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Zatížení budovy při přistání vrtulníku 
na střešní konstrukci heliportu

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

Ing. Daniel MAKOVIČKA
Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora

Úvod
Heliporty pro přistávání vrtulníků jsou zpravidla budová-

ny na střechách nemocnic, aby doprava nemocných byla co
nejefektivnější. Pro návrh heliportu a posouzení účinků,
zejména při přistání vrtulníku na dynamickou odezvu celé
konstrukce budovy, jsou v normách uváděna pouze velmi
stručná doporučení. Konkrétně jde o eurokód [1] a dnes již
neplatnou normu o zatížení ČSN 73 0035 [2]. Cílem článku
je posouzení přibližnosti normových podkladů, týkajících se
velikosti zatížení vrtulníku o vzletové hmotnosti 3,5 t, a
porovnání s odhadem velikosti dynamických sil, které vzni-
kají při jeho dosednutí (dopadu) z malé výšky na konstrukci
heliportu. Trojrozměrný výpočetní model budovy byl využit
ke stanovení jejího frekvenčního naladění a tuhosti helipor-
tu se spolupůsobící konstrukcí budovy. 

Analýza sil působených přistáním vrtulníku byla použita
pro nově navrhovanou konstrukci budovy s heliportem na
střeše (obr. 1). Budova má jedno podzemní a čtyři běžná

nadzemní podlaží. Páté nadzemní podlaží, bezprostředně
pod deskou heliportu, je snížené a je určeno jen pro tepelnou
izolaci a technické účely. Jeho světlá výška je v jednotlivých
částech půdorysu odlišná, v rozmezí 1 250 až 1 800 mm. 

Deska heliportu je navržena jako železobetonová, kruho-
vá ∅ 30 m a tlouš�ce 350 mm. Stropní desky z betonu
C30/37 mají tlouš�ku 270 mm a jsou prefabrikované s mono-
litickou dobetonávkou. Sloupy jsou prefabrikované z betonu
C45/55 se skrytými hlavicemi. Vnitřní ztužující stěny a ob-
vodové stěny v podzemním podlaží jsou provedeny z beto-
nu C25/30.

Prostorové ztužení celé budovy zajiš�ují vnitřní stěny stej-
né tlouš�ky jako sloupy, mezi nimiž je stěna umístěna, tedy
500 mm v 1. PP a v 1. NP a 400 mm ve 2. NP a ve vyšších
podlažích. Budova je založena na základové desce tlusté 
600 mm, podepřené pilotami.

Dynamický účinek přistání vrtulníku
Pro analýzu účinků přistání vrtulníku uvažujme vrtulník

se vzletovou hmotností m = 3,5 t. Podle ČSN EN 1991-1-7
([1], čl. 4.7) je ekvivalentní svislá statická síla Fd, odpovída-
jící dynamickému zatížení od vrtulníku stanovena vzorcem

Fd = C √
⎯
m , (1)

kde C je 3 kN kg–0,5, m je hmotnost vrtulníku [kg]. Tedy pro
uvažovaný vrtulník je Fd = 177,5 kN.

Podle starší, dnes již neplatné ČSN 73 0035 [2], se ekvi-
valentní svislé statické síly rozdělovaly pouze do dosedací
plochy dvou předních kol podvozku (obr. 2), na který půso-
bí síly od tíže uvažovaného vrtulníku, v našem případě 
V1 = 14 kN. Síly v dosedací ploše zadního kola V2 = 7 kN se
při přistání podle normy neuvažovaly. Pro stanovení ekviva-
lentních sil F1 v místě předních kol podvozku se uvažoval

Článek je věnován stanovení zatížení heliportu budovy při přistání vrtulníku. Je porovnáno ekvivalentní dynamické
zatížení předepsané eurokódem [1] a starší, již neplatnou českou normou [2], s výsledky odezvy při použití
zjednodušené teorie rázu těles. Při stanovení ekvivalentního zatížení byl brán v úvahu vliv nešetrného přistání vrtul-
níku na desce heliportu, frekvenční naladění budovy včetně desky heliportu a vliv kontaktu s deskou heliportu
prostřednictvím součinitele restituce. Na příkladu konkrétní konstrukce jsou dokumentovány postupy výpočtu a z toho
vyplývající konzervativnost eurokódu při stanovení zatížení od reálných účinků přistání. 

Building’s loading during a helicopter landing on the heliport roof structure 

The paper deals with the determination of the loading of the heliport of a building during the landing of a helicopter.
The equivalent dynamic load prescribed by Eurocode [1] and an older, no longer valid Czech standard [2] is calculated
and compared with the results of the response using the simplified solid-body impact theory. The equivalent load 
identification considered the effect of a helicopter’s careless landing on the heliport roof, the building’s frequency 
tuning, including the heliport plate, and the effect of the contact with the heliport plate through the coefficient of 
restitution. An example of a specific structure documents the calculation procedure and the resultant conservativeness
of Eurocode in determining load due to actual landing effects.

Obr. 1. Výpočetní model budovy s deskou heliportu
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dynamický součinitel pro tvrdý dopad „z nulové výše“ hod-
notou δ ≈ 2,0. Ekvivalentní statické zatížení heliportu od
jednoho z předních kol podvozku bylo uvažováno F1 = 2 ×
14 = 28 kN. Takže celkové ekvivalentní statické zatížení
heliporu od dvou předních kol podvozku a zadního kola je 
2 × F1 + V2 = 2 × 28 + 7 = 70 kN. Současně předepsané ekvi-
valentní svislé statické síly podle eurokódu [1] jsou tedy
výrazně na straně konzervativní v porovnání se starší nor-
mou [2]: 177,5 kN > 70 kN.

Porovnejme s výše uvedenými normovými požadavky
(současný [1] a dřívější [2]) vliv charakteristik konstrukce
heliportu i vrtulníku. Předpokládejme zjednodušeně, že mů-
žeme „nešetrné“ přistání vrtulníku uvažovat jako ráz dvou
těles při rychlosti dopadu vrtulníku z výšky h na plochu heli-
portu. Obdobná metodika zatěžujícího rázového impulsu
bývá používána i při dopadu (nárazu) letadla z větších výšek
a výrazně vyšší rychlostí dopadu, zejména na objekty jader-
né energetiky [4], než je tomu v případě nešetrného přistání
vrtulníku. Rychlost dopadu při volném pádu [3] 

c0 = √
⎯⎯
(2gh) . (2)

Dynamická síla, která působí na konstrukci heliportu,
závisí především na tuhosti odpružení podvozku vrtulníku,
tuhosti desky heliportu a jejího uložení na konstrukci budo-
vy. Předpokládejme, že vlastní frekvence odpružení vrtulní-
ku je v intervalu 5-10 Hz a vliv kontaktních sil mezi pneu-
matikou podvozku a deskou heliportu lze vyjádřit součinite-
lem restituce k. Při porovnání vlastní frekvence odpružení
podvozku vrtulníku s vlastní frekvencí ohýbající se desky
heliportu na poddajné konstrukci budovy, tak vlastní frek-
vence heliportu je zpravidla nižší než vlastní frekvence pod-
vozku vrtulníku. Pokud použijeme pro odhad kontaktních sil
nedokonale pružný ráz [3], tak lze zjednodušeně vrtulník
považovat za tuhé těleso a kontaktní síly mezi pružnou kon-
strukcí heliportu uvažovat součinitelem restituce.

Z výpočtu vlastního kmitání budovy známe zpravidla
první vlastní frekvenci kmitání heliportu na budově f(1) s do-
minantními výchylkami v oblasti heliportu a jí odpovídající
vlastní kruhovou frekvenci ω(1) = 2 π f(1). Tuhost desky heli-
portu C v místě přistání vrtulníku s hmotností m0 lze stano-
vit jako převrácenou hodnotu průhybu od jedničkového 
(1 kN) statického zatížení y0 v místě přistání vrtulníku 
C = 1/y0. Na základě těchto veličin pak lze odhadnout hmot-
nost heliportu na spolukmitající konstrukci budovy 

1
m = —– (C – m0ω(1)

2 ) ; (3)
ω(1)

2

rychlost pohybu konstrukce heliportu

– m0c =  c0 (1+ k) —–—  . (4)
m + m0

Dynamické zatížení tvoří zjednodušeně půlvlna sinusovky
s trváním půlvlny 2 t1 a maximální dynamickou silou F(t1),
odpovídající zatížení heliportu při nešetrném přistání, tj.

F(t1) = Cc– / ω(1), (5)

kde t1 = π/2ω(1) je čtvrtina vlastní periody kmitání desky heli-
portu.

Předpokládejme, že dynamický součinitel, odpovídající
rázovému zatížení, je přibližně roven 2 [3], [5]. Tento odhad
je na straně konzervativní, ve skutečnosti dynamický souči-
nitel může být i nižší podle teorie okamžitého impulsu v zá-
vislosti na tlumení konstrukce budovy heliportu a na jejím
naladění. Závislost ekvivalentní kontaktní síly Fekv na vlast-
ní frekvenci zakmitání heliportu na budově f na výšce neše-
trného přistání (pádu) vrtulníku z výšky h v rozmezí 0,1-0,3
m je uvedena na obr. 3. Je zřejmé že ekvivalentní statická
síla přistání odpovídá jeho nešetrnému dosednutí přibližně
z výšky 0,1 m při vlastní frekvenci budovy s vrtulníkem oko-
lo 2 Hz. Závislost ekvivalentní kontaktní síly Fekv na koefi-
cientu restituce k a výšce pádu je uvedena na obr. 4. Z po-
rovnání všech tří závislostí je zřejmé že přesnost stanovení
koeficientu restituce není dominantní pro stanovení ekviva-
lentní síly Fekv. 

Obr. 2. Rozmístění dvojice sil V1 = 14 kN na desce heliportu 
(na obrázku je vyznačena jedna z variant zatížení, červeně jsou 

vyznačena místa sloupových podpěr desky heliportu)1,391,61 Hz

Obr. 3. Závislost ekvivalentního statického zatížení Fekv

na naladění f podkladní konstrukce budovy s heliportem 
a různou výšku dopadu vrtulníku h [m]

Obr. 4. Závislost ekvivalentního statického zatížení Fekv na výšce
dopadu vrtulníku h pro různé součinitele restituce k
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Výpočet odezvy budovy s heliportem
Výpočetní model budovy je uveden na obr. 1. Výpočtem

vlastního kmitání byly pro něj stanoveny vlastní frekvence
uvedené v tab. 1. Nejnižší vlastní tvary jsou vykresleny na
obr. 5. 

Pro stanovení odezvy jsou rozhodující tvary, při nichž
dochází k ohybu desky heliportu. V našem případě je nejniž-
ší frekvence, při níž již dochází ke svislé výchylce heliportu,
1,6 Hz (dominantní je však vodorovná výchylka). Další frek-
vencí, při níž dochází ke svislé výchylce heliportu, je třetí
vlastní frekvence na 2,2 Hz.

Tuhost konstrukce desky heliportu spolu s budovou pod
heliportem je převrácená hodnota průhybu od jednotkové
svislé statické síly 1 kN, působící postupně v možných mís-
tech přistání vrtulníku (ve střední části nebo na okrajích heli-
portu). 

Jestliže tedy známe vlastní frekvenci f (i) pro i = 2 a 3 a prů-
hyby y od jednotkového zatížení na možných stanovištích na
heliportu, lze podle výše uvedených vztahů stanovit tuhost
konstrukce C a spolukmitající hmotnost m části konstrukce
s heliportem. Na jejich základě pak pro hmotnost vrtulníku
m0 = 3,5 t, koeficient restituce k = 0,6 a výšku pádu h (při

nešetrném přistání) lze stanovit dynamickou budicí sílu F,
okamžik působení jejího zatížení t. Vynásobením dy-
namické budicí síly dynamickým součinitelem (konzervativ-
ně 2,0) získáme střední ekvivalentní statickou sílu Fekv,m. Vy-
počtené hodnoty těchto veličin jsou uvedeny v tab. 2. 

Podle platné ČSN EN 1991-1-7 ([1], čl. 4.7) je ekvivalent-
ní svislá statická síla 177,5 kN. Z porovnání této normové
hodnoty s výsledky v tab. 2 je zřejmé, že nejblíže této nor-
mové hodnotě ekvivalentního statického zatížení je ekviva-
lentní statická síla stanovená pro vlastní frekvenci f(2) a
výšku pádu 0,10 až 0,15 m, tedy v rozmezí 170-208 kN.

Závěr
Na příkladu budovy je řešen dynamický vliv přistání

vrtulníku na desce heliportu tohoto objektu. Cílem článku
bylo posoudit přibližnost ve stanovení zatížení heliportu při
použití normové hodnoty ČSN EN 1991-1-7 ([1], čl. 4.7).
Tato hodnota podle vztahu (1) je velmi jednoduchá a je
funkcí pouze hmotnosti vrtulníku na rozdíl od starší ČSN 73
0035 [2], dnes již neplatné, která odvozovala sice zatížení

z více parametrů, ale byla na straně méně konzervativní než
eurokód.

Autoři se pokusili pomocí jednoduché teorie částečně ne-
pružného rázu a zjednodušování dynamické odezvy na sou-
stavu s jedním stupněm volnosti odhadnout reálnou velikost
zatížení od vrtulníku při uvažování různé výšky pádu vrtul-
níku na desku heliportu a koeficientu restituce pro ráz mezi
vrtulníkem a deskou heliportu. Přesnější vlastnosti budovy
byly stanoveny výpočtem vlastního kmitání, stejně jako tu-
host desky heliportu na podkladní konstrukci budovy. Tu-
hostní chrakteristiky heliportu se spolupůsobící konstrukcí
budovy se samozřejmě liší podle umístění jednotkového
zatížení. Jestliže tedy předpokládáme, že vrtulník přistane ve
střední části heliportu, tak odpovídající tuhost a spolukmita-
jící hmota budovy s heliportem je vyšší než pro přistání na
okraji heliportu. Vypočtené ekvivalentní statické zatížení
(tab. 2) je tedy spíše na straně nižších hodnot.

i f (i)  [Hz] Popis vlastního tvaru

1 1,39
ohyb budovy ve směru y , 
deska heliportu se téměř nedeformuje

2 1,61
ohyb budovy ve směru x, 
deska heliportu se deformuje slabě

3 2,24
kroucení budovy okolo svislé osy, 
ohyb desky heliportu ve směru z

4 3,43
ohyb stropních desek a ohyb desky 
heliportu ve směru z

5 4,98
ohyb stropních desek a ohyb desky 
heliportu ve směru z, vyšší tvar

Tab. 1. Vlastní frekvence f(i) budovy s heliportem

Obr. 5. Nejnižší vlastní tvary kmitání budovy s deskou heliportu 
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Velikost ekvivalentního zatížení je závislá zejména na
vlastní frekvenci budovy a odpovídajícím tvaru kmitání, s
rostoucí frekvencí zatížení výrazně roste. Poměrně nevýraz-
ný vliv na velikost zatížení má kvalita povrchu desky heli-
portu, který zjednodušeně odpovídá součiniteli restituce
(obr. 4). Jestliže porovnáme vliv vlastní frekvence se souči-
nitelem restituce a převedeme tyto poznatky do konstrukční-
ho způsobu řešení heliportu, pak zřejmě nemá výrazný úči-
nek povrchová tvrdost desky heliportu. Naopak, při uložení
celé desky heliportu, popř. i s částí konstrukce budovy pruž-
ně (použití vibroizolace v některém z vyšších podlaží [6]),
pak nižší vlastní frekvence horní části budovy a její poddaj-
nost (větší průhyby) významně přispěje ke snížení účinků
přistání vrtulníku v celé budově. 

