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Statická analýza lanových konstrukcí 
deformační metodou

Ing. Miloš HÜTTNER
doc. Ing. Petr FAJMAN, CSc.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Lano – konstrukční prvek známý snad již od pravěku

(lanové mosty) – se v minulosti využíval výhradně pro stro-
jírenské účely. Do stavebnictví pronikl až na konci 19. sto-
letí s rozvojem mostního stavitelství [1]. Jeho výborná oheb-
nost (a s ní související nulové ohybové momenty) a tahová
únosnost umožňují překlenout velké vzdálenosti s minimál-
ní průřezovou plochou, a proto je výborným konstrukčním
prvkem pro zastřešení velkorozponových konstrukcí. Nevý-
hodou lan je jejich tvarová nestálost, zvláště při lokálním
zatížení. Pro pestřejší využití lanových konstrukcí je potřeba
provést podrobnější analýzu.

Analýza složitějších lanových soustav však není snadná.
Jde o nelineární úlohu, jejíž výsledky lze získat až s výpo-
četní technikou. Proto lanové konstrukce v pozemním stavi-
telství musely na své využití počkat až do sedmdesátých let
dvacátého století. Nástup rychlých počítačů a využívání
efektivních metod řešení nelineárních úloh umožňuje archi-
tektům přenést jejich odvážné vize do reálné podoby. Lano-
vé konstrukce tak ve světě začínají rychle přibývat. 

Lano v konstrukční praxi
Lano může být jak z různých materiálů, tak i různě vyrá-

běno. Ke konstrukčním účelům ve stavebnictví se využívá
výhradně ocelové lano, nejčastěji z ocelí pevnosti 1 200 MPa
až 2 100 MPa. Youngův modul pružnosti starých vytažených
lan je zhruba 190 GPa. Dotlačováním spirálově vinutých
drátků do duše lze u mladých lan dosáhnout modulu pruž-
nosti E = 140 GPa [2]. Měrná tíha ocelových lan je 78 kN/m3

a je vztažena k průřezové ploše drátků.
Dalšími možnými materiály jsou textilie (např. provazo-

vá lana u dětských a adrenalinových hřišť) a uhlík.

Konstrukční systémy
Ve stavební praxi se setkáme nejčastěji se soustavou lan

v rovině nebo v prostoru propojených kloubovými spoji.
Nejznámějším příkladem rovinné konstrukce je Jawerthův
vazník (obr. 1), jehož všechny části jsou tažené. Kotvení
probíhá do svislých pylonů, případně do skalního podloží.
Jinou variantou může být typ se svislými lany, která přená-
šejí tah.

Soustava lan v prostoru může podle potřeby vytvářet
pravidelnou ortogonální síť, parabolickou plochu, hyperbo-

lickou plochu apod. Výsledný tvar střechy závisí na zastře-
šovaném půdorysu, návrhu architekta a na konečném prove-
dení výrobní firmou. Konstrukce se může skládat pouze
z hlavních lan, nebo z hlavních nosných lan a vedlejších sta-
bilizačních lan, která jsou pnuta kolmo na hlavní nosná lana
a zajišťují jejich stabilitu.  Všechna lana jsou zpravidla kot-
vena do vnějších obvodových rámů (betonových či ocelo-
vých) přenášejících tlak.

Analýza samostatného lana
Dokonale ohebné lano lze řešit buď přímo z diferenciál-

ních podmínek rovnováhy [3], nebo jej lze složit z většího
počtu prutových prvků. Při řešení prutovými prvky však
vzniká singulární matice tuhosti soustavy a je nutné sousta-
vu numericky stabilizovat. Dále bude ukázán rozdíl mezi
řešením prutovým a lanovým elementem. 

Vnitřní síla v lanovém elementu – odvození základ-
ních rovnic ohebného lanového elementu je uvedeno v člán-
ku [3]. Základním předpokladem je dokonalá ohebnost a s ní
související nulové ohybové momenty po celé délce lana. Pro
snadnější vyjádření veličin v lanu je nutné zavést „vnitřní“
sílu t. Její význam a rozdíl od normálové síly je patrný
z obr. 2a. Síla t se dá iteračně dopočítat z rovnice

(1)

Význam symbolů je patrný z obr. 2a. Délka s0 představuje
volnou (výrobní) délku elementu, r vyjadřuje novou (aktuál-
ní) délku elementu, Q představuje výslednici od svislého

Tématem článku je statická analýza lanových soustav deformační metodou. Je objasněn princip metody a podrobně
vysvětlen iterační algoritmus k nalezení finálního tvaru konstrukce. Na jednoduchém příkladu je názorně vysvětlen
jeden iterační krok. Funkčnost metody je ověřena na složitějším příkladu. 

Static analysis of cable structures – stiffness method

The theme of this paper is static analysis of cable structures using the stiffness method or the force density method. The
principles of the method are shown and a detailed iterative algorithm finding the final shape of the structure is made.
One iteration step is clearly explained on a simple example. The functionality of the method is verified on a more com-
plex example. 

Obr. 1. Schéma Jawerthova vazníku s taženými diagonálami
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rovnoměrného zatížení q působícího svisle na celou délku
parabolicky zakřiveného lana, přičemž Q = qs0. Délka l je
vodorovná vzdálenost koncových bodů a c je svislý souřad-
nicový rozdíl mezi bodem j a i (může být i záporný), E je
Youngův modul pružnosti a A je průřezová plocha lana. Pro
lepší přehlednost výpočtu se ještě zavádějí substituce 

a = Q2r2 + 4c2t2 + 4l2t2 + 4crQt; 
b = Q2r2 + 4c2t2 + 4l2t2 – 4crQt.

Vnitřní síla v prutovém elementu – „vnitřní“ síla t je
normálová sílu v prutu,

(2)

Nelineární analýza soustavy lan 
– deformační metoda

Metod, jak řešit tyto soustavy, je řada, některé jsou uve-
deny v [4]-[6]. V tomto článku bude popsána deformační
metoda.

Pro lanové soustavy budeme předpokládat lineární cho-
vání materiálů (podmínka malých deformací jednotlivých

lan) při velkých styčníkových posunech. Lanové soustavy
tak budou představovat geometricky nelineární úlohu, při
které se hledá stav rovnováhy na deformované konstrukci.
Budeme uvažovat, že deformace konstrukce nebude mít
žádný vliv na velikost a směr vnějších sil. Dá se však očeká-
vat, že tuhost jednotlivých lan se bude měnit s deformací
konstrukce. Vliv změny teploty na tvar konstrukce se nebu-
de uvažovat.

Každý koncový bod lana se nazývá uzel. Uzel, ve kte-
rém končí nebo začíná pouze jedno lano, se nazývá vnější a
musí být podepřen pevnou (neposuvnou) podporou. Vnitřní
uzel (spojuje dvě lana a více) pak může být buď pevně pode-
přen, nebo může být volný. Schéma značení je patrné
z obr. 3.

Princip metody
Deformační metoda vychází z principu virtuálních posu-

nutí, konkrétně z principu minima potenciální energie [7],
[8]. Konstrukce se idealizuje a rozloží na soustavu prutů
nebo lan vzájemně propojených uzly. Každý uzel může mít
v prostoru až tři stupně volnosti (v rovině pak dvě). Zatížení
se přepočítá na uzlové zatížení. Základní rovnice tvoří uzlo-
vé (styčníkové) podmínky rovnováhy. Základními nezná-
mými jsou uzlové posuny v nepodepřených uzlech. Hledá se
takový stav neznámých uzlových posunutí, aby všechny
vnitřní síly vstupující do uzlu byly v rovnováze s vnějšími
uzlovými silami. Podmínky rovnováhy se pro lineární úlohu
dají zapsat v jednoduchém maticovém zápisu

Ku = p , (3)

kde K je čtvercová matice tuhosti celé soustavy, vektor u

tvoří neznámé uzlové posuny, vektor p je uzlové zatížení od
vnějších sil, které se získá ze zatížení styčníku a ze
zatížení přilehlých prutů.

U lineárních úloh, jsou K a p zcela nezávislé na uzlo-
vých posunech, a tak maticový zápis (3) tvoří soustavu line-
árních rovnic. Neznámý vektor u tak lze jednoduše vyjádřit

u = K–1 p . (4)

Pro řešení rovnice (3) lze použít iteračních metod, rozkla-
du LUL, Gaussovu eliminaci, hledání inverzní matice atd. 

Pro nelineární úlohu musí být podmínky rovnováhy spl-
něny na deformované konstrukci a dají se zapsat v matico-
vém tvaru 

(Klin + Kσ + Kε ) u = Ktu = p (5)

kde Klin je lineární část tečné matice tuhosti, Kσ je část tečné
matice tuhosti závislá na okamžitém stavu napjatosti a Kε je
závislá na okamžitém stavu deformace. Rovnice (5) se musí
řešit iteračně.

Sestavení základních rovnic
Další analýza a sestavení iteračního algoritmu bude

vycházet z článku [6]. Uzel i a do něj vstupující síly jsou
znázorněny na obr. 4. S využitím sil t lze pro lanový i pru-
tový element sestavit stejné uzlové podmínky rovnováhy.
Pro každý nepodepřený uzel i totiž musí platit

(6)

kde t je „vnitřní“ síla, kterou lze pro prutový element k vypo-
čítat z rovnice (2) a pro lanový element k iteračně dopočítat

Obr. 2. Schéma lanového elementu délky s0
a – význam „vnitřní“ síly t, b – značení geometrie a zatížení

Obr. 3. Schéma lanové soustavy (písmenné indexy značí vnější uzly
s pevnou podporou, číselné vnitřní uzly)
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z rovnice (1), p jsou uzlové vnější síly, Q je výslednice zatí-
žení na elementu.

V prvním kroku provedeme odvození veličin na jednom
elementu k. Zavedeme vektor x, který obsahuje souřadnice
uzlů i a j. Tedy xk = {xi, yi, zi, xj, yj, zj,}T. Index j značí druhý
koncový bod na příslušném elementu. Dále zavedeme vek-
tor ak = {xij, yij, zij}T, člen xij je příslušný souřadnicový rozdíl

xij = xi – xj . (7)

Vztah mezi vektorem ak a vektorem xk je možné definovat 

ak = Ixk , (8)

kde I je pomocná jednotková matice, která mám podobu

(9)

Podmínky rovnováhy (6) lze nyní pro jednotlivý ele-
ment k zapsat v maticové formě

ITAkR–1
k tk = |I|T qk/2,  (10)

kde Ak je diagonální matice složená z prvků vektoru a, Rk
–1

je diagonální matice; Rk
–1 = diag{1/r, 1/r, 1/r}, vektor tk = {t,

t, t}T, matice |I| je matice absolutních hodnot získaná z prvků
matice I, vektor qk má význam uzlového zatížení z prutu.
qk = {0, 0, Q}T.

Vektory Ak, Rk
–1 a tk z rovnice (10) jsou funkcí vektoru

uzlových souřadnic xk. Je možné tedy zavést funkci f(xk)

f(xk) = ITAkR–1
k tk.  (11)

Vektor přepočteného uzlového zatížení z prvku označíme

bk = |I|T qk/2. (12)

Podmínky rovnováhy (6) pro celou konstrukci sestavuje-
me s využitím rovnic (11) a (12) pomocí lokalizace z kódo-
vých čísel. V maticové formě je pak můžeme zapsat

f(x) = p’, (13)

kde f(x) je vektor výslednic uzlových vnitřních sil získaný
lokalizací vektoru f(xk) z jednotlivých elementů. Vektor p´
se získá součtem vektoru uzlového zatížení p = {px1, py1, pz1,
..., pxn, pyn, pzn}T a lokalizovaných vektorů zatížení prvků bk.

Zápis rovnice (13) představuje základní řídící rovnice
rovnováhy pro soustavy skládající se z lanových (či pruto-
vých) elementů, tyto rovnice jsou nelineární vzhledem
k neznámému souřadnicovému vektoru x nepodepřených
uzlů.

Řešení rovnic
K řešení řídících rovnic (13) můžeme použít iterační

algoritmus na bázi Newtonovy metody pro řešení nelineár-
ních úloh. Předepíšeme hodnotu x = x0 a použijeme Taylo-
rův rozvoj pro f(x) v bodě x0, přičemž budeme uvažovat
pouze členy do prvního řádu. Z rovnice (13) tak dostaneme

(14)

Zavedeme substituci Δx = u, základní neznámé jsou
uzlová posunutí nepodepřených uzlů. Úpravou rovnice (14)
dále dostaneme

(15)

Výraz p´- f(x0) = Δp představuje nerovnováhu mezi vnitřní-
mi a vnějšími silami působící na styčník v daném iteračním
kroku. Zápis rovnice (15) je tak obdobou zápisu rovnice (5).
Tečnou matici tuhosti Kt,k jednotlivého elementu k je dále
možné rozepsat 

(16)

Výraz v závorce z rovnice (16) je rozepsaná tečná matice
tuhosti z rovnice (5). První člen je lineární část, druhý člen
je závislý na okamžitém stavu napjatosti, poslední člen je
závislý na okamžitém stavu deformace.

Matice Tk je diagonální matice s prvky z vektoru t. Vek-
tor rk

–1 = {1/r, 1/r, 1/r}, derivace tohoto vektoru ∂rk
–1/∂ak je

definována při použití značení z rovnice (7) následovně

(17)

Matice ∂ tk/∂ak je definována 

(18)

Vyjádření jednotlivých členů rovnice (18) závisí na typu
elementu a lze je zapsat:
• pro prutový element je vypočítán přímo derivací rovnice (2)

(19)

• pro lanový element je potřeba derivovat implicitní funkci (1)

(20)

Funkce sign(zij) je definována jako 1 pro zij > 0 a jako -1 pro
zij < 0. Derivace vyskytující se v rovnici (20) lze analyticky
odvodit z rovnice (1), anebo se mohou dopočítat numericky.

Matici tuhosti Kt pro celou konstrukci z rovnice (15)
sestavíme lokalizací jednotlivých matic tuhosti Kt,k na pří-
slušných elementech vypočtených z rovnice (16).



Postup výpočtu shrneme v několika větách. Máme zada-
nou topologii (tvar konstrukce, propojení prutů, umístění
podpor a kloubů), parametry lan (s0, A, E) a vnější zatížení
(q, p). Z těchto údajů jsme schopni dopočítat na elementech
vektory qk, bk, dále sestavit zatěžovací vektor p‘.

Nyní začíná vlastní iterační algoritmus. V prvním ite-
račním kroku u nepodepřených styčníků zvolíme vektor po-
čátečních souřadnic x0 (jde o prvotní odhad deformované
konstrukce). Na elementech zapíšeme vektory xk a postup-
ně pro každý element vypočteme matice Ak, Tk, Rk

–1 a vek-
tory tk – pro lanové elementy z rovnice (1), pro prutové ele-
menty z rovnice (2). Dále z rovnice (11) vypočítáme vektor
f(xk), z rovnice (17) dopočítáme matici ∂rk

–1/∂ak a z rovnice
(18) vypočítáme matici ∂ tk/∂ak. Z rovnice (16) vypočítáme
tečnou matici tuhosti jednoho elementu Kt,k.

Lokalizací vektorů f(xk) a matic Kt,k získáme vektor f(x0)
a matici tuhosti Kt pro celou konstrukci. Z rovnice (15) pak
konečně můžeme vypočítat vektor uzlových posunů
u = {u1,…, ui,…, un}T.

Z vektoru ui vypočítáme velikost uzlového posunutí
Δsi = ||ui|| pro jednotlivé uzly i. Získané největší uzlové po-
sunutí max(Δsi)  porovnáme s požadovanou chybou řešení,
která je dána hodnotou posunu Δslim. Pokud je max(Δsi) větší
než Δslim, vrátíme se na začátek iteračního algoritmu a
pokračujeme dalším iteračním krokem. Jako vstup použije-
me vektor počátečních souřadnic x0 = x0 + u. 

Celý iterační výpočet je ukončen, pokud platí, že
max(Δsi) je menší než Δslim. Vypočtené souřadnice x0 jsou
konečné polohy styčníků.

Stabilita metody

V celém procesu může nastat jediný problém při řešení
soustavy rovnic (15), a to pokud je matice tuhosti konstruk-
ce singulární. K tomuto případu dojde, jestliže je prvek tla-
čen, neboli t ≤ 0. Pro lanový prvek zatížený alespoň vlastní
tíhou platí, že t > 0. Pro prutový element platí podmínka, že
t > 0, pokud r > s0. 

Z hlediska stability výpočtu je ještě dobré omezit posun
Δsi určitou maximální hodnotou Δsmax (ekvivalentem tohoto
omezení je v přírůstkové metodě zmenšení přírůstku zatíže-
ní). V iteračním procesu se tak před nastavení nového x0 při-
dává podmínka, která zjišťuje, zda max(Δsi) > Δsmax, pokud
je opravdu posun příliš velký, pak se provede normování
vektoru u tak, aby platilo, že max(Δsi) = Δsmax. S takto upra-
veným u se vypočtou nové souřadnice x0 = x0 + u a dále se
pokračuje dle uvedeného postupu. 

