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Úvod  
V současné době se ve stavebnictví klade velký důraz na 

snížení provozních nákladů finální stavby. Je nutné vyhovět 
řadě legislativních opatření, dnes každá novostavba musí být 
opatřena energetickým štítkem prokazujícím její energetickou 
úspornost a od roku 2020 nebude dovoleno stavět jiné než níz-
koenergetické budovy. Trendem poslední doby jsou kontaktní 
zateplovací systémy, ale je zřejmá i snaha o snížení tepelné 
vodivosti nosných materiálů, jako je cihla nebo pórobeton. 
Z tohoto hlediska jsou neustále vyvíjeny i omítky. Tepelnou 
vodivost omítek lze snížit částečnou záměnou písku jako po-
jiva vhodným tepelně izolačním materiálem. V praxi se nej-
častěji používají průmyslově vyráběné suché omítkové směsi. 
Vlastnosti takových omítek mohou být vylepšeny vhodným 
plnivem, jako je polystyren, perlit, polyuretanová pěna (PUR) 
nebo lehké kamenivo. Takové plnivo může být i recyklované. 
Vlivem nového i recyklovaného expandováného polystyrenu-
(EPS) se zabývali např.  Ferrándiz a García-Alcocel [1]. Bylo 
zjištěno, že náhradou až 70 % EPS dojde k poklesu pevnosti 
v tlaku až o 80 % proti referenční směsi, na absorpční koefici-
ent vody nebyl zjištěn významný vliv, ovšem zpracovatelnost 
čerstvé směsi se zvyšováním množství polystyrenu zhoršuje, 
proto je nutné použít plastifikační přísady. Naopak dobrou 
zpracovatelnost vykazovaly omítky s recyklovanou polyure-
tanovou pěnou. Bylo testováno nahrazování tradičních plniv 
polyuretanovou drtí v různém poměru až do 100 %. Byl zjiš-
těn pokles mechanických vlastností, ovšem vlhkostní vlast-
nosti měřeny nebyly [2], [3]. Jako vhodné plnivo může slou-
žit i vysokopecní struska, optimální poměr mezi cementem, 
struskou a křemičitým pískem je 0,7/1,8/4,5 [4]. Dále se může 
použít expandovaný perlit [5], ale mohou se využít i přírod-
ní materiály, třeba konopí nebo celulóza [6]. Použitím všech 
variant lehčených výplní došlo ke zhoršení mechanických 
vlastností. Tomu lze částečně zabránit přidáním plastových 
vláken do matrice omítky. Nedojde sice ke zvýšení pevnosti 
v tlaku, ale sníží se křehkost materiálu [7]. Je velmi důležité 
si uvědomit, že kromě tepelných a mechanických vlastností 
dojde i k modifikaci ostatních materiálových parametrů, např. 
vlhkostních vlastností. Přitom tyto vlastnosti mají velký vliv 
na životnost konstrukce. Především při interakci dvou ma-
teriálů může dojít vlivem rozdílných difúzních a tepelných 

vlastností k nežádoucí kondenzaci vody uvnitř konstrukce, ke 
vzniku plísní nebo k solným výkvětům. 

Cílem článku je posoudit vliv lehčených plniv na mate- 
riálové charakteristiky omítkových směsí. Jsou zde uvedeny 
základní fyzikální vlastnosti, vlhkostní, tepelné a akumulační 
vlastnosti jádrových omítek.  Z mechanických vlastností je 
změřena pevnost v tahu a ohybu, pevnost v tlaku a přídržnost 
malty k podkladu. 

Materiály
Ke zkoumání byly vybrány běžné jádrové omítky s různým 

obsahem lehčených plniv. Nejvíce lehčených plniv obsahu-
je tepelně izolační omítka Supertherm TO, u dalších dvou se 
tento obsah postupně snižuje, aby bylo možné studovat zá-
vislost materiálových charakteristik na míře lehčených plniv. 
Poslední omítka je vápenocementová a slouží jako referenční. 
Následuje stručný popis omítek a jejich vlastností udávaných 
výrobci.

 Supertherm TO – tepelně izolační jádrová omítka složená 
z cementu, vápenného hydrátu, expandovaného perlitu, poly-
styrenu a dalších přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné 
vlastnosti omítky. Jde o výrobek firmy Cemix [8].

Maxit IP 190 SFL – vápenocementová lehčená jádrová 
omítka s vlákny s extrémně nízkým vnitřním pnutím, lehčená 
EPS, perlitem a vyztužená vlákny. Tato směs je určena pro 
tepelně izolační zdivo a pórobeton s λ > 0,065 W/mK, s mini-
málním rizikem trhlin, zrnitost do 1 mm [9].

Maxit IP 18 E – vápenocementová lehčená omítka, tj. prů-
myslově vyráběná suchá maltová směs na bázi vápna, cemen-
tu, frakcí písku, organických vylehčovacích přísad a přísad 
pro zpracovatelnost. Používá se jako lehká jádrová omítka 
s minimálním vnitřním pnutím, ve vnějších i vnitřních prosto-
rech na všechny běžné podklady a na tepelně izolační zdivo 
s  λ > 0,14 W/mK [10].

Baumit MM 50 – průmyslově vyráběná suchá maltová 
směs pro ruční i strojní zpracování, složená z vápenného 
hydrátu, cementu, omítkového písku a přísad. Používá se jako 
zdicí malta pro všechny druhy obvyklých zdicích prvků, pro 
nosné stěny, příčky a komínová tělesa [11].

Vliv lehčených plniv na materiálové charakteristiky 
omítkových směsí
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V článku jsou uvedeny výsledky měření základních fyzikálních, tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností čtyř 
typů omítkových směsí. Směsi byly vybrány podle množství tepelně izolačních plniv, aby bylo možné sledovat vliv jejich 
vlastností v závislosti na objemové hmotnosti.

The influence of lightweight aggregates on material properties of plasters

The basic physical, thermal, moisture and mechanical properties of four types of plasters are investigated in the paper. 
The plasters were selected according to the amount of lightweight aggregates in order to investigate their material  
properties in dependence on bulk density. 
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Jak je vidět z tab. 1, jednotlivé parametry jsou udávány 
jako konstanty. To ovšem pro návrh složitějších konstrukcí 
nebo pro podrobnější počítačové simulace nestačí. Pro lepší 
pochopení tepelně vlhkostního chování konstrukce je lepší 
jednotlivé materiálové charakteristiky uvádět v závislosti na 
vlhkosti. 

Experimentální metody 

Fyzikální vlastnosti 
Ze základních fyzikálních vlastností byla měřena hustota 

matrice, otevřená pórovitost a objemová hmotnost materiálu. 
Tyto parametry byly stanoveny na základě principu vakuové 
nasákavosti a Archimédovy hmotnosti [12]. Měření základ-
ních fyzikálních vlastností bylo provedeno na šesti vzorcích 
tvaru krychle o hraně 50 (±5) mm pro každý druh materiálu. 

Vlhkostní parametry
V rámci experimentů byly zjištěny tyto vlhkostní ma-

teriálové charakteristiky: vlhkostní absorpční koeficient  
A, průměrná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti Dw [m2 

s–1], součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti   
κ [m2 s–1], faktor difúzního odporu vodní páry μ [–], součini-
tel difúze vodní páry D [m2 s–1] a součinitel difúzní vodivosti 
vodní páry δ [s].

Absorpční koeficient vody
Měřicí souprava pro stanovení vlhkostního absorpčního 

koeficientu se skládá z nádoby na vodu, nad kterou se zavěsí 
vzorek s parotěsně a vodotěsně odizolovanými bočními stě-
nami. Dolní čelo vzorku bylo ponořeno 1-2 mm pod hladinu 
vody v nádobě. Automatické váhy připojené k počítači zazna-
menávaly časový průběh navlhání vzorku. Interval pro odečet 
hmotnosti byl nastaven na 3 s.  Z naměřených hodnot byla 
sestrojena závislost kumulativního obsahu vlhkosti na jed-
notku plochy I na odmocnině z času t, ze které byl pomocí 
lineární regrese přímo určen vlhkostní absorpční koeficient  
A [kg/m2s1/2] podle vztahu

                                     I = A t1/2 .               (1)

Průměrnou hodnotu součinitele vlhkostní vodivosti Dw 
[m2s–1] lze vypočítat z rovnice [13],
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kde A je vlhkostní absorpční koeficient [kg m–2 s–1/2], wc je 
obsah nasycené vlhkosti [kg m–3].

Výsledný absorpční koeficient byl vypočítán jako aritme-
tický průměr z jedenácti hodnot. 

Součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti
Součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] je transportní pa-

rametr, charakterizující přenos kapalné vlhkosti, v porézní 
látce. Jednorozměrnou difúzní rovnici pro přenos kapalné 
vlhkosti je možné napsat ve tvaru
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kde mv je hmotnost vlhkého a ms je hmotnost suchého poréz-
ního vzorku.

Všechny přímé metody určování součinitele vlhkostní vo-
divosti, a to jak stacionární, tak nestacionární, využívají jed-
norozměrné difúzní rovnice. Obě skupiny metod vycházejí ze 
stejného experimentu. Je nutné změřit vlhkostní profily, tedy 
rozložení vlhkosti u(x, t), po celé délce vzorku v daných ča-
sech. 

Vzorek ve tvaru dlouhého hranolu (délka je v porovnání se 
dvěma ostatními rozměry řádově větší) je na jednom konci 
ve styku s vodou, druhý konec je vystaven působení vzduchu 
o stejné relativní vlhkosti, jaká je v pórech vzorku na počátku 
experimentu. Při přenosu vlhkosti pouze v jednom směru je 
nutné zabránit odpařování vody na zbývajících stěnách vzor-
ku. To je zajištěno vodotěsnou a parotěsnou izolací vzorku po 
všech stranách kromě čel [14]-[16].

Při měření vlhkostních profilů nezbytných pro určení sou-
činitele vlhkostní vodivosti bylo jedno čelo vzorku v kontaktu 
s vodou přiložením viskózní houby. Druhý konec byl vysta-
ven vzduchu. Sání probíhalo ve vertikální poloze. Vlhkost 
byla měřena nepřímou metodou kapacitním vlhkoměrem, 
přičemž poslední profil byl kalibrován gravimetrickou meto-
dou, kdy vzorek byl rozřezán po 1 cm kolmo na směr šíření 
vlhkosti. Jednotlivým dílkům pak byla přiřazena hmotnostní 
vlhkost [17]. Boltzmannovou-Matanovou metodou byl poté 
vypočítán součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlh-
kosti. 

Součinitel difúze vodní páry
K měření součinitele difúze vodní páry byla využita misko-

vá metoda bez teplotního spádu. Je založena na jednorozměr-
ném šíření vodní páry vzorkem a spočívá v měření difúzního 

Tab. 1. Parametry uváděné v technických listech výrobců

Materiál
Objemová  
hmotnost

Součinitel  
tepelné vodivosti 

Faktor difúzního  
odporu páry 

Pevnost 
v tlaku 

Přídržnost  
malty k podkladu

ρv [kgm-3] λ [Wm-1K-1] µ [-] [MPa]

Supertherm TO < 550 < 0,130 < 15 1,5-5,0 0,10

Maxit IP 190 < 700 < 0,139 < 15 > 2,0 0,08

Maxit IP 18 < 1 300 < 0,440 < 20 > 2,5 0,10

Baumit MM 50 1 800 – – > 5,0 –
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toku vodní páry prošlé vzorkem při znalosti parciálních tlaků 
vodní páry ve vzduchu pod a měrným povrchem vzorku nad 
ním [12]. Vzorek je vzduchotěsně upevněn v misce naplněné 
roztokem se známou relativní vlhkostí. Miska se vzorkem se 
pravidelně váží a zjištěné úbytky či přírůstky hmotnosti se vy-
nesou v závislosti na době vážení do grafu. Po dosažení přím-
kového charakteru křivky se měření pokládá za ukončené. 

Součinitel difúzní propustnosti vodní páry d se vyhodno-
cuje podle vztahu

                          
ppS

dm
∆⋅⋅
⋅∆

=
τ

δ  , (5)

kde ∆m je množství páry difundující vzorkem [kg], d tloušťka 
vzorku [m], S plocha vzorku ve styku s daným prostředím 
[m2], t časové období korespondující s transportem hmotnosti 
vodní páry ∆m [s], ∆pp rozdíl parciálních tlaků vodní páry ve 
vzduchu nad měrným povrchem vzorku a pod ním [Pa]. 

Součinitel difúze vodní páry a faktor difúzního odporu vod-
ní páry se vypočetl dle rovnice

                               M
TRD ⋅⋅

=
δ , (6)

kde δ je součinitel difúzní vodivosti vodní páry [s], R univer-
zální plynová konstanta [J mol–1 K–1], M molární hmotnost 
vody [kg mol–1], T absolutní teplota [K].

                                    D
Da=µ  , (7)

kde Da   součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2 s–1].

Sorpční izotermy
Pro měření sorpčních izoterem byla použita metoda dyna-

mické sorpce plynné vlhkosti v zařízení DVS Advantage 2, 
které dokáže měřit přírůstek i úbytek hmotnosti pomocí velmi 
citlivých vah s přesností na 10 μg. Před měřením byly vzorky 
vysušeny ve vakuové sušárně a během chladicí fáze uloženy 
v exsikátorech se silikagelem. Jednotlivě byly zavěšeny na 
jednom rameni vah, jehož polohu kontroloval optický senzor. 
Elektronický regulátor vlhkosti zajišťoval kolem vzorku par-
ciální tlak vodní páry smícháním suchého s plně nasyceným 
vzduchem. Profily relativní vlhkosti byly zvoleny 0, 20, 40, 
60, 80, 98 %. Experiment byl realizován při teplotě 20 °C. 
Zařízení pracovalo v modu dm/dt (rozdíl hmotnosti za čas), 
přičemž byla nastavena fixní hodnota dm/dt = 0,0004 % [18], 
[19].

Tepelné parametry
Tepelné vlastnosti omítkových směsí byly ověřovány 

přístrojem ISOMET 2104, který měří součinitel tepelné vo-
divosti l [W m–1 K–1] a měrnou objemovou tepelnou kapacitu 
cρ [J m–3 K–1]. Pro měření tepelných parametrů byly odlity tři 
vzorky ve tvaru krychle o hraně 70 mm pro každou omítko-
vou směs. Tepelné vlastnosti byly měřeny v závislosti na vlh-
kosti.  

Pomocí směšovacího pravidla byla vypočítána cwρw [J m–3 K–1], 
což je měrná objemová tepelná kapacita vlhkého vzorku, 

                     
uccc

l

m
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 ,      (8)

kde c0ρ0 [J m–3 K–1] je měrná objemová kapacita vzorku ve 
vysušeném stavu (zjištěná přístrojem ISOMET 2104), cl [J kg 
–1 K–1] měrná tepelná kapacita vody (při 20 °C je 4 185 J kg –1 

K–1), ρm [kg m–3] objemová hmotnost materiálu v suchém sta-

vu, ρl [kg m–3] hustota vody (při 20 °C je 998,2 kg m–3), u [kg 
kg–1] hmotnostní vlhkost materiálu v daném vlhkostním stavu.

Prostým dělením hodnoty cwρw [J m–3 K–1] hodnotou ρw [kg 
m–3], což je objemová hmotnost materiálu ve vlhkém stavu, 
byla dopočtena v daném vlhkostním stavu měrná tepelná ka-
pacita materiálu cw [J kg–1 K–1].

Mechanické vlastnosti
Zkoušky mechanických vlastností zahrnovaly měření pev-

nosti tahu za ohybu, pevnosti v tlaku a přilnavosti omítkové 
malty k podkladu. Pro měření pevnosti v tahu za ohybu a pev-
nosti v tlaku byla zhotovena zkušební tělesa ve tvaru kvádru 
o velikosti 40x40x160 mm. Pro každou maltu byla zhoto-
vena tři tělesa. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena na 
hydraulickém stroji FP 100 s tříbodovým ohybem. Vzdálenost 
podpor byla 100 mm, síla působila symetricky uprostřed. 
Pevnost v tlaku byla stanovena na polovinách trámečků, zatě-
žovací plocha byla 40x40 mm.

Z hlediska mechanických vlastností má asi největší vypo-
vídací hodnotu přilnavost malty k podkladu, tedy omítky k 
cihle. Přídržnost se vyjadřuje jako maximální napětí v tahu 
vyvozené zatížením působícím kolmo k povrchu omítky. Jako 
podklad sloužily cihly dodané firmou Heluz. Na každou cihlu 
byl aplikován cementový potěr a následně nanesena jádrová 
omítka v tloušťce doporučené výrobcem. Jako třetí vrstva 
byla zvolena šlechtěná silikonová omítka. 

Omítkový systém byl korunkovým vrtákem proříznut až na 
cihlu (obr. 1a). Epoxidovým lepidlem byl k omítce přilepen 
zkušební terč z korozivzdorné oceli (obr. 1b). Po vytvrzení 
lepidla byl k terči připojen odtrhový přístroj Coming OP3.  
Otáčením zatěžovacího ramene byl terč zatěžován tahovou 
silou až do odtržení. Na displeji přístroje pak bylo odečteno 
maximální napětí. Pro každou jádrovou omítku bylo připrave-
no pět terčů, v tab. 8 je uvedena průměrná hodnota.

Obr. 1. Cihla s omítkovým systémem provrtaným korunkovým vrtákem (a), 
omítkový systém s nalepenými terči a přístrojem Coming OP(b)

a)

b)
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Experimentální výsledky 

Fyzikální vlastnosti 
Fyzikální parametry směsí, objemová hmotnost, otevře-

ná pórovitost a hustota matrice jsou uvedeny v tab. 2. Po-
dle předpokladů, nejnižší hodnotu objemové hmotnosti má 
tepelně izolační omítka Supertherm TO. Objemová hmotnost 
společně s hustotou matrice narůstá s klesajícím množstvím 
lehčeného plniva. Nejvyšších hodnot dosáhla vápenocemen-
tová malta Baumit MM 50.

