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Rozložení sil v plátovém spoji od ohybového
momentu

doc. Ing. Petr FAJMAN, CSc.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Ve

starověku se používalo hlavně k zastřešení objektů.
V pozdější době pak přibyly stropní konstrukce. Nejstarší
dochované stavby jsou gotické krovy. Je jich však málo
vzhledem k tomu, že většina bu� shořela, nebo byla zničena
škůdci a houbami.  

Při rekonstrukcích historických objektů, které jsou pod
dohledem státní památkové péče, je brán zřetel na původnost
prvků. V praxi to znamená, že poškozené trámy se ne-
vyměňují celé, ale odřízne se pouze napadená část a doplní
se novým materiálem. Tento způsob opravy vede ke spojo-
vání a nastavování prvků spoji, pokud možno dobovými. Zá-
roveň je kladen důraz na konečný efekt, aby spoj co nejméně
zasahoval do vzhledu prvku [1].

Zmíněné konstrukce se skládají ze statického hlediska
převážně z prutových prvků. Jde o prvek, jehož jeden rozměr
je podstatně delší než zbývající dva přibližně desetkrát.
V takovém případě lze prostorovou napjatost výrazně
zjednodušit. Sledujeme pak normálové napětí rovnoběžné
s osou prutu, resp. vlákny (označení L) a smykové napětí
působící v rovině průřezu (označení T a R) [2], [4]. Řešení
konstrukce jako celku není problematické, protože lze použít
dostupné programy typu FEAT, SCIA engineer, FIN apod.
Pomocí těchto programů jsou získány vnitřní síly, na které
pak konstrukci snadno dimenzujeme, např. podle normy EC5.

V takových konstrukcích se nachází mnoho spojů, které
jsou jejich velmi důležitou součástí, ale  v běžné praxi se pří-
liš nedimenzují. Příčinou je hlavně malá podpora norem, ale
i malý počet řešených a publikovaných typů spojů. Jen vý-
jimečně lze najít ucelené řešení spojů, jakým je např. v [3]
dvojitý čep, nebo v [5] plátový spoj s hmoždíky, nebo v [6]
ověření experimentálního zkoušení plátového spoje vý-
počtem. Teoretické řešení lze hledat jen u některých spojů a
jen při určitých zjednodušujících podmínkách, pokud
můžeme vyjít z integrálních veličin. 

Spoj
Základní úlohou je spojit nebo nastavit trám, který je

namáhán v jedné rovině – svislé. Nejrozšířenějším spojem je
rovný rovnočelný plát (α = 90˚) nebo rovný šikmočelný plát

(obr. 1). Ze statického hlediska se jeví jako příznivější šik-
močelný, ale o jeho uspořádání se moc neví. Není jasné, zda
je vhodný větší sklon čel, jak je svorník namáhán, nebo jak
ovlivňuje vyosení kolíku jeho namáhání. Při řešení pláto-
vého spoje předpokládáme, že je trám namáhán v jedné rov-
ině, zároveň zanedbáváme tření ve svislé rovině mezi pláty.

Tradiční spoje používané při rekonstrukcích historických dřevěných prvků prakticky není možné navrhovat dle
norem. V nejrozšířenějším nastavovacím plátovém spoji není známo rozložení sil v čele plátu ani velikost síly v kolíku.
Analyticky lze odvodit pouze závislosti, resp. meze, ve kterých se dané veličiny pohybují, i to je však pro praxi velmi
cenné. K přesnému určení je nutno zajistit experimenty, které dodají chybějící údaje. 

Force distribution in a splice skew joint due to the bending moment

Traditional joints used in restorations of historic timber structures are not designed according to standards. The forces
in a vertical splice skew joint with a key are not known. Only relationships or limits of respective variables may be ana-
lytically derived, which is very valuable for practice. Accurate values may only be obtained from measurements or
experiments. 

Obr. 1. Schéma části plátu

Obr. 2. Zavedení sil na jedné části plátu
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Při hledání teoretického řešení za zjednodušujících pod-
mínek vyjdeme z integrálních veličin, které nám dají před-
stavu o chování daného spoje. K přesnému určení všech sil
působících ve spoji je nutno dodat další informace (při geo-
metricky nelineárním chování více informací), které lze zjis-
tit z experimentů.

Základní vztahy
Pro pochopení působení se zaměříme na namáhání ohy-

bovým momentem. Rovnováhu budeme hledat v integrál-
ních veličinách. Tím se vyhneme nepříjemným otázkám
kolem rozložení napětí v čele plátu. Zároveň odvozené
vztahy platí pro lineární i materiálově nelineární chování
čela i kolíku. Namáhání v daném prvku můžeme zjednodušit
dle obr. 2. Na čelo plátu působí normálová a třecí síla a na
kolík posouvající síly. Tyto síly vytvářejí dva momenty,
které vzdorují zatížení.

Vztahy mezi šikmými a lokálními silami lze vyjádřit
pomocí transformace

N = Nα sinα + Vα cosα,
(1)

V = – Nα cosα + Vα sinα.

Vzhledem k symetrii ke svislé ose procházející kolíkem platí 

N1 = N2 = N;    V1 = –V2 = V;    Wk = 0. (2)

Pro část konstrukce namáhanou pouze ohybovým momen-
tem můžeme zapsat podmínky rovnováhy:

– silové

→ 0 = 2N + Uk ;     0 = 0 ;    (3)

– momentovou

∩0 = – M – 2N · (–zc) + V · lc + Uk · zk . (4)

Problémem daných vztahů je, že neznáme velikost po-
souvající síly v kolíku Uk, velikost normálové N a posouva-
jící síly V, resp. tlakové Nα a třecí síly Vα v čele plátu, a
velikost kontaktní tlačené plochy Ac. Z uvedeného vyplývá,
že máme čtyři neznámé na dvě rovnice. Při logickém před-
pokladu, že velikost Vα je závislá na normálové síle a koefi-
cientu tření, zbudou tři neznámé. Koeficient tření lze odhad-
nout z literatury, nebo získat přesněji z experimentu. Zbylá
podmínka vychází z geometrie plátu, otlačení části čela a
tuhosti kolíku. Pro její vyjádření je nutné znát rozložení
napětí včetně možného nelineárního chování oblasti čela
plátu.  

Z integrálních veličin můžeme odvodit pouze závislost
mezi sílou v kolíku a vzdáleností výslednice v čele plátu.

Při zavedení podmínky tření v čele plátu pro tlakovou
sílu Nα < 0 platí Vα = Nα μ, kde μ je součinitel tření pro dřevo
[7], platí

VkNα = – —————————— , (5)
2 · (sinα +μ cosα)

(cosα – μ sinα)
V = Nα (– cosα + μ sinα) = Uk ——————— = Uk · C. (6)

2 · (sinα +μ cosα)

Vodorovnou vzdálenost  lc z obr. 2 můžeme zapsat 

lc = l – 2 · zc · cotα . (7)

Po dosazení rovnic (3), (6), (7) do momentové podmínky
rovnováhy (4) dostaneme 

. (8)

Výsledná rovnice (8) ukazuje závislost mezi výslednicí sil
v tlačené oblasti čela a sílou v kolíku. 

Okrajové podmínky
Pokud budeme při známém momentu a tvaru plátu

vynášet závislost zc na Uk, musíme vyloučit nereálné polohy
výslednice sil v čele. Základní podmínkou je, že –h/2 > zc >
h/2. Další omezení je závislé na rozložení napětí (obr. 3).
Pokud budeme uvažovat, že pláty na sebe v tlačené části
těsně naléhají, může být napětí rozloženo konstantně (plas-
ticita), přičemž podmínka nabývá tvaru 0 > zc > –h/2. Při
lineárním rozložení napětí (pružný stav) platí –h/6 > zc >
–h/2. Pokud se konce plátu poruší, může docházet ke změně
polohy výslednice, která se může přemís	ovat směrem dolů.
Napětí v obr. 3 je vykresleno v čele konce plátu. Na styčné
ploše prvku je rozložení komplikovanější, protože sem
zasahuje i napětí z druhé části prutu. 

Při numerickém modelování konstrukce se pláty vůči
sobě posunují různým směrem. Může dojít k pohybu konců
plátu směrem nahoru vůči druhé části, nebo směrem dolů.
To má výraznou úlohu v rozložení a velikosti sil. Při exper-
imentálních zkouškách se ve většině případů konce posuno-
valy dolů. To bylo způsobeno rozvolňováním spoje ve
vodorovném směru – při velkém zatížení. Při postupném
zatěžování může nastat situace, že se nejdříve konce posunu-
jí nahoru a po překročení určitého zatížení se začnou
posunovat dolů.   

Při pohybu konců plátu směrem nahoru (obr. 4) platí, že
síly Vα i Nα jsou záporné. Všimněme si, že třecí síla jde proti
pohybu, kterému brání. Zároveň dochází ke zvětšování nor-
málové síly N, a tím i síly Uk v kolíku, a ke zmenšování
posouvající síly V. 

Pokud se posunují konce plátů směrem dolů proti zbylé-
mu trámu platí, že síla Vα je kladná a Nα je záporná. Při
tomto pohybu tření pomáhá přebírat část momentů. O tom,

→

Obr. 3. Rozložení napětí v čele plátu

Obr. 4. Posun konce plátu směrem nahoru
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kam se plát pohybuje, rozhoduje geometrie plátu, tuhost ko-
líku a velikost průhybu. Obecně platí, že čím je spojení ko-
líkem tužší, tím zde vzniká větší síla a konec plátu se po-
sunuje nahoru.

Řešené příklady
Jak již bylo uvedeno, k danému zatížení nelze bez exper-

imentů získat jednoznačně velikost sil. Můžeme pouze hle-
dat meze, ve kterých se řešené veličiny od konkrétního
zatížení budou pohybovat. Tato informace je z praktického
hlediska velmi důležitá, protože kopíruje postup normového
návrhu, kdy jsou navrhovány jednotlivé prvky spoje na
danou vnitřní sílu. Z uvedených příkladů lze odhadnout síly,
které ve spoji vzniknou. 

V následujících příkladech budeme zkoumat několik
závislostí:
– vztah mezi vzdáleností působiště sil v čele plátu a veli-

kostí síly v kolíku. Budou brány dvě polohy kolíku; 
– vliv sklonu plátu na velikost sil. Jsou řešeny tři sklony,

které mohou být v praxi použity, a to 35˚, 45˚ a 63˚; 
– vliv velikosti tření v čele plátu. V prvním příkladu jsou

řešeny hodnoty μ = 0,1 a μ = 0,3; 
– velikost sil v závislosti na posunu čel plátu – posun dolů a

nahoru.

Příklad 1 – vstupní data
Geometrie plátu sklon α = 35˚, délka střednice plátu l =

1,50 m; rozměry průřezu h = 0,24 m, b = 0,20 m, vzdálenost
kolíku od střednicové osy zk = 0,00 a zk = 0,03 (označeno

exc); tření v čele plátu μ = 0,1 a μ = 0,3; rozložení sil pro
zatížení momentem M = 20 kNm. 

Příklad 2 
Geometrie plátu α = 45˚, délka střednice plátu
l = 1,50 m, průřez h = 0,24 m, b = 0,20 m, vzdálenost kolíku
zk = 0,00 a zk = 0,03 (označeno exc), tření μ = 0,1; zatížení 
M = 20 kNm

Příklad 3
Geometrie plátu α = 63˚, délka střednice plátu l = 1,50 m,
průřez h = 0,24 m, b = 0,20 m, vzdálenost kolíku zk = 0,00
a zk = 0,03 (označeno exc); tření μ = 0,1; zatížení 
M = 20 kNm. 

Obr. 7. Plát se sklonem 63˚ (na svislé ose je poloha výslednice
v čele plátu [m], na vodorovné ose síla v kolíku [kN])

V grafech je na svislé ose vyneseno působiště sil zc v če-
le plátu. K tomu je nutno poznamenat, že pokud se působiště
blíží hornímu okraji (zc= h/2 = 0,12 m), pak je zde genero-
váno velmi velké napětí, které může překročit mez pevnosti.
Reálné hodnoty lze brát podle velikosti meze pevnosti a
působící síly od zcmax <0,9 (h/2 ) = 0,10 m. Dále platí, že pro
krajní polohy (v pružném stavu zc = –0,04 m, nebo v plas-
tickém stavu zc = 0,00 m) by musel být tlačen celý průřez
čela plátu, což je nereálné, protože při zatěžování dochází
k rozevírání plátu. Z toho důvodu je graf oříznutý zdola. Ve-
likost oříznutí lze zjistit z experimentu, kde je vidět tlačená
část plátu. Pokud bude polovina čela tlačená, pak v pružném
stavu zcmin = –0,08 m, nebo v plastickém stavu zcmin = –0,06 m.
Z grafů na obr. 5 až obr. 7 můžeme odhadnout, že reálná síla
ve středovém kolíku v řešeném plátu od momentu 20 kNm:

� při posunu dolů 

– pro plát se sklonem 35˚ Uk = 11,6-12,6 kN,       
– pro plát se sklonem 45˚ Uk = 17,0-18,6 kN,       
– pro plát se sklonem 63˚ Uk = 31,8-33,6 kN,       

� při posunu nahoru 

– pro plát se sklonem 35˚ Uk = 17,5-19,2 kN,       
– pro plát se sklonem 45˚ Uk = 24,5-27,0 kN,       
– pro plát se sklonem 63˚ Uk = 47,0-51,0 kN.       

Z uvedených výsledků vyplývá :
– síly vznikající při posunu konců plátu dolů jsou výrazně

menší než při posunu nahoru; 
– tření výrazně ovlivňuje síly na kolíku. Zvětšené tření

snižuje síly při posunu směrem dolů, a naopak zvětšuje při
posunu nahoru; 

– posun kolíku směrem dolů (v grafech označeno exc.) při
stejné síle snižuje napětí na čelech plátu. To vyplývá

Obr. 5. Plát se sklonem 35˚ (na svislé ose je poloha výslednice
v čele plátu [m], na vodorovné ose síla v kolíku [kN])

Obr. 6. Plát se sklonem 45˚ (na svislé ose je poloha výslednice
v čele plátu [m], na vodorovné ose síla v kolíku [kN])
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z menší vzdálenosti výslednice od těžiště. Následkem je
zvětšení tlakové plochy; 

– příznivý vliv vyosení kolíku se snižuje se zmenšujícím se
sklonem plátu;  

– sklon plátu výrazně ovlivňuje namáhání kolíku i čela
plátu; 

– se zmenšováním úhlu plátu se zmenšují sledované síly; 
– rozmezí sil pro dané zatížení se pohybuje ve velmi úzkém

pásmu – šíře pásma závisí na sklonu a excentricitě kolíku.  