Pro rychlost konvergence řešení je nejlepší zvolit počá-
teční souřadnice co nejblíže finálnímu stavu. Ten na začátku
pochopitelně neznáme, ale je možné provést „inženýrský“
odhad, anebo provést počáteční odhad řešení zjednoduše-
ným lineárním výpočtem.

�� Příklad 1

Nejprve je předveden jednoduchý příklad s podrobným řeše-
ním celého prvního iteračního kroku. Zadáním je nalézt
konečný tvar jednoduché lanové soustavy složené ze dvou
lanových elementů. Topologie a zatížení jsou patrné z obr. 5.

Obě lana mají EA = 1 · 105 kPa a na obě působí zatíže-
ní q = 0,1 kN/m. Na styčník 1 působí síla p1z = 10 kN. První
lano má délku s0,1 = 3,5 m, druhé s0,2 = 4,5 m. Výslednice sil
Q1 = qs0,1 = 0,1 · 3,5 = 0,35 kN, Q2 = qs0,2 = 0,1 · 4,5 = 0,45 kN.
Vektory qk a bk pak mají tvar

Lokalizujeme vektor b, zapíšeme vektor p´ s ohledem na
uzlové zatížení,

Dále zvolíme počáteční souřadnice nepodepřeného uzlu.
Jejich velikost volíme porovnatelně k půdorysným rozmě-
rům konstrukce. Zvolíme např. souřadnice tak, jak jsou
nakresleny na obr. 5. Vektory x0, x1, x2 tak mají tvar

Z rovnice (8) vypočítáme vektory ak a zapíšeme matice Ak,

Dopočítáme geometrii pro každé jednotlivé lano, 

l2 = 4,5 m,

c2 = 0 m,

r2 = 0 m,

Na základě těchto údajů můžeme pro lanové elementy
iteračně dopočítat z rovnice (1) vnitřní síly t. Ty mají
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Obr. 5. Schéma zadání příkladu č. 1
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v tomto případě hodnoty t1 = 7,990 kN, t2 = 9,444 kN. Pro
každý element zapíšeme matice Rk

–1, vektory tk a matice Tk.

Z rovnice (11) vypočítáme vektor vniřních sil na jedno-
tlivých elementech

Dále můžeme z rovnice (17) sestavit matice δ rk
–1/δ ak.

Ty mají podobu

Matice ∂ tk/∂ak sestavíme podle rovnice (18) s využití
rovnice (20) pro lanový element

Z rovnic (16) vypočítáme matice tuhosti prvků Kt,k. Pro
pruty 1 a 2 platí 

Provedeme lokalizaci vektorů f(xk), a matic Kt,k a sestaví-
me globální vektor výslednic vnitřních sil v uzlech f(x0) a
globální tečnou matici tuhosti celé konstrukce Kt.

Z rovnice (15) pak můžeme vypočítat vektor u, který
určuje velikost souřadnicových posunů pro nepodepřené
uzly

Vypočítáme posun pro každý nepodepřený uzel, v našem
případě je nepodepřený pouze uzel číslo 1, potom dostaneme

.Požadovaný limitní posun pro rovnovážnou polohu
zvolíme například Δslim = 0,001 m a porovnáme s maximál-
ní hodnotou Δsi. V našem případě máme pouze uzel 1, a tak
budeme porovnávat přímo s hodnotou Δs1. 

max(Δsi) < Δslim → Δs1 < Δslim → 2,374 > 0,001 [m] ⇒ pod-
mínka není splněna.

Jelikož není podmínka splněna, musíme přistoupit k dal-
šímu iteračnímu kroku. Nové souřadnice x pro další iterační
krok vypočítáme tak, že k předchozímu vektoru x přičteme
vektor posunutí u. Potom

.
.

.

.

.

,,
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Z nových souřadnic x se vypočítají nové vektory xk, vý-
počet tak pokračuje dalším iteračním krokem. Pro další
postup byl použit výpočet v programu MATLAB. Řešení bylo
nalezeno po 14 iteračních krocích. Tvar konstrukce na počát-
ku výpočtu a po jeho konci je zřejmý z obr. 6a, průběh ite-
race souřadnice z1 na obr. 6b. Konečný vektor x má podobu

Na obrázku 6b je také zachycen případ (čárkovaně),
v němž do výpočtu zavedeme omezující podmínku
Δsmax = 0,5 m. K řešení se pak dospěje již po 9 iteračních
krocích.

••  Příklad 2
Budeme vyšetřovat visutou lanovou střechu nad kruhovým
půdorysem. Zadání je převzato z literatury [6]. Geometrické
uspořádání je patrné z obr. 7. Jde o kruhovou soustavu
16 lanových prvků s 16 uzly (z toho 8 nepodepřených)
s vnitřním poloměrem 35 m a vnějším poloměrem 75 m.
Soustava má 8 radiálních a 8 tangenciálních lan. Všechna
mají stejnou průřezovou plochu A = 1,96344 · 10–3 m2 a stej-
ný Youngův modul pružnosti E = 170 GPa. Volná délka s0

radiálních lan je 40 m, tangenciálních lan je 32 m. Na kon-
strukci nepůsobí žádné lokální uzlové zatížení. Na každý
element působí spojité zatížení q = 1,5105 · 10–1 kN/m.
Výsledný průhyb je 21,713 m.

Pro analýzu budou použity lanové elementy. Požadova-
ná přesnost byla nastavena hodnotou Δslim = 1 · 10–5 m. Ma-
ximální velikost Δsmax = 2 m. Nepodepřeným uzlům byla pro
začátek nastavena souřadnice z = 0 m. Řešení s těmito para-
metry bylo nalezeno po 204 iteracích. Průběh iterace souřad-
nic x a z uzlu 1 je zachycen plnou čarou na obr. 8. 

Obr. 6. Výsledky příkladu 1
a – počáteční tvar konstrukce (plně), finální tvar konstrukce

(čárkovaně), b – průběh iterace souřadnice z1 bez omezení Δsmax
(plně) a s omezením Δsmax = 0,5 m (čárkovaně)

a)

b)

Obr. 7. Zadání příkladu 2
a – půdorysné schéma, b – perspektivní pohled na finální tvar

Obr. 8. Výsledky příkladu 2
a – průběh iterace souřadnice x1 z počátečního nastavení z = 0 m

(plně) a z nastavení z = 22 m (čárkovaně), b – průběh iterace
souřadnice z1 z počátečního nastavení z = 0 m (plně) a z nastavení

z = 22 m (čárkovaně)

a)

b)
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Pokud bychom nepodepřeným uzlům na začátku nastavi-
li souřadnici z = 22 m (s ideou posunout se co nejblíže finál-
nímu stavu), bude konstrukce nejprve stoupat (jde o jev, který
je vyvolán počátečním napnutím radiálních lan, a tím i vzni-
ku nereálné velké předpínací síly), a teprve až pak „padat“ do
rovnovážného stavu, viz čárkovaná čára na obr. 8. Řešení
bylo v tomto případě nalezeno po 200 iteracích. 

Závěr
Statická analýza lanových soustav vede na geometricky

nelineární úlohu. Jedním z možných řešení je deformační
metoda. Její výhodou je snadná algoritmizace a poměrně
velká numerická stabilita. Zároveň se během výpočtu velmi
dobře kontroluje průběh iterace. Nevýhodou je, že v každém
iteračním kroku se musí invertovat matice tuhosti, což hlav-
ně u velkých soustav je časově náročné. Pro efektivnější
výpočet je možné udělat několik vylepšení, např. sestavovat
matici tuhosti s minimálním diagonálním pásem nebo nasta-
vit výchozí polohu blíže finálnímu stavu (např. na základě
zjednodušené lineární analýzy).

Výsledky počítaných příkladů se velmi dobře shodují
s verifikovanými řešeními. Uvedená metoda se může využít
i pro zjednodušenou analýzu lanoplachtových konstrukcí.

Článek vznikl za podpory projektů P105/11/1529 GA ČR
a SGS12/027/OHK1/1T/11 Studentské grantové soutěže
ČVUT.
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Numerická analýza nárazu nákladního vozidla 
do mostního pilíře

Ing. Pavel JIŘÍČEK
Ing. Marek FOGLAR, Ph.D.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Narůstající intenzita silniční dopravy zvyšuje riziko

dopravních nehod. V policejních statistikách  z let 2010 a
2011 [5] je na území ČR evidováno ročně na 1 250 doprav-
ních nehod, které se týkají mostů, nadjezdů, podjezdů a
tunelů. Náraz do pevné překážky v okolí pozemní komuni-
kace mívá často tragické následky, především na komunika-
cích vyšších tříd, kde rychlost vozidel přesahuje 100 km/h.
V případě nárazu, především těžkých nákladních vozidel
(hmotnosti nad 30 t) do podpěrných konstrukcí mostu může
dojít k progresivnímu zřícení mostu, a tím k ohrožení cestu-
jících jak na převáděné komunikaci, tak na komunikaci pod
mostní konstrukcí.

Technická norma ČSN EN 1991-1-7 [1], věnující se
extrémním návrhovým situacím, uvádí dva možné postupy
stanovení zatížení v případě nárazu vozidel. Ve většině návr-
hových situací je v projekční praxi užíván zjednodušený
postup založený na ekvivalentní statické síle. Druhý postup
vychází z přesnějších vstupních údajů a pro stanovení nára-
zové síly využívá dynamickou analýzu.

Obě metody jsou popsány a porovnány. Dále jsou porov-
nány s výstupy detailního modelu nákladního vozidla FEM,
vytvořeného v programu AUTODYN.

Náraz vozidla dle ČSN EN 1991-1-7
Norma [1] uvažuje náraz silničních vozidel, vysokozdviž-

ných vozíků, vlaků, plavidel a tvrdé přistání vrtulníků na
střechách. Zatížení nárazem se stanoví prostřednictvím:

� ekvivalentní statické síly (kapitola 4.3), která vyvolává
ekvivalentní účinky zatížení od nárazu. Toto zjednodušení
lze použít pro:

– pro ověření statické rovnováhy,
– ověření pevnosti,
– stanovení deformace konstrukce vlivem nárazu.

Zatížení je dle [1] rozděleno s ohledem na působení na
náraz na podpěrné konstrukce nebo na nosnou konstrukci.
V případě nárazu na podpěrné konstrukce se návrhové síly
stanoví podle tab. 1. Směr působení těchto sil je znázorněn

na obr. 1. Uvažovaná nárazová síla působí ve výšce h (obr. 1)
a pro zpřesnění je možné uvažovat její působení na roznáše-
cí ploše výšky a. Hodnoty těchto proměnných jsou uvedeny
ve výše zmíněné normě.

� dynamické analýzy, přičemž zpřesněný návrh síly nára-
zu je popsán v příloze C [1]. Náraz je rozlišen na tvrdý a
měkký. V případě tvrdého nárazu dochází k deformaci nará-
žejícího tělesa, zatímco konstrukce je uvažována jako tuhá a
nepohyblivá. Naopak, u měkkého nárazu se uvažuje defor-
mace konstrukce (např. silniční svodidla). Tvrdý náraz je
uvažován v případě nárazu vozidla do mostního pilíře.

Obr. 1. Působení nárazových sil dle ČSN EN 1991-1-7
a – uvažované působení nárazových sil, b – výškové působení

nárazové síly na podpěrné konstrukce a případný roznos na plochu

Článek je věnován popisu a porovnání nárazových sil na mostní konstrukce z hlediska ČSN EN 1991-1-7. Metody
zahrnující statickou a dynamickou analýzu jsou porovnány s výstupy detailního modelu nárazu nákladního vozidla do
mostního pilíře.

Numerical analysis of a bridge pier subjected to truck impact

The paper presents the description and comparison of procedures provided by the EN 1991-1-7 European standard for
bridge pier impact load. The methods incorporate static and dynamic analysis and are compared with the outcomes
from a detailed FEM model of a truck impact prepared in the AUTODYN software. The outcomes are evaluated and
conclusions are drawn.

a)

b)
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Tab. 1. Návrhové hodnoty nárazových sil na podpěrné konstrukce [1]

Maximální dynamická síla je definována jako změna hyb-
nosti v čase 

(1)

kde vr je rychlost tělesa při nárazu,
m – hmotnost narážejícího tělesa popsaná vztahem 

m = ρAL,
Δt – doba trvání nárazu (impulsu) a je popsána výrazem, 
k – ekvivalentní tuhost narážejícího tělesa daná 

vztahem k = EA/L,
E – modul pružnosti,
A – průřezová plocha,
L – délka narážejícího tělesa,
ρ – objemová hmotnost narážejícího tělesa.

Působící nárazová síla se uvažuje zjednodušeně během
nárazu konstantní, nebo narůstá lineárně (obr. 2).

Obr. 2. Model nárazu, F = dynamická interakční síla [1]

Tab. 2. Návrhové hodnoty hmotnosti vozidla, rychlosti a dynamic-
ké nárazové síly F0 [1]

Postup výpočtu dle ČSN EN 1991-1-7 [1]
Náraz vozidla v [1] je uvažován jako mimořádná návrho-

vá situace, která je popsána následujícími vztahy v ČSN EN
1990 [2]. Obecný vztah popisující kombinaci zatížení pro
mimořádné návrhové situace

Ed = E {Gk,j;  P; Ad; (ψ1,1 nebo  ψ2,1) Qk,1;ψ2,iQk,i} j ≤ 1; i > 1, (2)

kdy kombinaci zatížení v závorkách {} lze zapsat jako

Σj ≥1
Gk,j ″+″P″+″Ad″+″(ψ1,1 nebo  ψ2,1) Qk,1″+″Σi≥1

ψ2,iQk,i , (3)

kde volba ψ1,1 nebo ψ2,1 závisí na příslušné mimořádné návr-
hové situaci. Tato kombinace může přímo zahrnovat mimo-
řádné zatížení A (náraz, požár), nebo je vztažená k situaci po
mimořádné události, pak A = 0. Pro nárazy silničních a
železničních vozidel pod mostem je uvažováno vedlejší zatí-
žení dopravou na mostě častou hodnotou (ψ1,1).

Numerické modelování
Tato část je věnována řešení jednotlivých přístupů návrhu

zatížení nárazem nákladního vozidla uvedených v předcho-
zím textu. Je popsáno užití ekvivalentní statické síly, zpřes-
něný výpočet za užití dynamické analýzy a model skutečné-
ho nárazu.

Popis konstrukce
Uvažovaná konstrukce je betonový trámový most o dvou

polích, který je uprostřed pevně podepřen pilířem (obr. 3,
obr. 4). Předlohou je mostní konstrukce, postavená v roce
2005 firmami STRABAG, SMP construction a vyprojekto-
vána firmou Pontex, která převádí účelovou komunikaci
kategorie S9,5 mezi obcemi Chotoviny a Moraveč přes dál-
nici D3. Nosná konstrukce a spodní stavba jsou z betonu
třídy C30/37. Rozpětí polí je 25,750 m a 21,735 m. Z hledis-
ka nárazu je posuzován mostní pilíř půdorysných rozměrů
4,8 m x 1,0 m a výšky 6,7 m. Ve výpočtu nejsou uvažována
svodidla ve středním dělicím pruhu přemos�ované komuni-
kace, nebo� pilíř zasahuje do jejich pracovní šířky, a je tedy
nutné  náraz uvažovat.

Obr. 3. Podélný pohled na mostní konstrukci

Obr. 4. Schéma posuzované konstrukce, deskostěnový model

Užití ekvivalentní statické síly
Při užití ekvivalentní statické síly (1 000 kN ve směru

jízdy, 500 kN příčně na směr jízdy dle tab. 1), popisující
náraz vozidla do pilíře, se síla stanoví dle tab. 1. Tyto síly
jsou uvažovány tak, aby vyvozovaly nejnepříznivější odez-
vu, současné působení se neuvažuje. Roznesené zatížení
působí v úrovni 0,5-1,5 m nad převáděnou komunikací.

Metodou konečných prvků je určena odezva stěnového
pilíře na takto definované zatížení. Materiál betonu je uva-
žován lineární. Pro posouzení pilíře je užita mimořádná
návrhová kombinace dle ČSN EN 1990 [2] (vztah (2) a (3)),

F dx F dy

dálnice, silnice I. třídy a rychlostní místní 
komunikace

1 000 500

silnice II. a III. třídy a místní komunikace 
s dovolenou rychlostí na 60 km/h

750 375

místní komunikace s dovolenou rychlostí do 
60 km/h včetně a účelové komunikace

500 250

Kategorie pozemní komunikace
Síla  [kN]

Hmotnost Rychlost Zpomalení
Brzdná 

vzdálenost

m v 0 a d b

[kg] [km/h] [m/s2] [m]

dálnice 30 000 90 3 20

silnice v 
městských 

oblastech*)
30 000 50 3 10

F 0

Nárazová síla, 

kde v r = v 0
Kategorie 
pozemní 

komunikace

*)  pozemní komunikace s omezenou rychlostí na 50 

1 300

[kN]

2 400
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do které vstupuje zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým zatí-
žením, nárazem a v případě příčného nárazu také zatížením
dopravou (LM1 [3]), pokud působí nepříznivě.