Tab. 2. Základní parametry zkoumaných materiálů

Materiál

Objemová 
hmotnost  Pórovitost Hustota 

matrice

[kg m–3] [% obj.] [kg m–3]

Supertherm TO 434,3 40,7 732,6

Maxit IP 190 728,0 50,8 1479,9

Maxit IP18 1028,2 49,2 2023,7

Baumit MM 50 1 831,0 27,5 2 577,0

Absorpční experiment
Absorpční koeficienty vody a průměrné hodnoty součinite-

le vlhkostní vodivosti zkoumaných materiálů, které byly na-
měřeny pomocí metody nasákavosti při částečném ponoření 
vzorku do vody, jsou uvedeny v tab. 3. Zajímavým faktem 
je, že se zvyšující se objemovou hmotností omítkových směsí 
roste schopnost materiálu vést kapalnou vlhkost. Nejvyšších 
hodnot dosáhla vápenocementová malta Baumit MM 50. Ten-
to trend potvrdil i součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti 
na vlhkosti.

Součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti
Součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti je 

uveden na obr. 2. Nejhůře transportuje kapalnou vodu omít-
ka Supertherm TO. U vápenocementové omítky je součinitel 
vlhkostní vodivosti přibližně o dva řády vyšší. 

Tab. 3. Absorpční koeficient vody a průměrný součinitel  
vlhkostní vodivosti

Materiál

Vlhkostní 
absorpční  
součinitel 

Průměrný
součinitel vlhkostní 

vodivosti

[kg m–2 s–1/2] [m2 s–1]

Supertherm TO 0,0146 1,28 E-9

Maxit IP190 0,0015 6,01 E-9

Maxit IP18 0,019 1,21 E-8

Baumit MM 50 0,1774 5,89 E-7

Součinitel difúze vodní páry
Difúzní vlastnosti jednotlivých materiálů jsou uvedeny 

v tab. 4. U jádrových omítek nepřesáhl faktor difúzního odpo-
ru vodní páry hodnotu 15. U malty Baumit MM 50 se hodnota 
faktoru difúzního odporu vodní páry blíží k 20, což je stále 
příznivá hodnota. 

Obr. 2. Součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti

Tab. 4. Parametry přenosu vodní páry

Materiál

Součinitel  
difúzní  

vodivosti
[s]

Součinitel  
difúze  

vodní páry
[m2 s-1]

Faktor  
difúzního  
odporu

[-]

Součinitel  
difúzní  

vodivosti
[s]

Součinitel  
difúze  

vodní páry
[m2 s-1]

Faktor  
difúzního  
odporu

[-]

dry cup wet cup

Supertherm TO 1,26 E-11 1,73E-6 13,94 5,94 E-11 8,17E-6 3,07

Maxit IP 190 1,76E-11 2,42 E-6 10,09 5,00E-11 6,87 E-6 3,34

Maxit IP18 1,25E-11 1,72 E-6 13,60 2,43E-11 3,32E-6 7,30

Baumit MM 50 8,63E-12E 1,18E-6 19,40 1.26E-11 1,75E-6 13,1
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Sorpční izotermy
Výsledky měření sorpčních vlastností jsou uvedeny na 

obr. 3, ze kterého je zřejmé, že nejvíce vlhkosti ze vzduchu 
je schopna přijmout směs Maxit IP 190. Při relativní vlhkosti 
98 % dosáhne tato omítka vlhkosti 0,039 m3m–3. Naopak nej-
menší množství vody ze vzduchu je schopna přijmout omítka 
Maxit IP 18, při relativní vlhkosti vzduchu 98 % je jeho vlh-
kost po ustálení 0,018 m3m–3.

Obr. 3. Sorpční a desorpční izotermy

Tepelné parametry
V tabulce 5 je číselně uveden součinitel tepelné vodivosti 

a měrné tepelná kapacita. Tyto parametry jsou uvedeny pro 
dva stavy. Pro stav s nulovou vlhkostí a stav kapilární satu-
race. Podle očekávání nejlepšího výsledku dosáhla omítka 
Supertherm TO. S narůstající objemovou hmotností součini-
tel tepelné vodivosti roste. To je vidět i z obr. 4, kde je tento 
součinitel zachycen v závislosti na vlhkosti. Měrná tepelná 
kapacita v závislosti na vlhkosti je zachycena na obr. 5.

Tab. 5. Tepelné vlastnosti materiálů

Materiál

Součinitel tepelné  
vodivosti 

 [W m –1 K–1]

Měrná  
tepelná kapacita

[J kg –1 K–1]

vysušený 
stav

kapilárně 
nasycený 

stav

vysušený 
stav

kapilárně 
nasycený 

stav

Supertherm 0,096 0,197 646 1 703

Maxit IP 190 0,182 0,549 1 079 1 965

Maxit IP 18 0,282 0,651 1 313 2 059

Baumit MM 50 1,140 2,287 895 1 863

Obr. 4. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti 
omítkových a maltových směsí

Obr. 5. Měrná tepelná kapacita v závislosti na vlhkosti 

Mechanické vlastnosti
Mechanické vlastnosti, konkrétně pevnost v tahu za ohybu 

a pevnost v tlaku, jsou uvedeny v tab. 6. Nejnižších hodnot 
dosahuje tepelně izolační omítka Supertherm TO, což je způ-
sobeno velkým množstvím lehčeného pojiva. 

Tab. 6. Mechanické vlastnosti omítkových a maltových směsí

Materiál     
Pevnost  [MPa]

v tahu za ohybu v tlaku

Supertherm 0,48 1,46

Maxit IP 190 1,28 2,93

Maxit IP 18 1,70 3,93

Baumit MM 50 2,59 7,70
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Tab. 7. Přilnavost malty k podkladu

Materiál     Pevnost v tahu  
[MPa]

Supertherm 0,082

Maxit IP 190 0,149

Maxit IP 18 0,183

Obr. 6. Způsob odtržení zkušebních terčů

Závěr 
Prezentované výsledky ukazují vliv tepelně izolačních pl-

niv na materiálové charakteristiky maltových směsí. Podle 
očekávání byl prokázán příznivý vliv na tepelné vlastnosti 
omítek. U omítky Supertherm TO, kde je nejvíce lehčených 
plniv, byl součinitel vlhkostní vodivosti desetkrát nižší než 
u referenční vápenocementové malty. Difúzní vlastnosti byly 
příznivé pro všechny druhy omítek. Pozitivní vliv mají leh-
čená plniva i na transport kapalné vody. Bylo zjištěno, že 
s narůstajícím objemem lehčených plniv, polystyrenu a ex-
pandovaného perlitu klesá schopnost materiálu vést kapalnou 
vlhkost. Jediným negativním dopadem je výrazné snížení me-
chanických vlastností. Je proto třeba uvážit, zda zvolená mal-
tová směs má pro dané použití nejen příznivé tepelně izolační 
vlastnosti, ale i dostatečné mechanické vlastnosti.  K určení 
optimální směsi mohou pomoci počítačové simulace, které by 
měly přispět k lepšímu chápání jevů vznikajících jako důsle-
dek transportu a akumulace tepla a vlhkosti ve vícevrstvých 
systémech stavebních materiálů.

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI3/085 MPO ČR.
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Úvod
Počítačové modelování se stalo nedílnou součástí při na-

vrhování obvodových plášťů budov či jejich konstrukčních 
detailů [1]-[3]. Pro tyto účely byly vyvinuty různé programy a 
nástroje. Všechny počítačové programy vyžadují charakteris-
tiku vnějšího a vnitřního prostředí, pomocí něhož jsou defino-
vány okrajové podmínky matematického modelu. Jednoduché 
modely, které využívají k výpočtům ustálený stav v materiálu 
(např. Glasserova metoda, metoda rosného bodu [4]), pracu-
jí s průměrnými klimatickými daty pro zimní a letní období. 
Tím je však zanedbáno dynamické chování konstrukce, což je 
velmi důležité při simulacích vlhkostního chování. Při návrhu 
a posouzení konstrukčních detailů z vlhkostního hlediska je 
nutné, aby klimatická data vyvinula co největší zatížení mate-
riálu, a tím zaručila bezpečnost počítačovým simulacím z hle-
diska predikce vlhkostního chování a životnosti konstrukce. 
Z tohoto důvodu není použití průměrných klimatických dat 
vhodné. Pokročilejší tepelněvlhkostní modely definují okrajo-
vé podmínky na základě hodinových klimatických dat, čímž 
je zajištěna dynamičtější odezva konstrukce. 

Většina tepelněvlhkostních simulací je založena na použití 
referenčních klimatických dat. Obvykle jsou jimi klimatické 
roky, které se během simulace neustále opakují, čímž je vy-
tvořena dlouhodobá historie klimatického zatížení. Tepelně-
vlhkostní simulace využívají nejčastěji testovací referenční 
roky (TRY), které jsou sestaveny jako dlouhodobé průměry 
klimatických dat pro zvolené lokality. Slovo dlouhodobý 
představuje periodu alespoň 20 let. Tím, že jsou data refe-
renčního roku vypočítána jako dlouhodobý průměr, dochází 
k určitému vyhlazení dat. Pokud se ve vybrané periodě vy-
skytl výjimečný rok (např. nadprůměrně teplý, nadprůměrně 
chladný, nadprůměrně deštivý), bude jistě eliminován v rámci 
dlouhodobého průměrování. Z tohoto hlediska jsou referenční 
roky vhodné pro simulace v delším časovém horizontu, pro 
krátkodobé simulace je třeba najít vhodnější klimatický rok, 
který způsobí v konstrukci maximální možné, zároveň však 
pro danou geografickou oblast reálné napětí (mechanické, 
vlhkostní apod.). Takový klimatický rok se označuje za kri-
tický. Má-li vyvinout v konstrukci reálné napětí pro danou 
lokalitu, potom je ideálním řešením vybrat tento rok z historie 
klimatických dat ve zkoumané geografické oblasti.

V minulosti bylo učiněno několik pokusů vybrat repre-
zentativní kritický klimatický rok pro různé typy konstrukcí. 

V odborné literatuře je popsána Rodeho metoda [5], Gevin-
gův přístup [6], metoda vlhkostního indexu (moisture index 
method) [7] a další. Všechny metody se dají z obecného hle-
diska rozdělit na konstrukčně závislé a konstrukčně nezávislé. 
Konstrukčně závislé metody jsou vhodné pro detailní studie 
a simulace v rámci konkrétního klimatu, zatímco konstrukčně 
nezávislé metody jsou vhodné pro rozsáhlé parametrické stu-
die zahrnující více klimatických zón.

Metoda Carstena Rodeho [8] patří mezi konstrukčně závis-
lé metody a spočívá ve vyjádření integrálu obsahu vlhkosti 
pro různou skladbu obvodových plášťů a jejich orientaci. 
Integrály jsou vypočítány pro takové množství historických 
klimatických let, jaké je pro danou lokalitu dostupné. Násled-
ně jsou klimatické roky seřazeny podle kritičnosti z hlediska 
vlhkostního namáhání, tj. klimatické roky s nejvyšší hodno-
tou integrálu obsahu vlhkosti jsou považovány za nejvíce ne-
příznivé, a naopak.

Gevingův přístup [6] vychází z Rodeho metody a jejího 
dalšího vývoje v rámci projektu IEA Annex 24 HAMTIE [8]. 
V rámci tohoto projektu testovali použitelnost metody v růz-
ných klimatických podmínkách, pro různé typy konstrukcí a 
jejich orientace, v různých podmínkách vnitřního prostředí, 
s rozdílnou délkou simulace a různými počátečními podmín-
kami v konstrukci. Tato metoda vyžaduje velké množství 
simulací pro každý rok, pro který jsou dostupná klimatická 
data (minimální počet je 10 let). Pro každý zkoumaný typ 
konstrukce jsou vyhodnoceny roční simulace, a následně je 
stanovena maximální a průměrná vlhkost v konstrukci. Z dis-
tribuční funkce normálního rozdělení je stanoven obsah vlh-
kosti odpovídající percentilu 90 pro variantu průměrného i 
maximálního obsahu vlhkosti, a následně je vypočtena střední 
a směrodatná odchylka.

Metoda vlhkostního indexu byla vyvinuta v rámci projektu 
MEWS (Moisture Management of Exterior Wall Systems). 
Zahrnuje dvě základní funkce – pro vysychání a navlhání ma-
teriálu. Z tohoto pohledu je možné vztáhnout vlhkostní index 
k vlhkostní bilanci konstrukce, přičemž navlhací funkce popi-
suje zdroje vlhkosti v konstrukci a vysychací funkce popisuje 
úbytek vlhkosti uvnitř konstrukce. Pomocí vlhkostního inde-
xu je možné hodnotit každý rok jako suchý (nejnižší hodnoty 
vlhkostního indexu), průměrný (střední hodnoty vlhkostního 
indexu) nebo vlhký (nejvyšší hodnoty vlhkostního indexu). 
V projektu MEWS byly průměrné roky z hlediska vlhkostní-

V článku je prezentován přístup pro výběr kritického klimatického roku pro tepelněvlhkostní simulace životnosti obvo-
dových plášťů budov na území České republiky z hlediska jejich mrazuvzdornosti. Metoda výběru vychází z předpo-
kladu, že nejsou k dispozici kompletní klimatická data pro zkoumanou lokalitu. 

Selection of a critical weather year for hygrothermal simulations of buildings 

A new approach to the selection of a critical weather year for hygrothermal analyses in the Czech Republic is presented 
in the paper. The critical weather year is selected in terms of the frost resistance of studied building envelopes. This 
approach is based on the assumption of having incomplete weather data for a given location.

Výběr kritického klimatického roku  
pro tepelněvlhkostní simulace budov  
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ho indexu definovány jako takové roky, které leží v rozmezí 
jedné směrodatné odchylky od průměru vlhkostních indexů, 
zatímco suché a vlhké roky se nacházejí pod tímto rozmezím, 
resp. nad ním.

Ačkoliv jsou všechny uvedené metody více či méně přes-
né, obsahují určitá omezení, která limitují jejich použitelnost 
v podmínkách České republiky. Například metoda vlhkostní-
ho indexu byla navržena pro Severní Ameriku a její typické 
dřevostavby. Hlavní nevýhodou je však skutečnost, že vyža-
dují hodinová historická data pro zkoumanou lokalitu, a to 
za období alespoň 10 let. Obecně však platí, že čím obsáh-
lejší historie klimatických dat je využita, tím přesnější bude 
výsledek. Dlouhodobá historická data jsou dostupná v USA 
či v evropských státech (např. Německu, Norsku, Finsku). 
V USA data poskytuje organizace NCDC (National Clima-
tic Data Center), která vydala klimatické řady NOAA-NCDC 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) pro ob-
dobí 1961-1990, a dále pak jejich aktualizovanou řadu pro ob-
dobí 1985-2005. Tyto klimatické datové sestavy byly vydány 
pro různé lokality v USA. 

V České republice, v níž je oficiálním poskytovatelem kli-
matických dat Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 
je situace složitější, protože takto rozsáhlá a kompletní his-
torická klimatická data nejsou k dispozici. Kompletními 
daty se nerozumějí jen údaje o teplotě a relativní vlhkosti, 
ale také o rychlosti a směru větru, úhrnu srážek a množství 
slunečního záření. Některé z těchto hodnot se v České repub-
lice neměřily, a pokud se měřily, neexistují data v digitální 
v podobě (např. úhrny srážek). Zkompletování historických 
hodinových dat pro vědecké účely by tak bylo časově vel-
mi náročné a nepředstavitelně nákladné. Proto je třeba nalézt 
levnější způsob stanovení kritického klimatického roku, kte-
rý bude možné použít pro tepelněvlhkostní simulace v rámci 

České republiky. Musí vycházet z předpokladu, že pro danou 
lokalitu neexistují úplná historická hodinová klimatická data. 
Klíčem k řešení by mohla být skutečnost, že v ČR jsou po-
měrně levně dostupné měsíční průměrné hodnoty některých 
klimatických veličin.

Výběr kritického klimatického roku
Proces výběru kritického klimatického roku pro Českou re-

publiku (obr. 1) lze shrnout do  několika kroků: 
1. nahrazení a doplnění chybějících dat;
2. definice zkoumaných konstrukcí a provedení počítačo-

vých simulací;
3. analýza výsledků tepelněvlhkostních simulací a určení kri-

tičnosti jednotlivých klimatických dat pomocí hodnoticí 
funkce;

4. provedení inverzní analýzy výsledků hodnoticí funkce a 
nalezení vztahu mezi hodnoticí funkcí a dostupnými kli-
matickými daty;

5. nalezení kritického klimatického roku pro zkoumanou 
konstrukci.

Nahrazení chybějících dat
V první fázi výběru kritického klimatického roku je třeba 

doplnit chybějící klimatická data, která jsou nezbytná pro 
úspěšnou aplikaci této metody, a to alespoň 20 po sobě jdou-
cích let. Bylo tedy  vybráno 21 referenčních roků rozdílných 
lokalit s podobným klimatem, jako je v České republice. Jeli-
kož naše republika spadá do oblasti mírného pásu a vyznačuje 
se vzájemným pronikáním a míšením oceánských a kontinen-
tálních vlivů, bylo třeba zahrnout do výběru náhradních loka-

Obr. 1. Výběr kritického klimatického roku pro ČR
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lit jak místa s vysokou i nízkou průměrnou teplotou vzduchu, 
stejně tak místa s rozdílným množstvím relativní vlhkosti a 
srážek. Proto jsou ve výběru náhradních lokalit (tab. 1) např. 
města Atlantic City (USA) a Nantes (Francie), která se vyzna-
čují teplými léty, horské oblasti, např. Churáňov nebo Štrbské 
Pleso, pro které jsou typické chladné zimy, Lerwick (Skotsko) 
a Dublin (Irsko) jsou místa typická vysokým úhrnem srážek 
apod. Tímto výběrem byla zajištěna dostatečná, nikoli však 
v podmínkách České republiky nereálná diverzita náhradních 
klimatických let, a zároveň vytvořena jakási umělá historie 
klimatických dat pro Českou republiku. Veškerá klimatická 
data byla získána v programu METEONORM 6.1, který slou-
ží jako meteorologická databáze, a zároveň jako počítačový 
program pro klimatologické výpočty pro lokality na celém 
světě [9].

