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Vážené studentky a vážení studenti doktorského studia, 

vážení hosté, 

je mi velkou ctí Vás přivítat na letošním ročníku konference studentů doktorského studia, která již 25 let nese 
název JUNIORSTAV. 

Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě 
studia nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 

Hlavním cílem konference je umožnit prezentaci výsledků výzkumné práce mladým a perspektivním vědeckým 
pracovníkům a naučit je tak kvalitně prezentovat své názory a výsledky. 

Budu velmi rád, když se všem účastníkům této konference podaří navázat vzájemnou spolupráci v oblasti vědy 
a výzkumu. Myslím si, že společné výzkumné týmy mladých vědců mohou poté usilovat o zahraniční projekty 
apod. 

Přeji Vám, aby se konference vydařila a těším se, že se příště potkáme na podobných konferencích a kongresech 
ve světě. 
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Vážené studentky a vážení studenti doktorského studia, 

vážení hosté, 

dovolte mi, prosím, připojit se k úvodnímu slovu děkana Fakulty stavební Vysokého učení technického 
v Brně a přivítat vás na jubilejním 25. ročníku konference Juniorstav. 

Pravidelné uspořádání této konference je pro fakultu jednou z jejich dlouhodobých priorit. Považujeme 
za velmi důležité, abyste jako studenti doktorského studia měli možnost prezentovat výsledky svých 
odborných aktivit, jako například projektů specifického vysokoškolského výzkumu, také na domácí 
půdě před svými kolegy a partnery z praxe. Máte tak k dispozici odrazový můstek pro zapojení do 
dalších projektů základního a aplikovaného výzkumu a prezentaci jeho výsledků na dalších konferencích 
v tuzemsku a zejména v zahraničí. 

Fakulta jako taková bude v následujících letech usilovat o další zvýšení odborné úrovně konference tak, 
aby její obsah korespondoval se stále se zvyšujícími požadavky, které výzkumná sféra klade na skutečně 
kvalitní výsledky. 

Budeme rádi, pokud účast na této konferenci povede k prohloubení všech odborných aktivit a navázání 
nových odborných kontaktů, které budete schopni využít v následujících letech ve své práci, a pokud 
budete na účast na konferenci vzpomínat jen v dobrém. 
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STANOVENÍ RIZIK NEODBORNÝCH STAVEBNÍCH 
ÚPRAV STAVEB LIDOVÉ ARCHITEKTURY 

A MOŽNOSTI JEJICH PŘEDCHÁZENÍ – REŠERŠE 

RECOGNITION OF RISKS OF UNPROFESSIONAL BUILDING 
RECONSTRUCTIONS OF VERNACULAR ARCHITECTURE 
AND POSSIBILITIES OF THEIR PREVENTION – A REVIEW 

Dominika Výšková*,1, Michaela Kostelecká1, Daniela Bošová1 

*dominika.vyskova@cvut.cz 
1ČVUT v Praze, Fakulta architektury, Ústav stavitelství II, Thákurova 9, 160 00, Praha 6 

Abstrakt 
Neodborné zásahy do konstrukce lidových staveb mohou vést ke ztrátě autentických konstrukcí tradičního 
stavitelství, ztrátě památkově hodnotného architektonického výrazu objektu, ale také ke zhoršení vnitřního 
mikroklimatu objektu, které může ohrožovat zdraví jeho obyvatel. Příspěvek se zaměřuje na rešerši literatury 
týkající se dané problematiky a hledání východisek pro další směřování výzkumu. Cílem práce je rozpoznání 
a popsání rizik, která hrozí při nekoncepčních nebo dílčích stavebních úpravách staveb lidové architektury 
a hledání nástrojů pro předcházení vzniku problematických stavebních úprav. 

Klíčová slova 
Lidová architektura, památková péče, stavební úpravy, architektonický výraz, rizika 

Abstract 
Unprofessional interventions in the construction of vernacular buildings can lead to the loss of authentic structures 
of traditional architecture, the loss of the characteristic traditional expression of the building, but also to the 
deterioration of the internal microclimate of the building, which can endanger the health of its inhabitants. The 
paper focuses on a literature research and the search for a basis for further research development. The aim 
of the paper is to identify and describe the risks that are posed by unprofessional or partial building 
reconstructions of vernacular architecture and to seek tools for preventing problematic building adaptations. 

Keywords 
Vernacular architecture, monument care, building adaptations, architectural character, risks 

1 ÚVOD 

Cílem práce je rozpoznání rizik, která hrozí při nekoncepčních, dílčích nebo jinak nepromyšlených stavebních 
úpravách staveb lidové architektury a návrh nástrojů, které je možno použít k prevenci destruktivních stavebních 
zásahů do památkově hodnotných objektů. Je důležité se tímto tématem zabývat, jelikož nahodilými stavebními 
úpravami rychle přicházíme o hodnotné historické prvky u těch staveb lidové architektury, které nemají status 
kulturní památky a nevztahuje se na ně právní ochrana. Zároveň s tím dochází často ke zhoršení vnitřního 
mikroklimatu užívané stavby, které může potenciálně ohrožovat zdraví jeho obyvatel. 

Množinou staveb, kterých se problematika příspěvku týká, je skupina staveb lidové architektury bez právní 
ochrany, kterou vybraným objektům zaručuje památkový zákon [1] prohlášením za kulturní památku. Výběr staveb 
není omezen obdobím vzniku, ale předpokládá se, že nejpočetnější skupina staveb bude pocházet z přelomu 
19. a. 20. století. 

Řešená problematika stojí na poznatcích získaných v oboru památkové péče, dokumentace venkovských 
staveb, stavebně-historického průzkumu a stavební fyziky. 

Základní přehled hodnot historických staveb uvedl v roce 1903 Alois Riegel ve své teoretické práci Moderní 
památková péče [2]. Z těchto principů vychází památková péče dodnes. V roce 1916 vydává Max Dvořák ve své 
publikaci Katechismus památkové péče [3] soubor pravidel pro etické zacházení s historickými stavbami. V dnešní 
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době řadu doporučení pro obnovu historických staveb vydává Národní památkový ústav (dále NPÚ). Metodiky, 
které se zabývají řešenou problematikou jsou následující: Metodika dokumentace lidové architektury: 
certifikovaná metoda [4], Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel [5]. Dalšími publikacemi, které 
vydalo NPÚ a zabývají se obnovou historických staveb, jsou tyto: Projektování obnovy stavebních památek [6] 
a Obnova okenních výplní a výkladců [7]. 

O dokumentaci staveb lidové architektury a její roztřídění dle typologie a regionu se zasloužil Václav Mencl, 
který v roce 1980 publikoval knihu Lidová architektura v Československu [8]. Na plošný průzkum lidové 
architektury navázal Jan Pešta. Například o regionu Západních Čech se zmiňuje ve III. díle své pětidílné publikace 
Encyklopedie českých vesnic [9]. 

Stavebně-historickému průzkumu lidových staveb se dlouhodobě věnuje Jiří Škabrada. Přehled o základních 
způsobech tradiční výstavby se můžeme seznámit v jeho knize Konstrukce historických staveb [10]. Další 
doporučující publikací je jeho kniha Vesnické stavby a jejich úprava [11].  

Problematice obnov historických budov z hlediska stavebně-technického a se zaměřením na stavební fyziku se 
věnuje Společnost pro technologie ochrany památek (dále STOP) [12]. 

Zejména relativní vlhkosti vzduchu v interiéru se věnovali autoři Miroslav Černý a Miloslav Němeček 
v metodice NPÚ Mikroklima v historických interiérech [13]. Publikace se zaměřuje na vysvětlení principů, za 
kterých dochází ke zvýšené relativní vlhkosti vzduchu v interiéru historických objektů. 

2 METODOLOGIE 

Práce se nachází ve své počáteční fázi. V následujícím odstavci je představena kombinace metod, které budou 
použity k prozkoumání řešené problematiky. 

Předmětem výzkumu jsou stavby lidové architektury, které nemají právní ochranu. Výzkum vychází 
z předpokladu, že i lidové stavby, které nemají právní ochranu, mají kulturní hodnotu, a proto je potřeba jim 
věnovat pozornost. Cílovou skupinou výzkumu jsou vlastníci lidových staveb, starostové obcí a v neposlední řadě 
také projektanti. 

Pro ověření aktuálnosti řešeného tématu bude proveden průzkum lidových staveb v rámci jedné vesnice, která 
bude popsána jako případová studie. Na základě průzkumu budou objekty lidové architektury systematicky tříděny 
do následujících skupin: 

• lidové stavby dochované bez novodobých stavebních úprav, 
• lidové stavby dochované s malým rozsahem novodobých stavebních úprav, 
• lidové stavby dochované s velkým rozsahem novodobých stavebních úprav, 
• lidové stavby s minimálním rozsahem dochovaných autentických konstrukcí. 

Reprezentativní vzorek z uvedených skupin bude podroben analýze a bude mezi sebou porovnáván na základě 
kritérií, která budou hodnotit: 

• kulturní a památkovou hodnotu stavby, 
• kvalitu stavebních úprav z hlediska architektonického výrazu stavby, 
• uživatelský komfort stavby, 
• vliv stavebních úprav na vnitřní mikroklima. 

Na základě analýzy a porovnávání budou vybrány objekty, které budou sledovány podrobněji a budou sloužit 
jako případové studie. Ve vybraných objektech bude sledována kvalita provedených stavebních úprav, proměna 
mikroklimatu vlivem stavebního zásahu a detekování případných projevů degradace stavební konstrukce. 

Metody, které budou pro sledování případových studií využívány: 

• fotodokumentace objektů, 
• časosběrná fotodokumentace objektů, 
• průzkum objektu na místě, 
• měření CO2 v interiéru staveb, 
• dotazníkové šetření provedené s vlastníky objektů. 

3 VÝSLEDKY 

V následujících odstavcích jsou popsána rizika, která s sebou stavební úpravy lidových staveb nesou. Jsou 
rozdělena na úpravy, jež vedou ke ztrátě autentického architektonického výrazu budovy a na rizika, jež mohou 
působit negativně na stavebně-technickou stránku konstrukce nebo ohrožovat zdraví uživatelů stavby. 
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Rizika ztráty architektonického výrazu 

Při obnově památek historického stavebního fondu je nutno řídit se zásadami památkové péče. Jedná se o zásady 
zachování autenticity stavebních konstrukcí, respektování vývojové vrstevnatosti díla, zásadu celistvé interpretace 
stavebního díla, zásadu věrohodnosti ztvárnění a zásadu kontextuálního přístupu [6]. V reakci na současné 
požadavky na energetickou úsporu na vytápění a chlazení budov dochází k nepromyšleným úpravám staveb lidové 
architektury. Tento fakt navíc zhoršuje pestrá nabídka stavebního trhu. Vlastník stavby je tak přímo stavebním 
trhem motivován vybírat stavební prvky a materiály čistě dle svého osobního vkusu. Níže jsou popsány důsledky 
častých stavebních zásahů, které jsou z hlediska památkové péče nežádoucí a vedou ke ztrátě charakteristického 
architektonického výrazu stavby: 

 
Zateplení fasády: 

• ztráta původní štukové výzdoby fasády, 
• ztráta původního výrazu domu v případě zateplení fasády (zejména u staveb z režných cihel), 
• změna půdorysné pozice osazení oken za líc fasády, 
• změna detailu navazování fasády na okraj střechy. 

Náhrada původních oken: 

• náhrada nerespektuje původní způsob členění oken sklodělícími příčkami, 
• změna pozice oken vůči líci fasády (okna utopená za lícem fasády), 
• změna materiálu (náhrada dřevěných oken za plastová), 
• změna způsobu otevírání křídel (typicky pro lidové stavby nevhodný způsob výklopného otevírání), 
• změna původní barevnosti oken, 
• nahrazování původních prvků kování (původní olivy, závěsy, háčky, dorazy). 

Střešní krytina: 

• nevhodně zvolený typ střešní krytiny, 
• změna detailu ukončení střechy při provedení nadkrokevní izolace. 

Uvedený výčet není kompletní a bude rozšiřován a systematizován v dalších etapách fáze výzkumné práce. 

Rizika spojená s negativními důsledky působícími na zdraví obyvatel 

Hlavní rizika spojená se stavebními úpravami jsou změna vnitřního mikroklimatu. Změna vnitřního mikroklimatu 
stavby se v důsledku zateplení fasády a výměny oken za nová okna s těsněním může projevit těmito způsoby: 

• zvýšení koncentrace CO2 v místnosti, 
• zvýšení měrné vlhkosti, která může vést k tvorbě plísní. 

Hygienický limit koncentrace CO2 v místnosti je stanoven v §11 Vyhlášky o technických požadavcích 
na stavby [14]. Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm (parts per million). 
Na porovnání koncentrace CO2 se zaměřil příspěvek ve sborníku z 41. konference z roku 2019 zaměřené na téma 
sanace a rekonstrukce staveb [15]. Autoři porovnávali mikroklimatický režim v ložnicích domů s dobou vzniku 
v 60. letech 20. století, přičemž jeden z nich prošel zateplením a výměnou oken za nová plastová s trojsklem. 
Autoři docházejí k závěru, že při zavřených oknech a dveřích dochází při pobytu osob během jedné noci 
k překročení hygienického limitu dokonce v obou zkoumaných případech. 

Rizika spojená s degradací stavební konstrukce 

U lidových staveb je možné se ve většině případů setkat s degradací vlivem působení biologických škůdců. 
Příčinou je opět nadměrná vlhkost, která vytváří příznivé podmínky pro vznik napadení biologickými škůdci, 
kterými jsou plísně, dřevokazný hmyz a dřevokazné houby [16]. Rizikové se tedy opět jeví ty stavební úpravy, 
které zvyšují měrnou vlhkost interiéru a následně hmotnostní vlhkost dřevěných prvků. Kromě vnějšího zateplení 
v kombinaci s osazením nových oken s těsněním se může jednat o provedení nevhodné nášlapné vrstvy podlahy 
s vysokým difúzním odporem, která zabraňuje pronikání vodní páry [16]. Důsledky zvýšené měrné vlhkosti 
v interiéru jsou následující: 

• degradace dřevěných stropních trámů, 
• hniloba zhlaví stropních trámů v místě jejich uložení, 
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• napadení dřevěných prvků krovu biologickými škůdci, 
• degradace dřevěných prvků podlahy pod nevhodnou nášlapnou vrstvou. 

4 DISKUZE 

Limitem výzkumu se může stát neochota vlastníků jednotlivých staveb spolupracovat s autorem výzkumu. 
V takovém případě by se musel výzkum omezit na data, jež je možná získat pouze pozorováním z exteriéru staveb. 
Takovým podmínkám by musely být přizpůsobeny i metody práce. 

Dalšími jevy, jež bude nutné ve výzkumu zohlednit, budou různé druhy konstrukcí lidových staveb a způsob 
využívání. Jiné charakteristické rysy budou platit pro zděné stavby omítané, jiné pro stavby z režných cihel, jiné 
pro stavby s dřevěnou konstrukcí. Na vnitřním mikroklimatu se pak bude odlišně projevovat způsob užívání staveb, 
a to zejména rozdíl mezi užíváním staveb k trvalému bydlení a rekreačním účelům. 

5 ZÁVĚR 

Práce analyzuje a systematizuje poznatky ze stavební praxe a propojuje je do nového vztahu. Cílovou skupinou, 
které by měl výzkum sloužit, jsou vlastníci jednotlivých lidových staveb. Investoři, kteří stavební úpravy realizují 
svépomocí bez návrhu od architekta, by měli být poučeni o negativních důsledcích nekoncepčních stavebních 
úprav a měli by mít možnost o této problematice získat jednoduše informace. Cílem této práce je tedy poskytnout 
základní přehled o možných negativních důsledcích stavebních zásahů. 

V další části výzkumu je potřeba se zaměřit na hledání nástrojů, které je možno využít k předcházení 
nepromyšlených stavebních úprav. Ve své konečné podobě by výzkum měl nabídnout nástroje, které bude možné 
ve stavební praxi využít pro prevenci vzniku nevhodných stavebních úprav. 

Poděkování 

Článek vznikl díky podpoře RVO15000 Ústavu stavitelství II, FA, ČVUT v Praze. 
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Abstrakt 
Návrh konstrukcí s požárně dělící funkcí je nutné řešit, stejně jako u jiných staveb, i v konstrukčních systémech 
dřevostaveb, a to s ohledem na poměrně přísné normativní požadavky. Odolnosti dřevěných konstrukcí vůči 
účinkům vysokých teplot a požáru je možné docílit několika způsoby. Jedním z principů ochrany je zapouzdření 
pomocí nehořlavých materiálů na exponovaném povrchu dřevěné konstrukce. Tyto materiály chrání dřevěné prvky 
v konstrukci a oddalují dobu jejich vzplanutí. Pro dosažení odolnosti konstrukce lze využít řadu nehořlavých 
deskových materiálů s požadovanou třídou reakce na oheň. Článek je zaměřen na ověření požární odolnosti 
konstrukce lehké rámové dřevostavby s užitím cementovláknitých obkladových nehořlavých materiálů. 

Klíčová slova 
Cementovláknitá deska, rámová dřevostavba, požární odolnost, nehořlavé opláštění, protipožární ochrana 

Abstract 
The design of structures with a fire separation function must be solved also in the systems of timber buildings, 
with respect to relatively strict normative requirements. The resistance of timber structures to the effects of high 
temperatures and fire can be achieved in several ways. One of the principles of protection is an encapsulation of 
structures using non-combustible materials on the exposed timber surface. These materials protect wooden 
elements in the structure and delay the ignition time. The required fire resistance can be achieved by board 
materials with a required fire response class. The article is focused on verifying the fire resistance of the structure 
with a light timber frame and cement fibre board non-combustible claddings. 

Keywords 
Cement fibre board, timber frame structure, fire resistance, non-combustible cladding, fire protection 

1 ÚVOD 

Při navrhování konstrukcí dřevostaveb je nutné klást důraz na řešení těchto objektů v kontextu požárně 
bezpečnostního řešení. Jednotlivé požadavky jsou dány normami a jejich úkolem je především zajištění včasné 
evakuace a bezpečnosti osob v budově v případě požáru. Těchto požadavků je nutné docílit, jak dispozičním 
řešením objektu s ohledem na celkovou kapacitu, tak dostatečnou odolností navržených konstrukcí vůči účinkům 
vysokých teplot. 

Konstrukce s hořlavými prvky mohou být z hlediska požární bezpečnosti zatříděny do kategorie druhu 
konstrukční části DP3 (v požadované době požární odolnosti zvyšují intenzitu požáru) případně při splnění 
požadavků také do kategorie DP2 (v požadované době požární odolnosti nezvyšují intenzitu požáru a jsou splněny 
požadavky na jednotlivé materiály z hlediska třídy reakce na oheň a jejich umístění v konstrukci dle 
ČSN 73 0810) [1]. Tato kategorizace je na území České a Slovenské republiky normativně zakotvena 
a představuje tak zásadní limity a přísnější kritéria při posuzování dřevostaveb na účinky požáru. Certifikace 
konstrukcí s novými materiály je v mnoha případech řešena na základě výsledků požárních zkoušek s určením 
celkové požární odolnosti konstrukce. 

Teplota žhnutí se podle druhu dřeva pohybuje v rozmezí 200 °C až 300 °C [1]. S hořením dřeva se také pojí 
změny v mechanických a fyzikálních vlastnostech tohoto materiálu [2]. Během hoření se na povrchu dřeva tvoří 
vrstva nespáleného uhlíku (zuhelnatělá vrstva dřeva) bránící dalšímu tepelnému rozkladu dřeva. Tato zuhelnatělá 
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vrstva má nulovou pevnost a rozhraní dřevní hmoty a vrstvy uhlíku je dáno teplotou okolo 300 °C [3], [4]. Při 
řešení otázky požární odolnosti dřevostaveb hrají významnou roli konstrukce zatříděné do druhu konstrukční části 
typu DP2, jakožto hořlavý konstrukční prvek chráněný nehořlavými materiály. U tohoto typu konstrukční části 
není dosaženo teploty vzplanutí u žádného z použitých stavebních materiálů (viz výše 300 °C pro dřevěné 
materiály). Při ochraně dřevěných konstrukcí je tak cílem dosažení tohoto druhu DP2 pomocí zapouzdření dřevěné 
konstrukce v nehořlavých obkladových materiálech. Dřevostavby s konstrukcemi druhu DP2 pak mohou 
dosahovat vyšších požárních odolností. Při současném splnění dalších požadavků lze snadněji docílit požární 
uzavřenosti dané skladby, na základě čehož lze značně snížit odstupovými vzdálenostmi vymezený požárně 
nebezpečný prostor stavby. Pro tyto účely se v systémech suché výstavby používá především obkladových 
materiálů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek. Kompozitní desky s cementovou matricí představují další 
možnosti opláštění dřevěného rámu konstrukce. Do těchto druhů desek se především řadí cementotřískové desky 
(obvykle s třídou reakce na oheň B, případně pak A2) a desky cementovláknité (s třídou reakce na oheň dosahující 
až A1). U cementovláknitých desek dochází při delším časovém působení teplot okolo 300 °C k rozkladu 
cementové matrice a poškození výztužných vláken. K rapidnějšímu rozkladu a destrukci desky pak dochází 
s dalším nárůstem teplot okolo 400 až 500 °C [5]. 

Článek zmiňuje výsledky experimentálního průběhu zkoušky konstrukce s dřevěným rámem a opláštěním 
z nehořlavých cementovláknitých desek vystavených účinkům vysokých teplot při požární situaci. 

2 METODOLOGIE 

Materiály a konstrukce 

Experimentální testování požární odolnosti bylo provedeno na stěnové konstrukci dřevostavby. Konstrukce byla 
provedena z dřevěných smrkových profilů o průřezových rozměrech 60 × 100 mm. Osové vzdálenosti dřevěných 
prvků ve středních polích byly 625 mm a celkový rozměr testovaného vzorku byl 1 300 × 2 300 × 120 mm. 
Rámová dřevěná konstrukce byla opláštěna deskami na bázi cementu a organických výztužných vláken 
s buničinou a perlitem. Desky jednovrstvého opláštění byly voleny s tloušťkou 10 mm o formátu 650 × 1 150 mm. 
Výrobcem udávaná hodnota objemové hmotnosti desek je 1 650 kg∙m-3 s obsahem organických látek max. 9 % 
hmotnosti desky. Desky byly mechanicky kotveny do dřevěného rámu pomocí systémových vrutů a spoje 
jednotlivých desek byly vyplněny polyuretanovým lepidlem vhodným pro lepení spojů desek na cementové bázi. 
Desky byly přitlačeny těsně k sobě se vzniklou vyplněnou spárou do 1 mm. Mezery mezi dřevěnými prvky byly 
vyplněny minerální vláknitou izolací (s třídou reakce na oheň A1) s tloušťkou 100 mm. Schématické znázornění 
konstrukce je zobrazeno na Obr. 1 níže. 

 

Obr. 1 Schématické znázornění testované konstrukce. 

Na základě popisu v úvodu a normové definice [1] lze u výše znázorněné konstrukce předpokládat zatřídění 
do druhu konstrukční části DP2. S touto počáteční klasifikací byla skladba zkoušena do doby porušení spodní 
exponované vrstvy opláštění. Po poškození spodní vrstvy cementovláknitých desek byla konstrukce dále zkoušena 
se zatříděním jako konstrukční část druhu DP3. 

Popis jednotlivých vrstev testovaného vzorku je uveden níže v Tab. 1. 

Tab. 1 Popis skladby zkoušené konstrukce. 

Ozn. Název vrstvy Charakteristika vrstvy Tloušťka 
v mm 

Pož. tech. 
charakt. 

1 Krycí vrstva Cementovláknitá deska 10 A1 
2 Rámová konstrukce KVH profily 60/100 mm (smrkové řezivo) 100 D-s2, d0 
3 Výplňová izolace Desky z čedičové vlny 100 A1 
4 Krycí vrstva Cementovláknitá deska 10 A1 
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Princip a průběh testování 

Simulace účinků požáru probíhalo na zařízení umožňující kontinuální teplotní zatěžování až do teplot 1 100 °C, 
a to s dodržením průběhu teploty dle normové logaritmické teplotní křivky [6]. Dle této křivky odpovídá teplotní 
hranice zařízení 1 100 °C době zkoušky maximálně cca 170 minut, což plnohodnotně dostačuje pro daný typ 
zkoušky a očekávaný výsledek odolnosti konstrukce. 

Vzhledem ke konstrukční charakteristice zkušebního zařízení byla konstrukce testována s upravenými rozměry 
jako středně–rozměrová zkouška (exponovaná plocha 1 × 2 m) oproti normalizovaným rozměrům zkušebního 
vzorku (3 × 3 m). Obdobné výzkumy v řešené oblasti poukazují na vyšší hodnoty teplot ve zkušebním zařízení 
středně-rozměrové zkoušky v porovnání s plnohodnotnými zkouškami dle normových postupů [7]. Vzorek byl 
testován v horizontální pozici s umístěním na horní lem zařízení (s přesahem exponované plochy o 150 mm 
z každé strany), a tudíž teplotním zatěžováním ze spodní strany konstrukce. Vlivy umístění a polohy konstrukce 
byly sledovány v již dříve řešených výzkumech, stejně jako vliv měřítka konstrukce [8], [9]. Teplotní namáhání 
vzorku během průběhu testování je převážně radiací a konvekcí, kdy radiační složka představuje významnější část 
působení. Konvekční teplo je u plnohodnotných zkoušek dáno přirozeným prouděním vzduchu a ve zkušebních 
zařízeních menších rozměrů je tato složka zajištěna nucenou konvekcí. Přenos tepla nucenou konvekcí je pak 
v porovnání s přirozenou konvekcí vyšší [7], [10]. Řízení tlaku a rozložení teploty ve zkušebním zařízení probíhalo 
pomocí ventilačního systému pece. 

Snímání teplot uvnitř konstrukce 

Pro vyhodnocení konstrukce byly během celého testu zaznamenávány průběhy teplot. Teploty byly snímány jak 
na vnějších površích vzorku, tak uvnitř skladby. Snímání teplot uvnitř konstrukce probíhalo za pomoci teplotních 
čidel umístěných mezi jednotlivými vrstvami v systematicky zvolených pozicích. Termočlánky byly zabudovány 
do konstrukce během její přípravy. Pozice teplotních čidel jsou popsány v tabulce níže – viz Tab. 2. Značení čidel 
je rozděleno dle pozice na ohřívané straně konstrukce ("O") a neohřívané straně konstrukce ("N"). 

Tab. 2 Pozice teplotních čidel v testované konstrukci. 

Ozn. Popis umístění teplotního čidla 

1-O, 2-O Ohřívaná strana vzorku v místě vláknité izolace a opláštění 
3-O, 4-O Ohřívaná strana vzorku v místě dřevěného prvku a opláštění 
5-N, 6-N Neohřívaná strana vzorku v místě vláknité izolace a opláštění 
7-N, 8-N Neohřívaná strana vzorku v místě dřevěného prvku a opláštění 

9 V 1/2 polovině výšky hmoty dřevěného prvku 
10-O, 11-O Ohřívaná strana vzorku v místě dřevěného prvku a spáře opláštění 

12-N Neohřívaná strana vzorku v místě dřevěného prvku a spáře opláštění 

 

Obr. 2 Schématické znázornění konstrukce a umístění teplotních čidel. 
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12-N Neohřívaná strana vzorku v místě dřevěného prvku a spáře opláštění 

 

Obr. 2 Schématické znázornění konstrukce a umístění teplotních čidel. 

   
 

 
 

Snímání teplot na neohřívaném povrchu konstrukce 

Pro vyhodnocení požárně dělící funkce byly v pravidelných časových intervalech (každých 5 minut) měřeny 
teploty na neohřívaném povrchu konstrukce. Tyto teploty byly měřeny ve 3 bodech (P1, P2, P3) na povrchu 
kompozitních cementovláknitých desek uprostřed jednotlivých polí mezi dřevěnými prvky. Měření těchto teplot 
bylo provedeno za pomocí příložného teploměru. Znázornění pozic snímaných povrchových teplot je vyznačeno 
na Obr 2. 

Druh konstrukční části 

Zatřídění druhu konstrukční části ve vztahu k typickým skladbám konstrukcí dřevostaveb je znázorněno na 
obrázku níže – viz Obr. 2. Konstrukce tvořené dřevěnou kostrou (třída reakce na oheň D-s2, d0) tzn. hořlavým 
materiálem lze při splnění normových požadavků zatřídit jako druh konstrukční části typu DP2. Zatřídění 
konstrukce do skupiny DP2 lze provést na základě certifikátu výrobce konstrukce dle výsledků požární zkoušky. 
Během požární zkoušky je nutné, aby výrobky typu A1 – A2 omezovaly hoření výrobků B – D (dřevěné prvky 
konstrukcí dřevostaveb) tak, aby v požadované době požární odolnosti nebylo dosaženo jejich teploty vzplanutí 
a tím nedošlo k jejich odhořívání a ke zvýšení intenzity požáru v hořícím prostoru [1]. Pro teplotu žhnutí 
smrkového dřeva byla uvažována mezní hodnota 300 °C – viz výše. Tato teplota byla sledována na základě hodnot 
z termočlánků umístěných mezi spodní vrstvou kompozitní cementovláknité desky a dřevěným rámem – 
viz. teplotní čidla 3-O, 4-O, 10-O, 11-O. Znázornění typického prvku konstrukce typu DP2 dle normové definice 
je uvedeno na Obr. 3 (a).  

 

Obr. 3 Schématické znázornění druhu konstrukční části ve vztahu ke konstrukci dřevostavby. 

Při překročení stanovených mezních teplot na povrchu dřevěných prvků přestává konstrukce plnit charakter 
druhu konstrukční části typu DP2 a je nadále hodnocena jako konstrukce s klasifikací DP3. Příklad konstrukce 
druhu DP3 jakožto konstrukce opláštěná materiálem s nedostatečnou třídou reakce na oheň, případně pak pláštěm 
porušeným v průběhu zkoušky či úplně nechráněným dřevěným prvkem je znázorněn na Obr. 3 (b). 

Kategorizace účinnosti požárních ochran 

Účinnost požárních ochran "K" je schopnost stěnových nebo stropních obkladů chránit po stanovenou dobu 
obložené materiály proti vznícení, uhelnatění a ostatnímu poškození [11]. Tento princip kategorizace je evropským 
zaužívaným systémem třídění s rozlišením dvou základních kategorií K1 a K2. Klasifikační doby pro jednotlivé 
kategorie jsou 10 minut pro K1 a 10, 30, 60 minut pro kategorii K2. Třídy jsou klasifikovány na základě vlastností 
podkladů za obkladovým materiálem. Obecně lze u konstrukcí dřevostaveb považovat za dostatečnou kategorii 
K2 [12]. U obkladů označených K2 se považuje, že zajišťují požární ochranu materiálů pod nimi, jestliže v průběhu 
zkoušky nedojde ke zhroucení obkladu nebo jeho částí. Současně musí být splněny požadavky na vzestup teploty 
měřené na spodní straně podkladu a průměrná teplota měřená na neohřívané straně obkladu nesmí během zkoušky 
přesáhnout počáteční teplotu o více než 250 °C. Zároveň nesmí maximální teplota měřená v kterémkoliv místě na 
těchto stranách přesáhnout počáteční teplotu o více než 270 °C. Po zkoušce nesmí dojít k zapálení nebo uhelnatění 
v kterémkoliv místě na podkladu i na neohřívané straně obkladu. Tato zkouška se provádí na vodorovně umístěném 
vzorku zahřívaného zespodu po předem stanovenou dobu. Princip této zkoušky je normativně 
zakotven [13] – vodorovná zkušební pec, rám s dřevěnými trámky kolmými k nejdelší straně rámu, 
termoelektrické články vkládané mezi obklad a podklad, řízená teplota a tlak ve zkušebním zařízení [14]. 

Rozhodující teploty byly naměřeny z termočlánků umístěných mezi spodní vrstvou cementovláknitého 
opláštění a dřevěným rámem, případně vláknitou čedičovou izolací – viz teplotní čidla 1-O, 2-O, 3-O, 4-O, 10-O 
a 11-O. 
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Sledované mezní stavy požární odolnosti 

Pro účely vyhodnocení požární odolnosti vybrané konstrukce byl sledován mezní stav (MS) tepelné izolace ("I") 
a celistvosti konstrukce ("E"). Mezní stav nosnosti konstrukce ("R") nebyl vzhledem k možnostem zkušebního 
zařízení sledován. Pro mezní stav "I" jsou rozhodují limitní hodnoty povrchových teplot na neohřívané straně 
vzorku, kde přírůstek průměrné teploty nesmí být vyšší než 140 °C a přírůstek teploty ve kterémkoliv bodě nad 
počáteční průměrnou teplotu nesmí přesáhnout hodnotu 180 °C. Při vyhodnocení mezního stavu celistvosti 
konstrukce ("E") je nutné, aby nedošlo k porušení integrity neexponované desky opláštění. Tato skutečnost je 
hodnocena na základě přikládání bavlněného polštářku na povrch cementovláknitých desek a dále na základě 
zhodnocení výskytu případných trhlin s překročením jejich mezní dimenze. Ani v jenom případě nesmí dojít 
k souvislému plamennému hoření během průběhu testu. Přesné zkušební postupy pro jednotlivé mezní stavy 
požární odolnosti jsou uvedeny v příslušných normách [15]. 

3 VÝSLEDKY 

Experimentální test byl proveden v celkové délce 52 minut. Počáteční teplota konstrukce byla přibližně 25 °C. 
Během testu byla konstrukce zatěžována účinky vysokých teplot dle normové teplotní křivky s kontinuálním 
sledováním odezvy. 

Výsledky naměřených teplot 

Výsledky jednotlivých průběhů teplot z teplotních čidel jsou znázorněny v grafu na Obr. 4. Teplotní profily 
z termočlánků umístěných u neohřívaného povrchu (horní strana konstrukce) jsou znázorněny modrou barvou. 
Teploty naměřené na straně konstrukce přivrácené ke zkušebnímu zařízení (spodní povrch vzorku) jsou 
znázorněny černou barvou. Přesné pozice termočlánků jsou schematicky znázorněny na Obr. 2 výše. 

 

 

Obr. 4 Graf průběhů teplot uvnitř testované konstrukce. 

Nárůst teplot u čidel při exponovaném povrchu v místě minerální izolace byl zaznamenán s plynule rostoucím 
charakterem během celé doby testu (1-O, 2-O). Teplota v místě dřevěného prvku prudce vzrůstala po překročení 
20.–25. minuty (4-O, 10-O). Prudký nárůst teplot u termočlánků 3-O a 11-O byl zaznamenán přibližně po 
25. minutě. Tato dvojice čidel byla umístěna poblíž stěny zkušebního zařízení a mohlo tak docházet 
k nerovnoměrnému rozložení teplot uvnitř pece. Limitní hodnota 270 °C pro "K" třídy, tzn. maximálního nárůstu 
teploty za ohřívanou cementovláknitou deskou, byla překročena po uplynutí 16 minut.  

Při neexponovaném povrchu konstrukce byl strmý nárůst teplot naměřen okolo 40. minuty, a to v místě 
teplotních čidel v ploše prvku u cementovláknitého obkladu a izolace (5-N, 6-N). Teploty při horním povrchu 
dřevěných prvků (7-N, 8-N a 12-N) vykazovaly mírný a plynulý vzestup díky tepelně izolačním vlastnostem dřeva. 
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Sledované mezní stavy požární odolnosti 

Pro účely vyhodnocení požární odolnosti vybrané konstrukce byl sledován mezní stav (MS) tepelné izolace ("I") 
a celistvosti konstrukce ("E"). Mezní stav nosnosti konstrukce ("R") nebyl vzhledem k možnostem zkušebního 
zařízení sledován. Pro mezní stav "I" jsou rozhodují limitní hodnoty povrchových teplot na neohřívané straně 
vzorku, kde přírůstek průměrné teploty nesmí být vyšší než 140 °C a přírůstek teploty ve kterémkoliv bodě nad 
počáteční průměrnou teplotu nesmí přesáhnout hodnotu 180 °C. Při vyhodnocení mezního stavu celistvosti 
konstrukce ("E") je nutné, aby nedošlo k porušení integrity neexponované desky opláštění. Tato skutečnost je 
hodnocena na základě přikládání bavlněného polštářku na povrch cementovláknitých desek a dále na základě 
zhodnocení výskytu případných trhlin s překročením jejich mezní dimenze. Ani v jenom případě nesmí dojít 
k souvislému plamennému hoření během průběhu testu. Přesné zkušební postupy pro jednotlivé mezní stavy 
požární odolnosti jsou uvedeny v příslušných normách [15]. 

3 VÝSLEDKY 

Experimentální test byl proveden v celkové délce 52 minut. Počáteční teplota konstrukce byla přibližně 25 °C. 
Během testu byla konstrukce zatěžována účinky vysokých teplot dle normové teplotní křivky s kontinuálním 
sledováním odezvy. 

Výsledky naměřených teplot 

Výsledky jednotlivých průběhů teplot z teplotních čidel jsou znázorněny v grafu na Obr. 4. Teplotní profily 
z termočlánků umístěných u neohřívaného povrchu (horní strana konstrukce) jsou znázorněny modrou barvou. 
Teploty naměřené na straně konstrukce přivrácené ke zkušebnímu zařízení (spodní povrch vzorku) jsou 
znázorněny černou barvou. Přesné pozice termočlánků jsou schematicky znázorněny na Obr. 2 výše. 

 

 

Obr. 4 Graf průběhů teplot uvnitř testované konstrukce. 

Nárůst teplot u čidel při exponovaném povrchu v místě minerální izolace byl zaznamenán s plynule rostoucím 
charakterem během celé doby testu (1-O, 2-O). Teplota v místě dřevěného prvku prudce vzrůstala po překročení 
20.–25. minuty (4-O, 10-O). Prudký nárůst teplot u termočlánků 3-O a 11-O byl zaznamenán přibližně po 
25. minutě. Tato dvojice čidel byla umístěna poblíž stěny zkušebního zařízení a mohlo tak docházet 
k nerovnoměrnému rozložení teplot uvnitř pece. Limitní hodnota 270 °C pro "K" třídy, tzn. maximálního nárůstu 
teploty za ohřívanou cementovláknitou deskou, byla překročena po uplynutí 16 minut.  

Při neexponovaném povrchu konstrukce byl strmý nárůst teplot naměřen okolo 40. minuty, a to v místě 
teplotních čidel v ploše prvku u cementovláknitého obkladu a izolace (5-N, 6-N). Teploty při horním povrchu 
dřevěných prvků (7-N, 8-N a 12-N) vykazovaly mírný a plynulý vzestup díky tepelně izolačním vlastnostem dřeva. 
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Teplota v polovině výšky dřevěného prvku byla zaznamenávána termočlánkem č. 9. Na konci zkoušky byla 
teplota uprostřed dřevěného prvku přibližně 210 °C. 

Povrchové teploty na neohřívané straně konstrukce začaly zásadněji narůstat po uplynutí přibližně 40 minut 
od začátku testu. V této době byla teplota povrchu okolo 80 °C. Další nárůst teplot byl v kontextu celého průběhu 
zkoušky rychlejší a v době ukončení zkoušky (52 minut) přesahovala teplota povrchu 250 °C. V klasifikační době 
požární odolnosti konstrukce 45 minut byla maximální teplota povrchu 141,3 °C, což odpovídá maximálnímu 
nárůstu počáteční teploty o 116,5 °C. Průměrná teplota povrchu pak v této době 45 minut byla 118,6 °C což 
odpovídá průměrnému nárůstu počáteční teploty o přibližně 93,8 °C. Po překročení doby 45 minut byl nárůst teplot 
rychlejší a došlo k překročení obou limitních hodnot mezního stavu izolační schopnosti konstrukce. 

Výsledky stavu neexponovaného povrchu konstrukce 

Horní povrch vzorku (neohřívané cementovláknité desky) byly porušeny trhlinami. První trhlina se vytvořila v poli 
mezi dřevěnými prvky okolo 42. minuty. Od této doby byla měřena šířka trhliny a její délka. Průchod 6milimetrové 
měrky trhlinou byl možný v době 47. minuty, nicméně nebyl možný pohyb měrky ve vzdálenosti 150 mm – 
viz. požadavky ČSN. V době 52 minut zkoušky byla dimenze trhliny taková, že byl možný průchod druhé zkušební 
měrky s průměrem 25 mm.  

4 DISKUZE 

Na základě naměřených hodnot u ohřívaného povrchu konstrukce je patrné selhání spodní cementovláknité desky 
v době 25 minut od začátku zkoušky. Kritické teploty pro dřevěné konstrukce (300 °C) bylo dosaženo po 
16. minutě testu. Na základě těchto hodnot lze přistoupit k vyhodnocení druhu konstrukční části daného 
vzorku – viz metodologie. Konstrukci tak lze hodnotit s druhem DP2 po klasifikační dobu 15 minut. Po uplynutí 
této doby je konstrukce na základě výše uvedených skutečností hodnocena jako konstrukční část druhu DP3. 

Pro vyhodnocení kategorie účinnosti požárních ochran lze vycházet z teplotního průběhu čidla 1-O, u kterého 
byl zaznamenán nejrychlejší nárůst teploty. Mezní hodnota maximálního vzrůstu počáteční teploty (270 °C) byla 
překročena v době mezi 16. – 17. minutou.  Na základě klasifikačních kritérií a dob lze účinnost požární ochrany 
konstrukce klasifikovat jako K2 10 (tzn. s klasifikační dobou 10 minut). 

Výše uvedené hodnoty poukazují na analogii těchto dvou klasifikací. Hodnocení účinnosti požární ochrany 
vychází ze vzrůstu počáteční teploty maximálně Δtmax = 270 °C. Při běžných zkušebních podmínkách a běžné 
počáteční teplotě vzorku (zde 25 °C) se tak dostáváme na naměřenou teplotu 295 °C. Při uvážení kritické teploty 
300 °C pro dřevěné materiály (na základě které byl vyhodnocen druh konstrukční části) lze tato klasifikační 
kritéria považovat za téměř identická. 

Mezní stav tepelné izolace konstrukce ("I") lze vyhodnotit na základě povrchových teplot na neohřívané straně. 
Konstrukce vyhověla limitním hodnotám po dobu 45 minut, kdy maximální nárůst počáteční teploty byl 116,5 °C, 
tzn. Δtmax = 116,5 °C ≤ 180 °C. Průměrný nárůst teploty povrchu konstrukce byl 93,8 °C, 
tzn. Δtprům = 93,8 °C ≤ 140 °C. Obě klasifikační kritéria pro MS "I" byla splněna. 

Mezní stav celistvosti ("E") lze vyhodnotit na základě průchodu měrky trhlinou v horní vrstvě kompozitního 
cementovláknitého opláštění. V době 52 minut byla velikost trhliny větší než 25 mm a mezní stav "E" konstrukce 
byl překročen. Na základě klasifikačních dob požární odolnosti tak lze tento MS klasifikovat s dobou 45 minut. 

5 ZÁVĚR 

Článek byl zaměřen na zhodnocení požární odolnosti konstrukce dřevostavby s kompozitním cementovláknitým 
opláštěním. Experiment byl proveden za pomoci středně–rozměrového testu s využitím zařízení pro studium 
chování materiálů při účincích vysokých teplot. Konstrukce tak byla vystavena účinkům normového požáru. 
Zhodnocení vzorku bylo provedeno na základě více druhů klasifikačních metod a kritérií. Výsledná klasifikace 
požární odolnosti konstrukce dle ČSN je tak EI 15 DP2 a EI 45 DP3 [1] a účinnost požární ochrany lze klasifikovat 
jako K2 10 [15]. 

Výsledky ukazují, že cementovláknité deskové obklady přispívají k dosažení požadovaných hodnot požární 
odolnosti konstrukcí dřevostaveb a nezvyšují intenzitu požáru. Oboustranné opláštění dřevěných prvků umožňuje 
zatřídění těchto konstrukcí do druhu DP2, což zvyšuje možnosti uplatnění lehkých rámových konstrukcí 
dřevostaveb. 

Hodnocení na základě druhů konstrukční části (DP1, DP2, DP3) a účinnosti požárních ochran (mezní stav "K") 
je pro konstrukce dřevostaveb téměř identické. Celoevropský systém klasifikace na základě "K" tříd umožňuje 
hodnocení konstrukcí s obklady různých materiálových variant nezávisle na jejich třídě reakce na oheň (byť 
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s pouze třemi klasifikačními dobami 10, 30 a 60 minut). V kontextu mezinárodní spolupráce je tedy nasnadě 
zvážení upřednostnění hodnocení konstrukcí právě na základě účinnosti požárních ochran. 
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s pouze třemi klasifikačními dobami 10, 30 a 60 minut). V kontextu mezinárodní spolupráce je tedy nasnadě 
zvážení upřednostnění hodnocení konstrukcí právě na základě účinnosti požárních ochran. 
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Abstrakt  
V rámci stanovení lomově mechanických parametrů se vychází z měření rozevření ústí trhliny (CMOD). Velmi 
často se pro experimentální stanovení tohoto parametru využívají odporové tenzometry v kombinaci s břity. 
Využití této konfigurace zkušebního zařízení sebou přináší i drobné komplikace, které se o to více projevují 
v případě měření CMOD na menších zkušebních vzorcích. V případě menších zkušebních vzorků je možné 
pro stanovení CMOD použít i indukčnostní snímače dráhy ve vhodné kombinaci se zkušebními přípravky, které 
je možné připravit s využitím technologie 3D tisku. 

Klíčová slova  
Měření rozevření ústí trhliny, návrh měření, experimentální měření 

Abstract  
As part of the determination of the fracture mechanical parameters, it is based on the measurement of the crack 
mouth opening displacement (CMOD). Very often, resistance strain gauges in combination with blades are used 
for the experimental determination of this parameter. The use of this configuration of the test equipment also 
brings with it minor complications, which are all the more apparent in the case of measuring CMOD on smaller 
test specimens. In the case of smaller test samples, it is also possible to use inductive track sensors in a suitable 
combination with test fixtures that can be prepared using 3D printing technology to determine CMOD. 

Keywords  
Crack mouth opening displacement, design of measuring, experimental testing 

1 ÚVOD 

Pro výstavbu nosných konstrukcí pozemních staveb se v současné době používají jak tradiční materiály, 
tj. železobeton, beton, dřevo, ocel atp., ale také nové materiály, např. cementovláknitý materiál vyztužený 
celulózovými vlákny, kompozitní materiály, křížem vyztužené dřevěné desky a jiné, nebo kombinace uvedených 
materiálů. V řadě případů se volí kombinace materiálů, jelikož každý materiál má jiné mechanické a elastické 
konstanty, resp. se chová při zatěžování tahem, tlakem, ohybem, smykem nebo střihem odlišně. Pro správný 
návrh nosných konstrukcí provedený podle normových předpisů nebo obecněji pomocí numerických analýz 
např. s využitím metody konečných prvků je nutné správným způsobem popsat chování materiálu při různém 
způsobu zatěžování pomocí materiálového modelu. Pro popis materiálového modelu je nutné určit mechanické 
a elastické konstanty, popřípadě i další konstanty, kterými se popisuje specifické chování materiálu. Například 
u kvazikřehkých materiálů (beton, cementovláknitý materiál vyztužený celulózovými vlákny aj.) jsou takovými 
upřesňujícími parametry materiálového modelu tzv. lomově mechanické parametry, kterými je snaha popsat 
chování materiálu ve fázi porušení a lépe identifikovat okamžik vzniku porušení. 