Pro mimořádnou návrhovou kombinaci rozhoduje namá-
hání smykové v kombinaci s torzním momentem (VEd/VRd +
TEd/TRd < 1) a využití je na 50 % (tab. 3).

Tab. 3. Shrnutí výsledků odezvy pilíře na náraz nákladního vozidla
dle kvazistatického přístupu (přístup podle kapitoly 4.3.1. [1])

Dynamická analýza
Při výpočtu nárazu vozidla do pilíře dle přílohy C [1] je na

základě tab. 2 stanovena nárazová síla (obr. 5). Podle [1]
působí ve směru jízdy pod úhlem 10˚ od osy komunikace
(tab. 2). Pro zjednodušení je uvažováno působení přímé ve
směru jízdy (úhel nárazu 0˚). Následně je stanovena náhrad-
ní dynamická soustava, v tomto případě se dvěma stupni
volnosti (obr. 6).

Obr. 5. Nárazová síla pro dynamickou analýzu v závislosti na čase

Obr. 6. Princip vytvoření náhradní dynamické soustavy pilíře 

Pilíř je uvažován prutově jako konzola v hlavě pružně
podepřená. Tuhost pružiny k2 odpovídá příčné ohybové
tuhosti mostovky uvažované jako prostý nosník podepřený
příčně v koncových ložiscích. Hmota m2 je dána vlastní
tíhou a stálým zatížením horní poloviny pilíře a poloviny
mostovky. Hmota m1 odpovídá vlastní tíze spodní poloviny
pilíře, umístění odpovídá místu nárazu vozidla (výška 1,5 m
nad převáděnou komunikací). Následně je stanovena matice
poddajnosti dynamického systému a matice útlumu (Ray-
leighův útlum se součinitelem poměrného útlumu pro žele-
zobeton 7 %). Pro tento případ má matice hmotnosti tvar

Ze známých vstupních hodnot se přímou integrací pohy-
bové rovnice spočte dynamická odezva systému (obr. 7).
Přes matici poddajnosti je zpětně určena dvojice sil vyvolá-
vající maximální posuny (3038,82;-337,28) [kN]. Těmito
silami je zatížen prutový model pilíře, a následně jsou vyčís-
leny vnitřní síly.

Obr. 7. Odezva systému na nárazovou sílu v závislosti na čase
- - - posun v hlavě pilíře, — posun v místě nárazu

Nárazová síla pro náraz ve směru jízdy má pro stanovení
dynamické odezvy hodnotu 2371,7 kN, avšak síla způsobující
maximální posuny z hlediska dynamiky nárazu je 3 038,82 kN
(dynamický součinitel 1,3; dynamický součinitel = hodnota
dynamicky definovaná/hodnota staticky definovaná).

Pro mimořádnou návrhovou kombinaci rozhoduje smyko-
vé namáhání a využití je 80 % (tab. 4).

Tab. 4. Shrnutí výsledků dynamické analýzy dle přílohy C

Nelineární numerická analýza
Postupy stanovení zatížení nárazem uvedené [1] určují

přímo nárazovou sílu, kterou je posuzovaná konstrukce zatí-
žena. Detailní  model nákladního vozidla narážejícího do
mostního pilíře FEM, vytvořený pro přesný popis průběhu
nárazu, určuje nárazovou sílu zpětně z interakce nákladního

Náraz 
vozidla

Maximální 
nárazová 
síla [kN]

Dyn. 
souč.

ve směru 
jízdy

1 000,00 VEd 26 TEd 17 MEd 15 ×

kolmo na 
směr jízdy

500 VEd 11 TEd 40 MEd 24 ×

Využití [%]

t

t = 0,316 s

F = 2371,7 kN

F

Náraz vozidla
Maximální  
síla [kN]

Dyn. 
souč.

ve směru 
jízdy

3 038,82 VEd 80 TEd × MEd 15 1,3

kolmo na 
směr jízdy

× VEd × TEd × MEd × ×

Vužití [%]

Obr. 8. Nákladní vozidlo IVECO Trakker ADN410T50

,
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vozidla a mostního pilíře. Modelu nárazu skutečného
nákladního vozidla do mostního pilíře byl vytvořen za užití
programu ANSYS AUTODYN [11]. 

Za nákladní vozidlo byl zvolen IVECO Trakker
ADN140T50 (obr. 8). Model vozidla byl vytvořen v progra-
mu RHINOCEROS 4.0 s využitím plošných a objemových
prvků, které odpovídají konstrukčním dílům vozidla.

Obr. 9. Výpočetní model nákladního vozidla

Model nákladního vozidla, vytvořený metodou koneč-
ných prvků (dále MKP), je složen z rámu, nesoucího motor,
kabiny s nárazníkem (obr. 10) a nákladu vozidla (pro dosa-
žení maximální povolené hmotnosti). Základní rám je tvořen
dvěma profily 309,0 x 80,0 x 10,0 mm, ostatní plošné prvky
spojené s rámem jsou uvažovány tlouš�ky 10 mm. V přední
části rámu je blok motoru. Kabina včetně podběhů je tvoře-
na pouze plošnými prvky tlouš�ky 2 mm, nárazník je tvořen
prvky tl. 5 mm. Náklad má přetvárné charakteristiky oceli,
objemová hmotnost je proměnná tak, aby „doplnila“ hmot-
nost vozidla na požadovanou hodnotu (v tomto případě 32 t).

Materiálový model oceli je popsán jako lineární bez uva-
žovaného poškození (materiálový model s poškozením by
prodloužil dobu výpočtu, která je v současném stavu 96 h).
Prvky vozidla jsou erodovány (vyřazeny z modelu) v oka-
mžiku dosažení nadměrné deformace, prvky se dále nedefor-
mují, avšak zachovávají si hybnost. Takto vytvořený model
nákladního vozidla je pro simulaci nárazu dostačující, slou-
ží primárně ke stanovení skutečného zatížení pilíře nárazem.
Vozidlo a pilíř během nárazu vzájemně interagují.

Obr. 10. Detailní schéma jednotlivých konstrukčních prvků
uvažovaného vozidla

a – výpočetní model rámu a bloku motoru, b – výpočetní model
kabiny (tl. 2 mm) a nárazníku (tl. 5 mm)

Geometrický model (obr. 9) je rozdělen pro MKP výpočet
Lagrangeovou sítí o velikosti prvku 50 mm. Vozidlo má
počáteční rychlost 90 km/h. Materiál pilíře je zvolen tak, aby
nejlépe popisoval chování při nárazu, zejména:
– poškození materiálu při dosažení mezní pevnosti,

– nárůst pevnosti (tlakové i tahové) v závislosti na rychlos-
ti zatěžování (dynamic increase factor).

Pro beton byl v programu ANSYS AUTODYN zvolen
materiálový model RHT, který slouží k popisu poškození
křehkých materiálů [6], [10]. Tento model uvažuje „strain-
rate“ efekt [8], [12], popisující nárůst pevnosti betonu v zá-
vislosti na rychlosti zatěžování.

Mostní pilíř je v modelu uvažován bez výztuže, beton od-
povídá pevnostní třídě C30/37, svodidla podél pilíře jsou zaned-
bána a vozidlo naráží kolmo ve směru jízdy. Vozidlo o hmot-
nosti 32 t naráží do pilíře rychlostí 90 km/h (obr. 11). Prvky
pilíře jsou erodovány v okamžiku 100% poškození, prvky
vozidla při dosažení nadměrné deformace (z hlediska užití
Lagrangeovy sítě vnášejí do výpočtu energetickou nestabili-
tu). 

Obr. 11. Nákladní vozidlo v okamžiku kontaktu s pilířem

Z celkového modelu nárazu byla zjištěna rychlost vozidla
v závislosti na čase. Následně byla za užití vztahu (1) urče-
na působící nárazová síla (obr. 12). V závislosti na čase byla
určena ze změny hybnosti a následně byly eliminovány
lokální extrémy. Celkový čas  nárazu byl 334 ms, maximál-
ní síla nárazu ve směru jízdy dosáhla 5 762,65 kN (9 707,76
kN při uvažování špičkové hodnoty dle obr. 12b; tato hod-
nota se vzhledem k velice krátkému časovému úseku jeví
jako chybná, daná nepřesností interpretace numerického
modelu, proto není uvažována).

Obr. 12a. Průběh nárazu – závislost rychlosti vozidla na čase

V případě, že je známý průběh nárazové síly v závislosti
na čase, je užit totožný postup výpočtu dynamické odezvy
jako v případě výpočtu dle [1].

Metodou centrálních diferencí je přímo integrována pohy-
bová rovnice náhradní dynamické soustavy. Ze zjištěných
posunů v čase (obr. 13) je zpětně přes matici poddajnosti
dopočítána dvojice sil vyvozujících maximální namáhání

a)

b)
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pilíře (10 802,05;-653,63) [kN]. Těmito silami je zatížen
prutový model pilíře, a následně jsou vyčísleny vnitřní síly. 

Obr. 13. Odezva systému na nárazovou sílu v závislosti na čase
- - - posun v hlavě pilíře, — posun v místě nárazu

Síla pro náraz ve směru jízdy má pro stanovení dynamic-
ké odezvy hodnotu 5 762,65 kN (9 707,76 kN lokální
extrém), avšak síla způsobující maximální posuny z hledis-
ka dynamiky nárazu je 6 471,64 kN (10 802,05 kN lokální
extrém), dynamický součinitel je 1,12. Pro mimořádnou
návrhovou situaci rozhoduje smykové namáhání a jeho vy-
užití 170 % (280 % lokální extrém) (tab. 5).

Takto popsaná metoda byla stanovena pro zpřesnění prů-
běhu nárazové síly definované obdobným způsobem jako
v normě [1]. Je zřejmé, že kombinace nelineárního průběhu
nárazu s posouzením průřezu pilíře podle platných technic-
kých norem není ideálním řešením. Z tohoto důvodu byl pro
posouzení poškozeného mostního pilíře užit komplexně
nelineární přístup. Základem je již uvedený model sloužící
k získání údajů nárazu v závislosti na čase. V tomto případě

je však kladen vyšší důraz na přesnost sítě MKP, která
musela být mnohokrát aktualizována, optimalizována a ite-
rována tak, aby nedocházelo k energetickým nestabilitám.
Samotný materiál betonu byl uvažován, stejně jako v před-
chozím případě, RHT s poškozením [6], aby ideálně popiso-
val chování křehkého materiálu při uvážení efektu „strain-
rate“  [8], [12].

Další složkou komplexní nelineární analýzy je nutnost
vnést, do modelu již poškozeného pilíře, zatížení odpovída-
jící zatížení od dopravy na převáděné komunikaci. Hlava
pilíře byla proto zatížena modelem zatížení od dopravy
LM1, které začne působit v okamžiku 300 ms, tedy téměř na
konci průběhu nárazu. Z výsledků analýzy potom vychází,
že takto poškozený pilíř dodatečnému zatížení od dopravy
vyhoví (obr. 14).

Obr. 14. Poškozený pilíř při dodatečném zatížení 
modelem zatížení od dopravy LM1

Porovnání jednotlivých přístupů
Technická norma [1] popisuje dva postupy stanovení

nárazové síly působící na podpěrnou konstrukci – zjednodu-
šenou metodu založenou na ekvivalentní statické síle, která
se stanoví z příslušných tabulek a zpřesněnou metodu zalo-
ženou na změně hybnosti narážejícího vozidla a dynamické
analýze mostní konstrukce. Zpřesněná metoda udává nára-
zovou sílu třikrát větší než metoda zjednodušená, v obou pří-
padech však pilíř vyhovuje.

Pro simulaci skutečného nárazu byl vytvořen model nára-
zu nákladního vozidla do mostního pilíře obsahující geome-
trické a materiálové nelinearity. Umožnil zjistit průběh rych-
losti vozidla během nárazu a následně z hybnosti nárazovou
sílu nákladního vozidla, která je dvakrát větší než síla uva-
žovaná při dynamické analýze a šestkrát větší než uvažova-
ná ekvivalentní statická síla.

V případě posouzení mostního pilíře z hlediska postupů
uvedených v [1] daná konstrukce v obou případech působí-

Obr. 12b. Průběh nárazu  – závislost nárazové síly na čase

Tab. 5. Skutečný náraz nákladního vozidla 

Náraz vozidla
Maximální  
síla [kN]

Dyn. 
souč.

ve směru 
jízdy

6471,64 VEd 170 TEd × MEd 63 1,12

kolmo na 
směr jízdy

× VEd × TEd × MEd × ×

Vužití [%]
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címu zatížení odolává. Při zatížení konstrukce nárazovou
silou, získanou z celkového modelu nárazu, pilíř nevyhovu-
je. Zatížení nárazem vozidla, získaného nelineárním výpo-
čtem se zohledněním jeho skutečných přetvárných vlastnos-
tí, se do výpočtu zavede dle odst. 6.3.2 (4) [2]. Pro nejasnost
kombinace dvou přístupů byla provedena komplexní neline-
ární analýza pilíře poškozeného nárazem vozidla. Při zatíže-
ní LM1 však pilíř vyhoví a k progresivnímu zřícení nedo-
chází.

Závěr
Porovnání průběhu nárazu z výsledků získaných numeric-

kým modelem a zpřesněným normovým přístupem (příloha
C [1]) vede  přibližně ke stejným výsledkům. Celkový čas
samotného nárazu je v obou případech okolo 325 ms a při
uvažování lineárního zpomalení vozidla během nárazu (obr.
12a) jsou i hodnoty a průběh nárazové síly velmi podobné.
Nárazová síla je v [1] uvažována změnou hybnosti v čase
(vztah (1)). Počáteční rychlost a hmotnost jsou totožné a
jedinou proměnnou je pouze trvání nárazu. Obecně lze kon-
statovat, že zpřesněný postup výpočtu nárazové síly dle
normy [1] odpovídá spíše skutečnému nárazu, zatímco
základní přístup je velmi odlišný a na nebezpečné straně. Na
základě komplexního porovnání je tedy pro praktické využi-
tí při analýze konstrukcí vystavených nárazu vozidel možné
doporučit přístup podle  ČSN EN 1991-1-7, přílohy C [1].

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI3/531 Mini-
sterstva průmyslu a obchodu.
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Numerické modelování spřažení dřevobetonové
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Úvod
Pro numerické a analytické modelování spřažení dřevobe-

tonových konstrukcí byla provedena řada fyzikálních zkou-
šek [3], [4], [5] a [12]. Každá z nich je přizpůsobena kon-
krétnímu případu a nelze ji zobecnit. Analýzou dřevěných
konstrukcí se zabývá [6] a [10]. V článku jsou k numerické-
mu modelování použita data z dokumentace statického zajiš-
tění dřevobetonové stropní konstrukce [1].  

Cílem článku je porovnání prostorových numerických
modelů se zjednodušenými přístupy podle norem [14],
doporučení [16] a základních fyzikálních vztahů, u kterých
se musí přihlédnout k omezení platnosti předpokladů lineár-
ního chování jednotlivých materiálů. 

Konstrukční řešení stopní konstrukce
Stropní konstrukce se nachází v budově s nosným stěno-

vým systémem a dřevěným trámovým stropem, který již
nevyhovoval provozním požadavkům. Důvodem dodatečné-
ho provedení spřažení dřevobetonového stropu bylo zvýšení
tuhosti stropní konstrukce a zmenšení svislých deformací.
Typická část půdorysu a řez stropní konstrukcí je vidět na
obr. 1 a obr. 2. Ke spřažení dřevobetonového stropu jsou
využity vlepené perforované ocelové lišty (obr. 3) [2]. Oce-
lová vlepená lišta je namáhána především smykem a v místě
provlečení ocelových výztuží lokálním tlakem. Může zde
také docházet částečně k ohybu. Při betonáži (montážní stav)
byla konstrukce stropu po celou dobu podepřena, než došlo
ke (spřažení) spolupůsobení betonové desky a dřevěného
trámu, přičemž pro betonáž se může využít ztracené bedně-
ní na bázi štěpkocementových desek [7].

U betonové desky se přepokládá namáhání tlakem. Efek-
tivní šířka betonové desky  na obr. 2 je označena b2. Pokud
by byl beton také tažený, např. u tlusté betonové desky, tak
v tažené oblasti by musela být ocelová výztuž. Stropní beto-
nová deska je monolitická přes celé podlaží. Stropní trámy
jsou prostě uloženy na obvodovou zděnou nosnou konstrukci.