Tab. 1. Lokality referenční roků

Lokalita Země

1 Atlantic City, NJ USA

2 Bodo Norsko

3 Columbia, MO USA

4 Dublin Irsko

5 Lerwick Skotsko

6 Londýn Anglie

7 Nantes Francie

8 Reykjavik Island

9 Hradec Králové Česká republika

10 Mannheim Německo

11 Uccle Belgie

12 Varšava Polsko

13 Štýrský Hradec Rakousko

14 Nancy Francie

15 Kodaň Dánsko

16 Štrbské Pleso Slovensko

17 Churáňov Česká republika

18 Bourges Francie

19 Grossenzersdorf Rakousko

20 Osnabrück Německo

21 Budapešť Maďarsko

Zkoumané typy obvodových plášťů
Prezentovaná metoda výběru kritického klimatického roku 

pro Českou republiku je konstrukčně závislá, proto byla její 
aplikace provedena na rozdílné skladbě obvodového pláště 
budov. Nosnými byly zvoleny materiály, které jsou tradiční 
na území České republiky, ať již z historického, nebo součas-
ného hlediska. Proto byly zkoumány pouze těžké konstrukce 
(s plošnou hmotností vyšší než 100 kg/m2. Pro nosné materi-
ály byly použity cihla, pískovec a opuka, dále pak prostý be-
ton a pórobeton. Tyto materiály byly opatřeny různými typy 

tepelné izolace na bázi minerální vlny a polystyrenu. Vnější 
vrstva omítky byla zvolena podle materiálové kompozice ob-
vodového pláště (tab. 2).

Tab. 2. Přehled zkoumaných konstrukcí

Nosná konstrukce Tepelná izolace Omítka

1 cihla plná 
pálená bez izolace Baumit MVR Uni

2 cihla plná 
pálená

hydrofóbní  
minerální vlna Baumit MVR Uni

3 cihla plná 
pálená

hydrofilní  
minerální vlna Baumit MVR Uni

4 cihla plná 
pálená

expandovaný  
polystyren Baumit MVR Uni

5 pískovec bez izolace bez omítky

6 pískovec bez izolace omítka pro  
historické zdivo

7 opuka bez izolace bez omítky

8 opuka bez izolace omítka pro  
historické zdivo

9 beton expandovaný  
polystyren Baumit MVR Uni

10 beton hydrofóbní  
minerální vlna Baumit MVR Uni

11 beton hydrofilní  
minerální vlna Baumit MVR Uni

12 pórobeton expandovaný  
polystyren Baumit MVR Uni

13 pórobeton hydrofóbní  
minerální vlna Baumit MVR Uni

14 pórobeton Hydrofilní  
minerální vlna Baumit MVR Uni

Materiálové charakteristiky pro počítačové simulace byly 
stanoveny v laboratořích Katedry materiálového inženýrství a 
chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze [11]-[16].

Počítačová simulace
Pro každou skladbu obvodového pláště bylo v programu 

HEMOT [17] provedeno 21 ročních simulací s rozdílným kli-
matickým zatížením. Tento program umožňuje řešit sdružený 
přenos tepla a vlhkosti v porézních stavebních materiálech. 
Základní proměnné popisující tepelněvlhkostní stav materi-
álu (teplota, vlhkost, relativní vlhkost) mohou být vyjádřeny 
jako funkce času a prostoru. Program HEMOT využívá k po-
pisu přenosu tepla a vlhkosti Künzelův matematický model 
[18], přičemž řešení je založeno na metodě konečných prvků 
(MKP).

Hodnocení kritičnosti klimatických roků

Po dokončení počítačových simulací bylo nutné analyzovat 
odezvu jednotlivých konstrukcí a následně vyhodnotit kritič-
nost jednotlivých referenčních roků. Během životního cyk-
lu jsou konstrukce vystaveny různému zatížení na fyzikální, 
mechanické či chemické bázi. Množství vlhkosti, zadržované 
uvnitř konstrukce, má zásadní vliv na její životnost. Obsah 
vlhkosti však není pouhým důsledkem klimatického zatíže-
ní, význam má materiálová skladba a uspořádání konstrukce 
[19]. V odborné literatuře existuje několik kritických hodno-
ticích funkcí („damage“ funkce). Výběr vhodné metody však 
závisí na typu zkoumané konstrukce, její materiálové skladbě 
a klimatickému zatížení, kterému je konstrukce vystavena. 
Například dřevěné konstrukce je vhodné posuzovat z hlediska 
zavlhnutí a je nutné předcházet podmínkám, které by mohly 
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být příznivé pro růst plísní; ocelové konstrukce by měly být 
posuzovány z hlediska možné koroze; historické omítky, kte-
ré jsou opatřeny malbami (sgrafita, nástěnné malby), by měly 
být posuzovány z hlediska vlhkosti, ale také mechanického 
zatížení (příčiny vzniku trhlin), apod. Mezi používané hod-
noticí funkce patří např. RHT-Index, doba zavlhnutí (TOW)  
nebo index růstu plísní.

Doba zavlhnutí [21] vyjadřuje (TOW – Time of Wetness) 
čas v hodinách, ve kterých je teplota a relativní vlhkost vyšší 
než předepsané hodnoty. Obvyklá předepsaná hodnota je 0 °C 
a relativní vlhkost 80 %. V rámci jednoho roku se může TOW 
pohybovat v rozmezí 0 až 8760. Alternativně je možné vyjá-
dřit TOW jako procentní zavlhnutí konstrukce během roku.

Index RHT [20] je velmi podobný metodě TOW, avšak 
místo pouhého počítání hodin, kdy jsou splněny předepsané 
podmínky, je počítán součet podle rovnice (1), kde T a RH 
jsou hodnoty teploty a vlhkosti vodorovným řezem konstruk-
cí. Pokud je modelovaná síť dostatečně hustá, blíží se tato 
hodnota integrálu dané oblasti.

                    RHT = S (T – T0 ) . (RH – RH0) . (1)

Index je počítán pouze v případě splnění podmínek, že  
T > T0 a RH > RH0, přičemž obvykle  T0 = 0 °C a RH0 = 
= 80 %. Nicméně později během aplikací musela být hranice 
RH0 snížena na 70 %, jelikož v některých klimatických pod-
mínkách bylo zdivo uvnitř natolik suché, že relativní vlhkost 
nepřekročila původních 80 % a RHT se proto rovnalo 0. Proto 
nebylo možné klimatické roky objektivně porovnat a musela 
být hranice relativní vlhkosti snížena.

Index růstu plísní  [22], [23] vychází z předpokladu, že 
jejich výskyt je indikován jak zvýšenou vlhkostí vzduchu 
uvnitř objektu, tak vysokým obsahem vlhkosti v konstrukci. 
Plísně mohou růst na téměř jakémkoli stavebním materiálu, 
pokud obsahuje organické látky. Nejzávažnějším projevem 
je zápach a zhoršení kvality vnitřního prostředí budov, které 
má negativní dopad na zdraví uživatelů. Během posledního 
desetiletí se objevilo několik modelů popisujících vznik a 
šíření plísní. Tyto modely vycházely z laboratorních experi-
mentů, např. Sedlbauerův [22] nebo Hukky a Viitanena [23]. 
Sedlbauer vyvinul biologicko-tepelněvlhkostní model, který 
je schopen předvídat vznik plísní, Hukka a Viitanen vyvinuli 
matematický model, který bere v úvahu zpomalení rychlosti 
růstu plísní v případě nepříznivých podmínek.

V článku je představena nová kritická hodnoticí funkce WI 
(Winter Index), která posuzuje kritičnost jednotlivých kli-
matických roků z hlediska vyvolaných zmrazovacích cyklů 
uvnitř konstrukce. Tento typ poškození je v našich podmín-
kách poměrně typický. Principálně vychází výpočet z indexu 
RHT. Hodnota WI je vypočítána jako integrál přes vnější po-
vrchovou vrstvu konstrukce, pokud jsou splněny podmínky 
pro mrznutí vody v konstrukci, tj. T < 0 °C a RH > 95 %. 
Vztah pro výpočet

                WI = S (T – T0 ) . (RH – RH0) , (2)

kde T0 = 0 °C a RH0 = 95 %. Z definice tohoto indexu vyplý-
vá, že jeho hodnoty jsou vždy negativní. Čím nižší hodnotu 
vrací, tím byly v konstrukci vytvořeny příznivější podmínky 
pro vznik zmrazovacích cyklů. Pokud je index roven nule, 
voda v konstrukci nekrystalizovala. Hodnota WI byla vyčísle-
na pouze pro vnější omítky (skladby 1-4, 6, 8-14), v případě, 
že vnější omítka chybějí (skladby 5 a 7), byl Winter index 
počítán pro vnější vrstvu zdiva o tloušťce 10 mm (tab. 2).

Inverzní analýza hodnoticí funkce

V rámci hodnocení kritičnosti jednotlivých let bylo každé 
konstrukci přiřazeno 21 různých hodnot hodnoticí funkce. 
Cílem této fáze projektu bylo nalézt vztah mezi výsledkem 
hodnoticí funkce a jemu odpovídajícímu klimatickému roku. 
Jak již bylo zmíněnov  úvodu, na rozdíl od USA, kde jsou 
jednotlivé klimatické roky důkladně popsány pomocí klima-
tických dat, bylo třeba najít takové řešení, které by bylo mož-
né použít při omezené dostupnosti klimatických dat. V Čes-
ké republice jsou poměrně snadno a levně dostupné měsíční 
průměrné hodnoty teploty, relativní vlhkosti a úhrnu srážek. 
Proto byly z použitých referenčních let tyto měsíční průměry 
vypočítány a následně posloužily jako vstupní parametry in-
verzní analýzy. Jelikož výskyt zmrazovacích cyklů je otázkou 
spolupůsobení teploty a vlhkosti v konstrukci, jeví se použití 
těchto tří klimatických údajů jako rozumný kompromis mezi 
výslednou kvalitou a pořizovací cenou. 

K nalezení vztahu mezi testovanými referenčními roky a 
výstupy hodnoticí funkce byla použita inverzní analýza. Vy-
ústila v optimalizační problém, který byl řešen pomocí gene-
tického algoritmu GRADE [24]-[27]. Optimalizovaný vzorec 
(3) byl sestaven na základě empirických předpokladů, snahou 
bylo, aby byl co nejjednodušší a vystupovalo v něm co nejmé-
ně proměnných. Výsledná podoba vzorce

Ypred = c0 + c1
.(Tw

.RHw) + c2
.(Tw

.RRw) + c3
.(Ts

.RHs) + c4
.(Ts

.RRs), (3)

kde c0-c4 jsou optimalizované veličiny, Tw [°C] a Ts [°C] jsou 
průměrné teploty v zimním, resp. letním období, RHw [%] a 
RHs [%]  průměrné relativní vlhkosti v zimním, resp. letním 
období, a RRw [mm] a RRs [mm] průměrné měsíční úhrny srá-
žek v zimním, resp. letním období. Zimním obdobím se rozu-
mějí měsíce od listopadu do března, letním obdobím duben 
až říjen. Průměrné měsíční teploty, relativní vlhkost a úhrn 
srážek pro zimní a letní období uvádí tab. 3.

Tab. 3. Přehled použitých klimatických dat (TRY)

Loka-
lita

Ts  
[°C]

Tw  

[°C]
RHs  

[%]
RHw  

[%]
RRs 

[mm]
RRw  

[mm]

1 18,33 4,08 70,94 66,78 100,14 73,60
2 9,19 0,04 73,40 74,16 75,57 94,80
3 19,34 2,96 69,86 69,84 101,86 76,40
4 12,23 6,20 81,13 85,70 54,00 51,60
5 9,61 4,76 84,81 82,14 62,57 104,00
6 13,94 6,08 75,19 83,56 49,14 57,20
7 15,30 6,66 76,59 84,14 55,86 79,40
8 8,10 0,98 77,47 77,96 59,86 76,40
9 14,69 0,62 51,20 80,48 27,29 47,00
10 13,93 0,42 75,69 85,40 58,43 33,60
11 15,96 4,54 71,53 81,62 52,71 34,40
12 13,70 4,16 78,79 84,76 67,57 69,60
13 13,50 -0,24 73,73 84,52 53,29 28,40
14 14,26 0,26 74,66 85,64 90,00 41,60
15 13,93 3,12 75,00 82,24 63,71 63,00
16 12,44 1,78 75,49 83,80 55,00 42,40
17 9,14 -3,00 76,47 79,42 79,14 63,20
18 9,84 -1,74 77,44 82,76 68,00 64,60
19 16,14 5,78 69,50 82,88 64,00 59,60
20 15,56 2,34 65,20 76,40 58,00 34,40
21 16,34 2,06 63,99 79,58 47,43 36,80
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Cílem optimalizace bylo nalézt takovou kombinaci koefi-
cientů c0-c4 pro každou konstrukci, která by produkovala nej-
menší rozdíly mezi Ypred a WI pro všechny klimatické roky, 
jinými slovy, aby platil vztah 
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kde n vyjadřuje klimatický rok, WIn je hodnota hodnoticí 
funkce pro zkoumanou konstrukci a klimatický rok n, Ypred,n je 
odhadovaný výsledek hodnoticí funkce na základě optimali-
zovaných parametrů c0-c4. 

Pro každou ze zkoumaných konstrukcí bylo použito 16 tes-
tovacích referenčních roků k minimalizaci vztahu (4) a zby-
lých 5 roků bylo použito k ověření nalezeného řešení (obr. 2). 
Přehled nalezených koeficientů c0-c4. je uveden v tab. 4.

Obr. 2. Porovnání výsledků optimalizace (Ypred)  
a skutečných hodnot hodnoticí funkce

Tab. 4. Optimalizované koeficienty

Sklad-
ba

Optimalizované koeficienty

C0 C1 C2 C3 C4

1 –3 580,50 1,2190 0,9210 2,4280 –0,4880

2 –46 249,00 39,9940 20,1340 16,3220 –4,9570

3 –5 971,70 –1,1760 4,3590 5,0700 –1,8330

4 –26 498,00 119,8700 4,7610 –61,1070 34,0940

5 –238,90 0,8610 –0,3530 0,4260 –0,8500

6 –100,50 0,1400 –0,1350 0,0720 –0,0250

7 –18 601,00 147,1700 –2,4010 –51,8220 –0,0420

8 –2 179,10 6,4440 –0,3360 –2,3220 1,9030

9 2 285,80 28,5460 1,5173 –31,7770 9,7397

10 –6 449,70 8,7472 –9,6591 1,2960 2,4764

11 –28 695,00 142,4300 –12,8780 –68,8200 42,0990

12 –60 841,00 127,7000 22,8960 –39,9710 35,6420

13 –6 352,20 9,3879 –14,7860 1,3242 2,2364

14 –39 187,00 122,9600 16,9280 –56,7840 35,1980

 Diskuze
Výsledky optimalizace, prezentované na obr. 2 a v tab. 4, 

vycházejí z předpokladu, že pro danou lokalitu jsou k dispozi-
ci pouze měsíční průměrné hodnoty teploty, relativní vlhkosti 
a úhrnu srážek. Ostatní data, která jsou součástí testovacích 
referenčních roků, jako např. směr a rychlost větru, sluneční 
záření, byla zanedbána. Toto nucené zjednodušení bylo uči-
něno pro nedostatek úplných hodinových klimatických dat 
v České republice. Český hydrometeorologický ústav běžně 
poskytuje údaje za testovací referenční rok pro některé lokali-
ty. Ačkoli by bylo teoreticky možné pořídit hodinovou historii 
úplných klimatických dat za posledních 20 až 30 let, před-
stavovalo by to značnou a prakticky nereálnou investici, ne-
mluvě o tom, že kompletace těchto dat by byla časově velmi 
náročná. Jelikož měření teploty a relativní vlhkosti probíhá na 
území naší republiky poměrně dlouho, a zároveň toto měření 
není složité, je poměrně snadnější získat dlouhodobé průměry 
měsíčních hodnot těchto veličin. Dlouhodobé měsíční úhrny 
srážek nejsou snadno dostupné, přesto pořízení dvacetileté 
historie těchto dat nepředstavuje tak nákladnou položku, jako 
v případě hodinových dat. Pokud jsou nalezené inverzní rov-
nice aplikovány na vybraná měsíční historická data, je mož-
né identifikovat konkrétní historický klimatický rok, který se 
jeví jako nejnepříznivější pro zkoumané konstrukce. Potom 
lze objednat u ČHMÚ pouze tento vybraný rok, a ušetřit tak 
prostředky, které by bylo nutné vynaložit na nákup celé histo-
rické řady hodinových klimatických dat.

Je však třeba si říci, že zanedbání některých meteorologic-
kých údajů na vstupu (např. rychlosti a směru větru, různých 
typů slunečního záření) přineslo určitou chybu na výstupech. 
Sluneční záření zahřívá povrch konstrukce, a umožňuje tak 
části obsažené vlhkosti vypařit se do okolního prostředí. Je-
likož s tímto jevem nebylo při optimalizaci počítáno, mohou 
být předpovězeny hodnoty hodnoticí funkce Ypred nižší (neboli 
horší), než je tomu u modelované odezvy konstrukce (WI). 
Podobná situace může nastat při zanedbání vlivu větru. Vítr 
také umožňuje části obsažené vlhkosti v konstrukci vypařo-
vat se do okolního prostředí. Tyto aspekty zvyšují bezpečnost 
provedených optimalizací. Vítr v kombinaci s deštěm někdy 
vytváří „hnaný déšť“, který může přispět ke zhoršení vlhkost-
ních podmínek v konstrukci. Jelikož byl vliv větru zanedbán, 
mohou být v případě hnaného deště hodnoty Ypred vyšší (neboli 
lepší) než modelovaná odezva konstrukce (WI). Díky těmto 
skutečnostem není vhodné používat tuto metodu pro objekty 
a konstrukce, které jsou vystaveny intenzivnímu slunečnímu 
záření (např. pro jižní či jihozápadní fasádu objektů) nebo se 
nacházejí v nadprůměrně větrných oblastech. 