Závěr
Pro konstrukce namáhané ohybem, které potřebujeme

nastavit plátováním, lze na základě provedených výpočtů
přijmout několik velmi důležitých praktických doporučení.
Důležitým předpokladem je, že jde o návrh dle norem, a
tudíž se pohybujeme v geometricky lineární oblasti s malý-
mi deformacemi i průhyby. Zároveň je vyloučena ztráta sta-
bility klopením. 

Vzhledem k zjištěným skutečnostem je při provádění
výhodné co nejvíce snížit sklon plátu. Při návrhu je však
nutné pamatovat na to, že malý sklon výrazně zvětšuje délku
plátu i množství použitého materiálu. Lépe je volit menší
tuhost kolíku (dimenzovat na menší sílu) tak, aby docházelo
při namáhání k posunům konců plátu směrem dolů proti
zbylé konstrukci. Volit co největší vyosení kolíku, které
vede ke snížení namáhání v čele plátu. Zde je nutné dodržet
minimální vzdálenosti od konců dřev, aby nedošlo k rozštíp-
nutí plátu.

Článek vznikl za podpory projektu NAKI –
DF12P01OVVOO4 Ministerstva kultury  „Návrh a po-
suzování dřevěných tesařských spojů historických kon-
strukcí“.
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Rotační tuhost spojení kolejnice typu 49 E1 
se spojkou typu S

Ing. David MIKOLÁŠEK
Ing. Oldřich SUCHARDA, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava – Fakulta stavební

Úvod
Projevy poddolování [18] mají u železničních drah [1],

[7], [8] vliv na železniční svršek [13], [17] a spodek, trakční
vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, signalizace
apod. Vzniklé deformace terénu zpravidla způsobují závady
a poruchy v konstrukcích dopravních staveb, které mohou
ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy.  Používané postupy
pro návrh a analýzu jak jednotlivých prvků [2] a [4], tak
celého systému dopravní cesty [12], [3],však mají pro pod-
dolované oblasti určitá omezení. 

Analýzou kolejové tratě se zabývá také [9]. Uvedený typ
analýzy se často kombinuje s problematikou únavy [14].
V řadě případů se využívá i modální analýza [5].

Předložená analýza spoje kolejnic navazuje na článek
[10], který se zabýval modelováním kolejnice 49 E1, a na
příspěvek [11]. V  článku [10] bylo sledováno chování kolej-
nic při zatížení poklesem podpor (pokles podloží) a převede-
ní těchto vlastností z trojrozměrného objemového modelu na
prutový model, který měl reálně popisovat tuhost kolejové-
ho svršku na území dotčeném vlivem poddolování.

Tuhost kolejového svršku je dána více faktory (způsobem
uložení, provedením přípojů atd.). Zde sledovaným faktorem
je vliv tuhosti spojení mezi jednotlivými kolejnicemi na cel-
kovou tuhost spojených segmentů tvořících kolejový svršek.

Analýza spoje kolejnic je provedena prostorovým výpo-
četním modelem vytvořeným z objemových osmi uzlových
konečných prvků SOLID45 v programu ANSYS [15], který
umožňuje provádět fyzikálně i geometricky nelineární ana-
lýzy. Tento program je založen na metodě konečných prvků,
jejíž  použití u složitějších numerických modelů dokládá
např. [6].

Konstrukční řešení spoje kolejnice 49 E1
Kolejnice typu 49 E1 je spojována po 25 m spojkami více

typů, zde je řešen pouze typ používaný na tratích s poklesem
kolejového svršku způsobeného důlní činností v oblasti
ostravsko-karvinského revíru. Spojka typu S, na obr. 1 vle-
vo, je ke kolejnici kotvena čtyřmi šrouby ∅ 24 mm. V ideál-
ním případě lícuje svým povrchem s vnějšími povrchy kolej-

nice. Šrouby jsou dotaženy momentovým klíčem na utaho-
vací moment 180-210 Nm. 

Spojka staticky funguje jako vnitřní výztuha kolejnice.
Přenáší ohybový moment z jedné kolejnice do druhé. Toto
spojení je čistě kontaktní se třením a jeho tuhost je ovlivně-
na prokluzem mezi spojkou a  kolejnicí. Vývrty v kolejnici
jsou ∅ 32 mm a ve spojce ∅ 26 mm. Důvodem většího prů-
měru vývrtu v kolejnici je zajištění možnosti, aby při délko-
vých změnách mohla kolejnice v rámci vývrtu volně dilato-
vat. 

Obr. 1. Geometrie spojky typu S pro kolejnici 49 E1

Zatížení a materiálové vlastnosti
Zatížení konstrukce spoje kolejnice a spojky v numeric-

kém testu je deformační. Je voleno z důvodu stabilnějšího
numerického výpočtu a také pro možnost získání sestupné
větve pracovního grafu spoje, což by pro silové zatížení
v numerickém testu nebylo možné. Zatížení u fyzikálního
testu bylo silové, krátkodobého charakteru (ocel je zatěžová-
na rychlostí neovlivňující její mechanické vlastnosti). Šroub
byl uvažován pro materiál třídy oceli 8,8 ∅ 24 mm s mezí
kluzu fy = 800 MPa a pro mez pevnosti fz = 880 MPa (tab. 1).

Tab. 1. Vlasnosti oceli kolejnice a spojky v ANSYS

Článek se zabývá modelováním prokluzu spoje u kolejnice 49 E1 a jeho rotační tuhostí. Numerické modelování je
doplněno fyzikálnímn testem. Cílem je zjištění rotační tuhosti spoje mezi kolejnicemi pro prutové modely. Numerická
analýza spoje kolejnic je provedena metodou konečných prvků, přičemž výpočetní model je tvořen objemovými
konečnými prvky. Ve výpočetním modelu jsou prokluzy modelovány kontaktními prvky.

Rotation stiffness of rail connection of 49 E1 type with S connector 

The article deals with the modelling of a slip joint of 49 E1 rails and with its rotational stiffness. Numerical modelling
is complemented by a physical test. The aim of this study is to determine the rotational stiffness of a joint between rails.
Numerical analysis of a rail joint is performed using the finite element method where the computational volumetric
model is composed of finite elements. Contact elements are used for the modelling of slippages in the computational
model.

Označení Velikost

E x  [MPa] 210 000

μ  [-] 0,3

G x  [MPa] 80 700
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Pro numerický fyzikálně nelineární výpočet v ANSYS
[15] byly použity dva druhy pracovních diagramů oceli (obr. 2).
Pracovní diagram s mezí kluzu 680 MPa byl nastaven jako
multilineární. Bilineární pracovní diagram byl přiřazen šrou-
bům a maticím a podkladní konstrukci, o kterou se konstruk-
ce opírá (úložné plochy a zatěžovací klín viz obr. 6). Multi-
lineární pracovní diagram byl použit pro materiál kolejnice
a spojky. Tento pracovní diagram (multilineární) byl použit,
protože se očekávala plastizace především v oblasti kontak-
tu kolejnice a spojky u materiálu mezi kolejnicí a spojkou a
byl zde kladen větší důraz na kontaktní napětí. Jemnější prů-
běh pracovního diagramu by mohl zlepšit rozdělení napětí a
zlepšit konvergenci při výpočtu (předpokládala se vyšší tu-
host než u bilineárního pracovního diagramu). Dva různé
pracovní diagramy s mezí kluzu 300 MPa a 680 MPa byly
zvoleny pouze pro spojku. Kolejnice byla počítána vždy pro
mez kluzu 680 MPa.

Obr. 2. Pracovní diagram oceli E49 a spojky S

Pevnostní vlastnosti oceli kolejnice byly voleny odlišně
od předchozího numerického modelu  [10] ze dvou důvodů.
Prvním byl fakt, že kolejnice jsou dodávány spíše ve vyšší
pevnostní kvalitě a zde zvolené hodnoty lépe odpovídají
materiálu u autorem sledovaných tratí, druhým důvodem
umožnění delšího průběhu výpočtu – vyšší mez kluzu dovo-
lí u fyzikální nelinearity vyšší deformace, a tím i náhled na
chování kolejnice a spoje při větších deformacích. 

Pro detailnější popis chování rotačně polotuhého spoje
kolejnice 49 E1 bylo vyvozeno v numerickém modelu před-
pětí šroubů spojující oba kusy kolejnic přes dvě boční spoj-
ky. Toto předpětí bylo voleno v hodnotě 0 N a 45 kN. Tuto
sílu vyvine utažení šroubu momentovým klíčem na 0 Nm a
210 Nm. 

V praxi je tato síla teoretická, závisí na přesnosti provede-
ní kontaktu mezi jednotlivými kusy (spojky a kolejnice) a na
součinitelích tření na jednotlivých površích. Do numerické-
ho modelu byla tato síla vnesena pomocí teplotní roztažnos-
ti oceli. Pro daný šroub a teplotní roztažnost oceli je rozdíl
teploty vyvozující tah ve šroubu v absolutní hodnotě roven
40˚. Tato teplota byla navýšena v numerickém modelu vli-
vem prokluzu po kontaktních plochách na 320˚. U fyzikální-
ho testu nebylo zjiš	ováno, zda utahovací moment vyvodí
předpokládanou tahovou sílu ve šroubu, předpokládalo se,
že ano. Cílem vnesení předpětí do šroubů bylo zjistit, jaký
vliv má toto utažení na rotační tuhost spoje. Součinitele tření
v ANSYS [15] pro materiál ocel/ocel byly uvažovány ζ12 =
= 0,12 pro spojku a kolejnici, ζ14 = 0,14 pro spojku a matice
a ζ125 = 0,125 pro šrouby, kolejnici a spojku. Schéma expe-
rimentálního měření kolejnice a spojky je uvedeno na obr. 3.
V průběhu zatěžování byly sledovány posuny ve více bo-

dech. Byly to body uprostřed rozpětí na horní a dolní hraně
kolejnice. Kontrolní měření bylo prováděno také u svislého
posunu v jedné třetině rozpětí sledované konstrukce.

Obr. 3. Laboratorní měření kolejnice a spojky

Numerické modely
Výpočet spoje kolejnice byl proveden pro dva základní

modely – typ A a typ B. Model typu A je vidět na obr. 4.
Schéma znázorňuje celý spoj a jeho orientaci při zatěžova-
cím testu. Detail výpočetního modelu kolejnice a spojky
metodou konečných prvků je na obr. 5. Model typu A byl
testován numericky pro dva typy nastavení. Typ A+0 (ve
šroubu není vyvozena předpínací síla a kolejnice se spojkou
mají shodnou mez kluzu fy = 680 MPa). Typ A+0_1_300 je pro
neutažený spoj s mezí kluzu kolejnice fy,kolejnice = 680 MPa a
spojky fy,spojka = 300 MPa. Oba modely byly počítány pro
nezměněnou sí	 a pro nastavení kontaktní tuhosti FKN hod-
notou 1.

Typ B představuje pouze numerický model (nebyl fyzicky
testován) sloužící pro odladění rotační tuhosti na objemově
menším modelu (aby bylo možné řešit méně rovnic a byla
využita také symetrie úlohy). Numerický model typu B byl
počítán pro dvě orientace zatížení a pro dva utahovací
momenty (kde typ B+0 je utažen na Mu = 0 Nm, typ B+210 na
Mu = 210 Nm. Pro spojku byly uvažovány dva pracovní dia-
gramy oceli, stejně jako u typu A. Znaménko plus v dolním
indexu znamená, že zatížení bylo vyvozeno na horní hlavu
kolejnice (obr. 6). Byl také testován vliv normálové tuhosti
kontaktních prvků na charakteristiky rotační tuhosti spoje
(celkem šest variant modelu typu B).

Šlo o typy B+0 (utahovací moment Mu = 0 Nm), dále pak
B+210 (utahovací moment Mu = 210 Nm), které byly zatěžo-
vány na horní hlavu kolejnice. Typ B–0 (utahovací moment
šroubů Mu = 0 Nm), dále pak typ B–210 (utahovací moment
šroubů Mu = 210 Nm), které jsou zatěžovány na dolní pásni-
ci kolejnice (kolejnice jde nahoru, tedy pojezdová hlava je
od ohybového momentu tažená). Tyto modely byly počítány
pro nezměněnou sí	 a pro nastavení kontaktní tuhosti FKN

Obr. 4. Výpočetní model MKP –  detail sítě kolejnice a spojky
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hodnotou 1. Mez kluzu celého spoje byla fy = 680 MPa. Dále
šlo o typ B+0_10 (neutažený). Tento model byl počítán pro
nezměněnou sí	 a pro nastavení kontaktní tuhosti FKN hod-
notou 10. Mez kluzu celého spoje byla fy = 680 MPa.

Typ B+0_1_300 (neutažený) byl počítán pro nezměněnou sí	
a pro nastavení kontaktní tuhosti FKN hodnotou 1 a pro mez
kluzu kolejnice fy,kolejnice=680MPa a spojky fy,spojka=300 MPa.

Modely v programu ANSYS [15] byly tvořeny trojroz-
měrnými konečnými prvky typu SOLID45. Všechny mode-
ly byly počítány fyzikálně nelineárně a s kontakty se třením.
Modely typu A měly celkem přes 420 000 stupňů volnosti,
modely typu B měly přes 142 000 stupňů volnosti (konečný
prvek SOLID45 má tři stupně volnosti, tři posuny). Výpo-
čtový čas modelu typu A byl přes 24 h, typu B kolem 2 h.J

Obr. 5. Výpočetní model MKP – detail kolejnice a spojky 

� Typ A byl počítán numericky a fyzicky testován:

– typ_A+0 bez utažení, zatížení hlava,
fy,spojka = 680 MPa, FKN = 1,

– typ_A+0_1_300 bez utažení, zatížení hlava,
fy,spojka = 300 MPa, FKN = 1.

� Typ B byl testován pouze numericky:

– typ_B+0 bez utažení, zatížení hlava,
fy,spojka = 680 MPa, FKN = 1,

– typ_B+210 pro utažení, zatížení hlava,
fy,spojka = 680 MPa, FKN = 1,

– typ_B-0 bez utažení, zatížení pata,
fy,spojka = 680 MPa, FKN = 1,

– typ_B-210 pro utažení, zatížení pata,
fy,spojka = 680 MPa, FKN = 1,

– typ_B+0 _10 bez utažení, zatížení hlava,
fy,spojka = 680 MPa, FKN = 10,

– typ_B+0_1_300 bez utažení, zatížení hlava,
fy,spojka = 300 MPa, FKN = 1.

Spoj kolejnice
Detail odpovídá geometrii a zatížením numerickému

modelu typu A. Tento test byl proveden pro nastavení utaže-
ní šroubů odpovídající reálné trati. Byla provedena dvě
měření v pružné oblasti. Reálný test sloužil jako verifikační
pro numerický model (typ A). Detail byl zatěžován do pruž-
né oblasti 3 mm průhybu středu, a dále postupně zatěžován,
přičemž přírůstek deformace převyšující hodnotu 20 mm
odpovídal plnému zplastizování spojky (pro mez kluzu spoj-
ky a kolejnice fy = 680 MPa). Spojka je nejměkčí částí detai-
lu (má menší moment setrvačnosti než kolejnice). 