V rámci stanovení lomově mechanických parametrů se vychází z tzv. měření rozevření ústí trhliny (CMOD). 
K určení lomově mechanických parametrů lze použít normu ČSN EN 14651+A1 [1], která je určena pro 
stanovení materiálových konstant (pevnost v tahu za ohybu, mez úměrnosti, zbytková pevnost) v případě betonu 



46

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

vyztuženého kovovými vlákny. V normě jsou předepsány rozměry velkých zkušebních těles o velikosti 
150 × 150 × 550 mm. Ke stanovení lomově mechanických parametrů lze s výhodou použít i menší zkušební 
tělesa o velikosti 40 × 40 × 160 mm, která využívá Chai L-J. a kol.[2] nebo Kong W. a kol. [3], Vaghela A. 
a kol. [4], a další.  

2 METODOLOGIE  

Nejčastěji se měření rozevření ústí trhliny (CMOD) provádí pomocí odporového tenzometru, který je připevněný 
na pružné oceli, která je zaklesnuta do měřících nožů [1], [2], [5], jak je patrné z Obr. 1. U větších vzorků 
s rozměry 150 × 150 × 550 mm je dle ČSN EN 14651+A1 [1] maximální šířka fiktivní trhliny W a maximální 
výška hrany měřících nožů Ho 5 mm. Zářez je u vzorků často prováděn diamantovou pilou s vodním chlazením, 
jak uvádí Šimonová H. a kol. v [6]. Pro vyšší přesnost měření by měly být měřící nože osazeny na hraně zářezu. 
Dle výrobce těchto měřících tenzometrů je však minimální vzdálenost nožů 10 mm [7]. U menších zkušebních 
vzorků o velikosti 40 × 40 × 160 mm nebo alternativně i 30 × 30 × 120 mm s ohledem na výrobní možnosti 
(pozn. v případě zkoušek materiálů s mezní výrobní tloušťkou, např. cementovláknité desky), může normou 
doporučená vzdálenost nožů vnášet do měření nepřesnosti a může tak tato měření negativně ovlivňovat. 

 

Obr. 1 Zobrazení nejpoužívanější metody pro zkoušení CMOD, kde F [N] je směr působící síly na vzorek, 
Hc [mm] je výška zářezu, Ho [mm] je výška měřících nožů, Hs [mm] je výška vzorku, Ls [mm] je délka vzorku, 

S [mm] je vzdálenost podpor, Ws [mm] je šířka vzorku, Tc [mm] je šířka zářezu a CG je sestava založená 
na odporovém tenzometru. 

Další možností, jak provést měření rozevření ústí trhliny CMOD je použití metody založené na využití 
přístupu podle Jia M. a kol [8], tzv. metody DIC. Metoda DIC je založena na měření posunu měřených bodů 
s využitím vysokorychlostní kamery s vysokým rozlišením obrazu. Tato metoda je vzhledem k pořizovacím 
hodnotám optického přístrojového vybavení velmi nákladná. 

Kromě použití metody založené na použití odporového tenzometru připevněného na pružné oceli nebo 
metody DIC využívající optické přístrojové vybavení lze používat alternativní přístrojové vybavení, které je 
finančně méně nákladné. Kožar I. a kol. [9] nebo De Smedt M. a kol. [10] využili při měření CMOD na vnějších 
zkušebních vzorcích o rozměrech 100 × 100 × 400 mm indukčních snímače dráhy, které byly umístěny v dolní 
tažené části zkušebních vzorků. 

Pro menší zkušební vzorky s tloušťkou zářezu v intervalu 1 mm ± 0,2 mm je možné CMOD stanovit pouze 
pomocí DIC metody. Využití klasické metody s odporovým tenzometrem je s ohledem na malou geometrii 
zkušebních těles nevhodné, těžce měřitelné a hodnoty CMOD by mohly být ovlivněny uspořádáním zkoušky. 
Vzhledem k potřebě stanovit CMOD pomocí vzorků 30 × 30 × 120 mm byla navržena další metoda, která měří 
CMOD přímo u ústí trhliny pomocí indukčních snímačů dráhy. 

Nová metoda měření CMOD přímo u ústí trhliny pomocí indukčních snímačů dráhy je založena 
na kombinovaném využití indukčních snímače/ů dráhy a zkušebních přípravků, vytvořených pomocí technologie 
3D tisku FDM, tj. fused deposition modelling. V přípravné fázi byly testovány různé typy materiálů používaných 
při 3D tisku, a to s ohledem na tuhost zkušebních přípravků, jejich geometrickou stálost a možnost jejich 
připevnění ke zkušebním vzorkům (pozn. Vývoj nové metody byl proveden na cementovláknitém materiálu 
vyztuženými celulózovými vlákny). Připevnění zkušebních přípravků ke zkušebním vzorkům bylo navrženo 
pomocí lepidla LOCTITE 406 firmy Loctite CZ, s.r.o. Pevnost lepeného spoje (zkušební přípravek – zkušební 
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vzorek, tj. zkušební přípravek z filamentů PL, ABS, PET-G, PCTG – cementovláknitý materiál vyztužený 
celulózovými vlákny) byl pro jednotlivé typy filamentů zatěžován tahem. 

Na základě analýz byl zvolen pro 3D tisk zkušebních přípravků materiál PLA v kombinaci s lepidlem 
LOCTITE 406 firmy Loctite CZ, s.r.o. Tisk byl proveden na 3D tiskárnách Průša MINI+. Tisk probíhal s těmito 
parametry: teplota trysky 215 °C, teplota podložky 60 °C, přímočarý infil se 100% výplní a průměrem trysky 
0,4 mm. 

Uspořádání zkoušky, resp. místo měřících bodů, do kterých byly připevněny pomocí lepidla na spodní okraj 
zkušebního vzorku zkušební přípravky je zobrazeno na Obr. 2. V průběhu vývoje bylo navrženo a odzkoušeno 
několik variant měřících přípravků, jak je patrné na Obr. 3. Body byly navrhovány ve více variantách, přičemž 
se další vývojovou fází zdokonaloval jejich tvar a tuhost. Výsledné varianty zkušebních přípravků 
jsou na Obr. 2 označeny číslem 5. a 6. 

 

Obr. 2 Testovací schéma a geometrie vzorku navržené metody.  

 

Obr. 3 Evoluční vývoj měřících bodů kde (1-4) jsou evoluční body, (5) je měřící bod metody 
ve variantě A a (6) je měřící bod metody ve variantě B. 

Indukční snímače typu ALHBORN FWA025TR s rozsahem měření 25 mm a přesností 0,001 mm byly 
použity ve dvou variantách uspořádání, které byly označeny jako varianta A a varianta B.  

Varianta A využívá zkušební přípravek z Obr. 3 pod číslem 5. Vlastní geometrické umístění indukčních 
snímačů je patrné z Obr. 4 a Obr. 5. Indukční snímač dráhy byly umístěn při spodním okraji zkušebního vzorku 
Obr. 3, tak aby byl opřen o zkušební přípravek u ústí trhliny. Použitý indukční snímač typu ALHBORN 
FWA025TR obsahuje pružinu, aby byl zajištěn kontakt v místě měření. Pro eliminaci nežádoucího vlivu 
pružiny, která by způsobila tlakem na zkušební přípravek a ovlivnila by měření, je k indukčnímu snímači 
připojen druhý indukční snímač stejného typu, tzv. vyrovnávací snímač, který eliminuje vliv pružiny prvního 
snímače. Eliminace vlivu pružiny vychází z pravidla rovnováhy dvou sil o stejné velikosti působící na stejném 
paprsku. 
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Obr. 4 Rozložení varianty A zkoušky CMOD kde (A) je opěrný měřící bod, (B) je zkušební vzorek, 
(C) je přípravek pro vzdálenost podpor, (D) je indukční snímač dráhy měřící, (E) je přípravek výšky snímače, 

(F) je vyrovnávací spojka a (G) je indukční snímač dráhy vyrovnávací. 

 

Obr. 5 Zobrazení měřící soustavy varianty A. 

Varianta B využívá zkušební přípravek z Obr. 3 pod číslem 6. Vlastní geometrické umístění indukčního 
snímače je patrné z Obr. 6 a Obr. 7. Indukční snímač dráhy byl umístěn mimo zkušební vzorek 
Obr. 6 a se zkušebním přípravkem byl propojen pomocí spojky ocelovým lankem. Při tomto uspořádání pružina 
indukčního snímače typu ALHBORN FWA025TR mírně napne ocelové lanko. 

 

Obr. 6 Rozložení varianty B zkoušky CMOD kde (A) kotvící měřící bod, (B) je zkušební vzorek, 
(C) je přípravek pro vzdálenost podpor, (D) je indukční snímač dráhy měřící, (E) je přípravek výšky snímače, 

(F) je měřící spojka a (G) je ocelové měřící lanko. 
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Obr. 7 Zobrazení měřící soustavy varianty B. 

3 VÝSLEDKY 

Pro srovnání variant měření rozevření ústí trhliny CMOD s použitím indukčních snímačů dráhy ALHBORN 
FWA025TR v uspořádání varianty A a varianty B byly provedeny experimentální zkoušky. Vzhledem k cíli 
využití indukčních snímačů pro stanovení CMOD u malých vzorků byly provedeny experimentální zkoušky na 
vzorcích z cementovláknitého materiálu vyztuženého celulózovými vlákny o rozměru 30 × 30 × 120 mm. 
Vzorky byly v polovině délky oslabeny zářezem s tloušťkou v intervalu 1 mm ± 0,2 mm a výškou 10 mm, tj. 
oslabení průřezu o 1/3. Zářez byl vytvořen pásovou gravitační pilou Bernardo EBS 85 B. 

Indukční snímače dráhy byly propojeny s datalogerem ALHBORN ALEMNO 809-9, s převodníkem AMR 
WinControl. Měřené hodnoty byly ukládány prostřednictvím datalogeru do počítače a programu EXCEL 
s intenzitou 5 záznamů v 1 s, tj. 5 Hz. Zkoušení se provádělo na mechanickém lisu FPZ 100/1 v laboratoři 
Ústavu pozemního stavitelství, FAST VUT s rychlostí zatěžování 0,02 mm/min. Posunutí pomocí indukčních 
snímačů dráhy byly zaznamenány s přesností 0,001 mm a tlakový snímač síly zaznamenával působící sílu 
s přesností 0,001kN. Kromě kontinuálního snímání velikosti rozevření trhliny, svislého posunutí příčníku 
mechanického lisu byly také zaznamenány hodnoty prostředí. Teplota se v průběhu testu pohybovala v intervalu 
+22 °C ± 2 °C a relativní vlhkost vzduchu v intervalu 50 % ± 5 %. 

 

Obr. 8 Grafické znázornění výsledků CMOD stanoveným uspořádáním indukčních snímačů 
ve variantě A a variantě B pro stejný materiál. 
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4 DISKUZE  

Vzájemné porovnání obou variant uspořádání indukčních snímačů dráhy ve variantě A a variantě B je uvedeno 
na Obr. 8, kde jsou vyneseny pro zkoušený materiál křivky závislosti rozevření ústí trhliny CMOD na velikosti 
působící síly, si lze povšimnout podobných výsledků zkoušek převážně v rostoucím trendu při náběhu síly. 
Obě využité metody naměřily velmi podobné parametry CMOD pro stejný materiál. Naměřené hodnoty z obou 
variantních měření vzájemně korespondují. 

5 ZÁVĚR  

Práce představila možnost použití indukčních snímačů dráhy pro stanovení rozevření ústí trhliny v případě 
vzorků malých rozměrů. Současně byl prezentován možný způsob využití moderní technologie 3D tisk FDM pro 
přípravu zkušebních přípravků. V rámci analýz a porovnání vhodného materiálu pro tisk se jeví pro tento typ 
zkoušení vhodný materiál PLA a pro připevnění na cementovláknitý materiál vyztužený celulózovými vlákny je 
vhodné lepidlo LOCTITE 406 firmy Loctite CZ, s.r.o. 

Výsledky prezentované na (Obr. 8), ukazují na velmi dobrou shodu mezi dvěma variantními uspořádáními 
a požitím indukčních snímačů dráhy. Vzhledem k pracnosti přípravy a možného vyloučení "uživatelských" chyb 
se jeví uspořádání indukčního snímače dráhy ve variantě B vhodnější. 

V rámci experimentálních zkoušek bylo také zjištěno, že při použití uspořádání ve variantě A může dojít 
k dotyku indukčního snímače dráhy se zkušebním vzorkem, a to v případě velkého průhybu zkušebního vzorku, 
při kterém může dojít ke kontaktu zkušebního vzorku s indukčním snímačem dráhy. Tuto nevýhodu odstranilo 
uspořádání ve variantě B. Kromě této výhody má varianta B i výhodu v možnosti měření rozevření ústí trhliny 
CMOD. 

Poděkování 

Tento článek vznikl za finanční podpory specifických vysokoškolských výzkumných projektů FAST VUT 
v Brně, FAST-J-22-8061 (2022) a FAST-J-22-7907 (2022). 
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ŠÍŘENÍ PLAMENE PO ZELENÉ PLOCHÉ STŘEŠE 

FLAME SPREADING ACROSS THE GREEN ROOF 
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Abstrakt 
Hlavním požadavkem na střechy vystavené působení vnějšího požáru je klasifikace Broof (t3) – ČSN P CEN/TS 
1187:2012, která zabraňuje přenosu a šíření plamene po povrchu, tato klasifikace se dle českých požárních norem 
a předpisů nepožaduje pro zelené střechy. 

Požár se může šířit celkem třemi způsoby: přímým kontaktem, létajícími hořícími částicemi a tepelným 
zářením (radiací). Za šíření požáru mezi objekty ve většině případů dochází pomocí radiace. 

Článek se zabývá rozdílem v šíření plamene po povrchu zelené střechy při běžném požáru bez vlivu sálavého 
tepla a zkoušky Broof (t3), kde je povrch navíc vystaven i sálavému teplu. Cílem bylo zjistit závislost šíření 
plamene na ploché zelené střeše vlivem působení radiace při požáru a možnost ohrožení sousedních objektů. 

Klíčová slova 
Šíření plamene, požární zkouška, zelená plochá střecha, sálavé teplo 

Abstract 
The main request for roof exposed to fire is the classification Broof(t3), which prevents the transfer and spread of 
flame on the surface, this is not required for green roof according to Czech fire standards and regulations. 

A fire can spread in three ways: direct contact, flying burning particles and thermal radiation. In most cases, 
the spread of fire between objects occurs with the help of radiation. 

The article deals with the difference in flame spread over the surface of a green roof during a normal fire 
without the influence of radiant heat and the Broof(t3) test, where the surface is exposed to radiant heat. The aim 
was to determine the dependence of flame spread on a flat green roof due to the effect of radiation during a fire 
and the possibility of endangering neighboring buildings. 

Key words 
Flame spreading, fire test, green flat roof, radiant heat 

1 ÚVOD 

Vzhledem k náchylnosti rostlin ke vzplanutí/vznícení mohou zelené střechy vyvolat obavy z nebezpečí požáru. Při 
návrhu střešních souvrství zelených střech musíme dbát na posouzení šíření plamene po střešním plášti. Vlivem 
různých ročních období dochází k výrazným změnám vlhkosti a konzistenci zelených rostlin, keřů, travin atd. 
Nejnepříznivější je letní období, kdy nastává tzv. „období sucha“. V tomto období bývá velice často hodně požárů 
způsobených vzplanutím (lidským faktorem), vznícením (vysokými teplotami) atd. 

Dalším důležitým faktorem je i umístění různých technologických prvků na střešním plášti (VZT, komínové 
průduchy, ventilační šachty, FVE atd.), které svým provozem mohou přispět k vzniku požáru. Zelené střechy 
v moderním pojetí se nemusí nacházet jen v nejvyšším podlaží objektu, ale i jako střešní konstrukce 
nad garážovým stáním. 

Požár se může šířit celkem třemi způsoby: přímým kontaktem s plamenem, létajícími hořícími částicemi 
a tepelným zářením (radiací). Za šíření požáru mezi objekty ve většině případů dochází pomocí radiace, protože 
teplo se může přenášet na velké vzdálenosti, i bez přítomnosti jakékoliv pevné či kapalné látky, mezi ohniskem 
a okolním prostředím. 

Experiment probíhal na dvou vzorcích stejných rozměrů i skladby, jediný rozdíl byl ve způsobu působení 
požáru na střešní plášť. Cílem bylo zjistit rozdíly mezi požárem za běžných podmínek a v požárně nebezpečném 
prostoru. Výsledky z obou zkoušek byly porovnány a tím byl určen vliv požárně nebezpečného prostoru na šíření 
plamene po plášti zelené extenzivní střechy. Tyto výsledky byly diskutovány s příslušnými českými požárními 
normami. 
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A fire can spread in three ways: direct contact, flying burning particles and thermal radiation. In most cases, 
the spread of fire between objects occurs with the help of radiation. 

The article deals with the difference in flame spread over the surface of a green roof during a normal fire 
without the influence of radiant heat and the Broof(t3) test, where the surface is exposed to radiant heat. The aim 
was to determine the dependence of flame spread on a flat green roof due to the effect of radiation during a fire 
and the possibility of endangering neighboring buildings. 

Key words 
Flame spreading, fire test, green flat roof, radiant heat 

1 ÚVOD 

Vzhledem k náchylnosti rostlin ke vzplanutí/vznícení mohou zelené střechy vyvolat obavy z nebezpečí požáru. Při 
návrhu střešních souvrství zelených střech musíme dbát na posouzení šíření plamene po střešním plášti. Vlivem 
různých ročních období dochází k výrazným změnám vlhkosti a konzistenci zelených rostlin, keřů, travin atd. 
Nejnepříznivější je letní období, kdy nastává tzv. „období sucha“. V tomto období bývá velice často hodně požárů 
způsobených vzplanutím (lidským faktorem), vznícením (vysokými teplotami) atd. 

Dalším důležitým faktorem je i umístění různých technologických prvků na střešním plášti (VZT, komínové 
průduchy, ventilační šachty, FVE atd.), které svým provozem mohou přispět k vzniku požáru. Zelené střechy 
v moderním pojetí se nemusí nacházet jen v nejvyšším podlaží objektu, ale i jako střešní konstrukce 
nad garážovým stáním. 

Požár se může šířit celkem třemi způsoby: přímým kontaktem s plamenem, létajícími hořícími částicemi 
a tepelným zářením (radiací). Za šíření požáru mezi objekty ve většině případů dochází pomocí radiace, protože 
teplo se může přenášet na velké vzdálenosti, i bez přítomnosti jakékoliv pevné či kapalné látky, mezi ohniskem 
a okolním prostředím. 

Experiment probíhal na dvou vzorcích stejných rozměrů i skladby, jediný rozdíl byl ve způsobu působení 
požáru na střešní plášť. Cílem bylo zjistit rozdíly mezi požárem za běžných podmínek a v požárně nebezpečném 
prostoru. Výsledky z obou zkoušek byly porovnány a tím byl určen vliv požárně nebezpečného prostoru na šíření 
plamene po plášti zelené extenzivní střechy. Tyto výsledky byly diskutovány s příslušnými českými požárními 
normami. 

   
 

   

Popis současného stavu 

Požadavky na střešní pláště z hlediska požární bezpečnosti jsou uvedeny v ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost 
staveb – Společná ustanovení [1]. V požárně nebezpečném prostoru je požadována klasifikace Broof (t3), která 
zabraňuje přenosu a šíření plamene po povrchu. Pokud je střecha mimo požárně nebezpečný prostor a její plocha 
je do 1500 m2, nemusí mít žádnou klasifikaci, když plocha přesahuje 1500 m2, musí mít klasifikaci Broof (t1). 

Tento aspekt se nepožaduje dle české normy a technických předpisů po zelených střechách. Dle doporučení 
a zkušeností se provádí požární pásy pomocí praného říčního kameniva tzv. „kačírku“. 

Vzhledem k požárním předpisům a normám [2], [3] je u sousedních objektů požadován požární pás o šířce 
min. 2000 mm nebo konstrukce druhu DP1 převyšující vnější povrch střešního pláště o 300 mm nebo jiná 
ekvivalentní úprava bránící šíření požáru. Při aplikování na zelených plochých střechách s plochou větší než 
1500 m2, by musel být od atikových konstrukcí aplikován pás tzv. „kačírku“. 

2 METODOLOGIE 

Šíření plamene po střešním plášti zelené střechy je zkoušen celkem dvěma způsoby, při běžném požáru bez vlivu 
sálavého tepla a zkouškou Broof (t3), kde je povrch navíc vystaven i sálavému teplu. 

 
Podmínky měření: 

• Tlak vzduchu:  1020 hPa, 
• rychlost větru:  2,1 m/s, 
• exteriérová teplota:  13,0 °C. 

 
Skladba střechy od vrchní vrstvy: 

• Vegetační koberec z rozchodníků předpěstovaný na nosné podložce (hmotnost koberce v čerstvém 
stavu 24,9 kg/m2, hmotnost po vysušení 16,2 kg/m2 – hodnoty zjištěné zkušebnou), 

• organický střešní substrát extenzivní tl. 240 mm, 
• filtrační geotextílie, plošná hmotnost 300 g/m2, 
• nopová fólie s geotextílií, výška nopové fólie 8 mm, 
• hydroizolační fólie, tloušťka 1,5 mm, 
• normový podklad z dřevotřískové desky. 

Podklad střechy byl zhotoven podle [4] čl. 6.4.2.2 b z dřevotřískových desek tloušťky 16 mm nařezaných na prkna 
o šířce 250 mm s rovnými okraji. Spáry mezi jednotlivými prkny byly (5,0 ± 0,5) mm. 

Skladba střechy nebyla k podkladu kotvena. Všechny vrstvy střechy byly položeny na zkušební podklad, který 
byl po obvodu ohraničen deskami OSB o výšce 300 mm. 

Pro experimentální zkoušku byl použit model extenzivní zelené ploché střechy o rozměru 1200 × 3000 mm, 
který byl uložen ve sklonu 5°. Na tento povrch byly uloženy 2 hořící hraničky na Obr. 1 dle normových 
předpisů [4]. 

 

Obr. 1 Hraničky [1]. 
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Zkouška probíhala v požární zkušebně PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí, zobrazeno na Obr. 2. Celkem 
proběhly dvě měření. První zkouška simulovala běžný požár, druhá zkouška byla provedena dle klasifikace Broof 
(t3), tedy s přídavným sálavým panelem. 

Zkouška probíhala po dobu 30 minut, kde na konci byl změřen rozsah šíření plamene po povrchu zelené 
střechy. 

 

Obr. 2 Průběh požární zkoušky v požární zkušebně PAVUS a.s. 

3 VÝSLEDKY 

Zkušební vzorek č. 1 (běžný požár – bez sálavého panelu) 

Výsledky měření vzorku č. 1 jsou zaznamenány v Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3. Na Obr. 3 je zobrazena velikost zasažené 
plochy požárem při zkoušce. 
 

Tab. 1 Chování zkušebního vzorku při zkoušce / sklon 5 °. 

Čas (minuty) Pozorování 
0. – 2. Na povrchu vzorku nedošlo k žádné podstatné změně 

3. – 8. 
Na povrchu hoří hraničky, vlivem proudění vzduchu z ventilátoru je plamen směrován 
vzhůru, v místě plamene a okolí hraniček rostliny hnědnou, nehoří, dochází ke slabému 

vývinu dýmu 
9. – 14. V těsném okolí hraniček jsou rostliny spálené, trvá slabý vývin dýmu 

15. – 23. Hraničky dohořely a samovolně uhasínají, na ploše se nevyskytuje žádný plamen, trvá slabý 
vývin dýmu 

24. – 30. Na ploše se nevyskytuje žádný plamen, trvá slabý vývin dýmu 
31. Ukončení zkoušky, otevření vzorku 
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Zkouška probíhala v požární zkušebně PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí, zobrazeno na Obr. 2. Celkem 
proběhly dvě měření. První zkouška simulovala běžný požár, druhá zkouška byla provedena dle klasifikace Broof 
(t3), tedy s přídavným sálavým panelem. 

Zkouška probíhala po dobu 30 minut, kde na konci byl změřen rozsah šíření plamene po povrchu zelené 
střechy. 

 

Obr. 2 Průběh požární zkoušky v požární zkušebně PAVUS a.s. 

3 VÝSLEDKY 

Zkušební vzorek č. 1 (běžný požár – bez sálavého panelu) 

Výsledky měření vzorku č. 1 jsou zaznamenány v Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3. Na Obr. 3 je zobrazena velikost zasažené 
plochy požárem při zkoušce. 
 

Tab. 1 Chování zkušebního vzorku při zkoušce / sklon 5 °. 

Čas (minuty) Pozorování 
0. – 2. Na povrchu vzorku nedošlo k žádné podstatné změně 

3. – 8. 
Na povrchu hoří hraničky, vlivem proudění vzduchu z ventilátoru je plamen směrován 
vzhůru, v místě plamene a okolí hraniček rostliny hnědnou, nehoří, dochází ke slabému 

vývinu dýmu 
9. – 14. V těsném okolí hraniček jsou rostliny spálené, trvá slabý vývin dýmu 

15. – 23. Hraničky dohořely a samovolně uhasínají, na ploše se nevyskytuje žádný plamen, trvá slabý 
vývin dýmu 

24. – 30. Na ploše se nevyskytuje žádný plamen, trvá slabý vývin dýmu 
31. Ukončení zkoušky, otevření vzorku 

 

  

   
 

   

Tab. 2 Vnější šíření ohně. 

Šíření vzhůru Šíření dolů 
Vzdálenost (mm) Čas dosažení (min:s) Vzdálenost (mm) Čas dosažení (min:s) 

100 - 100 - 
300 - 300 - 
500 - 500 - 
700 - - - 
900 - - - 
1100 - - - 
1300 - - - 
2000 - - - 

Tab. 3 Poškození vzorku. 

Popis poškození Hodnota 
Maximální délka shořelého materiálu vzhůru (mm) 70 
Maximální délka shořelého materiálu dolů (mm) 45 

Rozsah vnitřního poškození vzhůru – substrát pod vegetačním kobercem bez poškození (mm) 0 
Rozsah vnitřního poškození dolů – substrát pod vegetačním kobercem bez poškození (mm) 0 

Poškozená vnější plocha – spálené rostliny vlivem tepla (m2) 0,010 
Odpadávání plamenně hořícího materiálu z povrchu střechy Ne 
Odpadávání plamenně hořícího materiálu ze spodní strany Ne 

Prohoření, vytvoření otvorů Ne 

 

Obr. 3 Vzorek č. 1 po ukončení zkoušky. 
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Zkušební vzorek č. 2 (vystavený sálavému panelu (Broof (t3)) 

Výsledky měření vzorku č. 2 jsou zaznamenány v Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6. Na Obr. 4 je zobrazena velikost zasažené 
plochy požárem při zkoušce. 

 
Tab. 4 Chování zkušebního vzorku při zkoušce / sklon 5 °. 

Čas 
(minuty) Pozorování 

0. – 3. Vzorek je namáhán sálavým teplem z radiačního panelu, na povrchu nedošlo k žádné 
podstatné změně 

4. – 5. 
Na povrchu hoří hraničky, vlivem proudění vzduchu z ventilátoru je plamen směrován 

vzhůru, v místě plamene a okolí hraniček rostliny hnědnou, nehoří, pod radiačním panelem 
začínají rostliny vadnout, dochází ke slabému vývinu dýmu 

6. – 10. V těsném okolí hraniček jsou rostliny spálené, pod radiačním panelem rostliny usychají a 
hnědnou, trvá slabý vývin dýmu 

11. – 16. Hraničky dohořely a samovolně uhasínají, na ploše se nevyskytuje žádný plamen, plocha 
uschlých a zhnědlých rostlin pod radiačním panelem se zvětšuje, trvá slabý vývin dýmu 

17. – 30. Na ploše se nevyskytuje žádný plamen, pod radiačním panelem jsou rostliny hnědé, místy až 
zčernalé, na ostatní ploše stav bez podstatných změn, trvá slabý vývin dýmu 

31. Ukončení zkoušky, otevření vzorku 
 

Tab. 5 Vnější šíření ohně. 

Šíření vzhůru Šíření dolů 
Vzdálenost (mm) Čas dosažení (min:s) Vzdálenost (mm) Čas dosažení (min:s) 

100 6:30 100 - 
300 - 300 - 
500 - 500 - 
700 - - - 
900 - - - 
1100 - - - 
1300 - - - 
2000 - - - 

 

Tab. 6 Poškození vzorku. 

Popis poškození Hodnota 
Maximální délka shořelého materiálu vzhůru (mm) 120 
Maximální délka shořelého materiálu dolů (mm) 70 

Rozsah vnitřního poškození vzhůru – substrát pod vegetačním kobercem bez poškození (mm) 0 
Rozsah vnitřního poškození dolů – substrát pod vegetačním kobercem bez poškození (mm) 0 

Poškozená vnější plocha – spálené rostliny vlivem tepla (m2) 0,023 
Odpadávání plamenně hořícího materiálu z povrchu střechy Ne 
Odpadávání plamenně hořícího materiálu ze spodní strany Ne 

Prohoření, vytvoření otvorů Ne 
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Zkušební vzorek č. 2 (vystavený sálavému panelu (Broof (t3)) 

Výsledky měření vzorku č. 2 jsou zaznamenány v Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6. Na Obr. 4 je zobrazena velikost zasažené 
plochy požárem při zkoušce. 

 
Tab. 4 Chování zkušebního vzorku při zkoušce / sklon 5 °. 

Čas 
(minuty) Pozorování 

0. – 3. Vzorek je namáhán sálavým teplem z radiačního panelu, na povrchu nedošlo k žádné 
podstatné změně 

4. – 5. 
Na povrchu hoří hraničky, vlivem proudění vzduchu z ventilátoru je plamen směrován 

vzhůru, v místě plamene a okolí hraniček rostliny hnědnou, nehoří, pod radiačním panelem 
začínají rostliny vadnout, dochází ke slabému vývinu dýmu 

6. – 10. V těsném okolí hraniček jsou rostliny spálené, pod radiačním panelem rostliny usychají a 
hnědnou, trvá slabý vývin dýmu 

11. – 16. Hraničky dohořely a samovolně uhasínají, na ploše se nevyskytuje žádný plamen, plocha 
uschlých a zhnědlých rostlin pod radiačním panelem se zvětšuje, trvá slabý vývin dýmu 

17. – 30. Na ploše se nevyskytuje žádný plamen, pod radiačním panelem jsou rostliny hnědé, místy až 
zčernalé, na ostatní ploše stav bez podstatných změn, trvá slabý vývin dýmu 

31. Ukončení zkoušky, otevření vzorku 
 

Tab. 5 Vnější šíření ohně. 

Šíření vzhůru Šíření dolů 
Vzdálenost (mm) Čas dosažení (min:s) Vzdálenost (mm) Čas dosažení (min:s) 

100 6:30 100 - 
300 - 300 - 
500 - 500 - 
700 - - - 
900 - - - 
1100 - - - 
1300 - - - 
2000 - - - 

 

Tab. 6 Poškození vzorku. 

Popis poškození Hodnota 
Maximální délka shořelého materiálu vzhůru (mm) 120 
Maximální délka shořelého materiálu dolů (mm) 70 

Rozsah vnitřního poškození vzhůru – substrát pod vegetačním kobercem bez poškození (mm) 0 
Rozsah vnitřního poškození dolů – substrát pod vegetačním kobercem bez poškození (mm) 0 

Poškozená vnější plocha – spálené rostliny vlivem tepla (m2) 0,023 
Odpadávání plamenně hořícího materiálu z povrchu střechy Ne 
Odpadávání plamenně hořícího materiálu ze spodní strany Ne 

Prohoření, vytvoření otvorů Ne 
 

   
 

   

 

Obr. 4 Vzorek č. 2 po ukončení zkoušky. 

4 DISKUZE 

Vzhledem k tomu, že šíření požáru mezi objekty ve většině případů dochází pomocí radiace, a ta dle výsledků 
experimentu může zvětšit plochu požáru i více než 2×, je možné diskutovat požadavek norem, konkrétně se jedná 
o konstrukce druhu DP1 převyšující vnější povrch střešního pláště o 300 mm [2], [3]. Experiment by byl potřeba 
provést například i na semi-intenzivní zeleni, kde je převýšení sousedních střech pouze o 300 mm diskutabilní 
nejen z hlediska působení významné radiace, ale i možného dopadu hořících částic. 

5 ZÁVĚR 

Z experimentálních zkoušek vyplývá, že při působení sálavého panelu se plocha zasažená požárem zvětší až 2,3×. 
Tato hodnota byla stanovena podílem oblastí poškozených vnějších ploch, při běžném požáru a při působení 
sálavého panelu, pro vegetační koberce z rozchodníků. 

Požadavek požárního pásu o šířce min. 2000 mm [1] je dle experimentálního výzkumu dostačující 
pro extensivní a semi-intenzivní zeleň do maximální výšky okolo 1,5 m, nicméně při intenzivní zeleni by bylo 
vhodné volit požární pás o šířce větší než navrhované maximální výšce zeleně. Doporučený požadavek kolem 
ohraničujících stavebních konstrukcí o šířce 500 mm je vzhledem k provedeným experimentálním zkouškám 
dostačující pro extenzivní zelené střechy. Pro semi-intenzivní a intenzivní zelené střechy, které přesahují přes okraj 
stavebních konstrukcí mohou při požáru ohrozit konstrukce obvodového pláště, je tento požadavek nedostačující. 

Poděkování 

Tento příspěvek byl financován v rámci projektu č. FAST-J-21-7428 “Požární odolnost intenzivní zelené ploché 
střechy ". 
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Abstrakt, 
Jako tepelné ostrovy jsou označovány oblasti v urbanisticky rozvinutých městech, kde je v letním období 
výrazně vyšší teplota než v jejich okolí. S postupující klimatickou změnou je výskyt tepelných ostrovů četnější. 
Je patrné že výstavba má přímý vliv na vznik, nebo naopak na regulaci tepelných ostrovů ve městech. Vzhledem 
k dostupným možnostem 3D modelování objektů a projektování za pomoci BIM metody je možné provádět 
numerické simulace vlivu objektů na okolí a sledovat ukazatele vzniku tepelného ostrova. Stavební objekty je 
tedy možné navrhovat s vysokým ohledem na environmentální hledisko projektu. Tento příspěvek popisuje 
vybrané možnosti numerického modelování tepelných ostrovů. 

Klíčová slova 
Tepelný ostrov, numerický model, klimatická změna 

Abstract 
As a heat islands are referred areas in urbanized cities where the temperature is significantly higher in the 
summer than in their surroundings. With advancing climate change, the occurrence of heat islands is more 
numerous. It is obvious that construction has a direct effect on the creation, or on the contrary, on the regulation 
of heat islands in cities. Due to the available possibilities of 3D modelling of objects and projecting with the help 
of the BIM method, it is possible to carry out numerical simulations of the effect of objects on the surroundings 
and monitor the indicators of the formation of a heat island. Building objects can therefore be designed with 
a high regard for the environmental aspect of the project. This paper describes selected options for numerical 
modelling of heat islands. 

Keywords 
Urban Heat Island, numer model, climatechange 

1 ÚVOD 

S postupným rozšiřováním měst mizí přírodní plochy zeleně a jsou nahrazovány budovami a zpevněnými 
plochami. Vzhledem k narůstající populaci tento trend pokračuje a postupně zrychluje. Rozvoj měst nezahrnuje 
pouze zábor nových zelených ploch, ale i zahuštění výstavby v již stávajících zastavěných oblastech [1], [2]. 
S úbytkem zeleně dochází ke snížení efektu přirozené regulace teploty vzduchu, a to především v horkých 
letních dnech. Povrchy budov a zpevněných ploch jsou schopny akumulovat sluneční radiaci a následně tuto 
energii sálat do svého okolí. To dále napomáhá ke zvýšení teploty v zastavěných oblastech. Oblasti s takto 
výrazně vyšší teplotou oproti svému okolí se nazývají urbanistické tepelné ostrovy neboli v angličtině 
urbanheatislands (dále jen UHI) [3]. 

Dle [4]došlo ke sledování jevu UHI již počátkem 19. století v Anglii, kdy byly měřeny teploty v Londýně. 
S postupným vývojem vědeckých oborů dochází ke sledování vzniku, popisu UHI ve velkých městech po celém 
světě, jak je patrné například z [5], [6], [7]. S postupující klimatickou změnou se projevy UHI vyskytují častěji 
a jejich projevy jsou výraznější [8], [9]. 

Je tedy samozřejmostí že s postupujícím studiem UHI postupuje i vývoj možností eliminace tohoto jevu. 
V již zastavěných problematických oblastech se jedná například o dodatečné umístění vodních prvků ve 
veřejném prostoru, umístění zeleně, která stíní a přirozeně ochlazuje okolí, a to včetně zelených střech a stěn 
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[10]. Při plánování nové výstavby je kladen důraz na environmentální hledisko projektu a s ním i na eliminaci 
případného vzniku tepelných ostrovů. 

Pro tyto účely jsou využívány numerické metody simulující vliv budov na okolí, a evaluaci parametrů, které 
vznik nebo redukci tepelných ostrovů zásadně ovlivňují. Jedná se například o analýzu dopadu sluneční radiace 
na předmětnou lokalitu, simulaci proudění větru v lokalitě s využitím metody CFD (computational fluid 
dynamics), analýzu stanovení pocitové teploty v úrovni chodníku, studii využití dešťové vody, a podobně. 
Vzhledem k velkému množství parametrů, které mají vliv na UHI a je možné je evaluovat za pomoci 
numerických simulací se tento příspěvek bude dále věnovat pouze vybranému, a to tepelnému komfortu. 

V posledních 40 letech lze pozorovat rychlý vývoj v oblasti posuzování tepelného komfortu. Díky 
postupujícím znalostem o výměně lidské energie a postupnému růstu výpočetního výkonu lze nalézt i velké 
množství výpočtových modelů a k nim přidružených indexů popisujících tepelný komfort člověka [11]. Mezi 
výpočtové nástroje lze zahrnout například: 

• Envi-met [12], 
• Rayman [13], 
• Citycomfort+ [14], 
• LadybugTools [15]. 

Příspěvek se dále bude věnovat bližšímu popisu využití nástroje Ladybugtools. Tento nástroj je součástí 
zásuvného modulu Grasshopper v programu Rhinoceros 3D. Ten slouží pro parametrické modelování. Pro účely 
posuzování městských lokalit je tedy nástrojem, který umožňuje rychlé a jednoduše proveditelné změny 
v geometrii a tu následně v relativně krátkém čase posoudit [16]. Pracovní prostředí programu Rhinoceros 3D 
s využitím zásuvného modulu Grasshopper je patrné na Obr 1. 

 

Obr. 1 Reprezentativní příklad pracovního prostředí programu Rhinoceros včetně využití zásuvného modulu 
Grasshopper a nástrojů LadybugTools. 

2 METODOLOGIE 

Tepelný komfort je pomocí nástroje LadybugTools vyjádřen za pomoci Universal ThermalClimate Index (UTCI) 
[17] Jednou z hlavních složek tohoto indexu je střední radiační teplota (mean radiant temperature, dále jen 
MRT) [18]. 

Pro výpočet MRT jsou v popisovaném výpočtovém modelu využívány 3 složky: 

• Dlouhovlnné záření z okolních povrchů, 
• množství dlouhovlnného záření absorbovaného lidským tělem z oblohy, 
• množství absorbovaného slunečního krátkovlnného záření. 

Pro výpočet Dlouhovlnného záření z okolních povrchů je dán vztah(1): 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = �
∑ (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠4 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 +𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒4 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠

∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
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 (1) 

Kde Ts je venkovní povrchová teplota vypočtená pomocí EnergyPlus. Te je teplota okolí jednoho povrchu 
a předpokládá se, že je rovna teplotě okolního vzduchu, jak je tvarována okolními povrchy. Fs je faktor pohledu 
mezi posuzovaným bodem a konkrétním povrchem a Fns je faktor pohledu mimo povrch, tj. faktor pohledu na 
povrchy jiné než tento specifický povrch. Úhlové faktory se vypočítávají zpětným sledováním počtu sférických 
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vektorů zasahujících jeden povrch a vydělením tohoto počtu celkovým počtem vektorů vycházejících z každého 
bodu. Ve stejném kontextu se solární distribuční modul EnergyPlus „Celý exteriér s odrazy“ používá 
k zohlednění přímého slunečního záření a slunečního záření z oblohy difúzně odraženého od země a okolních 
povrchů kromě jejich zastínění [11]. 

Absorbované dlouhovlnné záření oblohy se vypočítá podle vzorce specifikovaného v modelu MENEX [19] 
dle vztahu (2): 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ (
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎

𝛼𝛼𝛼𝛼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎
)1 4�  (2) 

Kde fsvv je pohled na oblohu z určitého bodu bez překážek neprůhledných povrchů. La je je dlouhovlnné 
záření kontinentální oblohy a získává se ze souboru .epw. αlw je emisivita lidského těla pro dlouhovlnné záření 
(výchozí hodnota 0,95) a σ je StephanovaBoltzmannova konstanta (5,667∙10-8 W/m2K4) [11]. 

Model pro stanovení krátkovlnného slunečního záření zohledňuje absorbovanou část pomocí efektivního 
radiačního pole (dále jen ERF) specifikovaného v modelu SolarCal. [20] z hlediska tří složek; přímý; difúzní; 
a odražené sluneční záření, přičemž odražené sluneční záření je definováno s odkazem na globální horizontální 
záření dle vztahu (3): 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙

[�0,5 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝� ∙ �𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒� + �𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝∙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝� (3) 

Kde αsw koeficient absorpce krátkých vln radiace (výchozí hodnota 0,7), feff je část těla vystavená záření 
(0,696 a 0,725 pro sedící a stojící osobu, v tomto pořadí). IGlobal, Idiff, IDir jsou globální, rozptýlené a přímé 
normální záření. Rfloor je odrazivost podlahy/země a fp je faktor projektované plochy a je odvozen z projektované 
plochy Ap, jehož hodnoty byly empiricky získány s odkazem na sluneční výšku a azimut podle Fangerova 
modelu, jako například v [21]. Množství dodatečné MRT v důsledku slunečního záření se nakonec vypočítá 
z hlediska ERF, feff a sálavého tepla převodní koeficient (hr) za pomoci vztahu (4): 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝

 (4) 

3 VÝSLEDKY 

Výsledkem studie je teplotní mapa posuzované lokality a k ní přiřazená legenda. Rozlišení jednotlivých buněk 
u urbanistických studií vlivu budov na okolí standardně není menší než 1 × 1 m. Rozlišení je však vždy odvislé 
od velikosti posuzované lokality, složitosti geometrie a dostupného výpočetního výkonu zařízení. Příklad 
grafického výstupu je patrný na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Reprezentativní ukázka výstupu teplotní mapy vyjádřené ukazatelem teplotního komfortu UTCI 
z provedené numerické simulace. 
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4 DISKUZE 

Problematika výskytu tepelných ostrovů je s postupující klimatickou změnou stále aktuálnější. Využitím 
možností numerických simulací vlivu budov na okolí je možné provést návrh staveb, který je šetrný k životnímu 
prostředí a uživatelsky příjemný. Díky tomu jsou základní analýzy vlivu budov na okolí jsou velmi často 
požadovány investory staveb již v předprojektové přípravě. 

5 ZÁVĚR 

Tento příspěvek popisuje malou část problematiky numerických simulací vlivu budov na jejich okolí 
a modelování tepelných ostrovů. Pro bližší seznámení s problematikou je nutné podrobné studium jednotlivých 
výpočtových nástrojů, které jsou dostupné. Vzhledem k vysokému rozvoji této problematiky a dostatku literatury 
je možné objektivně zvážit a vybrat si pro dané zadání vhodný výpočtový model tak, aby byl zajištěn dostatečně 
přesný výsledek za adekvátní cenu a přiměřený výpočtový čas. 

Poděkování 

Tento příspěvek vzniknul díky projektu FAST-J-22-8058 (Ověření vlivu vegetační fasády na okolní prostředí, 
jakožto redukčního činitele vzniku tepelných ostrovů) a FAST-S-22-8000 (Studium 3D tištěných konstrukcí 
pozemního stavitelství 4.0). 
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SOUČASNÝ STAV SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE 
U ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ TRANSPORT VZDUCHU 

– REŠERŠE 

CURRENT SITUATION OF REDUCTION OF ENERGY IN AIR 
TRANSPORT DEVICES – A REVIEW 

Dominik Cakl*,1 

*cakl.d@vutbr.cz  
1 Fakulta Stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed 

Abstrakt 
Balíček norem „Fit for 55 “, který odkazuje na cíl EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň 
o 55 % navazuje na soubor parametrů, které musí dodržet výrobce za účelem rozšíření nejúčinnějších technologií 
s cílem snížit tak spotřebu energie. Rešerše popisuje tři příklady snižování spotřeby energie u zařízení zajišťující 
transport vzduchu za účelem zlepšení účinnosti zařízení, k jehož dosažení autoři článků přistupovali numericky 
a experimentálně. Dílčí výsledky a závěry rešeršních článků nám ukazují, jakým směrem se ubírat ke zlepšení 
hydraulických vlastností vzduchotechnických jednotek a možnosti obecně energeticky úspornější a udržitelnější 
výroby komponentů. 

Klíčová slova 
Energetická náročnost budov, vzduchotechnika, distribuce vzduchu, volno-oběžné kolo 

Abstract 
The "Fit for 55" package of standards, which refers to the EU's goal of reducing net greenhouse gas emissions by 
at least 55% by 2030, follows a set of parameters that manufacturers must comply with in order to expand the most 
efficient technologies in order to reduce energy consumption. The research describes three examples of reducing 
the energy consumption of air transport equipment in order to improve the efficiency of the equipment, which the 
authors of the articles approached numerically and experimentally. The partial results and conclusions of the 
research articles show us in which direction to go to improve the hydraulic properties of air handling units and the 
possibility of generally more energy efficient and sustainable production of components. 

Key words 
Energy performance of the buildings, Air-conditioning, mechanical ventilation, air distribution, free impeller 
wheel 

1 ÚVOD 

Problematika posuzování a snižování spotřeby zařízení zajišťující transport vzduchu je aktuální téma v souvislosti 
na udržitelnou výstavbu. Balíček norem „Fit for 55“, který odkazuje na cíl EU snížit do roku 2030 čisté emise 
skleníkových plynů alespoň o 55 % navazuje na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES o stanovení 
rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a soubor parametrů, které musí 
dodržet výrobce, nebo dovozce, za účelem rozšíření nejúčinnějších technologií s cílem snížit tak spotřebu energie 
ve fázi používání výrobku [1], [2], [3]. Stále se zvyšující nároky na využití primární energie z neobnovitelných 
zdrojů u novostaveb, rekonstrukcí stávajících objektů a nově i stávajících objektů [4], [5], [6] vyvíjí stále přísnější 
požadavky na spotřeby zřízení zajišťující transport vzduchu, protože jsou prakticky výhradně poháněny 
elektrickou energií. 