Článek vznikl za podpory projektu P105/11/1580 GA ČR
„Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém
dynamickém nebo rázovém zatížení od seizmických
účinků a výbuchů“. 
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Tab. 2. Parametry heliportu a jeho zatížení při nešetrném přistání vrtulníku 3,5 t (koeficient restituce k = 0,6)

i -tá vlastní frekvence kmitání f (i) [Hz]

výška pádu h [m] 0,1 0,15 0,1 0,15

rychlost dopadu c 0 [m/s] 1,4 1,72 1,4 1,72

maximální průhyb konstrukce od 
1,0 kN

y 0, max [μm]

tuhost konstrukce (minimální) C min [kN/m]

minimální průhyb konstrukce od 
1,0 kN

y 0, min [μm]

tuhost konstrukce (maximální) C max kN/m

spolukmitající část konstrukce m min [t]

maximální špičková rychlost 
konstrukce

c max [m/s] 0,0063 0,0077 0,0118 0,0145

spolukmitající část konstrukce m max [t]

minimální špičková rychlost 
konstrukce

c min [m/s] 0,0043 0,0052 0,0081 0,0099

čas (polovina půlvlny) t [ms]

maximální síla v čase t pro C max F max(t ) [kN] 116 142 159 195

minimální síla v čase t pro C min F min(t ) [kN] 54 66 74 91

síla (střední hodnota) F ekv, m [kN] 170 208 233 286

Dynamické zatížení (půlvlna)

156 114

Ekvivalentní statické zatížení

1 250 660

1 836 970

126 727

5,38

185 908

Kmitání konstrukce odpovídající i -tému vlastnímu tvaru

Parametry konstrukce a rázu

1,6 2,2

7,89
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Akustické vlastnosti kompozitní konstrukce 
dřevobetonového stropu

Ing. Pavel ORAVEC, Ph.D.
Ing. Michal HAMALA

VŠB–TU Ostrava, Fakulta stavební

Úvod
Se zvyšujícím se zájmem o výstavbu dřevostaveb (převáž-

ně rodinných a bytových domů) se stále častěji setkáváme se
snahou zlepšit jejich vlastnosti [1]. U klasických dřevosta-
veb to je především zaměření se na problematická místa,
např. zkrácení rozponu stropní konstrukce v závislosti na
statických vlastnostech rostlého dřeva. Mezi další oblasti,
jimž je třeba věnovat pozornost, patří proti zděným nebo
skeletovým konstrukcím:

– tuhost konstrukce, 
– odolnost proti požáru, 
– akustické vlastnosti. 

Předností dřevostaveb je především rychlost výstavby a
energeticky méně náročné bydlení. V souvislosti se „zdra-
vým“ bydlením se můžeme setkat s pojmem „udržitelnost
staveb“. V rámci udržitelnosti je budova hodnocena z hledis-
ka zatížení životního prostředí a působení na člověka. V ČR
byl pro tento účel vytvořen hodnoticí nástroj SB Tool CZ
[2]. Pozitivněji jsou hodnoceny stavby z přírodních materiá-
lů (dřevo, sláma) než ty z novodobějších materiálů (betonu,
oceli, silikátů).

Jednou z variant, jak zlepšit vlastnosti dřevostaveb, je po-
užití kompozitních materiálů. Do této kategorie lze zařadit
spřažené dřevobetonové konstrukce. Možnost spřažení dře-

va s betonem je známa již od roku 1921, podle německého
patentu Paula Müllera. Za průkopníka je však považován
švýcarský inženýr a vynálezce Otto Schauba, který své pa-
tenty rozšířil po Evropě i do USA [3]. Podstatou tohoto
kompozitu je spřažení (tuhé, polotuhé, s kluznou spárou),
které je neustále ve vývoji.

Technické řešení nosné konstrukce
Předpokladem dobrých akustických vlastností stavby je

správná volba skladby a typu použitých materiálů [4]. Nové
technické řešení vzniklo na základě potřeby a poptávky po
vylepšení akustických vlastností dřevostaveb. Pro nosnou
konstrukci dřevobetonového stropu bylo zvoleno spřažení:

– ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
T150 – 1315 (obr. 1),

– ocelovými deskami kotvenými konvexními hřebíky (obr. 2). 

Na dřevěné nosníky KVH desky nalisovala firma Profin-
vestik z Frýdku-Místku. Ocelové plechy byly osazeny na
staveništi. Blíže není typ spřažení specifikován, nebo� nemá
na akustické vlastnosti měřené konstrukce výrazný vliv.
Stropní panely byly vybetonovány do bednění v areálu firmy
Taš Stappa ve Zlíně (obr. 3). Návrh nosné dřevobetonové
stropní konstrukce byl podmíněn půdorysnou velikostí osa-
zovacího otvoru v laboratoři 3,0 x 3,6 m (obr. 6).

Článek popisuje novodobou spřaženou dřevobetonovou stropní konstrukci a porovnává a vyhodnocuje její akustické
vlastnosti (vzduchovou neprůzvučnost a hladinu akustického tlaku kročejového zvuku), zkoumané v rámci experimen-
tálního měření. 

Acoustic properties of a composite timber concrete floor structure

The paper describes a modern composite timber concrete floor structure. It also compares and evaluates the acoustic
qualities (sound insulation and impact sound pressure level) which were measured during experimental measurements
in a certified acoustics testing laboratory.

Obr. 1. Detail spřažení dřeva s betonem; styčníkové plechy 
s prolisovanými trny

Obr. 2. Detail spřažení dřeva s betonem; ocelové desky kotvené
konvexními hřebíky
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Měření
Cílem experimentu bylo ověření akustických vlastností

navrhované dřevobetonové stropní konstrukce včetně podla-
hového souvrství. Celkem proběhlo pět laboratorních měření:

– měření 1:  nosná konstrukce (NK) + dřevěný nosník KVH
+ železobetonová deska;

– měření 2:  NK + kompletní podlahové souvrství I (Ciur –
Wolf – Meister) (obr. 5);

– měření 3:  NK + podlahové souvrství I (Ciur – Wolf) bez
nášlapné vrstvy;

– měření 4:  NK + kompletní podlahové souvrství II (Rock-
wool – Fermacell – Meister) (obr. 6);

– měření 5:  NK + podlahové souvrství II (Rockwool – Fer-
macell) bez nášlapné vrstvy.

Při každém měření byly zjiš�ovány hodnoty vzduchové
neprůzvučnosti a hladina kročejového zvuku, pouze ve 
3. měření byla zkouška pro zjištění hladiny kročejového
zvuku vynechána z důvodu problematického použití norma-
lizovaného zdroje kročejového zvuku na kartonových des-
kách s křemičitým pískem (Wolf). 

Parametry zkušebny: 
plocha A = 10 m2; objem místnosti zdroje Vmz = 90 m3; objem
místnosti příjmu Vmp = 75 m3; teplota vzduchu t = 22 ˚C;
relativní vlhkost ϕi = 68 %; atmosférický tlak p = 992 hPa.

Obr. 3. Betonáž panelů

Obr. 4. Výkres nosné konstrukce stropu
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Stropní konstrukce
Nosná konstrukce byla složena ze dvou prefabrikovaných

dřevobetonových panelů velikosti 1,5 x 3,6 m o hmotnosti
každého 850 kg. Panely byly po betonáži 30 dnů uloženy
v bednění v exteriéru (07/2012) pro dosažení optimální pev-
nosti. Před experimentem byly prvky stabilizovány tři dny
ve vnitřním prostředí zkušebny. Vzorek stropu měl přiroze-
nou vlhkost, proto výsledky měření nebyly ovlivněny [5].

Skladba podlahy I (Ciur):
– plovoucí podlaha MEISTER LC 100S, tl. 9 mm, plošná

hmotnost m´ = 8,8 kg·m–2, 
– akustické desky WOLF TRI, tl. 15 mm, plošná hmotnost

m´ = 14 kg·m–2,
– měkká dřevovláknitá deska, tl. 2 x 10 mm, plošná hmot-

nost m´ = 4,0 kg·m–2,
– železobetonová deska tl. 60 mm (ocel/kari sí� 100/100/5,

beton C 20/25 XO), m´ = 150 kg·m–2.

Skladba podlahy II (Rockwool):
– plovoucí podlaha MEISTER LC 100S, tl. 9 mm, plošná

hmotnost m´ = 8,8 kg·m–2,
– sádro – vláknité desky FERMACELL 2E22, tl. 25 mm,

plošná hmotnost m´ = 30 kg·m–2,
– čedičové desky ROCKWOOL STEPROCK HD 4F, tl. 50

mm, m´ = 7 kg·m–2,
– železobetonová deska tl. 60 mm (ocel/čtvercová sí�

100/100/5, beton C 20/25 XO), m´ = 150 kg·m–2.

Vzduchová neprůzvučnost
Tato vlastnost stavební konstrukce se projevuje ztrátou

akustického výkonu zvuku při přenosu vzduchem prostřed-
nictvím konstrukce [6]. Požadavky na vzduchovou neprů-
zvučnost mezi místnostmi a obvodovými plášti budov stano-
ví ČSN 73 0532 [7]. Vážené hodnoty vzduchové neprůzvuč-
nosti nesmí být nižší než požadované hodnoty uvedené
v normě, musí tedy platit, že R´w ≥ R´w,pož, hodnoty jsou mě-
řeny v decibelech.

Měření je prováděno ve zvukových komorách, jejichž
konstrukce odpovídá ČSN EN ISO 10140-5. Vzorek je
zabudován mezi místností zdroje a příjmu zvuku. V komoře

Obr. 5. Kompletní skladba podlahy I (Ciur) měřeného vzorku stropu

Obr. 6. Kompletní skladba podlahy II (Rockwool) měřeného vzorku stropu
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se zdrojem se vybudí ustálený zvuk se spojitým spektrem
v pásmu 100 až 5 000 Hz. Měří se střední hladiny akustické-
ho tlaku v obou komorách. Neprůzvučnost R [dB] je určena
vztahem

R´= L1 – L2 + 10 log S/A ,   (1)

kde L1 je střední hladina akustického tlaku v místnosti zdroje,
L2 – střední hladina akustického tlaku v místnosti příjmu,
S – plocha zkoušeného vzorku [m2],
A – ekvivalentní pohltivá plocha v místnosti příjmu [m2].

Velikost ekvivalentní pohltivé plochy se stanoví z doby
dozvuku měřené v souladu s ČSN ISO 3382-2 za použití
Sabinova vzorce

A = 0,16 V/T , (2)

kde V je objem místnosti příjmu [m3], T je doba dozvuku
v místnosti příjmu [s].

Z hodnot neprůzvučnosti R v třetinooktávových pásmech
100 až 3 150 Hz se pomocí směrné křivky posunem podle
ČSN EN ISO 717-1 stanoví jednočíselná veličina Rw a fak-
tory přizpůsobení spektru C, Ctr (obr. 7).

Obr. 7. Průběh hodnot vzduchové neprůzvučnosti Rw

Obr. 8. Průběh hodnot hladiny kročejového zvuku Lnw
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Kročejový zvuk
Je definován jako vlastnost stropní konstrukce vzdorovat

přenášení hluku vznikajícího mechanickými rázy na kon-
strukci (chůzí, pádem tělesa, provozem strojů apod.). Poža-
davky na kročejovou neprůzvučnost mezi místnostmi stano-
ví ČSN 73 0532 [7]. Vážené hladiny akustického tlaku kro-
čejového zvuku nesmějí překročit hodnoty uvedené v nor-
mě, musí tedy platit, že L´n,w ≤ L´n,w,pož .

Na zkoumanou stropní konstrukci je umístěn normalizo-
vaný zdroj kročejového hluku. Měřeny jsou střední hladiny
akustického tlaku v místnosti příjmu v jednotlivých 

třetinooktávových pásmech 100 až 5 000 Hz. Normovaná
hladina akustického tlaku kročejového zvuku Ln se určí po-
dle vztahu

Ln = Li + 10 log A/A0 , (3)

kde Li je střední hladina akustického tlaku v místnosti příj-
mu [dB],

A – ekvivalentní pohltivá plocha v místnosti příjmu
[m2],

A0 – referenční hodnota, A0 = 10 m2.

Z hodnot Ln v třetinooktávových pásmech 100 až 3 150 Hz
se pomocí křivky postupem podle ČSN EN ISO 717-2 stano-
ví jednočíselná veličina, vážená normovaná hladina kročejo-
vého zvuku Lnw a faktor přizpůsobení spektru C1 (obr. 8).

Výstupy z měření

Tab. 1. Výsledné hodnoty akustických měření

Závěr
V rámci měření byly laboratorně ověřeny akustické vlast-

nosti nově navrženého typu dřevobetonového spřaženého
stropu. V současnosti můžeme pozorovat u českých produ-
centů dřevostaveb lehkou averzi vůči konstrukcím tohoto
typu, nebo� mokrý proces při výrobě, ukládání a tuhnutí
betonu není v konsensu s rychlostí výstavby montovaných
staveb a způsobuje prodloužení doby výstavby. Je zapotřebí
vnímat nezastupitelné výhody použití dřevobetonové spřa-
žené konstrukce v konstrukcích dřevostaveb. Materiál s vel-
kou plošnou hmotností (železobeton) příznivě ovlivňuje
akustické vlastnosti konstrukce. V experimentu jsme v navr-
žených skladbách podlah dosáhli:

– podlaha I (obr. 6): laboratorní hodnoty vzduchové neprů-
zvučnosti Rw = 56 dB a hladiny akustického tlaku kroče-

jového zvuku Lnw = 58 dB v tlouš�ce konstrukce 104 mm
(bez dřevěného nosníku; rozměry nosníku závisí na static-
kém návrhu);

– podlaha II (obr. 7): laboratorní hodnoty vzduchové neprů-
zvučnosti Rw = 59 dB a hladiny akustického tlaku kroče-
jového zvuku Lnw = 55 dB v tlouš�ce konstrukce 144 mm
(bez dřevěného nosníku; rozměry nosníku závisí na static-
kém návrhu).

Experiment potvrdil možnou využitelnost dřevobetono-
vých spřažených stropních konstrukcí v bytové vícepodlaž-
ní výstavbě, kde se projeví i další výhody, jako je požární
odolnost a zvýšení torzní tuhosti skeletové nosné konstruk-
ce. Na základě experimentu můžeme konstatovat, že je tento
kompozit z akustického hlediska pro použití ve výstavbě
velmi vhodný.

Jako další možnost výzkumu by bylo vhodné aplikovat
experimentální výstupy pro vytvoření teoretických numeric-
kých předpovědních modelů založených např. na metodě
konečných prvků pro navrhování podobných konstrukcí [8].

Jako technicky vhodné a nepříliš složité se nabízí doplnit
skladbu stropní konstrukce další vrstvou (podhledem), a tím
relativně snadno dosáhnout ještě většího vylepšení akustic-
kých (v tomto případě i protipožárních) vlastností zkoumané
konstrukce. Jedním z vhodných  materiálů by mohly být rá-
kosové panely. Jejich dobrá zvuková pohltivost, dobré zvu-
kově izolační vlastnosti a kladné hodnocení z hlediska udr-
žitelnosti staveb nabízí další výrazné zlepšení nejen akustic-
kých vlastností stropu [9].

Článek vznikl za podpory prostředků Koncepčního
rozvoje vědy, výzkumu a inovací MŠMT ČR. 
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I (železobetonová 
   deska)

60 39 91

II (Wolf, Meister) 104 56 58
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144 59 55

V (Rockwool, 
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135 56 58
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Úvod
Pro analýzu stavebních materiálů je možné využít mnoho

instrumentálních metod. Klasická chemická analýza se již
v současné době příliš nepoužívá, přednost získávají metody
spektroskopické. Infračervená nebo rentgenová spektrosko-
pie či rentgenová difrakce umožňuje v krátkém čase získat
představu o chemické i fázové skladbě materiálu. Při analý-
ze hmot, jako je beton či jiné maltoviny, je užitečnější zna-
lost fázového (mineralogického) složení vzorku. Složité
minerální fáze a jejich interakce s okolím ovlivňují vlastnos-
ti materiálu. Rentgenovou difrakcí můžeme získat velmi
přesné informace o fázovém složení vzorku, analýza množ-
ství jednotlivých fází je však obtížnější. V tomto případě se
jeví jako výhodné použití termické analýzy.

