modely. 

Tests of square cold-formed stainless steel hollow section stub columns

The paper describes stub column tests of square cold-formed stainless steel hollow sections. The stainless steel material
characteristics as well as geometrical section imperfections were also investigated and the values compared
with existing predictive formulas.

Obr. 1. Krátký sloupek po zkoušce

Obr. 2a.Tahové zkoušky – extenzometr při tahové zkoušce tyče
odebrané ze stěny profilu
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to znamenalo, že zkouška trvala pro každý vzorek kolem
jedné hodiny.

Průměrné materiálové vlastnosti ze zkoušek tyčí z rovné
části průřezu jsou uvedeny v tab. 1. Symboly vyhodnoce-
ných charakteristik jsou ve formě běžné pro stanovení prů-

běhu Rambergova – Osgoodova pracovního diagramu,
později upraveného Hillem [3], který je v současnosti také
používán EN 1993-1-4:

σ σ n

ε = — + 0.002 ––– , (1)
E0

( σ0.2
)

kde   ε je poměrné přetvoření, 
σ – napětí,

E0 – počáteční modul pružnosti, 
σ0.2 – smluvní mez kluzu,

n – parametr zpevnění.

V tabulce se dále používají následující symboly pro vyjá-
dření pomocí výstižnějších dvoustupňových Rambergových
– Osgoodových pracovních diagramů [2]:

σ1.0 – napětí při 1% protažení, 
σu – mez pevnosti, 

σpu – protažení při dosažení meze pevnosti,
n‘0.2,1.0 – parametr zpevnění Rambergova – Osgoodova 

diagramu propojujícího σ0.2 a σ1.0,
n‘0.2,u – parametr zpevnění Rambergova – Osgoodova 

diagramu propojujícího σ0.2 a σu.

Zajímavé jsou výsledky vzorků vyžíhaných pro odstraně-
ní reziduálních pnutí. U vzorku z profilu 100x100x3 mm

(obr. 3) není pozorován žádný pokles pevností a u vzorku
z profilu 120x120x4 mm jen nepatrný (obr. 4). V obou pří-
padech však vede vyžíhání k mírnému vzrůstu počátečního
modulu pružnosti E0 a k vysokému vzrůstu Rambergova –
Osgoodova parametru n.

Lze tedy konstatovat, že přítomnost podélné ohybové
složky reziduálních pnutí zvyšuje nelinearitu pracovního
diagramu a vede k nižšímu modulu pružnosti.

Materiál v rohu profilu
Podobně jako pro materiál v rovné části stěny byl také pro

roh profilu získán pracovní diagram pro všechny typy zkou-
šených průřezů. Zkouška byla vyhodnocena vždy jen z jedné
tyče pro každý profil a žádný ze vzorků nebyl vyžíhán, nebo�
reziduální pnutí v rozích jsou výrazně nižší a vyžíhání by tak
vedlo k malému rozdílu.

Zkušební tyče byly vyrobeny jako rovné s odměrnou dél-
kou 80 mm. Fotografie tyčí před zkouškou je na obr. 2b.
Jejich průřezová plocha je rovna ploše rohu, který je defino-
ván jen zaoblenou částí bez rovné části stěny. Rozměry byly
opět měřeny s přesností na setiny milimetru a vzhledem k
určité nepravidelnosti průřezu vzorku byl k určení plochy
použit grafický software.

U vzorků z profilu 60x60x2 mm a 100x100x4 mm došlo
k porušení tyče u upínacích čelistí, a nemohla být tedy sta-
novena tažnost. Ta může být sice stanovena orientačně na
základě dalších materiálových charakteristik, pro numerické
studie byla však brána v obou nezměřených případech jako
průměr ze všech zkoušek, tj. 30 %. Případné odchylky taž-
nosti nemají v případech, ve kterých nerozhoduje pevnostní
porušení, v podstatě žádný vliv.

Výsledné charakteristiky pro popis pracovního diagramu
jsou uvedeny v tab. 2. Je zřejmé, že vliv tváření na smluvní

Obr. 2b. Tahové zkoušky – zkušební tyče odebrané  z rohu profilu

Obr. 3. Porovnání pracovních diagramů nežíhaných a žíhaných
vzorků ze stěny profilu 100x100x3 mm

Obr. 4. Porovnání pracovních diagramů nežíhaných a žíhaných
vzorků ze stěny profilu 120x120x4 mm 

E 0 σ0.2 σ1.0 σu εpu n n ‘0.2,1.0 n ‘0.2,u

60x60x2-F 198 000 430 470 789 0,55 7,2 2,8 1,5

80x80x2-F 192 000 427 480 785 0,69 4,9 3 1,8

80x80x4-F 192 000 435 498 789 0,65 4,2 3 1,8

100x100x3-F 205 750 417 457 753 0,6 7,1 2,3 1,8

100x100x3-FA 211 500 429 456 753 0,65 13,4 1,5 1,8

100x100x4-F 195 000 430 477 736 0,65 4,1 2,6 2,1

120x120x4-F 192 000 429 479 783 0,68 4,3 2,7 1,7

120x120x4-FA 205 500 405 441 762 0,74 8,1 2,1 1,9

[MPa] [–]

F – značka pro rovnou část stěny, FA – rovná část stěny po vyžíhání

Profil

Tab. 1. Materiálové charakteristiky získané ze stěn profilů
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mez kluzu materiálu, ale i mez pevnosti, je významný. Porovná-
ní je názorné z diagramu na obr. 5 pro profil 80x80x4 mm.

Vztah pro stanovení meze kluzu v rohové oblasti
Vzhledem ke stále relativně malému množství experimen-

tálních dat dostupných pro korozivzdorné oceli byl pro pre-
dikci meze kluzu v rohové oblasti profilu ověřen vztah navr-
žený Gardnerem [2]. Tento vztah je díky své jednoduchosti
zatím zdaleka nejběžnější, nebo� závisí pouze na mezi pev-
nosti materiálu v rovné části profilu, která je snadno zjistitel-
ná. Jeho nevýhodou je značný rozptyl výsledků, a tedy jeho
přibližnost.

Porovnání je uvedeno na obr. 6. Místo Gardnerem navrže-
né konstanty 0,85 byla ve vzorci použita vhodnější hodnota
0,83, tedy

σ0,2,c = 0,83 σu,f , (2)

kde σ0.2,c je smluvní mez kluzu materiálu v rohové oblasti,
σu,f – mez pevnosti materiálu v rovné části stěny.

Stejnou hodnotu konstanty jako autoři doporučuje také
Cruiseová [4]. Rozdíl mezi konstantami je prakticky bezvý-
znamný.

Příprava krátkých sloupků
Zkoušeno bylo 14 krátkých sloupků šesti různých čtverco-

vých průřezů se šířkou stěny 60, 80, 100 a 120 mm a tlouš�-
ce 2 až 4 mm. Výška sloupku byla zvolena jako trojnásobek
šířky stěny profilu. Tato volba vyplynula z lineární stabilitní
analýzy sloupků (popis numerického modelu je uveden
v [5]). Výsledek pro jeden sloupek je uveden na obr. 7.
Experimenty byly navrženy tak, aby získaná hodnota mohla
být považovaná za únosnost průřezu. Žádný sloupek proto
nepřekročil globální poměrnou štíhlost λ– = 0,15 (stanovený
pro skutečnou hodnotou smluvní meze kluzu po průřezu),
čímž byl vyloučen vliv vzpěru na získanou únosnost. Záro-
veň nesmělo být bráněno lokálnímu boulení. Protože reálné
uložení stěn při zkoušce lze považovat za plně vetknuté
(odpovídá plné čáře na obr. 7), byla jako optimální zvolena
délka vzorku rovná trojnásobku šířky stěny.

Obdobná doporučení pro experimentální stanovení únos-
nosti průřezu uvádí Galambos [6] (dolní limit délky zkušeb-
ního vzorku uvažovaný trojnásobkem nejširší stěny a maxi-
mum jako dvacetinásobek poloměru setrvačnosti průřezu).
Tento limit byl v našich případech rovněž dodržen.

Zkušební vzorky byly připraveny pro každý profil vždy
z jedné tyče. Po odříznutí, při kterém byl důraz kladen na co
největší kolmost řezu k ose trubky, byl řez čelně zbroušen
pro dosažení rovinnosti s tolerancí splňující ±0,025 mm. 

Pro každý typ průřezu byly připraveny dva vzorky. Pro
průřezy 100x100x3 mm a 120x120x4 mm byl navíc připra-
ven jeden vzorek vyžíhaný pro odstranění reziduálních
pnutí. Žíhání probíhalo vystavením vzorku teplotě 650 ˚C po
dobu 30 minut. Po této době vzorek postupně chladl v uza-
vřené peci až na pokojovou teplotu (cca 16 hodin).

Před samotnou zkouškou byla změřena geometrie těles
digitálním posuvným měřidlem s rozlišením 0,01 mm, vy-
jma výšky sloupku, která byla měřena s přesností na 1 mm.
Rozměry jsou pro všechna zkušební tělesa uvedeny v tab. 3.

Počáteční průhyby stěn
Geometrické imperfekce průřezu jsou pro krátké sloupky

často zanedbávány. Pro kalibraci numerického modelu
podle zkoušek je však zejména zavedení počátečních průhy-
bů stěn zcela zásadní.

Obr. 6. Přímkový vztah (2) pro stanovení meze kluzu v rohové
oblasti a autory získané experimentální výsledky

Obr. 7. Kritická síla v závislosti na výšce sloupku 
(profil SHS 80x80x2 mm), numerické výsledky

Obr. 5. Počáteční část pracovního diagramu pro stěnu 
a roh profilu 80x80x4 mm

E 0 σ0.2 σ1.0 σu εpu n n ‘0.2,1.0 n ‘0.2,u

60x60x2-C 194 000 774 807 875 – 7,3 3,1 2,9

80x80x2-C 201 000 613 705 783 0,24 6,5 3,2 5,0

80x80x4-C 221 000 633 724 821 0,33 7,0 2,9 3,2

100x100x3-C 202 000 623 720 816 0,27 6,1 3,3 3,2

100x100x4-C 200 500 681 794 853 – 6,1 3,2 7,5

120x120x4-C 212 500 522 617 745 0,37 5,4 3,0 2,6

[MPa] [–]

C – značka pro roh profilu

Profil

Tab. 2. Tahové pevnostní charakteristiky pro roh profilu



STAVEBNÍ OBZOR 8/2012 231

Počáteční průhyby z roviny stěn průřezu byly měřeny ve
všech místech nanesené sítě (obr. 8a), vždy pro všechny

čtyři stěny profilu. Dohromady tak bylo provedeno 2 184
čtení. K měření byl vyroben přípravek s ostrými hroty přes-
ně ve vzdálenosti dané šířkou rovné části (pro každý profil
byl tedy jiný). Do tohoto přípravku bylo možné upnout
setinné hodinky v polovině a čtvrtině vzdálenosti mezi hroty
(obr. 8b). Hrany stěn po délce profilu byly uvažovány jako
rovné, což bylo také ověřeno. 

Postup měření zahrnoval nejprve odečtení hodnoty na
dokonale rovné ploše (byla použita speciální broušená
deska). Další čtení pak bylo provedeno na samotné stěně
profilu a z rozdílu těchto dvou hodnot byla získána absolut-
ní odchylka stěny od roviny. Nulový stav (na rovné desce)
byl odečten pro kontrolu před každým měřením. Při upínání
hodinek do přípravku byl důraz kladen na umístění hrotu
setinných hodinek do jedné roviny s hroty přípravku, aby
nebylo možné ovlivnit výsledky případným náklonem pří-
pravku při měření.

Vyhodnocení měření
Typický průběh záznamu měření pro jednu stěnu je zná-

zorněn na obr. 9. Z tohoto záznamu jsou patrné velmi vyso-
ké počáteční deformace stěny na koncích vzorku (v tomto
případě na jednom konci výrazně vyšší) způsobené uvolně-
ným reziduálním pnutím při řezání. Tyto maximální odchyl-
ky od roviny stěn na koncích sloupků (na obr. 9 označeny
ω0.max) by při použití jako amplituda vlastního tvaru byly pří-
liš konzervativní, nebo�, jak ukazují teoretické vztahy,
nemají na únosnost téměř žádný vliv, protože neodpovídají
kritickému tvaru boulení. 

Ke stejnému závěru došel např. Gardner [2], který ampli-
tudu imperfekce stěn stanovil jako odchylku od spojnice
bodů vzdálených od kraje krátkého sloupku o 1/8 jeho délky
na každé straně. V našem případě bylo však vyhodnocení
provedeno odlišně. Jako část výrazně ovlivněná reziduálním
pnutím a bez většího vlivu na únosnost (blízko podepření) je
uvažována krajní 1/12 délky sloupku. Vyjma této oblasti (na
obr. 9 značena přerušovanou čarou) byla amplituda imper-
fekce stěny určena jako největší odchylka od spojnice dvou
bodů ve vzdálenosti rovné šířce stěny. Tento postup vychá-
zí z představy kritického tvaru vybočení stěny v podélném
směru ve tvaru sinových polovln o délce rovné šířce stěny.
Amplituda tedy byla hledána již s představou kritického
tvaru a postup je ilustrován opět na obr. 9, kde nejvyšší
amplituda nalezená na této stěně je značena symbolem ω0.
Tato hodnota byla také později použita pro numerické studie.

Změřené hodnoty ω0.max a ω0 jsou pro všechny profily uve-
deny v tab. 4. Výstižnost postupu určení amplitud byla pozi-
tivně ověřena numericky, porovnáním únosnosti modelu

Obr. 8b. Způsob měření geometrických imperfekcí stěn, 
schéma přípravku na upevnění hodinek

Obr. 9. Průběh typických počátečních průhybů stěn 
(zde pro SHS 120x120x4A)

Obr. 8a. Způsob měření geometrických imperfekcí stěn,
fotografie z měření

Tab. 3. Geometrie zkoušených vzorků

Délka Hloubka Šířka Tlouš�ka Poloměr Plocha

L D B t rohu r † A

[mm2]

SHS 60x60x2A 180 60,06 60,14 2,22 2,21 528

SHS 60x60x2B 180 60,07 60,1 2,11 2,25 506

SHS 80x80x2A 240 79,86 79,92 1,86 2,55 598

SHS 80x80x2B 240 79,76 80,04 1,82 2,4 585

SHS 80x80x4A 240 80,28 80,41 3,88 6,03 1 285

SHS 80x80x4B 240 80,17 80,42 3,8 5,98 1 260

SHS 100x100x3A 300 99,91 100 3,04 4,44 1 234

SHS 100x100x3B 300 99,91 100,1 3,00 4,47 1 219

SHS 100x100x3C* 300 99,98 100,1 3,08 4,3 1 249

SHS 100x100x4A 300 99,86 99,92 3,69 5,2 1 498

SHS 100x100x4B 300 99,86 99,92 3,69 5,2 1 498

SHS 120x120x4A 360 119,91 120 3,66 7,09 1 823

SHS 120x120x4B 360 119,93 120 3,68 7,06 1 834

SHS 120x120x4C* 360 119,96 120 3,67 7,09 1 828

[mm]

* vzorek vyžíhaný pro odstranění reziduálních pnutí,
† poloměr je vztažen k vnějšímu povrchu

Vzorek



stěny se skutečnými imperfekcemi a imperfekcemi podle
prvního vlastního tvaru vybočení a amplitudou ω0.

Rovnice pro stanovení amplitudy imperfekcí stěny
Podobně jako pro mez kluzu v rohové oblasti byl i pro

imperfekce stěny ověřen predikční model. Ze všech prostu-
dovaných postupů byl jako nejvýstižnější vybrán vztah
Dawsona a Walkera 

ω 0 = γ (σ0,2 /σcr) t, (3)

kde  γ je konstanta závislá na způsobu tváření, materiálu a
typu profilu,

t – tlouš�ka stěny profilu,
σcr – kritické napětí pro vyboulení stěny. 

Úlohou bylo určit velikost konstanty γ této rovnice na
základě provedených měření. Závislost s konstantou γ =
0,023 podle Gardnera [2], výsledky měření a navržená podle
autorů vhodnější konstanta γ = 0,045 (vyžíhané vzorky
nebyly zahrnuty) jsou uvedeny na obr. 10. Konstanta je
vyšší, než je doporučeno Gardnerem, ale leží mezi horním a
dolním limitem (0,111, resp. 0,012), který pro za studena
válcované čtverhranné profily z austenitické oceli stanovila
Cruiseová [4]. Rovnice (3) potom vykazuje velmi vysokou
korelaci s provedeným měřením (ρ = 0,804). Porovnání
měření s hodnotami podle modelu je rovněž uvedeno v tab. 4.

Zkoušky krátkých sloupků
Ke zkouškám byly použity dva typy lisů. Pro čtyři vzorky

dvou nejmenších průřezů (60x60x2 mm a 80x80x2 mm) byl
použit přístroj EU40 s kapacitou 400 kN, pro ostatních deset
vzorků pak přístroj EDB400 s kapacitou 4 000 kN. Oba lisy
byly řízeny nárůstem síly. Nebylo tedy možné získat spoleh-
livou sestupnou větev zatěžovací křivky.