Na obrázcích 4 a 6 je vidět schéma zatěžovací zkoušky na
lisu, který je schopen vyvinout sílu až 1 000 kN. Konstruk-
ce je položena na ocelový svařenec, tvořený třemi profily
tvaru I 200 svařenými pomocí ocelových ploten o tlouš	ce
10 mm. Na tyto profily byla umístěna univerzální podložka
na obou stranách tvořící podporu pro kolejnici tak, aby byl
umožněn volný průhyb kolem 80 mm. 

Podpůrná konstrukce pak byla upnuta na spodní část lisu.
Horní trn je tvořen ocelovým válečkem ∅ 50 mm, který tlačí
na roznášecí destičku o tlouš	ce 20 mm, položenou na horní
hlavu kolejnic. Spodní konstrukce ze svařených profilů není
dokonale tuhá a její deformace byly zohledněny v deformacích
získaných na lisu. Tyto deformace krajů svařených profilů
byly pro fyzikální test odečteny od globálních deformací stře-
du kolejnice z naměřených hodnot na lisu a měřicích čidlech. 

Výsledky – numerický výpočet
Numerický výpočet byl proveden v softwaru ANSYS

[15], založeném na metodě konečných prvků [19], pro celou
konstrukci spoje (stejné okrajové podmínky a geometrie
jako u fyzikálního testu) a také pro poloviční numerický
model spoje. Bylo testováno několik hodnot utažení šroubů
a dvou kontaktních tuhostí spolu se dvěma pracovními dia-
gramy (spojka měla různé hodnoty meze kluzu). U modelu
typu B bylo zatížení orientováno oběma směry na osu hlav-
ního momentu setrvačnosti kolejnice. 

Rovnice (1) vyjadřuje závislost rotační tuhosti na ohybo-
vém momentu a natočení. Tento vztah byl použit pro vyjá-
dření rotační tuhosti spoje kolejnice

Obr. 6. Fyzikální test – celá konstrukce 
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Mikϕ = ––––  [MNmrad–1] . (1)
ϕi

Z numerických modelů byly určeny hodnoty posunů dvou
bodů na kolejnici v oblasti šroubů a na koncích kolejnice.
Pomocí posunů těchto bodů ve svislé ose a jejich vzájemné
vodorovné vzdálenosti bylo určeno natočení ve spoji.
Výsledné hodnoty rotační tuhosti byly vyneseny do grafu.
Stejným způsobem byla rotační tuhost určena také pro fyzi-
kální test.

Výsledky – fyzikální test
Zkouška byla provedena na kusu vyjmutém z tratě provo-

zované v oblasti ostravsko-karvinského revíru (obr. 7). Spoj

nebyl dále ošetřován (nebyly dotaženy šrouby). Byly získá-
ny informace o mechanicko-fyzikálních vlastnostech spoje
na používaných kolejových tratích. Šlo pouze o jeden kus,
takže dosažené výsledky nelze objektivně vztahovat na širší
výběr těchto spojů. Dá se však předpokládat podobné chová-
ní a odezva u spojů téhož typu (kolejnice a spojka) na jiných
provozovaných tratích.  

Shrnutí 
Numerické testy byly počítány jako fyzikálně nelineární

pro různé nastavení pracovních diagramů i kontaktních tu-
hostí s různým předepnutím šroubů. Takto provedený výpo-
čet má dobrou vypovídací hodnotu, je však poměrně nároč-
ný na výpočetní čas, přípravu vstupů a naladění modelu jako
celku. Deformovaná kolejnice z numerického výpočtu a
spojka je na obr. 8, grafické výstupy napětí na spojce pro
dva odlišné pracovní diagramy oceli spojky jsou na obr. 9.

Test spoje kolejnice nebyl, co se týká vybavení a techno-
logického zázemí, příliš náročný. Byla zjištěna malá rotační
tuhost spoje (proti plnému průřezu kolejnice). Spojka se
vyznačuje pevnostními vlastnostmi oceli třídy S235-S355
(v době vzniku tohoto textu nebyla provedena tahová zkouš-
ka spojky, a tím získání přesnějšího zařazení). S prokluzy na
kontaktních plochách dochází poměrně rychle k poklesu
rotační tuhosti spoje a ke zplastizování spojky.

Kolejnice typu 49 E1 je pro zatížení od momentu 36 kNm
pro mez kluzu oceli 680 MPa ještě v pružné oblasti, zatím-
co spojka pro mez kluzu 680 MPa začíná plastizovat v kraj-
ních vláknech, spojka pro mez kluzu 300 MPa je již zplasti-

Obr. 8. Deformovaná kolejnice a spojka: numerický výpočet typ_A+0

Obr. 9. Napětí sx spojky – numerický výpočet 

Obr. 7. Deformovaná kolejnice a spojka po experimentu 
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zovaná. Spoj se dá zjednodušeně považovat za kloub. U pru-
tových modelů lze dosadit do místa spoje numericky nebo
laboratorně získanou rotační tuhost, a tím komplexně vystih-
nout chování celku kolejového svršku. Přehled rotačních
tuhostí je vynesen v grafu na obr. 11, kde jsou uvedeny hod-
noty pro více typů numerických modelů a také pro jeden
fyzikální test, a v tab. 2. 

Na obrázku 10 je vykresleno von Misesovo napětí na ko-
lejnici. Je zde patrný vliv kontaktu mezi kolejnicemi. Lokál-
ní špička napětí vzniklá v místě otlačení mezi kolejnicí a
spojkou, extrém zde dosahuje 925 MPa. Jde o lokální hod-
notu, v blízkém okolí klesá napětí přibližně na 627 MPa, což
znamená, že ocel je na hranici meze kluzu. 

Na obrázku 11 je devět křivek znázorňujících závislost
rotační tuhosti na ohybovém momentu. Jsou zde dva nume-
rické modely typů A a B a fyzikální test ,,realn7_tets“. Fyzi-
kální test je znázorněn plnou linií v červené barvě. Podle

průběhu jednotlivých křivek je patrné, že nejvíce se naměře-
ným hodnotám blíží numerické modely se spojkou, která má
nižší mez kluzu než 300 MPa. Průběh napětí po řezu kolej-
nice je zřejmý z obr. 12a, detail sítě a jednotlivých kompo-
nent spoje z obr. 12b.

Tab. 2. Rotační tuhost  pro jednolivé numerické modely 
(polovina spoje)

Závěr
Fyzikální test je nejprůkaznější způsob poznání reálného

chování různých typů spojů. Bývá nákladný, může být nee-
fektivní z hlediska časové náročnosti jeho provedení. V ně-
kterých případech bývá neproveditelný kvůli technickým a
technologickým omezením. Proto je zde místo pro numeric-
ké modelování, které doplňuje reálné měření a optimalizuje
ho (prostřednictvím korektně provedeného numerického
modelu je možné najít optimální konstrukční řešení, a to pak
fyzicky otestovat; nemusí se tedy provádět více variant kon-
strukčních detailů a jejich nákladné měření). 

Výsledky získané numerickým modelováním spoje kolej-
nice jsou pro různé nastavení a složitost modelu velmi
podobné, především v rotační tuhosti spoje. Získaná tuhost je
v porovnání s naměřenou hodnotou v rámci výstižnosti obou
měření dostačující. Průměr získaných hodnot rotační tuhosti
a reálného měření je přibližně Kϕ,průměr = 3,21 MNmrad–1.
Tato rotační tuhost je vztažena na celou spojku. Po porovná-
ní numerických modelů a měření je možné konstatovat dob-
rou shodu mezi oběma postupy pro získání deformačně
tuhostních charakteristik tohoto spoje, a tím i vhodnost pou-
žití numerického modelování pro další typy spojů a kon-
strukcí. Fyzikální měření však zůstává nezbytnou součástí
při ověřování chování konstrukce, jejích částí a detailů. V při-
pravovaných pracích na toto téma bude uvážen vliv modál-
ní analýzy a problematiky dynamiky podobně jako v [5] a
[16].

Článek vznikl za podpory prostředků z Koncepčního
rozvoje vědy, výzkumu a inovací MŠMT ČR.
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Úvod
V budovách a veřejných infrastrukturách (silnicích, dálni-

cích, mostech atd.) trávíme více než 90 % času a je nepo-
chybné, že konstrukční materiály ovlivňují náš život. Uvádí
se, že stavební činnost využívá cca 50 % přírodních surovin,
spotřebovává 40 % veškeré energie a tvoří 50 % veškerých
odpadů. Obecně připadá v EU na 1 obyvatele ročně 500 kg
odpadu z demolic (obr. 1).

Obr. 1. Základní složení odpadu z demolic [1]

Významným stavebním odpadem je beton. Ve formě re-
cyklátu se většinou používá jako podkladní nebo ochranná
vrstva vozovek, pražcového podloží, při stavbě protihluko-
vých valů, náspů nebo k terénním úpravám. V menší míře se
aplikuje do prostých betonů. 

Recyklovaný beton se díky svým vlastnostem začal v po-
sledních letech uplatňovat i ve vodním hospodářství, přede-
vším jako sorbent nebo reakční činidlo. K důležitým fakto-
rům, ovlivňujícím jeho použití, patří zejména jeho původ a
chemické, fyzikální a mechanické charakteristiky. Příklad
složení recyklovaného betonu, který se osvědčil při odstra-
ňování fosforečnanů z odpadních vod, uvádějí Oguz et al.
[2]. Specifická plocha použitého materiálu byla 22 m2.g–1.
Účinnost sorpce PO4

3– uvedeným materiálem byla po 1 h při
vstupní koncentraci fosforečnanů 100 mg.l–1 a při neutrálním
pH 99 %.

Tab. 1. Chemické složení recyklovaného betonu

Recyklovaný beton k adsorpci fosforu z modelové a od-
padní vody použili také Berg et al. [3]. Pokusy prováděli
v kolonách ∅ 3,5 cm a výšce 35 cm. Používaný materiál měl
zrnitost 0,6-1,3 mm a jeho hlavní složkou byl tobermorit, Ca
silikát-hydrát Ca5Si6O16(OH)2·4 H2O spolu s SiO2 a anhydri-
tem CaSO4. Obsah fosforu v čištěné modelové vodě byl 
10 mg.l–1, jeho obsah ve filtrátu se pohyboval pod 2 mg.l–1.
Průměrná hodnota účinnosti odstraňování fosforu z vody při
době zdržení 1 den činila 85 %. Hodnota pH v čištěné vodě
zpočátku vzrůstala z 7,6 na 9,2. Po průtoku 100-150 m3·m–3

se ustálila na hodnotě 7,7. Z toho vyplývá, že po průtoku 
100 m3·m–3 by bylo možno odtok z kolony vypouštět do reci-
pientu přímo, bez úpravy pH. Až do 4 300 m3·m–3 zůstávala
hodnota pH beze změny.

V dalších pokusech nahradili autoři modelovou vodu od-
tokem z biologické čistírny s průměrným obsahem fosforu
25 mg·l–1. Účinnost náplně dosahovala do průtoku 
2 200 m3·m–3 70-100 %. Na náplni kolony se tvořil biofilm,
který byl dvakrát týdně odstraňován propíráním náplně při
obráceném průtoku kolonou.

Boyer et al. [4] provedli řadu laboratorních pokusů, zamě-
řených na odstraňování fosforečnanů z povrchových vod.
Jedním z ověřovaných sorbentů byl také recyklovaný beton
s částicemi 420-595 μm. Účinnost, dosahovaná dávkou re-
cyklovaného betonu 4 g·l–1, po 1 h při vstupní koncentraci
fosforečnanů 0,67 mg·l–1 činila 81 %.

Odstraňováním fosforečnanů z vod recyklovaným beto-
nem se zabývali také Egemose et al. [5]. Zjiš	ovali adsorpč-
ní kapacitu pěti různých druhů recyklovaného betonu, z čeho
tři byly vzorky pórobetonu a dva klasického betonu. Veli-
kost částic byla <125 μm, 1-2 mm a 2-4 mm. Standardní roz-
tok fosforečnanů měl obsah fosforu 0,5 mg·l–1.

Příspěvek se zabývá adsorpcí fosforečnanů ze standardních roztoků a také z povrchové vody na recyklovaném betonu.
Práce byly zaměřeny na posouzení vlivu počáteční koncentrace fosforečnanů, velikosti částic 0-2 mm, doby kontaktu a
pH na proces adsorpce. 

The use of recycled concrete to remove phosphates from water

The paper deals with the adsorption of phosphates on crushed concrete both from aqueous solutions and surface water.
The effect of the initial phosphate concentration, the particle size range of 0 – 2 mm, the contact time and pH on the
process was studied.

Ukazatel [%]

SiO2 65

Al2O3 22

CaO 9,6

Zbytek 3,4



112 STAVEBNÍ OBZOR 04/2013

Nejvyšší adsorpční kapacitou se vyznačoval jemně drcený
pórobeton, který adsorboval 19,6 g fosforu na 1 kg, což od-
povídalo téměř 100% účinnosti odstranění fosforu. Nejnižší
kapacita byla zjištěna u recyklovaného klasického betonu
(5,1 g fosforu na 1 kg), pravděpodobně z důvodu velmi
kompaktní struktury povrchu. Nebyl zjištěn vztah mezi ob-
sahem vápenatých iontů a adsorpční kapacitou, což autory
vedlo k závěru, že pro adsorpci fosforu z vody uvedeným
materiálem jsou rozhodující zejména jeho fyzikální vlast-
nosti, jako např. struktura povrchu a kontaktní plocha.

Experimentálně bylo sledováno také zpětné uvolňování
fosforu vázaného v recyklovaném betonu do vody. U vzor-
ků bylo uvolňováno v průběhu čtrnácti dnů při pH 7 přibliž-
ně 0,4-4,6 % vázaného fosforu. Nejvíce fosforu se přitom
uvolnilo v prvních dvou dnech. Z toho vyplývá, že fosfor je
na povrch drceného betonu vázán prakticky ireverzibilně. To
potvrzuje předpoklad, že v daném případě nejde o pouhou
adsorpci, ale také o chemisorpci.

Agyei et al. [6] porovnávali účinnost adsorpce fosforečna-
nů na popílku (obsah CaO 4,1 %), vysokopecní strusce (ob-
sah CaO 33,3 %), portlandském cementu (obsah Ca 63,2 %)
a na směsi portlandského cementu s popílkem nebo vysoko-
pecní struskou. Pokusy prováděli s frakcemi uvedených ma-
teriálů 45 μm, 75 μm, 90 μm, 150 μm a 300 μm a se standard-
ními roztoky fosforečnanů s obsahem 20 mg·l–1, 40 mg·l–1,
60 mg·l–1 a 80 mg·l–1. Z výsledků vyplynulo, že velikost čás-
tic neměla v podstatě žádný vliv na účinnost procesu, který
do značné míry souvisel s obsahem CaO v testovaných sor-
bentech. Ukázalo se, že se vzrůstající vstupní koncentrací
fosforečnanů a reakční dobou do 3 h účinnost procesu vzrů-
stala. Zjištěná adsorpční kapacita testovaných materiálů je
uvedena v tab. 2.