Závěr
V článku je prezentována metoda pro výběr kritického 

klimatického roku pro tepelněvlhkostní simulace v České re-
publice, založená na předpokladu, že nejsou k dispozici úplná 
historická hodinová data pro danou lokalitu. Problém nedo-
statku dat byl vyřešen nahrazením dvacetileté klimatické his-
torie České republiky různými referenčními roky s podobným 
klimatem. U každého klimatického roku byla stanovena míra 
kritičnosti pomocí hodnoticí funkce, a následně byla apliko-
vána inverzní analýza s cílem najít vztah mezi hodnotou kri-
tické hodnoticí funkce a klimatickým rokem. Jediné vstupní 
parametry, které byly použity pro inverzní analýzu, byly mě-
síční průměry teploty, relativní vlhkosti a úhrnu srážek. Toto 
zjednodušení přineslo prokazatelné úspory, zároveň je tato 
metoda vhodná pro všechny lokality s podobným klimatem, 
jaké je v České republice.
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Úvod
Restaurování historických objektů vyžaduje, pro svůj vý-

znam a kulturní hodnotu, velkou obezřetnost a citlivý přístup. 
Obvykle je kladen požadavek zachovat původní materiály. 
V některých případech však již nejsou dostupné a je třeba je 
nahradit podobnými. Při řešení návrhu je třeba brát v potaz fy-
zikální vlastnosti nového materiálu, aby bylo možné předví-
dat jeho chování v celé konstrukci. Častá přítomnost kapalné 
vody v konstrukci může vést k degradaci a k jejímu vážnému 
poškození, ať již jde o zmrazovací cykly, nebo o vedení roz-
puštěných agresivních látek ve vodě a vznik výkvětů. Znalost 
vlhkostních parametrů vybraného materiálu patří k základním 
informacím potřebným pro návrh daného materiálu. Článek 
popisuje způsob určení vlhkostních parametrů tří druhů pří-
rodních pískovců vhodných pro svůj původ jako náhrada his-
torických materiálů. Všechny vlastnosti jsou ověřeny pomocí 
výpočetních modelů. Pro každý parametr je zde určena shoda 
mezi měřením a výpočtem.

Transport vlhkosti
Transport kapalné vlhkosti v pórovitých stavebních materi-

álech lze popsat pomocí sorptivity. Jde o nejjednodušší způ-
sob, jak charakterizovat schopnost porézních materiálů absor-
bovat a transportovat kapalnou vodu pomocí kapilárních sil. 
Sorptivita S [m·s–1/2] je definována pomocí vztahu [1]

                                        I = s · t 1/2, (1)

kde I [m] je kumulativní absorpce vody a t [s] je čas absorpce. 
Rovnice (1) je zjednodušením obecného vztahu pro kumula-
tivní hmotnost vody vyjádřenou pomocí principu odmocniny 
času používané často v teorii difúze. Tu získáme vydělením 
vztahu

                                     i = A · t 1/2 (2)

objemovou hmotností vody ρw, kde i [kg·m–2] je kumulativní 
hmotnost vody a A [kg·m–2·s–1/2] absorpční koeficient pro ka-
palnou vodu. Vztah mezi sorptivitou a absorpčním koeficien-
tem pro kapalnou vodu je dán rovnicí 

                                     A = S · rw . (3)

Pro měření absorpčního koeficientu bylo použito automa-
tického principu měření [2]. Pro každý materiál bylo použito 
pět krychlí o hraně 5 cm. Ty byly na obvodových stranách 
(rovnoběžných s transportem vlhkosti) vodotěsně a parotěsně 
izolovány pro zajištění jednorozměrného transportu vlhkos-
ti. Vzorky připevněné k automatické váze byly poté dány do 
kontaktu s vodou. Ponořené čelo vzorku bylo 1-2 mm pod 
hladinou. K zajištění konstantní vodní hladiny byla použita 
Mariottova láhev se dvěma kapilárními trubicemi. Nárůst 
hmotnosti vzorku vlivem absorpce vody byl zaznamenáván 
automatickou váhou.

Absorpční koeficient pro kapalnou vodu lze využít 
pro výpočet průměrného součinitele vlhkostní vodivosti 
κp [m2·s–1] dle vztahu [3]

                                             A           2                            kp » ( ———— ) , (4)                                        wsat – w0

kde wsat [kg·m–3] je saturovaný obsah vlhkosti a w0 [kg·m–3] je 
počáteční obsah vlhkosti. Výsledný absorpční koeficient byl 
určen jako aritmetický průměr pěti měření.

Ve stavební fyzice je pro popis transportu kapalné vody 
v porézních materiálech s oblibou využíván součinitel vlh-
kostní vodivosti κ [m2·s–1]. Zde na základě lineární nevratné 
termodynamiky lze vyjádřit hustotu vlhkostního toku dle 
vztahu

                                j ® = – rw kgrad w, (5)

kde ρw [kg·m–3] je objemová hmotnost vody při dané teplotě 
měření, w [m3·m–3] objemový obsah vlhkosti.

Pro výpočet vlhkostní vodivosti jako funkce obsahu vlh-
kosti byla použita metoda inverzní analýzy vlhkostních profi-
lů, použitím Boltzmannovy–Matanovy metody [4], [5]

                                       1           ¥   dw                  k(wx) =  ———— ò  x ––– dx , (6)
                                     dw               dx                                   2t0 ( —— )     x0                                                         dx      x0

kde t0 [s] je čas odpovídající danému vlhkostnímu profilu –  
w (x, t0) a wx je objemová vlhkost v pozici x = x0. Pro každý ma-
teriál byly připraveny tři vzorky o rozměrech 4´2´30 cm. Na 
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každém byly kapacitním vlhkoměrem měřeny 2 až 4 vlhkost-
ní profily v různých časech. Pro výpočet tedy bylo použito  
6 až 12 vlhkostních profilů. Všechny vzorky byly na stranách 
rovnoběžných s transportem vlhkosti vodotěsně a parotěsně 
izolovány. Jedno čelo vzorku bylo vlhčeno, čímž byl zajištěn 
jednorozměrný transport vlhkosti. Veškerá měření probíhala 
ve svislé poloze a vlhkost byla určována kapacitní metodou, 
která byla následně kalibrována podle kalibrační křivky (zís-
kané z posledního měření a gravimetrické metody) na hodno-
ty dané vlhkosti [6].

Materiály
K měření byly vybrány tři druhy pískovců, jejichž poměr-

ně velká otevřená pórovitost vhodně reprezentuje zmíněné 
matematické modely, tj. transport kapalné vlhkosti pomocí 
kapilárních sil. Konkrétně byl vybrán pískovec, těžený v lo-
kalitě Dvůr Králové; libnavský pískovec z lokality Náchod a 
úpický pískovec  z Trutnova. Královédvorský pískovec byl 
označen NA4,  libnavský pískovec NA5, úpický pískovec 
NA8. Základní fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1. Ob-
jemová hmotnost ρw byla určena měřením a vážením vzorků 
v suchém stavu. Otevřená pórovitost ψo a hustota matrice ρmat 
byla stanovena metodou vakuového nasycení vzorků vodou. 

Tab. 1. Základní fyzikální vlastnosti pískovců

Materiál ρv [kg·m–3] ρmat [kg·m–3] ψ0 [%]

NA4 2 223,94 2 614,02 14,92

NA5 2 243,58 2 556,93 12,26

NA8 2 433,64 2 620,60 7,14

Výsledky měření absorpčního koeficientu pro kapalnou 
vodu a z něj vypočteného průměrného součinitele vlhkostní 
vodivosti dle rovnice (4) jsou zapsány v tab. 2.

Tab. 2. Vlhkostní parametry pískovců

Materiál  A [kg·m–2·s–1/2] κp [m–2·s–1]
NA4 0,12500 7,17E-07
NA5 0,02783 5,76E-08
NA8 0,02781 1,12E-07

Vypočtené hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti v zá-
vislosti na vlhkosti κ(w) z měřených vlhkostních profilů pro 
všechny tři materiály jsou patrné z obr. 1. Čas měření jenotli-
vých profilů byl 2 700-6 300 s pro materiál NA4, 20 400-106 
800 s pro NA5, 9 000-17 100 s pro NA8. Pro ilustraci jsou do-
plněny i hodnoty průměrného součinitele vlhkostní vodivosti 
κp, které jsou konstatní pro libovolnou vlhkost. 

Obr. 1. Součinitele vlhkostní vodivosti pískovců

Ověření výsledků
Vypočtené parametry mohou sloužit jako vstupní data do 

počítačových modelů, které simulují počáteční a okrajové 
podmínky použité v experimentu. Porovnáním měřených a 
vypočtených profilů lze zhodnotit míru shody mezi matema-
tickým modelem (s použitím vypočtených parametrů) a sa-
motným měřením. V tomto případě bylo měření prováděno 
za neměnných izotermických podmínek a také uspořádání ex-
perimentu bylo celkem jednoduché. K výpočtu simulace lze 
proto využít běžně používaných výpočetních modelů:

−	 pro průměrný součinitel vlhkostní vodivosti určený z ab-
sorpčního koeficientu

                              ¶w          ¶2w                                        —  =  kz  —  ; (7)
                              ¶t            ¶x2

−	 pro součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti
       

                              ¶w       ¶           ¶w                                    —  =  – (k(w) — ) . (8)
                          ¶t        ¶x          ¶x

Při výpočtu κ(w) dle rovnice (6) je nutno vyhladit měře-
ná data vlhkostních profilů. Proto zde byla použita Gaussova 
metoda lineární filtrace [7]

                   S N
k=1 exp[–A(x –xk )2]w(xk)                         w(x) =  ———————–———— , (9)

                                  S N
i=1 exp[–A(x –xi )2]

                                           N –1                                       A  =  a ( ——) , (10)
                                             L

kde N je počet měřených bodů a L délka jednorozměrné do-
mény dat. Poté je α jediným volným parametrem, který může 
být určen experimentálně. Použití měřených profilů jako kri-
téria správného zvolení tohoto parametru lze považovat za 
vhodnou metodu. Nejlepší shoda s měřením byla s použitím 
α = 0,119 pro materiál NA4, α = 0,07 pro NA5 a α = 0,0316 
pro NA8.

Porovnání měřených a vypočtených vlhkostních profilů pro 
zkoumané materiály lze sledovat na obr. 2 až obr. 7. Pro ka-
ždý materiál je nejprve uveden výpočet pomocí průměrného 
součinitele vlhkostní vodivosti κp, poté výpočet dle součinite-
le vlhkostní vodivosti jako funkce obsahu vlhkosti κ(w). Pro 
lepší přehlednost jsou měřené i vypočtené vlhkostní profily 
zobrazeny v Boltzmannově transformaci

                                         x                                       h  =   ——– , (11)
                                      2 . Ö–t

kde x [m] je vzdálenost od vlhčeného čela vzorku, t [s] čas 
měření. 

Obr. 2. NA4 – porovnání měřených a vypočtených profilů κp
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Obr. 3. NA4 – porovnání měřených a vypočtených profilů κ(w)

Obr. 4. NA5 – porovnání měřených a vypočtených profilů κp 

Obr. 5. NA5 – porovnání měřených a vypočtených profilů κ(w)

Obr. 6. NA8 – porovnání měřených a vypočtených profilů κp 

Pro matematické zhodnocení výsledků byl pro každý pří-
pad vypočten koeficient determinace R2 mezi měřenými a 
vypočtenými profily a střední kvadratická chyba měření σ. 
Výsledky testu shody jsou uvedeny v tab. 3 a tab. 4.

Tab. 3. Porovnání měřených a vypočtených profilů  
– koeficient determinace R2

Materiál  κp κ(w)
NA4 0,5464 0,9843
NA5 0,5406 0,8602
NA8 0,7069 0,9801

Tab. 4. Porovnání měřených a vypočtených profilů  
– střední kvadratická chyba

Materiál  κp κ(w)
NA4 0,0126 0,0028
NA5 0,0241 0,0118
NA8 0,0103 0,0034

Diskuze
Z dosažených výsledků je patrné, že hodnoty součinitele 

vlhkostní vodivosti, a to jak průměrného, tak jako funkce 
vlhkosti, jsou u různých pískovců rozdílné. Vlastnosti se liší 
podle lokality těžby. Z toho vyplývá nutnost určovat vlhkostní 
vlastnosti konkrétního pískovce a nelze pro výpočetní simu-
lace použít generických dat zobecňující vlastnosti pískovce.

Výsledky také ukazují, že mnohem lepší shody dosahuje-
me v případě součinitele vlhkostní vodivosti v závislosti na 
vlhkosti. Test shody R2 kolem 0,98 pro materiály NA4 a NA8 
svědčí o velké korelaci mezi měřenými a vypočtenými profi-
ly. O něco nižší hodnota R2 u materiálu NA5 je dána větším 
rozptylem bodů měřených profilů. I tak jde o dobrou shodu 
mezi vypočtenými a měřenými profily.

Test shody R2 pro výpočet pomocí průměrného součinitele 
vlhkostní vodivosti κp se pohybuje pro materiály NA4 a NA8 
kolem 0,54 a pro materiál NA8 0,70. Je zřejmé, že vypočtená 
data nekorelují s měřenými. I tvar vypočteného profilu na prv-
ní pohled neodpovídá měřeným.

V případě středních kvadratických chyb je trend stejný, tj. 
hodnoty pro κ(w) jsou nižší než pro κp. Z hlediska materiálů 
jsou opět materiály NA4 a NA8 porovnatelné a materiál NA5 
dosahuje vyšších chyb.

Lze tudíž konstatovat, že součinitel vlhkostní vodivosti 
musí být pro výpočetní simulace vlhkostních profilů daných 
materiálů vždy dán jako funkce obsahu vlhkosti. Nevýho-
dou je nejen větší pracnost a složitost experimentu k učení 
κ(w). Dále také nutnost experimentálního hledání koeficientu 
lineární filtrace, který nelze snadno automatizovat, neboť 
hodnota vyhlazení závisí na množství a rozptylu měřených 

Obr. 7. NA8 – porovnání měřených a vypočtených profilů κ(w)
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profilů. To vede k nutnosti vícekrokového inverzního ověření 
vypočtených hodnot.

Průměrný součinitel vlhkostní vodivosti může sloužit pou-
ze jako přibližný ukazatel vlhkostních vlastností materiálu 
a nelze ho využít jako vstupní data matematických modelů 
simulujících transport vlhkosti. Výhodou je jednoduchost vý-
počtu tohoto součinitele pomocí prostého experimentu určují-
cího absorpční koeficient. 

Závěr
V článku jsou prezentovány vlhkostní transportní para-

metry tří pískovců. Konkrétně byl určen průměrný součini-
tel vlhkostní vodivosti κp pomocí absorpčního koeficientu a 
součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti pomocí 
inverzní analýzy vlhkostních profilů. Rozdílnost dosažených 
výsledků neumožňuje používat generická data vlhkostní vo-
divosti pískovců, ale nutnost určovat je pro každý typ pískov-
ce, tj. pro lokalitu těžby.

Experiment k určení absorpčního koeficientu a následný 
výpočet κp je výrazně jednodušší než k určení κ(w). Při určo-
vání κ(w) je nutno vyhlazovat měřené profily volným parame-
trem lineární filtrace, což vede k nutnosti vypočtené hodnoty 
inverzně ověřovat výpočtem.

Míra shody mezi měřením a výpočtem pomocí matematic-
kých modelů popisujících transport vlhkosti byla určována 
pomocí koeficientu determinace R2 a střední kvadratické chy-
by. Pro výpočetní simulace transportu vlhkosti je nutno uva-

žovat součinitel vlhkostní vodivosti jako funkci vlhkosti. Prů-
měrný součinitel vlhkostní vodivosti κp může sloužit jen jako 
přibližný ukazatel vlhkostních vlastností daného materiálu.

Článek vznikl za podpory projektu DF12P01OVV030 MK 
ČR „Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na 
degradaci historického zdiva“.
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Úvod
V článku [1] byla pozornost zaměřena na odstraňování 

solí v uzavřeném systému příložných prvků v laboratorních 
podmínkách. Cihly byly kontaminovány roztokem NaCl nebo 
KCl. Výsledky ukázaly velké snížení koncentrace chloridů 
uvnitř cihel. Experimenty měly různou délku trvání. V někte-
rých případech byla koncentrace chloridů snížena pod limitní 
hodnoty z tabulky ÖNORM B 3355-1 [2], které vylučují ri-
ziko krystalizace. Obecně se dá říci, že pokles koncentrace 
chloridů uvnitř cihel byl vždy výraznější v polovinách cihel, 
které byly blíže záporné elektrodě. Splnil se tak předpoklad, 
protože záporné ionty chloridů, putovaly ke kladným elektro-
dám. Mnoho dalších experimentů bylo zaměřeno na odstraňo-
vání chloridů ze železobetonu elektrokinetickými metodami 
[3]. V těchto experimentech byla výztuž použita jako záporná 
elektroda. Kladná elektroda byla umístěna na vnějším povr-
chu železobetonu. Toto nastavení způsobilo, že záporné ionty 
chloridů putovaly působením elektrického pole od výztuže do 
vnějšího příložného prvku. Pokles koncentrace chloridů v že-
lezobetonu byl značný. 

V dále prezentovaném experimentu byl rovněž využit uza-
vřený systém příložných prvků jako u prací [4], [5], a to v 
kombinaci cihlářské hlíny a směsí. To je hlavní rozdíl proti 
článku [1], ve kterém byl použit pouze jeden typ příložného 
prvku. Současnou snahou bylo snížit koncentraci chloridů z 
cihel kontaminovaných v roztoku chloridu sodného. Cílem 
bylo zjistit, která kombinace příložných prvků nejvíce sníží 
koncentraci chloridů v odsolovaných cihlách. Zjištění nej-
vhodnější kombinace by mohlo být užitečné pro další pilotní 
testy.

Experimentální část

Materiál 
Pro všechny experimenty byly použity žluté cihly dánské 

formátu a dva typy příložných prvků – speciální směs s vy-
sokým obsahem CaCO3 a cihlářská hlína [4], [5]. Pouze v la-
boratorním experimentu č. 2 byla k namíchání směsi použita 
pitná voda.