Oba lisy byly opatřeny ocelovými deskami pro osazení
těles i měřičů. Desky byly z obou stran opracovány čelní fré-
zou. Součástí konstrukce lisů byl kloub nad horní čelistí,
zajiš�ující rovnoměrný roznos zatížení po profilu.

Zatěžování
Zatěžování probíhalo řízeným nárůstem síly s ustálením, a

to v několika úrovních (po 20 až 25 kN), při kterých byla
odečítána deformace. Ustálení probíhalo v závislosti na
odečtu změny deformace na osazených tenzometrech tak,
aby změna za minutový interval při konstantní síle nebyla
vyšší než desítky μm/m. Během zkoušky bylo po dosažení
cca 20% předpokládané únosnosti sloupku provedeno jedno
odtížení pro odečet deformací vzniklých zatlačením v ulože-
ní, které se ukázalo jako zcela zanedbatelné. Únosnosti
sloupku (maximální síly) bylo dosaženo během 60 minut. 
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Obr. 10. Predikce amplitudy imperfekce stěn

Tab. 4. Amplitudy počátečních průhybů stěny měřené a z
predikčního modelu

Obr. 11a. Osazení snímačů – schéma

Obr. 11b. Osazení snímačů – fotografie

Rovnice

ω0.max ω0 ω0.model

SHS 60x60x2A 0,35 0,036 0,038

SHS 60x60x2B 0,42 0,039 0,04

SHS 80x80x2A 0,41 0,048 0,084

SHS 80x80x2B 0,58 0,136 0,086

SHS 80x80x4A 0,4 0,038 0,034

SHS 80x80x4B 0,44 0,034 0,035

SHS 100x100x3A 0,55 0,071 0,077

SHS 100x100x3B 0,41 0,061 0,07

SHS 100x100x3C* 0,62 0,075 –

SHS 100x100x4A 0,5 0,039 0,06

SHS 100x100x4B 0,5 0,044 0,06

SHS 120x120x4A 0,74 0,066 0,085

SHS 120x120x4B 0,77 0,103 0,085

SHS 120x120x4C* 0,88 0,1 –

Měřeno

[mm]

* ovlivněno procesem žíhání

Vzorek
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Deformace byly u každého vzorku zaznamenány pomocí
indukčních a tenzometrických snímačů. Sílu registroval sní-
mač síly osazený ve zkušebním lisu. Indukční snímače byly
vždy osazeny v trojici ve vzdálenosti 170 mm od těžiště prů-

řezu a rozmístěny rovnoměrně po 120˚ (obr. 11). Takové
rozmístění umožnilo zaznamenat nevhodné natočení horní
čelisti. V našem případě k němu nedošlo. Rozsah použitých
indukčních snímačů byl 8 mm (pro zkoušky průřezů

Obr. 12. Experimentálně získané zatěžovací křivky krátkých sloupků
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120x120x4 mm pak 10 mm) s rozlišením na setiny mili-
metru.

Kontrolně byly pro záznam deformace použity fóliové
jednoosé tenzometry (HBM LY11-15/120), které jsou dosta-
tečně přesné, robustní, flexibilní a s krytou měřicí mřížkou.
V tomto případě byl zvolen typ s teplotní kompenzací pro
austenitickou ocel, což vzhledem k prakticky konstantní tep-
lotě během zkoušky nebylo podstatné. Umístění tenzometrů
bylo vždy co nejblíže ke každému rohu profilu uprostřed
délky zkušebního tělesa (obr. 11). Tenzometry sloužily
zejména ke kontrole rovnoměrného zatížení průřezu. Více
než 5% rozdíl deformace v jednotlivých rozích byl považo-
ván za indikaci nerovnoměrného zatížení. Díky symetricky
umístěným tenzometrům bylo následně snadné posunout
vzorek v lisu tak, aby byl zatížen v těžišti. Vzhledem k tomu,
že čtení tenzometrů je při vyšších zatíženích výrazně ovliv-
něno lokálním boulením, bylo pro vyhodnocení zatěžovací
křivky použito čtení z indukčních snímačů.

Únosnost sloupků
Zatěžovací křivky jsou vyneseny na obr. 12. Z diagramů

je patrná dobrá shoda výsledků při zkoušce sloupku stejné-
ho profilu, i když mírná odlišnost, zejména v oblasti nejvyš-
ších zatížení, se zde vyskytuje. Experimentálně zjištěná
únosnost sloupků je uvedena v tab. 5. Poměrná štíhlost stěny
je stanovena z obvyklého vztahu pro poměrnou štíhlost
stěny podle ČSN EN 1993-1-5 (se smluvní mezí kluzu σ0.2

rovných částí stěn průřezu). 

Vzorky vyžíhané k odstranění reziduálních pnutí
Ve výsledcích lze pozorovat odlišný průběh zatěžovacích

křivek pro vzorky vyžíhané k odstranění reziduálních pnutí
(mírně delší počáteční pružná část a mírně nižší hodnoty
únosnosti). Velmi přibližně lze říci, že reziduální pnutí
u sloupků z nerezových ocelí mají překvapivě příznivý vliv
na únosnost. Nižší únosnost vyžíhaného prvku však může
mít příčinu v odlišném průběhu imperfekcí stěn nebo případ-
né změně pevnostních charakteristik (pro roh vyžíhaných
vzorků nebyla provedena tahová zkouška). Vliv reziduál-
ních pnutí je proto možné stanovit pouze numericky, jak
bylo publikováno například v [7], kde byl pozitivní vliv rezi-
duálních pnutí také potvrzen.

Závěr
V experimentálním výzkumu byly provedeny zkoušky 14

krátkých sloupků šesti různých čtvercových průřezů z auste-
nitické oceli, z nichž dva sloupky byly vyžíhány k odstraně-
ní reziduálních pnutí. Vyžíhané vzorky vykázaly odlišný
průběh zatěžovací křivky od nežíhaných a mírně nižší únos-
nost vyplývající ze změny zakřivení pracovního diagramu
(jak bylo numericky potvrzeno v [7]). Materiálové zkoušky
byly provedeny pro stěny i rohy profilů, pro vyžíhané vzor-
ky pouze pro stěny profilů. Vyžíháním byla odstraněna rezi-
duální pnutí, ale nebyl pozorován pokles materiálových cha-
rakteristik. Došlo však k výraznému zmenšení nelinearity
materiálu a malému nárůstu modulu pružnosti. Materiálový-
mi zkouškami byl ověřen současný predikční model pro
určení meze kluzu rohové oblasti, který se jeví jako vyhovu-
jící. Pro všechny vzorky byly před zkouškou změřeny počá-
teční deformace stěn. Z měření byly následně vyhodnoceny
amplitudy průběhu počáteční deformace stěn pro zahrnutí
v numerických modelech. Amplitudy byly porovnány se stá-
vajícím predikčním modelem, který vykázal dobrou korela-
ci. Mírně zvětšenou konstantou byl model optimalizován. 

Článek vznikl za podpory projektu  P105/12/P307 GA
ČR „Vliv tváření za studena na mechanické vlastnosti
korozivzdorných ocelí“.
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Tab. 5. Výsledky zkoušek krátkých sloupků

Poměrná 
štíhlost λp

Únosnost při 
zkoušce, F u

Deformace 
při F u  δu

[–] [kN] [mm]

SHS 60x60x2A 0,62 276 2,32

SHS 60x60x2B 0,65 260 1,61

SHS 80x80x2A 1,00 206 0,79

SHS 80x80x2B 1,03 202 1,01

SHS 80x80x4A 0,44 725 4,62

SHS 80x80x4B 0,45 700 3,24

SHS 100x100x3A 0,80 550 1,73

SHS 100x100x3B 0,72 502 1,35

SHS 100x100x3C* 0,70 500 1,23

SHS 100x100x4A 0,60 776 2,87

SHS 100x100x4B 0,60 775 3,02

SHS 120x120x4A 0,72 800 2,37

SHS 120x120x4B 0,71 825 2,72

SHS 120x120x4C* 0,67 776 2,52
* ovlivněno procesem žíhání

Vzorek
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Optimalizování předpětí kompozitů
prof. Ing. RNDr. Petr PROCHÁZKA, DrSc.

Ing. Šárka PEŠKOVÁ, Ph.D.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

1. Úvod
V článku je předloženo numerické řešení vrstevnatého

kompozitního oblouku, který je v jednotlivých vrstvách
předpínán tak, aby bylo dosaženo minimálního napětí v celé
konstrukci. Využití metodiky v podzemních stavbách je
pouze jednou z možných aplikací v praxi. Jednotlivé části
válcových nebo eliptických oblouků (v eliptických souřadni-
cích) lze snadno vyřešit pomocí zde uvedeného algoritmu.

Nová metodika, popisující laminátové kompozity pomocí
vnitřních parametrů (vlastní parametry nebo vlastní defor-
mace), byla vyvinuta ve studii [1]. Zde se využívá metoda
analýzy transformačního pole, což je velmi dobrý numeric-
ký nástroj pro řešení mechanických vlastností laminovaných
konstrukcí umístěných v okolní hornině. 

Optimální rozložení vlastních parametrů vede k velmi jed-
noduchému systému lineárních rovnic [2], [3]. Základní
myšlenka vychází z práce [4], v níž se studuje chování jed-
noduchého kompozitu zatíženého změnou transformačního
pole. Vliv matice a využití moderních metod jsou formulo-
vány ve studii [5],ve které se používá Hashinův-Shtrikma-
nův variační princip kombinovaný s formulací konečných
prvků. V práci [6] jsou uvedeny variační principy formulo-
vané klasicky, a poté rozšířeny na případ materiálů s vnitřní-
mi (vlastními) parametry. 

Předložený článek popisuje optimální rozložení předpětí
ve válcových segmentech (obloucích). Řešení je sledováno
pro prostě podepřený laminovaný segment. U prostě pode-
přeného nosníku se používá semianalytické řešení a podmín-
ka vetknutého okraje konstrukce vychází ze zavedení doda-
tečného podporového momentu pomocí řešení uvedeného
v práci [7]. Semianalytické řešení částečně bere v úvahu
postupy a materiálové vlastnosti publikované v [8]. Některé
teoretické úvahy ke zde řešené problematice lze také nalézt
ve studii [9].  

2. Numerický postup
Nejprve se soustředíme na jednu vybranou laminu válco-

vé laminované části (oblouku). Posuvy, deformace a napětí
jsou odvozeny ve tvaru matice vytvořené v důsledku vněj-

ších zatížení a vlastních deformací, které simulují předpětí.
Začneme se zavedením válcových souřadnic 0rϕz, které jsou
odvozeny z pravoúhlých souřadnic 0xyz. Složky vektoru
jsou vyjádřeny u = ur, v = uθ, w = uz, kde ur je posun v radi-
álním směru, uθ posun v meridiánovém směru a uz posun
v axiálním směru, který se neuvažuje jako u rovinné defor-
mace nulový, ale je konstantní a konstanta je novou nezná-
mou. Fyzikální zákon ve válcově anizotropní konstrukci je
vyjádřen Hookovým zákonem pro každou laminu 

(1)

kde pro zobecněný stav rovinné deformace platí

kdežto pro rovinnou deformaci máme

Tenzor napětí σσ je vyjádřen pomocí tenzoru deformace εε
a tenzoru vlastního přetvoření μμ a dále pomocí matice
tuhosti L se složkami, pro které platí zúžení počtu koefici-
entů vazbami Lij = Lji, Lrr = Lθθ, Lrr – Lrθ = 2Grθ. Z těchto
předpokladů vyplývá, že pouze tři koeficienty materiálu
specifikují materiál v každé lamině. Výše uvedený popis
materiálu platí formálně pro každou vrstvu, koeficienty
však mohou být v jednotlivých vrstvách rozdílné. Geomet-
rie s označením jednotlivých lamin oblouku je patrná na
obr. 1, zatímco obr. 2 popisuje vnější zatížení a zatížení od
vlastních přetvoření.

Článek se zabývá vlivem předpětí na napětí ve válcovém segmentu, kompozitu, který může simulovat kokpit letadla,
část ponorky, ale také část obezdívky tunelu nebo obálky podzemního reaktoru. Uvažuje se hlavně aplikace na laminá-
tové oblouky s použitím v podzemních stavbách, a to v souvislosti s příštími testy v oblasti vlákny vyztuženého betonu.
Řešení je založeno na stavu rovinného přetvoření a hledá se takové předpětí, které indukuje minimální napětí v kon-
strukci. 

Optimization of prestress in composites

This study examines the influence of prestress on cylindrical composite segments which can simulate an aircraft cock-
pit, a part of a submarine, or a part of a tunnel lining of tunnels and an underground reactor envelope. This paper is
mainly focused on laminated arches simulating underground structures in connection with future tests with fiber rein-
forced concrete. The solution is based on the plane strain state and such a prestress is sought that minimum stress is
induced in the structure.

,
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Obr. 1. Geometrie s označením jednotlivých lamin oblouku

Obr. 2. Síly zatěžující oblouk

V dalším se soustředíme na rovinný stav deformace, ze
kterého zobecněný stav deformace plyne superpozicí s vli-
vem v axiálním směru. Válcové souřadnice se pak mění na
polární. Kinematické rovnice jsou v polárních souřadnicích
vyjádřeny vztahy

(2)

Hookův zákon můžeme s uvažováním polárních souřadnic
vyjádřit 

(3)

Dvě rovnice rovnováhy vyjadřují vztahy mezi třemi slož-
kami tenzoru napětí

(4)

Jak uvedeno výše pro řešení využijeme semianalytické
metody, která pro jednu vrstvu znamená, že zavedeme sinu-
sové a kosinové řady pro posuvy v radiálním směru ur (r,θ)
a v meridiánovém směru uθ (r,θ) s n členy takto

(5)

kde je označeno αl = ml a přirozené číslo l označuje průběž-
ný člen Fourierovy řady a m = π/β. Složky U l

r ≡ U la U l
θ ≡

V l jsou neznámé funkce, které je třeba určit z rovnic rovno-
váhy, a následně kompatibility mezi vrstvami. Substitucí (1)
do kinematických a fyzikálních rovnic dostáváme napětí,
které po substituci do rovnice rovnováhy v polárních souřad-
nicích dávají následující rovnice pro určení U l a V l.

Podobně rozvineme do řad vlastní deformace s k členy

(6) 

Podobně složky deformace (2) a napětí (3) jsou vyjádřeny
pro konkrétní l, které pro jednoduchost vynecháme (takže
U l≡ U a V l≡ V ) a položíme pro jednoduchost zápisu α ≡
αl (čárka znamená derivaci podle argumentu, tj. podle r)

(7)

(8)

(9)

Dvě rovnice pro neznámé amplitudy lze vyjádřit pomocí
dosazení (8), (9) do (4). První je vyjádřena 

(10)

kde 

Druhá rovnice (4) je odvozena stejným způsobem
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(11)

Řešení rovnic (10), (11) lze provést standardním postu-
pem pro řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic.
Podobný postup uvádí autor [7] s podrobnější argumentací.
Nejprve pomocí substituce r = exp(t) bude platit t = lnr ⇒

Zavedením parciální derivace u výše uvedených rovnic
dostaneme diferenciální rovnice

(12)

Tyto rovnice jsou řešeny standardním způsobem, při němž
dostaneme obecně kořeny λ1, ..., λ4 z rovnice čtvrtého řádu
pro základní řešení rλ1, rλ2, rλ3, rλ4,. Hledaný výsledek pak
vypočítáme pomocí determinantu matice

Řešení determinantu pro vlastní čísla λ1, ... , λ4 je tedy získá-
no z rovnice (charakteristické rovnice)

λ4 +(A1+B1 – A2B2)λ2 + A1B1 – A3B3 = 0, λ4 – bλ2 +c = 0, (13)

kde význam koeficientů b, c plyne porovnáním obou rovnic
(13). Aby bylo ověřeno, že řešení charakteristické rovnice
jsou reálná, prověříme, zda b je pozitivní a diskriminant b2 –
4c > 0.  Pak jsou řešení reálná pro všechna α:

Řešení dané rovnice je následující

(14)

Základní rovnice pro neznámé amplitudy posunů Uf a Vf

(fundamentální řešení) tedy vyjádříme 

+

(15)

+ (16)

kde A,B,D,C jsou integrační konstanty, které musí být urče-
ny z okrajových podmínek na hranicích konstrukce, resp.
přechodových podmínek na okraji, resp. přechodu mezi vrst-
vami. Chceme-li získat partikulární řešení U l

p a V l
p, musí být

stanoven určitý předpoklad, že předpětí je nezávislé na r, to
znamená, že předpětí je v každé lamině konstantní v radiál-
ním směru. 
V důsledku tohoto předpokladu můžeme nalézt partikulární
řešení z rovnic

Celé řešení je nyní vyjádřeno  

(17)
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(18)

Pro jednodušší vyjádření posunů zavedeme pomocné funkce

Poté rovnice (17) a (18) můžeme vyjádřit

(19)

Kromě toho, pro r = ak a r = bk jsou definovány hodnoty na
okrajích laminy k, které tvoří mezivrstvu mezi sousedními
vrstvami

kde t je vektor, který je závislý na vlastní deformaci po dosa-
zení r. 