Tab. 2. Adsorpční kapacita vzorků

Renman et al. [7] ověřovali odstraňování fosforečnanů
z vody recyklovaným pórobetonem vyrobeným z křemičité-
ho písku, cementu, vápna, vody a hliníkového prášku. Beton
byl autoklávován při 180-200 ¯C a tlaku 1 MPa po dobu 10 h.
K pokusům se sorpcí fosforečnanů byla použita frakce re-
cyklovaného betonu 2-4 mm. Chemickým rozborem bylo
zjištěno složení: 51,4 % SiO2, 26,3 % CaO, 1,95 % Al2O3 a
Fe2O3 1,1 %. Z mineralogického hlediska tvořil dominantní
složku tohoto materiálu tobermorit Ca5Si6O16(OH)2·4 H2O).
Pokusně zjištěná adsorpční kapacita recyklovaného pórobe-
tonu byla 28 g·kg–1. V průběhu dlouhodobých pokusů s me-
chanicky předčištěnou odpadní vodou (průměrný obsah
PO4

3– 7,4 mg·l–1) bylo při době zdržení 24 h dosahováno prů-
měrné účinnosti odstranění PO4

3– 92,4 %. Jiný příklad od-
straňování fosforečnanů betonovými kuličkami, obsahující-
mi hydratované oxidy Fe, uvádějí Littler et al. [8]. Podrobný
přehled literatury, věnované odstraňování fosforu z odpad-
ních vod adsorpcí různými materiály, uvádějí Cucarella et
al. [9].

Jinou možnost aplikace recyklovaného betonu v technolo-
gii vody ověřovali Raclavská et al. [10]. Práce byla zaměře-
na na úpravu silně kyselých důlních vod neutralizací. Bylo

zjištěno, že při velikosti částic menších než 0,5 mm bylo
možno pomocí 1 g recyklovaného betonu neutralizovat 
2,8 mmol H+-iontů. Neutralizační kapacitu recyklovaného
betonu negativně ovlivňovaly sírany přítomné ve vodě.

Recyklovaný beton se osvědčil také jako náplň reakčních
stěn používaných při remediaci kyselých síranových pod-
zemních vod [11]. K pozitivním závěrům o možnosti použi-
tí k neutralizaci kyselých síranových podzemních vod
dospěli Rezmi et al. [12].

Úspěšné byly také pokusy s odstraňováním těžkých kovů
z roztoků částicemi recyklovaného betonu o velikosti 1-2 mm
[13]. V laboratorních podmínkách činila dosahovaná ad-
sorpční kapacita u Cu2+ 35 mg·g–1, Zn2+ 33 mg·g–1 a Pb2+

37 mg·g–1. Kromě přímé sorpce na povrchu částic recyklova-
ného betonu autoři pozorovali také tvorbu vloček v upravo-
vané vodě. Při následném promývání exponovaného materi-
álu docházelo k uvolnění přibližně 2 % adsorbovaných
kovů. Doba potřebná k dosažení rovnováhy činila u Cu2+

120 h, u Zn2+ >120 h a u Pb2+ 48 h. Na základě výsledků po-
kusů autoři usoudili, že vzhledem k neúměrně dlouhé reakč-
ní době nebude uvedený způsob odstraňování těžkých kovů
v rámci konvenčního čištění odpadních vod použitelný.
Recyklovaný beton však lze doporučit jako náplň reakčních
stěn při ochraně podzemních vod.

Recyklovaný beton byl ověřován také jako náplň kořeno-
vých čistíren odpadních vod [14]. Výsledky laboratorních i
poloprovozních pokusů sice prokázaly vysokou účinnost
odstraňování fosforečnanů, odtok z čistírny se však vyzna-
čoval vyšším obsahem rozpuštěných látek a vyšším pH.

Metodika
K laboratorním statickým testům byl používán drcený

beton ze železničních pražců různé granulometrie a modelo-
vá voda, připravená rozpuštěním definovaného množství
KH2PO4 v destilované vodě, a povrchová voda odebraná
z Vltavy. V Erlenmeyerových baňkách o obsahu 250 ml,
opatřených míchadlem, byla směs ze 100 ml modelové nebo
povrchové vody a 2 g recyklovaného betonu určité zrnitosti
míchána 60 min. Následně byla filtrována (papírovým filt-
rem Filtrak 253) a ve filtrátu stanoven zbytkový obsah fos-
forečnanů absorpční spektrofotometrií po reakci s molybde-
nanem amonným a redukci kyselinou askorbovou.

Výsledky a diskuze
Sledovaný recyklovaný beton je charakterizován výsledky

chemického rozboru uvedenými v tab. 3. V úvodu laborator-
ních experimentů byla zjištěna doba nutná k dosažení
adsorpční rovnováhy mezi recyklovaným betonem (frakce
0,125-0,250 mm) a fosforečnany v modelové vodě (PO4

3–

3,0 mg·l–1). Výsledky pokusů, prováděných při laboratorní
teplotě, jsou uvedeny na obr. 2. Jak je z obrázku zřejmé, k vý-
raznému poklesu koncentrace fosforečnanů docházelo v prů-
běhu prvních deseti minut. Rovnovážné koncentrace bylo
dosaženo přibližně po 60 minutách. Tuto dobu jsme proto
použili u všech dalších pokusů s různými frakcemi recyklo-
vaného betonu při zjiš	ování jejich účinnosti i adsorpční
kapacity. Možná tvorba nerozpustných fosforečnanů bude
předmětem dalšího výzkumu.

Tab. 3. Chemické složení drceného betonu

Materiál a [mg.kg–1]

popílek 32

vysokopecní struska 60

cement s popílkem 75

cement s vysokopecní struskou 78

cement 83

Ukazatel SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 P2O5

[%] 38,3 10,7 20,6 3,7 0,12
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Obr. 2. Stanovení adsorpční rovnováhy 
(drcený beton frakce 0,125-0,250 mm)

Výsledky testů, zaměřených na porovnání účinnosti
adsorpce fosforečnanů různými frakcemi drceného betonu
jsou uvedeny v tab. 4. Modelové roztoky měly odstupňova-
nou koncentraci PO4

3– od 0,2 do 3,0 mg·l–1, doba adsorpce
byla 60 min. Z porovnání výsledků je zřejmé, že se vzrůsta-
jící velikostí částic recyklovaného betonu účinnost adsorpce
fosforečnanů klesala. Vzrůstala naproti tomu s jejich vzrů-
stající koncentrací ve vodě. V několika případech k odstra-
nění fosforečnanů nedošlo (nejhrubší frakce recyklovaného
betonu a nejnižší vstupní koncentrace fosforečnanů ve vo-
dě). Důvodem může být rozdíl v obnovování sorpční plochy
v průběhu míchání vzorku.

Do jaké míry může charakter vody ovlivnit proces adsorp-
ce fosforečnanů bylo zjiš	ováno na vzorku povrchové vody
z Vltavy, v níž byla koncentrace PO4

3– upravována na hod-
noty shodné s hodnotami v modelové vodě. Výsledky testů
s frakcí drceného betonu 0,125-0,25 mm jsou uvedeny v tab.
5. Jak vyplývá z tab. 4 a tab. 5, účinnost adsorpce dosahova-
ná shodnou frakcí 0,125-0,250 mm byla v závislosti na
počáteční koncentraci fosforečnanů většinou nižší než v mo-
delové vodě. Důvodem mohou být konkurenční, zejména
organické látky, běžně se vyskytující v povchové vodě.

Tab. 4. Účinnost adsorpce fosforečnanů recyklovaným betonem
(modelová voda)

Tab. 5. Účinnost adsorpce fosforečnanů recyklovaným betonem
(povrchová voda)

Další pokusy byly zaměřeny na stanovení adsorpční kapa-
city drceného betonu a kinetiky adsorpce (Freundlichova a
Langmuirova izoterma). K výpočtu byl použit vztah

V(c0 – cr,i)a = ——————, (1)
10000 mi

kde  a je adsorpční kapacita v mg na 1 g adsorbentu,
co, cr – koncentrace fosforečnanů [mg·l–1] na počátku a po

dosažení rovnováhy,
mi – hmotnost adsorbentu.

Ke kvantitativnímu popisu závislosti a = f (cr) byly použi-
ty adsorpční izotermy:   

1/n
– Freundlichova        a = K·cr , (2)

b·cr– Langmuirova   a = am ——— , (3)
1 + b·cr

kde K, n, am, b jsou konstanty závislé na teplotě a charak-
teristické pro danou trojici látek – rozpouštědlo, rozpuště-
nou látku a adsorbent. Hodnoty konstant se zjiš	ují experi-
mentálně.

Testy ke zjištění adsorpční kapacity fosforečnanů růz-
ných frakcí drceného betonu s modelovou vodou byly opa-
kovány třikrát. Průměrné hodnoty jsou uvedeny v tab. 6.
Výsledky v tabulce potvrzují, že adsorpční kapacitu recyk-
lovaného betonu ovlivňuje jak velikost částic použité frak-
ce, tak počáteční koncentrace fosforečnanů ve vodě. Vyso-
kou adsorpční kapacitu vykazovaly v daném případě zejmé-
na frakce 0,000-0,063 a 0,063-0,125 mm. Naproti tomu
u hrubších frakcí, v případě vod s velmi nízkou koncentra-
cí fosforečnanů, byla adsorpce za daných podmínek nemě-
řitelná.

Tab. 6. Průměrná adsorpční kapacita fosforečnanů různými
frakcemi drceného betonu

K vyjádření kinetiky adsorpce fosforečnanů byly provede-
ny testy s frakcí recyklovaného betonu 0,125-0,250 mm a
modelovou vodou s definovaným obsahem fosforečnanů
0,2-3,0 mg·l–1. Doba adsorpce byla 60 min., teplota 20 ¯C.
Výsledky testů a hodnoty konstant izoterem podle Langmu-
ira a Freundlicha jsou uvedeny v tab. 7. Grafické vyjádření
je uvedeno na obr. 3 a obr. 4. 

Tab. 7. Vyjádření kinetiky adsorpce PO4
3– na recyklovaném betonu

Frakce [mm] c o [mg.l–1] 0,2 0,5 1 1,5 2 3

0,000-0,063 87,54 93,44 96,46 98,16 97,64 88,72

0,063-0,125 81,30 91,87 93,83 95,45 89,04 95,10

0,125-0,250 63,92 82,16 84,91 86,01 86,68 89,50

0,250-0,500 10,25 13,14 13,67 10,00 20,43 37,90

0,500-1,000 0,00 3,70 5,80 18,31 27,05 43,54

1,000-2,000 0,00 0,00 0,00 0,71 10,33 30,95

účinnost
 [%]

c o  [mg.l–1] 0,2 0,5 1 1,5 2 3

c r  [mg.l–1] 0,07 0,115 0,265 0,283 0,464 0,4

účinnost [%] 65,23 76,91 73,5 81,11 76,78 86,66

Frakce [mm] c o  [mg.l–1] 0,2 0,5 1 1,5 2 3

0,000-0,063 0,009 0,023 0,048 0,074 0,098 0,133

0,063-0,125 0,008 0,023 0,047 0,072 0,089 0,143

0,125-0,250 0,006 0,021 0,042 0,065 0,087 0,134

0,250-0,500 0,001 0,003 0,007 0,007 0,020 0,057

0,500-1,000 0,000 0,001 0,003 0,014 0,027 0,065

1,000-2,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,010 0,035

a 

[mg.g–1]

1/c r 

[mg.l–1]

1/a 

[mg.l–1]
log c r log a

0,2 0,072 0,006 13,996 156,997 –1,1439 –2,1951

0,5 0,089 0,021 11,443 48,737 –1,0541 –1,6876

1 0,151 0,042 6,641 23,555 –0,8218 –1,3721

1,5 0,210 0,065 5,156 15,542 –0,6962 –1,191

2 0,266 0,087 3,757 11,536 –0,5747 –1,0621

3 0,315 0,134 3,178 7,449 –0,502 –0,8721

c 0 

[mg.l–1]

c r

[mg.l–1]

a 

[mg.g–1]

Freundlichova 
izoterma

Langmuirova
izoterma
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Obr. 3. Langmuirova izoterma

Obr. 4. Freundlichova izoterma

Přímky, kterými bylo možno proložit body v příslušných
souřadnicích svědčí o tom, že obě rovnice, jak Langmuiro-
va, tak Freundlichova, jsou použitelné pro analytické vyjá-
dření adsorpčního mechanizmu PO4

3– (koncentrační rozsah
0,0-3,0 g·l–1) na recyklovaném betonu. Konstanty pro testo-
vaný recyklovaný beton (0,125-0,250 mm, doba adsorpce 60
minut, teplota 20 ˚C) jsou uvedeny v tab. 8.

Tab. 8. Konstanty izoterem pro recyklovaný beton 

Recyklovaný beton ve styku s vodou mění její chemickou
reakci. K ověření tohoto poznatku byla použita povrchová
voda z Vltavy, jejíž pH bylo před pokusem 7,39.Výsledky
pokusu, při kterém bylo po smíchání 10 g drceného betonu
frakce 0,125-0,250 mm s 500 ml vltavské vody měřeno pH
v definovaných časových intervalech, jsou uvedeny v tab. 9. 

Tab. 9. Změny pH v závislosti na čase

Je zřejmé, že bezprostředně po smíchání betonu s vodou
došlo ke zvýšení pH z původní hodnoty 7,39 na 10,30. V prů-
běhu míchání po dalších 30 minutách pH vzrostlo na 11,10.
Zhruba po 60 minutách se hodnota pH ustálila na 11,30.

Závěr
Recyklovaný beton představuje alternativu řešení problé-

mu odstraňování fosforečnanů z odpadních vod zejména
v rámci jejich terciárního čištění. Jako sorbent se osvědčil

zejména ve frakci 0,125-0,250 mm s experimentálně ověře-
nou adsorpční kapacitou PO4

3– v modelové vodě od přibliž-
ně 0,006 do 0,134 g·kg–1. Hlavní nevýhodou recyklovaného
betonu jako sorbentu je skutečnost, že ve styku s vodou zvy-
šuje její pH nad 11. Použití tohoto způsobu odstraňování
fosforečnanů z odpadní vody proto předpokládá dodatečnou
neutralizaci vyčištěné vody před jejím vypuštěním do recipi-
entu. Mechanizmus adsorpce fosforečnanů pro recyklovaný
beton bylo možno popsat jak Langmuirovou, tak Freundli-
chovou izotermou.