Metoda je založena na jednoduchém sledování hmotnost-
ních a tepelných změn při zahřívání vzorku. Jeho složení je
tak možno analyzovat hodnocením fázových přeměn. Nevý-
hodou je menší přesnost ovlivněná mnoha faktory. Přede-
vším každá tepelně reagující chemická směs má jinou teplo-
tu přeměny, jednotlivé fáze se mohou teplotně překrývat.
Pokud jsou však na daném zařízení předem změřeny různé
standardy chemických látek, jsou pak použitelné jako porov-
návací. Existují také různé knihovny termálních křivek [8] a
další lze nalézt v dostupné vědecké literatuře [1]. Stavební
materiály jsou již z hlediska tepelného chování poměrně
dobře prozkoumány a řada jevů je popsána. Pro analýzu
látek, jako je beton, tak lze termickou analýzu velmi dobře
použít a získat kvalitní informaci o jeho složení nebo degra-
daci, např. vlivem karbonatace.

Termická analýza
Pod tímto pojmem jsou zahrnuty veškeré metody, které

studují vlastnosti látek v závislosti na tepelném působení. Za
první aplikaci termické analýzy je považováno zkoušení
jílovitých minerálů, tzv. heating curve, metodou (diferenční
termickou analýzou bez referenčního vzorku), kterou Le
Chatelier publikoval v roce 1887 [2].Vzorek umístěný v peci
je teplotně zatěžován definovanou teplotní rampou a měřicí
zařízení zaznamenává simultánně změnu sledované veličiny
a teploty.

Metody 
Dělí se v závislosti na sledovaném parametru materiálu.

Nejčastěji se používají ke stanovení fázového složení mate-
riálu [3], [4]:

– termogravimetrická analýza (TG) sleduje změny hmot-
nosti zkoumaného vzorku;

– diferenční termická analýza (DTA) hodnotí rozdíl teploty
mezi zkoušeným a referenčním vzorkem;

– diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) sleduje tepelný
tok, který je třeba dodat do systému pro udržení stejné tep-
loty zkoušeného a referenčního vzorku.

Kromě fázového složení materiálu je možné zkoumat
změny mechanických, elektrických, magnetických či jiných
vlastností v závislosti na působící teplotě [3], [4].

Moderní přístroje umožňují simultánní měření několika
veličin, čímž získáme přehled o různých charakteristických
znacích materiálu. Typickým příkladem je kombinace ter-
mogravimetrické a diferenční termické analýzy, případně
termogravimetrické analýzy a diferenční skenovací kalori-
metrie [4].

Hodnocení výsledků 
Za vyhodnocení můžeme považovat několik výstupů.

Základem je pozorování exotermických a endotermických
jevů na křivce tepelného toku. Určíme tak počet změn a je-
jich velikost. Společně s termogravimetrickou křivkou mů-
žeme říci, zda jde o změny rozkladné, při nichž dochází na-
př. k uvolňování plynů ze sloučeniny, nebo pouze o změny
strukturní, jako je změna krystalové struktury [3].

Při podrobnější analýze za využití derivačních křivek
můžeme stanovovat počáteční a konečnou teplotu přeměny
a také její rychlost. Derivační křivky také v některých přípa-
dech umožní rozlišit částečně se překrývající jevy. Při urče-
ní teplotních mezí není problém změřit hmotnostní změny,
ze kterých lze následně vypočítat rozkladné množství mate-
riálu pro kvantitativní analýzu. Tuto analýzu lze provézt také
z hlediska tepelného toku. Je možné integrovat plochu píku
zaznamenávající tepelný tok přeměny a určit množství doda-
ného nebo spotřebovaného tepla. Při takovéto analýze je již
však nutné pracovat s termodynamickými pochody při pře-
měně fází [3]. 

Článek se zabývá použitím termické analýzy jako účinného nástroje pro hodnocení stavebních materiálů. 

The potential of thermal analysis in the evaluation of building materials

The article deals with the use of thermal analysis as an effective tool for the evaluation of building materials. The
applied method of combined DSC/TG analysis is briefly described. Its utilization is illustrated by analyzing a sample
of carbonated concrete.
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Přístrojové vybavení 
Analýzu fázového složení zkoumaných vzorků termickou

analýzou provádí Laboratoř tepelných vlastností, reologie a
koroze stavebních materiálů Fakulty stavební VŠB-TU
Ostrava. Pro tyto účely využívá přístroj SDT Q600 od firmy
TA Instruments, který umožňuje simultánní kombinaci ter-
mogravimetrické analýzy a diferenční skenovací kalorimet-
rie [9]. 

Měření úbytku hmotnosti a změny tepelného toku lze
provádět až do teploty 1 500 ˚C [6], které je dosaženo
v okolí vzorku pomocí předem definovaného teplotního
průběhu. V závislosti na použitém plynu lze zvolit atmosfé-
ru výpalu [9]:

– oxidační, tedy vzduch;
– redukční, tedy dusík (N2).

Přístroj je vybaven systémem horizontálních vah s dvěma
vahadly, na něž je do korundových (do 1 500 ˚C s objemem
90 μL) nebo platinových kelímků (do 1 000 ˚C s objemem
110 μL) umístěn zkoušený a referenční vzorek [9]. Směr
proudění plynu přes pec termického analyzátoru je taktéž
horizontální, čímž účinně odstraňuje produkty rozkladu z ob-
lasti vzorků [9].

Obr. 1. Termický analyzátor
a – přístroj SDT Q600, b – systém horizontálních vah

Hodnocení materiálů 

Vyhodnocení získaných DSC/TGA křivek je poměrně
složité. Data jsou zpracována na základě porovnávání grafic-
kého záznamu s databází křivek známých látek – standardů.
Sledovány jsou v našem případě především změny hmotnos-
ti a tepelného toku v závislosti na teplotě prostředí vzorku.
Zkušenosti získané z předešlých měření mohou výrazně
usnadnit vyhodnocení výsledku.

Databáze křivek 
Z výše uvedeného vyplývá, že databáze křivek termické

analýzy je důležitým nástrojem pro identifikaci neznámého
materiálu. Výsledná podoba grafického záznamu je ovlivně-
na rychlostí ohřevu. Proto by měl být výpal zkoušeného
vzorku i standardu stejný. Největší význam mají pro zpraco-
vání výsledků křivky změřené na vzorcích čistých minerálů,
jelikož slouží jak pro identifikaci monominerálních látek,
tak pro rozlišení jednotlivých složek látek směsných.

V našem případě se archivují záznamy z přístroje SDT
Q600 v oxidační i redukční atmosféře, u nichž je sledována
změna hmotnosti vzorku (TGA) a skutečný diferenciální te-
pelný tok (DSC) v závislosti na působící teplotě [9]. Pro sta-
novení začátku a konce sledovaného děje je vhodné také do-
plnění měření o derivaci změny hmotnosti vzorku (DTG)
v závislosti na teplotě. Rychlost výpalu je zvolena pro
všechny standardy 10 ˚C/min. 

Na příkladu rozkladu vápence je možné vysvětlit průběh
termografických křivek (obr. 2). Vápenec (CaCO3) se začí-
ná rozkládat již při teplotě 600 ˚C za vzniku oxidu vápena-
tého (CaO) a oxidu uhličitého (CO2) [2], 

CaCO3→CaO+CO2 – 176,68 kJ.

Tento jev, nazývaný dekarbonatace, se využívá při výrobě
páleného vápna [2]. Na záznamu tepelného toku (obr. 2) je
patrné, že tato reakce má endotermický charakter. Ačkoli
teoreticky je tato přeměna skoková, ve skutečnosti probíhá
delší časový úsek. Tato skutečnost je způsobena nutností
prohřát celý vzorek na požadovanou teplotu. Vliv má také
jeho měrný povrch a chemické příměsi v krystalové struktu-
ře, které přispívají ke změně rozkladné teploty.

Na obrázku 2 je záznam analýzy čistého CaCO3 mineralo-
gicky známého jako kalcit. V oblasti mezi 700-800 ˚C je vý-
razný endotermní rozklad, který odpovídá odštěpení oxidu
uhličitého za vzniku CaO.

Možnost použití 
Princip využití databáze grafických křivek pro stavební

účely lze dobře popsat na příkladu karbonatace betonu. Pro
výrobu betonu jsou nejčastěji používána pojiva na bázi port-
landského cementu, u nichž během tuhnutí a tvrdnutí vzni-
kají krystaly portlanditu (Ca(OH)2) a C-S-H gelu zásaditého
charakteru [7]. Vytvořený materiál má přibližně  hodnotou
pH 12, čímž je vyztužení ocelovými pruty pasivováno a
chráněno proti korozi [2], [5]-[7]. Během karbonatace beto-
nu dochází především k reakci zrnek portlanditu (Ca(OH)2)
s oxidem uhličitým (CO2) za vzniku uhličitanu vápenatého
(CaCO3) [2], [5], [6], [7],

Ca(OH)2+CO2 → CaCO3.

Vzhledem k malému množství oxidu uhličitého obsažené-
ho ve vzduchu (0,03-0,1 %) probíhá tato reakce od povrchu
do hloubky velmi pomalu v závislosti na okolní vlhkosti [5].
Změna pH betonu nastává se snižováním množství portlan-
ditu doprovázeného současným zvyšováním koncentrace
uhličitanu vápenatého. Při pH menším nebo rovném 9 do-
chází ke korozi ocelové výztuže [5]-[7]. Korozní produkty
mají větší objem než původní materiál, díky čemuž dochází
ke vzniku napětí a odprýskání krycích vrstev betonu (obr. 3).
Odstraněním krycí vrstvy se koroze urychluje, následně mů-
že dojít k totální degradaci výztuže a výraznému snížení
únosnosti železobetonového prvku [5].

a)

b)
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Mezi tradiční způsob zjiš�ování karbonace betonu je řaze-
na aplikace fenolftaleinu (obr. 4) jako indikátoru pH [5]-[7]:

– nezkabornatované části betonu s pH větším než 9 se po
nástřiku zbarví fialově;

– zkarbonatovaný beton s pH menším než 9 je po aplikaci
bezbarvý.

Hloubka karbonatace je stanovena jako průměrná šířka
části betonu, která se po aplikaci fenolftaleinu nezbarví. Pro-
dukty karbonatace, se ovšem nacházejí i hlouběji, kde je pH
větší než 9. V případě, že potřebujeme zjistit skutečnou
hloubku, v níž již dochází ke vzniku CaCO3, je nutné použít
analytické metody [6].

V tomto případě jsme využili termické analýzy, která
umožňuje detekovat fázové složení zkoumaného materiálu.
Práškový vzorek cementového kamene je teplotně zatěžován
v oxidační atmosféře rychlostí 10 ˚C/min. do teploty 1 000 ˚C,
a zároveň je přístrojem zaznamenávána změna tepelného to-
ku a hmotnosti vzorku. Na grafickém záznamu můžeme roz-
lišit několik oblastí píků, v nichž dochází ke změnám sledo-
vaných veličin (tab. 1).

Z grafického záznamu je nutné odečíst úbytek hmotnosti
v posledních dvou bodech [5], [6]:

– dehydrataci portlanditu: (Ca(OH)2)→CaO+H2O;

– dekarbonataci uhličitanu vápenatého: CaCO3→CaO+CO2.

Obr. 2. Grafický záznam termické analýzy CaCO3 v oxidační atmosféře

Obr. 3. Odprýskání krycích vrstev betonu a koroze výztuže Obr. 4. Aplikace fenolftaleinu na povrch betonu

DTA

TG
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Na základě hodnot poklesu hmotnosti a molárních hmot-
ností jednotlivých látek jsme schopni určit množství zbylé-
ho hydroxidu vápenatého a vzniklého uhličitanu vápenatého
ve zkoumaném vzorku. Tímto způsobem můžeme vyjádřit
závislost množství karbonátu na vzdálenosti od povrchu, a
tudíž i určit skutečnou hloubku karbonatace [6], [7].

Obrázek 5 ukazuje záznam analýzy betonu, u kterého ještě
karbonatace neproběhla. Veškeré reakce jsou méně výrazné
než u čistých vzorků, jelikož se na složení betonu podílí
množství křemene a jiných látek. V oblasti 400-450 ˚C je
zřejmý rozklad hydroxidu vápenatého. Malá reakce je také
v oblasti 573 ˚C, za kterou je odpovědná teplotní modifika-
ce krystalové struktury křemene. Jelikož i ve zdravém beto-
nu se nachází jisté množství CaCO3, můžeme pozorovat také
malou reakci při jeho rozkladu. 

Rozdíl mezi záznamem křivek termické analýzy zdravého
a zkarbonatovaného betonu (cementového kamene) je patr-

ný z grafů. U zdravého betonu (obr. 5) má úbytek hmotnos-
ti při rozkladu uhličitanu vápenatého minimální hodnotu a je
zde patrná dehydratace portlanditu. Zkarbonatovaný beton
(obr. 6) je charakteristický výrazným úbytkem hmotnosti při
dekarbonataci CaCO3 [6], [7].

Obrázek 6 zachycuje analýzu karbonatovaného betonu.
Na první pohled je zřejmá absence reakce rozkladu hydroxi-
du vápenatého. Výrazně pak narůstá reakce rozkladu
CaCO3. Tato reakce je výraznější, jelikož při karbonataci je
přijímán oxid uhličitý, a karbonát má tak mnohem větší
hmotnost. 

Závěr
Termická analýza je pro stavební účely výhodná díky

rychlosti a přesnosti. Touto metodou je možné na základě
vytvářené databáze TGA a křivek DSC stanovovat fázové

složení různých materiálů minerálního i organického půvo-
du. Ve stavebnictví je tedy možné analyzovat kámen, poji-
vové systémy, keramické materiály, ale i dřevo, plasty atd.
Přesnost měření nedosahuje hodnot instrumentálních metod
založených na interakci elektromagnetického záření se vzor-
kem, avšak sdružení kvalitativního a kvantitativního měření
je u hodnocení stavebních materiálů jistou výhodou. Nevý-
hodou je nutnost alespoň základní znalosti složení vzorku
pro určení jednotlivých tepelných reakcí. Při analýze nezná-
mého vzorku materiálu je potřeba provést analýzu také jinou
metodou pro určení chemického či fázového složení.

Tab. 1. Teplotní rozmezí úbytku hmotnosti zkarbonatovaného
betonu [6]

Teplota výpalu [˚C] Příčina úbytku hmotnosti 

cca 100 ztráta volné vody

cca 130 ztráta fyzikálně vázané vody

425-550 dehydratace Ca(OH)2

550-950 rozklad CaCO3

Obr. 5. Grafický záznam termické analýzy zdravého betonu v oxidační atmosféře

DTA

TG
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Využití termické analýzy bylo vysvětleno na příkladu
hodnocení karbonatace betonu. V současné době se pro tyto
účely využívají především orientační indikátorové metody
(např. aplikace fenolftaleinu), které nejsou schopny přesně
určit množství CaCO3 v betonu a skutečnou hloubku karbo-
natace. Využití analýzy TG/DSC umožňuje poměrně přesné
popsání probíhající degradace, čehož může být efektivně
využito při posouzení konstrukce a návrhu sanace. 

Článek vznikl za podpory projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0082
„ICT – Institut čistých technologií těžby a užití energetic-
kých surovin“.
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Úvod
V současné době se u stavebních materiálů stále více bere

v potaz tepelně izolační vlastnost daného materiálu. Tento
trend je dán snahou Evropské unie o snížení energetické ná-
ročnosti budov, a tím dosažení energetických i finančních
úspor. V tomto smyslu se všechny členské země musí řídi
směrnicí 2010/31/EU [1] o energetické náročnosti budov,
známou pod zkratkou EPBD II (Energy Performance of
Buildings Directive II).

Díky tomu nacházejí děrované cihly široké uplatnění ve
stavebním průmyslu místo cihel plných. Pro zlepšení vlast-
ností děrované cihly jsou dutiny dále vyplňovány izolačními
materiály. V našem případě uvažujeme vyplnění dutin poly-
styrenem nebo hydrofobní minerální vlnou. Děrovaný cihel-
ný blok je potom nutné považovat za systém několika mate-
riálů s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi. Každý materiál
v suchém stavu je tvořen dvěma fázemi (matrice, vzduch).
Pokud je v materiálu obsažena i voda, potom jde o systém
třífázový. A právě obsah vody bude významně ovlivňovat
fyzikální vlastnosti jednotlivých materiálů. 