Posledním krokem výpočtu je vyjádření napětí v každé
lamině s použitím rovnic (19) a (2). Hookeův zákon (3) sta-
noví napětí, které můžeme vyjádřit vztahy

(20)

(21)

(22)

kde

Neznámé integrační konstanty jsou pak vyjádřeny v posu-
nech na okraji laminy k z podmínek spojitosti posuvů a
povrchových sil, resp. z předepsaných bu
 posuvů, nebo
povrchových sil na hranicích konstrukce, jak je stručně
popsáno dále. 

Reakce laminové konstrukce
S cílem zavést podmínky na přechodu vrstev vyjádříme

výše uvedené vzorce kompaktněji. Rovnice (20), (22) a (19)
přepíšeme 

kde P l
a = 2πσ l

r ak, P
l
b = 2πσ l

r bk, S
l
a = 2πσ l

rθak, S
l
b = 2πσ l

rθbk,
Klje čtvercová matice dávající do relace povrchové síly a
posuvy podél přechodu mezi laminami r = ak a r = bk, Q

l je
matice vztahující povrchové síly a vlastní parametry;  jde o
matice (4 x 4). Pro celou konstrukci musí na přechodu mezi
vrstvou k a k – 1 platit

pro r = ak = bk–1,

Na okrajích, pro r = a a r = b, jsou obecně uvažována zatí-
žení silami (vnější zatížení), které se musí také rozvinout do
Fourierových řad, a koeficienty pak musí být v souladu s
navazujícími vrstvami tak, aby byla dodržena rovnováha
mezi vnějšími silami a napětím uvnitř krajních lamin. Z této
úvahy vyplývá, že lineární algebraický systém rovnic může
být formulován

P = KU + Qμμ, (23)
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kde na pravé straně rovnice je vektor popisující mezivrstvé
radiální a smykové povrchové, K je matice tuhosti, U je vek-
tor radiálních posuvů na mezifázi, Q je příčinková matice
vlastních deformací, μμ je vektor všech vlastních deformací
ve vrstvě.

3. Příklad
Cílem je určit vlastní deformace v případě vybraných slo-

žek napětí, které jsou optimálně rozděleny po konstrukci.
Jinými slovy, pro jednoduchost vybereme určitý návrhový
parametr – vlastní deformaci, která bude jedinou neznámou,
a tou bude meridiánové vlastní napětí I(μ j

θ ) = Σ
k

(Pk –
Σ
j
Gkj μ j

θ)2 → minimum, kde G vyjadřuje vliv matice na vlast-
ní deformaci μ j

θ . Příklad optimálního předpětí při sinusovém
zatížení v horní lamině zahrnuje optimální rozdělení vlastní
deformace z obr. 3 pro E = 16 680 KPa, v = 0,16 a β = π/2.
Vlastní deformace je vyjádřena jako sinusová nebo kosinu-
sová funkce. 

Obr. 3. Amplitudy rozložení napětí podél tlouš�ky oblouku 
a optimální rozložení předpětí

4. Závěr
Článek se zabývá optimálním předpětím v jednotlivých

vrstvách části kruhového oblouku, které je řešeno na zákla-
dě semianalytické numerické metody. V navrženém postupu
jsou popsány základní vztahy a postup vedoucí k optimali-

zaci napětí na základě metody nejmenších čtverců a myšlen-
ky analýzy transformačního pole. Pozoruhodné je, že tento
přístup vede k systému lineárních algebraických rovnic pro
vlastní parametry, které v našem případě simulují předpětí.
Ukazuje se, že optimální stav vede na rovnoměrné rozložení
napětí v meridiánovém směru. Tento směr je vybrán jako
rozhodující, nebo� v radiálním směru jsou napětí proti meri-
diánovému řádově nižší. 

Lze však prokázat, že řešení není jediné. Hodnota vlast-
ních deformací tedy např. může v jedné vybrané lamině být
libovolná. V našem příkladu jsme zvolili první vnitřní lami-
nu, která není předpjatá. Zobecnění tohoto postupu je zřej-
mé. Další výhodou nejednoznačnosti řešení je, že všechna
předpětí mohou být tahová, což má praktický význam –
těžko si lze představit, že předpínaná vlákna mohou být tla-
čená. 

Článek vznikl v rámci projektu P105/10/0266 GA ČR.
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1. Úvod
Technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle [7] je

klíčovou činností při hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti
tzv. určených vodních děl. Výsledkem monitoringu zejména
na významných přehradách I. a II. kategorie jsou rozsáhlé
soubory dat – hodnot tzv. vysvětlujících (nezávislých) a
vysvětlovaných (závislých) proměnných. Všechna data není
z praktických důvodů možné ani není účelné publikovat v
souhrnných zprávách požadovaných vyhláškou [6]. Pro spl-
nění cílů TBD je potřeba data souhrnně zpracovat, vyhodno-
tit a analyzovat. K tomu se běžně používají statistické meto-
dy umožňující vyhodnotit závislosti mezi měřenými veliči-
nami a trendy v chování vodního díla. Snahou je především
zjistit, zda nedochází k anomáliím v chování vodního díla v
porovnání s dosavadním mnohaletým provozem. Cílem je
také prognózovat chování díla, extrapolovat hodnoty jedno-
tlivých, z hlediska bezpečnosti díla významných veličin pro
situace s extrémním zatížením, a také odvodit mezní a kritic-
ké hodnoty sledovaných veličin [2].

Pro praktické použití statistických analýz, jako je shluko-
vá, korelační nebo regresní analýza [3], je k dispozici řada
komerčních programových produktů (např. STATISTIKA,
STATGRAPHICS, SPSS). Na nižší úrovni lze využít i
tabulkový procesor EXCEL. Jejich rutinní používání však
často svádí k nekorektním postupům mnohdy při nerespek-
tování základních požadavků pro použití statistických
metod. Někdy není respektována fyzikální povaha naměře-
ných a zpracovávaných veličin a logika chování vodního
díla. Výhodou použití uvedených programových prostředků
je možnost vizualizace dat. Grafické zobrazení dat by mělo
vždy statistické analýze předcházet.

Článek reaguje na výše uvedený stav a snaží se uvést zása-
dy a základy použití uvedených statistických metod a na
vybraných příkladech naznačit některá úskalí vyskytující se
při jejich rutinním použití. 

2. Datový soubor a jeho grafická prezentace 
Při dalším výkladu bude z metodických důvodů respekto-

ván postup analýzy používaný při vyhodnocení dat v rámci
TBD, který se většinou omezuje na určení těsnosti závislos-
ti (korelace) sledovaných veličin a hledání průběhu závislos-
tí mezi vysvětlujícími nezávislými proměnnými (příčinou) a
vysvětlovanými závislými proměnnými (následky). Cílem
šetření by přitom vždy mělo být hodnocení bezpečnosti vod-
ního díla, popř. příslušného objektu ve vztahu k analyzova-
ným veličinám.

Protože při vysvětlování jevů na přehradách jde v podsta-
tě vždy o analýzu více působících faktorů, je kladen důraz na
vybrané metody statistické analýzy vícerozměrných dat. Ta
se vyskytují v situacích, kdy u každého z N měřicích objek-
tů (např. pozorovacích vrtů) zjiš�ujeme hodnoty p proměn-
ných (znaků, veličin) X1, X2, …, Xp. Dostáváme pak p-roz-
měrný datový soubor, který zapisujeme ve formě datové
matice D typu N/p:

(1)

kde xij je hodnota j-té proměnné na i-tém objektu. Příkladem
může být N pozorovacích vrtů, na nichž je sledováno p veli-
čin, jimiž mohou být piezometrická úroveň, teplota vody,
koncentrace látek ve vodě apod. 

Sloupce datové matice se tedy vztahují k jednotlivým
proměnným, tj. jde o hodnoty sledovaných proměnných,
transponovaný je i-tý řádek matice D je i-té p-rozměrné
pozorování.

Použití statistických metod vyžaduje, aby byl zkoumán
dostatečně velký datový soubor, který je reprezentativní, tj.

Při posuzování bezpečnosti přehrad je klíčový výkon technickobezpečnostního dohledu, jehož součástí je měření
vybraných veličin. Výsledkem sledování jsou rozsáhlé soubory dat, které je třeba souhrnně zpracovat a analyzovat.
Statistické metody umožňují vyhodnotit závislosti mezi měřenými veličinami, trendy v chování vodního díla, popř.
extrapolaci vývoje hodnot vybraných veličin v budoucnosti, popř. při extrémním zatížení. K tomu mohou sloužit kore-
lační počet, regresní a shluková analýza a některé další metody. Článek se zabývá analýzou nehomogenních dat a sta-
tistickou analýzou závislostí. 

The use of statistical methods in technical dam surveillance

Technical surveillance is very important for the dam safety assessment. Part of the surveillance is the monitoring and
analysis of selected independent and dependent quantities. The resulting extensive data sets should be analysed using
statistical methods which enable the assessment of trends in dam behaviour, the relations between individual measured
variables and also the prognosis and extrapolation of measured values for extreme loads of a dam. In the paper, the
analysis of non-homogeneous data using cluster analysis is demonstrated at first. Correlation and regression analyses
are used for the tightness and dependence analysis of the measured data. The importance of residue analysis is strong-
ly recommended. Finally, the application of autocorrelation analysis is mentioned in brief, together with possible prob-
lems arising in the use of this method.
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transponované řádky xi = (xi1, xi2, …, xip)T, i = 1, …, N dato-
vé matice musí být realizací náhodného výběru X1, X2, …,
XN z p-rozměrného rozdělení nějakého p-rozměrného náhod-
ného vektoru X = (X1, X2, … , Xp)T. Prakticky to znamená
dodržení stability podmínek (např. nelze slučovat data získa-
ná před provedením technického zásahu do díla, resp. objek-
tu ovlivňujícího sledovaný jev, a po něm) a nezávislosti
pozorování. V aplikacích se pak navíc většinou přepokládá
p-rozměrné normální rozdělení.

Před zpracováním datového souboru je velmi důležitá vi-
zualizace dat, na jejímž základě lze snadno poznat, zda se
v datech vyskytují odlehlá pozorování, zda se pozorování
sdružují do skupin, nebo zda mezi proměnnými existuje zá-
vislost. V případě dvourozměrného (2D) nebo třírozměrné-
ho (3D) datového souboru lze jeho vlastnosti graficky zná-
zornit pomocí 2D nebo 3D bodového diagramu, kde hodno-
ty proměnných chápeme jako souřadnice bodu v 2D nebo
3D prostoru. Je-li p > 3, používáme k vizualizaci dat meto-
du hlavních komponent, která informace o variabilitě obsa-
žené v datovém souboru dokáže vyjádřit pomocí několika
málo nových proměnných, získaných jako lineární kombina-
ce původních proměnných. Data pak znázorníme v prostoru
prvních dvou nebo tří hlavních komponent.

Uvažujme datový soubor získaný v rámci TBD, v němž
bylo k dispozici 410 měření hodnot polohy hladiny v nádrži
(dále jen „hladiny“) a piezometrické výšky ve vrtu (dále jen
„tlaku“) v období od 1/3/2000 do 2/26/2007. Měřeno bylo
průměrně jedenkrát za 7 dní. Nech� xi, resp. yi, značí zjištěné
hodnoty hladiny, resp. tlaku, v i-tém pozorování. Zapíší-li se
vektory pozorování (xi, yi) do řádků matice, získá se datová
matice typu N/2 (tj. 410/2). 

Pro prvotní informaci poslouží bodový diagram dat (obr. 1).
Z něj je patrné, že data netvoří homogenní soubor, což je pro
statistické analýzy nutný předpoklad. Jsou zde rozpoznatel-
né dva shluky, a navíc i „podezřelá“ měření označená v elip-
se. Jde o měření č. 145 až č. 179 ve dnech 11/29/2002 až
1/3/2003. Z obrázku 2 je patrné, že tyto body zřejmě odpo-
vídají poruše měřicího zařízení v daném období, kdy byla

zjištěna konstantní hodnota tlaku 293,10 m n. m. při pro-
měnné hladině vody v nádrži. V další analýze byly tyto úda-
je vypuštěny. Zbývající data podrobíme shlukové analýze
pro identifikaci příslušných shluků.

3. Shluková analýza
Cílem shlukové analýzy je roztřídění souboru N p-rozměr-

ných pozorování do několika pokud možno homogenních
skupin (shluků, clusterů). Uvedené třídění se realizuje na
základě datové matice. Požaduje se, aby si pozorování uvnitř
jednotlivých shluků byla co nejvíce podobná a pozorování
z různých shluků se podobala co nejméně. Shluková analý-
za je průzkumová metoda, která má heuristický charakter. 

Podobnost či nepodobnost pozorování měříme různými
mírami vzdáleností. Pro kvantitativní proměnné se nejčastě-
ji používá Euklidovská vzdálenost. Z datové matice je patr-
né, že i-té pozorování je charakterizováno vektorem pozoro-
vání xi = (xi1, xi2, …, xip)T, j-té pozorování je charakterizová-
no vektorem pozorování xj = (xj1, xj2, …, xjp)T. Jejich Eukli-
dovská  vzdálenost 

(2)

Čím je vzdálenost dij menší, tím jsou pozorování s indexy i
a j podobnější. Vzdálenosti vypočítané pro všechna pozoro-
vání se zapisují do matice vzdáleností, která je symetrická
řádu N a na hlavní diagonále má nuly. 

Pro vytváření shluků existuje řada algoritmů. Je-li znám
počet shluků k, můžeme např. použít metodu k-průměrů. Po-
kud počet k shluků neznáme, což je v aplikacích častější,
používá se nejčastěji aglomerativní hierarchický algoritmus,
přičemž se jednotlivé typy liší tím, jak měříme vzdálenosti
mezi vytvářenými shluky.

3.1 Hierarchické shlukování 
Při hierarchickém shlukování se postupně slučují pozoro-

vání, a to nejprve nejbližší, a v dalších krocích pak stále
vzdálenější. Dostáváme tak postupně rozklady S(1), ..., S(N)

od rozkladu na jednotlivá pozorování S(1) až do rozkladu S(N),
který obsahuje jediný shluk, a to celý soubor. Přitom každý
předchozí rozklad S(m) je zjemněním následujícího S(m+1).
Zjemnění je, že shluky v rozkladu S(m) vznikly rozdělením
některých shluků v rozkladu S(m+1). Postup lze shrnout do tří
kroků:

– každé pozorování považujeme za samostatný shluk;
– v matici vzdáleností najdeme dva shluky, jejichž vzdále-

nost je minimální;
– tyto dva shluky spojíme do nového, většího shluku. Pře-

počítáme matici vzdáleností. Její řád se zmenší o 1. Pokud
je počet shluků k > 1, vrátíme se k předchozímu kroku,
pokud je k = 1, ukončíme výpočet.

Pro výpočet vzdáleností mezi vícebodovými shluky mů-
žeme např. použít metodu průměrné vazby, přičemž vzdále-
nost mezi dvěma shluky je průměrem vzdáleností mezi je-
jich pozorováními.

Výsledky hierarchického shlukování znázorňujeme grafic-
ky pomocí dendrogramu (obr. 3). Na jednu ze souřadných os
se nanáší vzdálenosti hladin spojování shluků S(1),..., S(N), na
druhou osu objekty. Strom začíná N větvemi a v každém
kroku se spojí dvě větve v bodu, který odpovídá příslušné hla-
dině spojení. Z dendrogramu pro danou úroveň vzdáleností
(řez dendrogramem) určíme počet k shluků i složení shluků. 

Obr. 1. Bodový diagram

Obr. 2. Průběh hodnot hladiny a tlaku v závislosti na pořadí měření



3.2 Metoda k-průměrů
Při této metodě je zapotřebí znát počet k shluků předem.

Postup lze opět shrnout do tří kroků:

– náhodně se stanoví rozklad souboru N pozorování do k
shluků;

– určí se výběrové průměry (centroidy); 
– pro všechna pozorování se vypočítá vzdálenost od všech

výběrových centroidů. Pozorování se zařadí do toho shlu-
ku, k jehož výběrovému centroidu má nejblíže. Pokud
nedošlo k žádnému přesunu pozorování, je aktuální roz-
klad do shluků definitivní, v opačném případě je třeba se
vrátit na předchozí krok.

Výsledek hierarchického shlukování pro data z obr. 1 je
zachycen na obr. 3. Pro úroveň vzdáleností 5 byly výsled-
kem dva výrazné shluky. Stejný výsledek poskytla metoda
k-průměrů, pro k = 2. Do jednotlivých shluků byla zařazena
stejná pozorování jako v případě hierarchického shlukování.
Rozklad do dvou shluků je tvořen tak, jak bylo možné před-
pokládat z obr. 1 po vyloučení bodů v elipse. Shluk 1, resp.
2, tvoří ta pozorování, která jsou na obr. 1 pod grafem přím-
ky, resp. nad ním. 

V prvním shluku je 166 pozorování, ve druhém 207. Na
krabicových grafech z obr. 4 je názorně vidět, že se shluky

příliš neliší úrovní hladiny, ale liší se její variabilitou a vari-
abilitou i úrovní tlaku. Větší variabilita tlaku v 1. shluku je
způsobena větší variabilitou hladiny v 1. shluku. Na základě
znalosti poměrů na vodním díle lze shluk 1 charakterizovat
jako stav „po zásahu“ a shluk 2 jako situaci „před zásahem“.
Zásah byl proveden mezi 17/11/2003 a 1/12/2003. V případ-
ných dalších analýzách je zapotřebí oba shluky zpracovávat
zvláš�. K těmto datům se vrátíme ještě v odd. 4, kde je bude-
me označovat jako data A.