Článek vznikl za podpory projektu SGS12/172/
/OHK1/3T/11.
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a m b K n
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Úvod
K utlumení kinetické energie vody odváděné od přelivů

přehrad do koryt vodních toků pod vodními díly nebo vyté-
kající ze spodních výpustí se běžně používají vývary, což
z konstrukčního hlediska je silně opevněný úsek dna údolí
v místě největšího dynamického účinku dopadající rychle
proudící vody. Většinou se zde vytvoří vodní skok zajiš	ují-
cí přechod z bystřinného proudění do říčního. Na vývar na-
vazuje přechod do upraveného koryta, který je rovněž nutno
vhodně opevnit, protože i v tomto navazujícím úseku se
běžně vyskytují zvýšené erozní účinky vody.

Po léta se vyskytují různá řešení, často inspirovaná míst-
ními podmínkami, jejichž cílem je dosáhnout významného
utlumení energie vody ještě před vstupem do vývaru. V ob-
dobí na počátku dvacátého století se často navrhovaly kaská-
dové svody od přelivů, většinou podle empirických poznat-
ků, a to i u zděných přehrad. Pro jeho druhou polovinu se
staly charakteristickými odrazné (lyžařské) můstky, vybave-
né v koncové části rozrážeči, popř. deflektory, u nichž byl
hlavní záměr roztříštit proud vody (s provzdušněním) ještě
před dopadem na dno údolí (do vývaru). Některé projekty
ponechávaly místo dopadu vody, díky odrazným můstkům
dále od paty přehrady, bez opevnění, většinou s negativní
zkušeností v průběhu provozu (opevnění bylo nutno dopl-
nit). Byla navržena i originální řešení zajiš	ující utlumení
části energie vody např. srážením vodních proudů záměrně
usměrňovaných proti sobě, popř. se voda od přelivu odved-
la do skalních strží (mimo vlastní koryto).

Aktuální stav
Současný trend, zaměřený na výrazné zvýšení kapacity

pojistných zařízení přehrad (přelivů a výpustí) v zájmu pod-

statného snížení rizika celkového porušení při extrémní
povodni, se logicky odrazil i v zásadách pro tlumení energie
vody odváděné do koryta pod přehradou. Závažným problé-
mem, zejména z hlediska projektu, je návrhová kapacita
objektů pro tlumení kinetické energie vody. Má to být stej-
ná hodnota jako kapacita pojistných zařízení – u význam-
ných objektů blízká pravděpodobnému maximálnímu průto-
ku (u nás průtok s pravděpodobností překročení až 10–4), ne-
bo je možno použít úspornější řešení – samozřejmě v přípa-
dech, kdy porušením objektů tlumicího zařízení není ohrože-
na bezpečnost přehrady. Pro racionální přístup mluví zkuše-
nost, že po výskytu extrémních povodní bylo u dříve vybu-
dovaných přehrad často nutné rekonstruovat poškozené
vývary. Přitom nešlo většinou o chyby projektu, ale o nega-
tivní vliv nahodilých jevů, které byly příčinou neočekávané-
ho namáhání opevnění, většinou účinkem vodou transporto-
vaných pevných materiálů (kmenů stromů, částí konstrukcí
apod.). V souvislosti s rozdílnou projektovou kapacitou
pojistných zařízení a objektů tlumení energie odtékající
vody je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost opatřením pro
částečné utlumení kinetické energie ve svodu (cestou od pře-
livu do vývaru).

V průběhu posledních let se odborná pracoviště zaměřila
na stupňovité svody připomínající dřívější kaskády, dnes
s využitím výsledků hydraulického výzkumu [1], [2], [9],
i ve vztahu k podmínkám racionální výstavby. V ČR v této
oblasti rozvíjeli výzkumné aktivity autoři [4] a [5].

Z hydraulického hlediska jde o proudění v otevřených
korytech s velkým sklonem dna a velkou uměle vytvořenou
drsností, kde je nutno vždy počítat s intenzivním provzduš-
něním vody. Zájem o stupňovité svody byl inspirován též
možností použití válcovaného betonu k výstavbě hlavně gra-

Utlumení kinetické energie vody odváděné od přelivů a spodních výpustí přehrad je standardní součástí projektů vod-
ních děl na tocích. Při současném trendu výrazného zvyšování kapacity přelivů v zájmu bezpečnosti přehrad při
extrémních povodních je důležitá otázka, zda je nutno adekvátně řešit i dimenze vývarů pod přelivy, zejména pokud
jejich případné porušení neohrozí stabilitu vlastní konstrukce přehrady. Hledají se způsoby, jak vodní díla a jejich dílčí
části zhospodárnit. Významným prostředkem je využití svodů od přelivů k utlumení významného podílu energie vody
rychle tekoucího proudu. K různým úpravám odrazných můstků, rozrážečů apod. se přidružily návrhy se stupňovitý-
mi dny svodů, což z hydraulického hlediska jsou v zásadě kanály s velkou umělou drsností dna. Inspirací pro jejich
uplatnění jsou rovněž nové technologie výstavby betonových přehrad s uplatněním hutnění vrstev betonové směsi
vibračními válci.

Stepped Spillway Chutes on Large Dams

Measures for the dissipation of kinetic energy of water flowing from spillways and bottom outlets are standard parts
of every dam project. The actual policy regarding the dam safety during extreme flood events focused on a significant
increase in the capacity of spillways also raises an important question whether the dimensions of stilling basins should
be adjusted accordingly, particularly in cases when a potential failure of the stilling basin does not endanger the stabi-
lity of the dam body. When pursuing means to economize dam construction, the possibility to dissipate a significant
portion of kinetic energy of water within spillway chutes is available. Some years ago, different variants of ski-jumps
and energy-breakers were used; however, stepped spillway chutes of recent times serve the same purpose. In terms of
hydraulic conditions, they represent channels with high hydraulic roughness on the bed. New technologies of concrete
dam construction represented by the compaction of concrete layers with vibration rollers (RCC) encourage their appli-
cation, too.
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vitačních přehrad, kde se jednotlivé vrstvy zhutňují v tlouš	-
ce ~0,3 m. Pak je logické i stupňovité uspořádání vzdušního
líce (ve sklonu ~1:0,8) se stupni o výšce 0,6 m, 0,9 m i 1,2 m,
jen výjimečně 0,3 m [3]. Samozřejmě se naskýtá otázka, zda
jsou přijatelné i vyšší stupně (2 m i 3 m), odpovídající výšce
pracovních bločků při tradičním postupu betonáže přehrad. 

Poznámka: Stupňovité svody mohou být použity i v případě
skluzů od bočních, popř. postranních přelivů sypaných přehrad, kde
díky jejich značné délce je možno očekávat vytvoření ustáleného
„dočasně rovnoměrného“ proudění silně provzdušněného proudu
vody.

Předběžný hydraulický výzkum 
Díky inspiraci z literatury a z prvních realizací stupňovi-

tých svodů na lících gravitačních přehrad [3] vznikl záměr
uskutečnit vlastní výzkum hydraulických jevů na stupňovi-
tém svodu [8], [10]. Výzkum byl podpořen možností vyjít
z parametrů připravovaného vodního díla Nové Heřminovy
na horní Opavě, kde se uvažuje betonová tížná přehrada bu-
dovaná tradiční technologií [7]. Od počátku bádání bylo zá-
měrem soustředit se na svod s velkou výškou stupňů (na roz-
díl od odborné literatury v té době).

Hydraulický model, který vycházel z představy betonové
gravitační přehrady o výšce ~35 m se sklonem vzdušního
líce 1:0,8, byl proveden v měřítku 1:25. Přelivný blok měl
beztlakovou přelivnou plochu pro přepadovou výšku 2,5 m,
na niž navazoval stupňovitý svod se stupni o výšce 2,0 m a
šířce 1,6 m (obr. 1). Uspořádání modelu v standardním zku-
šebním žlabu o výšce ~2,0 m dávalo předpoklady pro ověře-
ní hydraulických jevů na relativně velkém modelu.

Obr. 1. Příčný řez přelivným blokem uvažovaným 
při stavbě modelu 1:25

Pro úplnost uvádíme, že uvažovaný maximální měrný
přepadový průtok odpovídal 8,75 m3/s na 1 m šířky přelivu
(ve skutečnosti). Výzkum převážně charakteru studentské
práce zahrnoval také etapu s klasickým „hladkým“ svodem.
Model se vícekrát přestavoval na stupňovitý svod s výškou
stupňů 1 m a 2 m. Aby bylo možno zkoumat i vyšší měrný
průtok, bylo nutno s ohledem na maximální průtočnou kapa-
citu zkušebního zařízení zkrátit přelivnou hranu; orientačně
(bez hlubších variantních rozborů) se zkoumal i vliv
zavzdušnění proudu vody ode dna [8], [10].

Hlavním kritériem pro hodnocení výsledků byly rozměry
přilehlého vodního skoku, který se nastavoval manipulací
s hladinou dolní vody. Jako výsledek byl odvozen rychlost-

ní součinitel ϕ v závislosti na přepadové výšce hp, který
vyjadřuje míru redukce původní energie vody, která by při
bezeztrátovém režimu zatěžovala vývar (obr. 2). Rychlostní
součinitel je zde chápán jako poměr druhých odmocnin
zbytkové energetické výšky Hred k bezeztrátové energetické
výšce H. Z porovnání graficky vyjádřených vztahů je patrné,
že pro dané poměry je míra redukce v porovnání s hladkou
přelivnou plochou ~40 %. Na základě získaných hodnot
rychlostního součinitele ϕ je možno souhrnně konstatovat,
že efekt dosažený stupňovitou plochou je zhruba stejný jako
v případě lyžařského můstku. Je však vhodné podotknout, že
významným kladem stupňovitého svodu je vyloučení opev-
něné délky vývaru mezi patou přehrady a dopadem vody do
vývaru (obr. 3).

Obr. 2. Rychlostní součinitel ϕ vyjadřující redukci kinetické energie
vody na svodu do vývaru v závislosti na přepadové výšce hp

1 – hladká svodná plocha, 2, 3 – stupňovitý svod (výška stupňů 
2 m), 4 – stupňovitý svod (výška stupňů 1 m), 5 – stupňovitý svod

se zavzdušněním ze dna, 6 – přepadová výška hp, 7 – rychlostní
součinitel ϕ

Obr. 3. Porovnání délky vývaru
a – svod s odrazným můstkem, b – stupňovitý svod, 

delta Lv – rozdíl v návrhové délce vývaru

Porovnání se zahraničními výzkumy
I když první informace o výzkumu stupňovitých svodů se

v odborné literatuře objevují již po roce 1990, za významný
je možno považovat přínos laboratoře ETH Zürich v posled-
ním desetiletí [9]. Experimenty zahrnovaly stupňovité svody
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o sklonu od 1:3 po 1:0,7, výšku stupňů 0,3 m, 0,6 m, 1,2 m,
2,0 m a 3,0 m. Předmětem výzkumu byl též skluz při velké
jednotkové kapacitě (nad 30 m3/s na 1 m šířky), kdy je ne-
zbytné posuzovat též riziko kavitačních jevů. Program vý-
zkumů vyústil v rámcové doporučení pro návrh stupňovi-
tých svodů v uvedeném relativně širokém rozsahu reálných
variant.

Při porovnání s naším výzkumem je vhodné konstatovat,
že při aplikaci vztahů, které publikoval Boes [9], jsme
dospěli k velmi blízké hodnotě podílu energie přepadající
vody absorbované stupňovitým skluzem. Konkrétní výpo-
čtová hodnota odpovídající našim zkoumaným podmínkám
byla Hred = 0,47 H. Z hlediska účinku zavzdušnění vody na
stupních byl náš výzkum mimo oblast rizika kavitace. Přes-
to zavzdušnění „ze dna“ umístěné na nejvýše položeném
standardním stupni svodné plochy je výhodné z hlediska sta-
bility provzdušněného proudu. Rámcové zásady doporučují
i v horní zakřivené části svodné plochy navrhnout stupně
proměnlivé výšky, které rovněž přispívají ke stabilitě prou-
dění (obr. 4), hlavně při menších průtocích. Počet mezistup-
ňů může být případně i větší než na uvedeném obrázku. 
Poznámka: Stupňovité uspořádání svodu i v horní části přelivné plo-
chy výrazně přispívá ke zjednodušení postupu betonáže v této oblas-
ti a vytváří podmínky pro vysokou kvalitu povrchových zón této
velmi zatěžované konstrukční části. To platí i v případě uplatnění
technologie válcovaného betonu (RCC) nebo tvrdého násypu (hard-
fill, CSG), protože povrchové zóny jsou i v těchto případech podří-
zeny požadavku dlouhodobé odolnosti.

Obr. 4. Svodná plocha s přechodovými stupni též na proudnicové
ploše (varianta s „hrubými“ stupni)

1 – nejvyšší standardní stupeň, 2 – zavzdušnění

Z výzkumu ETH byly odvozeny vztahy významné pro
konstrukční návrh svodné plochy, výšku bočních stěn a také
hydraulické charakteristiky (vzdálenost bodu provzdušnění
od koruny přelivu, ukazatel drsnosti, míru provzdušnění a
redukci kinetické energie).

Úvahy o využití v projektu přehrady
Je nesporné, že návrhem stupňovité přelivné plochy se dá

dosáhnout vcelku významné úspory na délce i hloubce výva-
ru (30-40 %). Při pokusu o využití v podmínkách lokality
Nové Heřminovy, která motivovala náš výzkum [10], se
ukázalo, že při uvažované šířce přelivu 5 x 13 m a šířce

vývaru ~70 m mohou hospodárnost řešení vývaru a přecho-
du do upraveného koryta o šířce ~20 m ovlivnit další skuteč-
nosti. Obecně je v takových případech vhodné využít svodů
vody vybudovaných při vzdušní patě přelivných bloků
k soustředění přepadající vody. Zvláš	 výhodné je symetric-
ké uspořádání, kde srážení proudů vody výrazně přispěje
k dalšímu utlumení kinetické energie vody (obr. 5). Pro
takové řešení jsou nezbytné odpovídající místní podmínky
(potřebná šířka údolí ve dně). Ke zvýšení účinku samotné
stupňovité plochy může přispět zvětšení šířky přelivu, jak je
naznačeno v obr. 5, musí však být v souladu s vodohospo-
dářským plánem nádrže.  

Celková optimalizace převádění povodňových průtoků a
tlumení energie přepadající vody i hydraulicky vhodného
soustředění do upraveného koryta pod přehradou je náročná.
K výběru hospodárného řešení je nezbytné posouzení více
variant s ověřením funkce využitím prostorových hydraulic-
kých modelů.