Zatížení a materiálové vlasntosti
Zatížení stopní konstrukce tvoří zatížení stálé 3,12 kNm–2

a nahodilé 1,5 kNm–2. Nahodilé zatížení se předpokládá užit-
né, střednědobé. Dílčí součinitele zatížení jsou použity dle
EC1 [16]. Materiálové vlastnosti použitého dřeva, betonu a
oceli jsou shrnuty v tab. 1 až tab. 3. Dřevo je citlivé na pro-
středí a dobu trvání zatížení, je nutné proto k těmto vnějším
faktorům přihlížet. Spražený dřevobetonový strop je zařazen
ve třídě použití II. Zatížení se předpokládá střednědobé (lid-
mi, nábytkem), použije se modifikační součinitel kmod = 0,8.
Pro stávající dřevo C24 klesá jeho výpočtová únosnost na
14,77 MPa.

Tab. 1. Vlastnosti betonu C25/30 pro výpočet

Článek se zabývá modelováním spřažení dřevobetonové stropní konstrukce, u které je zohledněn prokluz s využitím
kontaktních prvků. Numerické modelování je doplněno normovým výpočtem. Cílem je zjištění tuhosti spřažení pro
konkrétní typ vlepené lišty.

Numerical modelling of a composite timber-concrete floor structure

The paper deals with the modelling of a composite timber-concrete floor structure in which slip using contact elements
is reflected. Numerical modelling is complemented by a norm computation. This article aims to determine the compo-
site stiffness for a particular type of glued strips.

Obr. 1. Půdorys spřaženého trámu „T9“ [1], [2]

Obr. 2. Řez spřaženou konstrukcí [1], [2]

Obr. 3. Spřahovací ocelová lišta [1], [2]

Označení

E c [MPa] 30 000

μ [-] 0,2

f t [MPa] 2,5

Jednotka
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Tab. 2. Vlastnosti oceli 11 375 pro výpočet

Tab. 3. Vlastnosti dřeva C24

Materiálové charakteristiky jsou pro fyzikálně nelineární
výpočet ve výpočetním systému ANSYS [13] stejné jako
v tab. 1 až tab. 3, jen jsou doplněny o horní hranice meze
kluzu. Od této hranice se materiály začnou chovat plasticky,
viskoplasticky podle druhu použitého materiálu. Ocel je
plastická v tahu i v tlaku, beton je v tlaku (při drcení) plas-
tický, v tahu (při porušení) křehký, dřevo jako anizotropní
materiál je poněkud složitější, ale dá se říci, že tlak kolmo na
vlákna i rovnoběžně s vlákny je viskoplastický. Tah rovno-
běžně a kolmo na vlákna je považován za křehký, to samé
platí pro smykové namáhání.

Pevnost betonu v tlaku v systému ANSYS [13] pro koneč-
ný prvek SOLID 65 je vyšší než pevnost pro tuto třídu beto-
nu, přepokládá se 40 MPa. Důvodem je numerická stabilita
výpočtu. Pokud pomineme lokální napětí (které vždy dopro-
vázejí 2D a 3D modely MKP), tak toto zvýšení pevnosti
poskytne určitou rezervu před numerickou divergencí v
oblasti lokálního drcení a trhání betonové konstrukce. Tuhost
konstrukce zůstane téměř nezměněna, takže výsledné pracov-
ní diagramy tuhosti konstrukce jako celku jsou tímto předpo-
kladem odchýleny od skutečného tvaru nepatrně [11]. 

Numerické modely a výpočty
Výpočty dřevobetonového stropu jsou provedeny celkem

v devíti variantách, které zahnují normový výpočet, výpočet
v programu SCIA [15] a sedm výpočtů v programu ANSYS
[13]. Normový výpočet je založen na předpokladu lineární-
ho chování. Tento typ výpočtu lze aplikovat, pokud je spo-
jení dřevo/beton tuhé (bez prokluzu). Tedy, že řez zůstane i
po deformaci rovinný, nedojde k prokluzu, u reálné kon-
strukce téměř nemožné. V našem případě (s vlepenou ocelo-
vou lištou) jsou rozdíly zanedbatelné a spřažení se dá pova-
žovat za velmi tuhé.

V normovém výpočtu se přepokládá ohybová tuhost dře-
vobetonového nosníku stanovením ideálního průřezu, který
vznikne redukováním spolupůsobící části desky pracovním
součinitelem ν = Ec/Ed.

V programu SCIA [15] byl vytvořen model celé stropní
desky. Na základě analýzy tvznikly tři typy modelů průřezu
T (první typ je spojení skořepina/skořepina, druhý typ mode-
lu je skořepina/prut/skořepina, třetí typ volné položení sko-
řepiny reprezentující betonovou desku na skořepinu stropní-
ho trámu pomocí fiktivních prutů), jde vždy o plošné dvoj-
rozměrné konečné prvky. Na základě těchto numerických
modelů byla pro porovnávání vybrána varianta skořepi-
na/skořepina (první typ). Ke třetímu typu je vhodné pozna-
menat, že na pruty lze dodatečně dávat klouby s různou tu-
hostí (rotační a proti posunutí), a tím simulovat také poddaj-
né spojení bez nutnosti měnit model.

Modely v programu ANSYS [13] jsou tvořeny trojroz-
měrnými konečnými prvky typu SOLID 45 a SOLID 65, blí-
žícími se reálné konstrukci. Jednotlivé modely v systému
ANSYS [13] zahrnují vliv prokluzu kontaktních ploch a ne-
zanedbává se prostorové působení konstrukce jako celku
včetně tření. Modely v systému ANSYS [13] se dělí na sedm
základních typů, přičemž u dřeva je vždy přepokládána orto-
tropie: 
A – spojení mezi dřevěným stropním trámem a betonovou

deskou je dokonale tuhé (lze počítat podle teorie lineár-
ní pružnosti). Fyzikální linearita;

B – spojení je dokonale tuhé jen mezi lepenou spárou
dřevo/ocel, betonová deska je  položena na dřevěný trám
kontaktně se třením a také spojení mezi ocelovým spřa-
hovacím prvkem a betonovou deskou je pouze kontakt-
ní se třením (uvažuje se odtržení betonu od ocelového
prvku, spřažení je přenášeno dále jen kontaktně tlakem a
třením). Fyzikální linearita;

C – spojení je dokonale tuhé jen mezi lepenou spárou
dřevo/ocel/betonová deska a betonová deska je zároveň
položena na dřevěný trám kontaktně se třením. Fyzikál-
ní linearita;

D – betonová deska je položena na dřevěný trám kontaktně
se třením, spřahovací ocelová lišta zde není (jde o případ
oddělených průřezů bez spřažení, zde se pouze sečtou
odděleně tuhostní charakteristiky). Fyzikální linearita;

E – spojení je dokonale tuhé jen mezi lepenou spárou
dřevo/ocel/betonová deska, betonová deska je zároveň
položena na dřevěný trám kontaktně se třením. Materiál
betonové desky je uvažován s fyzikální nelinearitou.
U ocelového spřahovacího prvku a dřevěného trámu je
počítáno také s fyzikální nelinearitou;

F – spojení je dokonale tuhé jen mezi lepenou spárou
dřevo/ocel, betonová deska je  položena na dřevěný trám
kontaktně se třením a také spojení mezi ocelovým spřa-
hovacím prvkem a betonovou deskou je pouze kontakt-
ní se třením (uvažuje se odtržení betonu od ocelového
prvku, spřažení je přenášeno dále jen kontaktně tlakem a
třením). Materiál betonové desky je uvažován s fyzikální
nelinearitou. U ocelového spřahovacího prvku a dřevěné-
ho trámu je počítáno také s fyzikální nelinearitou;

G – zatížení prvku je voleno spojitým zatížením a bodovou
silou uprostřed rozpětí. Síla je volena 0-200 kN a je sle-
dována tuhost a odezva konstrukce na toto zatížení. Ma-
teriál betonové desky je uvažován jako fyzikálně nelie-
nární. U ocelového spřahovacího prvku a dřevěného
trámu je počítáno také s fyzikální nelinearitou. Model je
volen podle typu E (spojení je dokonale tuhé jen mezi
lepenou spárou dřevo/ocel/betonová deska, betonová
deska je volně položena na dřevěný trám kontaktně se
třením). Zatížení se u tohoto modelu lišilo od předešlých
modelů, které uvažovaly pouze normové zatížení (běžný
návrh). Konstrukce byla zatěžována do limitního poru-
šení jednotlivých komponent stropu.

Označení

E s [MPa] 210 000

μ [-] 0,3

G s 80 700

f y 360

f u 440

Jednotka

[MPa]

Označení

E x 11 000

E y 900

E z 500

μ x 0,37

μ y 0,25

μ z 0,47

G x 750

G y 39

G z 720

[MPa]

[-]

[MPa]

Jednotka
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Výsledky – normový výpočet
Vybrané výsledné hodnoty z normového výpočtu, který je

určen pro kontrolu pokročilejších modelů, uvádí tab. 4.
Křivka představující průběh napětí od ohybu na dokonale
spřaženém průřezu podle lineární teorie je na obr. 4. Lineár-
ní teorie ve smyslu, že průřez po deformaci zůstane rovinný.
Nedojde k prokluzu mezi dřevěným trámem a betonovou
deskou. 

Pro volně loženou betonovou desku na stropním trámu se
sečte tuhost v ohybu obou nespojených materiálů (betonové
desky a dřevěného stropního trámu), výsledná deformace na
průřezu T dle (1) je potom uz = 24,2 mm (ANSYS typ F).

5·g·l4

wppp = ——————— (1)
384·(EbIb + EdId)

Tab. 4. Výsledky normového výpočtu

Obr. 4. Spřahovací ocelová lišta

Výpočty v programu SCIA
Ve SCIA [15] byl nejprve vytvořen komplexnější model

spřažené dřevobetonové konstrukce (obr. 6). Důvodem pro
tvorbu složitějšího dvojrozměrného skořepinového modelu
byla snaha potvrdit, že je možné počítat spřažení na vyjmu-
tém průřezu T s dostatečnou přesností výpočtu průhybů a
napětí po průřezu. Model celé stropní kostrukce je na obr. 5.

Deska je spojitá přes všechny stropní dřevěné trámy, je vol-
ně uložena na obvodových zdech, spřažení mezi betonovou
deskou a stropním trámem je provedeno vlepením ocelové
lišty.

Reakce ve svislém směru na typickém trámu pro spojitou
desku dosahuje průměrně 19,7 kN. Pro další modelování je
vybrán  devátý trám zprava (obr. 5). Tento dřevěný trám byl
vybrán jako ideální, protože má obě sousední pole přibližně
stejně velká a jeho idealizace na průřez T není zatížena od-
chylkami způsobenými uložením a okolními vazbami a zatí-
žením.

Reakce se téměř shodují s reakcí podle normového výpo-
čtu. Rozdíl je způsoben spojitou betonovou deskou a efek-
tem roznášení zatížení prostřednictvím této monolitické
betonové desky. Pro ilustraci numerického výpočtu je na
obr. 6 vykreslena svislá deformace na spojité betonové des-
ce (trámy jsou součástí spojité desky o více polích) pro do-
konalé spřažení dřevo/beton je max uz = –6,4 mm.

Obr. 6. Deformace na spojité desce stropní spřažené 
konstrukce uz [mm]

Deformace ve svislém směru u vybraného trámu „T9“
(jako součásti spojité desky o více polích) pro dokonalé spřa-
žení dřevo/beton je uz = –6 mm. Tato hodnota přísluší spod-
nímu líci dřevěného trámu. 

V programu SCIA [15] byl dále vytvořen detailní model
pouze trámu „T9“. Důvodem pro tvorbu vyjmutého dvojroz-
měrného skořepinového modelu ze stropní desky (obr. 6)
byla snaha o zjednodušení modelování a možnost porovnání
získaných hodnot s ručním výpočtem, který je zjednodušen
obdobným způsobem.

Obr. 7. Napětí na horním líci betonové desky

Napětí od ohybu pro dokonalé spřažení dřevo/beton na
vyjmutém profilu T pro betonovou desku je uvedeno na obr. 7,
horní vlákna (typ 1). Napětí ve smyku na spřahovací ocelo-
vé liště dosahují 23,5 MPa. Nejvyšší hodnoty jsou pro tuto
geometrii a zatížení podle očekávání v místech s největší
posouvající silou, tedy u podpor. Hodnoty smykových napě-
tí sledují změnu posouvající síly po průřezu. Výsledná svis-
lá deformace pro dokonalý spřažený průřez u profilu T je
–6,5 mm (typ 1 a typ 2) a pro nespřažený průřez –24,4 mm
(typ 3). 

Označení

poměr tuhosti n bb = E c/E d 2,73

průhyb elastický 
- prostý nosník [mm]

w T 6,5

maximální moment [kNm] M max 27,17

reakce v podpoře [kN] R 17,88

smykové napětí po průřezu [MPa] τ  = V a·S z/(b z·I sum) 0,35

Hodnota

Obr. 5.  Reakce na spojité desce stropní spřažené konstrukce
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Výpočty v programu ANSYS
Ve výpočetním systému ANSYS [13] byl vytvořen meto-

dou konečných prvků trojrozměrný model, jehož výřez je na
obr. 8. Tento numerický model zahrnuje vliv kontaktů jak
v oblasti kolem zabetonované ocelové lišty, tak především
v uložení betonové desky na dřevěný stropní trám. Model
byl vypočten fyzikálně lineárně a také fyzikálně nelineárně
pro beton, ocel a dřevo. U dřevěného trámu se přihlíželo
k ortotropní povaze materiálu. 

Obr. 8. Detail sítě konečných prvků ANSYS

Obr. 9. Detail sítě konečných prvků ANSYS

Křivky znázorňující tuhost zpraženého nosníku (typu E)
jsou vidět na obr. 9. Nosník byl zatížen spojitým zatížením
a vlastní tíhou. Křivky byly získány dělením celkové vstup-
ní síly do konstrukce deformací uprostřed rozpětí. Křivka
představuje tuhost, která je pak vynášena na svislou osu, na
vodorovné ose je příslušná síla působící na konstrukci.

Křivka TPT_OB (čárkovaná se dvěma tečkami) předsta-
vuje typ výpočtu E, pouze není uvažována fyzikální neline-
arita dřeva, křivka TPT_DOB_FKN (plná čára) představuje
typ E. Obě jsou si blízké. Důvodem, proč je tuhost pro křiv-
ku TPT_DOB_FKN nižší, je skutečnost, že při zahrnutí fyzi-
kální nelinearity klesá tuhost kontaktů, a tím se zvyšuje
penetrace mezi plochami a dochází k numerickému proklu-
zu. Tedy, pro přiblížení se k reálnější tuhosti ve spřažení
byla zvýšena kontaktní tuhost o jeden řád pro slepené kon-
takty mezi ocelovou lištou a dřevěným trámem. Zde bylo
vysledováno, že kontaktní tuhost pro tento typ úlohy má
významný vliv, pokud uvážíme fyzikální nelinearitu, a to
především pro ortotropně uvažované dřevo [8], [9].

Zaoblená křivka TPT_B (čárkovaná s jednou tečkou)
představuje typ E, kde je fyzikálně nelineární pouze beton.
Křivka TPT_linB (tečkovaná čára) představuje typ E, kde
jsou všechny materiály fyzikálně lineární. Obě křivky jsou si
také blízké. Cílem bylo ukázat vliv různého nastavení fyzi-
kální nelinearity na tuhost ve spřažení pro numerický model.
Vidíme, že obě křivky se blíží v tuhosti ve spřažení ke křiv-
kám TPT_OB a TPT_DOB_FKN pro zatížení rovnému při-
bližně polovině výpočtové hodnoty zatížení. Spodní křivka

TPT_DOB (čárkovaná linie) představuje typ E. Zde je vidět,
že pokles tuhosti proti výše zmíněným numerickým testům
je značný. Je to způsobeno především poklesem kontaktní
tuhosti ve slepených kontaktech dřevo/ocel. Tato křivka zná-
zorňuje nutnost přehodnotit nastavení kontaktních prvků,
nebo uvážit vliv fyzikální nelinearity dřeva, popř. dalších
materiálů.

U těchto spřažených modelů (modelů s uvážením neline-
arity betonu) nedojde k překročení pevnosti betonu v tlaku.
Byl zde vypozorován, pro plné zatížení, vznik tahových trh-
lin. Tyto trhliny však vznikly na mezi pevnosti betonu v tahu
pro nevyztužený průřez (v modelu nebyla uvážena výztuž
betonu). Pokud bychom v numerickém modelu uvážili oce-
lovou výztuž, tak trhliny v numerickém modelu vzniknou,
ale nebudou mít vliv na konvergenci výpočtu a tuhost mode-
lu (pro tuto geometrii, způsob zatížení a jeho velikost). Pro
nevyztuženou nelineárně počítanou betonovou desku (model
concrete pro konečný prvek SOLID 65) není vlivem lokální-
ho výskytu trhlin ovlivněna tuhost ve spřažení (pro tuto geo-
metrii, způsob zatížení a jeho velikost).  