Problémem směšovacích pravidel se zabývá řada autorů,
kteří vytvořili mnoho modelů. Mezi nejznámější patří Ray-
leighův [2], Maxwellův – Garnetův [3], Bruggemanův [4],
Polderův – van Santenův [5] a Lichteneckrův [6]. Každý ze
zmíněných modelů je výhodný pro určité uspořádání a kaž-
dý lépe či hůře zachycuje realitu podle množství vlhkosti
obsažené v materiálu. Z homogenizace dutého cihelného
bloku, uvedené v [7], se jako nejvhodnější jeví využití Lich-
teneckrova modelu, v němž lze pomocí parametru k v rozsa-
hu <–1; 1> stanovit uspořádání systému od paralelního až po
sériový, tedy dosažení Wienerových mezí [8].

Cílem tohoto příspěvku bylo homogenizovat vyplněný
cihelný blok a stanovit jeho fyzikální vlastnosti jako funkce
vlhkosti v něm obsažené.

Materiál
Parametry byly určovány pro cihelný blok Family 50 (He-

luz) s rozměry 500x247x247 mm, používaný pro stavbu pa-
sivních a nízkoenergetických budov, tedy jako tepelně izo-

lační materiál (obr. 1). Pro výpočet jsme uvažovali vyplnění
dutin bu	 volně sypanými kuličkami polystyrenu, nebo
minerální hydrofilní vlnou.

Obr. 1. Schéma cihelného bloku Heluz Family 50

Nejprve je třeba určit základní fyzikální parametry cihel-
ného střepu a materiálů vyplňujících dutiny. Proto byly sta-
noveny hodnoty objemové hmotnosti, sorpční izotermy,
součinitele vlhkostní vodivosti a faktoru difúzního odporu,
všechny v závislosti na vlhkosti. Dále byla stanovena celko-
vá otevřená pórovitost, která odpovídá max. nasákavosti.
Hodnoty součinitele tepelné vodivosti cihelného střepu v zá-
vislosti na vlhkosti lze najít v práci [7].

Při použití směšovacích pravidel bývá častým případem
dvoustupňová homogenizace, tedy v závislosti na vlhkosti
nejprve homogenizace parametrů dílčích fází (cihelný střep,
polystyren a minerální vlna), a teprve následně homogeniza-
ce celého systému. V našem případě první krok odpadá, pro-
tože jednotlivé vlastnosti složek cihelného bloku byly expe-
rimentálně změřeny jako funkce obsahu vlhkosti. V případě,

Článek se zabývá stanovením fyzikálních parametrů děrovaného cihelného bloku Heluz Family 50 s výplněmi děr poly-
styrenem nebo hydrofobní minerální vlnou. Fyzikální parametry byly určeny výpočtem pomocí směšovacích pravidel
v závislosti na obsahu vlhkosti.

Homogenization of physical parameters of filled hollow bricks

The article describes the calculation of physical parameters of the Heluz Family 50 hollow brick with filled cavities. The
cavities were filled with expanded polystyrene or hydrophobic mineral wool. The physical parameters were calculated
using the effective medium theory.
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že byly parametry zjištěny pro různou vlhkost, byla použita
pro určení hodnot v požadované vlhkosti prostá interpolace.

Modelovaný systém se skládal ze dvou fází (podsystémů),
tj. celý cihelný blok se skládal z cihelného střepu a dutin
vyplněných bu	 polystyrenem, nebo minerální vlnou. Obje-
mové zastoupení dutin v cihelném bloku fd [-] je 0,56 a
objem cihelného střepu fcs [-] je 0,44. 

V případě výpočtů pro celý cihelný blok musí být množ-
ství obsažené vody přepočítáno na správnou hodnotu, proto-
že to není pouze obsah vlhkosti cihelného střepu nebo obsah
vlhkosti v dutinách. Pro tento účel používáme vztah

wcb = fcs · wcs + (1 – fcs) · wp , (1) 

kde wcb [m3·m–3] je objemová vlhkost cihelného bloku, fcs [-]
objemové zastoupení cihelného střepu, wcs [m3·m–3] objemo-
vá vlhkost cihelného střepu, wp [m3·m–3] objemová vlhkost
polystyrenu. Pro výpočet objemové vlhkosti cihelného blo-
ku vyplněného minerální vlnou byl použit stejný vztah. Jen
místo wp byla použita wm [m3·m–3], tedy objemová vlhkost
minerální vlny.

Akumulační parametry 
Pro výpočet akumulačních parametrů cihelného bloku

v závislosti na vlhkosti byla použita lineární směšovací teo-
rie. Například objemovou hmotnost cihelného bloku lze
určit podle vztahu

ρef,cb = fcs · ρcs + (1 – fcs) · ρp , (2)

kde ρef,cb [kg·m–3] je objemová hmotnost cihelného bloku,
ρcs [kg·m–3] objemová hmotnost cihelného střepu, ρp

[kg·m–3] objemová vlhkost polystyrenu. Pro výpočet celko-
vé otevřené pórovitosti cihelného bloku ψef,cb [-] a hodnot
sorpční izotermy cihelného bloku wef,cb [m3·m–3] byl použit
stejný vzorec, pouze na místo ρcs a ρp byly použity ψcs a ψp [-],
resp. wcs a wp [m3·m–3].

Stejným způsobem byl proveden výpočet u hydrofobní
minerální vlny.

Transportní parametry
Transportní parametry cihelného bloku v závislosti na

vlhkosti byly stanoveny pomocí Lichteneckrova modelu [6]

λ k
ef,cb = fcs · λ k

cs + (1 – fcs) · λ k
p , (3)

kde λ ef,cb [W.m–1·K–1] je efektivní součinitel tepelné vodivos-
ti cihelného střepu, λ cs [W.m–1·K–1] tepelná vodivost cihel-
ného střepu, λ p [W.m–1·K–1] součinitel tepelné vodivosti
polystyrenu. Parametr k Lichteneckrova modelu byl stanoven
tak, aby hodnota součinitele tepelné vodivosti suchého stavu
odpovídala experimentálně určené hodnotě λ ef,cb = 0,084
W.m–1·K–1 [9]. Tomu nejlépe odpovídá hodnota k = –0,18.
Pro ostatní transportní parametry jsme uvažovali stejné us-
pořádání, tedy i stejný koeficient k.

Pro výpočet součinitele vlhkostní vodivosti κef,cb [m2·s–1]
v závislosti na vlhkosti byl použit opět Lichteneckrův model
pouze s tím rozdílem, že λ cs a λ p byly nahrazeny κcs a κp

[m2·s–1]. 
Pro cihelný blok vyplněný minerální vlnou bylo použito

stejného postupu s tím rozdílem, že experimentálně určená
hodnota součinitele tepelné vodivosti suchého cihelného
bloku byla λ ef,cb = 0,076 W·m–1·K–1 [9]. Této hodnotě nejlé-
pe odpovídá koeficient k = –0,335.

Efektivní měrná tepelná kapacita 
Pro výpočet závislosti efektivní měrné tepelné kapacity na

vlhkosti byla použita lineární teorie směšování ve dvou po
sobě jdoucích krocích. U cihelného bloku se skládá ze dvou
částí, tj. měrná tepelná kapacita cihelného střepu a měrná
tepelná kapacita dutin vyplněných polystyrenem nebo mine-
rální vlnou. Nejprve je výpočet efektivní měrné tepelné ka-
pacity cihelného střepu jako funkce obsahu vlhkosti popsán
jako

ρcs · ccs = ρs,cs · cs,cs + ρv · cv · wcs , (4)

kde ρcs [kg·m–3] je objemová hmotnost cihelného střepu 
(v závislosti na obsahu vlhkosti), ccs [J.kg–1·K–1] měrná tepel-
ná kapacita vlhkého cihelného střepu, ρs,cs [kg·m–3] objemo-
vá hmotnost suchého cihelného střepu, cs,cs [J.kg–1·K–1] efek-
tivní měrná tepelná kapacita suché cihelného střepu, ρv

[kg·m–3] hustota vody, cv [J·kg–1·K–1] měrná tepelná kapacita
vody, wcs [m3·m–3] obsah vlhkosti v cihelném střepu.

Objemovou hmotnost mokrého cihelného střepu lze vypo-
čítat jako 

ρcs = ρs,cs + ρv · wcs . (5)

Pro výpočet efektivní měrné tepelné kapacity cihelného
střepu poté dostáváme vztah

ρs,cs · cs,cs + ρv · cv · wcsccs = ———————————— , (6)
ρs,cs + ρv · wcs

Dalším krokem je výpočet výpočet efektivní měrné tepelné
kapacity polystyrenu opět v závislosti na objemu vlhkosti.
Ta se vypočte podle vztahu (4).

Rovnici popisující měrnou tepelnou kapacitu cihelného
bloku lze poté vyjádřit jako

fcs · ρs,cs · ccs + (1 –  fcs) ρp · cpcef,cb = ——–——————————— , (7)
ρcb

kde ρp [kg·m–3] je objemová vlhkost polystyrenu,
cp [J·kg–1·K–1] měrná tepelná kapacita polystyrenu, ρcb

[kg·m–3] objemová hmotnost cihelného bloku, kterou lze vy-
počítat ze vztahu

ρcb = fcs · ρcs + (1 – fbb) · ρp . (8)

Pro vyplnění dutin minerální vlnou byl použit stejný způ-
sob výpočtu s odpovídajícími parametry.

Výsledky
Objemovou hmotnost jako funkci vlhkost znázorňuje obr. 2,

a to jak pro výplň polystyrenem, tak minerální vlnou. Celko-
vou otevřenou pórovitost cihelného bloku vyplněného
polystyrenem i minerální vlnou ukazuje tab. 1. Objemový
obsah vlhkosti v závislosti na relativní vlhkosti pro homoge-

 Výplň
 Celková otevřená pórovitost 

[-]

polystyren 0,28108

minerální vlna 0,76492

Tab. 1. Celková otevřená pórovitost cihelného bloku
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nizovaný cihelný blok je patrný z obr. 3. Součinitel vlhkost-
ní vodivosti jako funkci vlhkosti pro homogenizovaný cihel-
ný blok ukazuje obr. 4. Faktor difúzního odporu vodní páry
cihelného bloku v závislosti na relativní vlhkosti je na obr. 5.

Závěr
Z vypočtených parametrů homogenizovaného vyplněného

cihelného bloku vyplývá, že obsah vlhkosti významně ovliv-
ňuje sledované parametry. Právě pro složitost měření celého
lze využít směšovacích pravidel. Tato homogenizace je zalo-
žena na znalosti vlastností jednotlivých fází, tj. cihelného
střepu, polystyrenu a hydrofobní minerální vlny, a to jako
funkce obsahu vlhkosti. 

Pro homogenizaci akumulačních parametrů byla použita
lineární směšovací teorie. Objemová hmotnost cihelného
bloku vyplněného polystyrenem je 793 kg·m–3, což je o 10 %
více než s výplní z minerální vlny. Ta však díky větší celko-

vé nasákavosti cihelného bloku dosahuje nakonec o 30 %
více, tedy 1 355 kg.m–3.

Celková otevřená pórovitost, tedy i maximální nasákavost
bloku s dírami vyplněnými polystyrenem, dosahuje 0,281 m3·m–3,
s použitím minerální vlny 0,765 m3·m–3. Výplň polystyre-
nem dosahuje tedy pouze 36,7 % výplně minerální vlnou.

Vypočtené sorpční izotermy jsou pro obě výplně téměř
shodné. Oba izolační materiály mají při 97% relativní vlh-
kosti obsah vlhkosti kolem 0,005 m3·m–3, hlavní nárůst obje-
mového obsahu vlhkosti začíná při 44% relativní vlhkosti.

Transportní parametry vyplněného cihelného bloku byly
homogenizovány pomocí Lichteneckrova modelu. Zde byl
pro každý typ výplně určen jiný koeficient k, který vyjadřu-
je uspořádání uvažovaného systému. Parametr k byl vždy
určen tak, aby hodnota součinitele tepelné vodivosti suché-
ho cihelného bloku odpovídala experimentálně určené hod-
notě. Toto je jediný parametr, který lze experimentálně změ-
řit. Ostatní transportní parametry byly vypočteny se stejným
parametrem k, protože lze předpokládat stejné uspořádání
systému cihelný střep/výplň. 

Obr. 2. Objemová hmotnost cihelného bloku 
v závislosti na vlhkosti

Obr. 3. Sorpční izoterma cihelného bloku v závislosti na vlhkosti

Obr. 4. Součinitel vlhkostní vodivosti cihelného bloku 
v závislosti na vlhkosti

Obr. 5. Faktor difúzního odporu vodní páry cihelného bloku 
v závislosti na vlhkosti

Obr. 6. Součinitel tepelné vodivosti cihelného bloku 
v závislosti na vlhkosti

Obr. 7. Měrná tepelná kapacita cihelného bloku 
v závislosti na vlhkosti
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Součinitel tepelné vodivosti suchého cihelného bloku je
pro polystyren o něco větší než pro minerální vlnu, konkrét-
ně 0,084 W·m–1·K–1 pro polystyren a 0,076 W·m–1·K–1 pro
minerální vlnu. Ale právě menší nasákavost polystyrenu,
díky níž je maximální nasákavost celé cihly 0,27 m3·m–3,
způsobí, že součinitel tepelné vodivosti při maximální nasá-
kavosti je 0,187 W·m–1·K–1. To je 22,5 % hodnoty součinite-
le teplné vodivosti při použití minerální vlny a maximální
nasákavosti, tedy 0,828 W·m–1·K–1. 

Součinitel vlhkostní vodivosti v případě vyplnění dutin
polystyrenem se pohybuje v celém rozsahu nasycení mezi
hodnotami 5,51·10–11 a 9,64·10–11 m2·s–1. Proti tomu při vypl-
nění dutin minerální vlnou se hodnoty součinitele vlhkostní
vodivosti pohybují v celém rozsahu nasycení mezi 4,72·10–11

a 3,44·10–8 m2·s–1.
Faktor difúzního odporu vodní páry cihelného bloku vypl-

něného polystyrenem se v rozsahu 0 a 100 % relativní vlh-
kosti pohybuje mezi hodnotami 12,8 a 10,6. Při použití mi-
nerální vlny je faktor difúzního odporu 4,7-2,6, tedy pouze
21 až 25 % proti použití polystyrenu.

Měrná tepelná kapacita cihelného bloku v případě použití
polystyrenu se pohybuje mezi hodnotami 1 052,1 J·kg–1·K–1

pro suchý stav, až 1 994,5 J·kg–1·K–1 pro maximální vlhkost.
V případě použití minerální vlny je hodnota pro suchý stav
téměř shodná, konkrétně 1 018,7 J·kg–1·K–1, ale pro maxi-
mální saturaci dosahuje již 2 669,9 J·kg–1·K–1, tedy zhruba
o 34 % více než v případě polystyrenu.

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že pro
suchý stav jsou oba materiály zhruba stejně vhodné, možná
jen o něco menší součinitel tepelné vodivosti upřednostňuje
minerální vlnu. Z hlediska obsahu vlhkosti v materiálu se

jeví jako vhodnější polystyren  pro menší nasákavost, a tím
i možnost dosažení celkově lepších hodnot. 

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI2/007 MPO.
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Úvod
Již málokdo pochybuje o tom, že se klima mění. Zvykli

jsme si slýchat, a také rozebírat, do jaké míry za to člověk
může, co proti tomu dělat a jaký bude mít klima vývoj. Méně
se však mluví o technických možnostech, jak se s důsledky
vypořádat. Pokud se zaměříme na předpokládaný dopad
možné klimatické změny na jednotlivé oblasti našeho hos-
podářství, vidíme, že ke změnám dojde napříč obory a dopa-
dy tak či onak pocítí každý [1].V zemědělství můžeme oče-
kávat vliv větších extrémů počasí, což bude klást větší náro-
ky na odolnost pěstovaných rostlin. Zvýší se nejen nároky na
závlahu, ale i škody způsobené erozí při extrémních sráž-
kách. Díky tomu bude nutné vyšlechtit odolnější plodiny.
U obytné výstavby bude v návaznosti na extrémní teploty
kladen důraz na izolaci a udržení teplotního optima uvnitř
budov. Na urbanizovaných plochách bude nutné přehodnotit
systém odtoku deš�ové vody při extrémních srážkových udá-
lostech. U liniových dopravních staveb mohou extrémní tep-
loty vést k poškození vozovek či kolejnic.