Na odsolení cihel byla použita technika příložných prvků. Zasunuté elektrody byly následně napojeny na zdroj proudu 
a napětí. Kombinace příložných prvků a speciální směsi na obou stranách ukázala téměř 100% pokles chloridů uvnitř 
cihel. Kombinace příložných prvků, ve které byla cihlářská hlína jako příložný prvek použita alespoň na jedné straně, 
koncentraci chloridů snížit nedokázala, ve výsledcích bylo dosaženo výrazných nežádoucích odchylek.

Electrokinetic salt removal from bricks contaminated in a sodium chloride solution

Laboratory experiments were conducted with bricks contaminated in a sodium chloride solution. The technique of poultices 
was used. Electrodes were applied into the poultices and power supply was successively activated. Two types of clay were 
used as poultices. These clay poultices were tested in combinations. The combination in which a special mixture was used as a 
poultice on both sides showed almost 100 % decreases in chloride concentrations in the contaminated bricks after electroki-
netic treatment. The combinations of poultices in which brick clay was used as a poultice at least on one side of the laboratory 
setup failed to decrease the chloride concentration significantly, and some unwanted deviations in the results were obtained.

Odsolování cihel kontaminovaných v roztoku 
chloridu sodného účinkem elektrického pole 

Ing.	Ondřej	MATYŠČÁK
VUT v Brně – Fakulta stavební

doc.	Lisbeth	M.	OTTOSEN
DTU v Lyngby – Fakulta stavební

Tab. 1. Počáteční podmínky pro experimenty

Expe- 
riment

Příložný prvek Trvání Konstantní 
proud Napětí

Hmotnost 
vysušených 
půlek cihel 

Počáteční
hmotnostní 
vlhkost w 

anoda katoda [h] [mA] [V] [g] [%]

1 CaCO₃+DW+kaolinit CaCO₃+DW+kaolinit

240 10

BR1 = 9,1
BR2 = 9,1

BR1 = 1 173,8
BR2 = 1 084,9

BR1 = 16,5 
BR2 = 16,2

2 CaCO₃+TW+kaolinit CaCO₃+TW+kaolinit BR1 = 7,9
BR2 = 7,9

BR1 = 1 203,7 
BR2 = 1 045,4

BR1 = 17,5 
BR2 = 17,1

3 cihlářská hlína cihlářská hlína BR1 = 7,0
BR2 = 7,0 

BR1 = 1 116,6
BR2 = 1 073,6

BR1 = 18,9 
BR2 = 19,0

4 CaCO₃+DW+kaolinit cihlářská hlína BR1 = 7,8
BR2 = 7,8

BR1 = 1 109,4
BR2 = 1 071,9

BR1 = 16,9 
BR2 = 17,7

5 cihlářská hlína CaCO₃+DW+kaolinit BR1 = 8,3
BR2 = 8,3

BR1 = 1 125,6
BR2 = 1 083,7

BR1 = 17,3 
BR2 = 16,4
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Analytická část
Odsolované cihly byly rozděleny na čtyři části stejným po-

stupem jako v [4], [5]. V jednotlivých částech pak byla gra-
vimetrickou metodou vypočítána hmotnostní vlhkost. Před 
chemickou analýzou koncentrace Cl- byla z 10 g vysušeného 
vzorku a 25 ml destilované vody vytvořena suspenze a na  
24 hodin položena na vibrační stůl.  Poté byla přefiltrována 
přes filtrační papír 0,45 μm ve vakuu. V laboratořích byla dále 
vyšetřena na koncentraci chloridů titrační metodou přístrojem 
716 DMS Titrino. na základě získaných výsledků byly vypo-
čítány průměrné hodnoty, a následně vyneseny do grafů.

Laboratorní nastavení
Na počátku experimentů byly cihly přes noc vysušovány 

v troubě při teplotě 105 ºC. Následující den byly rozděleny na 
přibližně stejné půlky a zcela ponořeny do roztoku NaCl na 
dobu 4 dní. Ve 3,5 l destilované vody bylo rozpuštěno 52,5 g 
NaCl (0,26 M NaCl). Po vyjmutí z roztoku byly opět zváženy. 
Každý experiment se prováděl se dvěma nasycenými půlkami 
cihel. Laboratorní nastavení bylo stejné jako v [4], [5] s tím 
rozdílem, že pro odsolování byl využit konstantní proud.

Průběh experimentů
Celkem bylo provedeno pět elektrokinetických laborator-

ních experimentů, každý se dvěma půlkami cihel. Počáteč-
ní podmínky a nastavení experimentů jsou popsány v tab. 1 
(DW – destilovaná vod, TW – pitná voda, BR1 – půlka cihly 1, 
BR2 – půlka cihly 2).

Výsledky a diskuze

Referenční cihly 
U cihel se musí přihlížet k několika faktorům, které mohly 

dosažené výsledky ovlivnit, a to i přesto, že byly použity cihly 
ze stejné výrobní série. Byla vypočítána rozdílná hmotnostní 
vlhkost po čtyřech dnech noření v roztoku chloridu sodného 
v rozmezí 16,2-19,0 %. Jedna cihla (referenční), rozdělená 
na půlky, byla ponořena do roztoku chloridu sodného po čty-
ři dny. Po této době byla změřena koncentrace chloridů. Do 
těchto vzorků nebyl proud pouštěn. Získané hodnoty byly 
brány jako referenční (tab. 2).

Tab. 2. Referenční hodnoty koncentrace chloridů, pH a vodivosti 

Půlka  
referenční  

cihly

Koncentrace 
chloridů  
[mg/kg]

pH Vodivost 
[μS/cm]

BR1 1 130 10,7 1 390

BR2 1 000 10,6 1 000

Odstraňování chloridů
Kombinace příložných prvků v experimentech 1 a 2 do-

sáhly nejlepších výsledků ve snižování koncentrace chloridů 
uvnitř cihel. U experimentu 1 bylo dosaženo poklesu koncen-
trace chloridů 95-100 % vůči počátečním hodnotám. U ex-
perimentu 2 byl pokles 80-94 %. U obou experimentů bylo 
navíc dosaženo ve všech případech poklesu koncentrace chlo-
ridů pod limitní koncentrace chloridů dle tabulky ÖNORM 
B 3355-1 [2] (obr. 1). U experimentů 3, 4 a 5 je vidět, že 
žádoucích poklesů pod limitní hodnoty nebylo dosaženo, a 
jsou zřejmé odchylky v odsolování (obr. 2).

Obr. 1. Změna koncentrace chloridů uvnitř půlek cihel po ukončení 
experimentů 1, 2, 3

BR1 – půlka cihly 1; BR2 – půlka cihly 2

Obr. 2. Změny koncentrace chloridů uvnitř půlek cihel po ukončení 
experimentů 4, 5

BR1 – půlka cihly 1; BR2 – půlka cihly 2

Závěr
Experimenty byly provedeny s jedním typem cihel, kon-

taminovaných v roztoku chloridu sodného. Počáteční kon-
centrace chloridů byly výrazně sníženy k velmi nízkým kon-
centracím po aplikování elektrického proudu po 10 dnech 
u kombinací, ve kterých byla namíchaná směs použitá jako 
příložný prvek na obou stranách laboratorního nastavení. Tyto 
kombinace dosáhly vůbec největšího snížení koncentrace 
chloridů až pod limitní hodnoty. Poklesy koncentrace chlori-
dů u zbývajících experimentů byly taky výrazné, avšak mezi 
experimenty byly zjištěny odchylky ve výsledcích. Vzorky, 
které vykazovaly odchylky, byly přeměřeny, ale odchylky 
byly potvrzeny. Navíc v experimentech 3,4,5 nebylo ve všech 
případech dosaženo poklesů koncentrace chloridů uvnitř cihel 
pod limitní hodnoty dle tabulky ÖNORM B 3355-1 [2]. Zá-
věrem lze říct, že kombinace příložných prvků, ve které byla 
cihlářská hlína použitá jako příložný prvek alespoň na jedné 
straně laboratorního nastavení, nedokázala snížit koncentrace 
chloridů pod limitní hodnoty koncentrací a zároveň byly patr-
né výrazné odchylky v konečných výsledcích. Špatný kontakt 
mezi elektrodami a příložnými prvky na stranách anod mohl 
zapříčinit tyto odchylky. Výměnou příložných prvků na stra-
nách anod by se mohly tyto odchylky odstranit a také vylepšit 
účinnost poklesů koncentrace chloridů, jelikož výměnou by 
bylo dosaženo znovuobnovení dobrého kontaktu, který je u 
elektrokinetických metod nezbytný a také k odstranění části 
chloridů již nasáklých do vyměňovaného příložného prvku. 
V budoucích pilotních testech zaměřených na odsolování 
cihelných stěn se za účelem snižování koncentrace chloridů 
jeví jako vhodné používat kombinace příložných prvků, které 
obsahují testované směsi na obou stranách anody i katody. 



40 stavební obzor 1–2/2014

Další návaznost na tuhle práci by mohlo být zjištění změn 
hmotnostních vlhkostí a pH uvnitř cihel a v příložných prv-
cích po skončení odsolování vlivem účinku elektrického pole.
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Úvod
Význam dopravy a dopravních investic je v soudobé ekono-

mice nesporný. V České republice byl dle Českého statistic-
kého úřadu (ČSU) v roce 2012 podíl stavebnictví na celkovém 
hrubém domácím produktu (HDP) 5,6 % a na zaměstnanosti 
8,3 % [2]. Profesor Cervero ve své práci [1] říká, že dopravní 
infrastruktura je důležitá pro konkurenceschopnost měst a re-
gionů na globálním trhu. Dodává, že historicky byla dopravní 
infrastruktura navržena především pro zvýšení mobility včet-
ně pracovních vstupů a výrobní kapacity [1]. Doprava plní při 
uspokojovaní potřeb společnosti několik funkcí. Dominantní 
je přemísťování zboží a osob, což je základ mobility pracov-
ních sil. Stimulační funkcí jsou investice do dopravní infra-
struktury, které iniciují oživení ekonomiky a umožňují flexi-
bilitu trhu práce, dále funkce sociálně stabilizační, substituční 

a komplementární [7]. Absenci stimulační funkce investic si 
česká společnost uvědomila v minulých letech, kdy v době 
ekonomické krize klesly investice do dopravní infrastruktury 
z 82 mld. Kč v roce 2008 na 33 mld. Kč v roce 2012. Ná-
sledoval logicky dramatický pokles podílu dopravní infrastruktury 
na HDP, a to z 2,16 % v roce 2009 na 0,87 % v roce 2012 (tab. 2). 
Z uvedeného je patrné, že doprava jako taková je velmi dů-
ležitým odvětvím hospodářství jakékoli země, které dokáže 
zásadně ovlivnit i kvalitu života obyvatel. V akademických 
i politických kruzích existuje všeobecný konsenzus s tím, že 
veřejné investice do infrastruktury mají zásadní význam jako 
hnací síla ekonomiky [10]. Infrastruktura je, podle Vickerma-
na, základem pro hospodářský rozvoj. U regionů s hustější 
infrastrukturou se předpokládá, že mají efektivnější dopravní 
systém, který zvýší produktivitu ostatních výrobních faktorů, 
zejména soukromého kapitálu [14].

Článek si klade za cíl zjistit, zda investice do železniční infrastruktury pozitivně ovlivňují region, ve kterém jsou realizo-
vány, a to jak z hlediska růstu regionálního hrubého domácího produktu a jeho podílu na celku, tak z hlediska využívání 
železniční infrastruktury občany i podnikateli. Následně hodnotí význam železničních investic pro celý stavební sektor.

The importance and development of subsidies in railway infrastructure for the construction 
sector

This article aims to determine whether subsidies in railway infrastructure positively affect the region where they have 
been implemented. The study includes the analysis of the impact of subsidies on the GDP growth and its share in the 
total GDP of the region as well as the way how the railway infrastructure is used by citizens and private companies. 
Overall, the article assesses the importance of railway subsidies for the entire construction sector.

Vývoj a význam investic do železniční infrastruktury 
pro stavební sektor
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Tab. 1. Ukazatele reálné ekonomiky

Zdroj Český statistický úřad C
Obr. 1. Stavební práce podle zadavatelů

Zdroj: Český statistický úřad 2013 B

U k a z a t e l 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ukazatele reálné ekonomiky

HDP mld. Kč, b. c. 2 688,1 2 929,2 3 116,1 3 352,6 3 662,6 3 848,4 3 759,0 3 790,9 3 823,4 3 845,9
HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. 263 497 286 979 304 478 326 553 354 808 368 986 358 288 360 444 364 249 365 955
HDP %, r/r, reálně 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,8 -1,0
Stavební produkce %, r/r, reálně 9,3 8,8 5,2 6,0 7,1 0,0 -0,9 -7,4 -3,6 -7,6
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Přínos investic do dopravní (zde železniční) infrastruktury 
lze sledovat prostřednictvím několika ukazatelů. Jedním je již 
zmiňovaný podíl na HDP dané oblasti, ve které je investice 
realizována, dalším je nárůst využívání dopravní infrastruktu-
ry obyvateli, který v důsledku znamená zvýšení mobility trhu 
práce. Článek se pokusí dokázat, že investice do dopravní že-
lezniční infrastruktury jsou jedním z klíčových faktorů ovliv-
ňujících zvýšené využívání železnice, a to jak pro přepravu 
obyvatel, tak zboží. Navazuje tematicky na článek „Analýza 
vlivu dotací na dopravní stavebnictví“ [9], který rozebíral do-
pad dotačního financování železniční infrastruktury a úlohu 
investic a stavebnictví v ekonomice. V první části se zaměří 
na uvedení do problematiky a stanovení hypotézy, ve druhé 
na rozbor podílu investic do železniční infrastruktury na HDP 
celkově i v jednotlivých regionech, ve třetí na hledání korela-
cí či kauzalit v modernizaci sítě a jejím využívání. V závěru 
shrne doporučení pro zvýšení efektivnosti investic v oblasti 
železniční dopravy.

Podíl investic do železniční infrastruktury na HDP
Pro stabilitu celé ekonomiky je stavebnictví v dobře fungu-

jícím hospodářství velmi důležitým ekonomickým činitelem. 
V kontextu ukazatelů reálné ekonomiky lze v ČR v posled-
ních letech sledovat jeho propad. Je zřejmé, že při neočeká-
vaném výpadku státních investic není ekonomika schopna se 
sama s tímto problémem vypořádat.

To, že role státu v realizaci infrastrukturních staveb je 
nepominutelná, dokazuje graf na obr. 1, z něhož je patrné, 
že podíl soukromého sektoru je v rozmezí 20-30 %, což při 

výpadku státních investic nestačí na uspokojení celého trhu. 
Navíc podíl soukromých investic spíše klesá.

S poklesem objemu investičních prostředků vložených do 
dopravní infrastruktury klesá i počet pracovních míst v této 
oblasti. Průměrný evidovaný počet zaměstnanců ve staveb-
nictví dle ČSU  v roce 2010 byl 258,3 tisíc. Ve třetí čtvrtině 
roku 2013 klesl tento počet na 220,9 tisíc, což je o 14,4 % 
[5]. Tomu odpovídá i index stavební produkce u inženýrských 
staveb, který proti roku 2009 klesl v roce 2012 na 81 % [6]. 
Největším investorem v oblasti inženýrských staveb je veřej-
ný sektor, na který připadá přes 73 % veškerých inženýrských 
staveb. Tento podíl se od roku 1997 téměř nemění, jak uka-
zuje obr. 1 [4].

Pokud se zaměříme na investice do dopravní železniční in-
frastruktury, zjistíme, že jsou financovány téměř ze 100 % stá-
tem a fondy EU. Problémem České republiky je to, že zatím-
co celkové výdaje na opravy a údržbu tratí jsou dle informací 
Ministerstva dopravy ČR stále stejné, u železniční infrastruk-
tury jde o cca 9,5 mld. Kč ročně, tak investice do dopravní 
infrastruktury (nejen železniční) značně klesají. Investice do 
silniční infrastruktury jsou výrazně vyšší než investice do že-
lezniční infrastruktury. Trend devadesátých let, kdy investice 
do obou typů infrastruktury byly zhruba ve stejné výši, se za-
čal lámat v letech 2003 a 2004, tedy v souvislosti se vstupem 
ČR do EU a využíváním dotací z fondů EU. Pokles investic 
do železniční infrastruktury se tak negativně odrazil v podílu 
dopravní infrastruktury na HDP, jak dokládá tab. 2.

Nejlepších ukazatelů dosahoval podíl dopravních investic  
na HDP ve výši 2,15 % v roce 2005. Vlastní podíl investic 
do železniční dopravní infrastruktury na HDP je logicky ještě 

Tab. 2. Velikost a podíl dopravní infrastruktury na HDP

Zdroj: Ročenka dopravy 2012

Tab. 3. Velikost a podíl dopravní železniční infrastruktury na HDP

Zdroj: Ročenka dopravy 2012

Druh infrastruktury 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Železniční investice 14 428,1 22 954,0 19 593,1 14 244,9 10 987,2 9 594,1

Železniční opravy a 
údržba 7 023,6 8 816,4 9 845,0 9 083,0 8 963,0 8 877,4

Železniční infrastruktura 
celkem 21 451,7 31 770,4 29 438,1 23 327,9 19 950,2 18 471,5

HDP v ČR 3 116 100,0 3 848 400,0 3 759 000,0 3 799 500,0 3 841 400,0 3 843 900

Podíl celkem 0,69 0,83 0,78 0,61 0,52 0,48 

Podíl investic 0,46 0,60 0,52 0,37 0,29 0,25 

Druh infrastruktury 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Železniční 14 428,1 22 954,0 19 593,1 14 244,9 10 987,2 9 594,1 

Silniční1) 42 137,0 50 962,0 52 524,0 43 494,0 31 799,4 22 036,0 

Vnitrozemské vodní cesty 303,0 538,4 1 557,1 1 462,1 548,6 433,0 

Letecká 7 045,4 8 108,3 2 440,9 2 058,6 983,1 1 187,4 

Potrubní 164,3 433,4 210,2 230,7 135,2 149,0 

Celkem 64 077,7 82 996,1 76 325,3 61 490,3 44 453,5 33 399,5 

Oprava a údržba celé dopravní 
infrastruktury 17 996,7 24 469,9 25 575,1 26 466,7 23 241,1 23 589,1 

Výdaje na dopravní 
infrastrukturu celkem 82 074,4 107 466,0 101 900,4 87 957,0 67 694,6 56 988,6 

HDP V ČR 3 116 100,0 3 848 400,0 3 759 000,0 3 799 500,0 3 841 400,0 3 843 900

Podíl investic do dopravní 
infrastruktury na HDP 2,06   2,16   2,03   1,62   1,16   0,87   

Podíl dopravní infrastruktury 
na HDP celkem 2,63   2,79   2,71   2,31   1,76   1,48   
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nižší. Nejvíce investic do železniční infrastruktury bylo vlo-
ženo v roce 2008, a to ve výši 0,6 %. Od roku 2008 tento podíl 
postupně klesá až na 0,25 % HDP [11]. 