Nehomogenitu získaných dat způsobují také postupné
projevy nestandardního chování vodního díla (vyvolané např.
průsakovou erozí) nebo technické zásahy, jako např. vybu-
dování odvodňovacího systému, utěsnění ražené tlakové
štoly. Mnohdy nemusí být na první pohled zřejmé, ke které-
mu shluku naměřená data patří a je zapotřebí provést shlu-
kovou analýzu. Ta může též přispět ke zpětnému hodnocení
náhlých změn v systému, které vedou ke změně souvisejí-
cích sledovaných veličin (vznik trhlin v tlakových štolách,
netěsnosti v injekční chodbě apod.).

4. Statistická analýza závislostí 
Jedním z důvodů hledání závislostí mezi proměnnými sle-

dovanými v rámci TBD je snaha o prognózování budoucího
chování vodního díla. Dalším důvodem je umožnit extrapo-
laci naměřených dat pro podmínky extrémního zatížení díla
(při vysokých stavech hladiny vody v nádrži, mimořádných
srážkách apod.). To rovněž umožní odhalit možné trendy
v časovém průběhu sledovaných dat a věrohodněji posoudit
bezpečnost díla při výjimečných zatěžovacích stavech.  

Předpokladem úspěchu použití statistických metod při
analýze závislostí je pochopení základních pojmů a respek-
tování předpokladů použitých metod. Na tomto místě je za-
potřebí uvést, jaký typ závislosti máme na mysli. 

Je-li jedna náhodná veličina funkcí jiných náhodných ve-
ličin, mluvíme o funkční (pevné, deterministické) závislosti.
V reálných podmínkách přehradních děl však prakticky
nikdy nelze vyloučit vliv vedlejších faktorů tak, aby se pří-
padné vztahy mezi veličinami projevovaly v čistě determi-
nistické podobě. Proto je třeba uvažovat volnější typ závis-
losti, kterou je regresní závislost. O té mluvíme tehdy, když
střední hodnota jedné z veličin obecně závisí na tom, jakých
hodnot nabyly veličiny jiné. Regresní závislost se projevuje
pouze jako určitá tendence, která je rozpoznatelná tím lépe,
čím větší rozsah souboru je zkoumán.  Průběhem regresní
závislosti pomocí regresní funkce se zabývá regresní analý-
za. Odhadnutá regresní funkce nám pak umožní predikci
proměnné, kterou považujeme za závislou. Dále lze ohodno-
tit chybu predikce a ověřovat různé hypotézy o zkoumaném
vztahu.

Měřením a zkoumáním intenzity závislosti se zabývá ko-
relační analýza. Využívají se zde vhodné bezrozměrné čísel-
né charakteristiky, které nabývají hodnot z nějakého uzavře-
ného intervalu, např. <–1, 1>, nebo <0, 1>. Pomocí těchto
charakteristik měříme intenzitu závislosti, od úplné nezávis-
losti až po funkční závislost.

Důležitým nástrojem při zkoumání závislostí číselných dat
je použití různých grafů. Například bodový diagram může
pomoci identifikovat různé defekty v datech, jimiž může být
jejich heterogenita nebo přítomnost vlivných bodů. 

4.1. Korelační analýza 
V tomto odstavci neuvádíme vzorce, které lze např. najít

v [3], omezujeme se pouze na jejich interpretaci.
Uvažujme nejprve dvě spojité náhodné veličiny X a Y.

Tyto veličiny mohou, ale nemusí být závislé. Jsou-li závislé,
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Obr. 3. Dendrogram

Obr. 4. Krabicové grafy
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je třeba tuto jejich závislost kvantitativně ohodnotit. Nejčas-
těji se přes některé své nedostatky pro měření závislosti
dvou náhodných veličin X a Y používá výběrový (párový)
korelační koeficient R [3], který je nestranným odhadem
(Pearsonova) korelačního koeficientu. Výběrový korelační
koeficient R zachovává vlastnosti korelačního koeficientu. R
nabývá hodnot od –1 do 1. Výběrový koeficient determina-
ce R2, vynásobený 100, udává, kolik procent variability veli-
činy Y, resp. X, lze vysvětlit lineární závislostí na veličině X,
resp. Y. Někdy se zařazují hodnoty |R| do pásem podle síly
závislosti. Mluvíme pak o slabé, resp. střední, resp. silné,
závislosti. Jeden z možných návrhů pásem je: 0,1 až 0,3, 0,3
až 0,7, 0,7 až 1,0 [4]. Koeficient R dobře měří sílu lineární-
ho vztahu, hůře měří jiné vztahy. Zároveň si je třeba uvědo-
mit, že jde o odhad korelačního koeficientu a že bychom
naše domněnky o jeho hodnotě měli ověřit. Testy předpoklá-
dají normální rozdělení náhodného výběru z (X, Y) a lze je
najít např. v [1]. Pokud náhodný výběr nepochází z normál-
ního rozdělení, můžeme použít Spearmanův nebo Kendallův
koeficient pořadové korelace [4]. 

Vra�me se k datům A z oddílů 2 a 3. Kdybychom vypočí-
tali hodnotu výběrového korelačního koeficientu tlaku a hla-
diny v případě celého datového souboru, dostali bychom r =
0,463. Tento postup však není správný, protože nešlo o ho-
mogenní soubor a daná informace je z praktického hlediska
bezcenná. V případě samostatné analýzy každého shluku
zvláš� indikuje bodový diagram na obr. 1, že by v obou pří-
padech měly být sledované veličiny poměrně silně lineárně
závislé. V případě prvního shluku je r = 0,895, v případě
druhého pak r = 0,907. Jde tedy v obou případech o silnou
přímou lineární závislost, protože v prvním případě lze line-
ární závislostí tlaku na hladině vysvětlit 80,2 %, ve druhém
případě 82,3 % variability tlaku. Výpočet potvrdil informaci
z bodového diagramu.

Na vodních dílech často měříme několik vzájemně souvi-
sejících veličin. Závislá veličina Y pak závisí na více nezá-
vislých veličinách X1, X2, …, Xk (k ≥ 2). Příkladem může být
velikost průsaků hrází či podložím závislá na poloze hladiny
v nádrži, na srážkových úhrnech nebo na teplotě vody či
vzduchu (zejména u betonových přehrad). Korelace mezi
veličinami Y a X1 je pak někdy zavádějící. Může se stát, že
veličiny Y a X1 budou silně korelované, ale jejich korelace
může být způsobena tím, že jsou obě značně ovlivňovány
dalšími veličinami X2, …, Xk (k ≥ 2). Pro hodnocení „čisté“
závislosti veličin Y a X1 je třeba případný vliv dalších veličin
vyloučit. V praxi si takovou eliminaci můžeme představit
tak, že sledujeme veličiny Y a X1 za takových podmínek, při
nichž se veličiny X2, …, Xk nemění. Tak například pro nale-
zení závislosti průsaků na poloze hladiny v nádrži vybereme
bezdeštné období, popř. období s obdobnou teplotou. Ve
většině případů je však takový postup značně omezený pří-
rodními podmínkami a při řešení jsme odkázáni na matema-
tické prostředky, jak eliminovat vliv veličin X2, …, Xk na
závislost Y a X1. Omezíme-li se opět na lineární vztahy,
můžeme využít výběrový parciální (dílčí) korelační koefici-
ent [3]. Parciální korelační koeficient je speciálním přípa-
dem korelačního koeficientu. Jeho omezení a interpretace
jsou tedy stejné. 

Při měření těsnosti lineární závislosti veličiny Y na veliči-
nách X1, …, Xk se používá výběrový mnohonásobný (vícená-
sobný) korelační koeficient [3], který je roven odhadu kore-
lačního koeficientu mezi veličinou Y a její nejlepší lineární
aproximací založenou na veličinách X1, X2, …, Xk. V litera-
tuře můžeme najít různé vztahy pro určení výběrového mno-
honásobného korelačního koeficientu, které jsou však ekvi-
valentní. Jeden z nich uvedeme v odst. 4.2. Vzhledem k to-

mu, že jde o speciální případ korelačního koeficientu, zacho-
vává si opět jeho vlastnosti s tím rozdílem, že nabývá pouze
nezáporných hodnot.

Uvažujme data B, tj. výsledky měření průsaku do levého
patního drénu (náhodná veličina Y), polohy hladiny (náhod-
ná veličina X1) a srážkového úhrnu (náhodná veličina X2) na
vybraném vodním díle ve dnech 12/10/2000 až 2/28/2007.
K dispozici máme datovou matici typu 2241/3. Realizace
výběrové korelační matice náhodného vektoru (Y, X1, X2) je
uvedena v tab. 1. Z tabulky je vidět, že mezi průsakem a hla-
dinou a průsakem a srážkovým úhrnem je středně silná pozi-
tivní korelace, mezi hladinou a úhrnem srážek je slabá pozi-
tivní korelace. 

Realizace výběrových parciálních koeficientů korelace
průsaku a hladiny, průsaku a úhrnu srážek a hladiny a úhrnu
srážek jsou postupně 0,702, 0,592, 0,352. Realizace výběro-
vého mnohonásobného koeficientu korelace je 0,793, což
znamená, že 62,9 % variability velikosti průsaku lze vysvět-
lit lineární závislostí na hladině a srážkovém úhrnu.

Tab. 1. Realizace výběrové korelační matice sledovaných veličin

Výběrové korelační koeficienty nemusíme počítat pouze
z původních veličin, ale i z veličin transformovaných. V na-
šem případě je např. realizace výběrového korelačního koe-
ficientu veličin ln(Y) a ln(X1) rovna 0,853. 

4.2 Regresní analýza
Průběh závislosti hodnot náhodné veličiny Y na hodnotách

náhodných veličin X1, …, Xk vystihuje regresní funkce veli-
činy Y vzhledem k veličinám X1, …, Xk, tj. podmíněná střed-
ní hodnota  E(Y|x) náhodné veličiny Y za podmínky, že
náhodný vektor X = (X1, …, Xk)T nabyl hodnoty x = (x1, …,
xk)T. Při vyhodnocování veličin sledovaných v rámci TBD se
často uvažuje lineární regresní funkce, tj. předpokládá se, že

y = E(Y |x ) = β1 f1(x) + β2 f2(x) + ... + βm fm(x), (3)

kde β1, β2, …, βm jsou neznámé parametry a f1 = f1(x), …, fm

= fm(x) jsou známé funkce proměnných x1, …, xk, které se
nazývají regresory. Označme ββ = (β1, …, βk)T vektorový
parametr. Regresory mohou být přímo rovny hodnotám x1,
…, xk nezávisle proměnných, potom 

y = E(Y |x ) = β1 x1 + b2 x2 + ... + bkxk = xTββ, (4)

Při vyhodnocování veličin sledovaných v rámci TBD se
mnohdy volí typ regresní funkce (4), kde x1 = 1. To však
často neodpovídá fyzikální povaze vyhodnocovaného jevu.
Tak například je známo, že průsakové množství při proudě-
ní o volné hladině je funkcí kvadrátu hloubky vody v nádr-
ži. Teoretický rozbor vztahu sledovaných veličin proto může
ukázat, že může být vhodnější uvažovat funkci (3), kde jsou
za nezávisle proměnné považovány veličiny F1 = f1(X), …,
Fm = fm(X). Postup je stejný jako v případě (4). Grafem line-
ární regresní funkce pak např. v případě jedné nezávisle pro-
měnné nemusí být nutně přímka, ale i parabola, hyperbola,
logaritmická funkce apod. 

Ukazatel Průsak Hladina Úhrn

průsak 1 0,655 0,517

hladina 0,655 1 0,110

úhrn 0,517 0,110 1



Vektorový parametr ββ se běžně odhaduje metodou
nejmenších čtverců (MNČ), aniž by se ověřovaly předpokla-
dy, které zaručují „dobré“ vlastnosti těchto odhadů. Ty jsou
zaručeny, pokud se vektor pozorování závisle proměnné řídí
klasickým lineárním regresním modelem (KLRM). Označ-
me tedy Y = (Y1, …, YN)T sloupcový N-rozměrný náhodný
vektor, jehož složky Yi jsou neznámé hodnoty závisle pro-
měnné Y za podmínky, že náhodný vektor nezávisle proměn-
ných X = (X1, …, Xk)T nabyl hodnoty xi = (xi1, …, xik)T, tj. 

Yi =Y|xi pro i = 1, …, N. (5)

O náhodném vektoru Y říkáme, že se řídí KLRM, jestliže pro
jeho střední hodnotu E(Y) a kovarianční matici cov(Y) platí

E(Y)=  Aββ,  cov(Y) = σ2I, (6)  

kde A je regresní matice, což je v případě naší regresní funk-
ce matice, jejíž i-tý řádek je xT

i, i = 1, ..., N. Jednotková mati-
ce I je typu N/N a σ 2 je neznámý parametr. KLRM (6) mů-
žeme psát ve tvaru 

Y = Aββ + εε, (7)

kde εε = (ε1, …, εN)T je vektor náhodných chyb s nulovou
střední hodnotou a kovarianční maticí σ 2I, který je výsled-
nicí neuvažovaných a náhodných vlivů.

V běžně používané MNČ se předpokládá, že regresní
parametry mohou nabývat libovolných hodnot, tj. nejsou na
ně kladeny žádné omezující požadavky. Jednoznačnost
MNČ pak zaručuje regulárnost matice A. 

Za výše uvedených předpokladů je MNČ odhad ββ^ vekto-
rového parametru ββ, tj. statistika, ve které funkce 

S(ββ ) = (Y – Aββ )T (Y – Aββ ) = εεTεε (8)

nabude absolutního minima, nejlepším nestranným lineár-
ním odhadem parametru ββ. Tedy odhady složek vektorové-
ho parametru ββ jsou lineárními kombinacemi složek vekto-
ru Y, jejich realizace kolísají okolo jejich skutečné hodnoty
a mezi všemi nestrannými lineárními odhady mají nejmenší
rozptyl.

Hledání MNČ odhadu ββ^ pak vede na řešení soustavy nor-
málních rovnic

AT Aββ = ATY. (9)

Jde o soustavu k lineárních rovnic pro neznámý vektor
parametrů ββ, která má v případě regulární regresní matice A
právě jedno řešení

ββ^ = (AT A)–1 ATY. (10)

Toto řešení je přímo hledaným odhadem vektoru ββ získa-
ným metodou nejmenších čtverců.

Bodové odhady parametrických funkcí, tj. funkcí para-
metru ββ, pak dostaneme tak, že za parametr ββ dosadíme jeho
odhad ββ^. Tak např. pro odhad  vektoru Y^ používáme odhad
E^(Y)  jeho střední hodnoty E(Y), tj.

Y^ = E^(Y) = Aββ^ . (11)

Odhad εε^ vektoru chyb εε je

εε^ = Y – Y^ . (12)

Složky tohoto vektoru se nazývají klasická rezidua. Bodo-
vým odhadem regresní funkce (4) je statistika

E^(Y|x) = β^
1x1 +β^

2x2 + ... + β^
kxk = xTββ^. (13)

Tuto statistiku používáme i pro bodovou předpově
 konkrét-
ní hodnoty y|x veličiny Y|x.

Všechny uvedené odhady jsou za předpokladu, že se ná-
hodný vektor Y řídí KLRM nejlepší nestranné lineární odha-
dy. Uve
me tedy ještě jejich kovarianční matice, resp. roz-
ptyly:

cov(ββ^) = σ2 (ATA)–1, (14)

D (ββ^
j) je j-tý diagonální prvek matice cov(ββ^), (15)

D[E^(Y|x)] = D(xTββ^) = σ2xT(ATA)–1x, (16)

D(Y^|x) = σ2 [xT(ATA)–1x + 1]. (17)

K určení odhadů výše uvedených měr variability odhadů
parametrických funkcí je zapotřebí ještě odhadnout rozptyl
σ2. Nestranným odhadem rozptylu σ2 je statistika 

S2 = Se/(N – k), (18)

kde k je počet regresních parametrů v regresní funkci a

(19)

je reziduální součet čtverců. Statistika S se nazývá směrodat-
ná chyba modelu. Odhady směrodatných odchylek odhadů
E(Y|x), resp. Y|x a βj, se nazývají směrodatné chyby těchto
odhadů.

Intervaly spolehlivosti a testy hypotéz v modelu
Při vyhodnocování sledovaných veličin na vodních dílech

je třeba v řadě případů určit, zda naměřené hodnoty (průsa-
ků, tlaků, změn polohy) nevybočují výrazně z průběhu dříve
naměřených hodnot, tj. zda se v chování vodního díla nepro-
jevují anomálie či změny proti předchozímu uspokojivému
chování. Tyto úvahy jsou založeny na vymezení přípustného
intervalu, v němž by se hodnoty závislé veličiny při daných
hodnotách nezávislých veličin měly vyskytovat. Kromě fy-
zikálního rozboru jevů a sledovaných veličin lze pro kontro-
lu naměřených dat použít také statistickou analýzu založe-
nou na intervalových odhadech. Hledáme tedy interval, kte-
rý s předem danou (dostatečně velkou) pravděpodobností
rovnou (1 – α) překryje skutečnou hodnotu Y|x. Mluvíme
pak o 100(1 – α)procentním intervalovém odhadu konkrétní
hodnoty Y|x. Nejčastěji hledáme 95%, resp. 99%, intervalo-
vé odhady, tj. riziko odhadu α volíme 0,05, resp. 0,01.
Kromě toho nás může zajímat statistická významnost závis-
losti závisle proměnné na konkrétní nebo konkrétních nezá-
visle proměnných, tj. testování hypotéz. V obou případech
se již předpokládá vícerozměrné normální rozdělení vektoru
náhodných chyb εε (tedy i náhodného vektoru Y) nebo dosta-
tečně velký rozsah souboru a nevelké odchylky od normál-
ního rozdělení. 