Obr. 10. Pracovní diagram

Dvě křivky, které reprezentují dosažené zatížení pro fyzi-
kálně nelineární model typ G s uvážením zvýšením kontakt-
ní tuhosti, jsou na obr. 10. První (plná) představuje deforma-
ci průřezu  uprostřed rozpětí od spojitého zatížení, druhá
(čárkovaná) představuje deformaci  průřezu T uprostřed roz-
pětí od síly uprostřed. Cílem bylo zjistit, při jaké hodnotě
zatížení dojde k divergenci výpočtu a jak se v této fázi cho-
vají materiály. 

Na první pohled je patrné, že dosažené zatížení průřezu T
je vyšší pro zatížení spojitým zatížením. Vysvětlení je spo-
jeno s rozborem divergence výpočtu pro oba modely. Pro
maximální dosažené spojité zatížení a maximální dosaženou
sílu uprostřed nosníku je moment na spřaženém průřezu 
Msp = 90 kNm, pro tuto hodnotu zatížení nedosahují napětí
na oceli a dřevě hodnot, při nichž by se projevila fyzikální
nelinearita, tudíž pokles tuhosti. Oba modely při divergenci
výpočtu vykazují přibližně stejný maximální ohybový
moment (Msp = 90 kNm), a tedy i napětí na prvcích. Celko-
vé zatížení musí být vyšší na modelu se spojitým zatížením,
aby bylo dosaženo stejného maximálního ohybového
momentu. 

Jediným důvodem pro divergenci ve výpočtu zůstává di-
vergence vlivem použití kontaktů (složitá a citlivá úloha na
konvergenci) a divergence vlivem vzniku tahových napětí
překračující pevnost betonu v tahu. 

Po identifikaci stavu materiálu betonu v modelu ANSYS
byly nalezeny jen tahové trhliny. Dá se předpokládat, že
výskyt trhlin v nevyztuženém modelu vedl k divergenci při
iterování, a tudíž zde jde o limitní hodnotu zatížení pro
nevyztužený betonový průřez (fyzikální hodnota by mohla
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být vyšší, jen by to vedlo ke snížení tuhosti průřezu T vlivem
potrhání betonového průřezu, numerický model nebyl pro
konkrétně použité nastavení pevností a kritérií konvergence
schopen dále iterovat).

Shrnutí výsledků
Výsledky dosažené na numerických modelech a normo-

vým kontrolním výpočtem jsou seřazeny v tab. 4. Typy jsou
rozděleny podle fyzikální nelinearity a způsobu spojení mezi
jednotlivými komponenty. Modely ANSYS A až D jsou
fyzikálně lineární, E a F fyzikálně nelineární se zvýšenou
kontaktní tuhostí (při fyzikálně nelineárních materiálech
klesá kontaktní tuhost).

Závěr
Po porovnání výsledků výpočtů se může konstatovat, že u

modelů s kontaktními prvky leží svislé deformace pro jedno-
tlivé modely mezi dokonalým spřažením a volně loženou
deskou. Pokud budeme porovnávat deformace u normového
postupu, tak shoda (normový postup a komplexnější nume-
rické modely) je v rámci přijatých zjednodušení dobrá a dá
se říci, že zjednodušené předpoklady o chování materiálů
podle norem v oblasti používání běžných konstrukcí a jejich
zatížení v pružné oblasti jsou dostačující. Deformace u nu-
merických modelů v systému ANSYS [13] jsou celkově vět-
ší. Je to způsobeno především použitím kontaktních prvků,
zohledněním nelinearit, ortotropie dřeva a prostorovým pů-
sobením modelu. Typ E (tab. 4) pro křivku TPT_DOB_FKN
se nejvíce blíží reálnému nastavení parametrů fyzikální neli-
nearity materiálů a kontaktů podle skutečných hodnot.

Bylo zjištěno, že u trojrozměrných modelů MKP v systé-
mu ANSYS [13] s použitím fyzikální nelinearity a kontakt-
ních prvků je třeba zvýšit kontaktní tuhost. Je to z proto, že
pro fyzikální nelinearitu roste vzájemná penetrace kontaktů.
Z pohledu průběhu pracovních diagramů je chování modelu
složitější při zatěžování překročující mez kluzu oceli a pev-
nostních charakteritik dřeva a betonu. Zde již dochází ke
značnému poklesu tuhosti vlivem plastizace dřeva a poruše-
ní betonu. U použitých prostorových numerických modelů
docházelo  ke kolapsu konstrukce (vyčerpání lokální únos-
nosti) nejčastěji při prokluzu vlepené lišty mezi dřevem a
ocelovou lištou. Pro zvolený model spražené dřevobetonové
konstrukce je možné provést návrh zohledňující prokluzy ve
spojích také  s využitím ČSN EN 1995-1-1, přílohy B.

Článek vznikl za podpory projektů SP2011/74 a
SP2012/99 Studentské grantové soutěže VŠB-TU
Ostrava. 
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A B C D E F

deformace [mm] 6,483 6,5 6,765 10,664 7,06 21,004 7,557 13,772

napětí horní líc beton [MPa] –3,79 –3,73 –4,7 –4,5 –4,7 –5,157 –4,5 –5

napětí dolní líc beton [MPa] –0,86 –1,05 –1,8 0,7 –1,7 4,738 –0,8 0.40

napětí horní líc dřevo [MPa] –0,315 –0,47 –0,827 –3,8 –0,9 –7,354 –1 –5,2

napětí dolní líc  dřevo [MPa] 4,34 4,37 4,12 5,39 4,18 7,734 4,3 6,17

napětí smykové oceli [MPa] – 23 – – – 0 17 –

Model/ řešení
Normový 
výpočet

SCIA
ANSYS

Tab. 4. Porovnání deformací a napětí pro jednolivé numerické modely
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Model WEPP a jeho testování na experimentálních
plochách

Ing. Michaela KLÍMOVÁ
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Problémem zrychlené vodní eroze vlivem antropogenní

činnosti se vědci zabývají již od první poloviny minulého
století. Je dokázáno, že má za následek ekologické a ekono-
mické problémy, jako např. změny struktury půdy, odnos
nejúrodnější vrstvy, zanášení vodních toků transportovaným
materiálem, a tím zvýšení úživnosti toků či snížení zásobní-
ho prostoru vodních nádrží. Nejvíce ohrožené jsou rozsáhlé
zemědělsky využívané plochy s velkým sklonem svahu.

Na území České republiky byla v první polovině minulé-
ho století průměrná plocha obdělávaného pozemku několik
hektarů [2]. Po roce 1948, s nástupem komunistického reži-
mu a intenzifikace zemědělství, došlo ke scelování úrodné
půdy do ploch o rozloze 50 až 100 ha a rozorávání pastvin,
luk a mezí, které umožňovalo použití těžké techniky. Ná-
sledkem těchto změn a nevhodného hospodaření se rapidně
zvětšila plocha degradované půdy a objem transportovaného
materiálu. Částečný obrat k lepšímu nastal se změnou poli-
tického režimu. Rozsáhlé pozemky spravované státními
zemědělskými družstvy byly rozčleněny, o některé části se
přihlásili původní vlastníci, některé byly ponechány přiroze-
né sukcesi. 

V současné době je situace v České republice lepší, ale
stále kritická. Zrychlenou erozí je ohroženo více než 50 %
veškeré zemědělské půdy o rozloze 2,2 mil. ha [13]. Z toho
jasně vyplývá, že problém zrychlené eroze je aktuálním
tématem při ochraně přírody a krajinného rázu, a proto je
třeba se touto problematikou zabývat důkladněji. 

WEPP – Water Erosion Prediction Project
Při stanovování erozně ohrožených ploch se v současnos-

ti využívá možností výpočetní techniky, a to ve formě eroz-
ních modelů. Existuje několik běžně užívaných způsobů je-
jich dělení, a� již podle způsobu výpočtu, délky časové zá-
kladny, nebo podle velikosti řešené plochy či prostorového
měřítka [5]. Za všechny zmiňuji modely empirické, např.
velmi rozšířená a oblíbená metoda je univerzální rovnice
ztráty půdy USLE [7] nebo emipricko-konceptuální model
pro povodí SEDNET [8] či IHACRES-WQ [9], a modely
fyzikální, mezi které spadá i WEPP.

Historie vývoje modelu 
Projekt WEPP zahájil Úřad pro hospodářský výzkum

Ministerstva zemědělství Spojených států amerických
v srpnu 1985 [1]. Cílem bylo vyvinout technologii pro před-
pově
 vodní eroze, která by nahradila doposud velice rozší-

řenou metodu USLE (univerzální rovnice ztráty půdy), která
nedokázala odhadnout poměr odnosu splavenin SDR (Sedi-
ment Delivery Ratio), vypočítat povrchový odtok, určit mís-
ta, na nichž dochází ke ztrátám půdy v daném profilu, a od-
hadnout objem sedimentu ve vodní nádrži. Projekt byl vyvi-
nut tak, aby dokázal na všechny tyto otázky odpovědět a slou-
žil jako náhrada za empiricky založené modely. 

Na projektu WEPP se podílely agentury zabývající se pro-
blematikou ztráty půdy, zejména Úřad pro ochranu půdy
(SCS – Soil Conservation Service) a Hospodářský úřad
(BLM – Bureau of Land Management). Společně s Úřadem
pro hospodářský výzkum pak  definovaly uživatelské náro-
ky a požadavky. Tyto „uživatelské potřeby“ posléze určova-
ly směr při vývoji modelu. Během prvních deseti let byly
provedeny deš�ové simulace na více než padesáti experi-
mentálních plochách. Díky přenosnému deš�ovému simulá-
toru bylo možné měřit na různých místech Spojených států
a shromaž
ovat srážková a odtoková data, ztrátu půdy
a půdní vlastnosti. Tato data byla použita při vývoji predikč-
ních rovnic, pro parametrizaci modelu a testování. Mezi
základní části modulu pro svah patřil generátor počasí, hyd-
rologie povrchových vod, hydraulika povrchového odtoku,
svahová eroze, vodní bilance, růst rostlin, hospodaření se
zbytky rostlin a jejich rozklad, narušování půdy jejím zpra-
cováním a zavlažování. Model WEPP vynikal separací eroz-
ních procesů na uvolnění částic v rýze následkem překroče-
ní tečného napětí a uvolnění částic při plošném odtoku jako
výsledek intenzity deště. Dodatečně byl model schopen
simulovat transport, zrnitostní složení a ukládání sedimentu
[1]. Prototyp modulu pro svah (v89) včetně dokumentace
byl předán zástupcům uživatelských agentur v roce 1989.
Další vývoj převzal především Úřad pro hospodářský
výzkum Ministerstva hospodářství Spojených států americ-
kých, hlavním řešitelem se stal J. M. Laflen. V té době
WEPP procházel rozsáhlým testováním, hydrologickou
parametrizací a validací. Do modelu (v95.7) bylo zahrnuto
zavlažování, zimní procesy, podpovrchová drenáž, nehomo-
genní hydrologie, hydrologie otevřených koryt, eroze koryt,
sedimentace ve vodní nádrži a další. Tato verze obsahovala
i rozhraní DOS, které umožňovalo simulaci jak v modulu
pro svah, tak v modulu pro povodí. Uživatelsky příjemnější
prostředí Windows bylo vyvinuto v roce 1999. 

Vzhledem ke komplexnosti bylo nutné propojit model
s geografickými informačními systémy a využít digitální
modely terénu pro popis povodí. Roku 2001 vznikl Geo-
WEPP, který obsahuje GIS model, TOPAZ (Topographic
Parametrization), jenž vytváří odtokovou sí� z povodí,

Problémem zrychlené eroze se vědecká obec zabývá již dlouhá léta. Hledání nových způsobů popisu erozního procesu
vede ke zkoušení různých modelů. 

WEPP model and its verification on experimental sites 

The scientific community has dealt with the problem of accelerated water erosion for many years. Searching new ways
of modelling erosion processes leads to the testing of various erosion models.
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a TopWEPP pro půdní a vegetační parametry. GeoWEPP
umožňuje zjednodušit a zpřístupnit model WEPP širšímu
spektru uživatelů. Využitím prostředků GIS se částečně
odbourá zdlouhavé a obsáhlé zadávání vstupních parametrů
z klasického modelu.

Základní principy modelu
WEPP představuje novou kategorii erozních modelů. Je

postaven na principu stochastického generátoru počasí, na
základech hydrologie, infiltrační teorie, půdní fyziky, hyd-
rauliky, erozních mechanizmů a biologii rostlin [3]. Oficiál-
ně je charakterizován jako „process-based, distributed para-
meter, continuous simulation, erosion prediction model“,
což v překladu znamená geometricky dělený, kontinuální
simulační model založený na jednotlivých procesech eroze.
Distribuovanými parametry jsou např. množství a intenzita
srážek, půdní textura, parametry růstu rostlin, sklon a erodo-
vatelnost půdy. Kontinuální proto, že je možné simulovat
několik let, přičemž každý den má svou sadu vstupních kli-
matických dat. V případě, že nastane povrchový odtok, je
počítána ztráta půdy a objem odneseného sedimentu pro
danou událost. Velkou výhodou modelu je, že odhaduje pro-
storovou a časovou distribuci ztráty půdy (je možné určit
čistou ztrátu půdy pro celý svah i pro libovolný bod na
svahu). Protože jde o model založený na erozních procesech,
může být extrapolován na širokou škálu podmínek, které by
nebylo možné (prakticky či ekonomicky) testovat in natura.
Mezi základní koncepty, ze kterých WEPP vychází, patří
rozdělení erozního procesu na rýhovou a mezirýhovou erozi.
Model lze rozdělit na dvě části, a to modul pro výpočet
povodí a modul pro výpočet samostatných svahů [3].

� Modul pro výpočet povodí (Watershed application) řeší
prostor, kde převládá Hortonovský odtok [3], tzn, že  inten-
zita deště převyšuje kapacitu půdy a podpovrchový odtok je
zanedbatelný. Umožňuje spojit profily svahů s vodními toky
a nádržemi, simuluje uvolnění částic ve vodním toku, tran-
sport a ukládání sedimentu.

Obr. 1. Schéma povodí [3]

Schéma povodí na obr. 1 představuje typické povodí,
které je možné řešit pomocí modelu WEPP. Řešení sestává
ze simulace jednotlivých svahů (svah 1-5), vodních toků
(koryto 1 a 2) a vodních nádrží (I1, I2 a I3). Místa, kde je
přerušen povrchový odtok nebo kde dochází k velkým změ-
nám ve vstupních parametrech (např. jiným způsobem obdě-
lávání), se řeší zavedením prvků OFE (Overland Flow Ele-
ment). 

� Modul pro výpočet samostatných svahů (Hillslope pro-
file application) je určen pro svah bez soustředěného odto-

ku. Ve svahové aplikaci uvažuje rýhovou a mezirýhovou
erozi, transport a ukládání sedimentu, infiltraci, evaporaci
a transpiraci, tání sněhu, konsolidaci půdy, povrchový odtok,
růst rostlin, rozklad rostlinných zbytků, vliv vegetačního po-
kryvu na infiltraci a rozrušení půdního pokryvu, které má za
následek uvolnění částic. Dále pak vliv klimatu a vliv zpra-
cování půdy na půdní vlastnosti. Model pojímá prostorovou
a časovou proměnlivost reliéfu, vlastností půdy, plodiny,
využití území, drsnost povrchu svahu. Hydrologie povrcho-
vých vod je řešena Greenovou–Amptovou rovnicí pro nesta-
cionární srážky, jak ji prezentuje Chu (1978). Zpočátku je
infiltrační míra rovna velikosti srážek a v okamžiku, kdy je
infiltrační kapacita překročena, je její míra počítána rovnicí

Nsf = Ke · (1 + ——),
F

kde f je míra infiltrace [mm/h], Ns efektivní maticový poten-
ciál [mm], F kumulativní infiltrace [mm], Ke efektivní hyd-
raulická vodivost [mm/h].

Efektivní maticový potenciál je dán vztahem

Ns = (ηe – θi) · ψ,

kde ηe je dostupná pórovitost [mm/h], θi objem půdní vody
a ψ průměrné čelo zvlhčení kapilárního potenciálu [mm/h].