Jedním z nejdotčenějších bude vodní hospodářství [2]. S na-
růstajícími srážkovými extrémy se zvyšuje význam akumu-
lační funkce. Během srážkově nadprůměrných období je
nutné zabránit negativnímu působení srážek. Nemenším
úkolem je uchovat vodu pro následná suchá období a zajistit
zásobování nejen vodou pitnou, ale i pro průmysl a zeměděl-
ství. Lokální problémy se zásobováním pitnou vodou mohou
nastat častěji [3].

Teplé a méně stabilní počasí přináší do českých lesů nejen
větrné kalamity, ale i škůdce a nemoci. Vyšší teplota a obsah
CO2 v atmosféře sice podporuje růst biomasy, ovšem méně
kvalitní. Změny je možné očekávat také v myslivosti. V pří-
rodě jsou pozorovány nové druhy živočichů, na které není
naše prostředí adaptováno, stejně tak se častěji vyskytují
dříve vzácné nemoci zvěře. 

Pozitivní snížení nároků na vytápění je vyváženo zvýše-
ním spotřeby energie na stále běžnější klimatizace pro letní
horká období. Na vodu jako obnovitelný zdroj energie nebu-
de možné vzhledem k nerovnoměrnosti srážek během roku
nadále spoléhat, možnosti se naopak zvýší u využití biomasy.

Snížení počtu obětí zimních mrazů bude vyrovnáno roz-
vojem zdravotních problémů v horkých obdobích. Problémy

nastanou se změnou nástupu pylových alergií a s možným
výskytem tropických chorob v dříve bezpečných oblastech.
S prohlubujícími se klimatickými změnami na celém světě
je nutné i u nás počítat s nestabilitou spojenou s vlnami „kli-
matických uprchlíků“.

Změny v chování obyvatel nejsou samozřejmě způsobeny
pouze klimatickou změnou, a je tedy nutné oddělit příčiny
ekonomické, politické a další. Příkladem může být změna
osevních postupů v důsledku ekonomických vlivů a mění-
cích se potřeb společnosti. Je zřejmé, že i na tak malém úze-
mí, jako je Česká republika, dojde k odlišným projevům v jed-
notlivých regionech. Proto je vhodné zájmovou oblast roz-
dělit na několik územních skupin, v rámci nichž jsou před-
pokládány jednoznačně identifikovatelné změny. 

Na klimatickou změnu si zatím postupně zvykáme. Jestli-
že před dvaceti lety to byla pouze zajímavá teorie, před lety
deseti vyvolávala překvapení a pochybnosti, dnes ji již chá-
peme a chceme další údaje, abychom se mohli na její důsled-
ky připravit. Jednu z možných cest hledá i projekt „Adapta-
ce vodního hospodářství na změnu klimatu“, o kterém po-
jednává tento článek.

Přístupy ke změně klimatu
Změna klimatu může být chápána pouze jako vědecký

problém, anebo jako základní otázka přežití lidské společ-
nosti. Přístup k tomuto problému je velice rozdílný, od „alar-
mistů“ [4] až po „popírače“ [5]. Co tedy vlastně můžeme
dělat, rozhodneme-li se pro alternativu, že by se proti změně
klimatu něco dělat mělo. Mezivládní panel pro změnu kli-
matu (dále jen IPCC) nabízí v podstatě dvě možnosti – miti-
gaci, tedy zmírňování změny klimatu, a adaptaci, neboli při-
způsobení se této změně. V poslední době k nim přistupuje
možnost další, tj. aktivní zasahování do klimatu neboli geo-
engineering, v případě, že se první dvě metody ukážou jako
nedostatečné nebo příliš pomalé. 

Mitigace je metoda snižování obsahu skleníkových plynů
v atmosféře. Problémem je, že jde většinou o metodu velmi
nákladnou, a jak ukázal Kjótský protokol, globálně nereali-
zovatelnou. Přesto je nutné i nadále podporovat přechod na
bezuhlíkové technologie, produkci elektřiny v jaderných

K projevům změny klimatu dochází a bude docházet. Pokud na ně budeme připraveni, bude to pro nás výhodné.
Adaptační opatření je třeba navrhovat přímo pro danou lokalitu. Pro návrh je vhodné využít modelování na základě
scénářů, ale i reálné informace z terénu.

Observed impacts of climate change in the Czech Republic

Climate change is and will be happening. Being prepared for it will surely prove to be very advantageous. It is desirable
to design adaptation measures specifically for a certain region and use modelling based on scripts as well as modelling
based on factual field information.
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elektrárnách, které neprodukují skleníkové plyny, přecházet
od spalovacích motorů k vodíkovým a lépe využívat obno-
vitelné zdroje energie. Takto se snad podaří redukovat již
dnes nadměrnou produkci skleníkových plynů vypouště-
ných do atmosféry. 

Adaptace je obecně uznávaná metoda, a to jak alarmisty,
tak popírači. Lidstvo se vždy přizpůsobovalo změnám kli-
matu. Adaptace však má určité meze, za nimiž nemůže být
účinná. V historii se již ukázalo, že civilizace, které se nedo-
kázaly adaptovat, zanikly. Při řešení možností změny klima-
tu v současnosti jde o to, aby současná civilizace nezanikla,
protože by se nebyla schopna adaptovat. Alarmisté tvrdí, že
existují body obratu. Když se nějakou změnou klimatických
faktorů způsobí, že se tyto body překročí, pak klima bude
hledat jinou rovnováhu než tu současnou. Tato změna může
proběhnout relativně rychle. 

Další metoda vyplývá z postupů rizikového managementu.
Na nebezpečnou změnu klimatu a její dopady se díváme jako
na rizikovou situaci. Může nastat, ale nemusí. Důležité je, jak
velké je toto riziko a zda máme připravenou metodu, kterou
bychom použili v případě, že riziková situace nastane. Uka-
zuje se, že tato metoda existuje a sopky ji za nás vyzkoušely
v globálním měřítku. Jde o rozptyl mikroskopických částic
ve stratosféře, aby se zvýšila odrazivost zemské atmosféry,
a vyrovnal se tak vliv nárůstu skleníkových plynů.

V současné době rozvinuté fyziky, matematiky a umělé
inteligence je logické, že se obracíme k těmto vědeckým
a technickým disciplínám, abychom dostali odpově	 na
otázky, zda hrozí změna klimatu a globální oteplování do té
míry, že to může naši civilizaci ohrozit. Fyzici a matematici
konstruují složité simulační modely, které se snaží napodo-
bit změny klimatu v minulosti, a zejména odhadnout, co mů-
že nastat v budoucnosti za změněných podmínek, zejména
pokud jde o koncentrace skleníkových plynů.

Nejdůležitějším přístupem k modelaci klimatu je uvědo-
mění si, že jakákoli predikce je pouze odhadem. Jde o velmi
složitou záležitost, kterou se vědci na celém světě zabývají
již čtyři desetiletí. I přes tak dlouhou zkušenost jsou modely
stále zatíženy značnými nejistotami [6]. Globální klimatické
modely (dále jen GCM), které modelují klima na celé plane-
tě, se skládají z množiny menších ucelených cirkulačních
modelů, jež mezi sebou interagují (atmosféra, oceán, ledov-
ce, pevnina). Pro klima nad menšími oblastmi se používají
regionální klimatické modely (dále jen RCM), které mají
lepší rozlišení a zohledňují místní podmínky. Každý RCM
vychází z řídícího GCM, z něhož přejímá okrajové podmín-
ky, a samozřejmě i případné chyby.

V rámci sledovaného projektu byly použity výstupy z mo-
delu hydrologické bilance BILAN, vyvinutého Výzkumným
ústavem vodohospodářským?. Jeho plošnou jednotkou je
povodí jako celek. Umí modelovat jak v měsíčním, tak
i v denním kroku [7]. Pro účely projektu byla do modelu
BILAN vzata vstupní data ze SRES scénáře A1B [8] a dále
bylo čerpáno z 21 RCM. Tím bylo získáno 21 různých před-
povědních scénářů pro každé zájmové povodí. Data byla
vzata v měsíčním kroku pro referenční roky 1975, 2025,
2055 a 2083. Mezi výstupy byly hodnoty denních průměr-
ných teplot, srážkové úhrny, odtok z povodí atd. Při porov-
nání těchto výstupů z jednotlivých scénářů logicky nachází-
me významné i méně významné rozdíly v jednotlivých para-
metrech, občas dochází i ke shodě. Pro lepší přehlednost byl
proveden výběr modelů a byly vytvořeny čtyři základní
kategorie modelů, jak je dělí projekt ENSAMBLES podle
řídících GCM [9], a to:
– ECHAM5 [10],
– HadCM3Q0, HadCM3Q3, HadCM3Q16 [11],
– ARPEGE4.5 and 5.1 [12],
– BCM2.0 [13].

Obr. 1. Rozložení klimatických regionů v ČR
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Pohled zdola
Hlavním cílem projektu je najít jednoduché a přesné

metody, jak se přizpůsobit změnám, které souvisejí se změ-
nou klimatu na území České republiky. Souběžně vzniká
základní přehled dopadů změny klimatu na naši společnost a
jejich řešení. Aby byla navrhovaná řešení jednoduše a rych-
le realizovatelná, je i základ práce postaven na snadno
dostupných zdrojích, které je možné dohledat a nastudovat.
Hlavní část práce spočívá ve zpracování dat z povodí, tj. roz-
bor a analýza klimatických poměrů, a hlavně terénní průzku-
my. Informace jsou získávány od starostů, zemědělců, lesní-
ků a správců území (dále jen konečných uživatelů území),
ale i od ostatních občanů žijících v tomto území.

Důvodem, proč je problematika změny klimatu a adapta-
cí na ni zpracovávána na ČVUT – Katedře hydromeliorací
a krajinného inženýrství, je fakt, že doposud je tato otázka
řešena zejména z hlediska klimatických modelů a změn pro-
bíhajících v atmosféře. Tento projekt poskytuje pohled opač-
ný. Poukazuje na již probíhající změny v krajině a v eko-
systémech. Je pochopitelné, že tyto změny si koneční uživa-
telé snadněji představí než emisní scénáře a cirkulační mo-
dely. Samozřejmě není opomíjena ani teorie, která je pro
potřeby projektu stejně důležitá jako terénní průzkumy a set-
kání s uživateli. Využitím těchto dvou zdrojů informací
(modelování na základě scénářů a reálné informace z terénu)
vzniká unikátní soubor dat. Není žádoucí, aby byli koneční
uživatelé postaveni před hotovou věc, aby dostali univerzál-
ní návod s tím, že když bude méně pršet, mají si postavit pře-
hradu. To by mohlo vést k deziluzi a k vyloženě chybným
krokům, jaké uvádí např. [14]. Uvědomění si jedinečnosti
každého území bylo jedním ze základních impulsů pro vznik
tohoto projektu. Proto je výstupem řada alternativních návr-
hů, které pomohou najít řešení „na míru“ pro každé území.
Není samozřejmě možné v reálném časovém horizontu

podrobně zmapovat celou ČR a pro každý kilometr čtvereč-
ní navrhnout konkrétní adaptační opatření. Řada následků se
opakuje, a nabízí se tak možnost částečného zobecnění pro
podobné oblasti. Projekt se opírá o základní klimatické regi-
ony z Atlasu podnebí Česka [15]. Toto rozdělení považuje-
me za příliš podrobné vzhledem k možnostem modelování
klimatických změn. Proto bylo provedeno zúžení na čtyři
základní regiony – teplý, mírně teplý suchý, mírně teplý
vlhký a chladný. Dalším předpokladem je (a terénní průzku-
my tuto domněnku potvrzují), že velký vliv bude mít míra
ovlivnění krajiny člověkem. Proto je uvažován i tento faktor.
Pro jeho identifikaci je použit koeficient ekologické stabili-
ty, který udává poměr ekologicky stabilních a nestabilních
ploch. Kombinací těchto vstupů bylo získáno osm různých
klimatických oblastí. V každé oblasti je předpokládán
obdobný, ne-li stejný průběh dopadů klimatické změny,
a tedy i obdobná adaptační opatření (obr. 1).

Předpokladem úspěchu projektu je dokončení terénních
průzkumů pilotních povodí ve všech klimatických oblas-
tech. To závisí zejména na získání dat pro konkrétní povodí,
což se občas ukazuje jako problematické. Přes tyto nedostat-
ky existují způsoby, jak se s tímto problémem vyrovnat. Jed-
nou z možností jsou interpolovaná data [16] pro predikci kli-
matického vývoje nad daným územím. Z klimatických dat je
možné provést statistické analýzy a predikce vývoje. Poté je
proveden podrobný terénní průzkum, při kterém jsou kon-
taktováni zejména zemědělci a lesníci hospodařící v zájmo-
vém povodí, starostové dotčených obcí. Jak z teoretických
vstupů, tak z terénního průzkumu je vyvozen seznam již pro-
bíhajících pozorovaných změn. Ve chvíli, kdy bude na všech
pilotních povodích dokončen průzkum a statistické analýzy,
bude sestaven katalog probíhajících a očekávaných dopadů.
Z něj pak bude odvozen i katalog možných řešení. Součástí
katalogu předpokládaných dopadů změny klimatu pro oblast

Tab. 1. Dopad na vodní ekosystémy
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vodních ekosystémů a biotopů je tab. 1. Tučně jsou uvede-
ny dopady potvrzené v terénu, ostatní jsou předpokládané na
základě modelovaných predikčních dat.

Uvedené dopady klimatické změny, předpokládané na
základě modelovaných dat i přímo potvrzené v terénu při
průzkumech, jsou podkladem k vytvoření seznamu adaptač-
ních opatření. Jsou to opatření jednoduchá, s lokálním účin-
kem, proveditelná i samostatně hospodařícími osobami.

Případová studie na povodí Dědiny
V rámci projektu byla vybrána povodí, na kterých probí-

há sběr informací o vlivu klimatické změny přímo v terénu.
Tyto údaje jsou porovnávány s předpoklady provedenými
simulací vývoje klimatu. Jedním ze sledovaných je povodí
řeky Dědiny v Orlických horách. Stěžejní problémy jsou
lokalizovány zejména do střední a spodní části toku, kde je
evidován větší odběr povrchových vod. Spadá zde méně
atmosférických srážek a vodní bilance je celkově napjatá. 

V horní části toku, tedy od pramene po profil Chábory, je
problémem rozkolísanost klimatu. Období sucha beze srá-
žek střídají lokální přívalové deště, které z území rychle
odtečou a podmiňují erozní procesy. Hrozbou do budouc-
nosti je nedostatek povrchové vody. Odběr vody z toku není
evidován, očekává se proto jen malý odběr sezónního cha-
rakteru pro potřeby zahrádkářů. Koryto je poměrně rozměr-
né a při nedostatku vody je výpar významnou složkou hyd-
rologické bilance. V Cháborech se dočasně odděluje Zlatý
potok od toku Dědiny, a tak je zejména v tomto úseku pro-
blematické zachování minimálního zůstatkového průtoku.
Následkem sucha  nejen hynou rostliny a živočichové, ale
také vysychají rašeliniště na území CHKO Orlické hory. 

Langův deš�ový faktor, který určuje dostupnost vláhy
v dané oblasti, se dle meteorologických dat ze stanice Dešt-
né z let 1961-2007 v roce 2026 přiblíží hodnotě 70, což je
hodnota kritická, předpovídající vyšší pravděpodobnost
výskytu meteorologického sucha v dané sezóně [17]. Mode-
ly lineární regrese mohou sloužit jako jednoduché pomocné
nástroje k určení vývoje meteorologických veličin. Průměr-
ná roční teplota vzduchu rostla ročně o 0,061 ˚C s následkem
zvyšující se evapotranspirace, což se negativně projevuje na
množství vody v toku. Od roku 1988 jsou téměř všechny
průměrné roční teploty vyšší než celkové průměrné roční
teploty z let 1961-2007. Nejvýznamnější zvyšování teplot je
zaznamenáno u průměrných jarních, resp. letních, teplot
vzduchu, které se každým rokem zvyšovaly přibližně
o 0,071 ˚C, resp. 0,076 ˚C. Extrémní průměrné denní teplo-
ty těchto dvou sezón nabývaly stále vyšších hodnot. Pro
zimní sezónu je rovněž charakteristický růst průměrné teplo-
ty. Naopak průměrné teploty podzimu nevykazují rostoucí
ani klesající trend. 