Při konstrukci intervalových odhadů a testování hypotéz
vycházíme z bodových odhadů a jejich směrodatných chyb.
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Například 100(1 – α)procentní intervalový odhad hodnoty
Y|x je

(20)

kde ΔY je směrodatná chyba odhadu Y|x a t(n; γ) je 100γ pro-
centní kvantil rozdělení t(n). 

K ověřování statistické významnosti parametru βj, tj. sta-
tické významnosti závislosti Y na Xj, tj. pro test hypotézy 
Hj : βj = 0 (j = 1, ..., k), lze za testovací zvolit statistiku

(21)

kde Sj je směrodatná chyba odhadu βj. Statistika Tj má za
platnosti Hj rozdělení t(N-k-1). Proti Hj svědčí ty hodnoty Tj,
které jsou vzdálené od nuly. Další intervalové odhady a testy
lze nalézt v [5].

Uvažujme shluk 1 v případě dat A. Přepokládejme, že re-
gresní funkcí je přímka. Odhad regresní funkce je y^ = –23,2873
+ 1,0398x. Směrodatná chyba modelu je 0,341, směrodatná
chyba odhadu absolutního členu, resp. směrnice, je 12,208,
resp. 0,040. Absolutní člen není na hladině významnosti 0,01
statisticky významný, směrnice ano. Regresní model včetně
95% pásu spolehlivosti pro konkrétní hodnotu tlaku, který
tvoří kraje příslušných intervalových odhadů, je na obr. 5. Pás
je nejužší v bodě, jehož souřadnice jsou průměry nezávisle a
závisle proměnné a směrem k větším i menším hodnotám
nezávisle proměnné se rozšiřuje. S rostoucím rozsahem sou-
boru N se šířka pásu blíží k 4S, resp. 6S, v případě rizika odha-
du 0,05, resp. 0,01. Pásy se jeví rovnoběžné s regresní přím-
kou. Výsek regresním modelem včetně příslušného 95% pásu
spolehlivosti v závislosti na pořadí měření je na obr. 6. Napří-
klad odhad hodnoty tlaku dne 1/1/07 (č. měření 402) je
289,636, naměřená hodnota 289,62. Hodnota tlaku je s prav-
děpodobností aspoň 0,95 v rozmezí 288,949 až 290,320.

Obr. 5. Regresní model v případě 1. shluku

Obr. 6. Výsek regresním modelem včetně pásů spolehlivosti

Adekvátnost modelu
K posuzování adekvátnosti modelu existuje řada kritérií.

Čím jsou např. směrodatné chyby odhadů a směrodatná
chyba modelu menší, tím jsou odhady lepší.

Významnými kritérii shody modelovaných a pozorova-
ných hodnot jsou reziduální součet čtverců Se a průměrná
relativní chyba modelu

(22)

Nevýhodou těchto statistik je, že nejsou omezeny shora.
Hodí se tedy spíše k porovnávání kvality různých modelů.
V případě, že má regresní funkce absolutní člen, je situace
jednoduší. Těsnost závislosti v tomto případě můžeme měřit
i výběrovým koeficientem mnohonásobné determinace

(23)

Ten je omezen shora číslem 1 a jeho interpretaci známe. 
Dalším kritériem shody je např. testování linearity regre-

se. Důležité je i hodnocení extrapolačních možností modelu.
Regresní modely používané při analýze dat o přehradách
mají sloužit mimo jiné k předpovědi vývoje sledovaných
veličin, a tím k predikci chování vodního díla. Predikční
schopnosti modelu je možné zjistit použitím statistiky

(24)

v níž reziduální součty s indexy odpovídají náhodně vytvo-
řeným polovinám pozorování. Predikční schopnost modelu
se hodnotí jako tím lepší, čím je B bližší 1.

V případě dat A jsme předpokládali regresní funkci s ab-
solutním členem. Můžeme tedy pro ověřování shody dat s od-
hadnutým modelem využít všech výše uvedených kritérií. 

Z dříve vypočítaných kritérií, zejména koeficientu deter-
minace, plyne, že z hlediska shody pozorovaných a modelo-
vaných hodnot jde o kvalitní modely. Tuto skutečnost potvr-
zuje i průměrná relativní chyba modelu PRA, jejíž hodnota
je v 1. shluku 0,0009, ve 2. shluku 0,0008. Rezidua tedy
v průměru představují 0,09 %, resp. 0,08 % hodnot vysvět-
lované proměnné. V případě obou shluků je směrnice přím-
ky statisticky významná na hladině významnosti 0,01, tj.
byla prokázána lineární závislost tlaku na hladině vody s ri-
zikem omylu maximálně 1 %.V případě shluku 1, resp. 2, je
hodnota testovací statistiky B ze vztahu (24) 1,02, resp. 1,01.
Oba modely mají velmi dobrou predikční schopnost. 

Některá kritéria kvality uvažovaných lineárních regres-
ních modelů (značeno písmenem M) pro data B jsou uvede-
na v tab. 2. Návrh modelu M3 a M4 vyplývá z bodového
diagramu dat, který příliš neindikuje lineární závislost prů-
saku (náhodná veličina Y) na poloze hladiny vody v nádrži
(náhodná veličina X1) a srážkovém úhrnu (náhodná veličina
X2), ale indikuje spíše nelineární průběh závislosti. Tak např.
model M4 z tab. 2 odpovídá nelineární závislosti vystižené
regresní funkcí y = exp(β0 + β1x1+ β2x2), jejíž logaritmickou
transformací dostaneme regresní funkci ln(y) = β0 + β1x1+
β2x2, která je již lineární regresní funkcí. 



Tab. 2. Kritéria kvality vybraných modelů

Pokud chceme průběh závislosti průsaku modelovat
pouze v závislosti na hladině, připadá z hlediska ukazatelů
kvality modelu v tab. 2 v úvahu z navrhovaných modelů
model M3. V případě, že budeme měřit i úhrn srážek, je
z uvažovaných modelů nejlepší model M4. 

4.2 Analýza reziduí
K ověřování předpokladů o náhodné chybě, kvalitě dat,

ale i k vylepšování modelu využíváme analýzu reziduí.
Obecně lze říci, že jakákoli nenáhodnost zjištěná u reziduí
naznačuje určité nedostatky modelu. Při analýze se vychází
z klasických reziduí, která jsou nestrannými odhady náhod-
ných chyb. Na rozdíl od nich jsou však korelovaná a mají
nekonstantní rozptyl. Místo klasických se používají další
typy reziduí s některými lepšími vlastnostmi pro statistickou
analýzu. Dále se používají různé grafy, zejména grafy rezi-
duí proti hodnotám predikce, hodnotám nezávisle proměnné
nebo proti pořadovému číslu pozorování. 

Graf reziduí proti nezávisle proměnné „hladina“ (obr. 7)
mírně indikuje heteroskedastický model. Rozptyl podmíně-
ných rozdělení se nejeví konstantní, má tendenci slabě růst s
růstem hodnot nezávisle proměnné. Statistickými testy
podle [3] však nezamítáme hypotézu o konstantním rozpty-
lu na hladině významnosti 0,01.

Z grafu reziduí proti pořadí měření (obr. 7) je patrné nená-
hodné cyklické kolísání, což indikuje, že navržený model
není správný. Nenáhodné kolísání může být způsobeno ne-
zařazením proměnné čas do modelu nebo autokorelací ná-
hodných chyb. Pro test nulové hypotézy o nekorelovanosti
náhodných chyb proti alternativní hypotéze o korelovanosti
sousedních chyb lze použít Durbinovu-Watsonovu statistiku  

(25)

Obr. 7. Graf klasických reziduí proti nezávisle proměnné ¨
a pořadí měření

Proti nulové hypotéze svědčí hodnoty statistiky D vzdále-
né od čísla 2. Korelovanost náhodných chyb byla tímto tes-
tem potvrzena na hladině významnosti 0,01. 

Z histogramu rozdělení standardizovaných reziduí na obr. 8
je patrné nepříliš velké odchýlení od normálního rozdělení.

Lilieforsova varianta Kolmogorovova testu shody normální
rozdělení na hladině významnosti 0,05 nezamítá.

Obr. 8 Histogram standardizovaných reziduí a jeho porovnání 
s hustotou normálního rozdělení

4.3 Postupy při porušení předpokladů KLRM
Pokud lineární model není základní, tj. kovarianční mati-

ce náhodné chyby εε není rovna σ2I, ale lze ji vyjádřit ve
tvaru σ2W, kde matice W není jednotková, mluvíme
o zobecněném lineárním regresním modelu (ZLRM). Pokud
je matice W regulární, hledáme odhad ββ^z vektoru ββ, tzv.
zobecněnou metodu nejmenších čtverců, tj. hledáme statisti-
ku ββ^z ve které funkce

SZ(ββ) = (Y – Aββ)T W–1 (Y – Aββ) = εεTW–1εε (26)

nabude absolutního minima. 

Z teoretického hlediska je ZLRM  triviálním zobecněním
KLRM, na který jej lze převést lineární transformací.
Z praktického hlediska je to však horší, protože matici W
obvykle neznáme a musíme najít její odhad. Pokud bychom
odhad vektoru ββ v zobecněném modelu hledali stejně jako v
KLRM, dostaneme obecně méně přesné odhady regresních
parametrů a vychýlený a méně přesný odhad směrodatné od-
chylky σ modelu. ZLRM dostaneme např. v případě nekon-
stantnosti rozptylu náhodné chyby, tj. v případě heteroske-
dastického modelu, ale i v případě, že jsou náhodné chyby
korelované, tj. v případě autoregresního modelu. Pomocí
zobecněného modelu lze řešit i případy, v nichž jsou na re-
gresní parametry kladeny omezující podmínky. Zde se ome-
zíme pouze na případ autokorelace, tj. korelovanosti náhod-
ných chyb, protože byla v případě našich dat prokázána.
Ostatní případy lze nalézt např. v [3]. S autokorelací se set-
káváme především v případech, kdy se pozorování vztahují
k různým časovým okamžikům nebo intervalům. Můžeme
se s ní setkat i v případě, že do regresního modelu nejsou
zařazeny všechny významné vysvětlující proměnné. 

Průběh závislosti tlaku na hladině lépe než KLRM vysti-
huje autoregresní model řádu 1 (AR(1)), tj. model

Yi = xT
i ββ + εi.  εi = ϕ1εi–1 + τi pro  i = 1,...,N, (27)

kde ϕ1 je neznámý parametr a τi je jiná náhodná chyba, která
splňuje stejné předpoklady jako náhodná chyba v KLRM a

(28)

Model AR(1) lze zapsat ve tvaru 

Y = Aββ + εε, E(εε) = 0, cov(εε) = σ 2
tW, W = (cov(εi,εj))N

i,j=1. (29)
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modelu parametrů korelace determinace

M1 y = –454,78+0,93x 1 3,321 11,28; 0,02 0,655 0,428 0,31

M2 y = 421,83+0,86x 1+0,08x 2 2,678 9,14; 0,02; 0,00 0,793 0,629 0,30

M3 ln(y ) = –82,63+0,17x 1 0,321 1,09; 0,00 0,853 0,728 0,14

M4 ln(y )=79,75+0,16x 1+0,01x 2 0,271 0,93; 0,00; 0,00 0,898 0,806 0,12

Výběrový koeficient
PRA

N  = 
2241

Regresní funkce
Směrodatná chyba 
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Za odhad ρ lze vzít odhad ρ^ korelačního koeficientu veli-
čin εi, εi–1

ρ^ = 1 – 0,5D, (30)

kde D je již zmíněná Durbinova–Watsonova statistika. Umí-
me tedy odhadnout matici W. Model (29) lze pak převést
lineární transformací na KLRM [3], ve kterém najdeme
zobecněný odhad ββ^z parametru ββ, podobně tam můžeme
konstruovat intervalové odhady a testovat hypotézy. Výsled-
ky transformujeme zpět do původního modelu.

Potom pro odhad Y~i hodnoty veličiny Yi pomocí AR(1)
dostaneme

Y~i = xT
i ββ^z + ρ^ (Yi–1 – xT

i –1 ββ^z) pro i = 2, ..., N . (31)

V případě 1. shluku dat A dostáváme pro ρ odhad 0,735 a odhad

y~i = –6,171 + 1,040xi – 0,764xi–1 + 0,735yi–1 pro i = 2, ..., N.

Výsek autoregresním modelem spolu s regresními odhady
je na obr. 9. Směrodatná chyba autoregresního modelu je
0,224, zatímco pro KLRM je 0,341. Šířka 95% pásu spoleh-
livosti pro konkrétní hodnotu tlaku je 0,896 proti šířce 1,364
tohoto pásu v KLRM. Šířka pásu je tedy o 0,234 menší, tj.
představuje 65,7 % šířky pásu v KLRM. 

Obr. 9. Základní a autoregresní model

Vra�me se ještě k datům B. Jako model jsme zvolili model
M4 z tab. 2, tj. modelovali jsme závislost hodnot ln(průsak)
na hladině a úhrnu pomocí lineární závislosti. Vzhledem
k velkému rozsahu souboru N = 2241 jsme jej rozdělili na
dvě části – trénovací a kontrolní. Data od 12/10/2000 do
2/28/2006 jsme zvolili za část trénovací, tj. použili jsme ji
pro odhad modelu. Kontrolní skupinu tvořila data zjištěná ve
dnech 3/1/2006 až 2/28/2007, tj. data z posledního roku
měření. Analýzou reziduí jsme došli k závěru, že lepším
modelem pro ln(průsak) je opět model AR(1). Odhad regres-
ní funkce v M4, resp. v AR(1), je

est[ln(y)] = –80,9991+0,16581x1+0,00064x2 ⇒ y~= exp {est[ln(y)]},

resp.

estAR[ln(yi)] = 7,63255 + 0,16581x1i + 0,00064x2i + 
+ 0,15024x1i–1 + 0,00581x2i–1+ 0,90577ln(yi–1),

Na základě těchto odhadů jsme předpověděli hodnoty
ln(průsak) a průsak pro zjištěné hodnoty hladiny a úhrnu
v následujícím roce, tj. v kontrolní skupině. Předpovědi dat
v kontrolní skupině jsou na obr. 10.

Obr. 10. Předpově� průsaku pomocí modelu M4 a AR(1) 
v období od 3/1/2006 až 2/28/2007

5. Závěr
Při analýze závislostí mezi jednotlivými měřenými veliči-

nami získanými v rámci TBD je v řadě případů třeba zajistit
homogenitu zpracovávaných dat. Ta může být narušena pro-
jevy nestandardního chování vodního díla nebo také technic-
kým zásahem. Z důvodu jejich nehomogenity pak nelze
vyhodnocovat data jako jeden soubor, ale je nutné vymezit
homogenní podmnožiny dat získaných za stejných podmí-
nek. K zařazení dat do příslušné skupiny lze použít metod
shlukové analýzy. Jejich aplikace je účelná především v pří-
padech, kdy nejsou k dispozici údaje o technických úpra-
vách, kdy není zcela zřejmý jejich účinek, popř. pokud je
třeba identifikovat nestandardní chování přehrady. Jde
například o zpětné hodnocení náhlých či postupných změn
v systému či v jednotlivých konstrukčních prvcích, které
vedou ke změně souvisejících sledovaných veličin. Metody
shlukové analýzy nacházejí také uplatnění při identifikaci
dat získaných chybným měřením.

Při analýze závislostí sledujeme dvě její vlastnosti – těs-
nost a průběh. Orientační informace o těchto aspektech zís-
káme z bodového diagramu dat. Pro měření těsnosti závis-
losti dvou veličin se nejčastěji používá korelační koeficient,
který měří těsnost lineární závislosti. Průběh závislosti
modelujeme pomocí regresní funkce, u které se předpoklá-
dá, že je znám její tvar. Ten lze určit z fyzikální povahy sle-
dovaného jevu, s využitím bodového grafu nebo zkusmo
s vyhodnocením koeficientu determinace.

Regresní parametry se v aplikacích běžně odhadují meto-
dou nejmenších čtverců. Běžně se však neověřují podmínky,
které zaručují dobré vlastnosti získaných odhadů, ani se
nekonstruují intervalové odhady konkrétních hodnot závisle
proměnné, jejichž šířka mimo jiné svědčí také o kvalitách
odhadů. V tomto směru je důležitá analýza reziduí, která
umožní nejen ověřit dané předpoklady, ale i naznačí, jak
model opravit v případě, že tyto předpoklady nejsou splněny.

Článek vznikl jako součást řešení projektu MZe NAZV
QI92A139. 
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Návrh modernizace pasportní evidence
železničního svršku s využitím GIS

Ing. Martin DŽANAJ
VŠB TU Ostrava – Fakulta stavební

Úvod
Pod pojmem „pasport“ nebo „pasportní evidence“ si

mnoho lidí představí přítěž nebo „absurdum“ bývalého reži-
mu. Pokud se však budeme zabývat touto problematikou
podrobněji, nalezneme skutečnosti svědčící o důležitosti této
disciplíny. 