Tabulka 3 je zaměřena na vztah investic do železniční 
dopravní infrastruktury realizovaných Správou železniční a 
dopravní cesty (SŽDC) a jednotlivých krajů ČR a ukazuje 
podíl jmenovitých investičních akcí na HDP daného regionu. 
Jmenovité investiční akce jsou ty, které lze zařadit do jednot-
livých krajů. Další cca 2,5 mld. Kč ročně investuje SŽDC 
do investičních akcí, které buď nelze zařadit jen do jednoho 
kraje, nebo jde o drobné stavby realizované na celém území 
republiky.

Tab. 4. Podíl jmenovitých investičních akcí realizovaných SŽDC  
na HDP v krajích

Zdroj: Na základě údajů z Ročenky dopravy a ČSÚ sestavili autoři
Pokles podílu železniční infrastruktury na HDP v krajích 

demonstruje tab. 4. Opačný trend je patrný pouze v Plzeň-
ském a přechodně Karlovarském kraji.  Naproti tomu HDP 
dle údajů ČSÚ ve většině krajů stoupá, a to dokonce bez ohle-
du na fázi hospodářského cyklu (tab. 5). Podíl železničních 
investic na HDP je natolik nízký, že jej téměř nemůže ovliv-
nit. V roce 2008, kdy byly investice více než dvojnásobné, 
byla schopnost ovlivnit HDP lepší, nicméně oblast železniční 
infrastruktury nepředstavuje v celkových objemech v součas-
nosti výraznější faktor. Velmi významný je však přesah želez-
ničních investic v oblasti zvýšení mobility občanů a flexibility 
trhu práce.

Pokud se pokusíme najít korelaci mezi HDP v jednotlivých 
krajích a železničními investicemi, zjistíme, že kladnou ko-
relaci lze prokázat jen u některých krajů. Jmenovitě se jde o 
Plzeňský kraj, kde je korelační koeficient 0,511, což je možné 
interpretovat jako středně silnou kladnou korelaci, tedy čím 
vyšší je objem investic, tím vyšší je HDP v daném regionu. 
Ještě vyšší korelační koeficient je v Ústeckém kraji (0,972), 
kde jsou však objemy investic za poslední roky velmi malé, a 
navíc klesá samotné HDP. U ostatních krajů je korelace nulo-
vá či záporná (tab. 5). Zajímavé je, že v údajích za celou ČR 
vychází mezi investicemi do dopravní železniční infrastruktu-
ry a HDP silná kladná korelace.

Vývoj investic v jednotlivých krajích  
v porovnání s provozní délkou tratí

Česká republika má velmi hustou železniční síť (0,120 km/
km2, průměr EU 0,047 km/km2). Největší hustota je v severní 
oblasti Čech, ovšem zaostává v elektrifikaci a počtu dvouko-

Tab. 5. Korelace mezi HDP v regionech a objemem investic do železniční infrastruktury

Na základě údajů z ČSU, Ročenky dopravy a Výročních zpráv SFDI sestavili autoři.

Tab. 6. Vývoj investic do železniční infrastruktury (pouze jmenovité akce, které lze regionálně zařadit)

Na základě informací z výročních zpráv SFDI sestavili autoři



stavební obzor 1–2/2014 29

lejných a vícekolejných tratí. Nejmenší hustota železniční sítě 
je ve Zlínském kraji. Výše investic v jednotlivých krajích je 
ovlivněna upřednostňováním investic souvisejících s prvotní 
modernizací tratí evropského významu, a nikoli s hustotou 
železniční sítě či stavu regionálních tratí v kraji. To dokládá i 
tab. 6, v níž se kladnou korelaci mezi provozní délkou sítě a 
výší investic podařilo prokázat v pěti krajích ze čtrnácti.  Ko-
relace provozní délky tratí a výší investic za celou ČR opět 
vychází kladně.

Investice v Libereckém, Ústeckém kraji a kraji Vysočina 
jsou v porovnání s ostatními velmi malé. Je to právě z důvodu 
přednostních investic do tratí evropského významu, které přes 
Vysočinu a Liberecký kraj nevedou. V Ústeckém kraji byl již 
koridor modernizován, v příštích letech se připravuje moder-
nizace tratí zařazených do evropského železničního systému.

Dopad železničních staveb na krajinu
Stavby železniční infrastruktury poměrně výrazně mění 

krajinu, ve které jsou budovány. Předpokladem navyšová-
ní rychlosti na 160 km/h musí je narovnávání oblouků tratí. 
Leckteré úseky musí být řešeny mostními konstrukcemi, jako 
například při stavbě 4. železničního koridoru v úseku Tábor 
– Sudoměřice, či při rekonstrukci železničního uzlu Ústí nad 
Orlicí, kde vznikají mimořádně zajímavé mostní objekty s vy-
užitím konstrukce Langrova trámu (obr. 2).

Efektivnost využívání tratí  
v jednotlivých regionech

Pokud se zaměříme na počet přepravených osob na 1 km 
trati, dle Ročenky dopravy za rok 2012 [13] nejlepších ukaza-
telů dosahuje hlavní město Praha se 106 tisíci přepravenými 
obyvateli. Nejnižších hodnot dosahuje Jihočeský kraj se 4 ti-
síci přepravenými osobami na 1 km trati. Kromě jedné výjim-
ky, a to Středočeského kraje, odpovídá údaj o počtu přeprave-
ných osob na 1 km trati hustotě obyvatel a hustotě železniční 
sítě k počtu obyvatel. U Středočeského kraje může výsledky 
ovlivnit fakt, že byla porovnávána čísla v rámci jednotlivých 
regionů a přeprava mezi regiony nebyla brána v potaz. Mnoho 
obyvatel Středočeského kraje dojíždí denně za prací do Prahy, 
ty však statistika nezahrnuje [11].

Zajímavé je sledovat, jak se vývoj přepravených osob 
v rámci regionu vyvíjí v posledních čtyřech letech. Z přehle-

du vyplývá, že největší nárůst je v Praze, Moravskoslezském 
kraji a Libereckém kraji. Zde se již můžeme zabývat tím, 
zda a do jaké míry ovlivňují investice, a tím i lepší komfort 
cestujících, zvýšení přepravy. Investice v Praze a Moravsko-
slezském kraji byly poměrně masivní, ale v Libereckém kraji 
téměř žádné. To znamená, že do většího využívání železnice 
zasahují další faktory. V Libereckém kraji to je jistě hustota 
tratí, která je největší v ČR, i když je hodnocena jako nejvíce 
zanedbaná s převahou jednokolejných a neelektrifikovaných 
tratí. Dalším faktorem mohou být fungující integrované do-
pravní systémy, které zejména v Praze a Moravskoslezském 
kraji existují již řadu let.

Modernizace jako faktor zvýšení mobility 
v oblasti trhu práce

Pokud chceme důsledně zjistit, zda modernizace přispívá 
k většímu využití dopravy, musíme se podívat na vývoj u tratí 
modernizovaných a nemodernizovaných. Podíváme-li se na 

a)

b)

Tab. 7. Vývoj přepravených osob v rámci regionu

Zdroj: na základě informací uvedených v Ročence dopravy zpracovali autoři

Obr. 2. Mostní konstrukce Langrova trámu (a),
pilíř nového přemostění železničního uzlu Ústí nad Orlicí (b)
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konkrétní modernizované tratě, je možné poměrně jasně de-
monstrovat nárůst počtu cestujících stejně jako na příkladu 
Prahy a Středočeského kraje, kde došlo k modernizaci čtyř 
tratí (vyznačeny zeleně). Nelze však říci, že počet cestujících 
stoupá jen u modernizovaných tratí, viz příklad trati Praha-
-Smíchov-Beroun, na níž došlo jen k částečným opravám, 
přesto zde počet přepravených osob roste.

Je však nutno opět dodat, že nárůst cestujících ovlivňu-
je fakt, že všechny tratě jsou dlouhodobě součástí systému 
Pražské integrované dopravy (PID), který hluboce zasahuje 
do území Středočeského kraje a umožňuje cestovat na jeden 
jízdní doklad až do Prahy.

Na modernizovaných tratích roste jejich využití jak v osob-
ní, tak v nákladní dopravě. Z provozních dat poskytnutých 
SŽDC pro účely tohoto článku vyplývá, že u došlo k průměr-
nému nárůstu u všech sledovaných hodnot v období 2009-
2012, a to v roce 2012 u osobní dopravy u vlakokilometrů 
(vlkm)1 na 108 % roku 2009, u hrubotunokilometrů (hrtkm)2 na 
133 %. U nákladní dopravy hodnota vlakokilometrů stoupla na 
224 % roku 2009 a hodnota hrubotunokilometrů na 287 %. Ná-
kladní doprava se tedy rozvíjí více než doprava osobní. Kro-
mě atraktivní a kvalitní infrastruktury bude významný i rozvoj 
podnikatelských činností v daných lokalitách a pochopitelně 
fakt, že po určitou dobu byl provoz na trati v průběhu moder-
nizace výrazně omezen. Zajímavé je sledovat, zda podíl osob-
ní a nákladní dopravy roste u stejných tratí. Největší nárůst ve 
všech čtyřech sledovaných parametrech u obou typů dopravy 
můžeme zaznamenat na trati č. 248 Znojmo – Retz, kde byl 
zaznamenán skokový nárůst v osobní dopravě na 316 %, resp. 
397 %, a v nákladní dopravě na 3 600 %, resp. 4 700 %. Je 
však nutno dodat, že nákladní doprava nebyla dříve na této 
trati žádná, kdežto v roce 2012 byla hodnota vlkm 14 a htkm 
5 276. Tato trať je však netypická a nelze ji považovat za pří-
klad, který by mohl reprezentovat ostatní tratě. Další tratí se 
skokovým nárůstem u všech čtyř sledovaných hodnot je trať 
č. 291 Zábřeh na Moravě – Bludov, kde v osobní dopravě 
došlo k nárůstu na 141 %, resp. 317 %, a v nákladní dopravě 
na 162 %, resp. 214 %. Největší nárůst v oblasti osobní do-
pravy je na elektrifikované trati č. 232 Lysá nad Labem – Mi-
lovice, na níž již občané při cestě z Milovic do Prahy v Lysé 
nad Labem  nemusí přesedat. Milovice jsou velmi atraktivní 
lokalitou z hlediska nákupu levných a kvalitních bytů, které 
vznikly přestavbou vojenských ubytoven. V nákladní dopravě 
vede v absolutních číslech v nárůstu vlkm trať č. 270 Česká 
Třebová os. n. – Bohumín-přednádraží s nárůstem o 1 107 
vlkm, v htkm o 920 497. 

1 Dopravní výkon je součin počtu dopravních prostředků nebo 
jejich jednotek a jimi ujetých vzdáleností za určité období. 
Dopravní výkon = počet vlaků x ujetá vzdálenost, jednotkou jsou 
vlakokilometry.

2 Hrubé tunové kilometry jsou  součtem hmotnosti nákladu v tunách 
a hmotnosti vozidla (táry) x ujeté kilometry.

Další vlivy na využívání  
dopravní železniční infrastruktury

Jak již bylo uvedeno, k dalším faktorům, které ovlivňují 
využívání dopravní železniční infrastruktury, patří bezpochy-
by optimální hustota železniční sítě v daném regionu, umís-
tění tratí v území tam, kde je poptávka, kapacita tratí, traťová 
rychlost a efektivní integrovaný dopravní systém (IDS). Jak 
uvádí Jareš [8], jde o nejvyšší formu spolupráce objednate-
lů dopravy (MD, kraje a obce) ve prospěch cestujícího – zá-
kazníka. Znamená efektivní propojení a využití všech druhů 
městské a příměstské hromadné dopravy. Umožňuje zkrátit 
intervaly nebo zavést nové spoje s minimálními náklady od-
straněním duplicit dopravních systémů. Umožňuje zavést 
jednoduchou a přehlednou tarifní politiku. Zlepšuje nabídku 
hromadné dopravy zajištěním návaznosti spojů a jednotným 
způsobem informování. Řeší veřejnou dopravu v oblasti kom-
plexně, systém jako celek funguje lépe než v součtu jeho sou-
částí, neboť vzniká synergický efekt.

Podle autora [8] je podmínkou vzniku a fungování IDS  ur-
čení organizátora (koordinátora) veřejné hromadné dopravy, 
tj. organizace založené objednateli (krajem, obcí). Organi-
zátor tvoří IDS z hlediska potřeb objednatelů a cestujících. 
Oddělení úrovně objednatelů a dopravců eliminuje možnost 
vzniku střetu zájmů mezi objednatelem dopravy a dopravcem 
– viz tříúrovňový model; efektivnější čerpání finančních pro-
středků ze strukturálních fondů EU na rozvoj infrastruktury; 
maximální efektivnost vynakládání veřejných zdrojů na zajiš-
tění dopravní obsluhy regionu.

Zkušenosti ukazují, že IDS s dobře fungujícím organizáto-
rem zaznamenaly významný nárůst počtu cestujících i tržeb, 
posílení významu hromadné dopravy vůči individuální a po-
kles rizika pro dopravce.

Závěr
Hypotéza vyslovená v úvodu článku, že investice do do-

pravní infrastruktury jsou jedním z hlavních faktorů ovliv-
ňujících zvýšené využívání železnice, a to jak pro přepravu 
obyvatel, tak pro přepravu zboží, byla potvrzena. Investice do 
železniční infrastruktury navíc mají výrazný přesah. Ovlivňu-
jí zejména mobilitu pracovní síly, a tím flexibilitu pracovního 
trhu, a mají pozitivní vliv na častější využívání ekologičtější 
přepravy zboží po železnici. Dalším, velmi důležitým spolu-
působícím faktorem pro flexibilitu trhu práce a ekologickou 
přepravu zboží, je umístění železniční sítě v území, a tedy její 
dostupnost. Vzhledem k tomu, že je ČR zemí s jednou z nej-
vyšších hustot železniční sítě, nelze předpokládat budování 
nových regionálních tratí. Jejich existenci ovlivní poptávka 
ze strany objednavatelů v oblasti osobní dopravy a využívání 
nákladní dopravou. Stejně jako jinde ve světě dochází v ČR 
likvidací nevyužívaných tratí ke zkracování jejich provozní 
délky. Největší délky tratí bylo celosvětově dosaženo v roce 
1950, od té doby postupně klesá [15]. Lze předpokládat, že 

Tab. 8. Průměrné denní počty cestujících na železnici na vybraných tratích na území Prahy 

Zdroj: ROPID, Ročenka dopravy Technické správy komunikací hl.m. Prahy 2012
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pokud budou budovány nové vysokorychlostní tratě, pove-
dou částečně územím, ve kterém nikdy nevedly. Výstavba 
vysokorychlostních tratí je dosud ve stadiu předběžných stu-
dií. Pro současnost je tedy prioritní dokončení modernizace 
stávající sítě. Fungující IDS pak zajistí návaznost spojů a 
umožní efektivní využití všech složek dopravy jako celku. Je 
zřejmé, že modernizace železnice by měla postupovat v sou-
ladu s kvalitním plánováním a organizováním dopravy a bu-
dováním přestupních uzlů s navazující hromadnou dopravou 
(autobus, metro, tramvaje). 

Trend vzrůstajícího využívání železnice může být negativ-
ně ovlivněn poklesem objemu finančních prostředků, které 
jsou do investic ročně vkládány. Česká republika má jednu 
z posledních možností využít dotační programy EU na mo-
dernizaci železničních tratí, a to jak koridorových, tak regio-
nálních. Pro roky 2014-2016 jsou plánovány investice v cel-
kovém objemu převyšujícím 71,8 mld. Kč.3 To by znamenalo 
výrazné oživení sektoru dopravního stavebnictví, zvýšení 
podílu na HDP, zvýšení počtu pracovních míst a dalších po-
zitivních efektů, jako je již uvedené zvýšení mobility pracov-
ních sil, které je v současné době jednou z podmínek snížení 
nezaměstnanosti v ČR.
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V článku jsou porovnány přístupy modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu, u kterého je uvažo-
ván vliv letokruhů (válcová ortotropie) a naopak, je-li tento vliv zanedbán (pravoúhlá ortotropie). V rámci numerické 
analýzy dřevěných zkušebních těles namáhaných čtyřbodovým ohybem jsou porovnávána také kritéria porušení (kri-
térium maximálního napětí, Hoffmanovo kritérium a kritérium Tsai-Wu). 

Modelling of Wood Using an Orthotropic Material Model with Failure Criteria

The article compares the approaches to wood modelling using an orthotropic material model, which takes into account 
the effect of growth rings (cylindrical orthotropy) and, in contrast, neglects this effect (perpendicular orthotropy). 
Numerical analyses of wooden specimens loaded by four-point bending include the comparisons of failure criteria (ma-
ximum stress criterion, Hoffman criterion and Tsai-Wu criterion).