Tento článek v návaznosti na současný stav snižování spotřeby energie u zařízení zajišťující transport vzduchu 
pokračuje na rešerši tří konkrétních příkladů. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Soubor návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU „„Fit for 55““ 

Balíček norem „Fit for 55“ byl Radě Evropské unie předložen v červenci 2021 a odkazuje na cíl EU snížit do roku 
2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 % [1]. V návaznosti jednání Evropské rady z 20. 10. 2022, které 
předsedal ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela, byla 25. 10. 2022 odsouhlasena pravidla pro energeticky 
efektivnější budovy [2]. 

,,Kompromisní návrh počítá s tím, že od roku 2030 budou všechny nové budovy v bezemisním standardu, 
pro veřejné budovy tato povinnost bude platit již od roku 2028. Do roku 2050 by měly být bezemisní všechny 
stávající budovy. Pravidla počítají také s výjimkami pro některé budovy, jako například historické 
či architektonicky chráněné budovy.“ [2]. 

Balíček „Fit for 55“ je souborem návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU a na zavedení nových 
iniciativ, který má zajistit dosažení cílů spravedlivé a sociálně vyvážené transformace společnosti, zachová a posílí 
inovace a konkurenceschopnost průmyslu EU a současně zajistí rovné podmínky vůči hospodářským subjektům 
ze třetích zemí, podpoří vedoucí postavení EU v rámci celosvětového boje proti změně klimatu [1]. 

Nová pravidla snížení spotřeby – jak se EU stane energeticky účinnější 

,,Aby mohla EU účinně snížit své emise skleníkových plynů a dosáhnout klimatické neutrality, je zapotřebí 
transformace energetiky. Aby k této transformaci došlo, jsou úspora energie a snížení její spotřeby stejně zásadní 
jako přechod k čistším formám energie.“ Plán EU na snížení spotřeby zachycuje Obr. 1 [7]. 

 

Obr. 1 Nová pravidla snížení spotřeby - jak se EU stane energeticky účinnější. [6]. 

Rešerše relevantních zdrojů 

Oficiální internetové stránkách Rady EU a Evropské rady [1] poskytují přehled o vývoji nových iniciativ s cílem 
EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Tiskové zprávy ministerstev jednotlivých 
zemí poskytují přehled o aktuálním vývoji nově nastavených pravidel s cílem naplňovat balíček norem „Fit for 55“ 
[1]. Validní nástroj pro transformaci energetické spotřeby v rámci udržitelné výstavby je v ČR používán průkaz 
energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264 /2020, která zapracovává příslušné předpisy Evropské unie [5] 
[8]. Pro účely stanovení ukazatele energetické náročnosti budovy a primární energie z neobnovitelných zdrojů 
energie pro hodnocenou budovu se posuzují dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, 
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nuceného větrání, úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok 
vztažené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy. [8] Na základě výše uvedených zdrojů je popsán aktuální 
trend významného snižování spotřeby energie, mimo jiné u zařízení zajišťující transport vzduchu. Jednou 
z možností, jak snižovat spotřeby energií je zvyšování účinností systémů [1]. Autoři rešeršního článku [9] popisují 
nové uspořádání vzduchotechnické jednotky s volnoběžným kolem ventilátoru pomocí ‘pressure regain unit’ tedy 
jednotky opětovného získání tlaku, která oproti prázdnému vzduchotechnickému potrubí umožňuje zvýšení 
účinnosti až o 10 %. 

Další rešeršní článek popisuje další inovativní přístup v hledání efektivního zvyšování účinnosti ventilátoru. 
Autoři ve své publikaci posuzují vylepšení energetické účinnosti vzduchotechnických jednotek pomocí 
numerického nástroje výpočetní dynamiky tekutin (CFD) pro dvě různé jednotky pro usměrňování proudění 
vzduchu. Numerický model poskytl rozumnou shodu rychlosti proudění vzduchu s experimentálními výsledky 
reálných podmínkách bylo dosaženo zlepšení statického tlaku ventilátoru o 15,1 % [10]. 

Autoři dalšího článku [11] přichází s metodou s numerickou a experimentální metodou měření při vysokých 
otáčkách s referenčním kolem z hliníku a z polymeru. Přičemž výroba pomocí 3D tisku přináší úspornější dobu 
výroby a náklady se složitými tvary. Výroba produktů z plastu je obecně energeticky úspornější a udržitelnější než 
výroba z kovů. 

3 PRINCIPY A METODY POSUZOVÁNÍ ZLEPŠENÍ 
ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ TRANSPORT 
VZDUCHU 

Zvýšení účinnosti volnoběžných kol u ventilátorů prostřednictvím jednotky 
pro opětovné získání tlaku použité ve vzduchotechnické jednotce 

 Autoři ve své publikaci a na Obr. 2 popisují metody zkoumání chování jednotky opětovného získání tlaku 
u ventilátoru s volnoběžným kolem uvnitř obdélníkového potrubí pomocí experimentálního měření a numerické 
simulace CFD [9]. Měření v článku ukazují, že ve srovnání s volně běžícím ventilátorem v prázdném potrubí je 
možné pomocí jednotky opětovného získání tlaku zvýšení účinnosti o 10 %. 

  

Obr. 2 Vlevo standartní ventilátor s volnoběžným kolem uvnitř obdélníkového potrubí a vpravo s jednotkou 
opětovného získání tlaku [10]. 

Numerické modelování a optimalizace vzduchotechnické jednotky 

Autoři ve své publikaci posuzují vylepšení energetické účinnosti vzduchotechnických jednotek pomocí 
numerického nástroje výpočetní dynamiky tekutin (CFD) pro dvě různé jednotky pro usměrňování proudění 
vzduchu. Numerický model na Obr. 3 poskytl rozumnou shodu rychlosti proudění vzduchu, i přes předpokládaná 
zjednodušení, s experimentálními výsledky. 
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Obr. 3 Vlevo rychlost proudění pro standartní ventilátor s volnoběžným kolem uvnitř obdélníkového potrubí 
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Experimentální měření bylo prováděno při vysokých otáčkách s referenčním kolem z hliníku a z polymeru 
(Obr. 4). Článek dále popisuje různé provozní vlastnosti, přesné charakteristiky kompresoru a vibrodiagnostickou 
analýzu. 

 

Obr. 4 Vlevo originální hliníkové kolo kompresoru a vpravo polymerové kolo [11]. 
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Obr. 5 Kompresní tlak vs. rychlost otáčení (experimentální výsledky kompresoru turbodmychadla) originální 
hliníkové kolo kompresoru vs polymerové kolo [12]. 

Při škrcení hmotnostního toku na výstupu kompresoru vychází porovnání kompresního tlak téměř identicky. 
Obr. 5 ukazuje, že u hliníkového kola byl získán vyšší rozsah otáček. To lze vysvětlit nižší hmotností 
polymerového kola a nižší tuhostí jeho lopatek. 

4 ZÁVĚR A DISKUZE 

Na základě výše uvedených referencí lze konstatovat, že snižování spotřeby energie u zařízení zajišťující transport 
vzduchu je aktuální téma v souvislosti na udržitelnou výstavbu. Balíček norem „Fit for 55“, který odkazuje na cíl 
EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Současné návrhy počítají s tím, že od roku 
2030 budou všechny nové budovy v bezemisním standardu a do roku 2050 budou v bezemisním standardu 
prakticky všechny stávající budovy. Pojem bezemisní budovy bude zřejmě upřesněn později v podobě příslušné 
vyhlášky, jako dříve pojem budovy s téměř nulovou spotřebou energie, který byl upřesněn vyhláškou 264/2020. 
Na základě výše uvedených informací byl popsán aktuální trend významného snižování spotřeby energie, mimo 
jiné u zařízení zajišťující transport vzduchu. Dále byly uvedeny tři principy zlepšení účinnosti zařízení za účelem 
snížení energetické potřeby zařízení zajišťující transport vzduchu, jejichž autoři přistupují k výzkumu numericky 
a experimentálně. 

První řešení popisovalo nové uspořádání vzduchotechnické jednotky s volnoběžným kolem ventilátoru pomocí 
‘pressure regain unit’ tedy jednotky opětovného získání tlaku, která oproti prázdnému vzduchotechnickému 
potrubí umožňuje zvýšení účinnosti až o 10 %. 

Podstatou druhého inovativního přístupu bylo hledání efektivního zvyšování účinnosti ventilátoru pomocí 
usměrňování proudění vzduchu. Numerický model poskytl rozumnou shodu rychlosti proudění vzduchu 
a následně s experimentálními výsledky reálných podmínkách bylo dosaženo zlepšení statického tlaku ventilátoru 
o 15,1 %. 

Třetí inovativní technické řešení bylo vyrobeno z udržitelného materiálu a následně bylo porovnáno metodou 
numerickou a experimentální při vysokých otáčkách s referenčním kolem z hliníku. Při škrcení hmotnostního toku 
na výstupu kompresoru vycházelo porovnání kompresního tlaku téměř identicky, ale u hliníkového kola byl získán 
vyšší rozsah otáček. 

Dílčí výsledky a závěry rešeršních článků nám ukazují, jakým směrem se ubírat ke zlepšení hydraulických 
vlastností vzduchotechnických jednotek, výrobků z udržitelných materiálů, při zachování podobných 
hydraulických vlastností a naznačují trend budoucího a rozsáhlejšího výzkumu. 
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Abstrakt 
Kvalita vnútorného vzduchu v bytových domoch po rekonštrukcii je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou témou. 
Utesnenie obvodových plášťov budov zapríčiňujú problémy s kvalitou vnútorného vzduchu. Kondenzácia 
vodných pár na povrchoch okenných konštrukcií, vznik plesní, zlá kvalita spánku a rôzne respiračné ochorenia 
sú dôsledkom výrazného zvýšenia tesnosti obálky budov a zhoršeného vetrania obytných priestorov. Cieľom 
realizovaného experimentálneho merania bolo porovnanie nameraných hodnôt tepelno-vlhkostných parametrov 
vzduchu v priestoroch obytných miestností s hodnotami stanovenými príslušnými záväznými právnymi 
predpismi, spracovanie grafov, identifikácia nedostatkov v kvalite vnútorného prostredia a návrh možných 
riešení nedostatkov. 

Kľúčové slová 
Kvalita vnútorného prostredia, koncentrácia oxidu uhličitého, komplexná obnova budov, relatívna vlhkosť 
vzduchu, teplota vzduchu 

Abstract 
Indoor air quality in apartment buildings after reconstruction is currently a very actual topic. The tightness of the 
building envelope causes indoor air quality problems. Condensation of water vapour on window surfaces, mould 
growth, poor sleep quality and various respiratory diseases are the result of a significant increase in the tightness 
of the building envelope and reduced ventilation of living spaces. The aim of the measurements was to compare 
the measured values of the thermal and humidity parameters of the air in the living rooms with the values set by 
the relevant legislation, to draw up graphs, to identify deficiencies in the quality of the indoor environment and 
to propose possible solutions to the deficiencies. 

Keywords 
Indoor environmental quality, carbon dioxide concentration, complex renovation of buildings, relative humidity, 
air temperature 

1 ÚVOD 

Základným predpokladom komplexnej obnovy bytových domov je návrh opatrení, ktorými sa zlepšia 
energetické, ekonomické a environmentálne parametre budov. Medzi tieto opatrenia patria zlepšenie tepelno-
technických vlastností obalových konštrukcií budov, výmena menej kvalitných otvorových konštrukcií za nové, 
výmena systémov vykurovania a prípravy teplej vody a s tým súvisiace  hydraulické vyregulovanie 
vykurovacích sústav. Predovšetkým opatrenia týkajúce sa zateplenia obvodových plášťov a výmeny otvorových 
konštrukcií spôsobujú značné problémy s kvalitou vnútorného prostredia obytných budov. Tieto problémy 
spôsobuje zvýšenie tesnosti obálky budovy a výrazné zníženie intenzity výmeny vzduchu infiltráciou aj oknami. 
Faktor, na ktorý by sa nemalo zabúdať, je aj správanie sa obyvateľov obytných budov a ich vedomosti o tom, 
akým spôsobom a kedy správne vetrať tak, aby mal vzduch v miestnostiach optimálne parametre pre dlhodobý 
pobyt osôb [6], [7]. 

Príspevok sa venuje hodnoteniu kvality vnútorného prostredia v bytovom dome, ktorý prešiel komplexnou 
obnovou budovy. V objekte boli hodnotené dve bytové jednotky na rôznych podlažiach, v rámci ktorých sa 
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vykurovacích sústav. Predovšetkým opatrenia týkajúce sa zateplenia obvodových plášťov a výmeny otvorových 
konštrukcií spôsobujú značné problémy s kvalitou vnútorného prostredia obytných budov. Tieto problémy 
spôsobuje zvýšenie tesnosti obálky budovy a výrazné zníženie intenzity výmeny vzduchu infiltráciou aj oknami. 
Faktor, na ktorý by sa nemalo zabúdať, je aj správanie sa obyvateľov obytných budov a ich vedomosti o tom, 
akým spôsobom a kedy správne vetrať tak, aby mal vzduch v miestnostiach optimálne parametre pre dlhodobý 
pobyt osôb [6], [7]. 

Príspevok sa venuje hodnoteniu kvality vnútorného prostredia v bytovom dome, ktorý prešiel komplexnou 
obnovou budovy. V objekte boli hodnotené dve bytové jednotky na rôznych podlažiach, v rámci ktorých sa 

   
 

 
 

hodnotili miestnosti na spánok orientované na rôzne svetové strany. Meraniami vnútorného prostredia sa zistil 
stav kvality vnútorného vzduchu v obytných miestnostiach bytových jednotiek. 

2 METÓDY 

Legislatívne požiadavky kladené na kvalitu vnútorného prostredia obytných budov 

Dôležitými parametrami, ktorými je vnútorné prostredie obytných budov najčastejšie definované, sú operatívna 
teplota vnútorného vzduchu θO, koncentrácia oxidu uhličitého CO2 a relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu φ. 
Ďalším dôležitým parametrom, ktorý je výsledkom výpočtu z predchádzajúcich parametrov, je teplota rosného 
bodu θr, ktorá je podstatným ukazovateľom najmä pri problémoch s kondenzáciou vodnej pary alebo pri vzniku 
plesní a iných mikrobiologických škodlivín v obytných priestoroch. Ďalšími fyzikálnymi veličinami, ktoré sa 
v tomto príspevku nehodnotili, sú hladina hluku a rýchlosť prúdenia vzduchu v priestore, ktoré sa hodnotia 
predovšetkým v budovách s aplikáciou núteného vetrania [8]. 

Požiadavky na parametre vnútorného prostredia obytných priestorov sú definované viacerými legislatívnymi 
predpismi. Pre tento príspevok sú podstatné STN EN 16798-1:2019 o energetickej hospodárnosti budov [2] 
a Vyhláška MZ SR č. 124/2017 Z. z. [1]. Prehľad požiadaviek na vnútorné prostredie obytných budov je 
uvedený v Tab. 1. 

Tab. 1 Prehľad požiadaviek na sledované parametre vnútorného prostredia obytných budov [1], [2]. 

Metodika z hľadiska meracích prístrojov 

Na merania parametrov vnútorného vzduchu v priestoroch bytového domu boli použité meracie prístroje 
(dataloggery) Comet U3430 [4]. Tieto meracie prístroje zaznamenávajú aktuálnu teplotu vzduchu, relatívnu 
vlhkosť vzduchu a koncentráciu oxidu uhličitého CO2 vo vzduchu. Zo zaznamenaných hodnôt následne merací 
prístroj vypočíta teplotu rosného bodu v priestore. Na Obr. 1 je zobrazený merací prístroj Comet U3430 [4], [9]. 

 

Obr. 1 Merací prístroj Comet U3430 [4]. 

Metodika z hľadiska meraných parametrov vnútorného prostredia 

Meracie prístroje použité pre merania obsahujú integrované snímače na meranie teploty vzduchu v priestore, 
relatívnej vlhkosti vzduchu, koncentrácie oxidu uhličitého CO2 vo vzduchu a na základe teploty vzduchu 
a relatívnej vlhkosti automaticky určujú teplotu rosného bodu vzduchu v meranom priestore. 

Podmienkou pre vnútorné prostredie v zimnom období je dolná hraničná hodnota operatívnej teploty 
vnútorného vzduchu. Ak sa sálavá teplota povrchov v priestore približne zhoduje s teplotou vnútorného vzduchu, 
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je možné vo výpočtoch uvažovať operatívnu teplotu vnútorného vzduchu identickú ako teplotu vnútorného 
vzduchu. 

Metodika z hľadiska meraných parametrov vnútorného prostredia 

Merania parametrov vnútornej prostredia prebiehali v čase od 18. 12. 2021 do 08. 01. 2022, celkovo 21 
kalendárnych dní vrátane víkendov. Časový interval meraní parametrov bol stanovený vo všetkých meraniach 
časom 5 minút. Pre prehľadnosť výsledkov sa merané obdobie skrátilo na konkrétny jeden kalendárny týždeň 
v dňoch od 24. 12. 2021 do 31. 12. 2021. 

Metodika z hľadiska umiestnenia meracích prístrojov 

Pre čo najobjektívnejšie a najpresnejšie výsledky meraní je optimálne umiestňovať meracie prístroje do stredu 
dispozície meraného priestoru vo výške 1,3 až 1,5 m nad podlahou. Z praktického hľadiska je ale takéto 
umiestnenie prístrojov v obytných priestoroch problematické, preto sa v rámci vykonaných meraní meracie 
prístroje umiestnili na policiach pri obvodových stenách miestností vo výške približne 1,4 m nad podlahou. 
Meracie prístroje boli umiestnené tak, aby sa nenachádzali priamo nad priestorom, v ktorom sa nachádzajú 
spiaci obyvatelia, lebo by mohlo dochádzať k negatívnemu ovplyvneniu výsledkov meraní. Na Obr. 2 je 
zobrazená dispozícia typickej miestnosti s umiestnením meracieho prístroja. 

 

Obr. 2 Dispozícia typickej meranej miestnosti (spálne). 

Metodika z hľadiska hodnotených priestorov 

V rámci meraní boli vybraté tri miestnosti spálni s otvorovými konštrukciami orientovanými na rôzne svetové 
strany. V každej z meraných miestností sa vo väčšine meraného obdobia nachádzala jedna dospelá osoba. 
V nočných hodinách sa v meraných miestnostiach nachádzala výlučne jedna spiaca osoba. V hodnotených 
miestnostiach bolo zabezpečené len prirodzené vetranie oknami. 

Metodika z hľadiska požiadaviek na hodnotené parametre vnútorného prostredia 

Hodnotenými parametrami, na základe ktorých sa vyhodnocovala tepelno-vlhkostná mikroklíma, boli operatívna 
teplota vnútorného vzduchu, teplota rosného bodu, koncentrácia oxidu uhličitého CO2 a relatívna vlhkosť 
vzduchu. Požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu vychádzali z Vyhlášky MZ SR č. 124/2017 Z. z. 
O podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 
štandardu a na ubytovacie zariadenia [1] a STN EN 16798-1:2019 o energetickej hospodárnosti budov [2]. 
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Experimentálne meranie 

Za účelom hodnotenia stavu kvality vzduchu v obytných priestoroch konkrétneho bytového domu sa vykonali 
merania dôležitých parametrov vnútorného prostredia. Predmetom merania boli tri miestnosti spální 
s podlahovou plochou približne 13 m2, ktoré vo všetkých troch prípadoch obývala jedna dospelá osoba. Merania 
boli realizované po dobu 21 kalendárnych dní, v zimnom období, na prelome rokov 2021 a 2022. Na Obr. 3 je 
zobrazený pohľad na hodnotený bytový dom v Bratislave.  

 

Obr. 3 Pohľad na hodnotenú budovu zo západnej strany (vľavo) [5]. 

Ciele merania 

Hlavnými cieľmi meraní v bytovom dome bolo: 

• overiť, či operatívna teplota vnútorného vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia oxidu 
uhličitého v obytných priestoroch bytového domu spĺňajú požiadavky, ktoré určujú príslušné 
technické normy a vyhlášky, 

• analyzovať namerané hodnoty parametrov vnútorného prostredia do prehľadných tabuliek 
a vypočítať štatistické údaje k nameraným parametrom, 

• navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia budovy, najmä ak v meranom 
priestore dochádza k prekračovaniu kritických hodnôt meraných parametrov. 

3 VÝSLEDKY 

Analýza výsledkov bola vypracovaná vo forme čiarových grafov na základe nameraných údajov jednotlivých 
parametrov z meracích prístrojov. Na Obr. 4, Obr. 5 a Obr. 6 sú zobrazené grafy nameraných hodnôt zo všetkých 
troch hodnotených miestností. Na Obr. 7 je zobrazený graf nameraných hodnôt pre jednu vybratú miestnosť 
počas časového obdobia dvoch dní. 
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Obr. 4 Graf nameraných hodnôt pre spálňu na 10. poschodí orientovanú na východ. 

 

Obr. 5 Graf nameraných hodnôt pre spálňu na 14. poschodí orientovanú na východ. 



75

JUNIORSTAV 20231. Pozemní stavitelství   
 

 
 

 

Obr. 4 Graf nameraných hodnôt pre spálňu na 10. poschodí orientovanú na východ. 

 

Obr. 5 Graf nameraných hodnôt pre spálňu na 14. poschodí orientovanú na východ. 

   
 

 
 

 

Obr. 6 Graf nameraných hodnôt pre spálňu na 14. poschodí orientovanú na západ. 

 

Obr. 7 Graf nameraných hodnôt pre spálňu na 14. poschodí orientovanú na východ za vybraté merané obdobie 
dvoch kalendárnych dní. 

Analýza výsledkov 

Celkové výsledky meraní sú prezentované formou krabicových grafov zobrazených na Obr. 8 až Obr. 11, na 
ktorých sú znázornené štatistické parametre ako minimálne a maximálne hodnoty, priemerné hodnoty, stredné 
hodnoty, 25 %-ný a 75 %-ný kvartil nameraných hodnôt parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy. 

 

Obr. 8 Výsledky merania teplôt vnútorného vzduchu. 
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Obr. 9 Výsledky merania relatívnej vlhkosti vzduchu. 

 

Obr. 10 Výsledky vypočítaných teplôt rosného bodu vnútorného vzduchu. 

 

Obr. 11 Výsledky merania koncentrácií oxidu uhličitého vo vzduchu. 

Na základe nameraných hodnôt možno konštatovať, že v najväčšej miere ovplyvňujú stav vnútorného prostredia 
samotní obyvatelia hodnotených priestorov. Z grafov je zrejmé, že optimálnu operatívnu teplotu v chladnom 
období roka podľa Vyhlášky MZ SR č. 124/2017 Z. z. [1] nedosahovala žiadna z hodnotených miestností, to 
však môže byť spôsobené subjektívnym vnímaním komfortnej teploty v priestoroch spálne a taktiež 
minimálna optimálna operatívna teplota vzduchu +22 °C môže byť pre množstvo ľudí príliš vysoká. 

Relatívna vlhkosť vzduchu sa vo všetkých troch meraniach pohybuje v prípustnom rozmedzí medzi 
hodnotami 30 až 70 %. V súvislosti s relatívnou vlhkosťou platí, že pri prekročení relatívnej vlhkosti nad 60 % 
sa ľudia v priestore začínajú výraznejšie potiť. Na druhej strane, ak relatívna vlhkosť vzduchu klesne pod 
hodnotu 40 %, vzduch v miestnosti začína byť príliš suchý, čo môže prispievať k nepriaznivému zvýšenému 
pohybu jemných častíc vo vzduchu, ktoré obyvatelia môžu vdychovať, a tým spôsobovať rôzne druhy 
respiračných ochorení. 

Teplota rosného bodu, ktorá sa počíta na základe nameraných teplôt vnútorného vzduchu a prislúchajúcej 
relatívnej vlhkosti, nedosahovala ani v jednej z hodnotených miestností hodnoty, ktoré by prekračovali kritickú 
teplotu rosného bodu, pri ktorej hrozí vznik plesní a iných mikroorganizmov. Takisto obyvatelia meraných 
miestností neuvádzali, že by v miestnostiach dochádzalo ku kondenzácii vodnej pary na vnútorných povrchov, 
preto možno konštatovať, že obálka budovy po komplexnej obnove vyhovuje hygienickému kritériu povrchovej 
teploty na vnútornom povrchu podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019 [3]. 

Najviac zaujímavým meraným parametrom bola koncentrácia oxidu uhličitého CO2 vo vzduchu. Podľa 
normy STN EN 16798-1:2019 o energetickej hospodárnosti budov [2] by tento parameter nemal pre miestnosti 
spální prekročiť hodnotu vyššiu ako 950 ppm nad koncentráciu vo vonkajšom prostredí. V spálni na 
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10. poschodí bola koncentrácia oxidu uhličitého udržiavaná na veľmi priaznivých hodnotách, len v ojedinelých 
časových úsekoch koncentrácia presahovala kritickú hodnotu stanovenú normou. V ostatných dvoch 
hodnotených miestnostiach bolo možné sledovať neustále meniaci sa priebeh koncentrácie oxidu uhličitého 
počas meraného obdobia, ktorá v priemere dosahuje hodnoty vyššie ako 2 000 ppm. Z grafov je jasné, že 
k problémom s nadmernou koncentráciou dochádza najmä počas nočných hodín, kedy obyvatelia miestností spia 
a nemajú tak možnosť vzduch v miestnosti vyvetrať. V najextrémnejších prípadoch dosahovala koncentrácia 
oxidu uhličitého hodnoty vyššie ako 4 000 ppm, čo predstavuje kvalitu vzduchu, ktorá môže ohrozovať zdravie 
človeka v obytných priestoroch. Takýto vzduch môže spôsobovať problémy s dýchaním, astmou, alergiami 
a ďalšie zdravotné problémy. 

4 DISKUSIA 

Kvalita vnútorného prostredia v rekonštruovaných bytových domoch je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. 
Výrazné zvýšenie tesnosti obálky budovy, výmena otvorových konštrukcií a ďalšie opatrenia môžu viesť 
k problémom s prirodzenou výmenou vzduchu v budovách. Možností, ktorými vieme problémy s kvalitou 
vnútorného vzduchu riešiť, je niekoľko. Riešením vetrania môže byť využitie tzv. mikroventilácie v otvorových 
konštrukciách počas nočných hodín. Tento spôsob vetrania ale nie je príliš efektívny. Na zabezpečenie 
kvalitného vnútorného prostredia možno využiť aj nútené vetracie zariadenia. V obnovovaných budovách však 
nastáva problém s aplikáciou centrálnej vetracej jednotky s potrubiami vedenými pod stropom kvôli 
nedostatočnej svetlej výške miestností. Vhodnejšou alternatívou môže byť inštalácia lokálnych decentrálnych 
vetracích jednotiek do obvodovej steny, ktoré sú schopné vetrať jednu alebo viacero miestností, a tým 
zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu do interiéru pri udržaní tepla v miestnosti vďaka 
integrovanému výmenníku tepla v jednotkách. 

Merania, ktoré sme vykonali boli zamerané na všeobecné hodnotenie vnútorného prostredia obytných 
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ako napr. vetranie oknami, varenie, spustenie práčky a pod. V rámci prezentovaných meraní takáto špecifikácia 
vykonaná nebola. 

Pripravované merania 

V rámci hodnotenia kvality vnútorného prostredia sa pripravujú ďalšie experimentálne merania v testovacej 
bunke, ktorá bude tvorená dvomi menšími miestnosťami. V miestnostiach sa bude rôznymi spôsobmi aplikovať 
prirodzené a nútené vetranie, pričom sa budú sledovať parametre kvality vnútorného prostredia a zároveň 
spotreby energií zariadení núteného vetrania. Nútené vetranie budú tvoriť dve lokálne vzduchotechnické 
jednotky inštalované do obvodovej steny testovacej bunky. Tieto jednotky sú vhodné najmä pre aplikáciu do 
obnovovaných objektov, v ktorých z technických dôvodov nie je možné aplikovať centrálny systém núteného 
vetrania s potrubnými rozvodmi vedenými pod stropom. Cieľom týchto meraní bude zaznamenávať problémy 
s prirodzeným vetraním pri veľmi tesnej obálke budovy, zaznamenávať vplyv, výhody či nevýhody a účinnosti 
núteného vetrania lokálnymi vzduchotechnickými jednotkami a nakoniec ideálny spôsob nastavenia a regulácie 
lokálnych vzduchotechnických jednotiek pri pobyte osôb vo vetraných priestoroch. 

5 ZÁVER 

Cieľom experimentálnych meraní bolo posúdenie a analýza tepelno-vlhkostnej mikroklímy a kvality vnútorného 
prostredia v obytných miestnostiach objektu, ktorý prešiel komplexnou rekonštrukciou. Experimentálnymi 
meraniami troch spální sa zistili problémy s nestabilitou kvality vnútorného prostredia v miestnostiach 
v chladnom období roka. Pri pobyte osôb v miestnostiach dochádza pomerne rýchlo k nárastu koncentrácie 
oxidu uhličitého nad povolené hodnoty stanovené príslušnou normou a taktiež k rýchlemu zvyšovaniu relatívnej 
vlhkosti vzduchu. Z tohto dôvodu sú obyvatelia bytov nútení často vetrať oknami, čo v zimnom období môže 
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spôsobovať zdravotné problémy spojené s prechladnutím a prievanom. Taktiež časté vetranie vykurovaných 
priestorov vedie k značným tepelným stratám vetraním, zníženiu teploty vzduchu v interiéri a následnému 
dokurovaniu priestorov na požadované teploty, čím sa znižuje efektivita cieľa komplexnej rekonštrukcie 
o znižovaní spotreby energie v objektoch. 

Z analýzy je zrejmé, že dôležitým faktorom ovplyvňujúcim tepelno-vlhkostnú mikroklímu v jednotlivých 
bytoch a miestnostiach sú samotní obyvatelia daných priestorov, ich osobné preferencie na teplotu vnútorného 
vzduchu a s tým súvisiace nastavenia vykurovacieho telesa v miestnosti, ale aj subjektívne vnímanie 
nekvalitného vydýchaného vzduchu v miestnosti a ochota obyvateľov vetrať oknami, čím v chladnom zimnom 
období dochádza k rýchlemu poklesu teploty vzduchu v miestnosti. 
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Abstrakt  
Tlakové pomery sú v splaškových odpadových potrubiach ovplyvnené mnohými faktormi. K jedným zo 
základných faktorov patria práve použité tvarovky, ktoré svojim tvarom ovplyvňujú uzatváranie vzduchového 
jadra v odpadových potrubiach. Pri uzavretí vzduchového jadra dochádza k piestovému efektu, ktorý spôsobuje 
podtlak. Pri prekročení maximálneho podtlaku dochádza k strate funkcie zápachovej uzávierky a následnému 
šíreniu nepríjemného zápachu a vírusov z kanalizačného systému do interiéru budovy. Článok  sa zaoberá 
simuláciou vhodnosti použitia rôznych typov tvaroviek na splaškovom odpadovom potrubí v programe Ansys 
2022 Workbench R1. Simulované bolo splaškové odpadové potrubie v 9 podlažnej budove, na ktorom bolo 
umiestňovaných 6 referenčných tvaroviek počas 3 prietokových stavov. Zo simulácií vyplynulo, že okrem 
špeciálnej tvarovky pre výškové budovy (Sovent) docieľujú priaznivé prúdenie vody v odpadových potrubiach aj 
iné tvarovky ako napríklad jednoduchá odbočka 88,5 ° s oblúkovou úpravou. Rovnako by aj používanie 
niektorých typov tvaroviek pre odpadové potrubia malo byť v čo najmenšom počte. 

Klíčová slova 
Simulácia, tvarovky, splaškové odpadové potrubia, kolísanie podtlaku, kanalizácia 

Abstract 
Pressure conditions in foul water stacks are influenced by many factors. One of the basic factors is the fittings 
used, whose shape influences the air core closure in stacks. When the air core is closed, there is a piston effect 
which causes a negative pressure. When the maximum negative pressure is exceeded, the function of the odour 
trap is lost and unpleasant odours and viruses subsequently spread from the sewer system to the interior of the 
building. This paper deals with the simulation of the suitability of using different types of fittings on the foul 
water stack in Ansys 2022 Workbench R1. A foul water stack in a 9-storey building was simulated on which 
6 reference fittings were placed during 3 flow conditions. The simulations showed that, in addition to the special 
fitting for high-rise buildings (Sovent), other fittings such as the simple Y-branch 88.5 ° with inner arc also 
achieve a favoura-ble water flow in the stacks. Similarly, the use of certain types of fittings for stacks should be 
kept to a minimum. 

Keywords 
Simulation, fittings, foul water stacks, pressure fluctuation, drainage 

1 ÚVOD  

Návrh splaškových odpadových potrubí zohráva veľmi dôležitú rolu, obzvlášť v budovách s vyšším počtom 
podlaží. Pri nesprávnom návrhu dochádza v odpadových potrubiach k vysokým podtlakom, ktoré spôsobujú 
stratu funkcie zápachových uzávierok [1], [2]. Zápachové uzávierky predstavujú jedinú ochranu interiéru, pred 
šírením nepríjemného zápachu a vírusov z kanalizačného systému budovy [3], [4], [5], [6]. K jedným zo 
základných faktorov, ktoré ovplyvňujú kolísanie tlaku v splaškovom odpadovom potrubí patria tvarovky. Svojím 
tvarom výrazne ovplyvňujú zaraďovanie sa vody z vedľajšieho toku (pripájacie potrubie) do hlavného toku 
(odpadové potrubie).Voda z pripájacieho potrubia naráža na protiľahlú stenu odpadového potrubia a následne 
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klesá smerom nadol, Obr. 1a. V mieste prítoku dochádza k uzatváraniu vzduchového jadra v odpadovom 
potrubí, ktoré spôsobuje piestový efekt a následne vzniká podtlak. Počas piestového efektu je do odpadového 
potrubia prisávaný vzduch   z vetracieho potrubia a v prípade zlého návrhu je vzduch prisávaný aj z pripájacích 
potrubí, kedy začne vysávanie vody zo zápachových uzávierok. 

Cieľom simulácie v programe Ansys bolo zistiť vhodnosť použitia 6 typov referenčných tvaroviek, ktoré boli 
umiestňované na odpadové potrubie dlhé 27,5 m v 9 podlažnej budove. Prietok v odpadovom potrubí bol počas 
simulácie 2,0 l/s, 4,0 l/s a 6,0 l/s. Prvé dva prietoky neprekročili maximálne dovolené prietoky Qmax vyplývajúce 
z normy STN EN 12056 [7] a STN 73 6760 [8]. Vzhľadom na dobré výsledky niektorých tvaroviek bol zvolený 
aj tretí mimoriadny prietok, ktorý slúžil len ako doplnková analýza pre odlíšenie tvaroviek s podobnými 
výsledkami. Podrobné zhrnutie výsledkov simulácie je popísané v kap. 3. 

 

Obr. 1 Prúdenie vody a tlakové pomery v odpadovom a pripájacom potrubí; a) prúdenie vody v mieste pripojenia 
pripájacieho potrubia na odpadové potrubie, b) úplné vysatie vody zo zápachového uzáveru (strata funkcie), 

c) vysatie časti vody zo zápachového uzáveru (bez straty funkcie) d) bez vplyvu na hladinu vody; 1 – obtekanie 
vnútorných stien odpadového potrubia, 2 – prítok vody z pripájacieho potrubia, 3 – uzavretie vzduchového jadra 

(vznik piestového efektu), 4 – vzduchové jadro. 

2 METODIKA SIMULÁCIE VHODNOSTI POUŽITIA 
RÔZNYCH TYPOV TVAROVIEK NA ODPADOVOM 
POTRUBÍ 

Simulácia pozostávala z pozorovania uzatváraniu prierezu odpadového potrubia a kolísania tlaku v odpadovom 
potrubí pri použití rôznych typov tvaroviek. Získané hodnoty boli vyhodnocované z hľadiska vplyvu na hladinu 
vody v zápachovej uzávierke tak, aby nedochádzalo k šíreniu nepríjemného zápachu a vírusov v budove. 
V odpadovom potrubí DN 100, ktoré bolo dlhé 27,5 m (9.NP, konštrukčná výška podlažia 3,0 m) boli 
simulované pomocou programu Ansys Workbench R1 2022 3 prietokové stavy. Z pripájacieho potrubia DN 100 
dlhého 3 m pritekala voda do odpadového potrubia s nasledovnými prietokmi: 

• 2,0 l/s – spláchnutie WC na 9.NP, 
• 4,0 l/s – spláchnutie WC na 9 a 8.NP, 
• 6,0 l/s – spláchnutie WC na 9, 8 a 7.NP. 

Splachovanie WC bolo na najvyšších podlažiach z dôvodu, aby sa simuloval možný najnepriaznivejší stav 
prúdenia vody v odpadovom potrubí 9 podlažnej budovy a zároveň aby neboli prekročené maximálne dovolené 
prietoky pripájacích a odpadových potrubiach vyplývajúce z noriem [7], [8]. Vzhľadom na to, že niektoré 
tvarovky vykazovali dobré výsledky bol zvolený aj mimoriadny prietok 6,0 l/s, ktorý prekračuje dovolený 
prietok vyplývajúci z noriem [7], [8]. Pomocou tohoto prietoku bolo možné lepšie porovnanie niektorých 
tvaroviek. Simulácia bola zameraná na nárazový prietok v odpadovom potrubí, kedy dochádza k najväčším 
hodnotám podtlaku, prvých 10 sekúnd od spláchnutia. Simulované boli nasledovné druhy tvaroviek pre 
odpadové potrubia splaškovej kanalizácie: 

• jednoduchá odbočka 45 °, obr. 2a, 
• jednoduchá odbočka 67 °, obr. 2b, 
• jednoduchá odbočka 88,5 ° bez oblúkovej úpravy, obr. 2c, 
• jednoduchá odbočka 88,5 ° s oblúkovou úpravou, obr. 2d, 
• guľová odbočka, obr. 2e, 
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hodnotám podtlaku, prvých 10 sekúnd od spláchnutia. Simulované boli nasledovné druhy tvaroviek pre 
odpadové potrubia splaškovej kanalizácie: 
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• jednoduchá odbočka 88,5 ° bez oblúkovej úpravy, obr. 2c, 
• jednoduchá odbočka 88,5 ° s oblúkovou úpravou, obr. 2d, 
• guľová odbočka, obr. 2e, 

   
 

 
 

• tvarovka Sovent bez špeciálnych úprav, obr. 2f. 

Pre simuláciu boli použité nasledovné vstupné veličiny, nastavenia, hardvér: 

• do odpadového potrubia, v ktorom sa v počiatočnej fáze nachádzal vzduch s hustotou 1,225 kg/m3 
pritekala voda s hustotou 999,1 kg/m3, 

• zvolená dĺžka časového kroku bola 0,001 s, 10 000 časových krokov a počet iterácií za časový krok 
40, 

• dĺžka výpočtu jedného prietokového stavu pre jedno odpadové potrubie prebiehala približne 
96 hodín s hardvérovou konfiguráciou AMD Ryzen 7 2700X Eight-core, 16 GB RAM a Nvidia 
GeForce GTX 1060 6GB, 

• vo výpočtoch sa počítalo so 6 rôznymi odpadovými potrubiami a 3 prietokovými stavmi, čo v celku 
predstavuje približne 1728 hodín výpočtov. 

Pri kolísaní podtlaku v odpadovom potrubí boli rozoznávané 2 hraničné hodnoty (300 a 450 Pa). Tlak 
s hodnotou ≤ 300 Pa nemá na zápachovú uzávierku s výškou vody 50 mm žiadny vplyv, po prekročení tejto 
hranice začína dochádzať ku kolísaniu hladiny vody a jej malým úbytkom. Pri prekročení hodnoty podtlaku 
450 Pa stráca zápachová uzávierka svoju funkciu brániť šíreniu zápachu a vírusov do interiéru budovy. Tieto 
hodnoty sú vyznačené aj v grafoch, ktoré znázorňujú priebeh maximálnych hodnôt podtlaku v odpadovom 
potrubí, ktoré boli namerané počas celej dĺžky simulácie. 

 

Obr. 2 Simulované tvarovky na splaškovom odpadovom potrubí; a) jednoduchá odbočka 45 °, b) jednoduchá 
odbočka 67 °, c) jednoduchá odbočka 88,5 ° bez oblúkovej úpravy, d) jednoduchá odbočka 88,5 ° s oblúkovou 

úpravou, e) guľová odbočka, f) štandardná tvarovka Sovent bez úprav. 

Popis matematického modelu 

Simulácie boli založené na systéme Ansys – Fluent, ktorý vychádza zo zákonov zachovania hmotnosti 
a hybnosti. Metóda výpočtu „Volume of Fluid (VOF)“, interakcia voda/vzduch. Pri dvojfázových interakciách 
tekutín Ansys používa súbory Navier-Stokesových rovníc + ďalšie doplnkové súbory, ktoré opisujú rýchlosti na 
voľnom povrchu oboch fáz. Zákon zachovania hybnosti v neiniciálnej sústave môžeme popísať nasledovným 
vzťahom: 

𝛻𝛻𝛻𝛻 ×  �⃗�𝑣𝑣𝑣 = 0 (1) 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

 ×  (𝜌𝜌𝜌𝜌�⃗�𝑣𝑣𝑣)  +  𝛻𝛻𝛻𝛻 ×  (𝜌𝜌𝜌𝜌�⃗�𝑣𝑣𝑣�⃗�𝑣𝑣𝑣)  =  −𝛻𝛻𝛻𝛻𝛻𝛻𝛻𝛻 +  𝛻𝛻𝛻𝛻 ×  (𝜏𝜏𝜏𝜏̿)  +  𝜌𝜌𝜌𝜌�⃗�𝑔𝑔𝑔 + �⃗�𝐹𝐹𝐹 (2) 

kde, p statický tlak v Pa, �⃗�𝑣𝑣𝑣 vektor rýchlosti v karteziánskej sústave v m/s, t čas v s, ρ hustota v kg/m3,∇ operátor 
nabla, 𝜏𝜏𝜏𝜏̿ šmykové napätie v Pa, g gravitačné zrýchlenie v m/s2,  �⃗�𝐹𝐹𝐹 súčet intenzít objemových síl v N/m3 – žiadne 
iné vonkajšie sily v simulácii neboli [9]. 

 
Metóda rýchlosti na voľnom povrchu pri metóde „VOF“ je definovaná vzťahom: 

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

+  𝛻𝛻𝛻𝛻(𝜕𝜕𝜕𝜕𝛼𝛼𝛼𝛼) + 𝛻𝛻𝛻𝛻 ×  �𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝜕𝜕𝜕𝜕(1 − 𝜕𝜕𝜕𝜕)� = 0 (3) 

kde, t čas v s, 𝜕𝜕𝜕𝜕 ak 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0 alebo 1, objem článku je naplnený vodou alebo vzduchom, ak 0 < 𝜕𝜕𝜕𝜕 <1, bunka 
obsahuje voľný povrch a je čiastočne naplnená 𝛻𝛻𝛻𝛻 operátor nabla, 𝛼𝛼𝛼𝛼 dynamická viskozita v Pa.s, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 kompresná 
rýchlosť (pôsobiaca v kolmom na rozhranie) v m/s [9]. 
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Kompresná rýchlosť 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 v m/s pôsobiaca v kolmom smere na rozhranie interakcií dvoch fáz (0 < 𝜕𝜕𝜕𝜕 <1) je 
definovaná nasledovným vzťahom: 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝛼𝛼𝛼𝛼|𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐|  ×  
∇𝛼𝛼𝛼𝛼

|∇𝛼𝛼𝛼𝛼| (𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠) (4) 

kde, Cα Booleovský člen s hodnotou 0 alebo 1 (Cα = 0 aktivovaný, Cα = 1 deaktivovaný), ktorý je aktivovaný 
kompresným členom rozhrania [10]. 

Pre modelovanie javov turbulencie bol zvolený na základe zahraničných článkov a porovnávaní model k-ε, 
ktorý používa dve rovnice pre k (turbulentná kinetická energia) a ε (zmena formy energie). Nestabilita prúdenia 
je v tomto modeli spriemerovaná a považovaná za súčasť turbulencie [9]. Táto metóda je v porovnaní s inými 
metódami pre výpočet turbulencie presnejšia vo vnútri tekutiny [11]. Dynamickú viskozitu 𝛼𝛼𝛼𝛼 (Pa.s) môžeme 
vypočítať podľa nasledujúceho vzorca: 

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑣𝑣0) (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑠𝑠𝑠𝑠) (5) 

kde, 𝜌𝜌𝜌𝜌 hustota v kg/m3, vt, v0 molekulárna viskozita, resp. turbulentná v m2/s [10]. 

Výpočtová sieť 

Pri výpočte bola vygenerovaná sieť s počtom elementov v rozsahu od 502 572 (odbočka 88,5 ° s oblúkovou 
úpravou) do 1 268 700 (tvarovka Sovent), pri rozmere jedného elementu 0,015 m. Podrobnosť výpočtovej siete 
vybraných odpadových potrubí je znázornená na obr. 3. Kvalita výpočtovej siete bola hodnotená na základe 
dvoch parametrov Skewness a Orthogonal quality. Priemerná Orthogonal quality sa pohybovala v závislosti od 
jednotlivých modelov v rozsahu od 0,70–0,74. Priemerné Skewness sa pohybovalo v závislosti od jednotlivých 
modelov v rozdahu od 0,26–0,30. Na základe odporúčaní v príručke Ansys Guide sú tieto dva parametre vo 
veľmi dobrej kvalite [9]. 

 

Obr. 3 Podrobnosť výpočtovej siete vybraných odpadových potrubí; a) s guľovou odbočkou (705 807 
elementov), b) s jednoduchou odbočkou 88,5 ° s oblúkovou úpravou (502 572 elementov), c) s tvarovkou Sovent 

(1 268 700). 

Uzatváranie prierezu odpadového potrubia 

Uzatváranie prierezu odpadového potrubia bolo pozorované počas spláchnutia 1x WC (2,0 l/s), ktoré bolo 
umiestnené na pripájacom potrubí najvyššieho podlažia, Obr. 4. Hodnoty uzatvárania prierezu v % v odpadovom 
potrubí boli nasledovné: 

• jednoduchá odbočka 45 ° – 30 %, 
• jednoduchá odbočka 67 ° – 45 %, 
• jednoduchá odbočka 88,5 ° bez oblúkovej úpravy – 55 %, 
• jednoduchá odbočka 88,5 ° s oblúkovou úpravou – 30 %, 
• guľová odbočka – 35 %, 
• tvarovka Sovent – 50 %. 