Pasport je technická evidence popisující objekt po stránce
technické, stavební, inženýrské, legislativní a provozní, kte-
rá umožńuje řídit provoz objektu, plánovat jeho rozvoj,
zkrátka mít objekt pod kontrolou. Na železnici v České re-
publice funguje systém, podle něhož se z pasportu určují tzv.
udržovací jednotky. Podle jejich počtu získává správa
dopravní cesty finanční zdroje ze státního rozpočtu. Pasport
je tedy možno považovat za základní kámen, od něhož se
odvíjí provozování každého majetku.

Jedním z nejvýznamnějších majetků Správy železniční a
dopravní cesty (dále SŽDC) je železniční svršek tvořící jízd-
ní dráhu, která nese a vede kolejová vozidla. Objekty želez-
ničního svršku a jejich uspořádání jsou předmětem evidence
realizované v rámci interního informačního systému. Digita-
lizovaná evidence je vedena pomocí jednotných specializo-
vaných programů. Cílem majitele je pasportní evidenci želez-
ničního svršku modernizovat, a tak se naskýtá možnost zhod-
nocení současných systémů a navržení efektivních zásad.
Článek se zabývá možnostmi modernizace využitím Geogra-
fických informačních systémů (dále GIS)  a s tím souvisejí-
cího vyhodnocování a plánování nákladů na údržbu. 

V současnosti je jediným poskytovatelem informací o da-
tech železničního svršku zpracovatel pasportu, což klade
obrovský nárok na jeho vytíženost. Ztrácí se tak efektivnost
práce na samotné pasportizaci. Využití GIS jako prostředku
pro zpřístupnění dat o železničním svršku umožní popisná
data dále zpracovávat a vizualizovat propojením s mapou.
Dále poskytne relevantní informace jak vedení a odborným
správám železniční dopravní cesty prostřednictvím intrane-
tu, tak širší veřejnosti (např. projekčním a realizačním fir-
mám) na internetu. Komu, za jakých podmínek a jaká data
železničního svršku bude poskytovat, může SŽDC stanovit.
Odstraní se tak administrativní zátěž na jednotlivé zpracova-
tele pasportu. Geoinformační technologie umožňuje rozšířit
počty uživatelů bez nutnosti ovládat složité pasportní pro-
gramy. Složky plánující rozvoj a údržbu budou schopny jed-
noduše získat dostatečné informace (stáří, datum oprav, druh
a tvar svršku, tra�ovou rychlost, směrový a sklonový poměr,
polohu a typ přejezdů atd.) pro rozvoj a údržbu železničních
tratí. Uživatel tak dostane aktuální data, která jsou nyní

obnovována v půlročních cyklech při kampaních. Pasport
tak nebude chápán jen jako evidence majetku obsahující tisí-
ce dat o železničním svršku, ve které se vyzná jen zpracova-
tel pasportu, ale jako mocný nástroj pro efektivní plánování
údržby a rozvoje železniční dopravní cesty.

Geografický informační systém je funkční celek vytvoře-
ný integrací technických a programových prostředků, dat,
pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního
kontextu zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syn-
tézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, ana-
lýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat
informace  pro racionální správu a využívání tohoto světa.

Daty popisnými se myslí především data o železničním
svršku v každém metru koleje. Geografické údaje tvoří
obecně různé zdroje dat (primární i sekundární). V tomto
případě připadají v úvahu především mapy v analogové (lé-
pe digitální) formě, náčrty v daném souřadnicovém systému,
údaje z geodetických měření, digitalizované údaje z jiných
systémů, výkresy ze systémů CAD apod. Výborným způso-
bem se dají použít fotogrametrické podklady a údaje z dál-
kového průzkumu Země. 

Služba World Wide Web (www) zpřístupnila informace
velkému počtu potenciálních uživatelů. Geoinformační tech-
nologie v tomto ohledu nemohly zůstat stranou. Proto byly
vyvinuty technologie a postupy, které umožňují zpřístupně-
ní geodat v prostředí webu. Celá tato oblast je označována
jako geoweb. Zpřístupnění a analýza geodat prostřednictvím
webu minimalizuje náklady na vybavení počítačů konco-
vých uživatelů a umožňuje rozšířit jejich počty bez nutnosti
ovládat složité pasportní programy. 

Informace jsou poskytovány jak ve formě prostorových
dat (zobrazení mapové situace vybrané oblasti se zvýrazně-
nými objekty a dostupnými informacemi v databázi), tak ve
formě atributové, jež zahrnují zbylou informační stránku
aplikace. Webová mapová aplikace zahrnuje i funkce pro
práci s daty, a hlavně pro lepší orientaci a vyhledání infor-
mace, v nepřeberném množství poskytovaných dat [7], [8].

Propojení s mapovými podklady
Nejbližším zdrojem pro propojení popisných dat a mapo-

vých podkladů by mohla být Jednotná železniční mapa (obr. 1).
Daty popisnými se myslí především data o železničním svrš-
ku v každém metru koleje. Je však samozřejmé, že tento pro-
ces bude potřebovat algoritmy umožňující převod různých
nepravidelností uživatelského staničení dle předpisu M21

Železniční svršek tvoří jízdní dráhu, která nese a vede kolejová vozidla. Článek se zabývá možnostmi a zásadami mo-
dernizace jeho pasportní evidence.

Passport record modernization of rail superstructure using GIS

One of the most eminent assets of the Railway Administration Office (SŽDC) – government organization is the rail
superstructure forming a railway which carries and guides railway vehicles. This opens a possibility for the evaluation
of current systems and the proposal of principles for the passport record modernization.
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[6] do databáze, navíc spojené s linearizovanou grafikou.
Budou patřit mezi nejsložitější a pro korektnost jejich vý-
sledku bude nutný náročný certifikační proces.

Směrnice evropského parlamentu o zřízení infrastruktury
pro prostorové informace v Evropském společenství [1]
mimo jiné nařizuje specifikaci prostorových dat vytvoře-
ných obecně nad mapovými podklady železniční dopravní
cesty. Stanoví datum 30.5.2019, do něhož by měly být k dis-
pozici všechny soubory prostorových dat podle všech příloh.
Na základě těchto skutečností zadalo Ministerstvo dopravy
projekty CG742-084-910 [3] a CG743-016-910 [4], které
řeší vytvoření systémového prostředí pro evidenci, publika-
ci a aktualizaci informací o železniční síti a dopravnách
zobrazovaných nad státním mapovým dílem pro potřeby
veřejné správy. Jeho hlavním řešitelem je CDV Praha, ČD-
Telematika, a. s., a ČUZK Praha. Projekty stanovují pod-
mínky, za jakých je možno propojit mapové podklady s daty
týkajícími se železniční dopravní cesty. Závěry těchto roz-
sáhlých projektů lze analogicky využít pro zásady moderni-
zace železničního svršku vzhledem k propojení dat s mapo-
vými podklady. 

Vyhodnocování a plánování nákladů 
na údržbu  

Zahraniční poznatky jednoznačně potvrzují, že systémy
pasportizace slouží nejen k evidenci majetku a poskytování
technických informací stejně jako v ČR, ale rovněž jako
zdroj informací o vlivech provozu na stav a opotřebení že-
lezničního svršku, prognózování dalšího vývoje technického
stavu a k plánování optimálního směřování finančních pro-
středků. Pro rozdělování finančních prostředků v rámci
železniční dopravní cesty funguje u nás systém, jehož hlav-
ním klíčem je množství udržovacích jednotek jednotlivých
správ. Tyto jednotky se vypočítávají v pasportní evidenci
železničního svršku, ale to je vše, čím v současné době
pasportní evidence přispívá ke způsobu rozdělování financí,
což je obrovská chyba. 

Na základě výsledků podrobného průzkumu lze konstato-
vat, že zde skutečně chybí systém, jehož výstupy by slouži-
ly k automatickému určování výše prostředků, jež se mají
vkládat do železničního provozu na základě technického
stavu železniční dopravní cesty, který by zohledňoval opo-
třebení a technický stav jednotlivých prvků (opotřebení a
technický stav má vliv na četnost provozních poruch a zvy-
šující se nároky na údržbu). Z tohoto důvodu se běžně v pra-
xi stává, že zánovní úseky se modernizují a značně poškoze-
né úseky nechávají bez povšimnutí. K vytvoření takového
systému by mohla sloužit pasportní evidence železničního
svršku, pokud by se do pasportu včlenila možnost evidovat

aktuální technický stav prvků a příčiny poruch ve vazbě na
vynaložené náklady. Systém by mohl sloužit jako zdroj in-
formací o vlivech provozu na stav a opotřebení jízdní dráhy
pro potřeby plánování zdrojů, optimální rozdělení prostřed-
ků a v neposlední řadě pro vhodné nastavení výše poplatků
za používání železniční dopravní cesty, přičemž kritické
meze by tvořilo dosažení maximální míry zisku při jejím
provozování na straně jedné a maximální uspokojení zákaz-
níka/uživatele dopravní cesty na straně druhé.

V současné době se všechny informace o technickém
stavu železniční dopravní cesty vedou v Systému operativní-
ho řízení údržby tratí (SORUT), který umožňuje pro naplně-
ní povinností vlastníka dráhy vést nejméně po dobu pěti let
evidenci o stavu tratí (tab. 1). Cílem je vytvořit trvalou evi-
denci údajů o stavu tratí a o jejich využívání. Zdrojem jsou
výstupy diagnostického systému (např. měřicího vozu pro
železniční svršek, data z georadaru, elektronické pojízdné
rozchodky, ultrazvukové defektoskopie) a manuálně vedené
informace o výsledcích kontrolní činnosti (revize výhybek,
měření dilatačních spár, ruční měření GPK). Systém opera-
tivního řízení údržby tratí je používán pouze pro sběr dat a
jejich evidenci na tra�ových okrscích a na správách tratí.
Některá data jsou předávána do centra pro celosí�ové zpra-
cování a vyhodnocení (např. defektoskopické vady a lomy
kolejnic se shromaž
ují a vyhodnocují v Hlavním defekto-
skopickém středisku v Praze) [5]. Stávající verze programu
nemá vazbu na přidělování finančních prostředků pro
odstraňování evidovaných závad.

Tab. 1. Druhy diagnostického a kontrolního systému na ŽDC v ČR

Pokud by se vytvořilo jednotné systémové prostředí,
v němž by se informace o technickém stavu v SORUT roz-
šířily a propojily s pasportní evidencí železničního svršku,
vznikla by databáze tvořící základ systému, jehož výstupy
by sloužily k automatickému určování výše prostředků, jež
se mají vkládat do železničního provozu na základě technic-
kého stavu železniční dopravní cesty. Pro úspěšnou analýzu
je třeba znát:

– finanční náklady (na výzkum a vývoj, stavbu, údržbu,
rušení provozu, obnovu);

– konstrukci železničního svršku (kolejnice, upevnění, praž-
ce, druh pevné jízdní dráhy, tlouš�ku kolejového lože);

– provozní zatížení (druhy vlaků, nápravové síly, rychlost,
druh a stav podvozků);

– provozní chování jednotlivých komponentů ŽDC (např.
výskyt lomů kolejnic, vývoj opotřebení pevné jízdní
dráhy, pokles kolejového lože);

– opravné výkony na železničním svršku;
– životnost jednotlivých komponentů železničního svršku.

Obr. 1. Výřez z Jednotné železniční mapy, části žst. Bohumín
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Systém pro rozdělování finančních zdrojů, vyhodnocová-
ní, plánování, sledování nákladů a produktivity je možné
vytvořit za těchto podmínek:

– přiřazení inventárního čísla dlouhodobého majetku každé-
mu prvku pasportu železničního svršku nebo jiného iden-
tifikátoru (velké množství prvků je vedeno pod jedním
inventárním číslem, a proto nelze dohledat příčiny poruch
ve vazbě na vynaložené náklady);

– sjednocení pasportní evidence železničního svršku a
SORUT do jednoho databázového prostředí, tvořícího
základ pro plánování údržby a oprav;

– rozšíření informací vedených v SORUT o opravných
výkonech na železničním svršku a životnosti jeho jednot-
livých komponentů;

– vytvoření databázového prostředí provozního zatížení
(druhy vlaků, nápravové síly, rychlosti, druh a stav pod-
vozků) se současným přiřazením k tratím a definičním
úsekům, aby se daly vyhodnotit vlivy provozního zatížení
na prvky železničního svršku;

– rozúčtování nákladů tak, aby je bylo možné přiřadit až do
úrovně jednotlivých prvků evidovaných v pasportech;

– vytvoření sí�ového prostředí a možnost získávat informace
on-line v kteroukoli denní i noční dobu (díky internetu).

Pokud by byly splněny tyto podmínky, lze z takové data-
báze vypočítat hodnoty ojetí a závad v obloucích a přímých
úsecích a předpovídat životnost kolejnic. Rovněž by se daly
zjiš�ovat možné vztahy ke stupni ojetí a vad kolejnic tako-
vých faktorů, jako je poloměr oblouku, sklon, provozní zatí-
žení, mazání, tvar a jakost kolejnic. Systém by mohl  identi-
fikovat úseky se špatnou geometrií koleje a kontrolovat
efektivnost a účinnost udržovacích a opravných prací.
Vedoucí pracovníci mohou rovněž získat okamžitý přehled
o kvalitě geometrie koleje. Software může vyhledávat úseky
a místa, kde je kvalita geometrie mimo normu, nebo zobra-
zit celkové statistiky kvality koleje v porovnání s cílovými
hladinami a vývojový trend. Systém by rovněž umožňoval
kvantifikaci efektivnosti provedených oprav a udržovacích
prací. Díky tomu by bylo možné volit nejefektivnější způso-
by prací tam, kde budou přinášet největší užitek, a naopak
identifikovat příčiny neefektivní práce. Výsledkem je zvyšo-
vání efektivnosti prací při snižování nákladů. Systém by dále
umožňoval posoudit práce provedené v minulosti a zjistit
efektivnost konkrétních technologií, strojů, zhotovitelů,
tvarů kolejnic, druhů pražců atd. Mohly by být rovněž sesta-
veny seznamy lokalit nesplňujících předepsané nebo stano-
vené hodnoty, umožňující uživateli podrobnou identifikaci
příčin nežádoucích jevů. Charakteristiky o výkonech a efek-
tivnosti jednotlivých technologií mohou být shromážděny a
využity pro plánovací a prognózovací funkce. Na základě
takových informací by bylo možné plánovat optimální smě-
řování finančních prostředků.

Závěr
Propojení databáze pasportu železničního svršku s daty

měření geometrie koleje ze SORUT a digitálních mapových
podkladů by se dalo využívat k navigování ke konkrétním
závadám. Provozní pracovníci (tra�mistři) by mohli zazna-
menávat skutečný stav do přenosného systému, který zahr-
nuje počítač s grafickým výstupem a přijímač. S rozvojem
ultratenkých tabletů by nebyla realizace obtížná. Údaje
o koleji by byly digitálně zaznamenávány při současném
záznamu její polohy pomocí zeměpisné šířky a délky zalo-
žené na počítačově zpracovaných mapových podkladech.
Tyto systémy by nakonec mohly s mnohem větší přesností
nahradit dosavadní systémy staničení.

Evidenční záznam může být pořízen provozním pracovní-
kem přímo v koleji a předán dalším uživatelům systému bez
přenosových chyb a s menší pracností. U takového systému
by bylo možné pouhým kliknutím zobrazit všechny typy
závad zjištěných provozními pracovníky i kontrolními systé-
my. U každé závady by mohl být barevným kódem vyzna-
čen její druh a závažnost. Kapacita databáze by umožňovala
uživatelům přístup k integrovaným plánům kolejiš�, historii
udržovacích prací a zásobách, hlášení o tratích a jejích sou-
částech a parametrům kolejí. Součástí systému by mohla být
projektová dokumentace, dokumentace skutečného provede-
ní stavby a neméně důležitá dokumentace uvedení do provo-
zu, zejména jejich opomíjené elementy [2]. Zahrnovala by
komplexní plánování kontrol, vytváření pracovních příkazů
a nabídku zbytného materiálu. Vedoucí pracovník by mohl
v takovém systému dávat četám příkazy k opravám závad a
zaznamenávat provedené opravy a udržovací práce. Systém
by udržoval a aktualizoval plány kolejí a kolejiš�, které by
byly přístupné na obrazovce, bylo by možné je prohlížet, v
případě potřeby zvětšovat detaily přímo na trati. 

Pro využití GIS jako prostředku pro modernizaci paspor-
tu a zpřístupnění dat o železničním svršku je třeba zajistit:

– propojení databází pasportu železničního svršku s digitál-
ním mapovým podkladem; 

– sjednocení pasportní evidence železničního svršku a SORUT
do jednoho databázového prostředí;

– vytvoření systémového prostředí zpracovávajícího tako-
vouto databázi;

– možnost do systému zaznamenávat provedené opravy a udr-
žovací práce;

– vytvoření funkční webové mapové služby;
– vytvoření sí�ového prostředí a možnost získávat informace

on-line v kteroukoli denní i noční dobu (díky internetu).