Obr. 5. Možnosti racionálního řešení vývaru 
při velké šířce přelivu – porovnání

a – tradiční hladký svod, stupňovitý svod (delta Lv úspora na délce
vývaru), b – varianta se symetricky uspořádanými svody při patě
předivných bloků na bocích, delta B – úspora na šířce vývaru,
delta z – úspora na přechodu do upraveného koryta, možnost
rozšíření přelivu; 1 – přelivná plocha, 2 – vývar, 3 – práh vývaru, 
4 – zúžení za vývarem, 5 – svody při patě přelivných bloků, 6 – va-
rianta se zvětšením šířky přelivu

a)

b)
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Úvaha o využití k modernizaci přehrad
Požadavek zvýšení kapacity přelivů se běžně uplatňuje

u stávajících přehrad. Jejich vývary jsou převážně dimenzo-
vány na stoletý maximální průtok. Tento stav může být hod-
nocen často jako vyhovující. Pokud by vznikl požadavek i
na rekonstrukci vývaru, může být zásah, spočívající ve
změně původně „hladké“ svodné plochy na stupňovitou,
nadějným východiskem.

Závěr
Po období návrhu a výstavby hladkých svodů (skluzů)

vody od přelivů přehrad, charakteristických pro druhou po-
lovinu dvacátého století, se stále častěji uplatňuje využití
těchto objektů pro významné utlumení kinetické energie
vodního proudu již před vstupem do vývaru („cestou“). Je
možné, že v současné době jde částečně i o jakousi „módní
vlnu“, prokázaný efekt však stojí za pozornost.

Zahrneme-li do úvah i současné vysoké nároky na zajiště-
ní bezpečnosti přehrad za extrémních povodní, je třeba
věnovat zvýšenou pozornost též racionálnímu návrhu systé-
mu tlumení kinetické energie vody při jejím odvádění do
koryta vodního toku pod přehradou.

Článek vznikl za podpory projektu SGS13/054/OHK1/
/1T/11 „Výzkum proudění vody na přelivech a na sklu-
zech hydrotechnických staveb“.
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Budování nových geodetických základů 
v podzemní laboratoři Josef

Ing. Tomáš JIŘIKOVSKÝ, Ph.D.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Článek, navazující na příspěvky [1], a především [2],

popisuje přípravu a budování nových geodetických základů
v Podzemní laboratoři Josef. Provoz tohoto výukového a vý-
zkumného střediska v areálu štoly Josef zahájila Fakulta sta-
vební Českého vysokého učení technického v Praze v roce
2007. Probíhající úpravy i experimenty se často neobejdou
bez polohového a výškového připojení ke státním souřadni-
covým a výškovým systémům (S-JTSK a Bpv). Zbytky pů-
vodního bodového pole pro požadované účely nestačí, a pro-
to bylo v roce 2011 rozhodnuto o vybudování nového zá-
kladního důlního bodového pole.

Popis štoly 
Podrobné informace o historii štoly, jejích geologických

poměrech, a hlavně o vzniku výzkumného a výukového stře-
diska, jsou obsahem příspěvku [1], zde je jen stručné shrnu-
tí. Podzemní laboratoř Josef, nacházející se v bezprostřední
blízkosti Slapské přehrady poblíž obce Čelina v okrese Příb-
ram, v tzv. Psích horách (obr. 1), slouží zejména k výuce
studentů ČVUT s možností využití i pro jiné vysoké školy.

Významnou náplň tvoří výzkumná činnost a spolupráce
s podnikatelskou sférou. Zaměřením je štola jedinečná nejen
v rámci České republiky, ale i Evropy. Podzemní pracoviš-
tě, provozovaná vysokými školami, zajiš	ují přípravu stu-
dentů vysoké úrovně v reálných podmínkách, přispívají
k rozvoji výzkumné činnosti a napomáhají propojení vyso-
koškolských pracoviš	 s praxí.

Podzemní laboratoř je situována v bývalé štole, jejíž ražba
souvisela s geologickým průzkumem zlatonosných ložisek.
Vyražena byla v letech 1980-1990. Páteřní štola je dlouhá
necelé 2 km, celková délka chodeb je téměř 8 km. Hornino-
vé prostředí tvoří slabě metamorfované vulkanické a vulka-
nosedimentární horniny (bazalty, andezity, ryolity, tufy,
tufity), pronikané mladšími intruzívními horninami (grano-
diority, albitickými žulami). Štola prochází masivem Vese-
lého vrchu převážně tufity a tufitickými břidlicemi (oblastmi
Čelina-východ a Čelina-západ) a v oblasti Mokrsko-západ
vchází výrazným rozhraním do granodioritu.

Díky podpoře Ministerstva životního prostředí (které je
vlastníkem tohoto průzkumného důlního díla), obce Chotil-
sko a společnosti Metrostav se Fakultě stavební ČVUT
podařilo vyřešit a splnit podmínky nutné pro zprovoznění
tohoto výzkumného a výukového střediska. Slavnostní otev-
ření proběhlo v červnu 2007.

Provoz byl zahájen pod názvem UEF Josef (Underground
Educational Facility Josef), posléze byl rozšířen o provoz
URC Josef (Josef Underground Research Centre), souhrnně
se všechny součásti označovaly jako štola Josef. Různé
názvy pracoviš	 nakonec byly sloučeny a celý komplex
navenek nese jméno Podzemní laboratoř Josef (The Josef
Underground Laboratory).

Návrh nového bodového pole
Jak je podrobněji uvedeno v příspěvku [1], v podzemní

laboratoři probíhá řada výzkumů a experimentů (sleduje se
plynopropustnost hornin, tepelné zatížení, možnosti ukládá-
ní radioaktivních odpadů aj.) a zavádějí se a instalují další
zařízení. K tomu přibývá výukové činnosti, obvykle v sou-
vislosti s těmito experimenty. Dosud však neexistovala jed-
notná a aktuální důlně měřická dokumentace díla ani udržo-
vané bodové pole v celém podzemí.

Při přípravě vrtných prací pro experiment v jedné z rozrá-
žek oblasti Mokrsko-západ vyvstala v létě 2011 potřeba po-
lohového i výškového připojení těchto vrtů. Správce štoly,

Článek informuje o vybudování nového geodetického bodového pole v unikátním podzemním výzkumném a výukovém
pracovišti, o metodách měření a získaných zkušenostech.

Construction of new geodetic foundations in the Josef Underground Laboratory

Since 2007, the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague has operated a unique underground research and educa-
tional facility. The article informs about creating a new geodetic point field, measurement methods, experience with
working in the deep mine environment and about future development.

Obr. 1. Geologie oblasti u VD Slapy 
s modře vyznačenou štolou Josef [8]
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kterým je Centrum experimentální geotechniky (CEG) FSv
ČVUT, se obrátil se žádostí o pomoc na Katedru speciální
geodézie téže fakulty jako „geodetického“ uživatele pod-
zemního díla. Po rekognoskaci lokality a dohledání kusých
informací ze starých dokumentací a deníků se potvrdila
obava, že původní bodové pole v této oblasti je prakticky
nepoužitelné. Jak velí zákon schválnosti, většina nalezených
souřadnic bodů a výsledků měření se týkala již neexistují-
cích nebo poškozených bodů. Pro několik zachovaných
stropních stabilizací zas většinou chyběly použitelné geode-
tické údaje či souřadnice. Bylo proto rozhodnuto zřídit něko-
lik nových bodů v zájmové oblasti, ke kterým se projektoví
partneři a řešitelé experimentů budou moci připojovat proza-
tím relativně, a CEG jako správce díla ve spolupráci s Ka-
tedrou speciální geodézie zajistí v dohledné době zaměření a
připojení těchto a dalších bodů.

Stabilizace bodů
Následovaly úvahy a kalkulace ohledně způsobu stabiliza-

ce bodů, jejich nutného (minimálního) počtu, a především
možných způsobů zaměření a připojení do státního souřad-
nicového a výškového systému. Snahou bylo nalézt jedno-
duché, levné (třeba i provizorní) řešení, jelikož pro vybudo-
vání nových bodů ani pro geodetické práce nebyl vyčleněn
rozpočet. Předložené řešení mělo být využitelné jako základ
pro další rozšiřování a doplňování. V zájmové oblasti (při-
bližně střed oblasti Mokrsko-západ), která je dosti daleko od
portálů, bylo nalezeno jen minimum dochovaných původ-
ních bodů. Větrací šachta, vzdálená zhruba 300 m, nebyla
zajištěna natolik, aby ji bylo možné použít pro připojovací,
popř. i usměrňovací měření provážením nebo pro hloubkové
připojení.

Jako úplné minimum pro možné připojení navrhovaných
projektů byly navrženy nové stabilizace tří bodů v oblasti
Mokrsko-západ. Současně byla vyznačena i místa pro stabi-
lizaci dalších bodů, tvořících nový polygonový pořad až
k portálům, s odbočkou k větrací šachtě. Ve štole byla navr-
žena zemní stabilizace bodů pod úrovní počvy bronzovými
hřebovými značkami (vzhledem k agresivní vlhkosti) v be-
tonovém bloku napojeném až na podkladní skálu. Nepravi-
delný výrub ve štolách je dorovnán zhutněným štěrkopísko-
vým zásypem 30-80 cm, místy jsou pod propustným zásy-
pem doplněny drenážní trubky. Měřické značky jsou v pro-
hlubni betonového bloku zakryty plechovými poklopy do
úrovně počvy. Běžný provoz ve štole by je neměl poškodit,
nehrozí snad ani změny způsobené již nepravděpodobným
vytlačováním dna. Hřebové značky jsou určeny pro poloho-
vé i výškové měření, na půlkulovém vrchlíku značky je cent-
rační otvor ∅ 1,5 mm (obr. 2).

Obr. 2. Stabilizace nových bodů

Pro navázání výškových měření na Českou státní nivelač-
ní sí	 (ČSNS) byly navrženy stabilizace nivelačních značek
v okolí portálů (body HVB a VB) a pro GNSS polohové při-
pojení ještě hřebová univerzální značka ve stávajícím beto-
novém bloku před hlavním portálem (bod č. 501).

Metody polohového zaměření a připojení
Pro polohové připojení byly zvažovány tyto varianty:

– navázání nového polygonového pořadu na dostupné stá-
vající body stabilizované ve stropě a jeho transformace na
původní souřadnice bodů;

– realizace přesného polygonového pořadu od portálů až
k novým bodům, před portálem nutné připojení a stanove-
ní orientace prostřednictvím GNSS;

– totéž jako v předchozím bodě, ale doplněno o provážení
alespoň jednoho bodu větrací šachtou a jeho připojení na
povrchu pomocí GNSS.

První varianta byla zamítnuta vzhledem k nedostatečnému
počtu použitelných původních bodů a nemožnosti objektiv-
ní kontroly správnosti souřadnic. Druhá varianta byla vybrá-
na jako základní, protože třetí varianta nebyla realizovatelná
vzhledem ke stavu větrací šachty. Dle dostupných podkladů
nebyla zaručena ani svislost šachty (ražena byla odspodu
k povrchu), ani nebyla známa její přesná hloubka (odhady
byly mezi 120-140 m). Nicméně bylo snahou se o prováže-
ní pokusit (nejprve však zajistit základní údržbu šachty, její
zabezpečení, a poté ověřit svislost).

Po dohodě zajistil správce díla stabilizaci všech navrže-
ných bodů tak, že byly připraveny pro zaměření přesným
polygonovým pořadem i přesnou nivelací. Nové pole tak má
v podzemní části 12 bodů a pokrývá celou páteřní štolu a
provozované oblasti Čelina-západ a Mokrsko-západ. Bodo-
vé pole zatím není rozšířeno do oblastí Čelina-východ a
Mokrsko-východ, které zatím nejsou pro výuku ani experi-
menty běžně přístupné.

Na povrchu byly navrženy a stabilizovány další značky,
především pro spolehlivé výškové napojení na Českou stát-
ní nivelační sí	. Všechny nové body uvnitř areálu i v podze-
mí byly prohlášeny za nové základní důlní bodové pole
(ZDBP).

Metoda výškového připojení a zaměření
Pro výškové připojení bodů byla zvolena metoda geome-

trická nivelace od portálu (od bodu HVB1 před portálem).
Nivelační pořad by procházel po bodech nového pořadu,
anebo po bodech, které by byly stabilizovány dočasně. Bylo
nutno ještě vyřešit připojení k ČSNS – nejbližší výškový
bod je od portálu vzdálen 1,7 km a cesta k němu má značné
převýšení (obr. 3). 

Obr. 3. Připojovací a ověřovací nivelace (VPN 2. ř.)
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Pro možnost přesného výškového připojení k České státní
nivelační síti a pro jeho ověřování i v budoucnu byl navržen
a stabilizován nový odbočný nivelační pořad Cholín – Smi-
lovice od bodu ČSNS č. 25 pořadu Id5 Dublovice – Nový
Knín. Odbočný pořad je tvořen pěti novými body stabilizo-
vanými typizovanými litinovými čepovými značkami. Roz-
vržení a stabilizace bodů odpovídá zásadám pro budování a
práce v ČSNS. Další navazující body v povrchové části
i v podzemí jsou již zařazeny do důlního bodového pole,
před portály jsou nově umístěny tři čepové značky jako
hlavní připojovací výškové body. Celková délka povrchové-
ho nivelačního pořadu je 1,7 km, překonávané převýšení je
přes 70 m.

Ověřovací a připojovací výškové měření
Ověřovací měření připojovacího bodu Id5-25 a zaměření

nového odbočného nivelačního pořadu i navazujícího pod-
zemního nivelačního pořadu probíhalo v listopadu 2011.
Přestože jsou výšky připojeny k nivelačnímu pořadu 3. řádu,
jako základní metoda byla použita velmi přesná nivelace
(VPN) s parametry pro 2. řád. Důvodem bylo především
dodržení lepší relativní přesnosti, nebo	 volný nivelační
pořad i navazující podzemní pořad nelze ověřit žádným uzá-
věrem či další kontrolou. Hloubkové připojení na opačném
konci štoly větrací šachtou nebylo provedeno z několika
důvodů, hlavně však proto, že šachta je po povrchu nesnad-
no dostupná (v lese ve svahu na Veselém vrchu) a v blízkos-
ti není žádný nivelační bod. Připojovací pořad by tam byl
ještě delší a hůře proveditelný než ten k portálům.

Při velmi přesné nivelaci byl použit digitální nivelační pří-
stroj Trimble DiNi 12T a pár  latí Zeiss (délky 3 m) s kódo-
vou stupnicí na invarovém pásku a s opěrami. Přesnost sou-
pravy dle ČSN ISO 17123 je 0,3 mm/km obousměrné nive-
lace. Všechny nivelační oddíly byly měřeny metodikou
odpovídající práci v ČSNS podle předpisu [5]. Ověření sta-
bility připojovacího bodu Id5-25 bylo provedeno zaměřením
dvou oddílů k sousedním bodům Id5 24.1 a 26, mezní
odchylky pro 3. řád nebyly překročeny. Taktéž mezní rozdí-
ly tam – zpět v novém odbočném pořadu bezpečně vyhovo-
valy kritériím pro 2. řád. To vše také díky velmi příznivým
podmínkám ve dnech měření (téměř zataženo až zataženo,
stabilní teplota těsně nad 0 ˚C).