Hodnoty uzatvárania prierezu z časti predpovedali priebehy tlaku v odpadovom potrubí. V odpadových 
potrubiach s najväčším % uzatvárania prierezu dochádzalo k najväčším hodnotám podtlaku a s najnižším % 
uzatvárania zase naopak k najnižším hodnotám podtlaku. Toto konštatovanie sa však netýka tvarovky Sovent, 
kedy uzatváranie prierezu prebiehalo mimo hlavný tok a tým pádom to neovplyvňovalo hodnotu podtlaku. 
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Obr. 4 Uzatváranie prierezu odpadového potrubia v mieste prítoku vody z pripájacieho potrubia pri spláchnutí 
1× WC; a) s jednoduchou odbočkou 45 °, b) s jednoduchou odbočkou 67 °, c) s jednoduchou odbočkou 88,5 ° 

bez oblúkovej úpravy, d) s jednoduchou odbočkou 88,5 ° s oblúkovou úpravou, e) s guľovou odbočkou, 
f) s tvarovkou Sovent g) postupné formovanie prstencového obtekania prierezu potrubia 

Po narazení vody z pripájacieho potrubia na protiľahlú stenu odpadového potrubia sa začalo postupne 
formovať prstencové obtekanie vnútorných stien potrubia, Obr. 4g. Dĺžka, po ktorej sa začal formovať 
prstencový prietok je závislá od typu použitej tvarovky na odpadovom potrubí. 

Kolísanie tlaku v odpadovom potrubí pri použití rôznych typov tvaroviek 

Na všetkých nasledujúcich grafoch sú vyznačené priebehy tlaku v odpadovom potrubí pri použití rôznych typov 
odbočiek a 3 prietokových stavoch s hodnotami 2,0 l/s, 4,0 l/s a 6,0 l/s. V grafoch sú uvedené len maximálne 
dosiahnuté hodnoty podtlaku, keďže tieto hodnoty sú najpodstatnejšie pri stratách funkcie zápachových 
uzávierok. 

Na obr. 5a je znázornené kolísanie tlaku  v odpadovom potrubí pri použití 45° odbočky. Pri prvých dvoch 
prietokových stavoch do 4,0 l/s nedošlo k pre-kročeniu maximálnej hodnoty podtlaku a ani na jednom podlaží 
nedošlo k strate funkcie zápachovej uzávierky. Pri prietokovom stave 6,0 l/s došlo k prekročeniu maximálnej 
hranice podtlaku, čo viedlo k strate funkcie zápachových uzávierok na 4.–7.NP. Počas prietoku pri spláchnutí 
WC (2,0 l/s) nedošlo k zapĺňaniu prierezu pripájacieho potrubia v mieste zmeny smeru z ležatého úseku na 
45° odbočenie [12]. 

Na obr. 5b je znázornené kolísanie tlaku v odpadovom potrubí pri použití 67° odbočky. Pri prvom 
prietokovom stave 2,0 l/s nedošlo k prekročeniu maximálnej hranice podtlaku a ani na jednom podlaží nedošlo 
k strate funkcie zápachovej uzávierky. Pri zvyšných 2 prietokových stavoch došlo k prekročeniu maximálnej 
hranice podtlaku. Pri prietokovom stave 4,0 l/s došlo k strate funkcie zápachových uzávierok na 2.–7. NP, pri 
prietokovom stave 6,0 l/s na 2.–8.NP. 

Na obr. 6a je znázornené kolísanie tlaku v odpadovom potrubí s jednoduchou odbočkou 88,5 ° bez oblúkovej 
úpravy. Počas všetkých prietokových stavoch bola prekročená maximálna hranica podtlaku. Pri prietokovom 
stave 2,0 l/s došlo k strate funkcie zápachových uzávierok na 6.–8.NP, pri 4,0 l/s na 3.–8.NP a pri 6,0 l/s na  
2.–8.NP. Z výsledkov možno konštatovať, že takýto typ tvarovky nie je vhodný pre pripojenie pripájacích 
potrubí na odpadové potrubie za predpokladu, že sa na podlaží nachádza WC. 

Na obr. 6b je znázornené kolísanie tlaku v odpadovom potrubí s jednoduchou odbočkou 88,5° s oblúkovou 
úpravou. Počas prvých dvoch prietokových stavov do 4,0 l/s nedošlo k prekročeniu maximálnej hranice 
podtlaku. Pri tretom prietokovom stave 6,0 l/s došlo k strate funkcie zápachových uzávierok na 4.–7.NP. Táto 
tvarovka dosiahla veľmi porovnateľné výsledky ako jednoduchá odbočka 45° z hľadiska prúdenia vody 
a kolísania tlaku v odpadovom potrubí. Oblúková úprava v porovnaní s jednoduchou odbočkou 88,5° bez 
oblúkovej úpravy znížila podtlak na niektorých podlažiach až o 60 %. 
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Obr. 5 Kolísanie tlaku v odpadovom potrubí (maximálne hodnoty podtlaku); a) s jednoduchou odbočkou 45 °, 
b) s jednoduchou odbočkou 67 °, 1 – voľný výtok, 2 – odpadové potrubie DN 100, 3 – pripájacie potrubie 

DN100 bez prítoku, 4 – pripájacie potrubie DN100 s prítokom, 5 – vetranie odpadového potrubia,  – prvý 
prietokový stav 2,0 l/s,  – druhý prietokový stav 4,0 l/s,  – tretí prietokový stav 6,0 l/s. 

 

Obr. 6 Kolísanie tlaku v odpadovom potrubí (maximálne hodnoty podtlaku); a) s jednoduchou odbočkou 88,5 ° 
bez oblúkovej úpravy, b) s jednoduchou odbočkou 88,5 ° s oblúkovou úpravou, 1 – voľný výtok, 2 – odpadové 

potrubie DN 100, 3 – pripájacie potrubie DN100 bez prítoku; 4 – pripájacie potrubie DN100 s prítokom, 5 – 
vetranie odpadového potrubia,   – prvý prietokový stav 2,0 l/s,   – druhý prietokový stav 4,0 l/s,   – tretí 

prietokový stav 6,0 l/s. 
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Obr. 6 Kolísanie tlaku v odpadovom potrubí (maximálne hodnoty podtlaku); a) s jednoduchou odbočkou 88,5 ° 
bez oblúkovej úpravy, b) s jednoduchou odbočkou 88,5 ° s oblúkovou úpravou, 1 – voľný výtok, 2 – odpadové 

potrubie DN 100, 3 – pripájacie potrubie DN100 bez prítoku; 4 – pripájacie potrubie DN100 s prítokom, 5 – 
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prietokový stav 6,0 l/s. 

   
 

 
 

Na obr. 7a je znázornené kolísanie tlaku v odpadovom potrubí s guľovou odbočkou. Počas prvého 
prietokového stavu 2,0 l/s nedošlo k prekročeniu maximálnej hranice podtlaku. Pri druhom a tretom prietokovom 
stave došlo k prekročeniu maximálnej hranice podtlaku. K strate funkcie zápachových uzávierok pri 4,0 l/s došlo 
na 6.–7.NP a pri 6,0 l/s na 4.–7.NP. Pri odpadovom potrubí s guľovou odbočkou bolo spozorované, že dochádza 
na nižších podlažiach bez prítoku do odpadového potrubia k zapĺňaniu prierezu vodou a penou z odpadového 
potrubia, Obr. 8. Zo simulácie možno konštatovať, že by na odpadovom potrubí malo byť čo najmenej takýchto 
typov tvaroviek. 

Na obr. 7b je znázornené kolísanie tlaku v odpadovom potrubí s tvarovkou Sovent. Počas všetkých 
prietokových stavov nedošlo k prekročeniu maximálnej hranice podtlaku. Tvarovka napriek tomu, že nemala 
žiadne špeciálne úpravy, ktorými disponujú rôzny výrobcovia ako napríklad delič prietoku a vírivá zóna 
dosahovala veľmi priaznivé výsledky. Táto tvarovka dosiahla v tomto teste tie najlepšie výsledky. 

 

Obr. 7 Kolísanie tlaku v odpadovom potrubí (maximálne hodnoty podtlaku); a) s guľovou odbočkou, b) 
s tvarovkou Sovent, 1 – voľný výtok, 2 – odpadové potrubie DN 100, 3 – pripájacie potrubie DN100 bez prítoku, 

4 – pripájacie potrubie DN100 s prítokom, 5 – vetranie odpadového potrubia,  – prvý prietokový stav 2,0 l/s, 
 – druhý prietokový stav 4,0 l/s,  – tretí prietokový stav 6,0 l/s. 

3 VÝSLEDKY 

Na základe simulácie vhodnosti použitia rôznych typov tvaroviek na odpadovom potrubí možno konštatovať: 

• ak sa na pripájacom potrubí nachádza WC, nie je vhodné používať jednoduchú odbočku 88,5° bez 
oblúkovej úpravy na pripojenie pripájacieho potrubia na odpadové potrubie, 

• pri spláchnutí WC (2,0 l/s) nedochádza k zapĺňaniu prierezu pripájacieho potrubia pripojeného na 
odpadové potrubie pomocou jednoduchej odbočky 45 ° v mieste zmeny smeru, ktoré vedie k náh-
lemu vysatiu vody zo zápachovej uzávierky, 

• oblúková úprava tvaroviek znižuje kolísanie tlaku v odpadovom potrubí v niektorých prípadoch až 
o 60 %, je otázne ako výrazne by pomohla napríklad aj tvarovke Sovent, 

• pri guľovej odbočke dochádza k zapĺňaniu prierezu pripájacích potrubí na nižších podlažiach, ktoré 
sú bez prietoku, takýchto tvaroviek by malo byť na odpadovom potrubí čo najmenej, 

• z hľadiska kolísania tlaku v odpadovom potrubí predstavuje najlepšie riešenie tvarovka Sovent, 
taktiež dobrú voľbu predstavuje aj jednoduchá odbočka 88,5 ° s oblúkovou úpravou a jednoduchá 
odbočka 45 °, tab. 1 (hrubou vyznačené hodnoty prekročili maximálnu hranicu podtlaku). 
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Obr. 8 Zapĺňanie prierezu pripájacích potrubí na nižších podlažiach vodou a penou, ktoré sú bez prítoku. 

 

Tab. 1 Maximálne namerané hodnoty podtlaku v odpadovom potrubí pri použití rôznych typov tvaroviek 
a daných okrajových podmienkach. 

Použité tvarovky na odpadovom potrubí Prietok (l/s) 
2,0 4,0 4,0 

jednoduchá odbočka 45 °  
Maximálna 

hodnota 
podtlaku 

(Pa) 

125 245 765 
jednoduchá odbočka 67 ° 340 905 2520 

jednoduchá odbočka 88,5 ° bez oblúkovej úpravy 645 1975 2845 
jednoduchá odbočka 88,5 ° s oblúkovou úpravou 290 325 1010 

guľová odbočka 90 705 1035 
tvarovka Sovent 215 325 440 

4 DISKUSIA 

Pri výsledkoch simulácie treba brat do úvahy dané okrajové podmienky simulácie (umiestnenie WC, rozmery 
a tvarové úpravy referenčných tvaroviek, počet nadzemných podlaží). Pravdepodobnosť, že sa na odpadovom 
potrubí v 9 podlažnej budove spláchnu 3 WC misy v jednom čase je približne 5 %. Avšak pravdepodobnosť, že 
by sa jednalo o WC misy tesne nad sebou na najvyšších podlažiach je ešte menšia. Treba si uvedomiť, že 
simulovanou veličinou v odpadovom potrubí bola čistá voda a v realite by sa výsledky reálneho experimentu 
mohli jemne líšiť, ak by bolo splachované splaškovou vodou, prípadne vodou s toaletným papierom. 

Hlavným cieľom simulácie bolo nájsť rôzne problematické miesta kanalizácie v budove, ktoré budú 
v budúcnosti overené experimentálnym meraním. 

5 ZÁVER 

Simuláciou bolo okrem novonadobudnutých poznatkov potvrdených aj viacero exitujúcich poznatkov, ktoré 
sa týkajú prúdenia vody v kanalizačných potrubiach budovy. Veľmi prekvapivo dobré výsledky dosiahla 
jednoduchá 45 ° odbočka, ktorá sa neodporúča používať na odpadovom potrubí z dôvodu horšieho prevetrania 
pripájacích potrubí a zapĺňania prierezu pripájacích potrubí pri väčších prietokoch. Najlepšiu prietokovo 
optimalizovanú tvarovku pre odpadové potrubia predstavuje tvarovka Sovent, ktorá v súčasnej dobe ako jediná 
poskytuje dostatočné dovolené prietoky v odpadových potrubiach aj pre vysoké budovy. 
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Abstrakt 
Aditivní technologie, známé též pod názvem 3D tisk, nacházejí ve stavebnictví a jeho přidružených oborech čím 
dál širší uplatnění. Tento článek popisuje problematiku modelování, slicování a následnou výrobu distribuční 
vyústky pro vzduchotechnické aplikace pomocí technologie FDM tisku. Vzorem pro vytvoření modelu je plastová 
odsávací mřížka s pevnými šikmými lamelami. Model mřížky byl upraven pro dva typy tiskáren s rozličnými úhly 
nanášení filamentu a maximální velikostí tiskových ploch. Po provedení tisku byly konstatovány silné a slabé 
stránky prototypů z obou tiskáren, které pak budou využity pro další vývoj. 

Klíčová slova 
FDM 3D tisk, distribuční vyústka, odsávací mřížka 

Abstract 
Additive technologies, also known as 3D printing, are becoming more and more widely used in the construction 
industry and its related fields. This article describes the modeling, slicing and subsequent fabrication of 
a distribution outlet for air handling applications using FDM printing technology. The model for the creation of 
the virtual model was a plastic exhaust grille with fixed inclined slats. The model of the grille was adapted for two 
types of printers with different filament application angles and maximum print area sizes. After printing, the 
strengths and weaknesses of the prototypes from both printers were noted, which will then be used for further 
development. 

Keywords 
FDM 3D printing, distribution outlet, exhaust grille 

1 ÚVOD 

V současné době neustále se rozvíjejícího technologického pokroku nabývají aditivní technologie, nebo také 
3D tisk, čím dál více na své důležitosti. Se zvyšujícími se nároky zákazníků na originalitu a kvalitu výrobku jsou 
výrobci častěji nuceni k designu výrobků nových. Proto je 3D tisk znám jako účinný nástroj pro jednoduché, rychlé 
a poměrně levné řešení vývoje prototypových modelů výrobků pro kontrolu funkčnosti a vzhledu. Tato technologie 
však začíná být prosazována i pro výrobu nejen prototypů, ale i finálních produktů. Zákazníkovi může být díky ní 
vytvořen nejen výrobek individuálního zadání, ale například i nedostupné či již nevyráběné komponenty. Na trhu 
však existuje velké množství technologií a výrobců. Výroba pomocí 3D tisku je tak omezena nejen výběrem 
vhodné tiskárny, ale i vytvořením správného modelu a nastavením tisku. 

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit proces výroby konvenční vzduchotechnické distribuční vyústky pomocí 
technologie FDM 3D tisku na dvou odlišných tiskárnách. Proces zahrnuje tvorbu a přizpůsobení modelu 
pro vybrané tiskárny, nastavení slicování, vlastní tisk vyústek a zhodnocení vhodnosti tohoto typu výroby 
pro obdobné aplikace a další vývoj. 
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Historie a druhy aditivní technologie 

Myšlenka 3D tisku byla zrozena Charlesem W. Hullem v roce 1983, kdy jako první použil vytvrzování nátěrů 
stolních desek pomocí UV světla. To ho vedlo v roce 1986 k vynálezu stereolitografie, první metody 3D tisku, při 
které dochází k postupnému vytvrzování vrstev kapalného fotopolymeru pomocí UV záření. Při vytvrzování 
dochází k reakci nazývané polymerizace. Jednalo se o první metodu rychlého prototypování, což znamená rychlou, 
přesnou a opakovatelnou produkci prvků, běžně pomocí výpočetní techniky [1], [2]. 

Metody 3D tisku byly po další desetiletí zdokonalovány. Mezi dnes běžně používané technologie patří 
např. FDM, SLA, DLP a SLS, mezi méně známé např. metoda LOM [3]. 

Na základě principu stereolitografie a polymerizace vzniklo několik technologií. Nejstarší z nich je metoda 
SLA, neboli Stereo Lithography Apparatus. Ta využívá pracovní komoru s vanou naplněnou nejčastěji epoxidovou 
pryskyřicí, která je vrstvu po vrstvě vytvrzována pomocí UV laseru. Po posunutí pracovní desky je povrch 
pryskyřice zarovnán. Dle umístění laseru se pracovní deska pak pohybuje směrem nahoru či dolů. Obdobnými 
metodami je SGC (Solid Ground Cutting), která využívá k vytvrzování UV lampu se šablonou, a DLP (Digital 
Light Processing), jež vytvrzuje vrstvu pomocí digitálního systému mikrozrcadel. Tyto dvě metody mají oproti 
SLA výhodu v tom, že vytvrzují danou vrstvu najednou [2]. 

Další metodou je tzv. sintering založený na postupném spékání vrstev prášku pomocí laseru a inspirován 
principy práškové metalurgie. Jednou z technologií využívající sintering je SLS (Selective Laser Sintering), která 
je konstrukčně podobná technologii SLA. Sestává z pracovní komory s nosnou deskou, dvou komor pro materiál, 
válce pro nanášení a zarovnávání materiálu a laseru. Výhodou této technologie je absence vytváření podpor 
a variabilita materiálů jako plast, kov či keramika [2]. 

LOM (Laminated Object Manufacturion) je technologie postavena na postupném lepení folií na sebe pomocí 
přilnavého nátěru, přičemž při každé vrstvě je vyřezána kontura pomocí laseru, nahřátého drátku, nože 
či frézky [2]. 

V dnešní době nejrozšířenější technologií 3D tisku je FDM, neboli Fused Layer Modeling. Tato metoda je 
založena na natavování materiálu, nejčastěji ve formě vlákna, na sebe. Nejčastějším způsobem nanášení 
natavovaného materiálu je extruze, při níž je vlákno tlačeno extrudérem do trysky, kde je materiál roztaven 
do konzistence pasty. Následně je nanášen na vyhřívanou pracovní desku s tiskovou plochou. Poté materiál rychle 
tuhne a následující vrstva je lehce natlačena na předchozí, což způsobí správné spojení vrstev. Materiál ve formě 
vlákna se nazývá filament a bývá navinut na cívku, jež se při tisku postupně otáčí při podávání do tiskové hlavy. 
Filamentem bývá nejčastěji plast [2]. Příkladem může být PLA vyrobený z kukuřičného škrobu, díky kterému je 
recyklovatelný a dle studií netoxický [2], [4]. Tento filament je však křehký a má nízkou odolnost vůči UV záření 
a teplotě, proto je doporučován pro interiérové aplikace. Dalším druhem filamentu je PETG, jedná se o PET 
obohacený o glykol. Tento typ je méně náchylný ke kroucení na pracovní desce při tisku, dochází u něj ovšem 
častěji k tzv. stringování. Dalším příkladem je ABS, jenž je vyroben z ropy, a tudíž může být zdravotně závadný. 
Má však výborné mechanické vlastnosti [2]. 

Existuje však i mnoho dalších technologií jako MSLA, SLM, BJ nebo MJP [3]. 

Využití ve stavebním průmyslu 

Aditivní technologie byly dříve využívány především ve strojírenském průmyslu a příbuzných odvětvích, ovšem 
v posledních letech nacházejí uplatnění také ve stavebnictví. S oblibou bývají využívány pro tvorbu 
architektonických modelů, jež doplňují vizualizace ve fázi studie [5]. Další využití 3D tisku nalezla např. firma 
BASF spol. s.r.o. při výrobě bednění a betonových odlitků. Díky této technologii jsou schopni vytvářen bednění 
pro nepravidelné organické tvary nebo obtížné spojovací prvky, které jsou potřeba při betonáži [6]. Na Fakultě 
stavební VUT v Brně byl FDM 3D tisk například využit pro vývoj vegetačního fasádního panelu. Pro jeho návrh 
bylo využito parametrického modelování, které umožňuje snadné a časově nenáročné změny modelu [7]. 

V rámci stavebnictví se rovněž začíná uplatňovat velkoformátový 3D tisk, kdy tryska nanáší nejčastěji směs 
na bázi cementu. Díky tomu je možná výroba nejen dílčích konstrukčních částí budov, ale i celé stavby. Výhodami 
této výroby jsou především rychlost realizace, geometrická stabilita prvků, volnost v navrhování komplikovaných 
tvarů, úspora materiálu a možný pozitivní dopad na životní prostředí [8]. Rovněž se díky ní řeší problematika 
nedostatku pracovní síly na stavbách [9]. Na světě existují již desítky staveb vytvořených 3D tiskem, příkladem 
může být kancelářská budova v Dubaji vyrobená firmou Win Sun. Její komponenty byly vytištěny během 17 dnů 
a na celém výrobním procesu se podílelo celkem pouze 18 pracovníků [10]. V rámci České republiky pak 
např. pracovníci ČVUT v Praze sestrojili první českou portálovou 3D tiskárnu, pomocí které byla vytištěna nosná 
konstrukce modelového jednopodlažního domu [9].  

V oblasti technického zařízení budov nalezla využití aditivní výroby např. společnost GROHE, která v roce 
2019 představila první vodovodní baterie vytvořené 3D tiskem. K tomu byla využita technologie využívající 
kovový prášek [11]. 3D tisk by mohl skrývat potenciál pro výrobu dílčích elementů i v dalších oblastech TZB, 
jako je např. větrání. 
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2 METODOLOGIE 

Na základě zhodnocení stávajícího stavu využití aditivní výroby v TZB aplikacích začala výroba 
vzduchotechnických distribučních vyústek pomocí metody FDM 3D tisku na dvou odlišných 3D tiskárnách – 
Creality CR-30 3DPrintMill a Průša i3 MK3s. Předlohou se stala plastová odsávací mřížka s pevnými šikmými 
lamelami, která byla instalována na decentrální větrací jednotce s rekuperací tepla. Mřížka zajišťovala sání 
odpadního vzduchu z místnosti přímo do jednotky. Celkové rozměry mřížky jsou 400 × 132 × 18 mm. 

Po změření všech dílčích rozměrů předlohy byl vytvořen přesný 3D model mřížky v měřítku 1 : 1 pomocí 
softwaru Rhinoceros 7.0. Kvůli omezením 3D tisku, jako je nutnost tvorby podpor pod prvky vysunutých volně 
do prostoru, byl model upraven tak, aby se omezilo vytváření nepotřebných podpor. Jednalo se zejména 
o odstranění zapuštění lamel vyústky, a tedy zarovnání lamel s rámem. Rovněž se přizpůsobily tloušťky některých 
prvků na šířku trysky, jež nanáší filament. Následně bylo třeba upravit model pro jednotlivé typy využitých 
3D tiskáren. V případě tiskárny Creality CR-30 3DPrintMill nebylo model nutno dále upravovat, jelikož její 
tiskový prostor má na šířku 200 mm, na výšku 170 mm a v délce není omezen, díky nekonečnému posuvnému 
pásu, jímž tiskárna disponuje. V případě tiskárny Průša i3 MK3s bylo nutno model rozdělit na dvě poloviny, kvůli 
menšímu tiskovému prostoru tiskárny 250 × 210 × 210 mm. Obě poloviny modelu byly navíc vybaveny systémem 
zámků pro snadnější vzájemné spojení. 

Následně byly modely ve vhodném formátu vloženy do tzv. "slicerů" – softwarů, ve kterých se nastavují 
parametry vlastního 3D tisku. Pro tiskárnu Creality CR-30 3DPrintMill byl použit software Creality Slicer 4.8.2, 
jež poskytuje výrobce tiskárny. Průměr trysky pro nanášení filamentu činil 0,4 mm, výška nanášené vrstvy 0,2 mm. 
Jako filament bylo zvoleno PLA duhové barvy. Teplota trysky byla původně nastavena na 215 °C, teplota 
podložky 60 °C. Díky úhlu nanášení filamentu tiskárnou 45 ° nebylo nutné ve sliceru generovat dodatečné podpory 
pro lamely v mřížce. V případě tiskárny Průša i3 MK3s byl využit software PrusaSlicer 2.5.0 rovněž poskytovaný 
výrobcem tiskárny. Průměr trysky, výška nanášené vrstvy a pracovní teploty byly zvoleny obdobné jako 
u předchozí tiskárny, filamentem byl PLA recyklát bílé barvy. Tato tiskárna nanáší filament na podložku pod 
úhlem 90 °, z toho důvodu bylo nutné pro horní vodorovné části lamel v mřížce vygenerovat dodatečné podpory. 

Poté započal vlastní tisk vyústek. Tiskárna Creality CR-30 3DPrintMill tiskla vyústku cca za 12 hodin 
při spotřebě 97 g filamentu. Tiskárna Průša i3 MK3s vytiskla každou část vyústky za cca 6 hodin 30 minut 
se spotřebou 64 g, celkem tedy za 13 hodin při spotřebě 128 g. Větší spotřeba byla dána nutností tisku podpor. 

Následně byly obě vyústky opticky porovnány vzhledem k jejich pevnosti a kvalitě tisku. 

3 VÝSLEDKY 

Jednotlivé kroky výroby vyústek – modelování, slicování a tisk, jsou znázorněny na Obr. 1–9. 

 

Obr. 1 Model originálu vyústky v prostředí Rhinoceros 7.0. 



91

JUNIORSTAV 20231. Pozemní stavitelství   
 

 
 

2 METODOLOGIE 

Na základě zhodnocení stávajícího stavu využití aditivní výroby v TZB aplikacích začala výroba 
vzduchotechnických distribučních vyústek pomocí metody FDM 3D tisku na dvou odlišných 3D tiskárnách – 
Creality CR-30 3DPrintMill a Průša i3 MK3s. Předlohou se stala plastová odsávací mřížka s pevnými šikmými 
lamelami, která byla instalována na decentrální větrací jednotce s rekuperací tepla. Mřížka zajišťovala sání 
odpadního vzduchu z místnosti přímo do jednotky. Celkové rozměry mřížky jsou 400 × 132 × 18 mm. 

Po změření všech dílčích rozměrů předlohy byl vytvořen přesný 3D model mřížky v měřítku 1 : 1 pomocí 
softwaru Rhinoceros 7.0. Kvůli omezením 3D tisku, jako je nutnost tvorby podpor pod prvky vysunutých volně 
do prostoru, byl model upraven tak, aby se omezilo vytváření nepotřebných podpor. Jednalo se zejména 
o odstranění zapuštění lamel vyústky, a tedy zarovnání lamel s rámem. Rovněž se přizpůsobily tloušťky některých 
prvků na šířku trysky, jež nanáší filament. Následně bylo třeba upravit model pro jednotlivé typy využitých 
3D tiskáren. V případě tiskárny Creality CR-30 3DPrintMill nebylo model nutno dále upravovat, jelikož její 
tiskový prostor má na šířku 200 mm, na výšku 170 mm a v délce není omezen, díky nekonečnému posuvnému 
pásu, jímž tiskárna disponuje. V případě tiskárny Průša i3 MK3s bylo nutno model rozdělit na dvě poloviny, kvůli 
menšímu tiskovému prostoru tiskárny 250 × 210 × 210 mm. Obě poloviny modelu byly navíc vybaveny systémem 
zámků pro snadnější vzájemné spojení. 

Následně byly modely ve vhodném formátu vloženy do tzv. "slicerů" – softwarů, ve kterých se nastavují 
parametry vlastního 3D tisku. Pro tiskárnu Creality CR-30 3DPrintMill byl použit software Creality Slicer 4.8.2, 
jež poskytuje výrobce tiskárny. Průměr trysky pro nanášení filamentu činil 0,4 mm, výška nanášené vrstvy 0,2 mm. 
Jako filament bylo zvoleno PLA duhové barvy. Teplota trysky byla původně nastavena na 215 °C, teplota 
podložky 60 °C. Díky úhlu nanášení filamentu tiskárnou 45 ° nebylo nutné ve sliceru generovat dodatečné podpory 
pro lamely v mřížce. V případě tiskárny Průša i3 MK3s byl využit software PrusaSlicer 2.5.0 rovněž poskytovaný 
výrobcem tiskárny. Průměr trysky, výška nanášené vrstvy a pracovní teploty byly zvoleny obdobné jako 
u předchozí tiskárny, filamentem byl PLA recyklát bílé barvy. Tato tiskárna nanáší filament na podložku pod 
úhlem 90 °, z toho důvodu bylo nutné pro horní vodorovné části lamel v mřížce vygenerovat dodatečné podpory. 

Poté započal vlastní tisk vyústek. Tiskárna Creality CR-30 3DPrintMill tiskla vyústku cca za 12 hodin 
při spotřebě 97 g filamentu. Tiskárna Průša i3 MK3s vytiskla každou část vyústky za cca 6 hodin 30 minut 
se spotřebou 64 g, celkem tedy za 13 hodin při spotřebě 128 g. Větší spotřeba byla dána nutností tisku podpor. 

Následně byly obě vyústky opticky porovnány vzhledem k jejich pevnosti a kvalitě tisku. 

3 VÝSLEDKY 

Jednotlivé kroky výroby vyústek – modelování, slicování a tisk, jsou znázorněny na Obr. 1–9. 

 

Obr. 1 Model originálu vyústky v prostředí Rhinoceros 7.0. 

   
 

 
 

   

Obr. 2 Software pro slicování – Creality Slicer (vlevo) a PrusaSlicer (vpravo). 

   

Obr. 3 Ovládací panel tiskáren – Creality CR-30 (vlevo), Průša i3 MK3s (vpravo). 

 

Obr. 4 Tisk celé vyústky na tiskárně Creality CR-30 3DPrintMill. 
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Obr. 5 Tisk části vyústky na tiskárně Průša i3 MK3s, vpravo detail podpor pro lamely. 

 

Obr. 6 Výtisk vyústky z tiskárny Creality CR-30 3DPrintMill. 

   

Obr. 7 Vady výtisku z tiskárny Creality CR-30 3DPrintMill. 
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Obr. 7 Vady výtisku z tiskárny Creality CR-30 3DPrintMill. 

   
 

 
 

Na výrobku z tiskárny Creality CR-30 3DPrintMill lze na první pohled detekovat několik vad. Při hraně 
rámečku, kde tisk započal, lze pozorovat nesouvislou a porušenou vrstvu filamentu. Na první pohled se tato vada 
jeví jako důsledek příliš vysoké teploty trysky či podložky, avšak po několika pokusech se sníženými teplotami 
byl výsledek stále stejný. Problém zde může působit příliš pružná a neadhezní podložka. Zbytek vyústky je vytištěn 
bez dalších vad, avšak tenké prvky se zdají být značně slabé a křehké v důsledky nanášení filamentu pod úhlem 
45 ° na malou styčnou plochu. 

 

Obr. 8 Výtisk vyústky z tiskárny Průša i3 MK3s – rozpojený. 

 

Obr. 9 Výtisk vyústky z tiskárny Průša i3 MK3s – spojený. 

Výrobek z tiskárny Průša i3 MK3s nejeví žádné estetické vady a po pevnostní stránce se zdá být dostatečný. 
Je však třeba zajistit pevné spojení obou částí. 

4 DISKUZE 

Porovnáním využitých technologií FDM 3D tisku lze na první pohled konstatovat jejich silné a slabé stránky. 
Tisk pomocí 3D tiskáren s nanášením filamentu pod úhlem 45 ° by se mohl v případě výrobků, jež mají jeden 

rozměr značně převládající nad dalšími, jevit jako technologicky výhodnější. Díky technologii posuvného pásu je 
možno docílit v jednom směru nekonečných rozměrů. Navíc je zde možnost zadat sérii výrobků za sebou a takřka 
tisknout, dokud se nespotřebuje dodaný materiál (filament) bez další nutné obsluhy tiskárny. Avšak v případě tisku 
výrobků, jenž obsahují tenké prvky (jako u hodnocené distribuční vyústky), dochází k nanášení filamentu na velmi 
malé ploše. Proto pak tyto prvky nejeví dostatečnou pevnost a jsou velmi křehké. Otázka pevnosti by se ovšem 
mohla vyřešit zvolením jiného typu filamentu a nastavením tiskárny. 

V případě hodnocené distribuční vyústky se po pevnostní a estetické stránce zdá být vhodnější tisk pomocí 
tiskáren s nanášením filamentu pod úhlem 90 °. Ty jsou však zpravidla limitovány velikostí tisknutelného prostoru, 
jemuž se vytvořený model musí uzpůsobit. Dále je při této technologii nutné vytvářet podpory pro prvky vysunuté 
do volného prostoru, které je poté nutno mechanicky odstranit. 
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5 ZÁVĚR 

Výsledkem dosavadní práce jsou modely vzduchotechnických distribučních vyústek pomocí rozličných FDM 3D 
tiskáren. Tiskárny s úhlem nanášení filamentu 90 ° se jeví jako vhodnější než tiskárny s úhlem nanášení 45 ° a to 
především z hlediska pevností jednotlivých prvků vyústky. Lze však očekávat zlepšení při změně druhu filamentu 
a nastavení tiskárny. Metoda 3D tisku bezesporu přináší rozšířené možnosti výroby nejen pro distribuční vyústky. 
Díky libovolným tvarům, které lze modelovat i parametricky, by mohlo být možné ovlivnit některé sledované 
vlastnosti výrobků. Vždy však je nutno zohlednit i omezení, která jsou s konkrétní technologií spjaty.  
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5 ZÁVĚR 

Výsledkem dosavadní práce jsou modely vzduchotechnických distribučních vyústek pomocí rozličných FDM 3D 
tiskáren. Tiskárny s úhlem nanášení filamentu 90 ° se jeví jako vhodnější než tiskárny s úhlem nanášení 45 ° a to 
především z hlediska pevností jednotlivých prvků vyústky. Lze však očekávat zlepšení při změně druhu filamentu 
a nastavení tiskárny. Metoda 3D tisku bezesporu přináší rozšířené možnosti výroby nejen pro distribuční vyústky. 
Díky libovolným tvarům, které lze modelovat i parametricky, by mohlo být možné ovlivnit některé sledované 
vlastnosti výrobků. Vždy však je nutno zohlednit i omezení, která jsou s konkrétní technologií spjaty.  
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Abstrakt 
Článek se zabývá porovnáním tepelně vlhkostních podmínek u dvou dřevostaveb založených systémem crawl 
space, ve střední Evropě. Byla sledována teplota, relativní vlhkost vzduchu v crawl space a venkovního prostředí 
od dubna do srpna 2022. Mikroklima v crawl space je ovlivňováno venkovním prostředím, mírou zateplení 
stropní konstrukce nad dutinou a tepelnou kapacitou základů a zeminy. Nízké teploty v crawl space během 
letního období mohou být způsobeny nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U stropní konstrukce 
a vysokou tepelnou kapacitou zeminy a základů. I přes naměřenou vyšší relativní vlhkost vzduchu u jednoho 
z crawl space, tj. 88,5 %, byly podmínky méně rizikové z hlediska výskytu vlhkosti na površích konstrukce 
crawl space než u crawl space s nižší relativní vlhkostí vzduchu. 

Klíčová slova 
Crawl space, mikroklima, relativní vlhkost vzduchu, tepelná kapacita  

Abstract 
The paper deals with the comparison temperature and moisture conditions in two wooden houses with crawl 
space in Central Europe. The air temperature, relative humidity in the crawl space and outdoor conditions were 
monitored from April to August 2022. The microclimate in the crawl space is influenced by the outdoor 
conditions, the thickness of thermal insulation of the subfloor and heat capacity of the foundations and soil. The 
low temperatures of the crawl space can be caused by the low U-value of the subfloor and high heat capacity of 
the soil and foundations during summer. Despite the measured higher relative humidity in one of the crawl 
space, i. e. 88.5 %, the conditions were less risk of the occurrence of moisture on the surface than in the crawl 
space with lower relative humidity. 

Keywords 
Crawl space, microclimate, relative humidity, heat capacity  

1 ÚVOD 

Vzhledem k zvyšujícím se energetickým požadavkům na stavby je nutné také zvyšovat tloušťku tepelné izolace 
stropní konstrukce nad dutinou crawl space. Nízká hodnota součinitele prostupu tepla U stropní konstrukce 
nad dutinou má za následek vysokou relativní vlhkost a nízkou teplotu vzduchu v crawl space v létě [1]. 
Problematikou vysoce zateplené konstrukce nad dutinou crawl space pojednávají studie Matilainen a kol. 
(2017)  [1], Airaksinen a kol. (2020) [2] a Vanhoutteghem a kol. (2017) [3]. 

Teplejší venkovní vzduch s větším obsahem vlhkosti může v létě zvyšovat vlhkost v crawl space [1]. 
Vlhkostní podmínky v crawl space se stávají problematičtější, pokud je rozdíl teplot vzduchu exteriéru 
a crawl  space vysoký. Větší tloušťka tepelné izolace tento problém zvyšuje, protože jsou sníženy tepelné ztráty 
z  interiéru. Dle studie, Vanhoutteghem a kol. (2017) [3], zvýšení tepelné izolace v podlaze o tloušťku 100 mm 
by mohlo vést k ročnímu poklesu teploty o 2 °C v prostoru crawl space. Čím vyšší tloušťka tepelné izolace, 
tím  více se prodlužuje období, kdy je relativní vlhkost vyšší než 80 % a zvyšuje se riziko růstu plísní. 

Pokud se podmínky v crawl space blíží podmínkám venkovního prostředí, rizika související s výskytem 
vlhkosti se snižují [4]. Teploty venkovního vzduchu a crawl space se vyrovnávají a vzniká tak časová prodleva. 
Vysoká tepelná kapacitou zeminy a základů, zvyšuje časovou prodlevu a způsobuje nízké teploty v crawl space 
během letního období. Časovou prodlevu lze zkrátit snížením tepelné kapacity základů a zeminy nebo zvýšením 
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rychlosti výměny vzduchu [1], [2]. Lze tedy říci, že vysoká tepelná kapacita země a základů způsobuje trvale 
nestabilní podmínky v prostoru crawl space [5]. 

 

Obr. 1 Akumulace tepla [6]. 

Akumulace tepla materiálu je ovlivněna měrnou tepelnou kapacitou c v J/kg K, velikostí povrchu, 
součinitelem přestupu tepla hsi v W/(m2 K) mezi povrchem konstrukce a  vzduchem místnosti. Dále má vliv 
na akumulaci tepla tepelná pohltivost b v (Ws0,5)/(m2K), která definuje, jak rychle teplo proniká do konstrukce. 
Další parametr ovlivňují akumulaci tepla je rozdíl teplot vzduchu a povrchu konstrukce, doba trvání, po kterou je 
teplo přiváděno nebo intenzita slunečného záření. 

Akumulaci tepla z fyzikálně chemického hlediska lze rozlišit například na akumulaci citelného tepla nebo 
na  akumulaci latentního tepla. Další způsoby jsou uvedené na Obr. 1. 
Princip akumulace citelného tepla je založen na změně teploty akumulačního media a na využití tepelné kapacity 
látky. Tím může být například voda, vzduch, písek, cihly, skalní podloží nebo půda [6], [7]. Rovnice (1) 
vyjadřuje množství tepla, které je uloženo v látce. 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝∆𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉∆𝑇𝑇𝑇𝑇 (1) 
 

kde Q je akumulované teplo v J, m hmotnost akumulačního media v kg, cp průměrná tepelná kapacita v J/kg K, 
∆T teplotní rozdíl mezi počáteční teplotou a konečnou teplotou akumulačního media v K, ρ objemová hmotnost 
v kg/m3 a V objem akumulačního media v m3. 

Množství naakumulovaného citelného tepla závisí na tepelné kapacitě a hmotnosti akumulačního media. Platí 
úměra mezi danými veličinami. Při větší tepelné kapacitě a objemové hmotnosti látky bude možná větší 
akumulace citelného tepla v dané látce [8]. Zásadní pro stanovení množství akumulovaného tepla je teplotní 
rozdíl, při kterém dochází k akumulaci. 

Hodnoty citelného tepla Q, u vybraných materiálů, byly stanoveny dle rovnice (1) za předpokladu rozdílu 
teplot ∆T = 1 K a objemu akumulačního media V = 1 m3. 

 

Obr. 2 Akumulace citelného tepla u vybraných materiálů. 

Obr. 2 ukazuje množství citelného tepla ve vybraných materiálech. Označené materiály jsou součástí 
konstrukce crawl space. Z grafu je zřejmé, že zemina má schopnost naakumulovat velké množství tepla a tím 
značně ovlivnit klima v crawl space. Hodnota Q u štěrkovité zeminy je 3,68 MJ, u jílů 2,98 MJ. 
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Tepelná kapacita 

Tepelná kapacita je schopnost materiálu (tělesa) přijímat teplo. Je dána rovnicí (2). 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇

 (2) 

kde, C je tepelná kapacita v J/K, Q přivedené teplo v J a T teplota v K. 

Měrná tepelná kapacita 

Měrná tepelná kapacita c v J/kg K, starší označení jako měrné teplo, je množství tepelné energie, kterou 
je potřeba dodat materiálu, s definovanou vlhkostí a hmotností 1 kg při stálém tlaku, aby se jeho teplota zvýšila 
o 1  K [9]. Je dána rovnicí (2). 

𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ ∆𝜃𝜃𝜃𝜃
 

(3) 

 
kde, E je tepelná energie (množství přivedeného tepla) v J, m hmotnost v kg a ∆θ přírůstek teploty v K. 

2 METODOLOGIE 

V rámci studie byly sledovány dvě dřevostavby rodinných domů založené systémem crawl space. Domy 
se  nachází v Jihomoravském kraji v České republice. 

Rodinný dům č. 1 má jedno nadzemní podlaží a je založen na základových patkách. Dům má obdélníkový 
tvar s rozměry 11,360 × 7,560 m. Plocha crawl space je 87,94 m2. Výška crawl space je 1,0 m. Dno dutiny 
je kryto geotextílií a vrstvou kameniva tloušťky 150 mm, frakce 16/32. Celková tloušťka tepelné izolace ve 
stropní konstrukce crawl space je 340 mm, součinitel prostupu tepla U = 0,156 W/(m2K). Rodinný dům byl 
postaven v roce 2019. 

Rodinný dům č. 2 má dvě nadzemní podlaží a je založen na základových pasech. Dům má obdélníkový tvar 
s rozměry 11,680 × 6,740 m. Plocha crawl space je 74,44 m2. Výška crawl space je 0,8 m. Obvodové stěny 
základů se skládají z betonových tvárnic ztraceného bednění, ve kterých jsou umístěny otvory pro přívod 
vzduchu. Dno dutiny je kryto geotextílií a vrstvou kameniva tloušťky 150 mm, frakce 32/64. Celková tloušťka 
tepelné izolace ve stropní konstrukce crawl space je 420 mm, součinitel prostupu tepla U = 0,115 W/(m2K). 

Obě konstrukce crawl space jsou přirozeně větrány venkovním vzduchem. V crawl space byla umístěny čidla 
pro sledování relativní vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu, Obr. 3. Čidla, pro zaznamenávání venkovních 
podmínek, byla  umístěna u rodinného domu č. 1. Parametry byly zaznamenávány kontinuálně, v intervalu 
15 min. Pro měření byla použita teplotně vlhkostní čidla Omega PLTH, teplotní čidla Omega PLTT, měřící 
ústředna Almemo, žárové anemometr Almemo FVAD 35 a senzory Mobile Alerts. 
 

 
 

(a) (b) 

Obr. 3 Čidla pro sledování teploty a relativní vlhkosti vzduchu v crawl space v rodinném domě č. 1 (a), 
v  rodinném domě č. 2 (b). 



98

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

3 VÝSLEDKY 

Naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu v crawl space byly porovnány ze dvou čidel umístěných 
ve středu dutiny s venkovními podmínkami. Průběh teploty vzduchu v crawl space č. 1 a v crawl space č. 2 
ukazují Obr. 4 a Obr. 5. 

 

Obr. 4 Teplota vzduchu v crawl space č. 1 a teplota venkovního vzduchu, (24-h průměr). 

 

Obr. 5 Teplota vzduchu v crawl space č. 2 a teplota venkovního vzduchu, (24-h průměr). 

 

Teplota vzduchu v crawl space č. 2 
Teplota venkovního vzduchu 
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Obr. 5 Teplota vzduchu v crawl space č. 2 a teplota venkovního vzduchu, (24-h průměr). 

 

Teplota vzduchu v crawl space č. 2 
Teplota venkovního vzduchu 

   
 

 
 

Maximální teplota v crawl space č. 1 byla 24,6 °C a maximální teplota v crawl space č. 2 byla 24,2 °C. 
Hodnoty teplot se téměř nelišily. Maximální teplota venkovního vzduchu byla vyšší než v crawl space, a to 
25,3 °C. Z  Obr. 4 je patrné, že  křivka průběhu teplot v crawl space č. 1 téměř odpovídá křivce venkovních 
teplot. Zatímco, průběh teplot v  crawl space č. 2 se mírně liší od průběhu venkovních teplot. 

 

Obr. 6 Relativní vlhkost vzduchu v crawl space č. 1 a relativní vlhkost venkovního vzduchu (24-h průměr). 

 
Obr. 7 Relativní vlhkost vzduchu v crawl space č. 2 a relativní vlhkost venkovního vzduchu (24-h průměr). 

Maximální relativní vlhkost vzduchu v crawl space č. 1 byla 88,5 %. Maximální relativní vlhkost vzduchu 
v  crawl space č. 2 byla nižší, 84,2 %. Maximální relativní vlhkost venkovního vzduchu byla 96 %. Průběh 
relativní vlhkosti zobrazuje Obr. 7 a Obr. 8. Křivka  relativní vlhkosti v crawl space č. 1 více odpovídá průběhu 
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Relativní vlhkost vzduchu 



100

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

relativní vlhkosti venkovního vzduchu než u crawl space č. 2. V den, kdy byla naměřena nejvyšší hodnota 
relativní vlhkosti venkovního vzduchu, 96 %, byla relativní vlhkost vzduchu v crawl space č. 1 naměřena 86 % 
a v crawl space č. 2 hodnota 80%. V  crawl  space č. 2 byla zaznamenána vlhkostní mapa na obvodové 
základové stěně. Stěna je ukázána na Obr. 8. Základová stěna je  provedena z betonových tvárnic ztraceného 
bednění. 

 

Obr. 8 Obvodová základová stěna u crawl space č. 2, ze dne 30. 6. 2022. 

4 DISKUZE 

Významný faktor, který má vliv na klimatické podmínky v crawl space je vysoká tepelná kapacita zeminy, která 
ovlivňuje akumulaci citelného tepla. Vzniká tak časová prodleva mezi teplotou venkovního vzduchu a teplotou 
v crawl space. Problém je více prohlubován, má-li stropní konstrukce nízkou hodnotu součinitele 
prostupu tepla U. Je-li snížená hodnota součinitele prostupu tepla U o polovinu (z 0,4 na 0,2 W/(m2K)) může být 
teplota v crawl space v průměru o 2 °C nižší a relativní vlhkost o 10 % vyšší [1]. Dle studie Matilainen (2003) 
[1] jsou zajištěny bezpečné podmínky ve vysoce izolovaném crawl space z hlediska vlhkosti při použití vysoce 
izolačního materiálu na kryt zeminy a nízké rychlosti výměny vzduchu. Nízké relativní vlhkosti vzduchu také 
vykazovaly stavby ve Švédsku, kde dno bylo chráněno vrstvou tepelné izolace, tloušťky 110–200 mm. Relativní 
vlhkost, v crawl space ve Švédsku, byla ve většině času pod 75 % [2]. Tepelná izolace snížila tepelnou kapacitu 
dna v crawl space. 