Ve sledované horské oblasti padá množství atmosféric-
kých srážek, přesto jich v povodí Dědiny ubývá. Lze konsta-
tovat, že roční srážkový úhrn klesá o 3,9 mm za rok (0,3 %
dlouhodobého průměru). V několika posledních letech byl
sledován větší počet dní v roce beze srážek. Sezónní srážko-
vé úhrny jsou typické vysokou meziroční rozkolísaností.
Lineární regrese určuje pokles jarních srážkových úhrnů
o 1,9 mm za rok, což je 0,7 % dlouhodobého průměru. Hod-
noty srážkových úhrnů ostatních sezón nemají statisticky
významný kladný či záporný lineární trend. 

Průtoky měřené na Dědině v hlásném profilu Chábory
jsou velice rozkolísané a typické spíše cykličností než line-
árním průběhem. Průměrné roční průtoky lze rozdělit do tří
osmiletých úseků dle jejich porovnání s celkovým průmě-
rem sledovaného období. V období let 1977-1985 a 1995-

2003 byly roční průtoky spíše nadprůměrné. V meziobdobí,
tj. v období let 1986-1994, byly hodnoty obvykle podprů-
měrné. Průměrné zimní a jarní průtoky byly proti letním
a podzimním charakteristické vysokou rozkolísaností. Nej-
nižší průměrné denní průtoky v roce se vyskytovaly zejmé-
na v srpnu, dále hojně v červenci, září a říjnu. V posledních
letech bylo zaznamenáno častější nedodržení hodnot mini-
málních zůstatkových průtoků řeky Dědiny. 

Vývoj klimatu na povodí 
Grafy na obr. 2 až obr. 4 znázorňují možné změny klima-

tu na povodí Dědiny. Porovnání dat průměrných denních
teplot mezi referenčními roky 1975 a 2083 poskytuje před-
stavu o možném nárůstu teploty v lokalitě. Jak je z obr. 2
patrné, všechny kategorie modelů predikují nárůst teplot
v dané lokalitě. V několika případech jsou však rozdíly mezi
jednotlivými predikcemi velmi výrazné, např. v srpnu je roz-
díl přes 3 ˚C. Naopak pro květen se modely relativně shodu-
jí a předpokládají teploty s rozdílem menším než 1 ˚C.

V případě srážkových úhrnů je situace diametrálně rozdíl-
ná. Predikce pro referenční rok 2083 je v mnoha případech
protichůdná. V letních měsících dochází dokonce k rozdílům
o takovou hodnotu, která v dnešní době znamená 50 % cel-
kového srážkového úhrnu pro daný měsíc. Jde o typický
důkaz rozdílnosti jednotlivých modelů a jejich přístupu
k modelaci srážkoodtokových vztahů. Přesto lze konstato-
vat, že distribuce srážek se v průběhu roku může měnit.
Nabízí se možnost, že v letních měsících dojde k poklesu

Obr. 2. Rozdíly průměrných teplot [˚C] mezi roky 1975-2083

Obr. 3. Rozdíly srážkových úhrnů [mm] mezi roky 1975-2083

Obr. 4. Rozdíly odtoku [mm] mezi roky 1975-2083
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srážek, což by v kombinaci s nárůstem teplot mohlo způso-
bit snížení zásob vody v povodí. Tento letní pokles srážek je
pravděpodobně také příčinou poklesu vody v korytě, jak
uvádí obr. 3. Mezi možné následky je řazeno zhoršení kva-
lity vody, popř. nedostatek vody pro živočichy a vegetaci
žijící v korytě nebo v bezprostřední blízkosti. 

Rozdíly v modelovaných hodnotách odtoků jsou podob-
ného charakteru jako údaje o srážkových úhrnech. Prosinco-
vé rozdíly v odtokové výšce mezi jednotlivými scénáři jsou
více než 30 mm. To tvoří téměř 100 % odtoku v dnešní době.
Z obrázku 4 je patrné, že pravděpodobně dojde ke snížení
odtoku vody z povodí od jara až do zimy. V zimním období
by se naopak mohl odtok zvýšit.

Z uváděných informací lze usuzovat, že v letních měsících
budou častější extrémní teplotní události, které by spolu
s nedostatkem srážek mohly vyvolat období sucha. To by
také neblahým způsobem mohlo ovlivnit zásobu vody
v oblasti povodí. Dalším očekávaným důsledkem je snížení
odtoku vody z povodí a snížení průtoku v korytě. Na zákla-
dě konkrétní situace, zjištěných údajů z terénu a předpoklá-
daného vývoje klimatu je možné problémy rozdělit do dvou
skupin. Vzhledem k rozkolísanosti průtoků je nutné řešit
jednak povodňovou ochranu a erozní účinky velkých odto-
ků, jednak je třeba pokrýt málovodná období neboli zajistit
zásobování pitnou, závlahovou i průmyslovou vodou. Pokud
pomineme dlouhodobě plánovanou výstavbu nádrže v profi-
lu Mělčany, která svým rozsahem převyšuje opatření prove-
ditelná konečnými uživateli, je možné doporučit provedení
drobných revitalizačních zásahů v korytě Dědiny a protie-
rozní zásahy v celém povodí. Ty rovněž pomohou zvýšit re-
tenci srážek. Je rovněž doporučeno pěstování plodin odol-
nějších vůči erozi a suchu, vícezdrojové zajištění vody
a zvýšení informovanosti o možném zadržování a využívání
srážkové vody obyvateli. V přirozených ekosystémech je
vhodným opatřením zvyšování biodiverzity, podpora přiro-
zených způsobů obnovy a návrat k původnímu druhovému
složení.

Závěr
Na základě průzkumů a zpracovaných dat můžeme kon-

statovat, že teoretické vstupy jsou nejednoznačné, nekon-
krétní a často i samy se sebou v rozporu. Nejasnosti u před-
povědních modelů jsou zaviněny zejména složitostí samot-
ného klimatu a jeho interakcí se zemským povrchem. Lokál-
ní klima má svá specifika, a proto ho nelze snadno generali-
zovat a fyzikálně podchytit. Určení klimatického regionu
také není samospásnou charakteristikou, která jednoznačně
určí příčiny a následky klimatické změny. Spolu s predikč-
ními daty však mohou napovědět, jakým směrem se budou
změny ubírat a jakým směrem určitě nepůjdou. Důležitost je
nutné přisuzovat terénním průzkumům, zkušenostem míst-
ních obyvatel, a také analýze naměřených časových řad kli-
matických a hydrologických charakteristik. Informace míst-
ních obyvatel, zejména pak starostů a správců území, je
třeba ověřovat. Horizont jejich pohledu do budoucnosti
může být ovlivněn délkou funkčního období. 

Návrh adaptačních opatření nelze praktikovat pouze na
základě stávajícího stavu, ale také je třeba myslet dopředu.
Proto je vhodné využívat i simulací klimatických modelů,
kde jejich nejistoty jsou alespoň částečně odstraněny infor-
macemi z povodí. Je možné předpokládat, že v budoucnosti
se důsledky změn budou dále zintenzivňovat. Z projevů
vývoje klimatu, které se v rámci planety dosti liší, je pro
Českou republiku vhodné zmínit zejména letní pokles sráž-

kových úhrnů ve spojení s vyššími teplotami. Dosud byly
zdůrazňovány spíše projevy intenzivních srážek, povodně
a eroze. Do budoucna je však nutné počítat s poklesem zásob
vody, nižšími průtoky v tocích a dalšími souvisejícími pro-
blémy. Na základě těchto předpokladů je možné vypracovat
návrh adaptačních opatření pro dané povodí. Téměř s jisto-
tou lze tvrdit, že na nákladnější adaptační opatření nebudou
mít dotčené subjekty dostatek finančních prostředků. Lze
však využít „win-win efekt“ a požádat například o dotace
z Operačního programu životní prostředí, poskytujícího pro-
středky mimo jiné i na přírodě blízká protipovodňová opat-
ření, která mohou být zároveň vhodnou adaptací. 

Cílem projektu je poskytovat informace o klimatické
změně a pomoci s adaptacemi konečným uživatelům, tedy
hospodařícím zemědělcům, starostům, lesníkům, a usnadnit
tak lepší zvládnutí klimatické změny.

Článek vznikl za podpory projektu
SG S10/239/OHK1/3T/11 „Adaptace vodního hospodář-
ství na změnu klimatu“.
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1. Úvod
Pro sledování a hodnocení bezpečnosti významných hyd-

rotechnických staveb, zejména přehrad, se provádí pravidel-
ný technickobezpečnostní dohled (TBD). V České republice
se provádí podle platných předpisů v souladu s vyhláškou
471/2001 Sb. V rámci technickobezpečnostního dohledu se
provádí sledování projevů chování objektů, a zejména měře-
ní vybraných veličin.

Podkladem k hodnocení bezpečnosti vodního díla (VD) je
především periodické vyhodnocování měřených nezávislých
a závislých veličin, obvykle realizované již od výstavby díla.
Hodnocení bezpečnosti se provádí porovnáním naměřených
hodnot vybraných veličin s jejich mezními hodnotami a
vizuální kontrolou díla při pravidelných obchůzkách zaško-
lené obsluhy. V rámci TBD se obvykle řeší tyto otázky:

– které veličiny indikují vznik možných poruch a umožní
hodnocení bezpečnosti díla, 

– na kterých místech je třeba tyto veličiny měřit,
– s jakou četností jednotlivé veličiny měřit,
– jakým zařízením veličiny měřit,
– jakým způsobem naměřené veličiny zpracovat a vyhodno-

tit s ohledem na hodnocení bezpečnosti díla.

Článek je zaměřen především na první  z výše uvedených
otázek. 

Celková koncepce sledování každého vodního díla vychá-
zí především z rozboru jeho specifických zvláštností, který
se provádí již v počáteční fázi návrhu. Rozsah sledování se
často stanoví s využitím analogie s existujícími díly, na
základě historických zkušeností ze sledování přehrad a
nezřídka na základě citu a zkušenosti pracovníků TBD. 

Cílem práce bylo navrhnout postup stanovení rozsahu a
četnosti měření jednotlivých veličin na tížné betonové pře-
hradě s využitím podmínek mezní rovnováhy. Součástí byla:  

– Analýza bezpečnostní rizik a možných typů poruch pře-
hrady (kapitola 4).

– Výčet mezních stavů a jejich vyjádření pomocí podmínek
mezní rovnováhy (kapitola 5.1).

– Odvození rozsahu sledovaných veličin potřebných pro
hodnocení bezpečnosti přehrady (kapitola 5.2).

Uvedený postup byl aplikován na VD Kružberk (kapitoly
6, 7, 8). 

2. Stav poznání
Hodnocení bezpečnosti přehrad je základní povinností

vlastníků přehradních vodních děl. Systematický přístup
k technickobezpečnostnímu dohledu se datuje do doby vzni-
ku Mezinárodní přehradní komise (ICOLD) v roce 1928.
Metodám pozorování a měření se periodicky věnují otázky
diskutované od roku 1948 na kongresech ICOLD [1], [2],
periodicky problematiku dohledu nad vodními díly a moni-
toringu zpracovávají bulletiny technických výborů při
ICOLD [6]-[11]. Bulletiny [6] a [7] z let 1988 a 1989 shrnu-
jí poznatky o monitoringu hrází a jejich základů. Bulletin [8]
uvádí možnosti vylepšení stávajícího systému monitorování.
Na vývoj automatizace měření a sběru dat reaguje v roce
2000 bulletin [9] o automatických monitorovacích systé-
mech a také sborník [4]. V současné době probíhá sestavení
bulletinu [11]. K dispozici je celá řada podkladů sloužících
k návrhu instrumentace vodního díla a výběru vhodných
měřicích zařízení a postupů [3], [13]. Hodnocení bezpeč-
nosti probíhá na základě porovnání naměřených hodnot s mez-
ními hodnotami, prognózování chování přehradních hrází
se provádí metodami matematické statistiky [12], popř.
zpětnými rozbory vývoje jevů pozorovaných v průbehu let
provozu.

V článku je popsán postup při odvození rozsahu měřených veličin na betonových tížných hrázích z podmínek mezní
rovnováhy sestavených pro jednotlivé typy poruch. Nejprve byly vymezeny možné scénáře nebezpečí a typy poruchy,
pro které byly sestaveny podmínky mezní rovnováhy, z nichž byly odvozeny související sledované veličiny. Postup byl
prakticky aplikován na betonovou tížnou hráz vodního díla Kružberk, pro niž bylo provedeno zhodnocení stávajícího
rozsahu pozorování a měření. Stávající stav byl porovnán s rozsahem veličin odvozeným s využitím podmínek mezní
rovnováhy. Následně byl proveden návrh na doplnění rozsahu a způsobu měření. 

The determination of the range of quantities monitored as part of technical and safety 
surveillance of concrete gravity dams using limit states

The paper describes the determination of the range of measured quantities using a limit state conditions for each type
of potential failure. Firstly, scenarios were defined that involved failures leading to a global and local loss of stability.
For each type of failure, the limit state condition was defined, and corresponding monitored quantities were determined
based on these limit state conditions. This method was applied in the assessment of the present extent of surveillance at
the Kruzberk concrete gravity dam. Existing surveillance was compared with the range of quantities determined from
limit state conditions. Finally, the modification and improvement of technical surveillance was proposed.
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V České republice se provádí TBD podle vyhlášky
471/2001 Sb., která určuje rozsah a četnost sledování vybra-
ných veličin. Vyhláška nicméně nestanoví podrobněji roz-
sah sledovaných veličin, který je třeba odvodit individuálně
pro každé vodní dílo.

3. Postup řešení
Snahou bylo navrhnout univerzální obecný postup, který

by bylo možno použít pro jakékoliv vodní dílo. Jednotlivé
kroky níže uvedeného postupu je třeba rozpracovat podle
typu vodního díla a jeho konstrukčního uspořádání. Při řeše-
ní byl navržen tento obecný postup: 

– vymezení možných typů poruch VD s přihlédnutím ke
konstrukčnímu uspořádání, základovým podmínkám,
k manipulaci na objektech a zkušenostem z provozu díla,

– stanovení podmínek mezní rovnováhy pro jednotlivé dru-
hy poruchy,

– výčet veličin vstupujících do podmínek mezní rovnováhy,
– popis stávajících měření na vodním díle, výčet měřených

veličin a jednotlivých zařízení, četnost a způsob měření,
– porovnání současného rozsahu prováděných měření s po-

žadavky na hodnocení bezpečnosti pomocí podmínek
mezní rovnováhy charakterizujících danou poruchu,

– návrhy na doplnění a úpravy měření.

Navržený formalizovaný postup pro stanovení rozsahu
pozorování a sledování přehrad v rámci TBD umožní hod-
nocení jejich bezpečnosti s ohledem na reálně možné typy
poruch. 

4. Bezpečnostní rizika – typy poruch
Riziko je definováno jako pravděpodobnost vzniku škody

v důsledku poruchy. Poruchou se rozumí ukončení schop-

nosti díla plnit požadovanou funkci. Poruchy vodních děl lze
principiálně rozdělit do tří skupin:

A. celkové poruchy vodního díla vedoucí k jeho protržení,
B. lokální poruchy vedoucí k místním defektům,
C. poruchy vedoucí ke ztrátě použitelnosti.

Celková porucha reprezentuje nejvážnější stav. Ztráta po-
užitelnosti reprezentuje pouze omezení provozu. Poruchy
z kategorie B a C mohou při jejich opomenutí, popř. zane-
dbání, přecházet časem v poruchu kategorie A. 

Pro betonové tížné hráze jsou vybrané typy poruch uvede-
ny v tab. 1.

Na tomto místě je třeba poznamenat, že zařazení, zejména
lokálních poruch a ztráty použitelnosti, nemusí být jedno-
značné a v řadě případů může jít o jejich kombinace.