Nivelace v podzemí
V podzemní části areálu bylo bodové pole vybudováno

společné pro výškovou i polohovou složku. Samotná nivela-
ce byla provedena stejnou metodou (VPN 2. řádu) a stejným
nivelačním přístrojem (obr. 4), pouze byly použity kratší
invarové latě Zeiss (2 m). Komplikací byla nutnost osvětlo-
vat stupnice latí, zejména protože přestala fungovat obě
zářivková svítidla, která byla dosud pro osvětlování kódů
stupnic úspěšně užívána. Svítilo se tedy pouze osobními sví-
tidly LED, což se vcelku osvědčilo, protože poskytují jasněj-
ší a rovnoměrnější světlo než žárovkové lampy (a mají
o polovinu lehčí baterii). Přesto nedokonalé osvětlení velmi
zpomaluje práci digitálního nivelačního přístroje, odečty
trvají výrazně déle než při denním světle. V dílně Katedry
speciální geodézie se proto právě vyvíjí nové osvětlovací
zařízení pro invarové latě využívající světelné zdroje LED.
Dílčí obtíže nastaly i při přechodu z venkovního prostředí do
podzemí, protože to v zimním období znamenalo změnu tep-
loty vzduchu z 0 ˚C na asi +9 ˚C a výrazné zvýšení vlhkos-
ti. To vedlo k intenzivnímu rosení objektivu a okuláru dale-
kohledu nivelačního přístroje a v podstatě znemožňovalo
práci. Bylo tak nutné zaměřit připojovací oddíl k bodům
HVB opakovaně pouze „zevnitř ven“.

Stejně jako při nivelaci na povrchu byly bez obtíží dodr-
ženy mezní rozdíly pro druhý řád velmi přesné nivelace [5].
Ty jsou stanoveny hodnotou v milimetrech podle délky
oddílu R,

ΔM = 2,25 · R .

Tím byly současně splněny požadavky na přesnost vyplý-
vající z vyhlášky [6] pro velmi přesná měření v podzemních
prostorách.

Kalibrace měřidel a výpočet výšek Bpv
Pro dosažení požadované přesnosti a správnosti výsled-

ných výšek byly kalibrovány všechny používané latě i nive-
lační přístroj v laboratoři partnerské Katedry vyšší geodézie.
Ta disponuje horizontálním komparátorem upraveným pro
automatizovanou systémovou kalibraci souprav digitálního
nivelačního přístroje a latí. Proměření probíhá automaticky
v celém rozsahu kódové stupnice latě, délky jsou měřeny
laserovým interferometrem Renishaw ML10 s přesností na
mikrometry, současně je zaznamenáváno čtení nivelačního
přístroje. Výsledkem je tak nejen požadované určení prů-
měrné délky la	ového metru, ale i podrobný graf a tabulka
odchylek v celém rozsahu proměřované latě. Ta obsahuje
odchylky stupnice i odchylky v odečtu kódu nivelačním pří-
strojem. Hlavním nedostatkem zařízení je dosud chybějící
certifikace či akreditace pro uvedené kalibrace (obr. 5).

Obr. 4. Nivelační la� na jednom z nových bodů v podzemí, 
vedle těžká nivelační podložka

Obr. 5. Ukázka výstupu systémové kalibrace
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Pro výpočet výšek byly z kompletních kalibračních dat
využity pouze průměrné délky, resp. opravy délky la	ového
metru pro oba páry latí. O příslušné hodnoty byly opraveny
všechny výsledky převýšení v nivelačních oddílech. Rovněž
byla zavedena oprava z rozdílu teplot při kalibraci (20 ˚C) a
při měření (0 ˚C, resp. 9 ˚C v podzemí), přestože teplotní roz-
tažnost invaru je velmi malá (1,2-2,0 μm/m/˚C).

Cílem bylo získat nadmořskou výšku bodů odbočného
pořadu, a především hlavních výškových bodů u portálů ve
výškovém systému Bpv (Baltský po vyrovnání), proto bylo
nutno zavést Moloděnského normální výšky, resp. ortome-
trické a normální korekce naměřených převýšení. Teorie
výpočtu normálních výšek není jednoduchá a vyžaduje zna-
lost dalších veličin pro každý nivelační oddíl. Jde zejména
o přibližné zeměpisné souřadnice bodů (α, λ) – ty byly urče-
ny ručním přijímačem Trimble GeoExplorer, dále je nutno
určit hodnoty a Bouguerovy a Fayovy anomálie a další veli-
činy. Pro připomenutí a představu je uveden základní vztah
pro Moloděnského výšku bodu (vysvětlení symbolů uvádí
[3], [5])

1      A

HA
Q = — ·∫ g · dh.

γ A
M     0

Výchozím vzorcem pro výpočet opravených (normálních)
převýšení hq je potom dle [5]

γ Ν
0 – γ Μ

0 (g – γ)SHA
Q = h – ———– · HS + ——— · h .

γ Ν
m γ Ν

0

Popis dalšího postupu by byl nad rozsah tohoto článku.
Moloděnského normální výšky, které jediné teoreticky zcela
odpovídají výškovému systému Bpv, byly vypočteny pro
všechny body na povrchu, tzn. pro body odbočného pořadu
a hlavní výškové body u portálů.

Po studiu literatury zabývající se teorií výšek, např. [5], a
konzultacích bylo rozhodnuto, že v podzemních prostorách
se normální korekce zavádět nebudou, nebo	 výpočty nelze
pod povrchem dost dobře provést a teoreticky ani odůvodnit.
Nicméně vzhledem k rozsahu podzemí a vnitřní vysoké
přesnosti převýšení lze pro praktické využití i výšky bodů
v podzemí považovat za výšky v systému Bpv. Jen je nutno
mít na zřeteli mírně odlišný způsob konečného výpočtu.
Problematika zavádění Moloděnského výšek v podzemí je
však podnětem pro další studium a výzkum, nebo	 se zdá, že
pro měření a výpočty vysoké přesnosti není vhodný postup
dosud nikde popsán ani teoreticky odůvodněn.

Polohové zaměření a připojení
Polohové zaměření spočívalo v měření polygonového

pořadu od portálu po nových bodech v podzemí (obr. 6).
Jelikož nebylo jisté, kdy a zda vůbec bude možné promítnu-
tí dalšího bodu větracím komínem na druhém konci štoly,
byla snaha o dosažení vysoké přesnosti měření. Pořad totiž
zůstává volný (resp. otevřený), s připojením a orientací
(usměrněním) jen na bodu před portálem.

Přípravy a model přesnosti
Pro modelování dosažitelné přesnosti s různými přístroji a

různým opakováním měření, a hlavně při různých variantách
připojení a usměrnění (s možností provážení nebo bez ní, je-
den nebo dva body atd.), byl využit na katedře vyvíjený soft-
ware PrecisPlanner [9]. Vzhledem k nepříliš příznivé konfi-
guraci bylo nutné použít co nejpřesnější totální stanici, pře-

devším co se týká přesnosti vodorovných úhlů. Pro ilustraci
je uvedena tab. 1 s modelovými směrodatnými odchylkami
koncového bodu páteřní štoly (bod 507) a posledního bodu
na Mokrsku-západ (bod 524) pro dvě varianty, jednu bez
provážení a druhou s provážením jednoho bodu šachtou
(která je poblíž bodu 507). V tabulce je uveden i výsledek
dosažený při skutečném měření.

Tab. 1. Porovnání přesnosti otevřeného a vetknutého jednostranně
orientovaného polygonového pořadu

Obr. 6. Schéma polygonu ve štole Josef (připojovací b. 501 je před
portálem, větrací šachta je u b. 9001)

Zaměření pořadu a provažování
Pro zaměření pořadů byla použita velmi přesná automati-

zovaná totální stanice Leica TCA 2003 (obr. 7) s nominální
přesností směru 0,15 mgon a délky 1 mm + 1 ppm (dle ČSN
ISO 17123). Měření proběhlo čtyřpodstavcovou soupravou,
měřeno bylo v automatickém režimu v páteřní štole v pěti
skupinách, v odbočných štolách pak ve třech skupinách. Pro
zajištění nepřerušeného měření bylo toto provedeno o víken-
du (začátek prosince 2011), kdy je ve štole minimální pro-
voz a mohly být na bodech ponechány centrované stativy.

s Y s X s Y s X s Y s X 

501 fix fix fix fix fix fix

507 26,9 2,9 1,5 0,9 2,0 1,3

524 24,7 41,3 3,8 40,3 2,1 2,9

Výsledek [mm]
(vetknutý) Bod

Model [mm]

bez provážení 
(otevřený)

s provážením 
(vetknutý)
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Během zimy správce střediska zajistil základní vyčištění a
zabezpečení větrací šachty a s pomocí techniků byla uprave-
na konstrukce na ohlubni tak, aby bylo možno instalovat
důlní olovnici pro mechanické promítnutí (provážení) jedno-
ho bodu. Jednoduché ověření svislosti bylo provedeno zavě-
šením malé olovnice na rybářský vlasec na navijáku a výpo-
čtem doby kyvu v podzemí a také spouštěním kroužků po
vlasci. 

Samotné promítnutí jednoho bodu (9001) bylo provedeno
na přelomu ledna a února 2012. Speciální důlní olovnice,
zapůjčená z dolu Kohinoor Mariánské Ředčice (Litvínov),
byla upevněna pomocí ocelové konstrukce na mříž ohlubně
a po spuštění zatížena závažím hmotnosti 60 kg. Pro rychlej-
ší ustálení bylo ponořeno do barelu s vodou. Měření bylo
provedeno až další den, kdy již nebyly měřitelné žádné
kyvy. Na drát olovnice byly na povrchu i v podzemí upev-
něny nově vyvinuté terčíky (užitný vzor ÚPV, č. 24488) pro
možnost současného úhlového měření a elektronického
měření délek. 

Na podzemní polygonový pořad bylo navázáno měřením
směrů a délek na terčík na drátu olovnice ze stanoviska 507,
a současně na čtyři nezávislé zajiš	ovací body (terčíky) osa-
zené a zaměřené již při hlavním měření polygonu.

Polohové připojení k S-JTSK a zpracování dat
Na povrchu u ohlubně byly souřadnice drátu určeny

v rámci dočasně vybudované mikrosítě o šesti bodech, z nichž
tři byly zaměřeny statickou metodou GNSS, úhly a délky
totální stanicí. Na bodu 501 před portálem a na orientačním
bodu 4001 bylo také provedeno přesné statické měření
GNSS. Usměrnění a navázání první strany pak měřením os-
novy směrů i délek na čtyři zajiš	ovací a orientační značky
osazené a zaměřené již při měření polygonu.

Pro GNSS měření byly použity přijímače Leica řady
GPS1200 a pro zaměření mikrosítě a orientací totální stani-
ce Leica TC1202 v provedení SmartStation, která může při
měření nést právě GPS anténu systému 1200, což bylo vyu-
žito.

Pro zpracování GPS dat byl použit software Leica GeoOf-
fice, při postprocessingu byly použity již přesné efemeridy
družic. Pro transformaci souřadnic do S-JTSK byl použit
lokální transformační klíč na základě pěti blízkých bodů, pro
porovnání globální klíč verze 2011. Kontrolní výpočet sou-
řadnic byl proveden metodu RTK s korekcemi získanými ze
sítě referenčních stanic VRS CZEPOS. Výsledkem této části
práce jsou především souřadnice Y a X v soustavě S-JTSK

bodu 501 a 9001, orientační směrník na bodu 501 a nově sta-
novené měřítko zkreslení délek, jednotné pro celé podzemí
štoly Josef.

Analýza přesnosti a výpočet souřadnic
Výpočty byly prováděny způsobem obvyklým při velmi

přesných geodetických měřeních, jako jsou např. přehradní
sítě a sledování deformací. Podrobné informace o doporuče-
ných a používaných metodách hodnocení přesnosti měření,
analýzy rozptylu, robustních i klasických metodách identifi-
kace odlehlých měření jsou k nalezení v publikaci [7]. Kon-
krétní aplikace na nové zaměření ZDBP Josef pak v diplo-
mové práci [4]. Jde především o rozbory dosažené vnitřní
přesnosti měření, její testování na shodu s apriorními či
nominálními hodnotami, pak stanovení vnější přesnosti se
zahrnutím zbytkových systematických vlivů. Celý soubor
měření byl potom vyrovnán metodou nejmenších čtverců
pomocí softwaru GNU GaMa vyvíjeného dlouhodobě na
Katedře mapování a kartografie [10]. Výsledkem jsou jedno-
značné souřadnice všech bodů a detailní charakteristiky
jejich přesnosti, tzn. souřadnicové směrodatné odchylky a
parametry elips chyb.

Lze konstatovat, že bylo dosaženo vysoké přesnosti sou-
řadnic. Souřadnicové směrodatné odchylky bodů v celé
páteřní štole nepřesahují 2 mm, na konci štoly Mokrsko-
západ se blíží max. 3 mm. Při pohledu do tab. 1 je vidět urči-
tý nesoulad mezi předem modelovanými přesnostmi a dosa-
ženými výsledky z měření. Lze je však vysvětlit. Například
mírně horší hodnoty u bodu 507 jsou pravděpodobně blíže
realitě než modelové hodnoty, nebo	 model umí pracovat
pouze s volnými nebo fixními body, nikoli s kategorií bodů
opěrných či bodů pevných s přiřazenou informací o přesnos-
ti. Jelikož je bod 507 blízko modelově fixního připojovacího
bodu (teoreticky s nulovou chybou), nadhodnocuje to i jeho
přesnost. Naopak výrazně lepší výsledky v prostoru Mokr-
sko-západ (b. 524) lze přisoudit eliminaci vlivu centrací
použitím přesného optického centrovače a třípodstavcové
soupravy, přičemž tento vliv byl v modelu původně započí-
táván.

Pokud bychom použili kritérium pro dvojí určení souřad-
nic koncového bodu (bod 9001) podle vyhlášky [6] pro
velmi přesná měření, je dle citovaného vzorce a příslušných
koeficientů mezní hodnota 187 mm.

———————
Dx,y = 10–3 · √ k1 · L + k2 · [RR] .

Dosažený rozdíl je přitom jen 7 mm.

Závěr
Výsledkem po částech probíhajících geodetických prací je

23 pevně stabilizovaných bodů, z toho 12 v podzemí, z nichž
část tvoří základ nového základního důlního bodového pole.
Dále byla osazena řada doplňujících orientačních a zajiš	o-
vacích značek. Hlavním výstupem je pak jejich nadmořská
výška a souřadnice v systémech Bpv a S-JTSK. S vysokou
přesností by měly vyhovět jakýmkoliv účelům, které na
tomto výukovém a výzkumném pracovišti mohou připadat
v úvahu. Dosaženou přesností výsledky zcela vyhovují před-
pisům pro ČSNS [5] a vyhlášce [6] o důlně měřické doku-
mentaci. Doplňkovým výsledkem práce je určení hloubky
větrací šachty z výsledků podzemní nivelace a prostorového
řešení připojovací mikrosítě. Zjištěná hloubka (od roviny
mříže na ohlubni na dno) je 136,16 m.