Rise a Nearing [4] zveřejnili citlivostní analýzu, podle
které je hydrologická část modelu WEPP nejcitlivější na
srážkové parametry (dobu trvání, intenzitu) a hydraulickou
vodivost. Současná verze umožňuje dva způsoby zadávání
efektivní hydraulické vodivosti. První je zadání průměrné
efektivní vodivosti, která se nemění v průběhu simulace,
druhou možností je nechat stanovení na modelu, který vypo-
čítá tuto hodnotu pomocí rovnic, jež vycházejí ze zrnitostní-
ho složení půdy a dalších vlastností půdy [4]. Na principu
Hortonovského odtoku, při němž intenzita deště překračuje
infiltrační kapacitu půdy, je založena většina hydrologic-
kých modelů. Ovšem v případech s vysokou hydraulickou
vodivostí půdy může být podpovrchový odtok dotován z vel-
ké části srážkovou vodou. V modelu je pro popis podpovr-
chového laterálního proudění použit kinematický model
popisující zásobu a vypouštění. Proces povrchového odtoku
je chápán jako směs plošného odtoku mezi rýhami a kon-
centrovaného odtoku v rýhách. Výpočet plošného odtoku
pak zahrnuje analytické řešení rovnice kinematické vlny
a regresní rovnice derivované z kinematické aproximace pro
řadu sklonů a délek svahů, faktor tření, třídy půdní textury
a distribuci deště. Jakmile je stanoven vrchol a doba odtoku,
je pro výpočet eroze uvažován ustálený stav na vrcholu
odtoku. Doba odtoku je počítána tak, aby se dodrželo zacho-
vání celkového objemu odtoku. Erozní rovnice jsou norma-
lizovány na průtokové množství vody a smykové napětí toku
na konci uniformního svahu, a poté jsou použity pro výpo-
čet míry uvolnění sedimentu, transportu a ukládání sedimen-
tu v každém bodu podél profilu. Čisté uvolnění půdních čás-
tic v rýze se uvažuje tehdy, kdy tečné napětí vodního toku
překročí kritické tečné napětí půdy a objem transportované-
ho sedimentu je menší než unášecí kapacita toku. Čisté uklá-
dání nastává, jakmile překročí objem sedimentu unášecí
kapacitu toku.

Uživatelské prostředí 
WEPP je komplexní model, což může být bráno jako

výhoda, ale i nevýhoda. Jeho komplexnost se odráží v počtu
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vstupních dat a parametrů. Model pro svah vyžaduje mini-
málně čtyři sady vstupních dat, zejména klimatický soubor,
svahový soubor, soubor pro půdu a soubor s informacemi
o obdělávání [6]. 

Klimatická data
Míra eroze je kromě dalších faktorů závislá na intenzitě

srážky a celkových klimatických podmínkách. Model
WEPP pro generování kontinuálních klimatických dat či
jednotlivých přívalových srážek využívá samostatného pro-
gramu CLIGEN [3]. Jeho součástí je databáze s více než 
7 000 klimatickými stanicemi z celých Spojených států.
Další možností, jak zadat klimatická data, je Breakpoint Cli-
mate File, tj. soubor, který charakterizuje srážku rozdělením
na úseky stejné intenzity. Místo, v němž se intenzita srážky
mění, je zlomový bod. Dalším z nástrojů je Breakpoint Cli-
mate Data Generator (BPCDG). Využívá klimatická data,
která poskytuje každá standardní meteorologická stanice.
Jeho použití je jednoduché, potřebná vstupní data je možné
připravit pomocí jednoduchého textového editoru. Program
BPCDG potřebuje čtyři vstupní soubory pro jeden simulova-
ný rok. První soubor obsahuje informace o srážce (den a mě-
síc, počátek a konec srážky, intenzitu dané srážky), druhý
datum, minimální a maximální teplotu, sílu a směr větru 
v 8 h a 18 h. Třetí obsahuje Juliánské dny, radiaci, teplotu
rosného bodu a konverzní tabulky pro rychlost a směr větru v
případě, že tyto informace přímo stanice neposkytuje, a čtvr-
tý soubor se jménem stanice, polohou stanice, nadmořskou
výškou a s roky, po která byla data zaznamenávána. Posled-
ní a nejnáročnější možností je připravit vstupní soubor
ručně. Musí obsahovat den, měsíc a rok měření (rok simulo-
vaného odtoku), počet „brakpoint“ bodů pro daný den, ma-
ximální a minimální teplotu, denní hodnotu sluneční radia-
ce, rychlost a směr větru a teplotu rosného bodu. 

Morfologická vstupní data
Tímto souborem uživatel definuje geometrii terénu. Je

k tomu zapotřebí délka, sklon a orientace svahu. Uživatel se
může rozhodnout mezi lineárním tvarem či křivkou, celý
svah lze rozdělit na části s různým sklonem (obr. 2).

Obr. 2. Vkládání morfologických dat

WEPP umožňuje simulovat různé typy neuniformity
svahu použitím prvku OFE (Overland Flow Elements), jenž
značí místo s homogenní půdou, plodinou a managementem.
Pro tuto verzi modelu je k dispozici maximálně deset prvků
na svah. Skutečnost, že uživatel prvek OFE využívá, musí
být patrná i v ostatních vstupních souborech (svah, půda,
management, zavlažování).

Vstupní data managementu obdělávání
Vstupní soubor obsahuje veškeré informace vztahující se

k pěstovaným rostlinám (pastviny či jednoleté a víceleté plo-
diny na orné půdě), způsobu obdělávání, střídání plodin,
počáteční podmínky apod. Po výběru požadované operace je
umožněn přístup do dalších oddílů definujících počáteční
podmínky, parametry rostlin, zpracování půdy a ostatních
operací. Avšak pro uživatele, který chce aplikovat WEPP na
jiné než americké podmínky a nemůže využít obsáhlých
databází, je soubor managementu velmi náročné vyplnit. Pro
představu o komplexnosti – v tomto oddílu je celkem 66 pa-
rametrů, z toho 21 parametrů počátečních podmínek, 12 pa-
rametrů zpracování půdy a 33 parametrů pěstovaných plo-
din. WEPP pro simulaci růstu rostlin využívá modifikaci
modelu EPIC [10], který simuluje vliv vodního a teplotního
stresu na produkci biomasy a objemu sklizně. Soubor mana-
gementu byl navržen tak, aby bylo možné upravit parametry
pro každý druh plodiny i pro jejich odrůdy. Je nezbytné
upravovat parametry s citem, protože v tomto místě může
vzniknout řada nesrovnalostí, které se pak odrazí ve výstup-
ních datech. 

Půdní data
Půdní typ je možné charakterizovat pomocí deseti vrstev

až do hloubky 1,8 m. Model sám vytváří nové vrstvy na
základě původních parametrů. První dvě jsou 100 mm hlu-
boké, všechny následující jsou pak po 200 mm (obr. 3).
Pokud se využívá prvku OFE, je nutné každý půdní typ cha-
rakterizovat, a to i stejný půdní typ. Přesné stanovení para-
metru půdy je nezbytné pro celý výpočet modelu WEPP.

Obr. 3. Možnosti půdního vstupního souboru

Mezi zadávané hodnoty patří rýhová a mezirýhová erodo-
vatelnost, kritické tečné napětí půdy, efektivní hydraulická
vodivost a počáteční hladina nasycení. Hladina nasycení je
hodnota proměnlivá v roce, výchozí je vztažena k prvnímu
simulovanému dni. Doporučená hladina nasycení je 70 %.
Hodnota albeda se udává pro suchou holou půdu a pohybu-
je se mezi 5-20 %. Počáteční stav je během výpočtu  průběž-
ně  upravován s ohledem na sníh, půdní vlhkost a vegetaci.

Výstupní soubory
Model WEPP vytváří mnoho různých výstupních souborů

– v roční detailní verzi, roční zkrácené verzi, událost po udá-
losti detailně nebo událost po události zkráceně [3]. Další
možností je určit, které výstupy chceme vidět, zda chceme
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zobrazit shrnutí pro všechny srážko-odtokové události či
výstupní soubor půdních charakteristik. 

Obr. 4. Možnosti výpočtu

Požadavky na výstupní soubory se musí definovat před
spuštěním simulace (obr. 4). Po jejím ukončení je možné
výstupy prohlédnout v textovém nebo v grafickém formátu.
Hlavní výstup „main WEPP output“ obsahuje odtokové a
erozní souhrnné informace, které mohou být znázorněny po
jednotlivých bouřkách, na měsíční, roční nebo průměrné
roční bázi. Součástí tohoto výstupu jsou odhady povrchové-
ho odtoku, eroze, transportu sedimentu a obohacení sedimen-
tu stejně jako rozmístění eroze na svahu. Program předpoví-
dá uvolnění a ukládání sedimentu v každém z nejméně sto
bodů na svahu. Pro průměrné roční hodnoty uvolnění nebo
depozice sedimentu v každém bodu se celkové sumy těchto
hodnot dělí počtem let simulace. Výstupní soubor je jasně
vymezen na dvě části – jedna pro účinky eroze v místě jejího
vzniku (dále jen on-site), druhá pro účinky mimo oblast vzni-
ku eroze (dále jen off-site). Účinky on-site obsahují průměr-
né roční odhady ztráty půdy na ploše svahu. Tato výstupní
hodnota se nejvíce podobá výsledkům rovnice USLE, která
predikuje dlouhodobou průměrnou ztrátu půdy [5]. 

Hlavní informací souhrnného výstupního souboru je veli-
kost eroze a odtoku pro celé povodí. Tyto informace mohou
být stanoveny na měsíční, roční nebo průměrné roční bázi.
Součástí výstupu je souhrn povrchového odtoku a objemu
sedimentu pro každý prvek z povodí stejně jako významné
výsledky za celé povodí – poměr odnosu sedimentu, poměr
obohacení, index specifického povrchu a rozdělení velikosti
částic sedimentu odcházejícího z plochy povodí. 

Obr. 5. Graf ztráty půdy

Hlavním grafickým výstupem je graf ztráty půdy (obr. 5).
Udává maximální ztrátu půdy z celého roku na simulovaném

profilu. Taktéž je možné vytvořit velký grafický výstupní
soubor, který lze upravovat programem, jenž umožňuje spo-
jení různých proměnných. Dalšími výstupy jsou podrobné
soubory o půdě, rostlinách, vodní bilanci, pěstovaných plo-
dinách a výnosu. Ty mohou být užitečné pro studii odezvy
modelu na specifické podmínky. Pro každý svah mohou být
ve výstupním souboru vytvořeny prostorové informace (bo-
dové hodnoty uvolnění/depozice), které při použití vykreslo-
vacího programu umožní zobrazit tvar profilu, místa uvolně-
ní částic a depozici po délce svahu. Dále je možné generovat
zkrácený souhrn informací pro každou odtokovou událost
(srážky, odtok, ztrátu půdy atd.). 

Testování modelu 
Ověřování probíhalo na experimentálních plochách neda-

leko rakouského města Mistlebach an der Zaya, které vlast-
ní a udržuje vídeňská Universität für Bodenkultur (BOKU)
již od roku 1994. Jde o tři plochy velikosti 15x3 m se sklo-
nem 12 %, od okolních ohraničené ocelovými panely. Pro
každou z nich byl zvolen jiný způsob ošetření, a to pro CT –
konvenční obdělávání, RT – redukované obdělávání (kulti-
vace pozemku na jaře), NT – bez obdělávání. V průběhu
roku byl sbírán a zaznamenáván objem povrchového odtoku
a množství odneseného materiálu. Tyto informace sloužily
jako kontrolní data pro testování modelu.  

V modelu WEPP byla připravena simulace v průběhu
kalendářního roku. Srážkové úhrny byly zaznamenávány
kontinuálně polním srážkoměrem na principu překlopné
lžičky na datalogger, který v intervalu pěti minut zazname-
nával i aktuální teplotu a čas. Společně s dodatečnými infor-
macemi od rakouského meterologického institutu ZAMG
byl vypracován vstupní klimatický soubor. Morfologická
vstupní data byla známa, pedologická byla částečně převza-
ta z půdního vstupního soubrou prof. A. Klika, vytvořeného
v roce 1994, zrnitostní složení pocházelo z ročního reportu
[11]. Časová osa managementu pocházela z webových strá-
nek Zemědělského koordinačního úřadu v Tullnu [12]. Po-
užití strojů, plodin i hnojiv se shodovalo s dokumentem

Obr. 6. Výstupní grafy pro Mistelbach
a – průběh srážek v roce, b – odtokové události

a)

b)
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z roku 2006 [12]. Chybějící data byla odhadnuta či bylo vy-
užito integrovaných databází modelu WEPP. 

Porovnání simulovaných výsledků a měřených objemů
odtoku a transportovaného materiálu proběhlo v rámci ne-
stejnoměrně dlouhých intervalů. Objem suspenze vody a od-
plavené zeminy byl z odběrového místa odvážen v nepravi-
delných intervalech. Měřené hodnoty v daném intervalu by-
ly následně přiřazeny simulované srážko-odtokové události.

Model WEPP ze vstupních dat simuloval pro daný rok
pouze tři události, které měly za následek odnos materiálu
(obr. 6). Při dalších srážkách nedošlo k erozní události, a� již
vlivem nepřekročení infiltrační kapacity půdy, nebo vlivem
vegetačního krytu, či dalších podmínek na experimentálních

plochách. Předpokládalo se tedy, že naměřený objem odto-
ku a transportovaného materiálu byl způsoben simulovanou
událostí. 

Porovnání různých způsobů obdělávání vykazovalo stejný
trend, a to nadhodnocení simulovaných dat při druhých dvou
sledovaných událostech (v červenci), což může být způsobe-
no tím, že model neumožňuje simulovat růst plevele mezi
plodinami, pouze napodobuje růst sekundární plodiny, což
se zdá nedostačující (obr. 7). Naopak mírné podhodnocení
simulace v prvním sledovaném období může být způsobeno
špatným nastavením půdních parametrů, protože první
období představuje sérii několika prudkých srážek, kdy jsou
zejména infiltrační vlastnosti půdy důležitým aspektem.
Nicméně model v porovnání celkové ztráty půdy vykázal
uspokojivé výsledky (tab. 1).

Použití modelu v našich podmínkách 
V dnešní době komplikuje použití modelu WEPP fakt, že

neexistují dostatečná vstupní data a centrální systém, který
by časem mohl nahradit vnitřní databáze modelu. Vytvoření
databází pro Českou republiku je časově velice náročný
úkol, pomineme-li finanční stránku věci. Přesto je model
možné použít, např. v Rakousku se tomu věnují již několik
let [6]. Praxí či citilivostní analýzou je možné určit, které
parametry jsou nejdůležitější. Existují univerzitní a odborná
pracoviště, která pracují s potřebnými hodnotami. Mnoho
hodnot lze získat i od zemědělských družstev nebo měřením
in-situ. Tím se však WEPP v našich podmínkách stává lokál-
ně zaměřeným modelem, a ztrácí tak možnost plošného užití
i myšlenku, která stála za jeho zrodem. 

Závěr
Zrychlená eroze je problém nejen naší generace. Výzkum

v oblasti ochrany půdy a životního prostředí před erozními
procesy a jejich důsledky probíhá několik desítek let. V sou-
časnosti poskytuje výkonná výpočetní technika rozsáhlé
možnosti v simulaci erozních procesů a transportu sedimen-

a)

b)

c)

Obr. 8. Porovnání hodnot – celková ztráta půdy

měření model měření model měření model

23. a 26.5.2010 5,07 4,77 94 2,44 2,09 85 0,48 0,32 67

17.7.2010 0,02 0,3 1 500 0 0,16 – 0 0,02 –

23.7.2010 0,14 0,61 435 0,01 0,63 6 300 0 0,51 –

celkem 6,14 5,68 93 2,68 2,88 107 0,56 0,85 152

Datum

CT RT NT

[kg/m2] porovnání 
[%]

[kg/m2] porovnání 
[%]

[kg/m2] porovnání 
[%]

Obr. 7. Porovnání hodnot dle způsobu obdělávání
a – konvenční obdělávání, b – redukované obdělávání,

c – přímé setí

Tab. 1. Porovnání způsobů obdělávání a celkových výsledků
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tů. Erozní modely se stávají stále propracovanějšími a přes-
nějšími. Mezi takové patří model WEPP. V podstatě jde
o model, který plánovanému (americkému) uživateli umož-
ňuje modelovat erozní procesy využíváním integrovaných
databází. Výstupy z modelu jsou relativně přesné. Ovšem je
to model, který je natolik důkladný a všeobjímající, že je ve-
lice težké zajistit veškerá potřebná data. Pokud by byly pře-
pracovány databáze na místní podmínky, mohl by být plat-
ným nástrojem i pro uživatele v České republice. To je však
finančně i časově velmi náročné. 
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podpůrných činností při správě budov
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Úvod
Obecně všechny organizace, a� veřejné, či soukromé, pou-

žívají budovy, majetek a služby (podpůrné služby) pro pod-
poru svých základních činností. Koordinací tohoto majetku
a služeb, využíváním řídících schopností a zapracováním
různých změn do prostředí organizace ovlivňuje facility
management její schopnost chovat se proaktivně a zajistit
všechny její požadavky.  Cílem facility managementu je
posílit – z hlediska hlavního výrobního toku – podpůrné pro-
cesy a systémy, aby i s jejich pomocí mohli pracovníci na
jednotlivých pracovištích podat lepší výkony a přispět k cel-
kovému podnikatelskému úspěchu organizace. V článku je
zpracována pouze část problematiky facility managementu.
Důraz je kladen jen na jeho část, implementace a využití
CAFM softwaru ProFM k usnadnění, zjednodušení a zpře-
hlednění správy objektu [4]. V závěru  sumarizuje výhody
jeho použití v organizaci.