V současnosti je jediným poskytovatelem informací o da-
tech železničního svršku zpracovatel pasportu, což klade
obrovský nárok na jeho vytíženost. Každý, kdo potřebuje
jakákoli data o železničním svršku, ho musí kontaktovat.
Ztrácí se tak efektivnost práce na samotné pasportizaci.
Využití GIS jako prostředku pro zpřístupnění dat o železnič-
ním svršku umožní popisná data dále zpracovávat a vizuali-
zovat v prostředí GIS (v propojení s mapou). Poskytne
potřebné informace jak vedení a odborným správám želez-
niční dopravní cesty prostřednictvím intranetu, tak širší
veřejnosti (např. projekčním a realizačním firmám) na inter-
netu. Komu, za jakých podmínek a jaká data železničního
svršku bude poskytovat, si může SŽDC definovat. Odstraní
se tak obrovská administrativní zátěž na jednotlivé zpraco-
vatele pasportu. Geoinformační technologie umožňuje rozší-
řit počty uživatelů bez nutnosti ovládat složité pasportní pro-
gramy. Složky plánující rozvoj a údržbu budou moci snadno
získat dostatečné informace (stáří, historii oprav, druhu a
tvaru svršku, tra�ové rychlosti, směrových a sklonových
poměrech, poloze a typu přejezdů atd.) pro rozvoj a údržbu
železničních tratí. Pasport tak nebude chápán jen jako evi-
dence majetku obsahující tisíce dat o železničním svršku, ve
kterém se vyzná jen zpracovatel pasportu, ale jako mocný
nástroj pro efektivní plánování údržby a rozvoje železniční
dopravní cesty.

Literatura
[1] Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the

Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for
Spatial Information in the European Community (INSPIRE) [on-
line], vystaveno 15.5.2007 [cit. 2011-04-30], http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0
001:0014:EN:PDF

250 STAVEBNÍ OBZOR 8/2012



STAVEBNÍ OBZOR 8/2012 251

[2] Džanaj, M.: Opomíjené elementy v dokumentaci uvedení stavby
do provozu. Stavebné hmoty, 6, 2010, č. 3, s. 40-41. ISSN 1336-
6041

[3] Projekt CG742-084-910 Vytvoření systémového prostředí pro
evidenci, publikaci a aktualizaci informací o železniční síti a
dopravnách zobrazovaných nad státním mapovým dílem realizo-
vaného pro potřeby veřejné správy. Ministerstvo dopravy ČR,
2008.

[4] Projekt CG743-016-910 Standardizovaný popis sítě železničních
tratí. Ministerstvo dopravy ČR,  2010.

[5] Projekt CG922-082-910 Stanovení filozofie metodiky práce a
posuzování výchozího stavu. Výzkum aktuálního stavu v oblasti
alokace financí na opravu a údržbu železniční dopravní cesty.
Ministerstvo dopravy ČR,  2010.

[6] Předpis ČD M21 o staničení železničních tratí
[7] Rapant, P.: Geografické informanční systémy – oč běží?

[Sborník], konference „GIS Ostrava“. VŠB-TU Ostrava, 1996, s.
97-103.

[8] Rapant, P.: Úvod do geografických informačních systémů.
[Učební text], VŠB-TU Ostrava, 2002, 112 s.



Retenční křivky stavebních materiálů 
Ing. Martin KEPPERT, Ph.D.

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

Úvod
Retenční křivka vlhkosti je základní akumulační parametr

vody v porézním materiálu v nadhygroskopické oblasti.
Obecně jde o závislost obsahu vlhkosti na kapilárním tlaku
pc; pro objemovou vlhkost w pak můžeme závislost zapsat 

w = w(pc). (1)

Měření retenčních křivek je zavedeno v pedologii, kde se
ke stanovení používá extraktor s tlakovou deskou. Použití
této metody pro stavební materiály však naráží na jisté kom-
plikace – jednak je poměrně zdlouhavé (experiment trvá
řádově měsíce), jednak je rozsah dosažitelných kapilárních
tlaků poměrně úzký (zpravidla v jednotkách barů).

Alternativou k přímému experimentálnímu stanovení re-
tenční křivky pro vodu (obecně i jinou kapalinu) je její urče-
ní na základě distribuční (resp. kumulativní) křivky velikos-
ti pórů v daném materiálu (závislost objemu pórů Vp na prů-
měru póru d). Tuto experimentálně zjištěnou závislost je pak
možné převést na retenční křivku. Objemová vlhkost jako
funkce průměru póru w(d) závisí na objemu pórů Vp(d) vzta-
hem (2), kde Vpt je celkový objem pórů materiálu a ρb jeho
objemová hmotnost. Kapilární tlak jako funkce průměru
pórů se určí pomocí povrchového napětí kapaliny σ (pro
vodu při teplotě 25 ˚C je 0,073 N m–1) (3).

w (d) = ρb (Vpt – Vp (d)), (2)  

4σ
pc(d) = ——. (3)

d

Z popisu výpočtu retenční křivky vyplývá, že klíčovou
úlohou je stanovení distribuce velikosti pórů v daném mate-
riálu. V oboru stavebních materiálů je tradiční a nejpoužíva-
nější metodou rtu�ová porozimetrie (MIP – Mercury Intrusi-
on Porosimetry). Principem je vtlačování rtuti do vzorku
porézního materiálu (pro rtu� nesmáčivého), při němž se
měří objem vtlačené rtuti v závislosti na postupně zvyšova-
ném tlaku. Průměr pórů rtutí intrudovaných je závislý na
tlaku, s rostoucím tlakem rtuti se tato dostává do menších
pórů. Jde o metodu experimentálně poměrně jednoduchou a
rychlou, z hlediska použití (nejen) pro stavební materiály má
však několik významných nevýhod [1]. Nejvýznamnější

problém spočívá v samotném principu měření objemu vtla-
čené rtuti (tedy objemu pórů) v závislosti na tlaku (tedy na
průměru „vstupu“ do póru). Pokud jsou totiž v materiálu
zastoupeny lahvovité póry s úzkým hrdlem, je jejich objem
přisouzen pórům menším, a dochází tak k posunu celé distri-
buční křivky k menším pórům. To je typické zejména pro
materiály na bázi portlandského cementu, naopak v případě
materiálů na bázi vápna, sádry nebo materiálů keramických
je tento problém méně významný. Další komplikací je nepa-
trná velikost měřeného vzorku (řádově v jednotkách gramů),
která nezajiš�uje jeho dostatečnou reprezentativnost. Je zřej-
mé, že při měření homogenních materiálů budou výsledky
korektnější než u výrazně heterogenních materiálů. Jisté
limity využitelnosti MIP představuje také fakt, že indikuje
pouze určitý rozsah velikosti pórů (to ovšem platí pro všech-
ny metody měření jejich distribuce); dolní hranice průměru
pórů (u moderních přístrojů jednotky nanometrů) je dána
maximálním dosažitelným tlakem rtuti, horní hranice (obvy-
kle 100 μm) pak konstrukčním uspořádáním přístroje – kon-
krétně hydrostatickým tlakem rtuti na vzorek na počátku
měření.

Zejména v chemickém inženýrství a katalýze se pro studi-
um textury porézních materiálů využívá metod založených
na adsorpci plynu na povrchu materiálu. Nejběžnější je mě-
ření pomocí adsorpce dusíku, méně se používá krypton,
zejména pro mikroporézní materiály (průměr pórů menší
než 2 nm). Během experimentu se měří adsorbované množ-
ství plynu v závislosti na relativním tlaku plynu. Dolní hra-
nice velikosti detekovaných pórů (při adsorpci dusíku) je
porovnatelná s MIP, horní je cca 40 nm (průměr póru). Pro
interpretaci experimentálních dat (adsorpčních izoterem) [2]
byla vyvinuta řada rovnic, které umožňují zjištění měrného
povrchu materiálu a distribuce velikosti pórů. Měření pomo-
cí adsorpce dusíku je dostatečně přesné pouze pro materiály
s měrným povrchem v řádu alespoň jednotek m2 g–1. Ad-
sorpční měření poskytuje realističtější popis gelových pórů
než rtu�ová porozimetrie.   

Článek se zabývá metodou odhadu retenční křivky poréz-
ního materiálu na základě distribuce velikosti pórů zjištěné
pomocí rtu�ové porozimetrie a adsorpce dusíku; metoda je
ilustrována na příkladech pórobetonu a soudobého cihelné-
ho střepu. Vypočtené retenční křivky jsou porovnány s expe-
rimentálně zjištěnými hodnotami.

Experimentální stanovení vlhkostní retenční křivky porézního materiálu je časově náročné a běžné laboratorní zařízení
umožňuje její stanovení jen v omezeném rozsahu kapilárních tlaků. V článku je představena metoda pro zjištění
retenční křivky na základě porozimetrických dat.

Moisture retention curves of building materials

Experimental determination of a moisture retention curve of a porous material is a time consuming procedure; fur-
thermore, a standard experimental device enables its determination only in a limited range of pressure. A method for
the moisture retention curve estimation based on the porosimetry curve is presented in the paper.
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Experimentální část 
Byly studovány dva současné zdicí materiály, a to pórobe-

ton třídy P2-400 a cihelný střep z cihly typu Therm. Vybra-
né vlastnosti obou materiálů jsou shrnuty v tab. 1. Hustota,
objemová hmotnost, celková porozita a nasycená vlhkost
byly určeny pomocí vakuové nasákavosti a Archimédových
vah. Z hodnot objemové hmotnosti a hustoty byl vypočten
i celkový objem pórů Vpt. Distribuce velikosti pórů rtu�ovou
porozimetrií byla měřena přístroji Pascal 140 a 440 (Thermo
Scientific). Při vyhodnocování bylo uvažováno povrchové
napětí rtuti 0,486 N m–1 a kontaktní úhel rtuti a materiálu
130˚. Adsorpční izotermy dusíku na vzorcích byly naměře-
ny přístrojem Sorptomatic 1990 (Thermo Scientific). Distri-
buce velikosti pórů byla vypočtena pomocí izotermy BJH
[3]. Retenční křivky vlhkosti (závislost vlhkosti na kapilár-
ním tlaku) byly určeny pomocí extraktoru s tlakovou des-
kou. Vzorky byly kapilárně nasyceny vodou a v extraktoru
vystaveny působení tlaku. Po ustálení hmotnosti byly zváže-
ny (a vypočtena aktuální vlhkost) a vystaveny vyššímu
tlaku. Takto zjištěné dvojice tvoří výslednou retenční křiv-
ku. Z průběhu experimentu plyne, že jde o desorpční větev
retenční křivky.        

Výsledky a diskuze

Porozimetrie
Pro pórobeton je typická přítomnost dvou pórových systé-

mů; jeden je tvořen okem viditelnými makropóry vzniklými
při napěňování pórobetonu, druhý tvoří kapilární a gelové

póry přítomné ve všech silikátových materiálech. Rtu�ová
porozimetrie je schopna změřit póry menší než 100 μm,
tomu odpovídá i zjištěná porozimetrická křivka začínající
u 100 μm (obr. 1) a hodnota VMIP, která je menší než celko-
vý objem pórů Vpt (tab. 1). K tomu, aby mohla být křivka
použita pro výpočet retenční křivky, musí být korigována.
Jednak je třeba zohlednit přítomnost makropórů, jednak
korigovat nadhodnocení objemu gelových pórů, způsobené
přítomností lahvových pórů. Ke korekci porozimetrické
křivky v oblasti malých pórů byla využita kombinace MIP
s adsorpčním měřením (ADS). Maximální průměr póru
zaznamenaný adsorpcí je cca 40 nm; tomu odpovídá poměr-
ně malý objem pórů zjištěný touto metodou (VADS). Lze před-
pokládat, že distribuční křivka z dusíkové adsorpce popisu-
je příslušnou oblast materiálu mnohem přesněji než MIP.
Proto byla příslušná (nadhodnocená) část MIP křivky nahra-
zena křivkou ADS; této korekci pak odpovídá objem pórů
Vkor. Objem makropórů (průměr nad 100 μm) pak byl určen
jako rozdíl celkového objemu pórů (Vpt, vypočten z hustoty
a objemové hmotnosti) a Vkor. V případě cihelného střepu
bylo postupováno stejným způsobem (obr. 2). Na obrázku 3
je zřetelně pozorovatelný rozdíl v charakteru pórového
systému cihelného střepu a pórobetonu, markantní je zejmé-
na rozdíl v objemu makropórů v obou materiálech.  

Vlastnost Označení Jednotka Pórobeton Cihelný střep

hustota ρ kg m–3 2 140 2 634

objemová hmotnost ρ b kg m–3 407 1 514

porozita ψ % 81 42,5

nasycená vlhkost w sat m3 m–3 0,805 0,43

celkový objem pórů V pt cm3 g–1 1,99 0,281

MIP objem pórů V MIP cm3 g–1 0,834 0,262

ADS objem pórů V ADS cm3 g–1 0,057 0,013

korigovaný objem  pórů V kor cm3 g–1 0,689 0,249

objem makropórů V m cm3 g–1 1,301 0,032

Tab. 1. Vybrané vlastnosti studovaných materiálů 

Obr. 1. Kumulativní distribuční křivky pórobetonu zjištěné MIP 
a adsorpcí dusíku

Obr. 2. Kumulativní distribuční křivky cihelného střepu zjištěné
MIP a adsorpcí dusíku

Obr. 3. Podíl jednotlivých frakcí pórů, doplněný o makropóry 
a korigovaný pomocí adsorpčního měření



Retenční křivky
Retenční křivka vlhkosti pro pórobeton byla určena jed-

nak experimentálně, jednak výše popsaným způsobem na
základě porozimetrických dat (obr. 4). Experimentálně byla
určena objemová vlhkost pro pět hodnot kapilárního tlaku
od 100 do 1 500 kPa. Retenční křivka vypočtená čistě na
základě porozimetrické křivky MIP, tedy bez korekce pomo-
cí adsorpčního měření (v obr. 4 „bez korekce V“), se zdá být

ve velmi dobrém souladu s experimentálními hodnotami,
nicméně správnější je křivka korigovaná, ležící poněkud
níže než experimentální hodnoty. To je dáno tím, že experi-
mentálně zjištěné hodnoty odpovídají desorpci vlhkosti z ma-
teriálu, zatímco vypočtené z porozimetrie její sorpci. Mezi
sorpční a desorpční větví se nachází jistá hystereze. První
bod vypočtené retenční křivky, odpovídající maximálnímu
obsahu vlhkosti, byl umístěn na hodnotu kapilárního tlaku
odpovídající průměru pórů 500 μm. Tento bod reprezentuje
makropóry v pórobetonu. Vypočtený maximální obsah vlh-
kosti je v dobrém souladu s rovněž vyznačenou hodnotou
experimentálně zjištěné nasycené vlhkosti. Obdobná data
pro cihelný střep jsou prezentována v obr. 5; jako reprezen-
tativní průměr makropórů (jichž je však v cihelném střepu
výrazně méně než v pórobetonu) byl zvolen průměr 200 μm.
Hystereze mezi adsorpční a desorpční větví retenční křivky
je v keramickém střepu menší než v pórobetonu, to odpoví-
dá menšímu podílu lahvových pórů v keramice. 

Závěr
Metoda pro odhad retenční křivky vlhkosti na základě

porozimetrických dat umožňuje získat retenční křivku
porézního materiálu za zlomek času v porovnání s přímým
experimentálním stanovením. Problematickou zůstává otáz-
ka reálného popisu pórového systému stavebních materiálů,
protože žádná ze současně používaných metod neposkytuje
kompletní distribuci velikosti pórů v celém spektru. Pro
korekci výsledků rtu�ové porozimetrie proto byla navržena
jednoduchá metoda. Získaná data poskytla retenční sorpční
křivku, která je v souladu s přímo stanovenou desorpční vět-
ví. Uspokojivých výsledků bylo dosaženo jak u keramické-
ho střepu, kde lze očekávat dobrou shodu měření z rtu�ové
porozimetrie s realitou, tak u pórobetonu, kde je kombinace
rtu�ové porozimetrie s jinými metodami nezbytná.   

Článek vznikl za podpory projektu MSM 6840770031
MŠMT ČR.
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Obr. 4. Experimentálně a výpočtem určené retenční křivky 
pórobetonu

Obr. 5. Experimentálně a výpočtem určené retenční křivky 
cihelného střepu
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Úvod
Vodní eroze je přirozený proces, při kterém dochází

k narušování půdního povrchu působením dopadajících
deš�ových kapek. Kapky svou kinetickou energií uvolňují
půdní částice, který následně transportuje povrchový odtok
po svahu dolů. Intenzitu tohoto procesu ovlivňuje řada fak-
torů, které může člověk do značné míry ovlivnit. V důsled-
ku antropogenní činnosti dochází k postupnému zintenziv-
nění erozního procesu, a tím k narušení přirozené rovnová-
hy mezi odnosem a genezí půdních částic [1].

Existuje řada způsobů, jak intenzitu erozního procesu sle-
dovat. Použití deš�ových simulátorů  je významnou a stan-
dardní metodou. Výsledky měření jsou využívány ke kalib-
raci a validaci matematických erozních modelů. Jejich hlav-
ní výhodou je možnost nastavení jednotlivých parametrů
srážkoodtokové události (délky trvání a intenzity srážky)

a možnost jejich kombinace s různými pedologickými, agro-
nomickými a morfologickými podmínkami.