Teplotně vlhkostí podmínky v crawl space č. 1 byly velice podobné podmínkám venkovního prostředí. 
Crawl space č. 1 je zcela otevřený (založení na betonových patkách) a proudění venkovního vzduchu 
je  umožněno ve všech směrech. Dno dutiny je kryto geotextílií a vrstvou kameniva tloušťky 150 mm, který má 
nižší tepelnou kapacitu než zemina. Na konstrukci základů a spodní straně stropní konstrukce nebyly 
zaznamenány žádné viditelné vlhkostní mapy či viditelný růst plísní. 

V crawl space č. 2 byla naměřena nižší relativní vlhkost vzduchu, tj. 84,2 %, než v crawl space č. 1. Přesto 
vykazoval prostor č. 2 nepříznivější podmínky z hlediska výskytu vlhkosti na površích konstrukce crawl space. 
Na základové betonové stěně byly detekovány viditelné vlhkostní mapy. Prostor je  větrán pomocí větracích 
otvorů ve stěnách. Dno dutiny je sice kryto geotextílií a vrstvou kameniva tloušťky 150  mm s nižší tepelnou 
kapacitou než zemina, ale stavba je založena na základových pasech se stěnami z  tvárnic ze ztraceného bednění, 
které mají vysokou schopnost akumulace tepla. 

Bylo zjištěno, že podmínky v crawl space č. 1, které se blížily podmínkám venkovního vzduchu, byly méně 
rizikové z hlediska výskytu vlhkosti, jak uvádí studie [4]. 

5 ZÁVĚR 

Sledováním tepelně vlhkostních podmínek v crawl space se nejvíce zabývají severské státy, jako je například 
Finsko, Norko nebo Švédsko, kde podnebí je chladnější než ve střední Evropě. Klima v crawl space je výrazně 
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ovlivňováno venkovními podmínkami, proto je obtížnější porovnávání fungování crawl space ve střední Evropě 
se  státy severní Evropy. V podmínkách střední Evropy není fungování systému crawl space příliš popsáno. 

Článek se zabývá porovnáním tepelně vlhkostních podmínek u dvou dřevostaveb založených systémem 
crawl space, ve střední Evropě. Sledované stavby vykazovaly vysoké hodnoty relativního vzduchu v  crawl 
space a to 88,5 % a 84,2 % během letního období. I přes nižší relativní vlhkost vzduchu, v crawl space č. 2, byla 
zaznamenána viditelná vlhkostní mapa na obvodové základové stěně. Tepelně vlhkostní podmínky, v  otevřeném 
crawl space u rodinného domu č. 1, se více blížily podmínkám venkovního vzduchu. Tím se stal, prostor č. 1, 
méně rizikový pro výskyt vlhkosti na konstrukcích crawl space. 

Dlouhodobé vystavování základových stěn crawl space vysoké vlhkosti, může vést k rozvoji mikroorganismů 
a plísní. 
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Abstrakt 
Výplně otvorů jsou jednou z nejslabších částí systémové obálky budovy. I přes volbu kvalitních materiálů se 
na oknech často objevují vlhkostní problémy, které můžou mít dalekosáhlé následky. Následující studie se 
zabývá eliminací povrchové kondenzace na kritických místech okenního zasklení a rámu. Tyto tepelné vazby 
byly lokalizovány za pomocí výpočetních modelů v programu Ansys. Ke zlepšení výchozího nevyhovujícího 
stavu bylo využito patentované technologie, kontaktního systému k potlačení tepelných mostů v budovách, jehož 
autorem je doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. Tento patent využívá vodivých vlastností materiálů. 

Vodivý materiál je aplikován na interiérovou stranu v místě zvýšeného tepelného toku. Pro detail okna se 
jedná o připojovací spáru zasklení a rámu. Za materiál sanačního prostředku byl zvolen hliník (v nástřiku do 
barvy rámu) díky jeho vysoké vodivosti, dostupnosti na trhu a tvarovatelnosti. Hlavním předmětem práce je 
určení nejúčinnější polohy, velikosti a tvaru zkoumané lišty s ohledem na estetičnost a ekonomičnost procesu. 
Jako komparační veličina je hodnocena nejnižší vnitřní povrchová teplota. Výsledky potvrdily proveditelnost, 
a především efektivitu navržených opatření za pomocí využití hliníkové lišty. 

Klíčová slova 
Povrchová kondenzace, nejnižší vnitřní povrchová teplota, okenní zasklení, připojovací spára 

Abstract 
Hole fillers are one of the weakest parts of the building envelope system. Despite the choice of quality materials, 
moisture problems often appear on the windows, which can have far-reaching consequences. The following 
study deals with the elimination of surface condensation at critical points of the window glazing and frame. 
These thermal bonds were located using computational models in the Ansys program. To improve the initial 
unsatisfactory state, patented technology was used, a contact system to suppress thermal bridges in buildings, the 
author of which is doc. Ing. became the chairman. Miloš Kalousek, Ph.D. This patent uses conductive properties. 

Conductive material is applied to the interior side in the place of possible heat flow. For the window detail, it 
is the connection joint of the glazing and the frame. Aluminum (sprayed in the frame color) was chosen as 
the material of the remedial agent due to its high conductivity, availability on the market and formability. 
The main subject of the work is the determination of the most effective position, size and shape of the examined 
bar with regard to the aesthetics and economy of the process. Internal surface temperature as a comparative 
quantity. The results confirmed the feasibility and, above all, the effectiveness of the proposed measures using 
an aluminum bar. 

Keywords 
Surface condensation, lowest internal surface temperature, window glazing, connecting joint 

1 ÚVOD 

Moderní přístup k navrhování budov zajišťuje maximální plochu prosklení tak, aby budova dosáhla co možná 
největších tepelných zisků ze slunce v zimním období a také aby bylo dosaženo vysokého pobytového komfortu 
uvnitř obytných místností dle nejpřísnějších hygienických nařízení (zraková pohoda, proslunění, …). Naopak 
starší domy, a především pak okna jsou členitá, což zvětšuje plochu rámu ku zasklení a okno má vyšší tepelné 
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ztráty. Navíc ne vždy lze přistoupit k zateplení celé obálky budovy, především pak ostění oken, v důsledku 
čehož se na oknech objevují vlhkostní poruchy. 

Tyto vlhkostní projevy, jako je povrchová kondenzace nebo plíseň, bývají často podpořeny nepravidelným 
větráním. Po výměně původních oken za novější, těsná dochází ke zvyšování relativní vlhkosti, což může 
ovlivnit vliv na zdraví a zdravé životní podmínky obyvatel. Z výše uvedeného vyplývá, že okna stále zůstávají 
nejslabším stavebním prvkem konstrukce. Mají díky velké ploše rámu zhoršený celkový součinitel prostupu 
tepla a také špatnou tepelnou setrvačnost. Nehledě na možnou degradaci těsnícího materiálu střední části 
připojovací spáry vlivem prostupující vlhkosti. 

První možností zlepšení nevyhovujících tepelně-technických vlastností okenních výplní je jejich výměna 
spolu s aplikací těsnících pásek v místě připojovací spáry, optimalizace osazení rámu ve stěně a zateplení ostění. 
Ovšem jsou i situace, kdy detail tímto způsobem vyřešit nelze. Jedná se především o budovy s architektonickými 
fasádními prvky či jinak chráněné objekty, kde nelze přistoupit k zateplení obvodového pláště nebo výměně 
oken. 

Pří analýze je zkoumána účinnost aplikace vodivého materiálu na interiérové straně, v tomto případě 
hliníkového plechu ohýbaného do požadovaných tvarů na detailech, kde nebyl splněn požadavek na teplotní 
faktor vnitřního povrchu (respektive po přepočtu na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu) dle ČSN 73 0540-2 [1]. 
Vychází se přitom z patentované technologie doc. Ing. Miloše Kalouska, Ph.D. č. 308263 „Kontaktní systém 
k potlačení tepelných mostů v budovách.“ 

V následující práci byl hodnocen 3D detail parapetu a ostění dřevěného okna s izolačním dvojsklem 
osazeným na zdivu z cihel plných pálených bez dodatečného zateplení. Veškeré výsledky byly vytvořeny 
v programu Ansys, při ustáleném teplotním stavu. 

2 METODIKA 

Povrchová kondenzace 

Okna mívají mnohem nižší izolační schopnosti, než stěnové konstrukce v důsledku čehož vzniká tepelný most 
v místě uložení rámu do stěny[1]. Tento tepelný most se projevuje nižší povrchovou teplotou než mají okolní 
povrchy. Často zde dochází ke snížení teploty pod rosný bod (maximální nasycení vzduchu – relativní vlhkost 
100 %) a následné kondenzaci vlhkosti. Stejný efekt nastává v místě uložení zasklení do rámu, zde nejčastěji 
při spodním líci zasklení. Tento jev je způsoben mimo jiné omezením proudění vzduchu vlivem vzduchové 
kapsy nad parapetem. Dalšími příčinami vlhkostních poruch okenních výplní můžou být špatné tepelně 
technické vlastnosti rámu a zasklení, vysoká relativní vlhkost v interiéru anebo také slabé sálání otopného 
systému v případě podlahového vytápění. 

Pokud je to možné, řešením povrchové kondenzace může být zlepšení výchozích materiálů a konstrukci. 
Tepelně technické vlastnosti zasklení výrazně ovlivňuje volba distančního rámečku. Na straně rámu materiálové 
charakteristiky ovlivňuje například únosnost vlastního rámu u velkých otvorů. Je potřeba, aby profil odolal 
větru, tepelné zátěži a také montážnímu zatížení. Tyto mechanické vlastnosti ovlivňují nejčastěji ocelové 
výztužné profily v rámech, které zvyšují součinitel prostupu tepla rámem a opět můžou přispívat ke zvýšení 
lineárního činitele prostupu tepla[2].V následující práci je řešen sanační prostředek přispívající ke zvýšení 
povrchové teploty bez rozsáhlých konstrukcích zásahů. Jedná se o aplikaci vodivého materiálu na interiérovou 
stranu. K bližšímu studování byl vybrán hliníkový materiál díky své vysoké vodivosti, tvarovatelnosti 
a dostupnosti na trhu. Hliníkový plech je tvarován dle potřeb nejlépe tak, aby kopírovat tvar rámu a nalepen na 
spodní líc zasklení s přesahem na rám a poté na připojovací spáru okna v místě parapetu a ostění. Materiál 
s rostoucí plochou na styku s teplým vzduchem vede získané teplo do podchlazené oblasti a tam ho předává. 
Toto řešení neovlivňuje vlastní tepelný most, nýbrž eliminuje interiérové vlhkostní projevy. 

Experimentální část 

Veškeré detaily jsou modelovány v programu Ansys Workbench 19.2, pro řešení úlohy vedení tepla je uvažován 
stacionární teplotní stav. K výpočtu teplotního pole je využívána metoda konečných prvků. Tato metoda 
diskretizuje dané proměnné pole (např. teploty) na malé prvky konečných rozměrů, kdy jednotlivé elementy jsou 
spolu svázány v soustavě lineárních algebraických rovnic. S jemnější výpočetní sítí se výsledky více blíží 
exaktnímu řešení detailu[3]. Detaily jsou hodnoceny z hlediska nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 
po přepočtu na minimální povrchovou teplotu pro stěny a okenní rámy dle ČSN 73 0540-2/Z1 [4]. 

Pro experiment bylo vybráno dřevěné okno s izolačním dvojsklem osazené na nezatepleném zdivu z cihel 
plných pálených,jak můžeme vidět na Obr. 1. Připojovací spára je vyplněna PUR pěnou, v meziskelní dutině je 
uvažován suchý vzduch a distanční rámeček je navržen teplý (plastový rámeček potažený nerezovou fólií). 
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Obr. 1 Detail rámu se základními tepelně-technickými vlastnostmi. 

V případě nízkých povrchových teplot (pod hodnotou rosného bodu) je použita pro zvýšení teploty hliníková 
lišta různých tlouštěk, tvarovaná a lepená v daných rozměrech a dle potřeb na spodní líc zasklení a rám v místě 
připojovací spáry parapetu a ostění. Tato lišta, jak již bylo uvedeno, slouží jako vodič, přičemž využívá 
patentované technologie. 

Hliníkový materiál byl variován ve 4 tloušťkách, fólie 0,06 mm a ohýbaný plech tlouštěk 0,3; 0,6 a 0,9 mm. 
Navržená lišta byla aplikována vždy v celé délce detailu až do koutu, příp. kolem celé připojovací spáry 
rámu(viz. Obr. 2). V místě zasklení byla zvolena lišta rozvinuté délky 85 mm, z toho 5 mm na zasklení, v místě 
parapetu je rozvinutá délka lišty 180 mm, z toho 30 mm svisle na rámu. 

 

Obr. 2 Umístění lišty v detailu, a) lišta na zasklení a parapetu, b) lišta na zasklení a parapetu i ostění. 
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3 VÝSLEDKY 

U grafů níže můžeme vidět závislost tloušťky lišty na povrchových teplotách. Pro tloušťku lišty 0 je uvažován 
detail bez úpravy v původním nevyhovujícím stavu. Z průběhů teplot můžeme vyčíst chování lišty při spodním 
líci zasklení v délce a v koutě a dále v místě připojovací spáry okna na stěnu. Zde byly studovány teploty vedle 
standardního detailu v délce parapetu a ostění i pro kout s lištou pouze na parapetu a poté s lištou kolem celého 
okna. Na Obr. 3 je znázorněn graf závislosti povrchových teplot na tloušťce lišty pro okno umístěné na střed 
stěny a na Obr. 4 je stejné okno vyložené do 3/4 stěny směrem do exteriéru. 

 

Obr. 3 Graf závislosti povrchových teplot a tloušťky lišty pro okno osazené na střed stěny. 

 

Obr. 4 Graf závislosti povrchových teplot a tloušťky lišty pro okno osazené ve 3/4 stěny. 
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Na Obr. 5 můžeme vidět rozložení teplot v řešeném detailu okna. Na Obr. 5 vlevo je lišta umístěna 
při spodním líci zasklení s rozvinutou délku po povrchu rámu okna adále na připojovací spáře v místě parapetu. 
Na Obr. 5 vpravo je lišta umístěna opět na zasklení a dále kolem celé připojovací spáry okna (tzn. na parapetu 
i ostění). 

 

Obr. 5 Průběhy teplot v detailu s oknem umístěným na střed s lištou tloušťky 0,6 mm: a) lišta na zasklení a na 
parapetu, b) lišta na zasklení a kolem celé připojovací spáry. 

4 DISKUSE 

V předchozích publikacích autorů byla lišta analyzována dle jejího tvaru, tloušťky a rozvinuté délky a dále 
dle provedení a umístění rámu ve stěně. Z těchto výsledků bylo vybráno provedení detailu, na kterém je 
sledováno chování lišty i v 3D koutě[5]. 

V grafech znázorněných na obrázcích 2 a 3 je značen čárkovaně průběh teplot zjišťovaných v délce detailu, 
plné průběhy ukazují na hodnoty měřené v koutě, tj. v nejslabším místě detailu. Absolutně nejvyšších hodnot 
bylo dosaženo u lišty umístěné na zasklení, 11,6 °C.Z výsledků jasně vyplývá, že již hliníková fólie tloušťky 
0,06 mm zvyšuje povrchovou teplotu. K nejvyššímu nárůstu povrchové teploty pro tuto fólii došlo v místě 
zasklení, kde byl rozdíl teplot po zaokrouhlení 3,5°C. Tyto výsledky platí pro obě varianty umístění okna ve 
stěně. Dle očekávání byl pozorován nejvyšší nárůst teploty u lišty tloušťky 0,9 mm. Zde činil největší rozdíl 
v teplotě oproti detailu bez úpravy 7,5 °C, jednalo se o místo koutu u zasklení. 

Zajímavé výsledky vykazuje srovnání lišty umístěné pouze na parapetu a poté spojité lišty kolem celé 
připojovací spáry. Lišta na parapetu v místě koutu vykazuje pro tloušťku materiálu 0,06 mm jen o 0,3 °C nižší 
povrchové teploty než detail s lištou i na ostění. Pro lištu tloušťky 0,9 mm je tento rozdíl již naprosto mizivý. 

5 ZÁVĚR 

Práce řeší nový přístup k řešení problematiky oken a ostění, bez použití vnějšího či vnitřního zateplení zdiva 
nebo výměny oken. Cílem této práce bylo prokázání účinnosti vodivé lišty z hliníkového materiálu aplikované 
v místě detailu okna u parapetu a ostění na výsledné hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty tak, aby byla 
vyloučena povrchová kondenzace. 

Zkoumaná hliníková lišta může najít využití v širší stavební činnosti. Cílovou skupinou mohou být okna 
s nedostačujícími tepelně technickými parametry, s nezatepleným ostěním či s degradovaným těsněním 
připojovací spáry. Díky vysoké tepelné vodivosti dokáže hliníková lišta přivést teplo získané z prostoru interiéru 
do kritického místa. Nespornou výhodou je, že toto řešení není závislé na žádných vnějších zdrojích, jako je 
např. elektrický proud. Navíc v případě viditelného umístění lišty je zde možná povrchová úprava do 
požadované barvy a tvarovatelnost plechu tak, aby kopírovala tvar podkladu – krycí profil. 



107

JUNIORSTAV 20231. Pozemní stavitelství   
 

 
 

Na Obr. 5 můžeme vidět rozložení teplot v řešeném detailu okna. Na Obr. 5 vlevo je lišta umístěna 
při spodním líci zasklení s rozvinutou délku po povrchu rámu okna adále na připojovací spáře v místě parapetu. 
Na Obr. 5 vpravo je lišta umístěna opět na zasklení a dále kolem celé připojovací spáry okna (tzn. na parapetu 
i ostění). 

 

Obr. 5 Průběhy teplot v detailu s oknem umístěným na střed s lištou tloušťky 0,6 mm: a) lišta na zasklení a na 
parapetu, b) lišta na zasklení a kolem celé připojovací spáry. 

4 DISKUSE 

V předchozích publikacích autorů byla lišta analyzována dle jejího tvaru, tloušťky a rozvinuté délky a dále 
dle provedení a umístění rámu ve stěně. Z těchto výsledků bylo vybráno provedení detailu, na kterém je 
sledováno chování lišty i v 3D koutě[5]. 

V grafech znázorněných na obrázcích 2 a 3 je značen čárkovaně průběh teplot zjišťovaných v délce detailu, 
plné průběhy ukazují na hodnoty měřené v koutě, tj. v nejslabším místě detailu. Absolutně nejvyšších hodnot 
bylo dosaženo u lišty umístěné na zasklení, 11,6 °C.Z výsledků jasně vyplývá, že již hliníková fólie tloušťky 
0,06 mm zvyšuje povrchovou teplotu. K nejvyššímu nárůstu povrchové teploty pro tuto fólii došlo v místě 
zasklení, kde byl rozdíl teplot po zaokrouhlení 3,5°C. Tyto výsledky platí pro obě varianty umístění okna ve 
stěně. Dle očekávání byl pozorován nejvyšší nárůst teploty u lišty tloušťky 0,9 mm. Zde činil největší rozdíl 
v teplotě oproti detailu bez úpravy 7,5 °C, jednalo se o místo koutu u zasklení. 

Zajímavé výsledky vykazuje srovnání lišty umístěné pouze na parapetu a poté spojité lišty kolem celé 
připojovací spáry. Lišta na parapetu v místě koutu vykazuje pro tloušťku materiálu 0,06 mm jen o 0,3 °C nižší 
povrchové teploty než detail s lištou i na ostění. Pro lištu tloušťky 0,9 mm je tento rozdíl již naprosto mizivý. 

5 ZÁVĚR 

Práce řeší nový přístup k řešení problematiky oken a ostění, bez použití vnějšího či vnitřního zateplení zdiva 
nebo výměny oken. Cílem této práce bylo prokázání účinnosti vodivé lišty z hliníkového materiálu aplikované 
v místě detailu okna u parapetu a ostění na výsledné hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty tak, aby byla 
vyloučena povrchová kondenzace. 

Zkoumaná hliníková lišta může najít využití v širší stavební činnosti. Cílovou skupinou mohou být okna 
s nedostačujícími tepelně technickými parametry, s nezatepleným ostěním či s degradovaným těsněním 
připojovací spáry. Díky vysoké tepelné vodivosti dokáže hliníková lišta přivést teplo získané z prostoru interiéru 
do kritického místa. Nespornou výhodou je, že toto řešení není závislé na žádných vnějších zdrojích, jako je 
např. elektrický proud. Navíc v případě viditelného umístění lišty je zde možná povrchová úprava do 
požadované barvy a tvarovatelnost plechu tak, aby kopírovala tvar podkladu – krycí profil. 

   
 

 
 

Veškeré detaily byly modelovány v programu Ansys. Hodnotícím kritériem byla nejnižší vnitřní povrchová 
teplota. Teplota byla sledována v místě koutu parapetu a po vlastní délce parapetu a ostění a dále v místě koutu 
zasklení a v délce spodní části zasklení. Při aplikaci lišty na zasklení došlo ke zvýšení teploty v koutě okna 
z počátečních 4,1 °C na 11,6 °C. To znamená zvýšení teploty o 7,5 °C. V místě připojovací spáry okna 
umístěného na střed stěny byl zjištěn teplotní rozdíl v koutě detailu 5,9 °C, pro okno posunuté do exteriéru 
6,5 °C. Lišta přitom nezvyšuje tepelné ztráty detailem. Z výsledků vyplývá, že vodivý materiál zvyšuje 
povrchové teploty, navíc je jeho použití rychlé, efektivní a nenáročné. 
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Abstrakt 
Denná osvetlenosť v miestnosti je ovplyvňovaná viacerými vonkajšími a vnútornými faktormi. Množstvo 
denného svetla na pracovisku sa výrazne mení nielen počas roka ale aj počas dňa a hodiny. Na územní 
Slovenskej Republiky sú prísne stanovené požiadavky na minimálne hodnoty činiteľov dennej osvetlenosti 
v budovách, ktoré majú svoje opodstatnenie. Tento článok poukazuje na vplyv novovystavanej hustej zástavby 
v mestách na a na jej dopad na svetelné podmienky v existujúcej zástavbe v jej okolí. Zároveň poukazuje na aj 
vplyv fyzikálno-optických vlastností povrchov v kritickej miestnosti a protiľahlej fasády na dennú osvetlenosť. 

Klíčová slová 
Denná osvetlenosť, experimentálne modelové merania, umelá obloha, činiteľ dennej osvetlenosti, vplyv fasády 
na dennú osvetlenosť 

Abstract 
Daylighting in a room is influenced by several external and internal factors. The amount of daylight in the 
workplace changes significantly not only during the year but also during the day and hour. In the territory of the 
Slovak Republic, there are strict requirements for the minimum values of daylight factors in buildings, which 
have their own justification. This article points out the impact of newly constructed dense houses development in 
cities on and its impact on lighting conditions in existing buildings in its vicinity. At the same time, it also points 
to the influence of the physical-optical properties of the surfaces in the critical room and the opposite facade on 
the daylight. 

Key words 
Daylight, experimental model measurements, artificial sky, factor of daylight, influence of facade on daylight 

1 ÚVOD 

Denné svetlo predstavuje viditeľnú časť spektra slnečného žiarenia, ktorá významne prispieva k tvorbe zdravého 
a obývateľného vnútorného prostredia v budovách [1], [2]. Denné svetlo zosúlaďuje biorytmy človeka, vplýva 
na kvalitu imunitného systému ľudského organizmu a na činnosť vnútorných orgánov. Zohráva významnú úlohu 
na pracoviskách, kde znižuje únavu a neskresľuje index podania farieb a tak prispieva k zlepšeniu produktivity 
práce a k znižovaniu tvorby chýb vo výrobe. Denne svetlo umožňuje najkvalitnejšie vnímanie priestoru vo 
vzťahu k fyzikálnej realite. Má tiež ekonomický prínos, keď v miestnostiach s dobre osvetlených denným 
svetlom umožňuje šetriť na prevádzkových nákladoch na umelé osvetlenie [3], [4]. 

V súčasnej dobe, keď väčšina administratívnych pracovníkov, študentov a detí sa zdržiava viac ako 90 % 
svojho času v budovách [5], je potreba čoraz dôraznejšie dbať na kvalitu a množstvo denného svetla 
na pracoviskách. Svetlo neovplyvňuje iba priamy fyziologický stav človeka, ale má vplyv aj na psychologické 
aspekty, ako sú nálada, bdelosť a depresie [6], [7]. Súčasne trendy architektúry umožňujú developerom 
v mestách čoraz hustejšiu a vyššiu zástavbu, ktorá má vplyv na tienenie všetkých existujúcich budov v okolí. 
Kritické sú z hľadiska denného svetla najmä najnižšie podlažia nie len obytných budov, ale najmä administratívy 
a rôzne iné polyfunkčné prevádzky. 
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Denná osvetlenosť v miestnosti je ovplyvňovaná viacerými vonkajšími a vnútornými faktormi. Množstvo 
denného svetla na pracovisku sa výrazne mení nielen počas roka ale aj počas dňa a hodiny. Na územní 
Slovenskej Republiky sú prísne stanovené požiadavky na minimálne hodnoty činiteľov dennej osvetlenosti 
v budovách, ktoré majú svoje opodstatnenie. Tento článok poukazuje na vplyv novovystavanej hustej zástavby 
v mestách na a na jej dopad na svetelné podmienky v existujúcej zástavbe v jej okolí. Zároveň poukazuje na aj 
vplyv fyzikálno-optických vlastností povrchov v kritickej miestnosti a protiľahlej fasády na dennú osvetlenosť. 
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Abstract 
Daylighting in a room is influenced by several external and internal factors. The amount of daylight in the 
workplace changes significantly not only during the year but also during the day and hour. In the territory of the 
Slovak Republic, there are strict requirements for the minimum values of daylight factors in buildings, which 
have their own justification. This article points out the impact of newly constructed dense houses development in 
cities on and its impact on lighting conditions in existing buildings in its vicinity. At the same time, it also points 
to the influence of the physical-optical properties of the surfaces in the critical room and the opposite facade on 
the daylight. 
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1 ÚVOD 

Denné svetlo predstavuje viditeľnú časť spektra slnečného žiarenia, ktorá významne prispieva k tvorbe zdravého 
a obývateľného vnútorného prostredia v budovách [1], [2]. Denné svetlo zosúlaďuje biorytmy človeka, vplýva 
na kvalitu imunitného systému ľudského organizmu a na činnosť vnútorných orgánov. Zohráva významnú úlohu 
na pracoviskách, kde znižuje únavu a neskresľuje index podania farieb a tak prispieva k zlepšeniu produktivity 
práce a k znižovaniu tvorby chýb vo výrobe. Denne svetlo umožňuje najkvalitnejšie vnímanie priestoru vo 
vzťahu k fyzikálnej realite. Má tiež ekonomický prínos, keď v miestnostiach s dobre osvetlených denným 
svetlom umožňuje šetriť na prevádzkových nákladoch na umelé osvetlenie [3], [4]. 

V súčasnej dobe, keď väčšina administratívnych pracovníkov, študentov a detí sa zdržiava viac ako 90 % 
svojho času v budovách [5], je potreba čoraz dôraznejšie dbať na kvalitu a množstvo denného svetla 
na pracoviskách. Svetlo neovplyvňuje iba priamy fyziologický stav človeka, ale má vplyv aj na psychologické 
aspekty, ako sú nálada, bdelosť a depresie [6], [7]. Súčasne trendy architektúry umožňujú developerom 
v mestách čoraz hustejšiu a vyššiu zástavbu, ktorá má vplyv na tienenie všetkých existujúcich budov v okolí. 
Kritické sú z hľadiska denného svetla najmä najnižšie podlažia nie len obytných budov, ale najmä administratívy 
a rôzne iné polyfunkčné prevádzky. 

   
 

 
 

2 METODIKA MERANIA DENNEJ OSVETLENOSTI 
V MODELI POD UMELOU OBLOHOU 

Experimentálna analýza vplyvu výšky prekážky na dennú osvetlenosť, resp. na činitele horizontálnej 
a vertikálnej osvetlenosti v modeli bola vykonaná na zmenšenine testovacej miestnosti, reprezentujúcej 
kancelársky priestor. Ako zdroj svetla pre experiment bola zvolená umelá obloha na Ústave stavebníctva 
a architektúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Aby sa vylúčil vplyv orientácie modelu na svetové strany, 
resp. vplyv polohy umelého slnka, boli merania uskutočnené pod rovnomerne zamračenou oblohou 
s konštantným jasom. Zároveň rovnomerne zamračená obloha definuje štatisticky najviac sa vyskytujúci typ 
oblohy s pomerne nízkymi hodnotami globálnej osvetlenosti [8]. Pred samotným experimentom predchádzali 
merania rôznych vstupov do simulácie, ako spektrálna ožiarenosť umelej oblohy, jej chromatickosť 
a osvetlenosť, merania činiteľov priepustnosti a odrazivosti jednotlivých povrchov použitých na modeli. 

Hodnoty horizontálnej a vertikálnej osvetlenosti boli namerané pre referenčný čierny model a pre model 
s neutrálnymi sivými povrchmi. Výška snímačov pri horizontálnej polohe zodpovedala v mierke hodnote 0,85 
m, čomu zodpovedá výška pracovného stola a výška snímačov pri vertikálnej polohe, orientovanej smerom 
k oknu, zodpovedala v mierke hodnote 1,20 m, čomu zodpovedá pohľad sediaceho človeka na stoličke [9], [10]. 
Hodnoty boli zaznamenávané v 3 bodoch, a to 1 m od okna, 1 m od zadnej steny a v strede miestnosti. 
Porovnávaciu hodnotu globálnej osvetlenosti kupoly zaznamenával snímač umiestnený nad modelom, na 
základe ktorej sa počítali činitele dennej osvetlenosti D podľa nasledujúceho vzťahu: 

 
 𝐷𝐷𝐷𝐷 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣,ℎ,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
× 100[%] (1) 

 
Kde Ev,i je denná osvetlenosť v určitom bode [lx], Ev,h,artificial sky je oblohová horizontálna osvetlenosť umelej 
oblohy (typ 5) [lx]. 

Nadstaviteľná prekážka v modeli reprezentuje vplyv výšky protiľahlej fasády na osvetlenosť spodnej 
miestnosti v modeli. Tieniaci uhol výšky prekážky reprezentuje hustotu zastavanosti urbanistického priestoru 
v mestách, ktorý bol zvolený od 11° do 60°. Tieniaci uhol eliminuje oblohovú zložku žiarenia, na základe čoho 
je predpoklad, že veľký tieniaci uhol protiľahlej fasády vytvára nevhodné vizuálne podmienky v budovách. 
Vplyv svetlosti povrchov v miestnosti, ale aj svetlosti povrchov protiľahlej fasády, môžu však význame 
ovplyvniť úrovne osvetlenosti v posudzovanej miestnosti [4]. Hodnoty činiteľov odrazivosti interiérových 
povrchov boli stanovené na základe odporúčania normy STN EN 17037 časť B.3 Výpočtové metódy (strop ρv = 
0,7 až 0,9; vnútorné steny ρv = 0,5 až 0,8; vonkajšie steny ρv = 0,2 až 0,4; podlaha ρv = 0,2 až 0,4 a vonkajší 
terén ρv = 0,2) [11]. 

Na hodnotenie výsledkov v prípade kancelárskych prác a zrakových činností bol použitý minimálny činiteľ 
horizontálnej dennej osvetlenosti Dh,min = 1,5 % podľa vyhlášky MZ SR č. 541/2007. Pre hodnotenie činiteľa 
vertikálnej osvetlenosti bola v rámci experimetu navrhnutá hodnota Dv,min = 1,2 %, čomu približne zodpovedá 
úroveň 200 lx dosiahnutých na vertikálnej rovine v oku pozorovateľa podľa WELL Building Institute. 

3 OPIS MERACÍCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ 

Merania osvetlenosti boli zrealizované pod umelou oblohou v areáli Slovenskej akadémie vied v priestoroch 
Ústavu stavebníctva a architektúry. Umelá obloha hemisférického typu bola zrekonštruovaná v roku 2017. 
Zrenovoval sa náter vnútorného povrchu hemisféry a vymenili sa žiarovkové svetelné zdroje za nové LED 
svietidlá. V súčasnosti je vnútorný povrch kupoly bielej farby a je spektrálne nezávislý v rozsahu 380 nm 780 
nm [12]. Umelá obloha sa skladá z oceľo-betónovej kupoly s priemerom 8 m, LED svietidiel umiestnených na 
pódiu podlahy, meracieho stola umiestneného v strede kupoly a umelej oblohy zloženej z parabolického zrkadla 
s priemerom 1,2 m, halogenidovej výbojky a LED pásikov osadených po obvode zrkadla simulujúceho slnečnú 
korónu. 

Ako zdroj svetla pre experimentálne merania bola použitá rovnomerne zamračená obloha s konštantným 
jasom. Jej vlastnosti a podané svetelné spektrum boli namerané pomocou spektrofotometra MSC-15 (Gigahertz-
Optik) v rozsahu od 360 -830 nm. Dosiahnuté hodnoty meraných veličín sú uvedené v Tab. 1. Grafické 
znázornenie spektrálneho rozloženia svetla a pozícia horizontálnych OMS LED svietidiel v diagrame 
chromatickosti CIE sú znázornené na obrázku 2. 
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Obr. 1 Pôdorys a rez umelej oblohy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 

 

 

Obr. 2 Spektrálne rozloženia svetla a pozícia horizontálnych OMS LED svietidiel v diagrame chromatickosti 
CIE. 

 

Tab. 1 Charakteristické vlastnosti OMS LED svietidiel nameraných 30. 6. 2021. 

Veličina Označenie Dosiahnutá hodnota 

Náhradná teplota chromatickosti CCT 4145,9 K 

Súradnice v chromatickom diagrame podľa CIE x 0,3765 
y 0,3824 

Tristimulárne hodnoty 
X 1,458 
Y 1,481 
Z 0,9336 

Index podania farieb Ra 83,132 
Osvetlenosť Ev 1011 lx 

Dominantná vlnová dĺžka λd 576,5 nm 
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Na meranie dennej osvetlenosti v modeli boli použité sériovo zapojené luxmetre do prístroja na meranie 
osvetlenosti Konica-Minolta T-10. Jednotlivé snímače boli skaliborvané ku hodnote snímača č. 1, ktorý bol 
stanovený ako referenčný. Kalibrácia sa vykonala na horizontálne uloženej doske a to pri nízkych a aj vysokých 
hodnotách fotopickej osvetlenosti Ev. Na základe piatich nameraných hodnôt sa stanovila kalibračná konštanta 
pre každý snímač zvlášť, na základe ktorej sa následne korigovali hodnoty 3 snímačov vo vzťahu 
k referenčnému snímaču. Referenčný luxmeter zaznamenával údaje horizontálnej oblohovej osvetlenosti. Bol 
umiestnený na stojane v takej výške, aby sa nachádzal vždy nad meniacim sa modelom. 

 

Obr. 3 Merač osvetlenosti Konika Minolta T-10 a použité luxmetre pri meraniach v modeli. 

4 OPIS MERACIEHO MODELU 

 

Obr. 4 Pôdorys a rez meracieho modelu reprezentujúci miestnosť v mierke 1:25. 

Merací model reprezentuje hlbokú miestnosť približne v pomere dĺžky strán 1:2 o rozmeroch 4 m × 7,5 m 
nachádzajúcu sa v mestskej zástavbe v mierke 1:25. Model umožňuje meranie horizontálnej a vertikálnej dennej 
osvetlenosti pod umelou oblohou v 3 bodoch v kritickej spodnej miestnosti z pohľadu denného osvetlenia. Jeho 
rozmery sú navrhnuté tak, aby nebolo možné nasvecovať model zo spodu umelým horizontálnym osvetlením. 
Samotný model je rozobrateľný, s tým že na 1. nadzemné podlažie je možné nadstaviť ďalšie 3 nadzemné 
podlažia, oproti meracej miestnosti je možné nadstaviť 4 prekážky. Merací model bol vyhotovený 



112

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

z modelárskych dosiek z tvrdenej peny s čiernym povrchom s odrazivosťou 20 %. Povrchy na modeli sú 
vytvorené tvrdými papiermi v odtieňoch neutrálnej sivej farby s odrazivosťou cca 31 % pre podlahy a terén, 
51 % pre steny a fasádu a 72 % pre stropy. Zasklenie okenného otvoru tvorí transparentná farebne neutrálna fólia 
s priepustnosťou cca 90 %, ktorá simuluje jednoduché zasklenie hr. 4 mm. Pomer okna k stene bol stanovený na 
hodnotu 0,28. Model v základnej čiernej farbe bol stanovený ako referenčný, ku ktorému sa porovnával model 
s neutrálnymi sivými povrchmi. Prekážka umožňuje meniť uhly tienenia spodnej miestnosti a to buď 11°, 35,5°, 
50,7° alebo 60° od horizontu. 

 

Obr. 5 Spektrálne priebehy odrazivosti papierov a priepustnosť fólie, ktoré boli použité na modeli. 

Merania spektrálnych vlastností použitých povrchov na modeli boli uskutočnené pomocou spektrofotometra 
Konica Minolta CM-5, ktorý zaznamenával jednotlivé údaje v rozsahu vlnovej dĺžky od 360 nm po 740 nm, 
s krokom po 10 nm. Spektrálne priebehy odrazivosti ρv a priepustnosti τv jednotlivých povrchov modelu sú 
graficky znázornené na obrázku 5. Vážené hodnoty týchto veličín sa nachádzajú v Tab. 2. 

Tab. 2 Vážené hodnoty odrazivosti ρv a priepustnosti τv povrchov v modeli. 

Typ materiálu Farba Priradenie 
v modeli 

Odrazivosť ρv 
v % 

Priepustnosť τv 
v % 

Doska z tvrdenej peny referenčná čierna model 20,00 - 
Papier tmavosivá podlahy, terén 31,42 - 
Papier svetlosivá steny, fasáda 51,20 - 
Papier biela stropy 71,95 - 
Fólia transparentná zasklenie - 89,56 

5 NAMERANÉ VÝSLEDKY 

Celkovo boli namerané 4 zostavy výsledkov a to 2 pre horizontálnu osvetlenosť a 2 pre vertikálnu osvetlenosť. 
Osvetlenosť sa merala pri referenčnom čiernom a pri neutrálnom modeli so sivými povrchmi. Referenčný čierny 
model mal minimalizovať odrazy od povrchov a mal zohľadňovať iba geometriu modelovej miestnosti, prekážky 
a ulice. Pri meraniach sa súčasne sledoval vplyv tieniacej prekážky a vplyv ulice, resp. vplyv podlažnosti. 
Meracia zostava začínala modelovou miestnosťou netienenou žiadnou prekážkou, tzv. voľný horizont, pričom sa 
postupne zvyšovala podlažnosť modelu. Následne sa pre model umiestnila 1 tieniaca prekážka a opäť sa 
postupne zvyšovala podlažnosť. Tento proces sa opakoval až po 4 tieniace prekážky. 
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Obr. 6 Meraná zostava modelovej miestnosti s prekážkou. 

Výsledky osvetlenosti v luxoch, namerané v 3 konkrétnych bodoch, boli po prepočítaní kalibračnou krivkou 
použité na výpočet činiteľov horizontálnej a vertikálnej osvetlenosti. Z vypočítaných hodnôt boli vytvorené 
grafy závislosti činiteľov osvetlenosti od výšky prekážky a od podlažnosti modelu zvlášť pre jednotlivé body. 
V uvedených grafoch sa nachádza konštanta, ktorá reprezentuje minimálny horizontálny a vertikálny činiteľ 
vyhovujúci pre prípad kancelárskych prác a zrakových činností. 

6 HODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Vo všeobecnosti platí, že činiteľ dennej osvetlenosti s hĺbkou miestnosti klesá [13],[14],[15], čo jasne dokazuje 
rozsah nameraných hodnôt v jednotlivých bodoch. Najväčší nameraný rozsah je v bode 1 pri okne, kde naň 
výrazne vplýva viditeľný priestorový uhol oblohy. V prípade bodu 1 prekážka spôsobuje výrazný absolútny 
pokles hodnôt činiteľov horizontálnej a vertikálnej osvetlenosti, pričom podlažnosť spôsobuje pokles činiteľov 
až pri viacerých prekážkach. V prípade bodu 2 a 3 prekážka s tieniacím uhlom nad 35° (tzn. 2 prekážky) 
nezohráva žiadnu významnú úlohu pri poklese činiteľov, pretože práve v tých bodoch sa začína prejavovať 
vplyv odrazivosti okolitých povrchov. Svetlá prekážka odrazí väčšie množstvo svetla do miestnosti ako tmavá. 
Samotné hodnoty činiteľov horizontálnej a vertikálnej osvetlenosti sa výrazne líšia, pretože závisia od smeru 
pohľadu [14],[16], zatiaľ čo vertikálne hodnoty majú tendenciu prudšie klesať, hodnoty horizontálne 
zaznamenávajú prudší pokles až pri 2 prekážkach. Svetlosť okolitých povrchov zvyšuje činitele v porovnaní 
s tmavými povrchmi najmä v zadnej časti miestnosti, kde oblohová zložka nemá výrazný dosah. 
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Obr. 7 Vývoj činiteľov dennej osvetlenosti D jednej meranej zostavy v bode 1 (40 mm od okna). 

 

Obr. 8 Vývoj činiteľov dennej osvetlenosti D jednej meranej zostavy v bode 2 (stred miestnosti). 

Pri hodnotení činiteľov na základe stanovenej metodiky tohto článku, je možné skonštatovať známy fakt, že 
bod nachádzajúci sa v blízkosti okna bude vyhovovať minimálnym požiadavkám na dennú osvetlenosť pre 
všetky namerané prípady. V prípade bodu 2 (stred miestnosti) – vertikálne činitele Dh nevyhovujú od 
umiestnenia 2. prekážky, čo sa týka prípadov bez prekážky a s jednou prekážkou, tzn. malým tieniacim uhlom 
do 11° - horizontálne činitele vyhovujú iba pri svetlých sivých povrchoch. V bode 3 nevyhovuje žiadny 
horizontálny činiteľ, avšak svetlosť povrchov spôsobuje, že v miestnosti nie je absolútna tma. Čo sa týka 
vertikálnych činiteľov Dv v závislosti od svetlosti povrchov s vyššou odrazivosťou v porovnaní s čiernymi 
povrchmi sa výraznejší pokles prejavuje od 2. prekážky, kde oko pozorovateľa začína vnímať svetlosť 
protiľahlej fasády. Vertikálne činitele v čiernom modeli v bodoch 2 a 3 v prípade 2 prekážok alebo v horšom, 
klesajú na skoro nulové úrovne horizontálnych činiteľov. V prípade svetlých povrchov sa v bode 2 od 
2. prekážky výrazne prejavuje aj vplyv podlažnosti nad meranou miestnosťou, kde sa preukazuje vplyv „ulice“ 
na dennú osvetlenosť v miestnosti. Platí, čím vyššia a svetlejšia podlažnosť, tým výraznejší pokles činiteľov 
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Obr. 7 Vývoj činiteľov dennej osvetlenosti D jednej meranej zostavy v bode 1 (40 mm od okna). 

 

Obr. 8 Vývoj činiteľov dennej osvetlenosti D jednej meranej zostavy v bode 2 (stred miestnosti). 
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klesajú na skoro nulové úrovne horizontálnych činiteľov. V prípade svetlých povrchov sa v bode 2 od 
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na dennú osvetlenosť v miestnosti. Platí, čím vyššia a svetlejšia podlažnosť, tým výraznejší pokles činiteľov 

   
 

 
 

nastáva. Svetlosť povrchov v hĺbke priestoru spôsobuje, že pri voľnom horizonte vyhovuje z hľadiska kritéria 
vertikálnej dennej osvetlenosti aj bod 3, ktorý inak nevyhovuje pre žiadne iné varianty. 

 

Obr. 9 Vývoj činiteľov dennej osvetlenosti D jednej meranej zostavy v bode 3 (40 mm od zadnej steny). 

7 ZÁVER 

V závere možno skonštatovať, že svetlosť povrchov jednoznačne zvyšuje kvantitu denného svetla v miestnosti, 
a preto sa neodporúča používať matné tmavé povrchy v hlbokých priestoroch, slúžiacich nie len a prácu, ale aj 
obytných, či školských a zdravotníckych priestoroch. Normou požadované hodnoty činiteľov dennej osvetlenosti 
možno docieliť aj zvyšovaním odrazivosti okolitých povrchov, ktoré vplývajú na meranú miestnosť. Ďalším 
preukázateľným faktom je, že už hustota zástavby s tieniacim uhlom nad 35° výrazne znižuje osvetlenosť 
priestorov spodných podlaží. Tieniaci uhol nad 60° prakticky znemožňuje prísun denného svetla po hĺbke 
miestnosti kde už v strede hlbokej miestnosti hodnoty činiteľov sú nevyhovujúce. 

Vzhľadom k výrazným rozdielom medzi horizontálnou a vertikálnou osvetlenosťou by bolo vhodné zaviesť 
zákonné predpisy a to nie len pre minimálne požadované hodnoty činiteľov vertikálnej osvetlenosti, ale aj 
pre maximálne hodnoty činiteľov, hlavne v prípade pozorovateľa sediaceho v blízkosti okna. Zároveň 
pri hodnotení vertikálnych činiteľov, by mal byť jasne stanovený smer pohľadu pozorovateľa, napr. pri práci 
v kancelárií smerom umiestnenia pracovných stolov, v obytných miestnostiach smerom k výhľadu z okna. 
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Abstrakt 
Důležitou součástí posuzování akustického komfortu v budovách jsou poslechové testy. Jednou z možností 
přípravy stimulů pro tyto testy je konvoluce anechoického signálu s impulzní odezvou skutečné nebo simulované 
místnosti. Současné simulační nástroje v prostorové akustice využívají převážně metoda sledování paprsku 
a metoda zrcadlových zdrojů, které nejsou schopné zahrnout modální chování místnosti, a tedy simulují nepřesně 
její impulzní odezvu (RIR - Room Impulse Response) v oblasti nízkých frekvencí. Tento příspěvek se zabývá 
výpočtem RIR pro nízké frekvence. K tomuto účelu byla využita harmonická analýza softwaru ANSYS 
a programovací jazyk Python. 

Klíčová slova 
Prostorová akustika, impulzní odezva místnosti, akustické simulace, Schroederova frekvence 

Abstract 
Listening tests are an important part of assessing acoustic comfort in buildings. One possibility to prepare the 
stimuli for these tests is to convolute the anechoic signal with the impulse response of a real or simulated room. 
Current simulation tools in room acoustics mainly use ray-tracing and image source methods, which, however, 
do not include the modal behaviour of rooms and therefore simulate inaccurately the Room Impulse Response 
(RIR) in the low-frequency region. This contribution deals with the calculation of RIR for low frequencies. For 
this purpose, the harmonic analysis of the ANSYS software and the Python programming language were used. 