Nové trendy v oblasti průmyslové výroby
Často se dnes setkáváme se zkratkou PLM (Product Life-

cycle Management), což česky chápeme ve významu řízení
životního cyklu výrobku. To mnohdy vyvolává představu,
že jde o proces, který probíhá od vývoje výrobku až po jeho
expedici k zákazníkovi. Tento proces však musí v součas-
nosti jít dále – musí nezbytně zahrnovat i servis u zákazníka
a způsob řízené likvidace produktu. 

Proces PLM má v podstatě mnoho významů a zahrnuje
vlastně integraci podnikových systémů a postupů, má za
úkol smysluplně, ve smyslu cílené strategie integrovat pra-
covníky, technologie a informace k dosažení úspěšného,
konkurenceschopného vývoje podniku. K realizaci těchto
cílů je nutné  stále častěji využívat týmovou spolupráci, digi-
talizaci a komunikační technologie, proto dnes často hovoří-
me o digitálním podniku. Definice  Spolku německých inže-
nýrů říká: „Digitální podnik je zastřešující pojem pro roz-
sáhlou sí� digitálních metod, modelů a nástrojů (včetně
simulace a 3D-vizualizace), které jsou integrovány v rámci
průběžného datového managementu.“ [1] . 

Pojmem „digitální podnik“ rozumíme především postup-
ný projektový proces, který je podporován různorodými, ale
navzájem kompatibilními softwarovými nástroji. Koncept
digitální továrny je specifický v tom, že dovoluje komplex-
ní reprezentaci reálné výroby, se všemi výrobními procesy
ve virtuálním prostředí. 

Výchova nových odborníků
V rychle se rozvíjející oblasti podnikové digitalizace pro-

cesů a systémů bude potřeba řada nových odborníků, proto
je nyní nesmírně důležité seznamovat s těmito trendy nejen
studenty vysokých škol, ale i pracovníky podniků, kteří se
s touto problematikou setkávají stále častěji. 

Touto problematikou se Katedra průmyslového inženýr-
ství a managementu Západočeské univerzity v Plzni zabývá
od roku 2005. Společně s Katedrou konstruování a Katedrou
technologie se věnuje většině činností, které zahrnuje celko-
vý životní cyklus výrobku, tedy konstrukční a technologické
přípravě výrobků i tvorbě výrobního systému pro jejich rea-
lizaci (obr. 1). Těžiště aktivit je soustředěno především do
oblastí systematického konstrukčního procesu, programová-
ní výrobních strojů a logistické podpory tvorby layoutu dílen
se silnou orientací na ergonomii a následnou simulaci navr-
žených výrobních procesů. V rámci těchto tří pracoviš� je
tedy životní cyklus výrobku zachycen od počátečních fází
návrhu výrobku až po finální fáze popisující simulaci jeho
výroby. 

V praxi se stále častěji ukazuje, že pouze tyto projektové
kroky v rámci řízení životního cyklu výrobku/produktu
nestačí. Stále více pozornosti je nezbytné věnovat i tomu, co
nepředstavuje přímý výrobní postup tvorby obchodního
artiklu, tedy správě, údržbě a inovaci stávající výrobní

Facility management představuje smluvně dohodnutý režim poskytování služeb, významově připomíná tradiční
správu budov. Článek se zabývá implementací a využitím CAFM softwaru ProFM pro zjednodušení a zefektivnění
řízení budov. 

Facility management as a tool for managing supporting activities in building management

Facility management represents a contracted mode of providing services, resembling by its concept traditional build-
ing management. The article deals with the implementation of ProFM CAFM software which simplifies and stream-
lines building management. 

Obr. 1. Product Lifecycle Management [1]
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základny. Jinak i v zaběhnuté firmě vznikají stále častěji
nejasnosti, stres a mnohdy i chaos. Právě minimalizací těch-
to nežádoucích účinků se zabývá další oblast digitálního
podniku, která je zaměřena na správu a řízení majetku, což
je ve světě označováno jako facility Management. 

Facility management
Obecně všechny organizace vyuužívají budovy, majetek a

služby (podpůrné služby) pro podporu svých základních čin-
ností. Koordinací majetku a služeb, využíváním řídících
schopností a zapracováním různých změn do prostředí orga-
nizace ovlivňuje facility management její schopnost chovat
se proaktivně a zajistit všechny její požadavky. To se též
provádí za účelem optimalizace nákladů a provozu majetku
a služeb.

Hlavní přínosy uplatnění facility managementu v organiza-
cích:

– jasná a přehledná komunikace mezi stranou poptávky a
stranou nabídky prostřednictvím pověřených osob, které
představují jednotné styčné body pro všechny služby,
které jsou stanoveny ve smlouvě;

– nejefektivnější využití synergií napříč různými službami,
které pomůže zvýšit výkonnost a snížit náklady společ-
nosti;

– jednoduchý a zvládnutelný koncept interních a externích
odpovědností za služby, založený na strategických roz-
hodnutích, které vedou k systematickému insourcingu a
outsourcingu pracovních činností;

– snížení konfliktu mezi interními a externími dodavateli
služeb;

– integrace a koordinace požadovaných podpůrných služeb;
– přehledná znalost a informace o úrovni služeb a nákla-

dech, která pak může být jasně prezentována konečným
uživatelům;

– zvýšení trvalé stability organizace uplatněním principů
dlouhodobé životnosti zařízení [3].

V současnosti dochází k neustálému rozvíjení facility
managementu ve všech evropských zemích. Z toho vyplývá,
že všechny veřejné i soukromé organizace využívají jeho
služby pro podporu hlavních činností organizace. Facility
management ovlivňuje schopnost společnosti konat proak-
tivně a splnit všechny požadavky koordinací majetku a slu-
žeb využíváním manažerských zručností a zpracováním
mnohých změn v prostředí [4].

Facility management lze charakterizovat třemi vzájemně
propojenými oblastmi [6]: 

– pracovníci, tj. lidské zdroje a sociologické aspekty, 
– pracovní procesy, tj. výkony a financování, 
– pracovní prostory, tj. architektura a engineering.

Na samotnou výkonnost však působí mnoho dalších vněj-
ších faktorů, např. stav hospodářství, změny trhů a chování
zákazníků, omezený přístup ke vhodným technologiím. 

První dvě oblasti (pracovníci a procesy) jsou stejné ve
všech řízených procesech. Vždy jde o soubor činností zajiš-
�ovaný nebo určený pro skupinu osob. Pro facility manage-
ment je však specifická právě třetí oblast, označená jako
„prostory“. Řídí především činnosti určené k optimálnímu
využití prostor v objektu. Nejsou tím míněny všechny čin-
nosti propojené s prostorem, ale jen ty, díky nimž se může
zvyšovat kvalita prostoru a podporují jeho optimální využi-
tí. Na základě výše uvedeného lze definovat základní cíl
facility managementu, a to posílit – z hlediska hlavního

výrobního toku – okrajové procesy a systémy, aby i s jejich
pomocí mohli pracovníci na jednotlivých pracovištích podat
lepší výkony a přispět k celkovému podnikatelskému úspě-
chu organizace.

Všechny organizace si automaticky zajiš�ují činnosti,
které jsou nutné pro její správnou funkčnost. Nové firmy na
trhu nebo malé firmy mají vše relativně jednodušší a částeč-
ně průhlednější. Postupným rozšiřováním firmy začíná být
funkčnost stále složitější a stále více prvořadou záležitostí.
Je samozřejmostí, že optimalizace základních činností probí-
há kontinuálně, je stále v zorném poli vedení firem. Často
jsme však svědky trestuhodného přehlížení efektivnosti pod-
půrných činností. Ty zajiš�ují zázemí, což převážně zname-
ná, že zajiš�ují prostředí, ve kterém pracují zaměstnanci, a�
generální ředitel, či pomocný skladník. Ti všichni potřebují
mnoho zásadních či nevýznamných služeb a pomocí, aby se
mohli plně věnovat činnosti, kterou mají v popisu práce.
Facility management má za úkol jim toto vše zajistit v podo-
bě, která je nákladově optimální, pro pracovníka nejpříjem-
nější, legislativně a formálně regulérní, ekologická a energe-
ticky efektivní a která odpovídá firemním standardům [3].

Uplatnění v průmyslovém podniku
Teoreticky jsou věci jako obvykle celkem jasné. Praxe

průmyslových podniků však ukazuje, že při správě majetku
a jeho údržbě se stále ještě používá mnoho tradičních metod.
Neznalost profesních odborných pracovníků pak přirozeně
přináší nedokonalost a neefektivnost procesů správy majet-
ku. Důležité informace se velmi často nacházejí pouze v hla-
vách služebně starších a zkušených pracovníků, a  proto je
velkým nebezpečím, že s jejich odchodem do důchodu či do
jiného podniku se obvykle ztrácejí. 

Ne vždy je dostatečná podpora ze strany vrcholového
managementu, negativně se projevuje, že pracovníci zajiš�u-
jící potřebné procesy přísluší z různých legislativních a
organizačních důvodů pod různé vedoucí, což může vést
k situaci, kdy obrazně „pravá ruka neví, co dělá levá“. Jas-
ným důsledkem je následně to, že není vyvíjen tlak na sjed-
nocení dílčích pomocných softwarových produktů a samo-
zřejmě na zavedení nových softwarových produktů. Jakáko-
liv integrace v oblasti facility managementu začíná vždy
daty prostoru (prostorový pasport), majetku (technický pas-
port) a jednotlivých prvků a dílů objektů (stavební pasport).
U většiny podniků bývá rozsah generelu, areálů, množství
objektů a ploch a na nich umístěných strojů, technologií,

Obr. 2. Podnikový informační systém [4]
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zařízení, vybavení a inventáře tak velký, že tabulkové edito-
ry nepostačují.  Data jdou do statisíců položek, a to již vyža-
duje specializované softwarové produkty, označované jako
CAFM, které již mají své pevné místo v celopodnikovém
informačním systému (obr. 2).

Ve světě i u nás již existují softwarové balíky, které dovo-
lují nad nejrůznějšími daty uloženými v databázi vyvolávat
nejrůznější sestavy podle potřeb managementu. Bez pořádku
v datech a jejich sběru není možné očekávat efektivnost ani
u relativně drahého systému. Pokud však existuje, je možné
provádět efektivní management a dosáhnout značných
úspor. Stejně tak i řádná evidence inventáře, harmonogram
údržby, pořádek ve smlouvách, ale i klíčích, jsou oblasti
s ekonomickým potenciálem.

Z uvedeného je patrné, že udržet pořádek ve všech datech
o movitém i nemovitém majetku v podniku je nemyslitelný
bez efektivní softwarové podpory. Důležité je, že na trhu již
existuje řada společností, které se problematikou facility
managementu profesionálně zabývají a jsou schopné zájem-
cům nabídnout široké portfolio služeb. 

Softwarová podpora 
Záběr facility managementu je značně rozsáhlý a musí

pracovat s obrovským množstvím dat  vázaných v nejrůzněj-
ších oblastech. V řadě podniků proto stoupají náklady na
údržbu a správu při obhospodařování majetku. Není v lid-
ských silách bez využití výpočetní techniky transparentně a
komplexně v průběhu celého životního cyklu udržovat a ob-
hospodařovat s minimálními náklady veškeré procesy spočí-
vající v optimální integraci lidí, procesů, technologií a nej-
různějších lokalit.

Computer Aided Facility Management (CAFM) je progra-
mový systém pro správu podpůrných procesů, založený na
grafickém znázornění správy prostor (CAD) se silnou data-
bázovou informační podporou. Cílem jeho využívání je
zefektivnit podpůrné provozy, přesně adresovat nákladové
položky a vytvářet informační bázi pro rychlé rozhodování
managementu společnosti. Není proto divu, že se řada spo-
lečností rozhodla tuto situaci řešit tvorbou podpůrných pro-
gramů. Jako vždy šlo v počátcích o různá ostrůvková řešení,
která se v průběhu času integrovala do stále větších a kom-
plexnějších balíků podpory facility managementu. U nás je
pravděpodobně nejrozšířenějším programem Archibus,
který má českou implementaci a je implementován řadou
firem. 

ProFM
Na pracovišti autorů článku se využívá novější produkt

ProFM německé společnosti Projecteam AG, která se zabý-
vá projektováním podniků a nabízí služby v širokém rozsa-
hu (ideové koncipování řešení, plánování a projektování,
realizace projektu a staveb). Je vcelku pochopitelné, že
zákazníkům nabízí i vlastní služby v následné etapě správy
nové investice při jejím provozu a údržbě,  při změně účelu
pozemků, staveb, zařízení a strojů. Rozsah projektových slu-
žeb je komplexní pro řadu odvětví [8] jako jsou:

– obce a komunální podniky,
– průmysl a industriální parky,
– nemocnice a sociální zařízení,
– nemovitosti a bytové hospodářství,
– obchod a řemesla, obchodní parky,
– dopravní podniky.

Analytické metody jsou využívány ke zjištění rozsahu a
potřeb organizace a postupně jsou navrhována řešení problé-

mů s provozem, správou a údržbou s cílem snížit současné
náklady. Na míru vytvořené koncepty a projekty jsou
následně podpořeny implementací modulárního programu
charakteru CAFM včetně školení. 

ProFM® je moderní software pro správu budov, vhodný
pro všechny typy organizací. Je uživatelsky přívětivý, gra-
ficky orientovaný CAFM systému s úplnou integrací Auto-
CAD s přímým napojení na databázi Oracle [8]. Modulární
konstrukce softwaru nabízí velkou flexibilitu a může být
použit pro všechny typy podnikání. Zahrnuje všechny tech-
nické, obchodní a infrastrukturní procesy. Software se sklá-
dá z  řady provázaných modulů, které spravují jednotlivé
oblasti FM a jsou různě vzájemně propojené (obr. 3).

Obr. 3. Moduly programu ProFM [1]

Pilotní projekt
V lednu 2012 se na Katedře průmyslového inženýrství a

managementu rozběhl projekt zabývající se facility manage-
mentem a byl instalován CAFM software ProFM. Grafická
prezentace budovy je na obr. 4. Vidíme základní půdorys v
AutoCADu, barevně odlišené plochy v ProFM a 2D a 3D
prezentaci v softwaru VisTable [5]. 

Obr. 4. Grafická prezentace budovy [5]
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Software ProFM umožňuje pro potřeby facility manage-
mentu přehledně graficky odlišit typ prostorů v budově.
Každému typu (chodba, kancelář, učebna, dílna, hala  atd.)
je podle normy přirazena odlišná barva (obr. 5). Dále je do
každé místnosti možné vložit údaje: 

– inventář,
– personál,
– rozloha,
– typ místnosti (chodba, kancelář, učebna, dílna, hala),
– počet zaměstnanců,
– klíče,
– různé dokumenty, např. životopis, fotografie, obrázky,

videa, popř. textové dokumenty.

Obr. 5. Typy pracoviš� [5]

Obr. 6. Vložené údaje o pracovišti
Většina modulů ProFM je tvořena formou tabulek, ve kte-

rých jsou vidět implementovaná data. Příkladem může být
modul „Správa ploch“. Každá plocha v budově zadaná do
modulu „Inventář“ obsahuje číslo, velikost, klasifikace, pod-
třídu, status, poslední změnu, závod, budovu a poschodí.
Zobrazované údaje je možné filtrovat a podle požadavků
zákazníka měnit (obr. 7).

Obr. 7. Modul „Správa ploch“

Dalším cílem bylo graficky převést spravovaný objekt do
3D prostředí. Nástroj VisTable slouží jako podpůrná aplika-
ce pro statický návrh výrobních systémů. Tento software je
charakterizován zvláště snadným obsluhováním. Nicméně
zahrnuje aplikace, které usnadní práci a rozhodování při
návrhu dispozice pracoviš� a celého výrobního layoutu, ale i

při návrhu ostatních prostor, jako jsou kancelářské, veřejné
atd. V aplikaci jsou podporovány především aktivity:

– interaktivní návrh dispozičního řešení v projektovém
týmu,

– vytváření analýzy toku materiálu,
– pružnou adaptaci výroby na komerční a inovační změny,
– týmově propracované detailní návrhy prostorových struk-

tur,
– přezkoušení a dodržení minimálních vzdáleností,
– vyhodnocení dispozičního řešení (layoutu).

Dvojrozměrný model jednotlivých místností a celého
spravovaného objektu byl následně převeden na trojrozměr-
ný. Ukázka jedné místnosti je na obr. 8.

Obr. 8. Model místnosti v 2D a 3D

Obr. 9.  Ukázka prostorového zpracování
(porovnání reality s modelem)

Shrnutí
– Uvolnění kapacit hlavnímu předmětu podnikání řízením

všech podpůrných činností jedním dodavatelem facility
služeb – komparativní výhoda;

– získání výhody nízkých nákladů v celém hodnotovém
řetězci – konkurenční výhoda (obr. 10);



STAVEBNÍ OBZOR 9/2012 287

– zeštíhlení organizační struktury – multidisciplinární pří-
stup;

– odpovědnost za zajištění podpůrných činností přechází na
jednoho dodavatele, nastavení jednotného systému hod-
nocení účinnosti a efektivnosti;

– snížení počtu vlastních pracovníků – celkové úspory na
plánovaných mzdách;

– zvýšení kontroly a prověření spektra podpůrných činností
– objevení rezerv (prostorové, procesní);

– možnosti analýzy podpůrných procesů důsledným kontro-
lováním režijních nákladů;

– zlepšení pracovního prostředí;
– zkvalitnění služeb uvnitř organizace potlačením nerenta-

bilních činností;
– zvýšení EDI (elektronické výměny dat) a interaktivní komu-

nikace, nalezení nových možností využití nemovitostí.