5. Mezní stavy 
Bezpečnostní rizika a vznik poruch souvisí s dosažením

jednotlivých mezních stavů. Při výpočtu konstrukcí a zákla-
dových půd se podle ČSN 73 0031 [14] rozeznávají dvě sku-
piny, a to:

– mezní stavy únosnosti (mezní stavy 1. skupiny) v případě
přehradních hrází a jejich podloží zahrnují ztrátu stability
tvaru, ztrátu stability polohy, havarijní vznik trhlin a jejich
rozevření, havarijní přetvoření konstrukce apod. Jde jak
o poruchy celkové (globální), při nichž dochází k úplné
ztrátě stability díla či podloží jako celku, tak i lokální,
které se projeví místním defektem. Ten se může propago-
vat až do globálního porušení,

– mezní stavy použitelnosti (mezní stavy 2. skupiny), je-
jichž překročení znesnadňuje použitelnost díla. Jde o pře-
kročení mezních hodnot přetvoření, vznik trhlin a jiné
jevy, které vedou ke snížení životnosti díla. Jedná se pře-
devším o poruchy v lokálním měřítku.

Posunutí hrázového bloku

Nadzvednutí hrázového bloku

Překlopení hrázového bloku

Provalení podloží Vytvoření privilegované průsakové cesty

Překročení tlakové pevnosti betonu

Překročení smykové pevnosti betonu

Překročení tahové pevnosti betonu

Překročení tlakové pevnosti podloží

Překročení smykové pevnosti podloží

Překročení tahové pevnosti podloží

Vznik lokální průsakové eroze
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Vzájemné posuny přehradních bloků

Vzájemné posuny hráze a podloží resp. zavázání

Degradace injekční clony

Porucha těsnění dilatačních spár

Přetvoření bočních stěn bezpečnostního přelivu

Porucha drenážního systému
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Překročení pevnostních charakteristik 
betonu

Překročení pevnostních charakteristik 
materiálu podloží

Podemletí a prolomení vývarové desky

Vypadnutí bloku (soustavy bloků)

Tab. 1. Typy poruch
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5.1. Podmínky mezní rovnováhy 
Pro všechny identifikované poruchy (tab. 1) byly sestave-

ny podmínky mezní rovnováhy. Posunutí hrázového bloku
odpovídá vztah:

Sw1,h – Sw2,h + Se + fT (Sv – Sw1,v – Sw2,v) ≤ fT G (1)

Jednotlivé působící síly jsou schematicky zakresleny na
obr. 1.

Obr. 1. Schéma sil vstupujících do podmínky rovnováhy (1)

Nadzvednutí hrázového bloku:

Sv – Sw1,v – Sw2,v ≤ G (2)

Překlopení hrázového bloku:

Sw1 zw1 + Sw2 zw2 + Se ze + Sv zv ≤ G zg (3)

Vytvoření privilegované průsakové cesty je vyjádřeno
jako překročení mezní hodnoty středního hydraulického gra-
dientu podél vybrané průsakové cesty v podloží, případně na
styku hráze a podloží:

JS ≤ Jmez (4)

Překročení pevnostních charakteristik betonu hráze:

σ ≤ RBf (5)

Překročení pevnostních charakteristik materiálu podloží:

σ ≤ RZf (6)

Vznik lokální průsakové eroze je vázán na překročení kri-
tického hydraulického gradientu v předem vytipovaných
místech (nepříznivá geologická skladba, apod.):

J ≤ Jf,mez (7)

Významnou pasivní složkou stability vůči posunutí pře-
livných bloků je vývarová deska. Podemletí a prolomení
vývarové desky lze obecně vázat na vznik a velikost výmo-
lů za prahem vývaru. Podmínku mezní rovnováhy lze tedy
vztáhnout na překročení mezních hodnot indikujících erozní
činnost toku. V této práci byla podmínka mezní rovnováhy
vztažena ke střední průřezové rychlosti v profilu za prahem
vývaru:

v ≤ vk (8)

Vzájemné posuny bloků mohou v extrémním případě vést
k omezení použitelnosti díla, např. ve smyslu pojezdu jeřá-
bové dráhy či enormních průsaků dilatačními spárami.
Mezní stav popisující vzájemný pohyb bloků lze definovat
následovně:

Δl ≤ Δlmez (9)

Vzájemné posuny hráze a podloží, resp. zavázání, mohou
vést ke snížení smykové pevnosti na základové spáře a
v konečném důsledku i k destrukci díla. Mezní stav popisu-
jící vzájemný pohyb bloku a podloží lze vyjádřit jako dosa-
žení, resp. překročení mezního vzájemného posunu.

Δl ≤ Δlmez (10)

Degradace injekční clony významně ovlivňuje jak průsa-
ky, tak tlak vody v podloží hráze. Z hlediska průsaků lze
mezní stav definovat jako dosažení mezního průsaku Qmax,
případně mezní hydraulické vodivosti kmez odvozené kalibra-
cí modelu průsakového režimu. Z hlediska tlaku vody v pod-
loží byl mezní stav definován jako dosažení mezní hodnoty
piezometrické výšky v podloží hd,mez.

Q ≤ Qmax ,  k ≤ kmez ,     hd ≤ hd,mez (11)

Porucha těsnění dilatačních spár se váže k překročení
mezní pevnosti materiálu těsnění dilatační spáry při vzájem-
ném posunu, popř. náklonu bloků. Napětí v materiálu těsně-
ní je dáno velikostí vzájemných posunů na spárách. Z hledis-
ka degradace těsnicího materiálu lze mezní stav vázat k mez-
nímu průsaku danou dilatační spárou.

Δl ≤ Δlmez ,       Qs ≤ Qs,mez (12)

Přetvoření bočních stěn bezpečnostního přelivu může mít
za následek omezení funkčnosti uzávěrů přelivů. Stav na
mezi použitelnosti lze vyjádřit pomocí vzájemného posunu
bočních zdí přelivu:

Δl ≤ Δlmez (13)

Porucha drenážního systému může spočívat v kolmataci
prostředí v blízkém okolí drenážních vrtů a také stárnutí
zárubnic vrtů. Přitom lze očekávat zvýšení tlaku v podloží, a
zároveň snížení drénovaného množství:

Q ≥ Qmin ,     hd ≤ hd,mez (14)

5.2. Identifikace veličin indikujících porušení
Pro jednotlivé členy v uvedených podmínkách mezní rov-

nováhy byla nalezena funkční závislost na měřitelných,
popř. vyhodnotitelných veličinách vstupujících do hodnoce-
ní. Jako příklad uvádíme ve vztazích (15) funkční závislosti
odpovídající podmínce (1). 

Se = Se(TL, he, Le)
Sw1 = Sw1(h1)
Sw2 = Sw2(h2) (15)
Sv = Sv (h1, h2, hd)

G = G(γB)

Podobně se postupovalo i u dalších veličin vstupujících do
podmínek rovnováhy (2) až (14). Výčet souvisejících veličin
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vstupujících do podmínek rovnováhy je uveden v tab. 2.

Tab. 2. Výčet veličin indikujících porušení

Seznam užitých symbolů:
Ai [m2] plocha zátěžového obrazce i
c [mg/l] koncentrace částic v prosakované

vodě na výtoku 
f [m/s2] zrychlení (např. seismicita, otřesy)
fT [–] součinitel tření
F [N] síla působící na hrázový blok
G [N] tíha přehradního bloku
h1 [m] hloubka vody na návodní straně hráze
h2 [m] hloubka vody na vzdušní straně hráze
hd [m] piezometrická výška v podloží
Δhd(t) [m] změna piezometrické výšky v čase
he [m] tlouš�ka ledu
hd,mez [m] mezní piezometrická výška v podloží
J [–] lokální hydraulický gradient

Obr. 2. Schéma sil pro vyjádření vztahů (1) a (15)

Složky podmínky rovnováhy Veličiny s vazbou na poruchu

S w 1,  S w 2 – hydrostatická síla h 1 , h 2

S e  – síla od ledu h e , L e , T L

S v  –  síla od prosakující vody h 1 , h 2, h d

G –  tíha bloku tvar a rozměry příčného řezu bloku, γ B

S v  – síla od prosakující vody h 1 , h 2, h d

S w 1, S w 2 –  hydrostatická síla h 1 , h 2

G – tíha bloku tvar a rozměry příčného řezu bloku, γ B

S w 1, S w 2 –  hydrostatická síla h 1 , h 2

S e – síla od ledu h e , L e , T L

S v  –  síla od prosakující vody h 1 , h 2, h d

G  – tíha hrázového bloku
tvar a rozměry příčného průřezu bloku,
γ B

J –  hydraulický gradient h 1 , h 2, Q d , c

J mez  –  mezní hydr. gradient filtrační vlastnosti podloží

σ tlak   – tlakové napětí

σ tah   – tahové napětí

τ   – smykové napětí

f –  přídatná zrychlení (seizmicita, otřesy) tvar a rozměry příčného průřezu, γ B

R bf – pevnost betonu vlastnosti betonu

σ tlak   – tlakové napětí

σ tah   – tahové napětí

τ   –  smykové napětí

f –  přídatná zrychlení (seismicita, otřesy) tvar a rozměry příčného průřezu, γ B

G –  tíha hráze tvar a rozměry příčného průřezu, γ B

R zf  –  únosnost podloží vlastnosti horniny

Překročení pevnostních charakteristik betonu

u, v, w, ε x , ε y , ε z , γ xy , γ yz , γ zx , T, 

h 1, h 2, h d , h e , L e , T L

Překročení pevnostních charakteristik materiálu podloží

u z , v z , w z , e zx , ε zy , ε zz , γ zxy , γ zyz , γ zzx , 

h 1, h 2, h d , h e , L e

Posunutí hrázového bloku

Nadzvednutí hrázového bloku

Překlopení hrázového bloku

Vytvoření privilegované průsakové cesty

J –  gradient h 1 , h 2, h d , L, Q, Q d

J f,mez  – mezní lokální gradient vlastnosti prostředí

v – rychlost proudění za vývarem Q p , tvar a rozměry konstrukce, h 2

v k  –  nevymílací rychlost vody vlastnosti betonu, opevnění

Δ l – velikost vzájemných posunů
Δu, Δv, Δw, ε x , ε y , ε z , u, v, w 

(vázány na h 1, h 2, h d , F, f, T, Q s )

Δ l mez  – mezní velikost vzájemných posunů

vlastnosti těsnicího prvku dilatačních spár, 
technické požadavky vzhledem 
k technologiím procházejícím přes více 
bloků

Δ l – velikost vzájemných posunů Δu z , Δv z , Δw z , ε xz , ε yz , ε zz , u z , v z , w z

Δ l mez  – mezní velikost vzájemných posunů
vazba na mezní stavy stability hrázových 
bloků a překročení smykové pevnosti 
podloží, mezní smyková přetvoření

Q, Q d  –  průtoky v drenážním systému h 1, h 2, h d , L, Δh d (t), ΔQ(t)

k–  hydraulická vodivost clony h 1 , h d , L, Q d

h d –  piezometrická výška v podloží h 1 , h 2, L, Q

Q, Q d.mez  – mezní průsak

k mez  –  mezní hydr. vodivost clony

h d,mez  – mezní piez. výška

Δ l – velikost vzájemných posunů 
hrázových bloků

u, v, w, Δu, Δv, Δw, ε x , ε y , ε z ,

γ xy , γ yz , γ zx , h 1 , h 2 , h d , F, f, T , Q s

Δ l mez  – mezní velikost vzájemných posunů vlastnosti těsnicího prvku

Δ l – velikost posunutí
Δ L  – vzdálenost stěn bezpečnostního 
přelivu, T

Δ l mez  – mezní velikost posunutí požadavky technologie

Q, h d h 1, h 2, h d , L, ΔQ d (t), Δh d (t)

Q min  – minimální průsak
vazba na mezní stavy stability hrázových
bloků

Místní překročení kritického gradientu

Podemletí a prolomení vývarové desky

Vzájemné posuny bloků

Vzájemné posuny hráze a podloží resp. zavázání

Porušení drenážního systému

Degradace injekční clony

vazba na mezní stavy stability hrázových
bloků

Porucha těsnění dilatačních spár

Přetvoření bočních stěn bezpečnostního přelivu
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Jmez [–] mezní hydraulický gradient
Jf,mez [–] mezní lokální hydraulický gradient
JS [–] střední hydraulický gradient
k [m/s] hydraulická vodivost
kmez [m/s] mezní hydraulická vodivost
Δl [m] vzájemné posunutí
L [m] délka průsakové dráhy
ΔL [m] vzdálenost bočních pilířů přelivných polí
Δlmez [m] mezní vzájemné posunutí
Le [m] délka ledové celiny
Q [m3/s] celkový průsak, výtok z drenážních vrtů
ΔQd(t) [m3/s] změna celkového průsaku v čase
Qd [m3/s] výtok z drenážního vrtu
Qd,max [m3/s] mezní maximální výtok z drenážního vrtu
Qmax [m3/s] mezní maximální celkový průsak,

výtok z drenážních vrtů
Qmin [m3/s] mezní minimální výtok z vrtů pro 

daný tlak v podloží
Qp [m3/s] průtok (přítok, resp. odtok z nádrže)
Qs [m3/s] dílčí průsak spárou
Qs,mez [m3/s] mezní maximální dílčí průsak spárou
Rbf [Pa] pevnost betonu (v tlaku, tahu, smyku)
Rzf [Pa] únosnost podloží
Se [N] síla od ledu
Sv [N] vztlaková síla 
Sw1 [N] síla od tlaku vody v nádrži
Sw2 [N] síla od tlaku vody ve vývaru
Sw1,h [N] horizontální síla od tlaku vody 

v nádrži
Sw1,v [N] vertikální síla od tlaku vody v nádrži
Sw2,h [N] horizontální síla od tlaku vody ve

vývaru
Sw2,v [N] vertikální síla od tlaku vody ve vývaru
t [s] čas
T [K] teplota
tc [m] šířka trhlin
TL [K] teplota ledu
u, v, w [m] posun ve směru souřadné osy
Δu, Δv, Δw [m] vzájemné posuny bloků ve směru 

souřadné osy
uz, vz, wz [m] posun podloží ve směru souřadné osy
Δuz, Δvz, Δwz [m] vzájemné posuny podloží ve směru 

souřadné osy
v [m/s] střední průřezová rychlost proudění v

korytě pod hrází
vk [m/s] nevymílací rychlost
ze, zv, zw, zg [m] ramena sil ke zvolenému bodu otáčení
α [˚] úhel mezi svislicí a návodním lícem

hráze
γB [N/m3] specifická tíha betonu
εy, εz, εx [–] poměrné přetvoření hráze ve směru 

souřadné osy 
εxz, εyz ,εzz [–] poměrné přetvoření podloží ve směru 

souřadné osy
σ [Pa] napětí (tahové, tlakové, smykové)
τ [Pa] smykové napětí

6. Aplikace postupu na VD Kružberk
Navržený formalizovaný postup byl aplikován při hod-

nocení rozsahu měřených veličin v rámci TBD na VD
Kružberk. Součástí hodnocení byla identifikace dosud sle-
dovaných veličin a metod jejich měření, zhodnocení pozo-
rování a měření ve vazbě na typ poruchy a návrh na dopl-
nění měření. 

6.1. Základní parametry VD Kružberk 
VD Kružberk (obr. 3) bylo vybudováno v letech 1948 až

1955. Nádrž s plochou povodí 567 km2 má celkový objem
cca 35,5 mil. m3 a zatopenou plochu 280 ha. Délka vzdutí je
přibližně 10,5 km. Těleso hráze tvoří gravitační betonová
ze	 délky 280 m v koruně s maximální výškou 34,5 m. Hráz
je tvořena 22 přehradními bloky, z nichž 5 je přelivných, 
2 manipulační a 2 elektrárenské.

Pro pozorování a měření tzv. nezávislých a závislých veli-
čin slouží systém měřicích zařízení zabudovaných v pře-
hradní hrázi, v okolí hráze a v objektech souvisejících
s hrází. Rozsah veličin a způsob jejich  sledování a měření je
uveden v kapitolách 6.2 a 6.3.

6.2. Zařízení pro měření nezávislých veličin
Nezavislé veličiny představují základní vstupy pro stano-

vaní zatížení vodního díla. Sledují se obvykle v blízkém
okolí díla. Nezávislé veličiny jsou především srážky a teplo-
ta. Z pohledu samotné hráze lze mezi nezávislé veličiny
zahrnout i přítok do nádrže a odtok z nádrže, hladinu vody
v nádrži a v korytě pod hrází a v případě pokrytí hladiny
nádrže ledem i tlouš�ka ledové celiny. 