Modelování dřeva pomocí ortotropního 
materiálového modelu s kritérii porušení

Ing.	Jan	PĚNČÍK,	Ph.D.
VUT v Brně – Fakulta stavební

Úvod
Při modelování dřeva metodou konečných prvků [7], [35], 

[48] lze použít několik přístupů a materiálových modelů. 
Přístupy jsou založeny na zjednodušení přírodního materi-
álu. Při modelování lze idealizovat skutečný kmen obecně 
kuželovitého tvaru [34] válcovým tělesem [11]. Často se pro 
zjednodušení zanedbává vliv letokruhů a rozdíly mezi jarním 
a letním dřevem. V případě uvažování vlivu letokruhů lze na-
hradit jejich obecný průběh válcovými plochami s konstantní 
křivostí a neměnnou tloušťkou, zanedbávají se lokální poru-
chy dřeva (suky, praskliny), variabilní vnitřní struktura [42] 
a neuvažují se variabilní elastické a materiálové vlastnosti [8] 
tohoto přírodního materiálu.

Dřevo je materiál, u kterého existují tři vzájemně kolmé 
roviny symetrie [32]. Roviny jsou definovány pomocí podél-
ného, tangenciálního a radiálního směru, kdy podélný směr L 
je rovnoběžný se směrem vláken, resp. směrem růstu dřeva, 
tangenciální směr T je kolmý na vlákna a je tečný k letokru-
hům a radiální směr R je kolmý na vlákna, ale proti směru 
tangenciálnímu je kolmý na letokruhy (obr. 1a). V těchto 
rovinách má podle [8] dřevo specifické a nezávislé elastické 
a materiálové vlastnosti. Materiál, který splňuje předpoklad 
symetričnosti, lze označit za materiál ortotropní. V případě 
uvažování vlivu letokruhů a předpokladu náhrady skutečného 
kmenu obecně kuželovitého tvaru válcovým tělesem je dře-
vo možné považovat za materiál válcově ortotropní (obr. 1b). 
Čím jsou letokruhy dále od jádra, resp. od středu válcového 
tělesa idealizujícího kmen, tak je jejich zakřivení menší [34]. 
V tomto případě lze uvažovat dřevo jako materiál pravoúhle 
ortotropní [36], u kterého mohou být letokruhy obecně odklo-
něné o úhel a, jak je naznačeno na obr. 1c. Není-li znám prů-
běh letokruhů, lze pro analýzu uvažovat dřevo jako materiál 
pravoúhle ortotropní se vzájemně rovnoběžnými neodkloně-
nými a = 0° letokruhy (obr. 1d).

Pro lepší popis chování dřeva pomocí materiálových mode-
lů, ať válcově, nebo pravoúhle ortotropních, je vhodné využít 
i  kritéria porušení materiálu, která toto porušení predikují.

Ortotropní materiálový model
Ortotropní materiálový model má tři materiálové směry, 

obecně 1, 2 a 3, které jsou vzájemně kolmé [6], [10], [32]. 

V případě dřeva lze materiálové směry označit L, T a R  
(obr. 1). V těchto směrech je mechanické chování materiálu 
různé. 

Materiálový model dřeva je definován v soustavě souřadnic 
LTR devíti elastickými konstantami [10]: modulem pružnos-
ti ve směru vláken EL, modulem pružnosti v tangenciálním 
směru ET, modulem pružnosti v radiálním směru ER, moduly 
pružnosti ve smyku GLT, GTR a GLR v rovině LT, TR a LR a Poi-
ssonovými součiniteli příčné deformace nLT, nTR a nLR v rovině 
LT, TR a LR. Inverzní tvar Hookova zákona pro ortotropní 
materiálový model {e} = [S]{s} [12] lze zapsat v rozšířené 
formě ve tvaru 

(1)

a)

b) c) d)

Obr. 1. Soustava souřadnic LTR (a),  
přístupy modelování letokruhů dřeva (b) až (d)
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Kritéria porušení
K predikci porušení obecně anizotropických materiálů, 

mezi které lze zařadit i dřevo [11], [21], [30], [32], jež má 
komplexní strukturu s přirozenou variabilitou a nehomoge-
nitu, lze použít neinteraktivní a interaktivní kritéria. Nein-
teraktivní kritéria porušení nezohledňují vzájemnou vazbu 
mezi normálovými složkami napětí ani mezi složkami nor-
málových a smykových napětí [28]. Mezi tato kritéria podle 
[9], [28], [44] patří kritérium maximálního napětí a kritérium 
maximální deformace. Vzájemnou vazbu mezi normálovými 
složkami napětí a mezi složkami normálových a smykových 
napětí zohledňují interaktivní kritéria, někdy označovaná jako 
kritéria energetická [9]. Do této množiny patří kritérium Hil-
lovo, Martinovo, Norrisovo, Azzi-Tsai [5], Hoffmanovo [25], 
Tsai-Hill, Tsai-Wu [43], Tsai-Hahn a další. Podle [15] jsou 
nejrozšířenějšími  kritéria neinteraktivní (kritérium maximál-
ní deformace používané ve 30 % případů, kritérium maxi-
málního napětí používané ve 22 % případů). Z interaktivních 
kritérií jsou nejčastěji používanými kritéria Tsai-Hill (17 %) 
a Tsai-Wu (11 %).

V případě dřeva, které má obecně různé pevnosti v tahu 
a tlaku [27] se nejčastěji pro predikci porušení používají in-
teraktivní kritéria Hoffmanovo, Tsai-Hill a Tsai-Wu. Možnost 
využití Hoffmanova kritéria pro dřevěné prvky a konstrukce 
je možné najít v pracích [22], [26], [46]. Kritérium Tsai-Wu je 
použito např. v pracích [14], [20], [22].

Kritérium maximálního napětí
Při použití kritéria maximálního napětí pro trojrozměrný 

model se předpokládá, že k porušení dojde v případě, že jedna 
ze složek normálového nebo smykového napětí přesáhne od-
povídající meze pevnosti daného materiálu [44], [47]. V pří-
padě prostorového stavu napjatosti je toto kritérium vyjádřeno 
pro soustavu souřadnic LTR pomocí pevnostních podmínek 
(2), kde σL, σT, σR, σTR, σLR, σLT jsou složky vektoru napětí {σ}, 
fLc, fLt, fTc, fTt, fRc, fRt pevnosti v tahu (index t) a tlaku (index c) 
ve směru souřadnicových os L, T a R soustavy souřadnic LTR 
a fLT, fTR, fLR pevnosti ve smyku.

(2)

Hoffmanovo kritérium
Hoffmanovo kritérium porušení pro prostorový model 

[25] lze zapsat pomocí tenzorů ve tvaru polynomu při popi-
su plochy porušení jako funkce materiálových pevností [43]. 
Obecný zápis porušení zapsaného pomocí tenzorů Fi, Fij a Fijk 
vyjadřujících vliv materiálových pevností ve tvaru polynomu 
uvedli Tsai-Wu [43] ve tvaru 

  Fiσi + Fij σi σj + Fijk σi σj σk ³ 1  i, j, k, = 1...6 (3D) .    (3)

Zanedbáním členu Fijk podle [16], [43] a současným neuva-
žováním členů mimo hlavní diagonálu v případě ortotropního 
materiálu [43] lze podmínku porušení zapsat ve zkráceném 
tvaru (4), kde σ1 až σ6 jsou uspořádané složky vektoru napětí 
{σ}. V případě soustavy souřadnic LTR platí σL ≡ σ1, σT ≡ σ2, 
σR ≡ σ3, σTR ≡ σ4, σLR ≡ σ5, σLT ≡ σ6. Členy polynomu (4) mají 
tvar (5).

F11σ 2
1 + F22σ 2

2 + F33σ 2
3 + F44σ 2

4 + F55σ 2
5 + F66σ 2

6 + 2F12σ1σ2     (4) + 2F13σ1σ3 + 2F23σ2σ3 + 2F1σ1 + 2F2σ2 + 2F3σ3 ³1

(5)

KritériumTsai-Wu 
Toto kritérium porušení pro prostorový model [43] lze za-

psat při uvažování stejných předpokladů jako u Hoffmanova 
kritéria pomocí zápisu (4), ve kterém členy F1, F2, F3, F11, F22, 
F33, F44, F55 a F66 polynomu (4) mají tvar uvedený v (5). Členy 
F12, F13 a F23 mají tvar 

.  (6)

Modelování zkušebních těles
V rámci řešení projektu „Rozvoj materiálového modelu 

dřeva pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací 
na výseku prototypu dřevěného schodnicového schodiště“ 
byly provedeny podle ČSN EN 384 [18]  a ČSN EN 408 
[19] zkoušky deseti dřevěných těles z borovice lesní (Pinus 
sylvestris) (obr. 2). Zkoušky čtyřbodovým ohybem probíha-
ly v laboratoři Ústavu stavebnin a zkušebních metod FAST 
VUT v Brně na tělesech, jejichž rozměry 25×25×475 mm 
byly zvoleny podle normy [19]. V průběhu zkoušek bylo ex-
perimentálně stanoveno pro každé zkušební těleso lomové 

Obr. 2. Uspořádání zkoušky podle ČSN EN 408 (a) a zkouška 
dřevěného zkušebního tělesa (b)
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zatížení Flim, maximální svislé posunutí w a objemová hmot-
nost r. Pomocí Flim a w byla podle ČSN EN 408 [19] dopo-
čtena pevnost v ohybu Roh (MOR) a modul pružnosti v ohy-
bu Eoh (MOE). U zkušebních těles byly zjištěny s využitím 
[19], [29] jejich průměrné hodnoty [38], a to Roh = 75,9 MPa, 
Eoh = 12 935,4 MPa a r = 534,1 kg×m–3. Ty byly použity při 
volbě elastických a materiálových konstant použitých v rámci 
numerického modelování metodou konečných prvků.

Dřevo bylo uvažováno jako homogenní, tj. bez rozlišení 
jarního a letního dřeva. Chování dřeva bylo popsáno pomocí 
ortotropního materiálového modelu s uvažováním zakřivení 
letokruhů (válcová ortotropie [36] (obr. 1b) a zanedbáním za-
křivení letokruhů (pravoúhlá ortotropie [36] (obr. 1d). K pre-
dikci porušení  materiálových modelů byla uvažována  krité-
ria maximálního napětí, a to Hoffmanovo a Tsai-Wu. 

Výpočtový model
Ve výpočtovém systému ANSYS verze 14.0 [4] bylo vy-

tvořeno jedenáct trojrozměrných výpočtových modelů zku-
šebních těles (10x válcová ortotropie, 1x pravoúhlá ortotro-
pie). Výpočtové modely byly vytvořeny pomocí prostorových 
konečných prvků typu SOLID45 [1]. Vzhhledem k průběhu 
ohybového momentu v případě namáhání zkušebních těles 
čtyřbodovým ohybem a předpokládanému způsobu poruše-
ní v oblasti mezi působícím zatížením byla zkušební tělesa 
po délce rozdělena na oblasti I až IV (obr. 3a) pro defino-
vání rozměrů konečných prvků. V oblasti I, ve které se ne-
předpokládalo porušení, byla uvažována délka konečných 
prvků 6,25×10-3 m. V oblasti II až IV, ve které se porušení 
zkušebních těles předpokládalo, byla síť konečných prvků 
zhuštěna, nejvíce v oblasti III pod působícím zatížením, kde 
délka konečných prvků byla 2,5×10-3 m. V oblasti II, resp. 
IV, byla uvažována délka konečných prvků 4,16×10-3 m, resp. 
3,18×10-3 m. Délka hrany konečných prvků v příčném řezu 
se pohybovala mezi 1,4×10-3 m, resp. 1,8×10-3 m, v závislos-
ti na průběhu letokruhů. Zatížení, které bylo s přihlédnutím 
k typu výpočtu uvažováno jako přírůstkové s krokem 100 N 
do celkové úrovně zatížení 2 kN působící na zkušební těleso 
a 25 N dále, bylo přepočteno na plošné zatížení a bylo zadáno 
pomocí prostorových konečných prvků typu SURF154 [1].
Pro snížení časové náročnosti výpočtů byly uvažovány syme-

trické okrajové podmínky [17], tj. byly modelovány poloviny 
zkušebních těles velikosti 25×25×237,5 mm (obr. 3). V příč-
ném směru bylo liniově působící zatížení (linie A) roznáše-
no na zkušební tělesa pomocí roznášecí desky (obr. 3) délky 
5×10-3 m a výšky 1×10-3 m.

Chování dřeva bylo u deseti trojrozměrných výpočtových 
modelů zkušebních těles modelováno pomocí válcové orto-
tropie. Příčné řezy těchto modelů uvažovaly průběh letokru-
hů. Při vytváření se vycházelo z průběhu letokruhů na jednom 
ze dvou čelních pohledů zkušebních těles. Obecný kuželovitý 
tvar kmene [34]  i spirálové uspořádání vláken po délce kme-
ne bylo v rámci průběhu letokruhů ve zkušebních tělesech 
zanedbáno. Kmen byl uvažován jako válcové těleso. Průběh 
letokruhů v čele byl nahrazen válcovými plochami a před-
pokládalo se, že mají po délce zkušebních těles konstantní 
křivost. Příčné řezy zkušebních těles uvádí (obr. 4). Pro kaž-
dý konečný prvek byla definována lokální prvková soustava 
souřadnic, ve které byly uvažovány elastické a materiálové 
konstanty. Lokální prvkové soustavy souřadnic konečných 
prvků byly natočeny vzhledem ke globální soustavě souřad-
nic v závislosti na křivosti konečným prvkem modelovaného 
letokruhu a úhlu natočení konečného prvku (obr. 1).

Obr. 4. Idealizovaný průběh letokruhů zjištěný  
z průběhu letokruhů na jednom z čel zkušebních těles

U jednoho výpočtového modelu zkušebního tělesa bylo 
chování dřeva modelováno pomocí pravoúhlé ortotropie. 
Příčný řez tohoto modelu neuvažoval průběh letokruhů (obr. 5) 
a předpokládalo se, že lokální prvkové soustavy souřadnic 
konečných prvků jsou rovnoběžné s globální soustavou sou-

řadnic, resp. s hranami zkušebního tělesa. Toto idealizované 
dřevěné zkušební těleso je označeno jako těleso 0.

Obr. 5. Průběh letokruhů při uvažování chování dřeva pomocí 
pravoúhlé ortotropie

Elastické a materiálové konstanty

V projektu FAST-J-10-21 byl z elastických konstant určen 
pouze modul pružnosti v ohybu Eoh (MOE) a z materiálových 
konstant pevnost v ohybu Roh (MOR). Jiné elastické a materiálové 
konstanty nebyly experimentálně určeny.

Pro potřeby numerické analýzy zkušebních těles s využitím 
ortotropního materiálového modelu dřeva s kritérii porušení 

Obr. 3. Geometrie výpočtového modelu (a) a trojrozměrný model  
v systému ANSYS (b)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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byly proto použity již publikované hodnoty elastických a ma-
teriálových konstant borovice lesní (Pinus sylvestris), které se 
u některých konstant značně liší. Například modul pružnosti 
ve směru vláken EL může mít podle různých zdrojů rozptyl 
od 10 200 MPa [39] až do 16 285 MPa  [10],  [31]. Elastic-
ké a materiálové konstanty byly zvoleny pomocí  [33],  [40],  
[41] a jsou uvedeny v tab. 1, kde fLt, fTt, fRt jsou pevnosti v tahu, 
fLc, fTc, fRc jsou pevnosti v tlaku v materiálových směrech L, T 
a R, fLR, fLT, fRT jsou pevnosti ve smyku, Eoh je modul pružnosti 
v ohybu, Roh je pevnost v ohybu a r je objemová hmotnost. 

Před použitím konstant převzatých z literatury bylo ově-
řeno, zda tyto konstanty lze použít i pro materiál zkušebních 
těles. Ověření bylo provedeno pomocí statistického vyhod-
nocení experimentálně naměřené hodnoty modulu pružnosti 
v ohybu 12 935,4 MPa a hodnoty modulu pružnosti v ohybu 
12 800 MPa, uvedené v  [33],  [40],  [41] a tab. 1. Při statis-
tickém vyhodnocení  [38] bylo provedeno testování, v rámci 
něhož bylo porovnáváno, zda je experimentálně stanovený 
průměr modulu pružnosti v ohybu v rozporu s teoretickou 
hodnotou uvedenou v literatuře. Testování pomocí jedno-
výběrového t-testu  [13] s předpokladem normality posou-
zeným Shapiro-Wilksovým testem  [13] bylo prokázáno, že 
experimentálně stanovený průměr modulu pružnosti v ohybu 
není v rozporu s teoretickou hodnotou uvedenou v literatuře. 
Tímto způsobem byla prokázána možnost použití v literatuře 
uvedeného modulu pružnosti v ohybu, resp. dalších elastic-
kých a materiálových konstant, uvedených v tab. 1, potřeb-

ných k definování ortotropního materiálového modelu dřeva 
a kritérii porušení.

Elastické konstanty v tab. 1 byly ověřeny také s ohledem 
na splnění kritérií (7)  [23],  [24] a (8)  [45], které vyjadřují 
jejich vzájemnou závislost.

L R LR LT T RTE E G G E G> > ≈ > > ,
(7)

L R TE E E>> > , LR LT RTG G G> >> , LR LT RTν ν ν> > . (8)

Tab. 1. Elastické a materiálové konstanty borovice lesní (Pinus 
sylvestris) [MPa] a objemová hmotnost [kg´m–3]

EL ET ER GRT GLT GLR nRT nLT nLR

14 300 545 700 500 800 1 230 0,380 0,040 0,030
fLt fLc fTt fTc fRt fRc fLR fLT fRT

103,0 48,5 3,5 7,6 5,4 5,2 7,5 7,3 2,3
Eoh Roh r

12 800 86 505

Výpočet
Výpočty byly provedeny pomocí uživatelského makra vy-

tvořeného v programovacím jazyku APDL – ANSYS Parame-
tric Design Language  [3]. Vytvořený výpočtový algoritmus 
využívá metodu mutiframe restart  [2], která umožňuje uklá-
dat informace o prováděné analýze v různých částech a kro-

Obr. 6. Pracovní diagramy (F - UY) pro dřevěná zkušební tělesa označená 0 až 10
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cích výpočtu. V případě potřeby lze na uložené řešení navá-
zat. Při výpočtech byl uvažován vliv velkých posunů a rotací 
konečných prvků, tj. geometrická nelinearita.