Závěr 
Neustále se zvyšující požadavky na kvalitu prostředí

v budovách, jakož i na kvalitu okolního vnějšího prostředí,
vyvolávají potřebu správně navrhovat budovy, které by
vyhovovaly a splňovaly požadavky norem na vnitřní pro-
středí. Facility management je profese, která zahrnuje něko-
lik disciplín, aby zajistila funkčnost zastavěného prostředí

tím, že spojuje lidi, místa, procesy a technologie. Pro řízení
podpůrných procesů je kvalitní a stále aktuální komplexní
agenda klíčovou záležitostí. Procesy podpůrných činností
jsou vždy postaveny nad daty o prostoru, majetku, případně
se mohou týkat i jednotlivých konstrukčních prvků a dílů
objektů. Právě moderní software, jako je např. ProFM,
usnadňují, zjednodušují a zpřehledňují správu objektů a
napomáhají k udržení standardů facility managementu.

Článek vznikl za podpory projektu č. SGS-2012-063
„Integrovaný návrh výrobního systému jako metapro-
duktu s multidisciplinárním přístupem a využitím prvků
virtuální reality“ řešeného v programu Interní grantové
agentury a Motivačního systému, části POSTDOC,
Západočeské univerzity v Plzni.
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Právní úprava stavebního využití vedlejších 
energetických produktů ze spalování uhlí 

Ing. Blanka HANSLIANOVÁ
VUT v Brně – Fakulta stavební

Úvod
Obecným trendem v hospodářsky vyspělých státech je

snaha o využívání co největšího množství odpadů jako dru-
hotných surovin s cílem omezit nutnost jejich likvidace na
skládkách. Tato tendence je zvláš� aktuální v oblasti energe-
tiky, kde při provozu elektráren a tepláren spalujících uhlí
vzniká obrovské množství vedlejších energetických produk-
tů – popílku a strusky. V provozech odsiřujících spaliny
mokrou vápencovou vypírkou vzniká jako další energetický
produkt energosádrovec. Nejúčelnějším a nejrozvinutějším
způsobem využívání popílku, strusky a energosádrovce jako
druhotných surovin je jejich uplatnění ve stavebnictví, bu

jako samostatného materiálu, nebo jako složky stavebních
hmot. 

Aby jednotlivé vedlejší produkty spalovacího procesu
(popílek, struska, energosádrovec) mohly být kvalifikovány
jako stavební výrobky nebo součásti výrobků pro stavebnic-
tví, musí vyhovovat obecně platným právním předpisům
nebo individuálně stanoveným technickým požadavkům.
Dále popsané právní předpisy určují pravidla především pro
výrobce vedlejších energetických produktů, je však žádoucí,
aby se v problematice pro uvádění těchto produktů na trh a
zajiš�ování kontroly jejich jakosti orientovali i stavební
odběratelé.

Obecné právní předpisy
Základním právním předpisem, který určuje podmínky

schvalování a využívání výrobků v národním hospodářství,
je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále také
„zákon“). Jeho náplní je stanovení podmínek pro tvorbu
norem a technických předpisů, definování povinností výrob-
ců a dovozců při uvádění výrobků na trh, popis organizace
státního zkušebnictví a určení předepsané formy posuzování
shody vlastností výrobků se stanovenými požadavky včetně
zásad pro certifikaci výrobků a stanovení povinností autori-
zovaných a akreditovaných osob.

Zákon se soustře
uje především na výrobky, které by
mohly ohrozit „oprávněný zájem“, čímž se rozumí podle § 1
odst. a) tohoto zákona „zvýšená míra ohrožení zdraví nebo
bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí“. Pro

výrobky, které představují ohrožení oprávněného zájmu,
zavádí zákon pojem „stanovené výrobky“.

Podle § 12 odst. 3 zákona „upraví vláda pro jednotlivé
skupiny stanovených výrobků podmínky jejich uvádění na
trh v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného
nebezpečí, spojeného s jejich užíváním prostřednictvím sou-
boru svých nařízení“. Realizací tohoto ustanovení byl vznik
souboru jedenácti nařízení vlády, vypracovaných pro jedno-
tlivé oblasti národního hospodářství v roce 1997. Pro oblast
stavebnictví je v současnosti určeno nařízení vlády č. 163/
/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybra-
né stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále také
„nařízení vlády“). Jeho hlavní náplní je definování postupů
pro hodnocení shody vlastností výrobků s předepsanými
požadavky.

Pro posuzování shody vlastností výrobků se stanovenými
požadavky je v závislosti na míře rizika spojeného s jejich
používáním na stavbách stanoveno několik částečně odliš-
ných postupů, a to podle:

§ 5 – certifikace (podle § 5a certifikace bez zkoušek při do-
hledu),

§ 6 – posouzení systému řízení výroby,
§ 7 – ověření shody,
§ 8 – posouzení shody výrobcem.

Nejvyšším stupněm posuzování shody, který je předepsán
pro výrobky s větší mírou rizika ohrožení oprávněného
zájmu, je postup podle § 5 – certifikace. Podle § 10 nařízení
vlády lze náročnějším postupem posouzení shody podle § 5
nahradit postupy posuzování shody podle § 6 až § 8. 

Stanovené výrobky
Soubor stanovených výrobků pro všechny oblasti staveb-

nictví je podrobně specifikován v příloze č. 2 nařízení vlády.
Z vedlejších energetických produktů (popílek, struska, ener-
gosádrovec) jsou do tohoto souboru zařazeny pouze některé
výrobky, jejichž materiálovou bází nebo dílčí složkou je
popílek ze spalování uhlí. Jmenovitě jsou to tyto druhy
výrobků:
– popílek do betonu (část 1, skupina výrobků 3, postup

posuzování shody podle § 5),
– popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozo-

Článek by měl přispět k objasnění právních předpisů týkajících se využívání těchto produktů ve formě výrobků nebo
jejich složek ve stavebnictví. Přibližuje činnost certifikačních orgánů a jejich úlohu při uvádění na trh výrobků, pro
jejichž uplatnění neexistují české nebo evropské technické normy. 

Legal regulations concerning the utilization of coal combustion by-products 
in civil engineering

The paper should contribute to the clarification of legal regulations concerning coal combustion by-products as pro-
ducts or as components of products in civil engineering. The paper clarifies the activities of certification bodies and
their role in the launching of products whose utilization is not covered by Czech or European technical norms to the
market. 
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vek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komuni-
kací (část 9, skupina výrobků 11, postup posuzování
shody podle § 6),

– popílky a směsi s popílkem pro násypy a zásypy pro stav-
by mimo pozemních komunikací (část 9, skupina výrobků
12, postup posuzování shody podle § 5).

Ze souboru stanovených výrobků byla poslední novelou
vyřazena struska. Energosádrovec z odsířovaných provozů
nebyl a není v souboru stanovených výrobků vůbec uveden,
zvláštní místo zaujímají výrobky pro rekultivace povrcho-
vých dolů a báňských provozů. Do souboru byly zařazeny
tyto skupiny výrobků: 

– zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých
důlních děl zasypáním (část 9, skupina výrobků 13),

– granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báň-
ských provozů,

– granulát a aditivovaný granulát z výsypek povrchových
dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti, 

– granulát pro rekultivace báňských výsypek (část 9, skupi-
na výrobků 14).

Materiálovou bázi těchto stavebních výrobků, které svou
povahou patří spíše do oblasti báňských činností, tvoří pře-
vážně popílek, struska, případně energosádrovec. Dodávají
se většinou ve formě zavlhlých, výjimečně i suchých směsí. 

Normy pro využití vedlejších energetických
produktů pro stavební účely

V § 2, odst. 1 nařízení vlády je definována úloha platných
technických norem pro stavebnictví a uvádění výrobků na
trh: „Pokud jsou základní požadavky na výrobky konkretizo-
vány českými technickými normami, které Úřad pro technic-
kou normalizaci, metrologii a zkušebnictví určí k tomuto
nařízení (dále „určené normy“) a vlastnosti výrobků jsou s
těmito normami v souladu, má se za to, že jsou základní
požadavky splněny.“

České technické normy
Současně platný soubor státních norem pro stavební vy-

užití popílku se člení se na dva dílčí soubory, a to týkající se:

� popílku z vysokoteplotního spalování uhlí, který
obsahuje:
– kmenovou ČSN 72 2071 Popílek pro stavební účely.

Společné vlastnosti, požadavky a metody zkoušení;
– soubor dílčích norem ČSN 72 2072 pro jedenáct vybra-

ných technických směrů: 

Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin 
Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt
Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí
Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených

výrobků
Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu
Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spéká-

ním
Část 7: Popílek pro stavbu pozemních komunikací
Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za stu-

dena a urychleně vytvrzovaného
Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken
Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky
Část 11: Popílek pro ostatní využití 

� fluidních popelů a popílků, který obsahuje: 
– kmenovou ČSN 72 2080 Fluidní popel a popílek pro

stavební účely. Společná ustanovení, požadavky a me-
tody zkoušení;

– soubor dílčích norem ČSN 72 2081 pro šestnáct vybra-
ných technických směrů stavebního využití popelů a
popílků z fluidního spalování:

Část 1: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu leh-
kých popílkových směsí

Část 2: Fluidní popel a fluidní popílek pro popílek pro
výrobu popílkových směsí se zrnitým plnivem

Část 3: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu vib-
rovaných a vibrolisovaných výrobků

Část 4: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu póro-
betonu

Část 5: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umě-
lého zrnitého plniva za studena

Část 6: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umě-
lého zrnitého plniva beztlakým propařováním

Část 7: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umě-
lého zrnitého plniva autoklávováním

Část 8: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umě-
lého zrnitého plniva spékáním

Část 9: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu
suchých maltových směsí

Část 10: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu spe-
ciálních tmelů

Část 11: Fluidní popel a fluidní popílek pro ostatní vyu-
žití

Část 12: Fluidní popel a fluidní popílek pro stavbu
pozemních komunikací

Část 13: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu mal-
tovin

Část 14: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu
cihlářských pálených výrobků

Část 15: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu
minerální vlny

Část 16: Fluidní popel a fluidní popílek pro asfaltové
směsi

Uvedené české technické normy pro vybrané směry sta-
vebního využití popílku z vysokoteplotního spalování i
popela a popílku z fluidního spalování Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a zkušebnictví schválil, ale nezařadil
je do seznamu norem určených ve smyslu § 2, odst. 1 naří-
zení vlády. Normy pro stavební využití popela a popílku
z fluidního spalování mají pouze předběžný charakter.
Vzhledem k tomu je přípustné, aby při schvalování konkrét-
ních výrobků v procesu posuzování shody upřesňovaly auto-
rizované osoby některé vlastnosti výrobků podmiňující
jejich bezpečné uvedení na trh.

Evropské normy
Podle § 4a zákona se harmonizovanou českou technickou

normou stává taková norma, která přejímá plně požadavky
stanovené evropskou normou nebo harmonizačním doku-
mentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako
harmonizovanou evropskou normu.

Současně platné evropské normy, převzaté do české nor-
mativní soustavy, se omezují stejně jako české technické
normy na stanovení pravidel pro vybrané směry využití
popílku ze spalování uhlí pro stavební účely. Nejpodrobněji
jsou vypracována pravidla pro využití popílku jako aktivní
složky do betonu, malt a injektážních malt v české verzi
evropských norem:

ČSN EN 450-1 + A1 Popílek do betonu – Část 1: Definice,
specifikace a kritéria shody, 

ČSN EN 450-2 Popílek do betonu – Část 2: Hodnocení
shody.
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Pro využití popílku jako fileru (neaktivní složky) je urču-
jícím podkladem evropská ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo
do betonu. Pro využití popílku jako složky pro výrobu
cementu je směrodatným podkladem evropská ČSN EN
197-1 Cement. Složení, specifikace a kritéria shody cemen-
tů pro obecné použití.

V roce 2008 byl do české normativní soustavy začleněn
soubor evropských norem pro směsi stmelené hydraulický-
mi pojivy, které se uplatňují při výstavbě komunikací, letišt-
ních a jiných dopravních ploch (soubor evropských norem
ČSN EN 14 227). Pravidla pro využití popílku ze spalování
uhlí jako složky směsí stmelených hydraulickými pojivy
jsou stanovena v dílčích normách:

Část 3: Směsi stmelené popílkem,
Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy,
Část 14: Zeminy upravené popílkem.

Všechny evropské normy upravující využití popílku ze
spalování uhlí pro vybrané stavební výrobky jsou začleněny
do české normativní soustavy jako normy určené. Technic-
ké požadavky na výrobky, stanovené v těchto normách, platí
v procesu posuzování shody autorizovanými osobami bez
dalších výjimek a změn. 

Stavební využití strusky z elektrárenských a tepláren-
ských provozů není normativně pokryto ani v českých, ani v
evropských technických normách. Jediná dlouhodobě platná
ČSN 722 050 „Škváry pro škvárový beton“ z roku 1960 byla
zrušena.

Pro stavební využití energosádrovce z odsířených provo-
zů rovněž neexistují české ani evropské technické normy.

Schvalování výrobků, 
pro něž normy neexistují 

Dosud zpracované české a evropské technické normy
nepokrývají všechny směry stavebního využití popílku,
dokonce ani ty směry, které jsou specifikovány v příloze č.
2 nařízení vlády v souboru stanovených výrobků. 

Neexistence českých ani evropských technických norem
pro účelné směry stavebního využití vedlejších produktů ze
spalování uhlí však není překážkou pro jejich uvádění na trh.
Postup v těchto případech upravuje § 2, odst. 2 nařízení
vlády: „V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na
trh výrobek, přičemž požadavky na tento výrobek nejsou
plně obsaženy v určených normách, nebo pokud takové
normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska
určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky,
které se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá
výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem,
zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností

výrobku autorizovanou osobou  podle § 3.“. Na základě
technických zjištění vydá autorizovaná osoba stavební tech-
nické osvědčení, provede hodnocení shody a vydá výrobci
certifikát (posouzení podle § 5 nařízení vlády) nebo přede-
psaný dokument pro ostatní typy posouzení shody (podle 
§ 6 až § 9). 

Soubor pověřených autorizovaných osob pro jednotlivé
výrobní oblasti stanoví Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví. Pro oblast stavebních
výrobků, jejichž rozhodující nebo dílčí materiálovou bází
jsou vedlejší produkty ze spalování uhlí, je jako autorizací
nejčastěji pověřována státní zkušebna Technický a zkušební
ústav stavební Praha, s. p. (autorizovaná osoba č. 204). 

Pro ty směry využití popílku, které jsou deklarovány v pří-
loze č. 2 nařízení vlády jako stanovené výrobky, ale poža-
davky na ně nejsou obsaženy v existujících technických nor-
mách, vydává tato autorizovaná osoba doplňující technické
podklady, tzv. Technické návody pro činnost autorizova-
ných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení č. 312/2005
Sb. Účelem je zajistit jednotný postup autorizovaných osob
při posuzování shody. Jsou registrovány a archivovány Úřa-
dem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušeb-
nictví. 

Pro oblast stavebních výrobků, jejichž materiálovou bází
jsou vedlejší produkty spalování uhlí a využívají se v báň-
ských provozech a pro rekultivaci povrchových dolů, zajiš-
�uje certifikační činnost, stanovení požadovaných vlastností
a dohled nad certifikovanými výrobky převážně akreditova-
ná osoba č. 242 – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most.

Závěr
Z předchozího textu vyplývá, že v normotvorné oblasti se

doposud soustředila pozornost téměř výhradně na stanovení
technických a legislativních podmínek pro stavební využití
popílku ze spalování uhlí. V současnosti má však velmi
významné využití energosádrovec, zejména pro výrobu sád-
rových desek a jako regulátor tuhnutí cementu. 

Existuje tak rozpor mezi legislativním pokrytím využití
jednotlivých energetických produktů ze spalování uhlí ve
stavebnictví a jejich skutečným či potenciálním využíváním.
Absence normativních podkladů pro využití vedlejších ener-
getických produktů, které není normativně pokryto, zejména
se to týká strusky a energosádrovce, však nemusí být z legis-
lativního hlediska bariérou pro rozvoj jejich uplatnění ve
stavebnictví. Právní předpisy usměrňující činnost státních
zkušeben jsou dostatečně propracovány, aby umožnily sta-
novit vlastnosti a podmínky použití jak pro doposud známé,
tak i pro nově vznikající aplikace vedlejších energetických
produktů.
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