Obr. 7. Totální stanice Leica TCA 2003 ve štole
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Celá sí	 je připravena jako základ pro doplňování a rozši-
řování podle potřeb a požadavků pro další rozvoj Podzemní
laboratoře Josef. Nedořešenou otázkou zůstává odpovědnost
za bodové pole, a hlavně za stále nedokonalou mapovou
dokumentaci podzemních prostor. Prozatím neformálně se
tohoto úkolu ujala Katedra speciální geodézie, která do části
štoly Josef převádí a rozšiřuje výuku geodézie v podzemních
prostorách, důlního měřictví a dalších specifických předmě-
tů. I v našem zájmu je tak měřické a mapové základy postup-
ně uvést do pořádku po technické i formální stránce.

Na veškerých přípravných i měřických pracích se kromě
techniků Katedry speciální geodézie a Centra experimentál-
ní geotechniky FSv ČVUT aktivně podíleli studenti magis-
terského programu Geodézie a kartografie, kteří na základě
získaných zkušeností a naměřených hodnot zpracovali a
úspěšně obhájili diplomové práce [3], [4]. 

Článek vznikl za podpory projektu SGS12/051/OHK1/
/1T/11 „Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro
potřeby inženýrské geodézie“.
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Měření staveb pro oceňování
Ing. arch. Jan VELEK, Ph.D.

doc. Ing. Alena TICHÁ, Ph.D.
VUT v Brně – Ústav soudního inženýrství

Úvod
Pro oceňování staveb ve výstavbě i staveb stávajících je

vždy třeba vyjít ze skutečných  rozměrů stavby a od nich
odvozených výměr. K jejich stanovení byla postupně vytvá-
řena zprvu jednoduchá pravidla, která se s vývojem způsobů
oceňování stávala složitějšími. Tyto postupy vznikaly histo-
ricky na stejném základu a ze stejné potřeby jednotné defi-
nice pravidel. Vzhledem k tomu, že se postupně měnil po-
hled na měření stavebních prací a konstrukcí ve výstavbě a
pohled na měření staveb jako nemovitostí pro účely jejich
oceňování, je provedeno i porovnání současného stavu.

V českém prostředí vedle sebe existují stejné, metodicky
však odlišné způsoby měření staveb. Mezi tři nejčastěji pou-
žívané patří měření definované normami, měření definované
v katalozích cen stavebních prací (oba platné pro stanovení
ceny ve výstavbě, nejčastěji ve vztahu dodavatel-odběratel)
a měření a výpočet výměr staveb a jejich částí pro účely oce-
ňování nemovitostí (závazné pro znaleckou činnost).

Měření staveb a stavebních prací ve výstavbě

Měření podle ČSN 73 4055 
Norma byla zavedena s platností od 1.1.1963 a v předcho-

zích oceňovacích předpisech byla běžně užívána pro oceňo-
vání nemovitostí (definice zastavěné plochy, obestavěný
prostor). Dříve právně závazný charakter normy byl novelou
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrob-
ky (novela – zákon č. 71/2000 Sb.), zrušen a vzhledem k tomu,
že není její závaznost udána ani zvláštním právním předpi-
sem, není stanovena povinnost jejího dodržování. Od roku
1984 se k oceňování nemovitostí nepoužívá, ve stavební
výrobě lze pomocí ní stanovit cenu stavby podle rozpočto-
vých ukazatelů (cena za 1 m2 zastavěné plochy, cena za 1 m3

obestavěné plochy). Norma obsahuje jak textovou, tak gra-
fickou část jednoznačně ilustrující způsoby měření a výpo-
čtu výměr (obr. 1).

Katalogy cen stavebních prací periodicky vydávané ÚRS
Praha, obsahující definice způsobů měření jako součást Vše-
obecných podmínek, jsou zpracované pro hlavní i přidruže-
nou stavební výrobu. Systém měření prací HSV i PSV nava-
zuje na dříve platné a závazné technické normy včetně odka-
zu na ně. Způsoby měření jsou zpracovány v textové a gra-
fické formě (se schematickými technickými nákresy u vy-
braných konstrukcí) (obr. 2). 

ÚRS Praha je nástupnickou organizací Ústavu racionali-
zace ve stavebnictví, katalogy cen stavebních prací jsou
vydávány jak formou tištěnou (každoročně aktualizovanou),
tak v elektronické verzi. Spravuje rozsáhlou databázi, tzv.
Cenovou soustavu ÚRS [1], zahrnující informace ze staveb-
ní výroby – Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP),
Rozpočtové ukazatele (RUSO), Ceníkové položky (HSV,
PSV, M), Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM), Vše-
obecné podmínky použití cen, tarify a indexy. Bohužel,
chybí technická schémata u většiny konstrukcí, zvláště
u jednoduchých, u nichž jsou ilustrace doplněny pouze v pří-
padech, kdy by textová forma byla příliš složitá.

Výkaz výměr a rozpočet stavby zpracovaný podle [1] je
základním podkladem pro ocenění stavebního díla ve vztahu
odběratel a dodavatel, dále  podkladem pro projektanty,
investory, výběrová řízení v soukromé i veřejné sféře. Je
hlavním nástrojem pro stanovení cen ve stavební výrobě.

Kromě této soustavy jsou v současné době odborné veřej-
nosti k dispozici též systémy cen a cenových podkladů dal-
ších inženýrských organizací (RTS, Callida a další). Ve své
podstatě všechny uvedené systémy vycházejí z jednotné
celostátní metodiky, kterou vypracoval a v praxi aplikoval
Ústav racionalizace ve stavebnictví. 

Měření v zahraničí 
Jako vzor uvádíme jednotnou metodiku vypracovanou

Německým normalizačním institutem (DIN Deutsches Insti-
tut fuer Normung e.V.), vytvářenou již od roku 1926 pro
požadavky tamního stavebního trhu, která je vhodným pří-
kladem názorného zobrazení metodiky měření a posuzování
konstrukcí. Ilustrovaný Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen (VOB) – v doslovném překladu zadávací a
smluvní řád pro stavební výkony, v přeneseném překladu
všeobecné smluvní podmínky pro výstavbu – se dělí na tři
části: A – Všeobecné podmínky pro zadávání stavebních
výkonů (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von
Bauleistungen), B – Všeobecné smluvní podmínky pro pro-
vádění stavebních výkonů (Allgemeine Vertragsbedingun-
gen für die Ausführung von Bauleistungen) a C – Všeobec-
né technické smluvní podmínky pro stavební výkony (Allge-
meine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen)
[8]. Rozšířená verze „Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen im Bild“ (doplněná technickými nákresy)
potom představuje podrobný manuál, obsahující mnoho
detailů stavebních konstrukcí a prvků s vyznačenými způso-
by měření a posuzování. Tvoří soubor pravidel a obecných
obchodních podmínek, které obě smluvní strany (objednatel,

Článek prezentuje vývoj způsobů měření stavebních konstrukcí a prací ve výstavbě za účelem stanovení ceny a způ-
sobů měření staveb pro znalecké oceňování nemovitostí.

Measurement of constructions for appraisal purposes

The text deals with the development of ways of measuring both finished and unfinished constructions in order to set
the price and also with the methods of measuring buildings for appraisal purposes.
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zhotovitel) dobrovolně přijímají jako standard, nad rámec
vlastní obchodní smlouvy (např. smlouvy o dílo). O udržo-
vání a rozvoj podobného dokumentu, jako je německý VOB,
se v České republice dlouhodobě snaží neziskové sdružení
nevládních, neziskových a profesních právnických osob z
oblasti architektury, výstavby a stavebnictví S.I.A. – Rada
výstavby. Z rozšířené, o technická schémata doplněné verze,
uvádíme několik názorných příkladů (obr. 3).

Měření staveb pro znalecké oceňování

Měření podle předchozích předpisů
Metodika znaleckého oceňování [9], [10] používala v ně-

kterých obdobích stejné nebo obdobné způsoby měření a
stanovení výměr objektu jako stavební výroba [2], vycháze-
jící principiálně především z výpočtu zastavěné plochy, obe-
stavěného prostoru stavby, od roku 1963 pro stavební výro-

Obr. 1. ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru –  příklady bytových staveb [6]
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bu definované zavedením ČSN 70 4055 Výpočet obestavě-
ného prostoru pozemních stavebních objektů. Dále vycháze-
la z norem 1170-1940 Předběžné rozpočty stavebních nákla-
dů pozemních staveb a ČSN 73 4301 Obytné budovy –
pojmy podlahová a obytná plocha. Od roku 1994 se začala
metodika znaleckého oceňování vyvíjet samostatným smě-
rem, došlo k rozdělení způsobu měření podle účelu. Od roku
1997 ztratily normy právní závaznost, na rozdíl od závaz-
nosti stanovené u znaleckého oceňování vyhláškou (obr. 4).
Současný platný zákon o oceňování již neobsahuje žádný
odkaz na příslušnou normu a závazné postupy měření a
výpočtu výměr zcela nahrazuje vlastní metodikou specifiko-
vanou v prováděcí vyhlášce Přílohou č. 1. Popis odchylek
lze nalézt v publikaci [2]. Zjednodušeně se dá říci, že vždy,

když bylo třeba odhadní ceny nemovitostí navázat na ceny
stavebních prací nebo z cen stavebních prací vyjít pro urče-
ní odhadní ceny nemovitosti, tyto metodiky se sbližovaly.

Stejně jako u měření staveb a stavebních prací pro cenové
účely je i u znaleckého měření a výpočtu výměr staveb
a jejich částí znát vývoj k stále přesnějšímu zachycení sku-
tečnosti. Toto se netýká pouze zjiš	ování skutečných rozmě-
rů stavby, je znát i celkový posun v metodice následného
oceňování. Příkladem je u znaleckého oceňování  bodování
jednotlivých znaků nemovitosti v předchozích oceňovacích
předpisech v porovnání se současnou podrobnou oceňovací
metodikou stanovenou v platné oceňovací vyhlášce. Každý
způsob měření a oceňování je v čase upravován tak, aby
odpovídal tomu, k jakému účelu se podle něj stanovuje cena
stavby. To také pravděpodobně vedlo k oddělení obou meto-
dik.

Měření podle platných předpisů
Právně závazné způsoby oceňování, měření a výpočty

výměr pro znalce jsou specifikovány prováděcí vyhl. č.
3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 565/2008
Sb., vyhl. č. 460/2009 Sb. a vyhl. č. 364/2010 Sb. s účinnos-
tí od 1. ledna 2011) k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku. Při oceňování stavby nebo její části podle tohoto
zákona se postupuje nákladovým, výnosovým nebo porov-
návacím způsobem, nebo jejich kombinací [3]. U všech zmí-
něných způsobů je nutné oceňovanou nemovitost i její pří-
slušenství na místě ohledání fyzicky změřit a stanovit výmě-
ry v souladu s vyhláškou k dalšímu postupu. V Příloze č. 1
oceňovací vyhlášky jsou kromě základní definice jednotek,
přesnosti a zaokrouhlení při měření a výpočtu výměr staveb
uvedeny také způsoby zjiš	ování stavebně-technických para-
metrů budov (např. zastavěná plocha, měření podlaží, výšky
podlaží). Postupy jsou vyjádřeny pouze stručným textem v
rozsahu tří normostran, bez doprovodných ilustrací, neodka-
zují na žádné další předpisy nebo normy.

Závěr
Snaha o stanovení co nejpřesnější a účelově správné ceny

(hodnoty) stavebního díla se odráží v neustálé aktualizaci
způsobů oceňování – stanovených cenovými předpisy a oce-
ňovacími metodikami. Pravděpodobně vedla také k rozděle-
ní způsobů měření staveb a stavebních prací ve výstavbě a
způsobů měření staveb pro znalecké oceňování nemovitostí
a také k odlišné metodice samotného oceňování. Tím však
dochází k duplicitě prací a výsledků měření a oceňování,
které vycházejí ze stejné potřeby a zabývají se fyzicky stej-
ným, jasně definovaným objektem zájmu, tj. stavbou –
nemovitostí.

Je škoda, že se pro oceňování staveb jako nemovitostí
často vůbec nevyužijí podklady zpracované během výstavby
(výkazy výměr, položkové rozpočty apod.), pominou se a
pro se použije se jiný, metodicky odlišný způsob měření. To
je v umožněno současnou existencí oceňovacích metodik
pro různé fáze vzniku a životnosti stavby.

Obr. 2. Katalog cen stavebních prací – 
příklad pro stanovení střední hloubky jámy [1] 

Obr. 3. Další příklady metodiky měření, modrá linka zobrazuje
příslušnou míru [8]

Obr. 4. Způsoby používané v předchozích cenových předpisech pro znaleckou činnost a v platné oceňovací vyhlášce 
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Nejednotnost metodik může vést i k obchodním sporům.
Jako příklad uvádíme vypořádání dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů, kdy je na zhotovení stavebního díla mezi jed-
notlivými stranami uzavřena smlouva, jejíž pevná cena se
odvíjí od nacenění podle položkového rozpočtu. Pokud se
zmíněné strany před vypořádáním závazků rozejdou a sta-
vební dílo bude následně pro účely soudního řízení oceňovat
znalec podle platné vyhlášky, dojde s nejvyšší pravděpodob-
ností k jiné ceně, něž byla stanovena ve smlouvě o dílo.

Samostatná definice způsobů měření a stanovování výměr
pro znaleckou činnost také není navázána na doplňující či
vysvětlující informace (jak je to obvyklé v technických nor-
mách). Domníváme se, že by podle uvedených vzorů bylo
vhodné text vyhl. č. 3/2008 Sb. rozšířit o základní schémata,
přehledně a jednoznačně graficky znázorňující způsoby mě-
ření jednotlivých stavebních částí. Na obrázcích 5 a 6 uvádí-
me ukázku zpracovanou jako výkladovou a učební pomůcku
k platné oceňovací vyhlášce, usnadňující rychlou orientaci
v textu. Ke každému bodu Přílohy č. 1 oceňovací vyhl. č. 3/
/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zpracováváno
názorné a jednoznačné schéma řešení daného postupu měře-
ní. Doplnění o grafickou část by přispělo ke zpřesnění postu-

pů měření příslušných částí nemovitosti. V současné době
podstatnou část takové grafické přílohy zpracoval v rámci
dizertační práce hlavní autor tohoto článku a je možné ji po-
stupně připravit k užívání pro odbornou veřejnost.

Obr. 5. Schémata k oceňovací vyhl. č. 3/2008 Sb., Příloha č. 1, Kapitola 3.1. (1) Výšky podlaží 

Obr. 6. Obestavěný prostor stavby podle oceňovací vyhl. č. 3/2008 Sb.
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