Při identifikaci porušení konečného prvku pomocí některé-
ho z kritérií porušení byl použit konzervativní přístup popisu 
porušení materiálu  [44], při kterém byl porušený konečný 
prvek z dalšího výpočtu deaktivován.

Výsledky
Při použití všech kritérií porušení, tj. kritéria maximálního 

napětí Hoffmanova a Tsai-Wu, došlo k indikaci počátečního 
porušení dřeva při působení zatížení F = 1,8 kN. Toto počáteč-
ní porušení bylo identifikováno nesplněním podmínek krité-
rií, resp. porušením některých konečných prvků modelujících 
dřevo primárně v tlačené oblasti. Průběh zatěžovacích křivek, 
tj. závislosti svislého posunutí UY bodu B, který byl zvolen 
v polovině rozpětí (obr. 2, obr. 3) na působícím zatížení F, je 
pro všechna analyzovaná zkušební tělesa patrný z obr. 6. Prů-
běh zatěžovacích křivek je doplněn o výsledky experimentál-
ních testů. Je dobře patrné prvotní porušení analyzovaných 
vzorků při působení zatížení o velikosti F = 1,8 kN. Výsledky 
numerického řešení jsou u většiny zkušebních těles v části 
do indikace prvních poruch, tj. do úrovně zatížení 1,8-2,0 kN, 
ve velmi dobré shodě s experimentálně stanovenými křivkami 
zatížení. Při aplikaci dalšího zatížení se projevuje vliv zvo-
leného konzervativního přístupu při modelování porušených 
konečných prvků, které jsou při indikaci porušení z dalšího 
výpočtu vyloučeny. Odlišný průběh numericky stanovených 
křivek zatížení proti experimentálně stanoveným lze upravit 
modifikací chování konečných prvků při porušení, které je 
možné realizovat postupnou změnou tuhosti porušeného prv-
ku nebo použitím obecnějšího materiálového modelu – anizo-
tropně plastického materiálového modelu.

K porušení zkušebních těles, u kterých bylo chování dře-
va modelováno pomocí válcové ortotropie, tj. vzorky 1 až 
10 (obr. 4), došlo při použití všech uvažovaných kritérií po-
rušení při působení zatížení o velikosti F = 2,1 kN. Výjim-
kou bylo pouze zkušební těleso 1 (obr. 6), u kterého došlo 
při uvažování kritéria Tsai-Wu k porušení, resp. nenalezení 
rovnovážného stavu, při působení zatížení F = 2,05 kN. To-
muto zatížení odpovídá i velikost svislého posunutí 9,1 mm, 
která je v porovnání s hodnotami svislého posunutí UY bodu 
B, zjištěných pomocí kritéria maximálního napětí 19,94 mm 

a Hoffmanova kritéria 18,93 mm, výrazně nižší. Uvedené 
hodnoty svislých posunutí pro kritérium maximálního napětí 
a Hoffmanovo kritérium však odpovídají vyššímu zatížení, tj. 
úrovni F = 2,1 kN, při které došlo při uvažování zmíněných 
kritérií k porušení zkušebního tělesa. Při působení zatížení  
F = 2,05 kN vykazuje kritérium Tsai-Wu v případě zkušeb-
ního tělesa 1 podobně jako u ostatních zkušebních těles nej-
více konzervativní výsledky, tj. svislé posunutí UY bodu B 
9,15 mm v porovnání s 10,85 mm pro kritérium maximálního 
napětí a 10,66 mm pro Hoffmanovo kritérium. V porovnání 
s ostatními uvažovanými kritérii porušení byl při použití kri-
téria Tsai-Wu při úrovni zatížení F = 2,05 kN vyloučen z vý-
počtu největší objem porušených konečných prvků v tlačené 
části průřezu zkušebního tělesa 1 v oblasti III a IV (obr. 3). 
Z porovnání svislých posunutí UY bodu B (obr. 7) je patrné, 
že extrémní svislé posunutí vzniká u zkušebního tělesa 1, což 
je způsobeno uspořádáním letokruhů v tlačené části průřezu 
(obr. 4), kde lokální prvková soustava souřadnic konečných 
prvků je natočena tak, že lokální tangenciální souřadnicová 
osa T je svislá a lokální radiální souřadnicová osa R vodorov-
ná. U žádného ze zkušebních těles 2 až 10 nejsou tak nepříz-
nivě letokruhy uspořádány.

K porušení zkušebního tělesa 0, u kterého letokruhy mo-
delovány nebyly a chování dřeva bylo popsáno pomocí pra-
voúhlé ortotropie (obr. 5), došlo také v případě všech kritérií 
porušení při působení zatížení F = 2,1 kN. 

Porovnání numericky získaných výsledků posunutí UY 
bodu B v polovině rozpětí (obr. 3) při působení zatížení 
F = 2,1 kN je uvedeno v obr. 7. Z grafického porovnání vý-
sledků vyplývá, že nejvíce konzervativní výsledky při uvažo-
vání chování dřeva modelovaného pomocí válcové ortotropie, 
tedy nejnižší hodnoty svislého posunutí UY bodu B, vznikají 
v případě použití kritéria porušení Tsai-Wu. Naopak, nejvyš-
ších hodnot svislého posunutí UY bodu B je dosaženo ve vět-
šině případů při použití kritéria maximálního napětí. Rozdíl 
mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou svislého posunutí UY bodu 
B v závislosti na použitém kritériu porušení se pohybuje v in-
tervalu 5,3-15,2 %. Pouze u zkušebních těles 9 a 10 je rozdíl 
28,6 %, resp. 27,9 %. Tyto rozdíly ukazují vliv nezohlednění 
vzájemné vazby mezi normálovými složkami napětí ani mezi 
složkami normálových a smykových napětí.

Hodnoty svislého posunutí UY bodu B jsou při zanedbání 
vlivu letokruhů a chování dřeva popsaného pomocí pravoúhlé 
ortotropie (těleso 0) vyšší než při uvažování vlivu letokruhů, 

Obr. 7. Svislé posunutí UY bodu B v polovině rozpětí při porušení zkušebních těles
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tedy popisu chování dřeva pomocí válcové ortotropie (obr. 7) 
Rozdíl mezi svislým posunutím UY bodu B tělesa 0 a průměr-
ným svislým posunutím UY bodu B, zjištěným pomocí těles 1 
až 10, je v případě kritéria maximálního napětí 7,3 %, Hoffma-
nova kritéria ve 3D 13,4 % a kritéria Tsai-Wu ve 3D 19,5 %.

Závěr
Prezentované výsledky umožnily vzájemně porovnat pří-

stupy, při nichž je chování dřeva popsáno pomocí ortotropní-
ho materiálového modelu s uvažováním zakřivení letokruhů, 
tj. válcovou ortotropií, a zanedbáním zakřivení letokruhů, tj. 
pravoúhlou ortotropií, při využití neinteraktivního kritéria po-
rušení (kritérium maximálního napětí) a interaktivních kritérií 
porušení (kritéria Hoffmanovo a Tsai-Wu).

Numerickým prostorovým modelováním a analýzou deseti 
dřevěných zkušebních těles z borovice lesní (Pinus sylvestris) 
bylo zjištěno, že konzervativnější výsledky vznikají při použití 
válcové ortotropie než pravoúhlé ortotropie. Použití pravoúhlé 
ortotropie je tedy při návrzích dřevěných prvků na straně bez-
pečné. Rozdílné výsledky jsou ovlivněny také typem kritéria 
porušení. Konzervativní výsledky poskytuje ve většině analy-
zovaných případů použití interaktivního kritéria porušení Tsai-
-Wu. Naopak, nejvyšších hodnot je dosaženo při použití nein-
teraktivního kritéria, tj. kritéria maximálního napětí. 

Je zřejmá velmi dobrá shoda mezi experimentálními vý-
sledky testů dřevěných zkušebních těles a výsledky jejich 
numerického modelování do indikace prvních poruch. Při 
aplikaci dalšího zatížení dochází již k odchylkám mezi ex-
perimentálními testy a numerickým modelováním. Tyto od-
chylky jsou způsobeny zvoleným konzervativním přístupem 
při modelování porušených konečných prvků, které jsou při 
indikaci porušení z dalšího výpočtu vyloučeny. Větší shody 
lze dosáhnout postupnou změnou tuhosti porušeného prvku 
nebo použitím obecnějšího materiálového modelu, např. an-
izotropně plastického materiálového modelu. 

Popsaný postup modelování dřeva pomocí válcové a pra-
voúhlé ortotropie s kritérii porušení autor použil k identifikaci 
kritických míst dřevěného segmentového schodiště s jedno-
stranně zavěšenými stupni  [37],  [38] v rámci řešení projektu 
MPO ČR IMPULS, r. č. FI-IM2/053 „Výzkum a vývoj nové 
generace schodišť do bytových a občanských objektů“.

Článek vznikl za podpory projektů specifického výzkumu 
VUT v Brně reg. čísla FAST-J-10-21 a FAST-S-13-2085.
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Úvod
Legislativní požadavky na zajištění stavebních objektů 

proti účinkům hlubinného dobývání nerostů upravuje v Čes-
ké republice zákon č. 44/1988 Sb. [1] a zákon č. 183/2006 Sb. 
[2]. Způsob však není zákonem předepsán, neboť závisí 
na intenzitě povrchových projevů hlubinného dobývání, tedy 
na rychlosti, spojitosti a způsobu přetváření povrchu poddo-
lovaného území a na konstrukčním uspořádání povrchového 
objektu. Návrh stavebního díla musí respektovat dynamiku 
přetváření terénu a citlivost zvoleného konstrukčního řešení 
objektu na tyto dynamické účinky. 

Základním podmínkou eurokódu (EC) je zajištění návrhu 
a provedení konstrukce tak, aby po celou dobu návrhova-
né životnosti odolala zatížení a vlivům, které na ni mohou 
v průběhu provádění a následného užívání působit, a sloužila 
návrhovanému účelu. Návrh se provádí podle mezních stavů 
únosnosti a mezních stavů použitelnosti, které je nutné vztáh-
nout k předpokládaným návrhovým situacím. Konstrukce 
musí splňovat kritéria únosnosti, použitelnosti, trvanlivosti 
a musí být provedena hospodárně. Jednotlivé požadavky však 
mnohdy implikují protichůdná konstrukční řešení. Problema-
tiku poddolovaného území a příslušný návrh konstrukce však 
soubory eurokódu neřeší.

Konstrukční zásady návrhu
Předpokladem zajištění dostatečné odolnosti objektu pro-

ti důlním vlivům je nezbytné dodržet několik konstrukčních 
zásad. Objekt musí mít jednoduchý půdorysný tvar, tedy nej-
lépe kruhový, mnohoúhelníkový nebo čtvercový. Nevhodné 
jsou tvary jakkoli půdorysně zalomené nebo s vystupujícími 
částmi, u kterých vlivem vodorovného poměrného přetvoře-
ní terénu dochází ke značnému smykovému namáhání kon-
strukce, případně ke vzniku poruchy.

Z hlediska zakládání objektu je pak nezbytné, aby hloub-
ka tohoto založení byla co nejmenší, ovšem za předpokladu 
splnění nutné podmínky EC 1992, tedy založení objektu v ne-
zámrzné hloubce. Důvodem je eliminace zvýšeného zemního 
tlaku působícího na základové konstrukce, který může dosáh-
nout v závislosti na poměrném vodorovném přetvoření terénu 
a složení základové půdy hodnoty pasivního zemního tlaku. 
Velikost zemního tlaku v závislosti na hloubce založení je 

patrná z obr. 1a. Ke zvýšenému zemnímu tlaku rovněž do-
chází u výškových přechodů podzemních částí objektu, jak je 
tzřejmé z obr. 1b. Objekt, resp. každý dilatační celek, je nutné 
zakládat v jedné výškové úrovni. U částečně podsklepených 
objektů, vystupujících jímek či šachet je pak nutné tyto kon-
strukční části oddělit kluznými reologickými spárami.

Z hlediska omezení vlivu důlní činnosti na stavební objek-
ty je pak nejúčinnějším opatřením rozdělení objektu na menší 
dilatační celky co nejmenších půdorysných rozměrů. Účinky 
vlivu důlní činnosti ani vodorovného poměrného přetvoření 
terénu nejsou lineární funkcí délky objektu (obr. 2).

Z uvedených zásad pak logicky vyplývá doplňující po-
žadavek na minimalizaci půdorysné plochy základových 
konstrukcí (snížení smykových napětí v základové spáře) 
a provádění zásypů bočních stěn základů a podzemních čás-
tí objektů materiálem s nízkými pevnostními a přetvárnými 
charakteristikami (snížení smykových napětí na bočních plo-
chách), případně provádění zemních kompenzačních rýh.

Důlní vlivy způsobují přetváření terénu a jeho spojité a mnohdy nespojité deformace. Tyto deformace jako nepřímá 
zatížení pak namáhají základové konstrukce. V článku jsou uvedeny hlavní zásady návrhu omezující tyto důlní účinky 
a variantní přístup ke stanovení smykových napětí v kontaktní spáře. Z uvedených postupů pak vyplývá závislost smy-
kového napětí na maximální délce objektu nebo dilatačního celku.  

Foundation structure’s shear stresses due to mining

Mining influences cause strain and continuous and often discontinuous deformations of the terrain. Then, as indirect 
load, these deformations act on the foundation of the structure. The article presents the main design principles limiting 
the influence of mining effects and introduces an alternative approach to determining the shear stress in the contact 
joint. These procedures show the dependence of shear stress on the maximum length of the structure or on the maxi-
mum length of the expansion section of the structure.

Obr. 1.  Zvýšený zemní tlak od poměrného vodorovného přetvoření
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Smyková napětí
Vzdoruje-li základ díky konstrukčnímu uspořádání vodo-

rovné deformaci terénu, pak napjatost zeminy pod základem 
způsobí vznik vodorovných smykových napětí. S rostoucí 
napjatostí narůstá i smykové napětí, a to až do okamžiku pře-
kročení smykové pevnosti, kdy dochází k prokluzu a nárůs-
tu vodorovné deformace terénu. V závislosti na přetvárných 
charakteristikách a reologických vlastnostech zeminy dochází 
k tomuto prokluzu buď v kontaktní ploše základu a zeminy, 
tedy základové spáře, nebo těsně pod ní.

Luetkensův přístup
V kontaktní spáře se předpokládá smykové napětí [3] (obr. 3)

xx στ
3
2

= (1)

a smyková síla

∫=
gL

x
xxx xbT dτ . (2)

Maximální smyková síla je pak pro konstantní kontaktní na-
pětí a konstantní šířku základu rovna

xLbT τ5,0max = ,

kde L = 2Lg.

Výpočet smykové síly je konzervativní. Velikost tahové 
síly neodpovídá skutečným konstrukcím ve skutečných pod-

mínkách zakládání. Konstrukce jsou navrhovány nehospo-
dárně.

Přístup Wasilkowského 
Vychází z deformovatelného pružného poloprostoru, které-

mu je tuhým základem šířky b a délky L bráněno v protažení, 
čímž dochází ke vzniku smykového napětí. Účinek základu, 
způsobující odpor proti deformaci podloží, se ovšem uplatňu-
je pouze v tloušťce a tlumicí vrstvy (obr. 4).

Největší smykové napětí  pod okrajem základu (obr. 5) 
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v pružněplastické oblasti pod základem je smyková síla (obr. 5)
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Uvedená metoda podle Wasilkowského je použitelná pro 
konstrukce v reálných podmínkách při dostatečně malých 
šířkách základových konstrukcí. Při řešení širokých základo-
vých konstrukcí jsou pro dimenzování získány příliš vysoké 
hodnoty smykových napětí.

Současný přístup
Hloubka tlumicí vrstvy byla odvozena [5], stanoví se ze 

vztahu

                  a = 0,75L0,56 (1 – e–0,94b 0,53 
).  (5)

Za předpokladu, že smykové napětí pod základem nepře-

Obr. 2. Smyková síla jako funkce délky objektu

Obr. 4. Účinek tlumicí vrstvy podle Wasilkowského, metoda 1

Obr. 5. Průběh smykových napětí podle Wasilkowského, metoda 1
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kročí smykovou pevnost, kdy pro smykovou sílu platí

( ) 



 +++−−= 222222

2
1

4
axaaLaxL

a
UbT ggx , (6)

kde U je parametr závislý na kontaktním napětí v základové 
spáře, šířce základu a vlastnostech zeminy dle [4], [5], [6], 
[7], [8].

Smykové napětí v základové spáře tx (obr. 6) vzrůstá od tě-
žiště vodorovných sil v základech směrem k okrajům základů 
podle vztahu

( ) oedeigxx Eηεεµβτ ε −= max , (7)

kde h je součinitel závislý na šířce základu, velikosti kontakt-
ního napětí a druhu základové půdy, bx je spojitá funkce prů-
běhu smykových napětí.

Návrhové parametry přetvoření terénu vstupují do výpočtů 
prostřednictvím charakteristických přetvoření násobených 
korekčními součiniteli m a součinitelem h. Hodnoty součini-
telů m jsou tabelovány pro délky dilatačního celku do 15 m, 
do 30 m a více než 30 m. Jak je patrné, v bodech dělících pří-
slušné délkové intervaly dochází k umělé nespojitosti funk-
ce přetvoření. Tomuto jevu je možné zabránit užitím spojité 
funkce pro vlastní popis korekčních součinitelů m. S výhodou 
lze pro poměrná vodorovná přetvoření užít vztahu závislého 
na poloměru plné účinné plochy r  

2

3
11 






−=

r
L
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a pro naklonění vyvolaná posunem terénu pak
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−=
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L
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Závěr
Pro zjednodušení výpočtu by bylo vhodné stanovit ma-

tematickou závislost součinitele η na kontaktním napětí 
v základové spáře, na šířce základu, hloubce tlumicí vrstvy 
a soudržnosti zeminy, neboť diskrétní hodnoty součinitele ne-
respektují spojité změny těchto vstupních parametrů. Touto 
problematikou se kolektiv autorů v současnosti zabývá.
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