Laboratorní nebo mobilní deš�ové simulátory jsou využí-
vány pro výzkum srážkoodtokových událostí, erozních
a transportních proseců i mimo území České republiky, pře-
devším v Německu [2] a USA [3], ale také v oblastech se-
verní Afriky [4] a Asie [5]. Na našem území využívá podob-
ná zařízení např. Česká zemědělská univerzita v Praze
(ČZU) a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
(VÚMOP). Na Katedře hydromeliorací a krajinného inže-
nýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze (KHMKI) se využí-
vá laboratorní verze již od roku 2000.

Mobilní deš�ový simulátor má proti laboratornímu výho-
du v možnosti měření v terénu na přirozené půdě. Při simu-
laci lze sledovat i vliv vegetace na erozní děje, což v labola-
toři není možné.

Sledování vodní eroze je ucelený a složitý proces, a proto se k jejímu měření používá deš	ových simulátorů, u kterých
lze nastavit shodné počáteční podmínky simulace. Se zařízením lze simulovat deš	ovou srážku přímo v terénu a sledovat
vliv vegetačního krytu či různých zemědělských technologií na půdní ztrátu. 

Mobile rainfall simulator

The monitoring of water erosion is a very complex and tricky process. It may be measured using the rainfall simulator
in which the same initial conditions of simulation may be set. The Department of Irrigation, Drainage and Landscape
Engineering has had a laboratory rainfall simulator for many years. Its use is very limited. Therefore, the Department
bought a mobile rainfall simulator in 2011. The device can simulate rainfall in field conditions and measure the influence
of vegetation cover and various agricultural technologies on the soil loss.

Obr. 1. Konstrukce mobilního deš�ového simulátoru (řídicí část)



Mobilní deš�ový simulátor
Přístroj pořízený KHMKI v roce 2011 vhodně doplňuje

výzkum eroze na laboratorním deš�ovém simulátoru a na
dvou experimentálních územích v povodích Býkovického a
Konojedského potoka. Účelem je verifikace parametrů eroz-
ních modelů především v současnosti nejpoužívanější empe-
ricky stanovenou metodou pro výpočet erozní ohroženosti,
tj. univerzální rovnicí ztráty půdy (USLE) [6], [7], a fyzikál-
ně založeným modelem SMODERP, který je na tomto pra-
covišti dlouhodbě vyvíjen. Pozornost bude v následujících
letech orientována především na revizi faktoru C (ochranné-
ho vlivu vegetace a půdoochranných technologií), jenž je
jedním ze vstupních parametrů metody USLE, a na sledová-
ní základních odtokových charakteristik (průtoku, rychlosti
proudění, tečného napětí) pro potřeby simulačního modelu
SMODERP.

Zařízení bylo vyvinuto ve spolupráci s Výzkumným ústa-
vem meliorací a ochrany půdy. Základním požadavkem při
návrhu konstrukce přístroje byla jednoduchá ovladatelnost
pro použití v terénu. 

Zařízení, sestavené firmou OZT Chráš�any v Rudné u Pra-
hy, se skládá z nádrže na vodu o objemu 1 000 l, rozkláda-
cího ramene se čtyřmi tryskami, elektrocentrály, čerpadla a
řídicí jednotky (obr. 1). Ve složeném stavu je lze transporto-
vat na přívěsném vozíku. Zadeš�ovaná plocha je větší než v
kontejneru labolatorního deš�ového simulátoru (délka 8 m,
šířka 2 m). Pádová výška kapky může být proměnná, přístroj
umožňuje maximálně výšku 2,6 m (obr. 1).

Obr. 2. Schéma zadeš�ované plochy mobilního přístroje

Vzhledem k potřebě nastavení různých parametrů deš�o-
vých kapek jsou trysky výměnné. V rámci systému byly
v první verzi používány dvě sady trysek výrobce Spraying
Systems. Typ trysky s označením WSQ označuje čtvercové
trysky s rovnoměrným postřikem po celé ploše. Na základě
spolupráce s VÚMOP byly vybrány trysky Spraying System
WSQ 17, pro možnou spolupráci s rakouským Vodohospo-
dářským ústavem v Petzenkirchenu trysky Spraying System
WSQ 40 [8]. Při úvodních testech byl uvažován tlak na trys-
ce WSQ 40 2,5 barů (250 kPa), u trysky WSQ 17 nižší. Pro
simulace byla zvolena pádová výška kapky 2,6 m, což zajiš-
�uje dostatečnou kinetickou energii [8], která je při simula-
cích přirozeného deště jedním z nejdůležitějších faktorů. 

Zařízení obsahuje řídicí jednotku pro simulaci deště s pro-
měnnou intenzitou, kterou lze programovat v pěti po sobě
jdoucích blocích různé intenzity. Dokáže simulovat intenzi-
tu deště do 120 mm·h–1, nižší intenzita je nastavována přeru-
šením umělého zadeštění. Nádrž může být napuštěna vodou

z vodovodního systému nebo čerpadlem z  vodního zdroje.
Na přívodním potrubí jsou pro tento případ umístěny filtry
proti zanesení.

Ověřování funkce 
Nejdůležitější pro správnou funkci zařízení je najít opti-

mální tlak na trysce, aby bylo dosaženo optimální rovnoměr-
nosti postřiku po ploše a dostatečné velikosti deš�ové kapky.
V první fázi bylo nutné provést základní měření průtoku na
tryskách, ze kterého se dala přepočítat předpokládaná intezi-
ta deštové srážky na trysce. Dále byla sledována rovnoměr-
nost postřiku a přestřik mimo měřenou plochu pro uvažova-
né sady trysek. Rovněž bylo nutné určit postup dalších zkou-
šek, aby zařízení bylo možné využít ke standardizovanému
měření s jasně definovanými okrajovými podmínkami.

Průtokem na tryskách je míněno množství vody za čas,
která proteče každou tryskou. Průtok na tryskách byl měřen
objemovou metodou pomocí nádob umístěných pod jednot-
livými tryskami. Ze zaznamenaného času a objemu vody
v nádobě byl stanoven průtok pro každou trysku.

Rovnoměrnost postřiku a přestřik mezi tryskami byl zjiš-
těn pomocí plastových odměrných nádob umístěných na
zadeš�ovanou plochu. Po ukončení experimentu byly nádo-
by s vodou zváženy a následně vyhodnoceno rozložení
intenzity deště po sledované ploše. 

Cílem kalibrace bylo zjistit možnosti a stav zařízení a
nastavit deš�ový simulátor tak, aby jeho parametry odpoví-
daly co nejvíce parametrům přirozeného deště.

Kalibrace č. 1 
Deš�ový simulátor byl umístěn před budovou Fakulty sta-

vební ČVUT v Praze na rovinatém místě. Byl sestaven bez
ohraničujících plechů a zavětrovacích dílců z makrolonu.
Instalování těchto prvků nebylo pro plánovanou kalibraci
nutné. Byly realizovány dva testy, při kterých byl měřen
průtok pro obě sady trysek při různém pracovním tlaku
(WSQ 40 a WSQ 17). Také byla změřena a vyhodnocena
rovnoměrnost rozstřiku pro trysky WQS 40 pomocí rovno-
měrně rozložených odměrných nádob.

� Průtok na tryskách

Byly testovány oba typy trysek, každý pro tři tlaky. Každý
tlak byl testován minimálně třikrát po dobu 30 s (první měře-
ní pro čas 60 s). K tryskám byly umístěny nádoby, které byly
předem zváženy. Průtok trysek byl pro lepší prezentaci pře-
počten na intenzitu. Trysky WSQ 40 byly vyhodnoceny pro
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tlak 250, 300 a 350 kPa. V případě trysek WSQ 17 bylo
vyhodnocení provedeno na tlaku 220, 300 a 360 kPa (tab. 1,
obr. 4, obr. 5). Cílem bylo ověřit rozdíl průtoku u jednotli-
vých trysek. 

� Rovnoměrnost rozstřiku a intenzity deště
Test rovnoměrnosti rozstřiku pro trysky WSQ 40 byl prove-
den pomocí plastových odměrných nádob (analogicky
s postupem na laboratorním simulátoru [9]). Na plochu pod
simulátorem byly umístěny nádoby rozměru 10x12 cm v síti
0,5x0,5 m. Řada jich byla umístěna přesně pod jeho osu (pod
trysky). Poté byla spuštěna simulace s nastavením tlaku 30
kPa. Po čtyřech minutách byla ukončena a odměrné nádoby
s vodou zváženy. Zjištěné hodnoty byly zpracovány v pro-
gramu ArcGIS dvěma různými interpolačními metodami.
Výsledné rozložení intenzity je zřejmé z obr. 7.

Kalibrace č. 2 
Pro první testování v terénu v listopadu 2011 bylo využi-

to výzkumné pole České zemědělské univerzity v Praze. Na
rozdíl od simulace bylo zařízení umístěno na svažitém teré-
nu. Půda pod simulátorem byla čerstvě zoraná a uvláčená.
Děš�ový simulátor byl sestaven včetně ohraničujících plechů
a zavětrování pomocí makrolonových dílců. Na spodní část
byl položen plech, který umožnil sbírání povrchového odto-
ku do nádob. Do simulace v trvání 20 minut byly zapojeni i
studenti předmětu Vodní hospodářství krajiny 2. Srážkové
intenzity 60 mm·h-1 bylo dosaženo přerušováním srážky po
5 s (5 s déš�/5 s bez deště). 

� Odtokové charakteristiky
V pravidelných intervalech byl odebírán povrchový odtok se
sedimentem, který stékal přes sběrný plech. Nádoby byly po
ukončení experimentu zváženy, byl určen objem povrchové-
ho odtoku a jeho průběh v čase. Z každé nádoby byl odebrán
vzorek pro laboratorní stanovení množství transportovaného
materiálu (obr. 8).

Výsledky testování

� Průtok na tryskách
Cílem měření bylo určit rozdíl průtoku mezi jednotlivými
tryskami při různém tlaku. Měření ukázalo nejen rozdíl mezi
oběma sadami trysek, ale i v průtoku mezi jednotlivými trys-
kami. Naměřený průtok byl vyšší pro trysky WQS 40.
Z tabulky 1, a především grafů na obr. 4 a obr. 5, je rovněž
dobře vidět, že se pro každý tlak liší také intenzita pro jed-
notlivé trysky. U typu WSQ 40 je nejvyšší intenzity dosaže-
no na trysce č. 1 (nejblíže k nádrži), nejmenší intenzity na
trysce č. 4 (nejdále od nádrže). U typu WSQ 17 je opět nej-
vyšší intenzita naměřena na trysce č. 1 (nejblíže nádrži), nej-
nižší je v tomto případě na trysce č. 3. 

Tyto hodnoty byly ověřeny i při druhém měření pouze na
tryskách č. 1 a č. 4. Měření mohlo sice být ovlivněno klesa-
jící hladinou vody v nádrži, v důsledku něhož docházelo
k poklesu tlaku na tryskách, a následně k poklesu intenzity
srážky. I přes tyto problémy lze na základě obr. 6 konstato-
vat, že tryska č. 4 (nejdále od nádrže) má ve všech případěch
nižší intenzitu srážky než tryska č. 1 (nejblíže k nádrži).

Obr. 6. Rozdíl intenzity na tryskách 

� Rovnoměrnost rozložení deště
Změřená data byla vyhodnocena v porstředí ArcGIS. Inter-
polací mezi hodnotami v jednotlivých odměrných nádo-
bách bylo určeno rozložení v celé ploše. Hodnoty získané
při měření byly v programu ArcGIS (obr. 7) zpracovány
dvěma různými způsoby interpolace (Natural Neighbor a
IDW). Jak je z obrázku patrné, rozložení postřiku po ploše
není ideální. Dochází k výraznému přestřiku jednotlivých
trysek, naměřené hodnoty jsou v těchto místech až troj-
násobné. V okrajových částech plochy jsou místa s výrazně

tlak [kPa] 250 300 350 tlak [kPa] 220 300 360

1 101,24 129,15 135,7 1 101 113,72 128,39

2 98,77 124,17 130,02 2 100,25 112,6 128,46

3 96,08 118,35 123,15 3 90,76 100,85 116,54

4 92,64 116,58 120,19 4 91,38 103,99 120,11

celkem 

[mm.h–1]
97,18 122,06 127,26

celkem 

[mm.h–1]
95,85 107,79 123,38

Trysky WSQ 40 Trysky WSQ 17

Tab. 1. Rozložení intenzity na tryskách 

Obr. 4. Intenzita na tryskách typu WSQ 40 

Obr. 5. Inzenzita na tryskách typu WSQ 17 



nižší intenzitou srážky. V rozích zadeš�ované plochy jsou
hodnoty minimální. 

Obr. 7. Rozložení interzity srážky v ploše pod deš�ovým 
simulátorem

a – Natural Neigrhbor, b – IDW

Kromě grafického hodnocení rovnoměrnosti postřiku je
možné i číselné pomocí vztahu [10]

1 – (Σ |X–x|)
CU = 10o[ —————– ] ,

Σ X

kde CU je Christiansenův index rovnoměrnosti [%],
X – hloubka, či objem vody v testovací nádobě [mm,

ml],
x – průměrná hloubka, či objem vody pro celé měření

[mm, ml].

Christiansenův index rovnoměrnosti pro hodnoty prezen-
tované na obr. 7 je 62 %, což je hodnota proti světové lite-
ratuře velmi malá. Používaný index CU je nad 80 % [11].

� Povrchový odtok a eroze
Při měření v areálu ČZU byl vyhodnocen experiment zachy-
cující průběh povrchového odtoku a množství erodovaného
materiálu v čase. Pro experiment v trvání 38 minut (znázor-
něn je časový interval prvních 25 minut) byla zvolena sráž-
ka intenzity 60 Fmm.h–1. Množství povrchového odtoku,
který začal v čase 9:13, i transportovaného materiálu, jak je
zřejmé z obr. 8, vzrostlo.

Při transportu materiálu dochází na začátku povrchového
odtoku k poklesu množství smyvu. Počáteční poměrně velké

množství na začátku je dáno transpotrem snadno uvolnitel-
ných částic na povrchu půdy. V další fázi experimetu množ-
ství materiálu narůstá v důsledku intenzivnějšího povrcho-
vého odtoku s větší erozní schopností.

Obr. 8. Průběh povrchového odtoku v čase

Plánované testy a kalibrace
Ze základního testování je zřejmé, že pro využití zařízení

jsou nutné zásahy do konstrukce zařízení. Hlavním problé-
mem je rozdílná intenzita deště na jednotlivých tryskách.
Rozdíl je dán větším množstvím místních ztrát v přívodním
potrubí ke vzdálenějším tryskám. Úprava bude spočívat
v předělání přívodního potrubí k jednotlivým tryskám tak,
aby jejich délka byla shodná. Dále budou k jednotlivým trys-
kám umístěny kontrolní manometry, aby bylo možné ověřit
shodu tlaku, a tím i průtoku, na všech tryskách. Na takto
upraveném zařízení budou testy opakovány. 

Měření také ukázalo lokální nerovnoměrnost distribuce
deště na ploše (obr. 7), která bude ověřena dalšími testy.
Vzájemný přestřik jednotlivých trysek bude řešen jejich
posunem v podélné ose tak, aby při zvoleném tlaku dochá-
zelo k rovnoměrnému pokrytí plochy. Nerovnoměrnost po-
střiku může být také ovlivněna nevhodným natočením try-
sek. Pro rutinní měření simulátoru bude vyrobena pomůcka
k vyrovnání trysek jak v podélné, tak svislé ose.

Rovnoměrnost postřiku bude nejdříve kalibrována na
jedné trysce. Bude se hledat takový tlak, při kterém tryska
pokryje plochu co nejrovnoměrněji. Poté bude spočítána
osová vzdálenost trysek tak, aby nedocházelo k jejich vzá-
jemnému ovlivnění. Pro zjištění hodnot v krajních bodech
bude zadeš�ovaná plocha pokryta sítí 0,5 · 0,5 m, ve které
budou umístěny nádoby pro odběr dopadající srážky. Pro
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zjištění lokálních nerovnoměrností bude detailněji změřena inte-
zita deště pod jednou tryskou v ploše 2,5 · 2,5 m v síti 0,25 cm.

Pro možnost porovnání umělých srážek na simulátoru s při-
rozenými dešti je také nutné určit velikost děš�ových kapek
při různém tlaku. Bude stanovena metodou zachycování ole-
jových kapek do olejové lázně a následně vyhodnocena se
současným použitím spektrometru.

Závěr
Cílem příspěvku bylo představit toto ojedinělé zařízení,

jeho význam a metody kalibrace. První testování mělo ově-
řit jeho funkčnost a nalézt základní parametry (průtok na
trysce, intenzitu deště a rovnoměrnost postřiku) před jeho
použitím na zemědělských pozemcích. Výsledkem bude
určení optimálního tlaku a vzájemné vzdálenosti trysek tak,
aby nedocházelo k přestřiku jednotlivých trysek, a zároveň
bylo zajištěno dostatečné pokrytí celé plochy.

Článek vznikl za podpory projektu SGS „Experimen-
tální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů“
SGS OHK1-013/11 a projektu COST „Povodňové cha-
rakteristiky malých povodí“ COST LD 11031.
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