Nezávislé veličiny jsou na hrázi VD Kružberk měřeny
následovně:

– odečet polohy hladiny v nádrži se provádí manuálně na
vodočetné lati a automaticky plovákovým hladinoměrem,

– měření polohy hladiny v korytě pod hrází limnigrafem,
– srážky se měří dvěma srážkoměry (automatickým a manu-

álním) se záchytnou plochou 500 cm2,
– automatické měření teploty vody čidlem osazeným v ná-

drži,
– automatické měření teploty vzduchu čidlem,
– manuální měření tlouš�ky ledu v nádrži.

6.3. Zařízení pro měření závislých veličin
Závislé veličiny měřené na díle představují především

odezvu na zatížení, které je determinováno prostřednictvím
nezávislých veličin. Především se tedy jedná o deformace
tělesa hráze, a� již absolutní, nebo relativní (např. vzájemné
posuny mezi bloky), a průsakový režim pod tělesem hráze.

Pro měření deformací tělesa hráze jsou použita tato zaří-
zení:

– deformetrické základny pro zjiš�ování relativních posunů
na dilatačních spárách bloků přehrady,

– klinometrické základny pro měření náklonů bloků,
– extenzometrické pásmo pro měření délek mezi strojovna-

mi segmentových uzávěrů,
– sí� kontrolních bodů na hrázi pro měření velmi přesné nive-

lace, měření záměrné přímky a trigonometrická měření,

Obr. 3. Pohled na VD Kružberk
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– sí� kontrolních bodů v tělese hráze pro měření velmi přes-
né nivelace.

Průsakový režim je sledován:

– manometry pro měření tlaku vody v podloží hráze,
– ručním měřením průsaků z drenážních vrtů v injekční

chodbě, 
– měrnými přepážkami s čidly pro zjiš�ování celkových prů-

saků z levé a pravé části injekční chodby,
– sběrnými žlaby pro měření průsaků na dilatačních spárách.

7. Zhodnocení měření na VD Kružberk 
ve vazbě na typ poruchy

7.1. Celková porucha tělesa hráze 
Pro hodnocení možnosti celkové poruchy hráze je nejdů-

ležitější sledování tlaků vody v podloží a průsakového
množství vytékajícího z odvodňovacích vrtů. Pro hodnocení
bezpečnosti je třeba sledovat polohu hladiny horní a dolní
vody a parametrů ledových jevů (tlouš�ka ledu, teplota). 

Systematické měření tlaku v podloží hráze se neprovádí.
Provádějí se pouze každoroční jednorázová, tzv. režimová
měření tlaků. Způsob provádění režimového měření tlaků má
řadu nevýhod. Výsledné hodnoty tlaků jsou ovlivněny pod-
mínkami při měření (hladina v nádrži atd.). Naměřené tlaky
je třeba vázat na polohu hladiny v nádrži a v podhrází a také
na výtoky z okolních odvodňovacích vrtů. V posledních
letech bylo navíc režimové měření ovlivněno zkorodovaným
zhlavím vrtů (obr. 4), vrty nebylo možno spolehlivě uzavřít.

Na VD Kružberk je hladina v nádrži měřena dostatečně
přesně. Poloha hladiny vody pod hrází není měřena, hladina
je stanovena na limnigrafu pod hrází cca 270 m od hráze.
Sledování ledových jevů je prováděno v dostatečné míře. 

Obr. 4. Zkorodované zhlaví vrtu

7.2. Vytvoření privilegované cesty 
Vznik privilegované průsakové cesty úzce souvisí s de-

gradací injekční clony (kapitola 7.9). Indikátorem vývoje
privilegované průsakové cesty je změna průsakových a tla-
kových poměrů v podloží tělesa hráze, popř. v jeho zavázá-
ní. Rozsah sledování průsaků z jednotlivých odvodňovacích
vrtů je na VD Kružberk dostatečný. Spolehlivost měření cel-
kového průsaku negativně ovlivňuje voda prosakující netěs-
nostmi z koruny hráze.

7.3. Překročení pevnostních charakteristik betonu
K porušení betonu může dojít v případě, že napětí v hrázi

překročí pevnost betonu (v tahu, tlaku, smyku). Napětí

v konstrukci prakticky nelze přímo a jednoduše měřit. Indi-
kátorem napjatosti hráze je její přetvoření, resp. posuny. Na
VD Kružberk se pro určení posunů provádí soubor geodetic-
kých měření (záměrná přímka, trigonometrie, velmi přesná
nivelace) a měření na deformetrických a klinometrických
základnách. Jednotlivá měření dostatečně vystihují možné
způsoby posunutí a přetvoření. 

7.4. Překročení pevnostních charakteristik materiálu 
podloží 

Napětí v podloží nelze přímo měřit. Indikátorem napjatos-
ti podloží je jeho přetvoření. To je indikováno v rámci sle-
dování posunů hráze VD Kružberk (kapitola 7.3).

7.5. Místní překročení kritického hydraulického gradientu
Místní hydraulický gradient lze odvodit z hydraulického

výpočtu proudění vody v podloží hráze. Pro kalibraci tako-
vého výpočtu (stanovení propustnosti, nehomogenity, anizo-
tropie, apod.) musí být známa poloha horní a dolní hladiny,
přibližný rozsah injektáže a úrovně zhlaví odvodňovacích
vrtů, jednotlivá průsaková množství z vrtů a také tlaky vody
v podloží hráze. Na VD Kružberk se uvedené veličiny sledu-
jí v potřebném rozsahu, výjimkou je pouze nedostatečné
měření tlaku vody v podloží hráze a omezená přesnost sta-
novení hladiny dolní vody.

7.6. Podemletí a prolomení vývarové desky
Možná tvorba výmolů na vývarové desce a v korytě za vý-

varovou deskou je spojena s extrémními průtoky při povod-
ňových událostech. Ty jsou vyhodnocovány útvarem dispe-
činku správce povodí. Na VD Kružberk probíhá běžná vizu-
ální kontrola stavu vývarové desky a vývoje výmolů za pra-
hem vývaru. Pohyby vývarové desky ani tvar koryta za
vývarovou deskou není geodeticky sledován.

7.7. Vzájemné posuny přehradních bloků
Vzájemné posuny jednotlivých bloků lze odvodit z geode-

tických měření, a zejména z měření na klinometrických a
deformetrických základnách. Na VD Kružberk jsou prová-
děna pouze manuální měření těchto veličin.

7.8. Vzájemné posuny hráze a podloží, resp. zavázání 
Sledování celkových posunů hrázového tělesa vůči podlo-

ží je prováděno pomocí geodetických měření. Tato měření
vycházejí z pevných bodů umístěných na observačních pilí-
řích. Na VD Kružberk je prováděn a vyhodnocován soubor
geodetických měření v dostatečném rozsahu.

7.9. Degradace injekční clony 
Stav injekční clony lze odvodit z kontinuálního měření

celkového průsaku a měření výtoků z vrtů vedených do pod-
loží a také z kontinuálního vývoje tlaků vody v podloží
hráze. Občasné jednorázové režimové měření tlaků nedává
dostatečný obraz o vývoji tlaků. Průsaky jsou na VD Kruž-
berk měřeny v dostatečném rozsahu, potíže dělá absence
jeho rozdělní do sekcí podél injekční chodby. Měření tlaků
při režimovém měření bylo komentováno v kapitole 7.1.

7.10. Porucha těsnění dilatačních spár
V důsledku významnějších vzájemných posunů přehrad-

ních bloků může dojít k porušení těsnění dilatační spáry. Na
VD Kružberk se pro určení posunů provádí soubor manuál-
ních geodetických měření a měření na deformetrických a kli-
nometrických základnách. V místě pozorovaných průsaků
dilatačními spárami jsou instalovány záchytné plechy (obr. 5)
pro možnost manuálního měření průsaků objemovou meto-
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dou. Průsaky jsou pozorovány v závislosti na hladině v nádr-
ži a ročním období (teplotě vody a vzduchu).

Obr. 5. Záchytné plechy na dilatační spáře

7.11. Přetvoření bočních stěn bezpečnostního přelivu
Měření vzdálenosti bočních stěn přelivných polí se prová-

dělo pomocí extenzometrického pásma. Měření v součas-
nosti nepokračuje, důvodem je především jeho omezená prů-
kaznost.

7.12. Degradace, popř. porucha drenážního systému
Pro identifikaci a kvantifikaci degradace drenážních vrtů

je nejdůležitější měření výtoku z jednotlivých vrtů a také
měření tlaků v podloží. Na VD Kružberk je automaticky
měřen celkový průsak na měrných žlabech. Na jednotlivých
vrtech se objemovou metodou manuálně měří množství vy-
tékající vody. Dále se na VD Kružberk provádí režimové
měření tlaků, které však umožňuje pouze omezeně vyhodno-
tit degradaci drenážního systému.

Podrobným vyhodnocením podkladů a výsledků dosavad-
ních měření bylo zjištěno, že měření prováděná na některých
vrtech nemají z hlediska zpracování a vyhodnocení vypoví-
dající hodnotu. Jednalo se o vrty, které jsou zakončeny v be-
tonu a při měření vykazují neměnnou hladinu.

8. Návrh na doplnění měření
Na základě zhodnocení stávajícího systému měření prová-

děného v rámci TBD a porovnání rozsahu měřených veličin
s veličinami potřebnými pro hodnocení bezpečnosti vodního
díla ve smyslu metody podle mezních stavů bylo navrženo
doplnit stávající systém o měření a pozorování popsaná
v následujících kapitolách. Při návrhu byly rovněž uplatně-
ny poznatky vlastníka díla a pracovníků TBD z více než
padesátiletého provozu přehrady. 

8.1. Automatizace měření tlaků
Významnou „ovlivnitelnou“ složkou snižující odolnost

vůči ztrátě stability hráze je tlak vody v podloží hráze. Ten
je v případě VD Kružberk stabilizován systémem otevře-
ných drenážních vrtů v hrázových chodbách. Zvláštní důraz
je kladen na spolehlivou průběžnou kontrolu jejich funkce a
účinnosti. Z toho vyplývá doporučení na soustavné měření
tlaku vody v podloží přehradního tělesa systémem nových
tlakoměrných vrtů s automatickým odečtem měřených tlaků. 

8.2. Doplnění měření průsakového množství
V současné době se průsak sleduje periodicky manuálním

měřením výtoků z jednotlivých odvodňovacích vrtů a auto-
matickým měřením průsaků z levobřežní a pravobřežní vět-

ve injekční chodby na dvou přepážkách (měrných přelivech),
celkový průsak se měří manuálně v čerpací šachtě ve strojov-
ně vodní elektrárny (přehradní blok č. 16). Výsledky automa-
tického měření jsou do jisté míry znehodnoceny zatékáním
povrchové vody z koruny hráze do hrázových chodeb.

Automatizovat jednotlivé výtoky z drénu by bylo náklad-
né a neefektivní. Doporučuje se proto rozdělit injekční chod-
bu do sekcí a doplnit automatizovaná měření odpovídajících
výtokových množství. To umožní specifikovat průsaky z le-
vého břehu, pravého břehu a centrální části a vyhodnotit
množství vody zateklé korunou hráze. 

8.3. Měření posunů
Na VD Kružberk je jedním z rizik posunutí bloků po

základové spáře, popř. po smykové ploše v podloží. To lze
obecně nejlépe sledovat pomocí inverzního kyvadla. Toto
zařízení je však značně nákladné. Alternativou je měření
vzájemných posunů bloků v injekční chodbě. Zde jsou umís-
těny ručně měřené deformetrické základny. Tyto by bylo
vhodné doplnit automatickými strunovými snímači posunu.
V úvahu připadá doplnění dvou snímačů umístěných kolmo
na sebe na každou spáru mezi bloky.

8.4. Měření náklonů
Dodatečné osazení hrázových kyvadel na VD Kružberk je

z cenového hlediska diskutabilní. Dlouhodobé změny polo-
hy přehradního tělesa (náklony) zachytí geodetická měření a
měření na klinometrických a deformetrických základnách.
Pro zachycení náhlých změn náklonu je vhodné doplnit ve
třech blocích náklonoměry. Toto automatické měření umož-
ňuje častější měření a poskytuje data pro vyhodnocení ze-
jména teplotních vlivů pro případnou kalibraci matematic-
kých stabilitních modelů.

8.5. Měření hladiny vody v korytě pod hrází
Poloha hladiny dolní vody je důležitou vstupní veličinou

pro vyhodnocení mezního stavu stability polohy. Na VD
Kružberk se navrhuje odvodit závislost hladiny v korytě pod
hrází (za vývarovou deskou) na měření na limnigrafické sta-
nici cca 300 m pod hrází. Doporučuje se po dobu 1 roku pro-
vádět týdenní měření hladiny vody v místě prahu vývaru
spodních výpustí. To umožní odvodit dostatečně přesnou
regresní závislost mezi profilem limnigrafu a profilem v ko-
rytě pod hrází. Dále se doporučuje ověření extrapolace re-
gresní závislosti nepravidelně při zvýšených průtocích.

8.6. Sledování stavu vývarové desky a koryta za vývarem
Vývarová deska se podstatně podílí na bezpečnosti přeliv-

ných bloků hráze VD Kružberk vůči jejich posunutí. Proto je
třeba zamezit jejímu poškození, zejména v důsledku dyna-
mických účinků proudící vody při povodňových situacích.
Sledování stavu opevnění koryta za vývarem a také samotné
vývarové desky se doporučuje provést po každé povodni
s kulminací větší než 150 m3/s (cca Q10). Vizuální kontrola
stavu opevnění za vývarem a povrchu vývaru se provede
s využitím fotodokumentace. Dále se doporučuje zřízení
geodetických značek na prahu vývaru a jejich zařazení do
pravidelných geodetické měření.

8.7. Měření na strojovnách segmentových uzávěrů
Měření délek mezi strojovnami segmentových uzávěrů je

účelné provádět až při výskytu provozních problémů při
manipulaci se segmenty nevyvolaných technologickými dů-
vody. Zde je třeba vybrat spolehlivou metodu měření, např.
laserovým paprskem (měření extenzometrickým pásmem se
ukázalo jako problematické). 
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8.8. Zamezení pronikání vod z koruny hráze do jejího 
tělesa

Prosáklá voda z koruny do tělesa hráze znehodnocuje
měření celkového průsaku. Výhledově je důležité pronikání
vody přes korunu hráze zabránit. Doporučuje se provést
rekonstrukci koruny hráze.

9. Závěr
Ukazuje se, že pro stanovení rozsahu měření a sledování

na přehradách v rámci TBD je vhodné provést systematické
a formalizované hodnocení jednotlivých podmínek mezní
rovnováhy, které odpovídají možným typům poruch. V člán-
ku je naznačen tento postup aplikovaný na betonovou tížnou
přehradu. Byla provedena inventarizace možných typů poru-
chy díla, odvození jednotlivých podmínek mezního stavu a
následná specifikace a rozbor veličin potřebných pro hodno-
cení bezpečnosti VD ve vazbě na možné typy poruchy a sou-
visející mezní stavy. Postup byl aplikován na betonové tížné
hrázi VD Kružberk. Z porovnání veličin potřebných pro
hodnocení bezpečnosti díla s veličinami v současnosti měře-
nými na VD Kružberk v rámci TBD vyplynuly návrhy na
úpravu, popř. doplnění měření. Přitom byly uplatněny
poznatky z více než padesátiletého provozu vodního díla.

Článek vznikl za podpory projektu FAST-J-13-1978
Způsob stanovení mezních hodnot veličin sledovaných
v rámci TBD s použitím podmínek mezních stavů a pro-
jektu NAZV č. QI92A139 Výzkum metod zvyšujících
vodohospodářskou účinnost malých vodních nádrží
s ohledem na rizika předpokládaných klimatických
změn FAST VUT v Brně. Autoři článku děkují pracov-
níkům Povodí Odry, s. p., za spolupráci při poskytnutí
podkladů o VD Kružberk a umožnění místních šetření
na díle. 
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