Keywords 
Room acoustics, room impulse response, acoustic simulations, Schroeder frequency 

1 ÚVOD 

Impulzní odezva (impulse response - IR) se v obecném měřítku používá k popisu chování různých druhů 
dynamických systémů, ne vždy akustických, a jde o velmi rozšířený koncept na poli zpracování signálu. 
Impulzní odezva místnosti (room impulse response - RIR) je funkce popisující odezvu dané místnosti v podobě 
impulzu (v časové doméně). Z impulzní odezvy je pak možné odvodit množství akustických parametrů daného 
prostoru. RIR je v zásadě měřená nebo simulovaná mezi zdrojem zvuku a posluchačem a je proto vždy vázána 
na jejich konkrétní polohu v rámci prostoru. RIR je možné využít k výpočtu doby dozvuku [1] a následně ke 
stanovení pohltivosti materiálu [2], ale také ke konstrukci nebo rekonstrukci zvukového vjemu, k tzv. auralizaci. 
K poslednímu zmíněnému úkonu je třeba kromě samotné RIR získat také anechoický záznam zdrojového 
signálu, na který je následně RIR aplikována pomocí konvoluce. Takto získaný zvukový materiál je možné 
použít pro poslechové testy zjišťující vliv různých akustických opatření na kvalitu poslechu a komfort 
posluchače. 

V současnosti je možné RIR získat jak pomocí měření, tak jako výsledek numerické simulace. Tento 
příspěvek se zaměřuje na simulaci pomocí metody konečných prvků a softwaru Ansys, nicméně je vhodné 
zmínit, že post-processing výsledků této simulace do velké míry odpovídá zpracování signálu měření 
v impedanční trubici [3] a jiným měřením přenosových funkcí pomocí deterministických signálů, jak je 
nastíněno v [4]. 
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Obr. 1 Půdorysné schéma řešené fiktivní místnosti. 

Počítačové simulace RIR jsou v současné době prováděny převážně dvěma skupinami metod: metodami 
založenými na numerickém řešení vlnové rovnice (FDM, FEM, BEM), a GA (geometrical acoustics) metodami 
jako jsou metoda zrcadlových zdrojů (image source method - ISM) a stochastický ray tracing (SRT). Snahy 
o kombinaci těchto metod [5][6] jsou motivovány několika jejich vlastnostmi: Kombinace GA metod, jak je 
implementována například v softwaru Odeon® [7] nebo RAVEN [8], poskytuje v poměrně rychlém (až 
v reálném) čase RIR pro celé slyšitelné spektrum. Zároveň takto získaná RIR zpravidla neodpovídá skutečnosti 
pod hranicí Schroederovy frekvence, tedy v oblasti, kde převažuje modální chování místnosti nad statistickým. 
Na druhé straně, vlnové řešiče (například Ansys® [9] nebo SoundSolve zmiňovaný u [5]) jsou v této oblasti 
poměrně přesné. Zároveň jsou ale výpočetně náročné ze dvou důvodů: Jednak je pro výpočet odezvy místnosti 
potřeba vysoké frekvenční rozlišení výsledků a za druhé, náročnost výrazně narůstá při výpočtu vyšších 
frekvencí vyžadujících jemnější diskretizaci geometrie. Cílem této práce je získání realistické RIR v celém 
slyšitelném spektru, a to v přiměřeném výpočetním čase. K tomuto účelu budou použity obě výše popsané 
skupiny metod. 

Zásady tvorby modelu a diskretizace byly již dříve popsány [5], proto se tento příspěvek zaměřuje spíše na 
extrakci RIR z výsledků simulace pomocí softwaru Ansys Mechanical, modulu Harmonic acoustics, a na 
kombinaci s impulzní odezvou získanou ze softwaru Odeon. 

2 METODOLOGIE 

Geometrie a okrajové podmínky 

Simulace byla provedena na fiktivním kvádru o rozměrech 5,75 × 4,6 × 3,45 m. Půdorysné schéma místnosti je 
znázorněno na Obr. 1. Rozměry byly zvoleny na základě požadavku na násobnost v určitém modulu, který 
odpovídá módu o dobře slyšitelné nízké frekvenci, v tomto případě okolo 150 Hz. 

Pozice zdroje byla zvolena do rohu místnosti kvůli rovnoměrné excitaci módů a pozice posluchače byla 
půdorysně zvolena v průsečíku teoretických tlakových maxim módu v okolí 150 Hz, výškově pak do 1,7 m. 
Zdroj byl definován v softwaru Ansys jako bodový hmotnostní s amplitudou 3 g/s. (Tato hodnota v poli přímých 
vln odpovídá hladině akustického tlaku 88 dB, což se stalo vstupním parametrem pro software Odeon.) Dále 
byla na všechny povrchy zadána pohltivá okrajová podmínka s činitelem zvukové pohltivosti 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,1. 
Konstantní pohltivost byla zvolena kvůli nemožnosti zadat frekvenčně závislý činitel zvukové pohltivosti 
v softwaru Ansys. 

Pro stanovení frekvenčního rozlišení simulace byla předběžně stanovena doba dozvuku dle Sabinova vztahu 
𝑇𝑇𝑇𝑇S = 1,2 s. Pro zajištění dostatečné časové rezervy bylo uvažováno s délkou RIR 𝑇𝑇𝑇𝑇RIR = 2 s. Požadované 
frekvenční rozlišení lze získat ze vztahu (1) 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 =
1

2𝑇𝑇𝑇𝑇RIR
= 0,25 Hz (1) 

Horní hranice simulace stanovena v souvislosti se Schroederovou frekvencí, kterou je možné získat ze vztahu (2) 

𝛥𝛥𝛥𝛥S = 2000�𝑇𝑇𝑇𝑇S 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄ = 229 Hz, (2) 

kde 𝑉𝑉𝑉𝑉 v m3je objem místnosti. Tato frekvence byla dále zvolena jako střední pro prolínání s výsledky softwaru 
Odeon. Aretz a kol. [5] uvádí, že je vhodné výpočet provést i pro frekvence o minimálně půl oktávy vyšší, což 
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vede v tomto případě k horní hranici pro simulaci přibližně 𝛥𝛥𝛥𝛥lim = 320 Hz. Diskretizace domény byla provedena 
vestavěným řešičem po zadání preferované velikosti prvku 0,15 m. Pro další zpracování výsledků byl 
zaznamenáván akustický tlak a fáze na pozici zdroje a posluchače. 

 

Obr. 2 Postup výpočtu RIR z výsledků simulace softwaru Ansys Mechanical, modulu Harmonic Acoustics. 

Výpočet RIR z výsledků FEM simulace 

Obr. 2 shrnuje úkony nutné k výpočtu RIR na základě výsledků získaných pomocí harmonické analýzy softwaru 
Ansys. V první řadě je třeba převést výsledky z polárních souřadnic na obdélníkové, tedy vytvořit komplexní 
spektrum. Následně, dělením spektra na pozici posluchače spektrem na pozici zdroje získáme přenosovou funkci 
mezi těmito body ve frekvenčním rozsahu provedené harmonické analýzy. Pro eliminaci budoucích artefaktů 
bylo dále na oba konce vektoru aplikováno půlokno typu Hann o šířce 40 frekvenčních polí. Takto upravená 
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kde 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑅𝑅𝑅𝑅 v Hz je vzorkovací frekvence výsledné RIR. Na závěr byla provedena inverzní Fourierova transformace. 
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Kombinace RIR získaných různými simulačními metodami 
Kombinace RIR získaných různými typy simulací je shrnuta na Obr 3. Je třeba zmínit, že výstupem softwaru 
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Obr. 3 Postup kombinace impulzních odezev získaných FEM a GA simulacemi v softwarech Ansys Mechanical 
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V prvním kroku byly časově zarovnány vrcholy RIR pomocí pozice globálních maxim. Následně byla provedena 
Fourierova transformace a získané přenosové funkce (𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹FEM a 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹Odeon) byly následně zarovnány: Dvě části 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹Odeon odpovídající odezvě pro jednotlivé uši byly sečteny a vypočítán průměr amplitud pro frekvence 
v rozsahu jedné oktávy pod Schroederovou frekvencí (𝐴𝐴𝐴𝐴Odeon). Obdobně byl vypočítám průměr amplitud 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹FEM pro jednu oktávu pod Schroederovou frekvencí (𝐴𝐴𝐴𝐴FEM). Z těchto průměrů byl následně dle vztahu (4) 
vypočítán normalizační faktor 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹. 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹 =
2𝐴𝐴𝐴𝐴FEM

𝐴𝐴𝐴𝐴Odeon
 (4) 

Tento normalizační faktor byl následně použit k zarovnání hodnot obou přenosových funkcí pomocí vztahu (5): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹FEMn =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹FEM

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹
 (5) 

Předposledním z kroků byla inverzní Fourierova transformace a následná aplikace dolní propusti na 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅FEM a horní propusti na 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅Odeon. Nejprve byl aplikován Butterworth filtr 8. řádu s kritickou frekvencí 
rovnou Schroederově frekvenci, jak navrhuje Aretz a kol. [5]. Sečtením takto získaných RIR byla získána 
impulzní odezva místnosti pro celé slyšitelné spektrum. 

3 VÝSLEDKY 

Výše popsaná metoda vedla k získání kombinované impulzní odezvy místnosti jejíž nízkofrekvenční část byla 
vypočítána z výsledků simulace FEM softwaru Ansys, modulu Harmonic Acoustics. Obr. 4 ukazuje vyhlazené 
spektrum jednak kombinované přenosové funkce, jednak obou složek zvlášť po aplikaci propustí. 

Obr. 4 Výsledek kombinace přenosových funkcí v okolí Schroederovy frekvence z hlediska amplitudy. 

Z grafu je patrné, že použité filtry spolu s metodou zarovnání amplitud přenosových funkcí tvoří přiměřeně 
plynulý a zároveň dostatečně strmý přechod mezi oběma simulačními metodami z hlediska amplitudy. Dalším 
důležitým poznatkem je, že fáze v okolí přechodu mezi jednotlivými přenosovými funkcemi nevykazuje 
artefakty v podobě skoků, což je znázorněno na Obr. 5. 

Obr. 5 Výsledek kombinace přenosových funkcí v okolí Schroederovy frekvence z hlediska fázové informace. 
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4 DISKUZE 

Výsledky ukazují, že je možné kombinovat výhody různých simulačních metod v prostorové akustice a vytvořit 
tak impulzní odezvu reflektující vliv různých variant šíření zvuku prostorem. Metoda představená u Aretz a kol. 
[5] byla modifikována kvůli nemožnosti analytického zarovnání výsledků získaných v použitém softwaru. 
Výsledky tohoto alternativního zarovnání výsledků obou metod se v našem případě ukázaly jako dostatečné pro 
zajištění jejich plynulého navázání. Předběžný poslech zároveň neukázal žádné artefakty v konvolvovaném 
zvuku, což odpovídá zjištěním Aretz a kol. [5], kteří využili stejnou metodu filtrování. 

5 ZÁVĚR 

Příspěvek představil možnost kombinace výsledků harmonické analýzy softwaru Ansys Mechanical a simulace 
softwaru Odeon. Pomocí popsané metody bylo možné vytvořit impulzní odezvu místnosti, která je ve spodní 
části slyšitelného spektra více realistická než pouhé použití GA metod, protože odráží modální chování prostoru. 
Zahrnutí módů do výpočtu má potenciál především v případě menších a středních místností, kde se nejnižší 
módy nacházejí ve slyšitelném spektru a zasahují do frekvenčního rozsahu zdroje zvuku. Díky použití vlnového 
přístupu v oblasti nízkých frekvencí je možné provést nejen detailnější návrh akustických opatření. Kombinace 
obou přístupů otevírá nad rámec tohoto možnost zkoumat, jaké změny jsou v této oblasti slyšitelné a jakým 
způsobem jsou vnímány. Toho je docíleno, aniž by bylo nutné vytvářet fyzické místnosti a provádět měření. 
Takto vytvořená impulzní odezva může být dále použita pro tvorbu zvukového materiálu pro poslechové testy 
zkoumající akustický komfort převážně v nízkých frekvencích. 
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Abstrakt  
Cieľom tohto príspevku je zistiť rozloženie teplôt vnútorného vzduchu a rozloženie koncentrácie CO 
v priestoroch podzemného parkoviska. Skúmané sú rozdiely pri použití vzduchových clôn pri vjazde a bez nich. 
Numerická analýza bola aplikovaná v uzavretom 2-poschodovom podzemnom parkovisku v administratívnej 
budove v Bratislave. Pre CFD simuláciu (Computational Fluid Dynamics) v softvéri FloVENT 2021.2 bol 
vytvorený trojrozmerný model podzemného parkoviska. Zistený rozdiel priemernej vnútornej teploty vzduchu 
v 1. podzemnom podlaží je 2,26 K. Rozdiel priemerných koncentrácií CO 0,8 ppm je zanedbateľný. Vnútorná 
teplota vzduchu a koncentrácie CO závisia hlavne od mechanického vetrania. 

Klíčová slova 
Podzemné parkovisko, CFD simulácia, vzduchová clona, teplota vnútorného vzduchu, koncentrácia CO 

Abstract 
The aim of this article is to determine the distribution of indoor air temperatures and the distribution of CO 
concentration in the underground parking lot. The differences between the use of air curtains at the entrance 
and without them are investigated. Numerical analysis was applied in a closed 2-story underground parking lot 
in an administrative building in Bratislava. A three-dimensional model of underground parking lot was created 
for the Computational fluid dynamics (CFD) simulation in FloVENT 2021.2 software. The detected difference 
in the average indoor air temperature on the 1st underground floor is 2.26 K. The difference in average CO 
concentrations 0.8 ppm is negligible. Indoor air temperature and CO concentrations mainly depend on 
mechanical ventilation. 

Keywords 
Underground parking lot, CFD simulation, air curtain, indoor air temperature, CO concentracion 

1 ÚVOD  

Vystavenie sa vysokým hladinám škodlivých látok z emisií automobilov spôsobuje zdravotné ťažkosti, ako sú 
respiračné a srdcové choroby, až smrť [1]. Hlavným zdrojom škodlivín je oxid uhoľnatý (CO) a preto sa 
koncentrácia CO používa na overenie návrhu vetrania parkovísk [2], [3], [4]. 

Používanie CFD (ang. Computational Fluid Dynamics – výpočtová dynamika tekutín) ako nástroja 
na predpovedanie kvality vnútorného vzduchu na parkoviskách je široko rozšírené a akceptované [5], [6], [7]. 
Validácia takýchto CFD simulácií bola dosiahnutá porovnaním výsledkov simulácie s už publikovanými údajmi 
z daného parkoviska. 

Ho a kol. [8] vykonali štúdiu o stanovení hladiny oxidu uhoľnatého (CO) a tepelnom prostredí v podzemnom 
parkovisku. Uviedli, že hodinová priemerná teplota koreluje s podielom prevádzkového času motora, okolitou 
teplotou a vplyvom priemernej teploty predchádzajúcej hodiny na tepelné prostredie. 

Khalil a kol. [9] skúmali výkon ventilačného systému podzemného parkoviska pomocou CFD simulácie 
v ustálenom stave. Podľa štúdie by limity pre koncentráciu CO nemali presiahnuť 50 ppm v normálnych 
prevádzkových podmienkach a 100 ppm v špičkových extrémnych podmienkach. 
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Aminian a kol. [10] ukázali, že zvýšenie výmeny vzduchu na zníženie kontaminantov nie je nevyhnutne 
vhodná metóda. Najlepšou metódou na dosiahnutie kvality vnútorného vzduchu a zníženie spotreby energie je 
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venovalo málo pozornosti, preto tento príspevok rieši nielen prúdenie vzduchu a koncentrácie CO, ale aj 
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Riešené parkovisko je využívané hlavne cez pracovné dni pre zamestnancov budovy, ale aj pre návštevníkov. 
Model podzemného parkoviska má rozmery 80,5 m × 78,0 m × 10,0 m (š × d × v). Vstup do 1. podzemného 
podlažia je z exteriéru cez rampu. Na konci rampy pri vstupe do podzemného parkoviska sa nachádza brána, 
ktorá sa otvára iba v čase prechodu auta. Počet parkovacích miest v 1. podzemnom podlaží je 
180 a v 2. podzemnom podlaží je 197. Spolu je to 377 parkovacích miest. Pre účely tohto príspevku je 
prezentované iba 1. PP, pretože teplota vnútorného vzduchu v 2. PP nemá žiaden vplyv na súčiniteľ prechodu 
tepla U stropu nad nevykurovaným priestorom, pre ktorý je táto teplota vnútorného vzduchu dôležitá. 

 
Súčinitele prechodu tepla U pre konštrukcie podzemného parkoviska: 

• plochá strecha (nad nevykurovaným priestorom) U = 0,30 W/m2·K, 
• strop nad nevykurovaným priestorom U = 0,21 W/m2·K, 
• steny priľahlé k zemine U = 0,42 W/m2·K. 

Vetranie v podzemnom parkovisku 

Vetranie hromadných garáží upravuje STN 73 6058: Zmena b – 8/1989 [16], ktorá definuje potrebnú výmenu 
vetracieho vzduchu pre garáže. Podzemné parkovisko má mechanické vetranie a nie je vykurované. Vetranie je 
navrhnuté v mierne podtlakovom režime. Distribúcia prívodného a odvodného vzduchu je zabezpečená 
štvorhranným potrubím z pozinkovaného plechu. Prívod vzduchu je riešený bodovo cez protidažďové žalúzie 
osadené na stenách strojovne v 1. podzemnom podlaží. Rovnako je vzduch odvádzaný bodovo cez protidažďové 
žalúzie osadené na stenách strojovní. 

Objemové prietoky vzduchu pre prívod aj odvod sú uvedené v Tab. 1, na Obr. 1 a Obr. 2. Prívod čerstvého 
vzduchu je zabezpečený 3 protidažďovými mriežkami nad rampou. Objemový prietok týchto mriežok je spolu 
39 200 m3/h. 

Tab. 1 Objemový prietok vzduchu pre prívod a odvod. 

Podzemné 
podlažie 

Prívod 
 (m3/h) 

Prívod 
 SPOLU (m3/h) 

Odvod 
 (m3/h) 

Odvod 
 SPOLU (m3/h) 

1.PP Vertikálne mriežky 
18 000, 10 500 28 500 Vertikálne mriežky  

10 500, 10 500, 14 600 35 600 

 
Pohyb objemu vzduchu je riešený pomocou posuvných prúdových ventilátorov Systemair IV 50 - 4/8. 

Pomocou posuvných ventilátorov dochádza k rovnomernému prevetraniu. Ventilátory sú umiestňované pod 
stropom a sú rozložené po celej ploche podlažia. Ich výšková úroveň v 1. PP je rôzna, kvôli premenlivej spodnej 
hrane stropu. Na Obr. 1 nie sú znázornené šikmé pôdorysné smerovania niektorých ventilátorov z dôvodu 
modelovania v 2 osiach. Ventilátorom je priradené skutočné smerovanie v nastaveniach softvéru. 

Pri vjazde do podzemného parkoviska sa nachádzajú 4 vzduchové clony Systemair Frico PA 3520E16, každá 
s objemovým prietokom 3200 m3/h a maximálnym výkonom 16,2 kW. Clony fúkajú vzduch smerom dole 
s teplotou 12,5 °C a tým vytvárajú bariéru medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Rozmery clony sú 
2,039 m × 0,525 m × 0,270 m (d × š × v). Umiestnené sú horizontálne pod stropom s hornou hranou 2,500 m 



124

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

nad podlahou. Clony nezaisťujú temperovanie priestoru. Tieto clony sú zahrnuté vo výpočte č. 1. V prípade 
výpočtu č. 2 sú clony vynechané. 

 

Obr. 1 Pôdorys 1. PP s vyznačenými prvkami mechanického vetrania a projektovanými teplotami vnútorného 
vzduchu vo vykurovaných priestoroch. 

 
Obr. 2 Rozdelenie 1.PP na zóny. 
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Obr. 3 Celkový 3D model podzemného parkoviska a 3D model 1. podzemného podlažia. 

CFD simulácia 

Na výpočet bol použitý výpočtový program FloVENT 2021.1. FloVENT simuluje 3D prúdenie vzduchu, prenos 
tepla a rozptyl kontaminácie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Využíva model turbulencie K-epsilon (k-ε), 
ktorý je najbežnejším modelom používaným vo výpočtovej dynamike tekutín (CFD) na simuláciu priemerných 
prietokových charakteristík pre podmienky turbulentného prúdenia. Ide o dvojrovnicový model, ktorý poskytuje 
všeobecný popis turbulencie pomocou dvoch transportných rovníc (parciálne diferenciálne rovnice). 

Okrajové podmienky - emisie oxidu uhoľnatého CO 

V podzemných parkoviskách sa vyskytujú škodliviny produkované autami. Vetranie podzemných parkovísk je 
potrebné pre odstránenie oxidu uhoľnatého a iných škodlivých látok, ktoré majú nepriaznivý vplyv na ľudský 
organizmus a vytvárajú skleníkový efekt. Celková produkcia emisií CO z výfukových plynov áut, ktorá bola 
vypočítaná projektantom vzduchotechniky, je uvedená v Tab. 2. Na prepočet celkovej produkcie emisií CO je 
použitý vzorec (1). Koncentrácia privádzaného vzduchu je 10 ppm. 

Tab. 2 Emisie CO v podzemnom parkovisku. 

Podzemné 
podlažie 

Emisie CO 
(m3/h) 

Emisie CO 
(kg/s) 

1.PP 2,3056 0,000742916 
2.PP 0,6807 0,000219337 

𝑞𝑞𝑞𝑞´𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 
𝑞𝑞𝑞𝑞𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 .𝜌𝜌𝜌𝜌
3600

 (1) 

kde qco je celková produkcia oxidu uhoľnatého (CO) v m3/h, ρ je objemová hmotnosť oxidu uhoľnatého (CO) 
a to 1,16 kg/m3, q´co je celková produkcia oxidu uhoľnatého (CO) v kg/s. 

Okrajové podmienky - tepelné zisky 

Výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu je -11 °C pre Bratislavu. Teplota vnútorného vzduchu v 1. nadzemnom 
podlaží, ktoré sa nachádza nad väčšou časťou podzemného parkoviska, je 20 °C. Teplota zeminy pod podlahou 
v 2.PP sa uvažovala 7 °C a teplota zeminy pri stenách 5 °C. Tieto teploty zeminy boli stanovené pomocou ročnej 
dynamickej simulácie podzemného priestoru a zeminy. Pre zjednodušenie výpočtu boli vybrané priemerné 
hodnoty povrchových teplôt pri stene a podlahe. Ak by mala byť modelovaná skutočná situácia, teplota zeminy 
by sa s hĺbkou zväčšovala približne do 10 °C.  Çuhac a kol. [17] vykonali meranie teploty zeminy v rôznych 
hĺbkach raz za mesiac počas roka v meste Vaasa vo Fínsku. Hodnoty pre 30. 1. 2015 sú v Tab. 3. Keďže 
posudzované podzemné parkovisko má základovú škáru v hĺbke 7,9 m, uvažovaná priemerná teplota zeminy 7 
°C pod podlahou a 5 °C pri stenách je porovnateľná s hodnotami z uvedenej štúdie. 

Tab. 3 Hodnoty teploty zeminy v rôznych hĺbkach pre deň 30. 1. 2015 [18]. 

Deň 30. 1. 2015 h = 0,5 m h = 1 m h = 1,5 m h = 3 m h = 5 m h = 10 m 
Teplota zeminy (°C) 0 2,5 4,5 6 6,5 8 
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Vnútorné tepelné zisky tvoria vykurované technické priestory ako rozvodne, strojovne vzduchotechniky, 
šatne, WC, sprchy a podobne. Priestory ako schodiská, chodby, výťahové šachty a sklady nie sú vykurované 
a v modeli sú definované ako priestory, v ktorých nastáva prenos tepla. Rozmiestnenie týchto priestorov 
s vykurovacími teplotami vnútorného vzduchu sú na Obr. 1. 

Významné tepelné zisky tvoria zaparkované, ale aj pohybujúce sa vozidlá. Vypnutý motor práve 
zaparkovaného auta chladne niekoľko desiatok minút. V normách a v odbornej literatúre však nie je spracovaný 
komplexný výpočet teploty motora v rôznych časoch po jeho vypnutí. V tomto príspevku boli tieto zisky 
vynechané, budú však predmetom ďalšieho výskumu. 

Buday a Janák [18] vykonali štúdiu tepelných ziskov z osobného automobilu v letnom období meraním 
povrchových teplôt z karosérie, motora a podvozku. Meranie bolo vykonané termografickou kamerou pri 
okolitej teplote 23 °C a 35 °C. Následne bol vyhotovený 3D model automobilu v programe FloVENT. Namerané 
povrchové teploty boli zadané do programu. Bola spustená CFD simulácia teploty vnútorného priestoru 
a prúdenia vzduchu okolo auta v garáži. Výsledky preukázali, že tepelný zisk z jedného automobilu je  
2,3–3,6 kW. Autori uviedli, že tepelné zisky klesajú exponenciálne, pričom po 1 hodine klesnú na približne 
polovicu. 

Faraj a kol. [19] vo svojej štúdii navrhujú koncept rekuperácie tepla zo vzduchu pod zaparkovaným 
automobilom. Meranie bolo vykonané v podzemnom parkovisku pod univerzitou v Bejrúte. Autori uvádzajú dve 
výhody tohto konceptu: (1) ochladzovanie prostredia okolo automobilu a pod kapotou, (2) využitie prebytočného 
tepla na ohrev/predohrev vody. V mieste pod motorom zaparkovaného vozidla bol do podlahy umiestnený 
ventilátor, výmenník tepla a termočlánky. Po zapnutí ventilátora bol odsávaný vzduch spod dvoch automobilov 
s rôznymi typmi motora (6-valcový a 4-valcový). Teplota nasávaného vzduchu dosahovala po hodine 40 °C 
až 54 °C. Následne teplota začala klesať. Rekuperovaný výkon tepla dosiahol 500 kW. 

Pre účely zistenia celkového teplotného režimu v podzemnom parkovisku v zimnom období je potrebné 
vykonať taktiež termografické meranie povrchových teplôt automobilu. Zaparkovaný automobil by mal byť 
v priestrannej garáži s minimalizovaným vplyvov iných áut. Na základe termografie, CFD simulácie a počtu 
vjazdov a výjazdov do podzemného parkoviska by sa určili celkové tepelné zisky od áut. Tento postup určovania 
tepelných ziskov je vhodné overiť inou metódou, v ktorej by sa merali povrchové teploty okolitých konštrukcií 
(podlahy, stien a stropu) a vnútorná teplota vzduchu v uzavretej jednomiestnej garáži. Následne by sa 
v simulačnom programe postupne zadávali hodnoty tepelných ziskov od auta tak, aby sa hodnoty teploty 
vnútorného vzduchu a povrchové teploty z merania rovnali tým zo simulácie. 

3 VÝSLEDKY 

Pre účely splnenia cieľa tohto príspevku boli simulované: teploty vnútorného vzduchu, rýchlosti prúdenia 
vzduchu a koncentrácie CO. Výsledky sú dokumentované na Obr. 4, Obr. 5 a Obr. 6. Úroveň roviny výsledkov 
je 1,500 m nad podlahou jednotlivých podlaží. 

 
Obr. 4 Koncentrácie CO v 1.PP bez vzduchových clôn a so vzduchovými clonami. 
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Obr. 4 Koncentrácie CO v 1.PP bez vzduchových clôn a so vzduchovými clonami. 

   
 

 
 

 
Obr. 5 Teploty vnútorného vzduchu v 1.PP bez vzduchových clôn a so vzduchovými clonami. 

 

 
Obr. 6 Rýchlosti prúdenia vzduchu v 1.PP bez vzduchových clôn a so vzduchovými clonami. 

Vzduchové clony vytvárajú výraznú bariéru medzi vonkajším a vnútorným prostredím podzemného parkoviska. 
Vo výpočte č. 1 (s clonou) sa minimalizuje premiešavanie chladnejšieho vonkajšieho vzduchu s teplejším 
vnútorným vzduchom. Zabraňuje sa premiešaniu čerstvého vzduchu (s koncentráciou 10 ppm) s vnútorným 
vzduchom. Vo výpočte č. 1 (s clonami) sa vyskytujú o čosi vyššie koncentrácie CO ako vo výpočte č. 2 (bez 
clôn). V Tab. 4 sú uvedené výsledky priemerných hodnôt koncentrácií CO a teploty vnútorného vzduchu pre 
1.PP. 

Tab. 4 Výsledky priemerných hodnôt koncentrácii CO a vnútornej teploty vzduchu v 1.PP. 

Oblasť v 1.PP 
Priemerná 

koncentrácia CO 
(ppm) s clonou 

Priemerná 
koncentrácia CO 
(ppm) bez clony 

Priemerná teplota 
vnútorného vzduchu 

(°C) s clonou 

Priemerná teplota 
vnútorného vzduchu 

(°C) bez clony 

Celá park. zóna 78,2 77,5 -2,76 -5,02 
Zóna 1 71,5 69,3 -4,38 -5,71 
Zóna 2 87 87,6 -2,23 -4,24 
Zóna 3 76,8 76,9 -2,08 -5,09 
Zóna 4 78,8 77,4 -2,25 -5,13 
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4 DISKUSIA 

Priemerná hodnota koncentrácie CO v 1.PP je 78,2 ppm pre výpočet č. 1 s clonou. Priemerná hodnota 
koncentrácie CO v 1. PP je 77,5 ppm pre výpočet č. 2 bez clony. Rozdiel medzi hodnotami je približne 0,8 ppm, 
ktorý sa dá považovať za zanedbateľný. Lokálne sa však vyskytujú oblasti s prekročenými hodnotami 
koncentrácie CO. Maximálna hodnota koncentrácie CO pre výpočet č. 1 s clonou je 109 ppm a pre výpočet č. 2 
bez clony je to 108 ppm. Rozdiel 1 ppm je taktiež zanedbateľný. Mechanické vetranie v oboch výpočtoch 
zabezpečuje splnenie požiadavky normy STN 73 6058, Zmena b – 8/1989 [16], na maximálnu prípustnú hodnotu 
koncentrácie CO 87 ppm v priemernej hodnote koncentrácie CO v 1.PP. 

Priemerná hodnota teploty vnútorného vzduchu v 1. PP vo výpočte č. 1 s clonou je -2,76 °C. Priemerná 
hodnota teploty vnútorného vzduchu v 1. PP vo výpočte č. 2 bez clony je -5,02 °C. Rozdiel teplôt vnútorného 
vzduchu v 1. PP medzi dvomi výpočtami je 2,26 K, čo hodnotím ako malý. Lokálne sa však vyskytujú aj nižšie 
hodnoty teploty vnútorného vzduchu v 1. PP a to v kúte pri prívode čerstvého vzduchu s hodnotou približne 
okolo -7,18 °C vo výpočte č. 1 s clonou. Nízke teploty vzduchu pri prívode čerstvého vzduchu sa s hodnotou 
-8,36 °C vyskytujú v tom istom kúte v 1.PP vo výpočte č. 2 bez clony. Rozdiel je 1,18 K. 

Hodnoty teploty vnútorného vzduchu sú dôležité pri výpočte súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U a teda 
aj pri navrhovaní hrúbok tepelných izolácií stropných konštrukcií nad nevykurovaným priestorom. Požiadavky 
na hodnoty U sú rozdelené podľa rozdielu teploty vnútorného vzduchu po 5 K. Rozdiel priemerných teplôt 
vnútorného vzduchu 2,26 K v 1.PP teda môže a nemusí mať vplyv pri posúdení stropu nad nevykurovaným 
priestorom na hodnoty U. 

5 ZÁVER 

Výsledky CFD simulácie ukazujú rozdiel medzi dvomi výpočtovými modelmi v hodnotách  teplôt vnútorného 
vzduchu a koncentráciách CO. Vzduchová clona vytvára výraznú bariéru medzi vonkajším a vnútorným 
prostredím podzemného parkoviska. Vo výpočte č. 1 (s clonou) sa minimalizuje zmiešavanie chladnejšieho 
vonkajšieho vzduchu s teplejším vnútorným vzduchom. Zo simulácie bolo zistené nasledovné: 

• Aktuálny stav a chod mechanického vetrania zabezpečuje splnenie požiadavky normy STN 73 6058, 
Zmena b – 8/1989 [16] na maximálnu prípustnú hodnotu koncentrácie CO 87 ppm. Priemerná 
hodnota koncentrácie CO v 1.PP je 78,2 ppm pre výpočet č. 1 s clonou. Priemerná hodnota 
koncentrácie CO v 1.PP je 77,5 ppm pre výpočet č. 2 bez clony. Rozdiel je 0,8 ppm, ktorý sa dá 
považovať za zanedbateľný. Lokálne sa však vyskytujú oblasti s prekročenými hodnotami 
koncentrácie CO. 

• Rozdiel teploty vnútorného vzduchu medzi dvomi výpočtami je približne 2,26  K, ktorý hodnotím 
jako malý. Priemerná hodnota teploty vnútorného vzduchu v 1.PP vo výpočte č. 1 s clonou je -
 2,76 °C. Priemerná hodnota teploty vnútorného vzduchu v 1.PP vo výpočte č. 2 bez clony je -
 5,02 °C. Lokálne sa však vyskytujú oblasti s nižšími hodnotami teploty vnútorného vzduchu. 
Posudzovaný bol len priestor, kde sa nachádzajú parkovacie miesta, bez okolitých vykurovaných 
alebo nevykurovaných priestorov. 

• V tomto príspevku bol zistený zanedbateľný rozdiel 0,8 ppm v priemerných koncentráciách CO 
a malý rozdiel 2,26 K v teplotách vnútorného vzduchu pri porovnaní výpočtov zo CFD simulácie. 
Toto zistenie utvrdzuje fakt, že koncentrácie CO aj teploty vnútorného vzduchu v podzemnom 
parkovisku závisia hlavne od mechanického prívodu vzduchu. Aj keď sa v 1.PP nachádzajú lokálne 
rozdiely v koncentráciách CO približne 10 ppm a lokálne rozdiely vnútornej teploty vzduchu 
približne 3 K, na priemerné hodnoty v priestore podzemného parkoviska to nemá výrazný vplyv.  

CFD simulácia sa používa na predikciu prúdenia vzduchu a tým overenie efektívnosti vetracieho systému. 
Tepelné zisky, ako vnútorné vykurované priestory, vzduchové clony, ale aj rôzne teploty okolitej zeminy 
a teploty motora sa dajú namodelovať a vyhodnotiť pomocou CFD simulácie. Teplotnému režimu sa však 
doposiaľ v podzemných parkoviskách venovalo málo pozornosti, preto ďalší výskum bude zameraný na rôzne 
faktory ovplyvňujúce vnútorné prostredie s využitím statickej CFD simulácie, dynamickej energetickej simulácie 
a nameraných hodnôt. 
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RIZIKA PŘI PRÁCI V HLUBOKÝCH VÝKOPECH 
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Abstrakt  
Rizika spojená s hlubokými výkopy jsou jedním z hlavních problémů při výstavbě pozemních staveb 
v městských aglomeracích. Článek obsahuje nový souhrn teoretických poznatků k tématu analýzy rizik při práci 
v hlubokých výkopech a při jejich provádění. Jsou zde uvedena základní rizika, navržené variace řešení 
identifikace a posouzení rizik spolu se způsoby monitorování deformací výkopů, resp. jejich pažící konstrukce. 

Klíčová slova 
Hluboký výkop, identifikace rizik, městské aglomerace, stavba, bezpečnost 

Abstract 
The risks associated with deep excavations are one of the most significant problems when construction of 
buildings in urban agglomeration is performed. This article contains summarization of theoretical findings on the 
topic of risks when working in deep excavations and during their execution. Basic risks, proposed variations of 
risk identification and assessment solutions with methods of monitoring deformations of excavations (or their 
supporting structures) are presented here.   

Keywords 
Deep excavation, risk identification, urban agglomerations, construction, safety 

1 ÚVOD 

S rychlým rozvojem urbanizace ve světě se zvyšují požadavky na prostorové řešení staveb a využitelnost území. 
Také neustále rostou, již vysoké, náklady na m2 stavebních pozemků. Z těchto důvodů jsou stavby často 
navrhovány s řadou podzemních úrovní. U takových staveb je nutno provádět hluboké výkopy, které z důvodů 
husté zástavby musí mít svislé stěny.  

Výstavba podzemních částí budov v hlubokých výkopech a provádění hlubokých výkopů patří mezi 
nejproblematičtější fáze stavby s vysokým rizikem vážných nehod. Pro snížení těchto rizik je nutné rizika určit, 
provést jejich vyhodnocení a návrh vhodných opatření. Pravděpodobnost vzniku rizika je však velmi obtížně 
určitelná. Proto je určení pravděpodobnosti rizika velmi náročné a zároveň důležité. Dalším důvodem pro 
zvolení tohoto tématu je skutečnost, že plánování a návrh provádění hlubokých výkopů a jejich pažení má 
významný vliv na zisk projektu, jeho harmonogram a kvalitu. Cílem tohoto článku je provést přehled stávajícího 
stavu řešení problematiky vyhodnocování rizik při provádění hlubokých výkopů. Pozornost bude věnována 
autorům, kteří se tímto tématem již v minulosti zabývali. Průzkumem bude zjištěno, jaký typ řešení je 
diskutován nejčastěji a naopak. 

V této části je uveden přehled literatury, ze které je ve výsledcích článku vycházeno, a její stručný popis. 

Hodnocení rizik pomocí analytického hierarchického procesu 

Jednou z možných metod pro hodnocení rizik hlubokých výkopů je metoda analytického hierarchického procesu 
(dále AHP). Metoda AHP byla navržena v 70. letech profesorem Thomasem L. Saatym. Účelem metody je 
zjednodušení procesu rozhodování a tím i jeho zrychlení. AHP spočívá v rozložení složité nestrukturované 
situace na jednodušší dílčí části, čímž vzniká hierarchický systém daného problému. Na všech úrovních vzniklé 
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struktury je následně použita Saatyho metoda kvantitativního párového porovnání. Hierarchická struktura je 
strukturou lineární, která obsahuje několik úrovní, kde každá z úrovní zahrnuje několik prvků. Úrovně jsou 
seřazeny od obecných po konkrétní. Nejvíce obecné prvky vztažené k rozhodovacímu problému jsou 
hierarchicky řazeny na vyšší úroveň a naopak. Nejvyšší úroveň vždy zaujímá pouze jeden prvek, jež představuje 
cíl analýzy. Tento prvek má vždy hodnotu jedna a tato hodnota se poté dělí mezi prvky na úrovni druhé. 
Následně je hodnota dělena i na dalších úrovních hierarchie, čímž se postupně dostane k ohodnocení prvků 
poslední úrovně hierarchické struktury (varianty) [1]. 

G. Boulaid a kol. (2018) [2] navrhují použití metody AHP pro hodnocení rizik při provádění výkopových 
prací. AHP umožňuje vážit a kombinovat všechna kritéria a seřadit jejich příslušné váhy. Pomocí procesu AHP 
jsou určena nejvýznamnější rizika se zohledněním nejistoty lidského úsudku. Výsledky příspěvku ukazují, že při 
provádění hlubokých výkopů jsou největšími riziky nepříznivé geologické podmínky a chování zeminy. 

Sémantický datový model IFC pro automatickou identifikaci rizik během výstavby 

Identifikace bezpečnostních rizik během výstavby hlubokých výkopů je náročný úkol, který zahrnuje informace 
o stavbě v projektové dokumentaci a dynamické informace získané z různých senzorů. Neefektivní integrace 
a výměna informací jsou však v aplikacích překážkou rozvoje automatické identifikace bezpečnostních rizik.  

Y. Zhang (2021) [3] představuje vyvinutý datový model sémantických průmyslových základních tříd (IFC), 
který je založen na centrální databázi Building Information Modeling (BIM). Navržený model analyzuje 
informace o konstrukci výkopu potřebné pro identifikaci rizik. Vztahy mezi konstrukčními informacemi jsou 
identifikovány na základě sémantického datového modelu IFC, příslušných vztahů a BIM. Zmíněné vztahy 
zahrnují logické vztahy a omezení mezi rizikovými událostmi, rizikovými faktory, parametry stavby a fázemi 
výstavby. Dále je zde prezentován přístup k automatické identifikaci bezpečnostních rizik založený na 
sémantickém datovém modelu a je testován prostřednictvím prototypu identifikace stavebních rizik vytvořeného 
v prostředí BIM. 

Pozn.: 
Sémantický datový model je sémantický databázový popis na vysoké úrovni a strukturující databázový 

model pro databáze.  
IFC (Industry Foundation Classes) je otevřený neutrální standardizovaný datový model s popsaným 

formátem souborů podle technické normy ČSN EN ISO 16739. 

Hodnocení rizik hlubokých výkopů pomocí metody založené na fuzzy důkazním 
uvažování  

Teorie fuzzy množin je rozšířením klasické teorie množin představena profesorem Lotfi A. Zadehem v roce 
1965. Jestliže nejde určit přesné členství prvku v množině, lze toto rozhodnutí nahradit pravděpodobností, že 
prvek do dané množiny patří. Každý prvek bude mít míru, která vyjadřuje stupeň příslušnosti daného prvku 
k dané množině. Množina, v níž každý prvek je charakterizován stupněm příslušnosti k této množině, je 
nazývána fuzzy množina. Stupeň příslušnosti vyjadřuje stupeň našeho přesvědčení, že daný prvek patří do dané 
fuzzy množiny [4]. 

D. Wei a kol. (2020) [5] navrhují metodu vycházející z teorie fuzzy množin pro posouzení celkové úrovně 
rizika stavebního projektu s hlubokými výkopy. Navržená metoda definuje rizika jako součin pravděpodobnosti 
výskytu a závažnosti následků, což je dále znázorněno lichoběžníkovými fuzzy čísly. Poté je přijat proces fuzzy 
analytické hierarchie procesu AHP k výpočtu vah různých nebezpečných událostí, které se mohou vyskytnout 
při provádění výkopů. Výsledek ukazuje, že celkovou úroveň rizika projektu hlubokých výkopů lze efektivně 
vyhodnotit za scénáře, že se protínají více než dva kontinuální fuzzy stupně hodnocení, nikoli pouze dva 
sousední stupně. Touto metodou lze získat úroveň rizika všech souvisejících nebezpečných událostí a následně 
sloučit úroveň rizika projektu jako celku. 

Multifaktorová analýza nejistoty rizika 

W. Zhang a kol. (2022) [6] navrhují metodu hodnocení rizik pro stavby s hlunokými výkopy, která kombinuje 
model trojúhelníkového mraku a funkci hustoty pravděpodobnosti. Prvním krokem hodnocení je identifikace 
zdrojů rizik. Dále je provedena analýza významnosti každého indexu řešeného objektu pomocí metody Delphi. 
Cílem analýzy je získání vyhodnocovaných dat. Pro výpočet váhy hodnotících indexů se používá fuzzy metoda. 
Poté je k určení funkce ve stupni rizika použit model trojúhelníkového mraku. Metoda fuzzy komplexního 
hodnocení je použita i pro komplexní hodnocení rizika hlubokých výkopů. Pro index možnosti (possibility – P) 
a ztrátu (C) se získá fuzzy komplexní hodnotící vektor a vypočítá se vážená průměrná hodnota stupně rizika 
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vektoru. Nakonec se pomocí funkce hustoty pravděpodobnosti provede pravděpodobnostní analýza, aby se určil 
stupeň rizika P a C, a tím se určil stupeň rizika výstavby hluboké základové jámy. 

Pozn.: Delphi metoda je expertní prognostická metoda skupinového hledání řešení. Skupina expertů vytváří 
odhady a prognózy nezávisle na sobě a výstupy shrnuje prostředník. Používají se standardizované dotazníky. 
Postup se opakuje, dokud nedojde ke shodě účastníků. 

Analýzou bezpečnostních rizik hlubokých výkopů pomocí metody Delphi se také zabýval C. Wang a Y. Li 
(2010) [7]. Autoři ve svém příspěvku představují základní myšlenky metody Delphi a zaměřují se na její aplikaci 
pro postup a standard hodnocení rizik pro hluboké výkopy. 

Metoda hodnocení rizik hlubokých výkopů založená na Bayesově analýze a expertní 
elicitaci  

Bayesova analýza je metoda stanovení relativní pravděpodobnosti dvou nebo více alternativních možností, 
založená na Bayesově teorému pravděpodobnosti.  

N. Wang (2018) [8] na základě Bayesovské analýzy navrhuje metodu hodnocení rizik a rozhodovací přístup 
pro výstavbu hlubokých výkopů. Nejprve jsou konstruovány výrazy věrohodnostní funkce používané k popisu 
a sjednocení nejistých informací získaných z expertního panelu a je navržena metoda diskretizačního 
intervalového dělení pravděpodobnosti výskytu a následků nežádoucí události na základě současného rizikového 
kódu v Číně. Poté je zkonstruován diskrétní model syntetizující informace expertních odhadů a srovnávací 
analýza expertně získaných výsledků a dedukce vzorce jsou použity k vyhodnocení výhod tohoto modelu 
v některých hypotetických scénářích. Na tomto základě je vytvořen indexový systém bezpečnostního rizika 
hlubokých výkopů a váha každého indexu je vypočítána metodou AHP. Pro určení celkové úrovně rizika jsou 
využity kritéria rizika, stupeň odchylky a kritéria přijatelnosti rizika. 

Integrace osvědčených postupů řízení rizik pro odhad doby výstavby a nákladů 
projektů hlubokých výkopů 

G. Heravi a kol. (2022) [9] ve své studii navrhují integrovaný přístup k odhadu finančních nákladů a doby 
výstavby projektu na základě rizik vyplývajících z realizace hlubokých výkopů. Cílem příspěvku je identifikace 
osvědčených postupů analýzy rizik a jejich integrace s tradičními metodami pro odhad času a nákladů. Nejlepší 
implementované postupy v tomto výzkumu jsou následující: 

• Analýza stromu chyb pro identifikaci rizik. 
• Bayesovské sítě přesvědčení, fuzzy komplexní analýza a simulace Monte Carlo (MCS) pro analýzu 

rizik. 
• Analýza citlivosti a analýza kořenových příčin pro plánování reakce na rizika. 

Analýza stromu chyb je technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejíž cílem je 
odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími 
událostmi. 

Bayesovská síť je pravděpodobnostní model, který využívá grafovou reprezentaci pro zobrazení 
pravděpodobnostních vztahů mezi jednotlivými jevy. Využívá se pro určení pravděpodobnosti určitých jevů, 
přičemž vychází ze základu teorie pravděpodobnosti. 

Monte Carlo je třída algoritmů pro simulaci systémů. Jde o stochastické metody používající pseudonáhodná 
čísla. Tyto metody jsou využívány pro výpočet integrálů, zejména vícerozměrných, kde běžné metody nejsou 
efektivní. Metoda Monte Carlo má široké využití od simulací experimentů přes počítání určitých integrálů až 
třeba po řešení diferenciálních rovnic. Základní myšlenka této metody je velice jednoduchá. Chceme určit 
střední hodnotu veličiny, která je výsledkem náhodného děje. Vytvoří se počítačový model toho děje a po 
proběhnutí dostatečného množství simulací se mohou data zpracovat klasickými statistickými metodami, třeba 
určit průměr a směrodatnou odchylku. 

Analýza citlivosti je procedura modelování a stanovení rizika, ve kterém se provádějí změny podstatných 
proměnných za účelem stanovení efektů těchto změn na plánovaný výsledek. Zvýšená pozornost je věnována 
nejvýznamnějším proměnným. 

Analýza kořenových příčin zvaná též analýza hlavní příčiny je systematický proces identifikace základní 
příčiny (příčin) problému nebo události a nalezení přístupu pro adekvátní reakci. Analýza je založena na 
přesvědčení, že efektivní řízení vyžaduje více než jen "hasit požár", až problém nastane. Je lépe najít způsob, jak 
problémům předcházet. 
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vektoru. Nakonec se pomocí funkce hustoty pravděpodobnosti provede pravděpodobnostní analýza, aby se určil 
stupeň rizika P a C, a tím se určil stupeň rizika výstavby hluboké základové jámy. 

Pozn.: Delphi metoda je expertní prognostická metoda skupinového hledání řešení. Skupina expertů vytváří 
odhady a prognózy nezávisle na sobě a výstupy shrnuje prostředník. Používají se standardizované dotazníky. 
Postup se opakuje, dokud nedojde ke shodě účastníků. 

Analýzou bezpečnostních rizik hlubokých výkopů pomocí metody Delphi se také zabýval C. Wang a Y. Li 
(2010) [7]. Autoři ve svém příspěvku představují základní myšlenky metody Delphi a zaměřují se na její aplikaci 
pro postup a standard hodnocení rizik pro hluboké výkopy. 

Metoda hodnocení rizik hlubokých výkopů založená na Bayesově analýze a expertní 
elicitaci  

Bayesova analýza je metoda stanovení relativní pravděpodobnosti dvou nebo více alternativních možností, 
založená na Bayesově teorému pravděpodobnosti.  

N. Wang (2018) [8] na základě Bayesovské analýzy navrhuje metodu hodnocení rizik a rozhodovací přístup 
pro výstavbu hlubokých výkopů. Nejprve jsou konstruovány výrazy věrohodnostní funkce používané k popisu 
a sjednocení nejistých informací získaných z expertního panelu a je navržena metoda diskretizačního 
intervalového dělení pravděpodobnosti výskytu a následků nežádoucí události na základě současného rizikového 
kódu v Číně. Poté je zkonstruován diskrétní model syntetizující informace expertních odhadů a srovnávací 
analýza expertně získaných výsledků a dedukce vzorce jsou použity k vyhodnocení výhod tohoto modelu 
v některých hypotetických scénářích. Na tomto základě je vytvořen indexový systém bezpečnostního rizika 
hlubokých výkopů a váha každého indexu je vypočítána metodou AHP. Pro určení celkové úrovně rizika jsou 
využity kritéria rizika, stupeň odchylky a kritéria přijatelnosti rizika. 

Integrace osvědčených postupů řízení rizik pro odhad doby výstavby a nákladů 
projektů hlubokých výkopů 

G. Heravi a kol. (2022) [9] ve své studii navrhují integrovaný přístup k odhadu finančních nákladů a doby 
výstavby projektu na základě rizik vyplývajících z realizace hlubokých výkopů. Cílem příspěvku je identifikace 
osvědčených postupů analýzy rizik a jejich integrace s tradičními metodami pro odhad času a nákladů. Nejlepší 
implementované postupy v tomto výzkumu jsou následující: 

• Analýza stromu chyb pro identifikaci rizik. 
• Bayesovské sítě přesvědčení, fuzzy komplexní analýza a simulace Monte Carlo (MCS) pro analýzu 

rizik. 
• Analýza citlivosti a analýza kořenových příčin pro plánování reakce na rizika. 

Analýza stromu chyb je technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejíž cílem je 
odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími 
událostmi. 

Bayesovská síť je pravděpodobnostní model, který využívá grafovou reprezentaci pro zobrazení 
pravděpodobnostních vztahů mezi jednotlivými jevy. Využívá se pro určení pravděpodobnosti určitých jevů, 
přičemž vychází ze základu teorie pravděpodobnosti. 

Monte Carlo je třída algoritmů pro simulaci systémů. Jde o stochastické metody používající pseudonáhodná 
čísla. Tyto metody jsou využívány pro výpočet integrálů, zejména vícerozměrných, kde běžné metody nejsou 
efektivní. Metoda Monte Carlo má široké využití od simulací experimentů přes počítání určitých integrálů až 
třeba po řešení diferenciálních rovnic. Základní myšlenka této metody je velice jednoduchá. Chceme určit 
střední hodnotu veličiny, která je výsledkem náhodného děje. Vytvoří se počítačový model toho děje a po 
proběhnutí dostatečného množství simulací se mohou data zpracovat klasickými statistickými metodami, třeba 
určit průměr a směrodatnou odchylku. 

Analýza citlivosti je procedura modelování a stanovení rizika, ve kterém se provádějí změny podstatných 
proměnných za účelem stanovení efektů těchto změn na plánovaný výsledek. Zvýšená pozornost je věnována 
nejvýznamnějším proměnným. 

Analýza kořenových příčin zvaná též analýza hlavní příčiny je systematický proces identifikace základní 
příčiny (příčin) problému nebo události a nalezení přístupu pro adekvátní reakci. Analýza je založena na 
přesvědčení, že efektivní řízení vyžaduje více než jen "hasit požár", až problém nastane. Je lépe najít způsob, jak 
problémům předcházet. 

   
 

 
 

Monitorování bezpečnosti a včasná signalizace nebezpečí při provádění hlubokých 
výkopů 

Na důležitost monitorování deformací výkopu během stavby poukazuje H. Wang a kol. (2010) [10]. Během 
výstavby projektu v centru velkoměsta byl proveden experiment, při kterém byl monitorován horizontální 
pohyb, sedání a deformace sklonu sousedních budov. Současně byl monitorován samotný výkop. Na základě 
inženýrského projektu je nejprve stanoven pozorovací bod výkopu a dále limitní (varovná) hodnota deformace. 
Cílem práce je zajistit účinná opatření k implementaci bezpečnostních výstrah pro stavbu základů. Jsou zde 
zkoumány příčiny deformace základové jámy a navržena vhodná opatření pro snížení deformací. 

2 METODOLOGIE 

Nejdříve byl proveden přehled rizik na základě zkušeností z praxe a na základě teoretických informací 
z odborných publikací. Pro získání podkladů potřebných pro zpracování tohoto příspěvku byla provedena 
rešeršní činnost příspěvků zabývajících se související tematikou (viz kap. 1 ÚVOD). K vyhledávání příspěvků 
byla použita databáze Scopus. Z příspěvků byly získány informace o použitých metodách analýzy rizik a zda 
byly tyto metody úspěšně použity v praxi. 

3 VÝSLEDKY 

Rizika a negativa hlubokých výkopů 

Zajištění stěn výkopů musí být natolik účinné, aby nedocházelo k pohybům zeminy pod sousedními budovami. 
Mezi primární faktory, které ovlivňují deformaci konstrukcí zajišťujících stabilitu stěn výkopů a stabilizované 
zeminy, patří typ podloží, snížení hladiny podzemní vody, hloubka a šířka výkopu, stabilita dna výkopu, tuhost 
pažení, použitá stavební mechanizace, velikost přitížení, pohyb terénu a kvalita návrhu pažení. 

Provádění hlubokých výkopů sebou také nese bezpečnostní rizika, jako je např. zasypání pracovníka zeminou 
při porušení konstrukcí zajišťující stabilitu svislých stěn výkopu, pád pracovníka do hloubky výkopu nebo pád 
sousední stavby způsobený porušením stability vlivem hlubokého výkopu. Obecně lze říci, že čím má výkop 
větší hloubku, tím jsou bezpečnostní rizika vyšší. 

Hluboké výkopy mají vliv na stabilitu sousedních budov a jiných konstrukcí, a to kvůli deformacím v zemině 
pod základy a v blízkosti stávajících dotčených konstrukcí. Dalším problémem je snížení hladiny podzemní vody 
v zemině zadržené pažením, kvůli výkopu suterénu. Kvůli výkopu dojde také k poklesu zeminy, což může 
negativně ovlivnit sousední konstrukce. Tato podzemní voda může natéct do výkopu a porušit tak jeho stabilitu. 
Porušení stability sousedních budov může způsobit jejich poškození a v některých případech i pád. Případný pád 
sousedních konstrukcí má kromě ohrožení osob na životě i negativní vliv na životní prostředí a ekonomiku. Na 
Obr. 1 a) je zobrazeno zřícení budovy v Šanghaji, při kterém zahynul jeden dělník. Na Obr. 1 b) je zobrazeno 
zřícení Nicoll Highway v Singapuru, při kterém zahynuli čtyři občané. 

 

a)       b) 

Obr. 1 Zřícení budovy v Šanghaji a) [11] a Nicoll Highway v Singapuru b) [12]. 
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Z důvodu důležitosti stability stěn výkopu musí být u některých výkopů prováděno neustálé monitorování 
stavu půdy a hladiny podzemní vody. Je nutné sledovat vertikální posuny povrchu zeminy kolem výkopu, 
posuny přilehlých konstrukcí a horizontální posuny stěn výkopu. Přesné předpovídání pohybů zeminy 
vyvolaných výkopy je komplikovaným, ale nezbytným úkolem při návrhu výkopu s cílem zabránit poškození 
sousedních budov. Konstrukce zajišťující stabilitu výkopu musí být dimenzovány tak, aby odolaly 
horizontálnímu zatížení zeminy a vody v zemině. 

Mezi další rizika během provádění výkopů patří i riziko kolize s neuvažovanými konstrukcemi, jako např. 
původních zasypaných základů staveb apod. 

Na Obr. 2 je zobrazena myšlenková mapa rizik a negativ při provádění hlubokých výkopů. 
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135

JUNIORSTAV 20231. Pozemní stavitelství   
 

 
 

Z důvodu důležitosti stability stěn výkopu musí být u některých výkopů prováděno neustálé monitorování 
stavu půdy a hladiny podzemní vody. Je nutné sledovat vertikální posuny povrchu zeminy kolem výkopu, 
posuny přilehlých konstrukcí a horizontální posuny stěn výkopu. Přesné předpovídání pohybů zeminy 
vyvolaných výkopy je komplikovaným, ale nezbytným úkolem při návrhu výkopu s cílem zabránit poškození 
sousedních budov. Konstrukce zajišťující stabilitu výkopu musí být dimenzovány tak, aby odolaly 
horizontálnímu zatížení zeminy a vody v zemině. 

Mezi další rizika během provádění výkopů patří i riziko kolize s neuvažovanými konstrukcemi, jako např. 
původních zasypaných základů staveb apod. 

Na Obr. 2 je zobrazena myšlenková mapa rizik a negativ při provádění hlubokých výkopů. 

 

Obr. 2 Myšlenková mapa rizik a negativ při provádění hlubokých výkopů. 

V Tab. 1 je uveden přehled diskutovaných metod a teorií pro stanovení rizik hlubokých výkopů vč. počtu 
příspěvků, ve kterých je metoda/teorie použita. 

Tab. 1 Přehled diskutovaných metod/teorií. 

diskutovaná metoda/teorie 
počet výzkumů 

vycházejících z dané 
teorie/metody 

analytický hierarchický proces 3 
sémantický datový model IFC 1 

teorie fuzzy množin 3 
model trojúhelníkového mraku 1 

pravděpodobnosti 1 
metoda Delphi 2 

Bayesova analýza 2 
analýza stromu chyb 1 

Monte Carlo 1 
analýza citlivosti 1 

analýza kořenových příčin 1 
  

   
 

 
 

4 DISKUZE 

Z Obr. 2 vyplývá, že provádění hlubokých výkopů v městských aglomeracích nejčastěji negativně ovlivňuje 
rozpočet a harmonogram stavby. Nejvýznamnější jsou však bezpečnostní rizika jak pro osoby pohybující se na 
stavbě, tak pro osoby pohybující se v blízkosti staveniště (např. v sousedních budovách). Při nehodě by došlo 
také k poškození reputace zhotovitelské firmy, což v budoucnu negativně ovlivní ekonomickou stránku 
fungování firmy. Mezi významná rizika patří i riziko poškození sousedních staveb vč. Staveb technické 
infrastruktury, jako jsou inženýrské sítě. 

Z Tab. 1 vyplývá, že pro teoretické hodnocení rizik hlubokých výkopů je nejčastěji použit analytický 
hierarchický proces a teorie fuzzy množin. Dále je často používána metoda Delphi a Bayesova analýza. 

5 ZÁVĚR 

Provádění hlubokých výkopů je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších problémů, který vzniká v důsledku 
rychlého růstu urbanizace. Je potřeba správně identifikovat a vyhodnotit významná rizika, což je velmi obtížné.  

V tomto příspěvku byly diskutovány hlavní rizika a negativa vzniklá při provádění hlubokých výkopů. Jako 
nejvýznamnější riziko bylo stanoveno bezpečnostní riziko pracovníků a osob pohybujících se v blízkosti stavby, 
resp. riziko úmrtí či trvalých zdravotných následků způsobených úrazem při nehodě. Dále zde byla provedena 
rešerše příspěvků zabývajících se vyhodnocením rizik. Na základě rešerše byly určeny nejčastěji diskutované 
teorie/metody pro hodnocení rizik. Celkově bylo dohledáno 6 příspěvků na téma řešené problematiky. 

Použité zdroje  

[1] A. Jurčicová, 2019. Hodnocení pojistného trhu ČR na bázi komparace s vybranými zeměmi při využití 
vícekriteriálního rozhodování. Ostrava. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita ostrava. 

[2] G. Boulaid A kol. Risk assessment of excavation work of different types of construction projects using 
AHP, 2018. International Journal of Civil Engineering and Technology. IAEME Publication, 9(12), 
861 - 870. ISSN 09766308.  

[3] Y. Zhang a kol., 2021. Semantic IFC data model for automatic safety risk identification in deep 
excavation projects. Applied Sciences (Switzerland). 11(21). ISSN 20763417. Dostupné z: 
doi:10.3390/app11219958 

[4] A. Pejznoch, 2011. Fuzzy prahování. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita - Fakulta 
informatiky. 

[5] D. Wei a kol., 2020. A fuzzy evidential reasoning-based approach for risk assessment of deep foundation 
pit. Tunnelling and Underground Space Technology. Elsevier, 97. ISSN 08867798. Dostupné z: 
doi:10.1016/j.tust.2019.103232 

[6] W. Zhang, 2022. Multifactor Uncertainty Analysis of Construction Risk for Deep Foundation 
Pits. Applied Sciences (Switzerland). 12(16). ISSN 20763417. Dostupné z: doi:10.3390/app12168122 

[7] C. Wang a Y. Li, 2010. Based on the Delphi method of deep excavation safety risk analysis. In: 2010 3rd 
International Conference on Artificial Intelligence and Education, ICAIE 2010. s. 347 - 349. ISBN 
978-142446933-8. Dostupné z: doi:10.1109/ICAIE.2010.5641503 

[8]  N. Wang a kol., 2018. A risk assessment method of deep excavation based on Bayesian analysis and 
expert elicitation. International Journal of System Assurance Engineering and Management. 
Springer, 9(2), 452 - 466. ISSN 09756809. Dostupné z: doi:10.1007/s13198-017-0689-2 

[9] G. Heravi, 2022. Integrating risk management's best practices to estimate deep excavation projects’ time 
and cost. Built Environment Project and Asset Management. 12(2), 180 - 204. ISSN 2044124X. 
Dostupné z: doi:10.1108/BEPAM-11-2020-0180 

[10] H. Wang, 2010. Safety monitoring and early warning for deep foundation pit construction. 10th 
International Conference of Chinese Transportation Professionals - Integrated Transportation 
Systems: Green, Intelligent, Reliable, ICCTP 2010. 382, 3493 - 3500. ISSN 978-078441127-8. 
Dostupné z: doi:10.1061/41127(382)377 

[11] 4stav.cz [online]. In: . [cit. 2022-11-05]. Dostupné z: https://www.4stav.cz/v-cine-se-zritila-rozestavena-
vyskova-budova_4c3261 

[12] 2002-2019 EMAP PUBLISHING LIMITED [online]. In: . [cit. 2022-11-05]. Dostupné z: 
https://www.newcivilengineer.com/latest/no-11-nicoll-highway collapse-02-05-2012/ 

[13] A. Rozsypal, 2008. Inženýrské stavby - řízení rizik. Bratislava: Jaga. ISBN 978-80-8076-066-3. 



136

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

SOUDRŽNOST A PŘILNAVOST TMELENÉHO SPOJE 
VYSTAVENÉHO TEPLOTNÍM ZMĚNÁM 

COHESION AND ADHESION OF A SEALED JOINT EXPOSED TO 
TEMPERATURE CHANGES 

Adam Boháček*,1, Michal Brandtner1 

*bohacek.a@fce.vutbr.cz 
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Abstrakt 
Výzkum popsaný v tomto článku se věnuje problematice tmelení materiálu na bázi cementu při změně teploty. 
Jako podkladní materiál je zvolena cementová deska Aquapanel, která vykazuje problémovost při tmelení, a to 
z důvodu výskytu jemných prachových částic na povrchu materiálu, které narušují tmelený spoj. Pro účely tohoto 
výzkumu jsou zvoleny tři tmely, které jsou předně vybrány dle doporučení výrobce pro vhodnost tmelení 
vybraného podkladu. Vyrobené zkušební vzorky jsou následně testovány dle platné evropské normy ČSN EN ISO 
9047. Z výsledků výzkumu publikovaného v tomto článku vyplývá, že ne každý tmel doporučený výrobcem ke 
tmelení vybraného podkladního materiálu je skutečně vhodný. 

Klíčová slova 
Tmel, zkušební vzorek, soudržnost, přilnavost 

Abstract 
The research described in this article is devoted to the problem of sealing cement-based material when the 
temperature changes. Aquapanel cement board is chosen as the based material, which is problematic during sealing 
due to the presence of fine dust particles on the surface of the material, which disrupt the cemented joint. For the 
purposes of this research, three sealants are chosen, which are primarily selected according to the manufacturer's 
recommendations for the suitability of sealing the selected substrate. The produced test samples are subsequently 
tested according to the valid European standard ČSN EN ISO 9047. The results of the research published in this 
article show that not every sealant recommended by the manufacturer for sealing the selected base material is 
suitable. 

Keywords 
Sealant, test sample, cohesion, adhesion 

1 ÚVOD 

Problematika tmelení jednotlivých materiálů je i v dnešní době aktuálním tématem na poli stavebnictví. Hlavními 
funkcemi tmeleného spoje je umožnění určitého rozsahu pohybu podkladů, zábrana před vstupem vody, vzduchu 
a dalších látek do konstrukce. Dále pak zajišťuje tepelnou a zvukovou izolaci, případně i rezistenci vůči požáru 
[1] [2]. 

Tmelené spoje jsou vystaveny velkému množství vnějších vlivů. Je tedy potřeba vybírat tmel na základě toho, 
proti jakým vlivům má být odolný. Tuto informaci poskytuje výrobce tmelu jako doporučení pro použití tmelu. 
Toto doporučení nicméně ne vždy odpovídá skutečnosti a tmelený spoj je schopen si i po vystavení těmto vlivům 
zachovat své vlastnosti a nedegradovat [3]. 

V tomto článku se autor konkrétně zabývá tmelením problematického materiálu na bázi cementu, adhezí 
a kohezí tmeleného spoje po jeho vystavení změně teploty. 
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1 ÚVOD 

Problematika tmelení jednotlivých materiálů je i v dnešní době aktuálním tématem na poli stavebnictví. Hlavními 
funkcemi tmeleného spoje je umožnění určitého rozsahu pohybu podkladů, zábrana před vstupem vody, vzduchu 
a dalších látek do konstrukce. Dále pak zajišťuje tepelnou a zvukovou izolaci, případně i rezistenci vůči požáru 
[1] [2]. 

Tmelené spoje jsou vystaveny velkému množství vnějších vlivů. Je tedy potřeba vybírat tmel na základě toho, 
proti jakým vlivům má být odolný. Tuto informaci poskytuje výrobce tmelu jako doporučení pro použití tmelu. 
Toto doporučení nicméně ne vždy odpovídá skutečnosti a tmelený spoj je schopen si i po vystavení těmto vlivům 
zachovat své vlastnosti a nedegradovat [3]. 

V tomto článku se autor konkrétně zabývá tmelením problematického materiálu na bázi cementu, adhezí 
a kohezí tmeleného spoje po jeho vystavení změně teploty. 

   
 

 
 

2 METODOLOGIE 

Pro účely výzkumu publikovaného v tomto příspěvku je vybrán podkladní materiál a tři tmely. Jako podkladní 
materiál je zvolena cementová deska Aquapanel, která vykazuje problémovost při tmelení, a to z důvodu výskytu 
jemných prachových částic na povrchu materiálu, které narušují tmelený spoj. 

Dále jsou vybrány tři tmely, které jsou zvoleny především pro svou vhodnost ke tmelení vybraného 
cementového podkladního materiálu. Také jsou vybrány na základě jejich dostupnosti pro koncového zákazníka 
a podle ceny. Na základě těchto kritérií jsou vybrány polyuretanový tmel, akrylový tmel a acetátový silikon. 
K těmto tmelům jsou na základě doporučení výrobce zvoleny primery, tedy základní nátěry, které částečně 
eliminují problémovost tmelení zvoleného podkladního materiálu. 

Metodika použitá pro výzkum publikovaný v tomto příspěvku vychází z platné evropské normy ČSN EN ISO 
9047 Stavební konstrukce – Těsnící hmoty – Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě. 
V této evropské normě je jasně definován postup provádění dané zkoušky.  

Zkušební vzorek se skládá ze dvou podkladních destiček z desky Aquapanel o rozměrech 50 × 30 mm 
a tloušťky 12,5 mm. Dále jsou použity dřevěné rozpěrky o půdorysných rozměrech 12 × 12 mm a výšce 50 mm, 
které s podkladními destičkami z Aquapanelu ohraničují aplikovaný tmel. Pro zkoušku je od každého tmelu 
vyhotoveno pět zkušebních vzorků, které jsou vyrobeny při udržované teplotě tmelu a podkladních těles 
(23 ± 2) °C. Při výrobě je potřeba dbát na doporučení výrobce konkrétního tmelu. To v praxi znamená, že když 
výrobce určí použití vhodného základního nátěru neboli primeru, je třeba jej při výrobě zkušebních vzorků 
bezpodmínečně použít. Dále je potřeba při výrobě zkušebních vzorků dodržet následující opatření daná zmíněnou 
evropskou normou: vyloučit tvorbu vzduchových bublin, přitlačit těsnící tmel ke stykovým plochám podkladních 
těles a povrch tmelu uhladit do roviny pomocných těles a rozpěrek. 

Před samotným testováním zkušebních vzorků je potřeba vzorky uložit na dobu 28 dní při teplotě (23 ± 2) °C 
a relativní vlhkosti (50 ± 5) %, aby došlo ke správnému vyzrání tmelu. Po správném vyzrání tmelu, tedy 
po 28 dnech, se vyrobené zkušební vzorky podrobí třikrát následujícímu cyklu uložení: 

• 3 dny v sušárně při teplotě (70 ± 2) °C, 
• 1 den v destilované vodě o teplotě (23 ± 2) °C, 
• 2 dny v sušárně při teplotě (70 ± 2) °C, 
• 1 den v destilované vodě o teplotě (23 ± 2) °C. 

 

Obr. 1 Sušárna pro cyklování zkušebních. 
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Proces cyklování je zobrazen na Obr. 1. Po zmíněném cyklování následuje již samotné testování zkušebních 
vzorků. Zkušební vzorky se během testování vystavují cyklům střídavého protahování a stlačování. Rychlost 
tohoto protahování a stlačování je stanovena normou na (5,5 ± 0,7) mm/minutu s amplitudou protahování 
a stlačování ± 25 %, tedy 15,0 mm při protažení a 9,0 mm při stlačení. Zkušební vzorky se podrobí následujícím 
cyklům: 

 
První týden: 

• 1. den: Zkušební tělesa se umístí do chladící komory při teplotě (-20 ± 2) °C. Po třech hodinách se 
zkušební tělesa protáhnou ve zkušebním zařízení při amplitudě ± 25 %. Toto protažení se udržuje po 
dobu 21 hodin při teplotě (-20 ± 2) °C. 

• 2. den: Uvolní se protažení. Zkušební tělesa se umístí do sušárny při teplotě (70 ± 2) °C. Po třech 
hodinách se zkušební tělesa stlačí ve zkušebním zařízení při amplitudě ± 25 %. Stlačení se udržuje 
po dobu 21 hodin při teplotě (70 ± 2) °C. 

• 3. den: Uvolní se stlačení a opakuje se postup 1. dne. 
• 4. den: Uvolní se protažení a opakuje se postup 2. dne. 
• 5.–7. den: Uvolní se stlačení a zkušební tělesa se uloží při teplotě (23 ± 2) °C a relativní vlhkosti 

(50 ± 5) % bez použití mechanické síly. 

Druhý týden: 
 

Během druhého týdne se opakuje postup prvního týdne. 
Po ukončení zkoušek se zkušební tělesa prohlédnou a zkontroluje se, zda nedošlo k poruchám přilnavosti nebo 

soudržnosti tmelu. Pomocí posuvného měřítka s přesností čtení 0,5 mm se změří délka případné poruchy 
přilnavosti nebo soudržnosti. 

3 VÝSLEDKY 

Pro každý vybraný tmel je testováno pět zkušebních vzorků. Hodnocení výsledků zkoušky probíhá vizuální 
kontrolou zkušebních těles a případně vzniklé vady soudržnosti a přilnavosti jsou přeměřeny posuvným měřítkem. 
Výsledky jsou zaznamenány a popsány v tabulce níže. V tabulce je popsán způsob porušení zkušebních vzorků 
a pro větší přesnost při hodnocení výsledků je pak zapsána i délka porušení tmeleného spoje. 

Zkušební tělesa, u kterých nevznikla žádná porucha tmeleného spoje jsou hodnoceny jako Vydržel. Tyto 
zkušební vzorky jsou ve výsledkové tabulce označeny slovem Žádné. Naopak zkušební vzorky, u kterých došlo 
k narušení tmeleného spoje mají ve výsledkové tabulce popsánu vadu, která vznikla. V případě tmelu C je výsledek 
zkoušky proškrtnut, a to proto, že tmel nevydržel cyklování. Zkušební vzorek, u kterého nedošlo k žádnému 
porušení je zobrazen na Obr. 2. 

U testovaného souboru zkušebních vzorků vznikla pouze jedna vada, a to jednostranné přetržení tmelu. 
Přetržení proto, protože trhlina vznikla mimo oblast styku tmelu a podkladního materiálu. 

 

Tab. 1 Tabulka výsledků zkoušky. 

Typ tmelu Vzorek  
   č. 1    

Vzorek  
   č. 2 

Vzorek  
   č.3 

Vzorek  
   č.4 

Vzorek  
   č. 5 

Tmel A (Akrylový tmel) 
Jednostranné 

přetržení /  
39 mm 

Jednostranné 
přetržení /  

42 mm 

Jednostranné 
přetržení /  

45 mm 

Jednostranné 
přetržení /  

49 mm 

Jednostranné 
přetržení / 

 50 mm 

Tmel B (Polyuretanový tmel) 
 

Žádné 
 

Žádné 
 

 
Žádné 

 
Žádné 

 

 
Žádné 

 
Tmel C (Acetátový silikon) - - - - - 
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tohoto protahování a stlačování je stanovena normou na (5,5 ± 0,7) mm/minutu s amplitudou protahování 
a stlačování ± 25 %, tedy 15,0 mm při protažení a 9,0 mm při stlačení. Zkušební vzorky se podrobí následujícím 
cyklům: 

 
První týden: 

• 1. den: Zkušební tělesa se umístí do chladící komory při teplotě (-20 ± 2) °C. Po třech hodinách se 
zkušební tělesa protáhnou ve zkušebním zařízení při amplitudě ± 25 %. Toto protažení se udržuje po 
dobu 21 hodin při teplotě (-20 ± 2) °C. 

• 2. den: Uvolní se protažení. Zkušební tělesa se umístí do sušárny při teplotě (70 ± 2) °C. Po třech 
hodinách se zkušební tělesa stlačí ve zkušebním zařízení při amplitudě ± 25 %. Stlačení se udržuje 
po dobu 21 hodin při teplotě (70 ± 2) °C. 

• 3. den: Uvolní se stlačení a opakuje se postup 1. dne. 
• 4. den: Uvolní se protažení a opakuje se postup 2. dne. 
• 5.–7. den: Uvolní se stlačení a zkušební tělesa se uloží při teplotě (23 ± 2) °C a relativní vlhkosti 

(50 ± 5) % bez použití mechanické síly. 

Druhý týden: 
 

Během druhého týdne se opakuje postup prvního týdne. 
Po ukončení zkoušek se zkušební tělesa prohlédnou a zkontroluje se, zda nedošlo k poruchám přilnavosti nebo 

soudržnosti tmelu. Pomocí posuvného měřítka s přesností čtení 0,5 mm se změří délka případné poruchy 
přilnavosti nebo soudržnosti. 

3 VÝSLEDKY 

Pro každý vybraný tmel je testováno pět zkušebních vzorků. Hodnocení výsledků zkoušky probíhá vizuální 
kontrolou zkušebních těles a případně vzniklé vady soudržnosti a přilnavosti jsou přeměřeny posuvným měřítkem. 
Výsledky jsou zaznamenány a popsány v tabulce níže. V tabulce je popsán způsob porušení zkušebních vzorků 
a pro větší přesnost při hodnocení výsledků je pak zapsána i délka porušení tmeleného spoje. 

Zkušební tělesa, u kterých nevznikla žádná porucha tmeleného spoje jsou hodnoceny jako Vydržel. Tyto 
zkušební vzorky jsou ve výsledkové tabulce označeny slovem Žádné. Naopak zkušební vzorky, u kterých došlo 
k narušení tmeleného spoje mají ve výsledkové tabulce popsánu vadu, která vznikla. V případě tmelu C je výsledek 
zkoušky proškrtnut, a to proto, že tmel nevydržel cyklování. Zkušební vzorek, u kterého nedošlo k žádnému 
porušení je zobrazen na Obr. 2. 

U testovaného souboru zkušebních vzorků vznikla pouze jedna vada, a to jednostranné přetržení tmelu. 
Přetržení proto, protože trhlina vznikla mimo oblast styku tmelu a podkladního materiálu. 

 

Tab. 1 Tabulka výsledků zkoušky. 

Typ tmelu Vzorek  
   č. 1    

Vzorek  
   č. 2 

Vzorek  
   č.3 

Vzorek  
   č.4 

Vzorek  
   č. 5 

Tmel A (Akrylový tmel) 
Jednostranné 

přetržení /  
39 mm 

Jednostranné 
přetržení /  

42 mm 

Jednostranné 
přetržení /  

45 mm 

Jednostranné 
přetržení /  

49 mm 

Jednostranné 
přetržení / 

 50 mm 

Tmel B (Polyuretanový tmel) 
 

Žádné 
 

Žádné 
 

 
Žádné 

 
Žádné 

 

 
Žádné 

 
Tmel C (Acetátový silikon) - - - - - 

 

   
 

 
 

 

Obr. 2 Neporušený zkušební vzorek č. 3, tmelu B. 

4 DISKUZE 

Při podrobení zkušebních vzorků cyklickému protahování a stlačování vznikla u zkušebních vzorků pouze jedna 
vada u tmelu A, a to jednostranné přetržení tmelu v různých délkách trhliny, které jsou uvedeny ve výsledkové 
tabulce publikované v tomto článku. K této poruše došlo vlivem nedostatečné pružnosti aplikovaného tmelu, který 
následně nedokázal přenést tahové namáhání. U tmele B naopak nevznikla žádná vada porušení přilnavosti 
a soudržnosti tmeleného spoje a jako jediný testovaný tmel vyhověl podrobené zkoušce cyklického protahování 
a stlačování, a to dokonce u všech pěti testovaných vzorcích. U tmele C došlo k rozpadu zkušebních vzorků již 
při cyklování a k samotnému testování tedy nemohlo být přistoupeno. 

5 ZÁVĚR 

I přes to, že jsou tmely vybrány na základě doporučení výrobce pro tmelení vybraného podkladního materiálu, je 
z výsledkové tabulky patrné, že jak akrylový tmel, tak acetátový silikon nevyhoví při vystavení vlivu změn teplot, 
a to i v případě, kdy jsou použity výrobcem požadované primery, které mají za úkol zlepšit přilnavost tmelu 
a podkladního materiálu. Jediný polyuretanový tmel dostál svým vlastnostem a této zkoušce vyhověl na všech pěti 
testovaných vzorcích. K tmelení vybraného podkladního materiálu na bázi cementu lze tedy na základě výsledků 
této zkoušky doporučit pouze tmel polyuretanový. 
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Abstrakt 
Facility management (FM) hraje v rámci životního cyklu budovy poměrně významnou roli. Kvalita zavedení FM 
je pro celoživotní náklady (LCC) komerčních budov klíčová. Již ve fázi projektování budov je definitivně 
rozhodnuto o většině provozních nákladů. Nekvalitní zpracování a nízká variabilita projektů pak nejvíce dopadá 
na efektivitu provozování budovy a tím i na portfolio FM služeb. Provoz budov se tak stává dražším, 
komplikovanějším, a tedy často i poruchovějším. Využití konceptu BIM, respektive vytvoření 6D modelu 
stavby, může být efektivním způsobem počátku správy budovy v rámci jejího životního cyklu. Tento článek se 
zabývá shrnutím základních teoretických předpokladů týkajících se problematiky FM. 

Klíčová slova 
Facility management, Informační management budov, BIM, životní cyklus budovy, implementace 

Abstract 
Facility management (FM) plays a relatively significant role in the construction life cycle. The quality of FM 
implementation is key to the lifecycle costs (LCC) of a company's buildings. Most of the operational costs are 
already decided upon in the building design phase. Low-quality processing and low variability of projects have 
the greatest impact on the efficiency of operation and thus on the portfolio of FM services. The operation of 
buildings thus becomes more expensive, more complicated, and thus often more prone to malfunctions. The use 
of the BIM concept, i.e. the creation of a 6D building model, can be an effective way of to start building 
management within its life cycle. This article deals with a summary of the basic theoretical assumptions 
regarding FM. 

Keywords 
Facility management, Building information management, BIM, building life cycle, implementation 

1 ÚVOD 

Facility management (FM) je multioborová disciplína, představující určitou formu integrovaného řízení činností 
organizace. Důležité jsou zejména výrazy „integrovaný“ a „řízení“. Facility management je totiž o jednotné 
formě řízení mnoha služeb a ne o výkonu jednotlivých služeb. Jde tedy o komplexní řízení podpůrných služeb, 
které napomáhají k zefektivnění služeb hlavních, tedy tzv. core businessu dané společnosti. Hranici mezi 
základními a podpůrnými činnostmi si každá organizace nastaví individuálně, přičemž norma ČSN EN ISO 
41011 uvádí, že tato hranice je proměnná́ v čase [1], [2]. 

Cílem aplikace tohoto oboru je jednotná forma nástrojů, postupů, komunikací a vyhodnocení. Evropská 
norma ČSN EN ISO 41011 uvádí definici Facility managementu následovně: „Facility management představuje 
integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují 
efektivnost její základní činnosti“ [3]. 
 



141

JUNIORSTAV 20231. Pozemní stavitelství   
 

 
 

ASPEKTY IMPLEMENTACE BIM DO FACILITY 
MANAGEMENTU 

ASPECTS OF BIM IMPLEMENTATION INTO FACILITY MANAGEMENT 

Michal Brandtner*,1, Adam Boháček1 

*159111@vutbr.cz  
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká 
republika 

Abstrakt 
Facility management (FM) hraje v rámci životního cyklu budovy poměrně významnou roli. Kvalita zavedení FM 
je pro celoživotní náklady (LCC) komerčních budov klíčová. Již ve fázi projektování budov je definitivně 
rozhodnuto o většině provozních nákladů. Nekvalitní zpracování a nízká variabilita projektů pak nejvíce dopadá 
na efektivitu provozování budovy a tím i na portfolio FM služeb. Provoz budov se tak stává dražším, 
komplikovanějším, a tedy často i poruchovějším. Využití konceptu BIM, respektive vytvoření 6D modelu 
stavby, může být efektivním způsobem počátku správy budovy v rámci jejího životního cyklu. Tento článek se 
zabývá shrnutím základních teoretických předpokladů týkajících se problematiky FM. 

Klíčová slova 
Facility management, Informační management budov, BIM, životní cyklus budovy, implementace 

Abstract 
Facility management (FM) plays a relatively significant role in the construction life cycle. The quality of FM 
implementation is key to the lifecycle costs (LCC) of a company's buildings. Most of the operational costs are 
already decided upon in the building design phase. Low-quality processing and low variability of projects have 
the greatest impact on the efficiency of operation and thus on the portfolio of FM services. The operation of 
buildings thus becomes more expensive, more complicated, and thus often more prone to malfunctions. The use 
of the BIM concept, i.e. the creation of a 6D building model, can be an effective way of to start building 
management within its life cycle. This article deals with a summary of the basic theoretical assumptions 
regarding FM. 

Keywords 
Facility management, Building information management, BIM, building life cycle, implementation 

1 ÚVOD 

Facility management (FM) je multioborová disciplína, představující určitou formu integrovaného řízení činností 
organizace. Důležité jsou zejména výrazy „integrovaný“ a „řízení“. Facility management je totiž o jednotné 
formě řízení mnoha služeb a ne o výkonu jednotlivých služeb. Jde tedy o komplexní řízení podpůrných služeb, 
které napomáhají k zefektivnění služeb hlavních, tedy tzv. core businessu dané společnosti. Hranici mezi 
základními a podpůrnými činnostmi si každá organizace nastaví individuálně, přičemž norma ČSN EN ISO 
41011 uvádí, že tato hranice je proměnná́ v čase [1], [2]. 

Cílem aplikace tohoto oboru je jednotná forma nástrojů, postupů, komunikací a vyhodnocení. Evropská 
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU BIM A FM 

Oblasti FM 

Facility management řeší pouze podpůrné služby, tedy služby, které nejsou součástí výrobního procesu firmy. 
Mezi dvě hlavní oblasti FM patří Prostor a infrastruktura a Lidé a organizace. Oblast Prostor a infrastruktura 
nám představuje tzv. „Tvrdé služby“, tedy služby, související s daným prostorem. Cílem těchto služeb je 
optimalizace fungování objektu a jejich technologií, prodloužení životnosti jednotlivých prvků, minimalizace 
nákladů a zajištění příjemného vnitřního prostředí jako je např. teplota nebo čistota. Jedná se převážně o procesy 
technicky orientované a oproti druhé skupině FM služeb vyžadující větší odbornostní specializace. Je zde úzká 
vazba na životní cyklus hodnotných majetků a je nutné správné nastavení jejich pravidelné údržby. Tvrdé služby 
jsou převážně specifikované „na vstupu“, což znamená, že máme přesně popsány úkony, které musí být 
provedeny. Nekvalitně provedená tvrdá služba má za následek vyšší náklady. Patří sem zejména: 

• správa a využití prostor, 
• správa a optimalizace pracoviště, 
• technická správa budov, 
• energetická správa, 
• odpadové hospodářství, 
• vnitřní a venkovní úklid. 

Druhou oblastí jsou „Měkké služby“. Tyto služby se zaměřují na lidi, tedy zaměstnance a uživatele budovy, 
a jsou jimi mnohem citlivěji vnímané, než služby technické. Nekvalitně provedená měkká služba má negativní 
vliv na výkonnost zaměstnanců. Konkrétně se jedná např. o tyto služby: 

• zdraví, hygiena, bezpečnost a ochrana, 
• stravování, 
• recepční služby,  
• sekretářské služby,  
• ICT, 
• reprodukční služby, 
• interní pošta. 

Měkké služby se ale také zaměřují na podporu organizace, kam spadá zejména podpora bezpečnostní, 
informační, logistická či administrativní. 

BIM a FM 

Úspory nákladů ve fázi správy a údržby stavby (provozní fáze) byly jedním z hlavních důvodů, proč se o metodě 
BIM začalo v širších souvislostech mluvit a proč BIM začaly využívat a vyhodnocovat první organizace. 
O správě a možnostech lepšího provozu se nezávisle mluví i v jiných kapitolách této koncepce, na tomto místě 
však shrnujeme základní argumenty a doporučení. Největší vliv na náklady celkového životního cyklu stavby má 
provozní fáze. Na základě zahraničních zkušeností se předpokládá pokles nákladů životního cyklu stavby. 
Vytvoření informačního modelu stavby, byť za vyšší cenu, bude několikanásobně vyváženo efektivnějším 
způsobem správy stavby během jejího životního cyklu, možností vytvoření zdravějšího vnitřního prostředí pro 
uživatele stavby a lepším přístupem k potřebným informacím například v případě změn dokončených staveb 
(rekonstrukcí). Jakékoliv změny prováděné na počátku, ve fázi koncepce a prvotního návrhu, které mohou 
ovlivnit další fáze životního cyklu stavby, jsou prováděny s mnohem menšími náklady. Je možné navrhnout více 
variant, provádět různé simulace a rozvažovat způsoby optimalizace. Na rozdíl od fáze provozní, kde můžeme 
pouze řešit vzniklý problém a provádět nákladné změny. 

FM služby dle ČSN EN ISO 41011 

Úspory nákladů ve fázi správy a údržby stavby (provozní fáze) byly jedním z hlavních důvodů, proč se o metodě 
BIM začalo v širších souvislostech mluvit a proč BIM začaly využívat a vyhodnocovat první organizace. 
O správě a možnostech lepšího provozu se nezávisle mluví i v jiných kapitolách této koncepce, na tomto místě 
však shrnujeme základní argumenty a doporučení. Každá organizace by měla mít pro všechny služby 
vypracované interní směrnice s přesným vymezením práv a povinností jednotlivých zaměstnanců s přesnou 
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specifikací vstupních a výstupních dokumentů s popisem průběhu těchto služeb s návaznostmi na ostatní služby 
a hlavně s uvedením inicializačního „spouštěcího“ mechanismu [3]. 

Formy zajištění služeb 

Řízení podpůrných služeb v organizaci je činnost, která musí být neustále kontrolována a vyhodnocována a musí 
být aktualizován její rozsah a způsob výkonu. Každá organizace si musí nejprve stanovit, zda chce služby 
vykonávat sama pomocí vlastních zaměstnanců a vybavení firmy, nebo si na nějakou činnost najme firmu 
externí, protože se jí nevyplatí investovat do něčeho, co udělá specializovaná firma levněji a kvalitněji. Ať už se 
ale rozhodneme pro jakoukoliv formu, je třeba ji řádně prověřit a odůvodnit a stanovit si její přínosy a rizika. 
Obecně se dají služby zajišťovat formou: 

• outsourcingu, tedy nákupem od FM poskytovatelů, 
• inhouse pomocí vlastních zaměstnanců, 
• jednotlivě po službách, 
• integrovaně, tudíž nákupem všech služeb od jedné společnosti. 

V současné době je nejvíce oblíbená forma zajištění outsourcingem, kdy se podpůrné činnosti převedou na 
specializovanou firmu. Podnik současně přenechá dodavatelské firmě potřebné technické a personální zázemí. 
Činnosti jsou pak zajišťovány externím dodavatelem, přičemž výsledky těchto činností jsou dále využívány 
podnikem ve svém výrobním procesu. 

Ať už si klient zvolí jakoukoliv formu zajištění FM služby, musí v prvotní fázi stanovit své požadavky. Musí 
specifikovat, co bude předmětem a cílem dané služby, jak si představuje průběh zajištění a jaké parametry by 
měla služba splňovat. Stanoví si tzv. KPI (Key performance indicator), což jsou klíčové výkonnostní indikátory, 
které nám vyjadřují úroveň splnění požadované kvality služby. Nedosáhne-li KPI požadované hodnoty, pak lze 
uložit penalizaci a tím upozornit dodavatele na nedodržení smluvních podmínek. Dále klient může nastavit tzv. 
CPI (Critical performance indicator), představující kritickou hodnotu kvality dané služby. Zde již hrozí 
vypovězení smlouvy ze strany FM klienta. Měli bychom mít ale na paměti, že externí dodavatel je náš partner 
a základem partnerství je dobrá komunikace. Dosažení limitního CPI by proto nemuselo hned znamenat 
ukončení vztahu, ale nástroj k nápravě, kompenzaci nebo změně. 

Facility manager vs. BIM manager 

Facility manager je osoba zabezpečující v organizaci optimální a ekonomicky efektivní využití ploch, veškerého 
majetku a potřebných služeb. Cílem práce je zajištění co nejvyšší kvality při co nejnižších nákladech a zajištění 
vyššího komfortu pracoviště, který umožňuje vyšší výkon pracovníka. Musí se jednat o osobu se širokým 
spektrem znalostí. Je žádoucí, aby disponoval technickými, ekonomickými, ekologickými, behaviorálními 
a částečně právními znalostmi a aby ovládal proces, jenž řídí (tzn. projektové řízení). Očekávají se od něj vysoké 
praktické znalosti a psychická odolnost vůči stresu. Cílem jeho činnosti by měla být úspora nákladů a zvýšení 
produktivity zaměstnanců odstraněním drobných ztrátových operací. Mělo by dojít k optimálnímu vyladění 
vazby mezi pracovním prostředím, vybavením a vlastními pracovníky. 

BIM manager je osoba odpovědná za celkovou strategii a vedení procesu implementace BIM v dané 
organizaci, za nastavení BIM standardů a za podporu při vývoji a poskytování nových BIM služeb a přínosů 
efektivity založených na modelu. BIM manažer je také zodpovědný za správu a koordinaci informací pro 
dodavatele zapojené do projektování, výstavby a řízení díla. U větších firem obvykle řídí tým BIM koordinátorů 
jednotlivých projektů [4]. 

ICT podpora 

Informační technologie již k dnešní době neodmyslitelně patří. Postupně se snižuje počet zaměstnanců, zkracuje 
se doba nutná pro vyřešení problému a narůstá množství legislativních požadavků. Proto je zapotřebí práci 
zjednodušit a zrychlit zavedením systému specializovaných informačních technologií. Obor FM je tak rozsáhlý 
a složitý, že k jeho výkonu potřebujeme příslušný informační systém. Bohužel mnoho společností tento obor 
podceňuje a odmítá do ICT podpory investovat. Výsledkem jsou nadměrné náklady, pokuty, ztráta majetku nebo 
dokonce k ohrožení života a zdraví osob. Informační technologie poskytují oddělení Facility managementu 
souhrnné informace pro efektivní řízení a optimalizaci správy majetku a podpůrných procesů. 

Pro přímou podporu Facility managementu existuje několik informačních systémů, jež jsou označovány jako 
CAFM systémy (Computer aided facility management). Ty nám umožňují na základě senzoricky 
shromažďovaných dat poskytnout podněty ke strategickému rozhodování a propojovat informace o různých 
objektech jako např. aktuality o budově, personálním obsazení nebo technologiích. CAFM systémy jsou spojeny 
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se systémy pro tvorbu a správu vektorových dat – CAD (Computer Aided Design) a GIS (Geographical 
Information Systems). Nicméně se postupně začíná přecházet k BIM modelu (Building Information Modeling), 
který obsahuje grafická i popisná (tzv. negrafická) data prvků stavby, která jsou použitelná pro časovou, 
ekonomickou, ekologickou i zdrojovou analýzu. CAFM systém slouží pro podporu podpůrných procesů, není 
tedy implementován jako první. 

V případě, kdy se Facility manager musí starat i o složité strojové vybavení výrobního podniku (průmyslový 
provoz), pak pro toto může využít systém CMMS (Computer Maintenance Management Systém). CMMS 
systém plánuje celou agendu technologické údržby, jako např. všechny termíny provozní údržby. Kvalitní 
plánování údržby umožňuje minimalizovovat vlivy na kontinuální výrobní procesy, poskytuje podporu pro 
personál, sleduje sklady náhradních dílů a materiálů a sleduje vytíženost provozního personálu i technologické 
postupy údržby a oprav. CMMS systémy jsou však pro běžný FM provoz příliš nákladné a cenově i provozně 
těžko použitelné. 

CAFM systém můžeme pořídit dvěma způsoby, a to tak, že si ho necháme naprogramovat na míru nebo 
použijeme existující CAFM řešení. Většina CAFM systémů se sestává z pracovních modulů. Je důležité předem 
stanovit, které z nich budou pro FM činnost nejvhodnější a tyto systémy tomu přizpůsobit. Moduly se volí v 
závislosti na tom, jaké procesy budou kontrolovány a kde se budeme snažit docílit úspor. Většina moderních 
budov již nyní využívá systémy BAC (Building Automation Controll). Tyto systémy slouží pro řízení 
technických zařízení budov. Zajišťují optimální vnitřní prostředí, snižují energetickou náročnost provozu 
a napomáhají zajišťovat bezpečnost majetku i osob. Integrací BAC s CAFM systémem lze povýšit schopnost FM 
manažera optimalizovat související procesy v prostoru budovy. Po zavedení integrovaného Facility 
managementu má za následek v dlouhodobém horizontu docílení až 30 % úspor provozních nákladů. 
Krátkodobé úspory lze očekávat přibližně do jednoho roku, a to 5 až 15 % [5]. 

3 ZÁVĚR 

Článek měl za cíl uvést základní předpoklady, které je nutno nastavit a vyjasnit před zavedením FM za využití 
konceptu BIM do společnosti, která disponuje movitým majetkem. Pro tento účel byla studie členěna na 
tematicky ucelené kapitoly. Významným prvkem, který vstupuje do implementace BIM je dosažený stupeň 
know-how jak veřejného a sektoru, tak zaměstnanců zkoumané společnosti a dostupnost vzdělaných školitelů. 
Působení šetřené společnosti a její propojení na veřejný sektor je rovněž klíčovým z pohledu nasazení 
jednotlivých nástrojů jak FM, tak koncepce BIM. Samostatným aspektem posouzení jsou konkrétní SW a HW 
možnosti, tedy výpočetní výkon, úložný datový prostor a technické zázemí společnosti (např. servery apod.). 
Zavedení koncepce BIM do společnosti a míra benefitů jsou závislé na všech výše uvedených faktorech a jejich 
synergii v případě implementace. Pak je možné konstatovat, že propojení BIM a FM může být přínosem 
s vysokou šancí splnit veškerá kritéria a benefity. Pro konkrétní případ je vždy nutno stanovit a vyhodnotit, zda 
úspory v rámci provozu a údržby převažují nad riziky, spojenými s neúspěchem implementačního projektu BIM 
do FM. 

 

Poděkování 

Článek vznikl za podpory Standardního specifického výzkumu s registračním číslem FAST-S-22-7865 
a Juniorského specifického výzkumu s registračním číslem FAST-J-22-7822. 
 

Použité zdroje 

[1] ZUBROVÁ, Tereza. Možnosti zavedení Facility managementu do prostředí organizací řízených územně 
samosprávním celkem [online]. B.m., 2019. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Dostupné 
z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/81125 

[2] KUDA, František, Eva BERÁNKOVÁ a Petr SOUKUP. Facility management v kostce pro profesionály 
i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 978-80-905257-0-2. 

[3] ÚNMZ. ČSN EN ISO 41011 - Facility management - Slovník. B.m.: Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví. 2018 

[4] CAD STUDIO S.R.O. BIM manažer. BIMFO [online]. 2022 [vid. 2022-09-02]. Dostupné 
z: https://www.bimfo.cz/Nastaveni/Slovnik-BIM-pojmu/BIM-manazer.aspx 

[5] ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI. BIM a Facility Management (FM) [online]. 2022 
[vid. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/296-5-6-bim-a-facility-management-fm 



144

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

NÁVRH ČASOVÉHO VYTÍŽENÍ SOUSTAVY 
VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ POMOCÍ APLIKACE CRANE 

OCCUPANCY 2.0 

DESIGN OF TOWER CRANE SYSTEM OCCUPATIONAL TIME USING 
CRANE OCCUPANCY 2.0 APPLICATION 

Rostislav Doubek*,1 

* doubek.r@fce.vutbr.cz 
1Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, 602 00 

Abstrakt 
Sekundární doprava a zásobování stavby ovlivňuje plynulost a efektivitu výstavby s dopadem na ekonomické 
výsledky. Právě rozhodující mechanizací ve výstavbě jsou věžové jeřáby pro realizaci objektů v pozemním 
stavitelství. Především korektní návrh věžových jeřábů ovlivňuje celkový průběh výstavby, který je v praxi 
především odvislý na odborném odhadu stavebního inženýra bez exaktní databáze normativů (strojhodin). 

Cílem tohoto příspěvku provést návrh soustavy věžových jeřábů na staveništi za pomoci vytvořené aplikace 
a posoudit jeho vyhodnocení vůči reálně zhotovenému objektu při použití více jak jednoho stacionárního věžového 
jeřábu s ohledem na časovou efektivitu nasazení zdvihací mechanizace, resp. posouzení technologické výkonnosti 
soustavy věžových jeřábů. 

Klíčová slova 
Časová efektivita jeřábů, nasazení zdvihací mechanizace, soustava věžových jeřábů, technologická výkonnost 
jeřábů 

Abstract 
Secondary transport and construction supply affects the flow and efficiency of construction with an impact on 
economic results. The decisive mechanization in construction is tower cranes for the realization of objects in 
building construction. Above all, the correct design of tower cranes affects the overall course of construction, 
which in practice is primarily dependent on the professional estimate of a civil engineer without an exact database 
of standards (machine hours). 

The aim of this contribution is to design a system of tower cranes on a construction site with the help of the 
created application and to assess its evaluation compared to a realistically constructed object when using more 
than one stationary tower crane with regard to the time efficiency of deploying lifting mechanization, or assessment 
of the technological performance of the tower crane system. 

Keywords 
Time efficiency of cranes, deployment of lifting mechanization, tower crane system, technological performance 
of cranes 

1 ÚVOD 

Cílem tohoto příspěvku provést návrh soustavy věžových jeřábů na staveništi za pomoci vytvořené aplikace 
a posoudit jeho vyhodnocení vůči reálně zhotovenému objektu při použití více jak jednoho stacionárního věžového 
jeřábu s ohledem na časovou efektivitu nasazení zdvihací mechanizace, resp. posouzení technologické výkonnosti 
soustavy věžových jeřábů [1]. 

Monografie s názvem Optimalizace návrhu věžových jeřábů: příspěvek k modelování výrobního prostoru 
stavby doc. V. Motyčky pojednávající o stavebně technologickém projektování, optimalizací vnitrostaveništního 
zásobování výrobních procesů věžovými jeřáby, modely zásobování stavby potřebnými materiály a výrobky, 
požadavky dílčích stavebních procesů na zásobování materiály a výrobky, stanovení výkonnosti a časového 
vytížení jeřábů na stavbě [2]. 
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M. Spisakova and M. Kozlovska ve svém příspěvku (Application of RFID Technology on Construction Site – 
Case Study) poukazují na možnosti využití technologie vysokofrekvenční identifikace RFID (radio frequency 
identification) pro proces výstavby a popisují výhody její aplikace především ve fázi realizace stavby. 

Jedná se o inovativní přístup ke zvýšení technické, technologické, časové, bezpečnostní, kvalitní 
a environmentální účinnosti výstavby. Technologie RFID je založena na výměně informací prostřednictvím 
elektromagnetických signálů. Hlavními složkami RFID systému je vysílač (snímač, čtečka) propojený s anténou 
a soubor transpondérů neboli čipů (tags). Komunikace mezi čtečkami a čipy je zajištěna pomocí antény [3]. 

2 METODOLOGIE 

Použitá výpočetní webová aplikace je vytvořena na základě metodických kroků (fází), které jsou dány 
jednotlivými postupy, podle kterých je potřeba postupovat při vytváření výpočetní aplikace. Jsou jimi pořízení dat, 
sestavení modelových příkladů, stanovení okrajových podmínek, grafické zpracování příkladů, matematická 
výpočetní metoda, zpracování příkladů matematickým softwarem, programátorský návrh, úprava uživatelského 
rozhraní. 

Do aplikace jsou zadány parametry jednotlivých dílčích stavebních procesů (DSP), které jsou obsluhovány 
věžovým jeřábem. Těmito základními parametry jsou např. přiřazení DSP do pracovních záběrů, pořadí DSP 
v jakém jsou jeřábem obsluhovány (priority obsluhy) atd. Pro pracovní cyklus jednotlivých DSP se zadá jeho 
členění na čas práce s jeřábem (tc) a čas práce bez jeřábu (tp), jednotková množství materiálu všech DSP 
přesouvaného jeřábem v jednom cyklu a celkový počet cyklů pro každé DSP, plánovaný na jednu směnu. Priority 
obsluhy DSP lze libovolně zadávat a měnit viz Tab. 1. 

Vytvoření návrhu vlastního projektu je principiálně logický a chronologický, kdy je vytvořen vlastní plán 
časového vytížení mechanizace se zadáním identifikačních údajů a základních parametrů (např. datum, 
mechanizace apod.). Postupně jsou vyplňovány měrné a normativní parametry, ze kterých se dopočítají další údaje. 

Stěžejními zadávanými parametry jsou záběr (pracovní), hlavní priorita, startovací priorita, dílčí stavební 
proces, tc, tp, počet směn, počet cyklů za směnu, množství práce za směnu (např. 100,0 m2 bednění stropní 
konstrukce bylo provedeno za 10,0 hodin), jednotkové množství přesunu (např. 1 panel stěnového systémového 
bednění, svazek prutové výztuže apod.), celkové množství práce (např. v rámci daného záběru má být dle 
projektové dokumentace zabudováno 5,5 tuny výztuže do stěn, 14,0 m3 betonové směsi do sloupů atd.) 
a v neposlední řadě i samotné věžové jeřáby. 

Na základě simulačního matematického modelu se následně graficky i početně zobrazí výsledný potřebný čas 
pro obsluhu všech zadaných DSP, který se porovná a vyhodnotí s celkovou délkou pracovní směny. Výsledkem 
je i procentuální vytížení zvedacího mechanismu v průběhu směny. 

Za vzorový objekt je uvažován objekt obdélníkového půdorysu s 10 shodnými opakujícími se podlažími 
rozměru 18,0 m štítová strana a 36,0 m průčelní strana. Konstrukční výška podlaží je 3,3 m. Pracovní záběry jsou 
rozděleny na 3 s rozměry 12,0 m na 18,0 m. využity jsou dva stacionární věžové jeřáby umístěny půdorysně při 
štítových stranách. Záběr 1 obsluhuje jeřáb VJ 1, záběr 3 obsluhuje jeřáb VJ 2, záběr 2 obsluhují oba jeřáby 
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Tab. 1 Časové údaje činností [1]. 

třída priority startovní priorita dílčí stavební proces (DSP) tc tp T počet cyklů 
I 1 bednění stěn 1 4 5 9 
II 2 zdění stěn 1 5 6 8 
II 3 vyztužování stěn 1 17 18 3 
III 4 odbednění stropů 1 8 9 5 
III 5 odbednění stěn 1 2 3 16 

3 VÝSLEDKY 

Zadáním všech parametrů a následným vyhodnocením lze získat výstupní hodnoty směny, konkrétně celkový čas 
směny, celkový čas využití jednotlivých jeřábů, minutové i hodinové využití v rámci směny. 

Výsledky jsou odvislé od okrajových podmínek, podle, kterých je aplikace nastavena. Chronologie podmínek 
je priorita pro obsluhu DSP vykonaná jedním věžovým jeřábem (technologický opodstatněné DSP), DSP 
na kritické cestě (DSP podle dřívějšího požadavku na obsluhu, v případě shodného časového požadavku rozhoduje 
startovací priorita), DSP mimo kritickou cestu (DSP podle dřívějšího požadavku na obsluhu, v případě shodného 
časového požadavku rozhoduje startovací priorita). 
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Při práci na více záběrech jsou priority pro obsluhu DSP soustavy věžových jeřábů z důvodu bezpečnosti práce 
omezeny tak, že pracuje na jednom záběru nejvíce jeden věžový jeřáb. 

Další podmínky se týkají rozhodnutí, který věžový jeřáb bude obsluhovat konkrétní DSP. Podle situace, která 
může nastat, se nejedná už o priority viz Obr. 1. 

 

Obr. 1 Výpočetní sestava projektu [4]. 

Po provedení výpočtu jsou vygenerovány grafické výstupy s celkovým sumářem (viz Obr. 2) a následným 
grafickým znázorněním vypočtených hodnot s podrobností na minuty (viz Obr. 3), hodiny (viz Obr. 4) a dny 
viz. Obr. 5 [3], [4]. 

 

Obr. 2 Výstupní hodnoty směny [4].  
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Obr. 3 Minutový graf směny [4]. 

 

Obr. 4 Hodinový graf směny [4]. 

 

Obr. 5 Denní graf směny [4]. 
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4 DISKUZE 

Vytvořením databáze výkonnostních typických pracovních cyklů, které lze vložit do prezentované aplikace, dojde 
k usnadnění návrhu zdvihací mechanizace na staveništi v rámci stavebně technologického projektování. 

Využitím aplikace je možné provádět kontrolní hodnocení výkonnosti nejen využití soustavy stacionárních 
věžových jeřábů, ale i kontrolu normohodin pracovníků vykonávající příslušné dílčí stavební procesy při výstavby, 
což umožňují příslušné časové grafy v rámci pracovní směny. 

Na demonstrovaném příkladu je zřejmé, že nutnost nasazení jeřábů je potřebná ve více jak 90 %, avšak 
náročností dílčích stavebních procesů (například vázání výztuže stěn) dává samotné využití jeřábů pod 20 %. 

Tato skutečnost nicméně neznázorňuje neefektivní využití soustavy jeřábů. Je to dáno danou činností, která je 
vykonávána v danou směnu. Tato znatelná rezerva v danou směnu umožňuje např. předzásobení materiálovými 
zdroji, což je při dostatečném volném staveništním prostoru z principu vítáno. 

5 ZÁVĚR 

Použitím aplikace pro návrh časového nasazení soustavy věžových jeřábů při realizaci staveb je možné provést 
jejich efektivní nasazení s posouzením časového vytížení věžových jeřábů na stavbě v návaznosti na smluvní 
časový plán stavby. 

Aplikace umožňuje přípraváři, stavbyvedoucímu či projektovému manažerovi i operativní aktualizaci návrhu 
nasazení zdvihací mechanizace např. v důsledku náhlých a neočekávaných událostí, kdy je nutné stavbu posílit 
nebo naopak oslabit o další stacionární věžový jeřáb. 
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Abstrakt 
Článek analyzuje stavebně-technologické procesy při revitalizaci vegetační vrstvy na objektu parkovacích 
prostor v areálu městské části Brno - Bohunice. Nejdříve proběhlo vyčištění původní vrstvy substrátu 
a odstranění odumřelých částí předchozí vegetační vrstvy. Následně proběhla příprava podkladu k pokládce 
a samotné položení nové vrstvy vegetace. Nakonec byla realizována celková údržba a zálivka zelených 
vegetačních ploch. 

Klíčová slova 
Zelená střecha, obnova zeleně, extenzivní střecha, přepěstovaná vegetační rohož, časový plán 

Abstract 
The article analyzes construction-technological processes during the restoration of the vegetation layer on the 
object of parking spaces in the area of the Brno-Bohunice district. Firstly, the original substrate layer was 
cleaned and the dead parts of the previous vegetation layer were removed. Subsequently, the foundation was 
prepared for laying and the actual laying of the new layer of vegetation took place. Finally, the overall 
maintenance and watering of the green vegetation areas was implemented. 

Key words 
Green roof, green restoration, extensive roof, pre-grown vegetation mat, time plan 

1 ÚVOD 

Tento článek je zaměřen na analýzu průběhu revitalizace vegetační vrstvy zelené střechy na budově veřejných 
parkovacích prostor v městské části Brno-Bohunice. Před samotnou revitalizací bylo třeba vyhodnotit stav 
jednotlivých vrstev skladby, aby se předešlo negativním dopadům nekvalitního podloží. Byla provedena vizuální 
kontrola a také náhodné prozkoumání podloží a stávající vegetace. 

Vzhledem k umístění střešní konstrukce mezi budovami, kde není dosaženo dlouhodobého slunečního svitu, 
bylo potřeba zvolit velmi odolnou vegetační vrstvu s nízkou náročností na vnější podmínky. Nutno dodat, že 
veškerý pohyb probíhal z úrovně přilehlého chodníku, ve stejné výšce jako byla střešní konstrukce, což značně 
usnadnilo pracovní procesy. 

Následně se začalo s odstraňováním starého vegetačního koberce, který již neplnil žádnou vizuální funkci. 
Po odstranění neživého koberce byl podklad očištěn od náletových rostlin a plevelů, byly odstraněny kameny 
a další materiály, které by mohly bránit dalšímu růstu nového koberce. Po těchto činnostech proběhla pokládka 
nového vegetačního koberce. Posledním krokem byla drobná závlaha nového i původního koberce a drobné 
finální estetické úpravy. 

2 POPIS STAVU VEGETACE PŘED REVITALIZACÍ 

Prvotním impulzem pro obnovu zeleně na ploše garáží byl vizuální stav povrchu. Povrch byl velice zanedbaný, 
zřejmě zde nedocházelo k žádné údržbě (Obr. 1). Plocha střechy garáží se nacházela v prostorech mezi 
budovami a zřejmě zde nebylo dostatečné prosvětlení slunečním světlem. Dále z důvodu absence světla zde byla 
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vyšší vlhkost a z toho důvodu se lépe udržoval plevel a náletové traviny. Vegetační koberec byl plevelem hustě 
prorostlý, tedy nebyl v ideálních podmínkách pro růst. Nově byl pokládán předpěstovaný rozchodníkový 
koberec v rozloze 35 m2. 

Střešní vpust byla na střeše zanesena zelení, tudíž můžeme předpokládat, že srážky se zde držely více, a to 
rovněž svědčilo plevelům. 

 

Obr. 1 Stav vegetace před revitalizací [foto autor]. 

Na obrázku výše můžeme také spatřit stav podloží, které bylo hustě poseto velmi hrubým kamenivem, což 
mělo negativní vliv na prosperitu vegetace. Toto kamenivo bylo před pokládáním nového koberce 
sejmuto.Orientačně byla stanovena skladba původní střechy viz. Obr. 2. 

 

Obr. 2 Orientační skladba původní konstrukce [foto autor]. 

 

3 PRŮBĚH REKONSTRUKCE 

• Nejdříve došlo k extrakci původního vegetačního koberce, který byl odumřelý. 
• Před zahájením pokládky nového koberce byl stávající zelený vegetační koberec řádně vyčištěn, 

odplevelen a seskupen tak, aby došlo ke snadnější instalaci nového koberce. 
• Kamenivo bylo vysbíráno a následně odvezeno prováděcí firmou. 
• V dalším kroku byl vyčištěn prostor kolem střešní vpusti a vpust byla obsypána říčním kamenivem, 

aby docházelo ke snadnějšímu filtrování odtékající srážkové vody (Obr. 3). 
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Obr. 3 Vyčištěná střešní vpust s obsypaným kamenivem [foto autor]. 

• V dalším kroku došlo k úpravě skladby u stěn s okolními budovami, kde bylo jako v případě vpusti 
dosypáno kamenivo (Obr. 4). 

 

Obr. 4 Příprava a srovnání substrátu před pokládkou koberce [foto autor]. 

• Po finální úpravě podkladu byl dovezen předpěstovaný rozchodníkový koberec, který byl uložen 
v prostorech kolem původního koberce, jenž stále plnil svou estetickou funkci. 

• Po uložení koberce pracovníci provedli poslední drobné úpravy vzhledu povrchu a proběhla drobná 
závlaha trávníku a finální úklid (Obr. 5). 
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Obr. 5 Finální vzhled zelené střechy [foto autor]. 

Časový plán revitalizace 

Na střešní konstrukci, která však byla v úrovni okolního terénu, pracovali 3 pracovníci, kteří práci vykonali za 
10,5 hodiny. Byl vypracován časový plán, který je graficky vyjádřen níže, viz. Tab. 1. 

Pracovníci na konstrukci přesunuli 35m2 rozchodníkového koberce a zhruba 100 kg zahradního kameniva. 
Veškeré práce probíhaly bez pomoci mechanizace v úrovni přilehlého terénu. 

Pracovníci nejdříve začali společnou prací, drobnější práce byly rozděleny na dvě pracovní čety. Práce 
započaly v 8:00 a odjezd čety byl v 11:30. 
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finální úpravy, závlaha, úklid 3                         

              
    společná práce        
    1. pracovní četa - 1 pracovník    
    2. pracovní četa - 2 pracovníci    

 

4 ZÁVĚR 

Dle časové analýzy byl určen sled jednotlivých činností, jak po sobě následovaly. Po dokončení prací byl 
investor seznámen s pokyny o údržbě a informacemi, v jak častých intervalech by měla údržba probíhat. 



153

JUNIORSTAV 20231. Pozemní stavitelství   
 

 
 

 

Obr. 5 Finální vzhled zelené střechy [foto autor]. 

Časový plán revitalizace 

Na střešní konstrukci, která však byla v úrovni okolního terénu, pracovali 3 pracovníci, kteří práci vykonali za 
10,5 hodiny. Byl vypracován časový plán, který je graficky vyjádřen níže, viz. Tab. 1. 

Pracovníci na konstrukci přesunuli 35m2 rozchodníkového koberce a zhruba 100 kg zahradního kameniva. 
Veškeré práce probíhaly bez pomoci mechanizace v úrovni přilehlého terénu. 

Pracovníci nejdříve začali společnou prací, drobnější práce byly rozděleny na dvě pracovní čety. Práce 
započaly v 8:00 a odjezd čety byl v 11:30. 
 

Tab. 1 Časový plán revitalizace [autor]. 

činnosti prac. 8:
00

 

8:
20

 

8:
40

 

9:
00

 

9:
20

 

9:
40

 

10
:0

0 

10
:2

0 

10
:4

0 

11
:0

0 

11
:2

0 

11
:3

0 

odstranění původního koberce 3                       
vyplevelení zeleně 1               

odstranění kameniva 2               
vyčištění vpusti a příprava 1               

příprava podkladu pro pokládku 2            
úprava napojení střechy na stěny 1             

položení nového koberce 3            
finální úpravy, závlaha, úklid 3                         

              
    společná práce        
    1. pracovní četa - 1 pracovník    
    2. pracovní četa - 2 pracovníci    

 

4 ZÁVĚR 

Dle časové analýzy byl určen sled jednotlivých činností, jak po sobě následovaly. Po dokončení prací byl 
investor seznámen s pokyny o údržbě a informacemi, v jak častých intervalech by měla údržba probíhat. 

   
 

 
 

Čas prací byl ovlivněn zejména členitostí prostoru a také komplikací instalovaných tvarů, která byla 
způsobena nepravidelným tvarem stávajícího koberce. Pozitivně čas ovlivnil také fakt, že byl instalován pouze 
vegetační koberec a nebylo třeba instalovat další materiály do podkladu. Velkou roli v rychlosti revitalizace hrál 
fakt, že konstrukce se nacházela v úrovni přilehlého chodníku. Nebylo tak potřeba využívat žádnou těžkou 
mechanizaci, se kterou by se čas revitalizace značně prodloužil. 

Z finančního hlediska vychází revitalizace pouze vegetační vrstvy mnohonásobně lépe než realizace 
kompletní skladby zelené střechy. Ovšem před pokládáním je třeba analyzovat povrch a zajistit, aby na něm 
pouze vegetační koberec byl schopen růst. 

Často opomíjenou položkou nákladů je také údržba, kterou je potřeba provádět v určitých časových 
intervalech v závislosti na typu zelené střechy a předejít tak odumření vegetace a následné nákladné revitalizaci. 
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UDRŽITELNÉ MATERIÁLY PRO STŘEŠNÍ 
VEGETAČNÍ KONSTRUKCE 

SUSTAINABLE MATERIALS FOR ROOF VEGETATION STRUCTURES 
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republika 

Abstrakt 
Využití udržitelných materiálů je základem udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Udržitelný materiál je takový 
materiál, který splňuje vysoké technické požadavky a jeho použití představuje menší zátěž na životní prostředí. 
Udržitelné výrobky jsou znovu využitelné, obnovitelné, recyklovatelné nebo alespoň energeticky využitelné. 

V tomto článku jsou popsány alternativní materiály, které mohou být využity ve stavebnictví a lze je označit 
jako udržitelné. Tyto udržitelné materiály, které jsou současně 100 % kompostovatelné, se hojně využívají 
například v gastronomii. Jedná se o vybrané materiály jako kukuřičný bioplast PLA, papírová a bambusová 
celulóza, cukrová třtina (bagasa) a listy palmy Areca. Dále jsou v článku zmíněny kvantifikační metody 
udržitelných materiálů LCA a EPD. 

Klíčová slova 
Udržitelnost, udržitelné stavebnictví, stavební materiál, celulóza, bioplast 

Abstract 
The use of sustainable materials is the basis of sustainable development in construction. A sustainable material is 
a material that meets high technical requirements and its use poses less of burden on the environment. 
Sustainable products are reusable, renewable, recyclable, or at least energy-efficient. 

This article describes alternative materials that can be used in construction and can be labeled as sustainable. 
These sustainable materials, which are also 100 % compostable, are widely used, for example, in gastronomy. 
These are selected materials such as corn bioplastic PLA, paper and bamboo cellulose, sugar cane (bagasse) and 
Areca palm leaves. The article also mentions the LCA and EPD methods for quantifying sustainable materials. 

Keywords 
Sustainability, sustainable construction, building material, cellulose, bioplastic 

1 ÚVOD 

Udržitelné stavební materiály mají ve srovnání s těmi běžně používanými nižší dopad na životní prostředí 
z hlediska jejich výroby, použití i následné údržby. Udržitelné materiály jsou přírodního původu, odolné před 
vlhkostí či výkyvy teplot, recyklovatelné, znovu využitelné a kompletně kompostovatelné. Některé takovéto 
materiály jsou dokonce schopné zachytávat oxid uhličitý a snižovat znečištění. Takovým materiálem je konopný 
beton, který produkuje negativní množství emisí, což znamená, že pohltí více oxidu uhličitého, než se uvolní při 
jeho výrobě [1]. 

Více běžnými udržitelnými materiály jsou především kukuřičné bioplasty PLA, papírová a bambusová 
celulóza, cukrová třtina (bagasa) a listy palmy Areca. Tyto materiály se dnes již poměrně běžně využívají 
v gastronomii pro výrobu potravinových obalů, kelímků, nádobí či příborů. V tomto článku jsou tyto materiály 
více popsány a je uvedeno jejich možné využití ve stavebnictví se zaměřením na vegetační střešní konstrukce. 
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jeho výrobě [1]. 

Více běžnými udržitelnými materiály jsou především kukuřičné bioplasty PLA, papírová a bambusová 
celulóza, cukrová třtina (bagasa) a listy palmy Areca. Tyto materiály se dnes již poměrně běžně využívají 
v gastronomii pro výrobu potravinových obalů, kelímků, nádobí či příborů. V tomto článku jsou tyto materiály 
více popsány a je uvedeno jejich možné využití ve stavebnictví se zaměřením na vegetační střešní konstrukce. 

   
 

 
 

Bioplast PLA 

Nejčastěji vyráběným bioplastem je PLA (poly lactid acid – kyselina polymléčná) z kukuřice. Bioplast lze ale 
vyrábět i z jiných rostlin jako jsou brambory, řepa, cukrová třtina nebo sója. Jedná se o plastickou hmotu 
vyrobenou z biomasy. Jako ostatní udržitelné materiály není bioplast závislý na ropě a jejich příměsí [2]. 

Základní surovinou pro výrobu je rostlinná biomasa a přírodní suroviny jako celulóza a lignit. Bioplast je 
vyráběn ze škrobu těchto rostlin. Aby se škrob přeměnil na látku vlastností odpovídající plastům z ropy, je nutné 
jej vystavit vysokým teplotám a pomocí izolace z něj získat glukózu. Kvašením je z glukózy získána kyselina 
mléčná a později kyselina polymléčná (Polylactid acid) tzv. "PLA". 

Z tohoto PLA plastu lze poté vyrobit obalový materiál jakéhokoliv druhu. Pro výrobu tohoto materiálu se dají 
použít stejné přístroje jako pro výrobu klasických plastů, s tím rozdílem, že výroba bioplastů je až o 65 % 
energeticky méně náročná a nevyužívá se u ní ropa ani přídavné chemické směsi, změkčovače či jiná syntetická 
činidla, způsobující hyperaktivitu, alergie a zvýšení estrogenu v těle. 

Výhodou bioplastů PLA je biologická degradabilita a kompostovatelnost. Takovýto ekologický materiál se 
rozkládá nejlépe za působení půdních bakterií, vyšších teplot, velkého objemu vzduchu a vyšší vlhkosti 
prostředí. Doba rozkládání záleží na zmíněných podmínkách a na tloušťce stěny produktu. Testy a zkoušky 
prokázaly 100% rozložitelnost v průmyslových kompostárnách v řádu týdnů. Na skládkách se po zahrnutí hlínou 
rozkládají také, ovšem podstatně delší dobu. Bioplasty nejsou recyklovatelné, ale kompostovatelné [2], [3]. 

Celulóza a bambusová celulóza 

Celulóza je polysacharid sestávající z beta-D-glukózy. Celulóza je hlavní stavební látkou rostlinných primárních 
buněčných stěn a je nejrozšířenějším biopolymerem na zemi. Ročně vzniká až 1,5 × 109 tun celulózy [4]. 

Přírodní celulóza se nachází ve všech rostlinách na zemi a je jejich základním kamenem. Celulóza se 
nejčastěji získává ze dřevin, při lesních probírkách, díky čemu mohou lesy lépe dýchat a stromy růst. 
Nejekologičtější variantou jsou probírky certifikované FSC – hlídaný a kontrolovaný způsob probírek v souladu 
s přírodou a životním prostředím. Dřeviny z lesních probírek jsou dále drceny a je izolována samotná celulóza. 
Celulóza je dále zpracovávána a lisována do rolí, nebo archů, případně je bělena či čištěna. Archy jsou 
zpracovány dle způsobu využití, například oříznuty, lisovány do forem, drceny jako příměsi apod. 

Produkty vyrobené ze zpracované celulózy jsou 100% biologicky rozložitelné v půdě i ve vodě, neobsahují 
žádné chemikálie, alergeny, ani problematické látky pro životní prostředí. Produkty z celulózy jsou pevné, 
odolné vůči teplotám, chuťově neutrální a mohou být např. certifikovány pro použití v potravinářství a jsou 
hygienicky nezávadné [2]. 

Cukrová třtina (bagasa) 

Cukrová třtina je víceletá rostlina s mohutnými stébly (až 5 m vysoká a 5 cm silná), která se primárně pěstuje 
pro zisk cukru, kterého obsahuje 20 %. Roste přirozeně bez potřeby chemického přihnojování a zavlažování 
v tropických oblastech. Bagasa, stébla zbavená cukru, byla ještě do nedávna pálena v cukrovarech, nebo přímo 
na polích jako zbytečný odpad. Později se ukázalo, že bagasa je vhodným druhotným materiálem na výrobu 
dalších produktů [2]. 

Po nadrcení a vyčištění bez použití chlóru a chemikálií je bagasa mechanicky lisována do "pláten" nebo 
archů. Takto zpracovaná bagasa do pláten je povětšinou využívána k výrobě gastro obalů a jednorázového 
nádobí. Často se také přidává do plastů, nebo se z ní vyrábí samotný bioplast. 

Použité produkty vyrobené z bagasy lze snadno nadrtit a dále kompostovat. Díky absenci chemických látek 
a přírodního původu se při kompostování stává z bagasy biomasa (zemina). 

Listy palmy Areca 

Každá palma přirozeně shazuje listy, když potřebuje prostor pro listy nové. Listy palmy arekové (lat. Areca 
Catechu) se využívají rozemleté jako krmivo pro dobytek, topivo, nebo přírodní hnojivo. I přes toto využití však 
část listů přebývá a nemá využití. Ve vlhkém prostředí mají palmové listy skvělou pružnost, ohebnost a odolnost 
vůči teplotě umožňují tvarování za tepla. Pomocí moderních technologií ve spojení s ručním sběrem listí je 
možné spadlé listy palmy Areca zpracovávat a různě tvarovat do ekologických výrobků [2]. 

Jedním ze současných výrobků z listů palmy Areca je nádobí splňující hygienické požadavky pro přímý styk 
s potravinami a s pitnou vodou. 

Takové nádobí se vyrábí tak, že posbírané palmové listy se dosuší na slunci. Následně jsou listy namáčeny 
v horké vodě, a nakonec jsou tvarovány nahřátými formami do příslušného tvaru. Po vychladnutí se ořezají 
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a zarovnají okraje. Nádobí, ale i jiné výrobky, z listů palmy Areca jsou odolné vůči tvrdšímu zacházení a mají 
dostatečnou pevnost. 

Stejně jako bioplast, celulóza nebo bagasa jsou i výrobky z palmových listů Areca 100 % biologicky 
rozložitelné a kompostovatelné. Neobsahují chemikálie, žádné přidané látky či impregnace a lakování. Výrobky 
z listů palmy Areca pocházejí z obnovitelných zdrojů (surovinou je palmový list), nejsou tak zátěží pro životní 
prostředí. 

2 POROVNÁNÍ UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ 
S KLASICKÝMI PLASTY 

Využití výše popsaných alternativních materiálu ve stavebnictví má bezesporu své výhody, přináší také ale svá 
úskalí. Výhody alternativních materiálů jsou viditelnější z pohledu udržitelného rozvoje. Jak je patrné 
z přehledné Tab. 1 zásadní devízou alternativních materiálů je jejich přírodní původ. Tedy vstupní surovina je 
běžně se vyskytující, a především přirozeně obnovitelný zdroj. Naproti tomu klasické plasty (PET, PP, PS, PVC) 
se vyrábí z ropy, která je neobnovitelná a vyčerpatelná. 

Porovnání alternativních, udržitelných materiálů je v Tab. 1 provedeno s klasickými plasty především z toho 
důvodu, že jsou to právě plasty, které je vhodné nahradit alternativními materiály. Z pohledu udržitelného 
stavitelství nejsou klasické plasty vhodným materiálem budoucnosti, ba ani současnosti. Mnoho běžně 
užívaných stavebních materiálů lze vhodně recyklovat a znovu zabudovat do nových stavebních děl. Klasické 
plasty používané na dočasné prvky mohou být jednoduše nahrazeny v čase rozložitelnými udržitelnými 
materiály. 

Tab. 1 Porovnání alternativních materiálů, které mohou být použity ve stavebnictví s klasickými plasty (PET, 
PP, PS, PVC). 

 Bioplast PLA 
(CPLA) Celulóza Bagasa Areca 

Plast 
(PET, PP, PS, 

PVC) 

Surovina 
Kukuřice, 
brambory, 
obilniny. 

Dřeviny z 
lesních 

probírek. 

Stébla 
cukrové 

třtiny 
zbavené 
cukru. 

Listy palmy 
Areca 

Catechu. 
Ropa. 

Zdroje Přírodně 
obnovitelné. 

Přírodně 
obnovitelné. 

Přírodně 
obnovitelné. 

Přírodně 
obnovitelné. 

Neobnovitelné, 
vyčerpatelné. 

Výhody 

Rozložitelné 
v přírodě, 

přírodní původ, 
bez chemikálií, 
karcinogenů a 

alergenů. 

100% biologicky rozložitelné, neobsahují 
nechmikálie, neohrožují život půdních a 

mořských ekosystémů. 

Široká škála využití, 
průmyslová výroba, 
UV odolný, odolný 

vůči chemickým 
a toxickým látkám. 

Nevýhody 

Specifické 
využití, nelze 

použít na 
všechno. 

Není 
termoplastic

ká, je 
netavitelná. 
Specifické 

využití. 

Specifické 
využítí. 

Především 
lokální 
produkt 
karibské 
oblati. 

Specifické 
využití. 

Především 
lokální 

produkt Asie 
a Oceánie. 

Chemická 
sloučenina, 

nerozložitelný 
stovky let, může 

obsahovat toxické 
a karcinogenní látky. 

Recyklovatelný Ano Ano Ne Ne Ano 

Rozložitelný Ano Ano Ano Ano Ne 

Kompostovatelný Ano Ano Ano Ano Ne 
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a zarovnají okraje. Nádobí, ale i jiné výrobky, z listů palmy Areca jsou odolné vůči tvrdšímu zacházení a mají 
dostatečnou pevnost. 

Stejně jako bioplast, celulóza nebo bagasa jsou i výrobky z palmových listů Areca 100 % biologicky 
rozložitelné a kompostovatelné. Neobsahují chemikálie, žádné přidané látky či impregnace a lakování. Výrobky 
z listů palmy Areca pocházejí z obnovitelných zdrojů (surovinou je palmový list), nejsou tak zátěží pro životní 
prostředí. 

2 POROVNÁNÍ UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ 
S KLASICKÝMI PLASTY 

Využití výše popsaných alternativních materiálu ve stavebnictví má bezesporu své výhody, přináší také ale svá 
úskalí. Výhody alternativních materiálů jsou viditelnější z pohledu udržitelného rozvoje. Jak je patrné 
z přehledné Tab. 1 zásadní devízou alternativních materiálů je jejich přírodní původ. Tedy vstupní surovina je 
běžně se vyskytující, a především přirozeně obnovitelný zdroj. Naproti tomu klasické plasty (PET, PP, PS, PVC) 
se vyrábí z ropy, která je neobnovitelná a vyčerpatelná. 

Porovnání alternativních, udržitelných materiálů je v Tab. 1 provedeno s klasickými plasty především z toho 
důvodu, že jsou to právě plasty, které je vhodné nahradit alternativními materiály. Z pohledu udržitelného 
stavitelství nejsou klasické plasty vhodným materiálem budoucnosti, ba ani současnosti. Mnoho běžně 
užívaných stavebních materiálů lze vhodně recyklovat a znovu zabudovat do nových stavebních děl. Klasické 
plasty používané na dočasné prvky mohou být jednoduše nahrazeny v čase rozložitelnými udržitelnými 
materiály. 

Tab. 1 Porovnání alternativních materiálů, které mohou být použity ve stavebnictví s klasickými plasty (PET, 
PP, PS, PVC). 

 Bioplast PLA 
(CPLA) Celulóza Bagasa Areca 

Plast 
(PET, PP, PS, 

PVC) 

Surovina 
Kukuřice, 
brambory, 
obilniny. 

Dřeviny z 
lesních 

probírek. 

Stébla 
cukrové 

třtiny 
zbavené 
cukru. 

Listy palmy 
Areca 

Catechu. 
Ropa. 

Zdroje Přírodně 
obnovitelné. 

Přírodně 
obnovitelné. 

Přírodně 
obnovitelné. 

Přírodně 
obnovitelné. 

Neobnovitelné, 
vyčerpatelné. 

Výhody 

Rozložitelné 
v přírodě, 

přírodní původ, 
bez chemikálií, 
karcinogenů a 

alergenů. 

100% biologicky rozložitelné, neobsahují 
nechmikálie, neohrožují život půdních a 

mořských ekosystémů. 

Široká škála využití, 
průmyslová výroba, 
UV odolný, odolný 

vůči chemickým 
a toxickým látkám. 

Nevýhody 

Specifické 
využití, nelze 

použít na 
všechno. 

Není 
termoplastic

ká, je 
netavitelná. 
Specifické 

využití. 

Specifické 
využítí. 

Především 
lokální 
produkt 
karibské 
oblati. 

Specifické 
využití. 

Především 
lokální 

produkt Asie 
a Oceánie. 

Chemická 
sloučenina, 

nerozložitelný 
stovky let, může 

obsahovat toxické 
a karcinogenní látky. 

Recyklovatelný Ano Ano Ne Ne Ano 

Rozložitelný Ano Ano Ano Ano Ne 

Kompostovatelný Ano Ano Ano Ano Ne 

   
 

 
 

Dominantní výhoda udržitelných materiálů – rozložitelnost a kompostovatelnost vycházející z přírodního 
původu materiálu, je současně také nevýhodou alternativních materiálů. Většina alternativních materiálů má 
vinou původní suroviny specifické podmínky využití a nelze je použít na jakékoliv výrobky. Naproti tomu 
z klasických plastů lze vyrobit prakticky jakýkoliv výrobek určený k zabudování do stavebního díla. 

3 POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – LCA A EPD 

Metoda posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment) představuje objektivní nástroj pro komplexní 
hodnocení environmentálních dopadů výroby, používání a ukončení životnosti budov. 

Výsledná analýza LCA je podkladem k Enviromentálnímu prohlášení o produktu EPD (Environmental 
Product Declaration), který je souborem informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého 
životního cyklu. Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu je cesta k udržitelnému 
stavebnictví. Produkt, který získá EPD, nemusí být "ekologičtější" než výrobek konkurenční. Smyslem EPD je 
poskytnout pravdivé informace o tom, jak velké potenciální environmentální dopady má výroba, distribuce, 
eventuálně používání či odstranění daného výrobku. Někteří výrobci již dodávají EPD standardně ke svým 
výrobkům. Legislativa České republiky zatím EPD k výrobkům nepožaduje, dá se ale předpokládat, že 
v budoucích letech bude vyžadován. 

V České republice jsou momentálně používány certifikační systémy SBTooLCZ, LEED, BREEAM. 
Všechny tyto metodiky si kladou cíl zhodnotit vliv a chování stavby během její životnosti ze všech úhlů pohledu. 
Každá k tomu přistupuje vlastním způsobem, avšak vesměs všechny vycházejí ze základů postavených na 
metodě LCA. Všechny certifikační nástroje hodnotí dopady stavebních projektů na udržitelnost, sledují 
vyváženost návrhu a provedení stavby. Hlavním předpokladem je včasná implementace do procesu přípravy 
projektu [1]. 

4 ZÁVĚR 

Alternativní materiály, které lze současně označit jako udržitelné, kterými jsou například bioplast PLA, celulóza 
a bambusová celulóza, cukrová třtina (bagasa) nebo listy palmy Areca Catechu jsou již v současné době hojně 
využívány v některých odvětvích jako například gastronomie. Současně tyto materiály zatím příliš neproniknuly 
do stavebnictví. Nabízí přitom vhodnou alternativu k různým jiným materiálům, které jsou větší ekologickou 
zátěží pro naše životní prostředí. 

Alternativní udržitelné materiály nejsou vhodné na všechny konstrukce a mají specifický způsob využití. 
Najde-li se jim vhodné využití, kde dojde k maximálnímu uplatnění jejich ekologických (udržitelných) výhod, 
mohou se nevýhody těchto materiálu stát jejich přednostmi. Jedním z příkladů využití alternativních materiálů 
mohou být střešní plastové vlysy, používané na vegetačních střechách jako přepravní "kontejnery". Tyto 
"kontejnery" zůstávají zpravidla součástí vybudované vegetační střechy. Pokud by k výrobě těchto "kontejnerů" 
byla použita například bagasa, došlo by k ekologickému rozkladu (kompostování) "kontejneru" ve chvíli, kdy by 
již dále nemusel plnit svoji primární funkci. Dále jsou alternativní materiály vhodné například pro dočasné 
distančníky pro předpěstování substrátu, výškové limitní distančníky při složitějších technických řešení střech či 
dočasné fixační prvky pro zpevnění substrátu před zakořeněním rostlin. 

Hledání využití alternativních udržitelných materiálů ve stavebnictví by mělo být naší morální povinností 
a odkazem budoucím generacím. Využívání alternativních materiálů je malým, ale důležitým krokem 
k udržitelnému stavebnictví. 
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zelených střech". 

Použité zdroje 

[1] Udržitelné materiály [online]. Praha: Česká rada pro šetrné budovy, z. s, 2022 [cit. 2022-11-11]. 
Dostupné z: http://www.setrnematerialy.cz 

[2] GreenStore [online]. Praha: GreenStore.cz, 2022 [cit. 2022-11-11]. Dostupné z: https://www.greenstore.cz 
[3] Eko-plasty [online]. Česká republika: Eko-plasty.cz, 2022 [cit. 2022-11-11]. Dostupné z: https://www.eko-plasty.cz 
[4] Celulóza. Wikipedia [online]. Česká republika: cs Wikipedia, 2022, 2022 [cit. 2022-11-11]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za 



158

JUNIORSTAV 2023 1. Building Constructions   
 

 
 

POSOUZENÍ VLIVU HYDRO-AKUMULAČNÍ VRSTVY 
VE SKLADBĚ ZELENÉ STŘECHY 

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF THE HYDROACCUMULATION 
LAYER IN THE GREEN ROOF COMPOSITION 

Ing. Ondřej Porwisz*,1, Ing. Jan Jílek1,Ing. Aleš Průcha1 

*ondrej.porwisz@gmail.com 
1Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Abstrakt 
Článek se zabývá posouzením vlivu hydro-akumulační vrstvy ve skladbě zelené střechy. Téma vychází 
z rekonstrukce zelené střechy bytového domu na ulici Bratislavská v Brně. Autoři se zabývají porovnáním dvou 
základních typů skladeb zelených střech. Hlavním bodem je posouzení retenčních vlivů na odtokové poměry 
budov v návaznosti na použití hydro-akumulační vrstvy. 

Klíčová slova 
Zelená střecha, hydro-akumulační vrstva, retence 

Abstract 
The article deals with the assessment of the influence of the hydroaccumulation layer in the composition of the 
green roof. The theme is based on the reconstruction of the green roof of an apartment building on Bratislavská 
Street. The authors compare two basic types of green roof compositions. The main point is the assessment of 
retention effects on the runoff conditions od buildings following the use of a hydroaccumulation layer. 

Keywords 
Green roof, hydroaccumulation layer, retention 

1 ÚVOD 

Společně s kolegy jsme si dali za cíl ověřit a porovnat účinnost hydro-akumulační vrstvy ve skladbě zelené 
střechy. K myšlence zabývat se touto oblastí nás přivedla zelená střecha na bytovém domě v ulici Bratislavská. 
Instalovaná střešní konstrukce si musela projít rekonstrukcí a to právě z důvodu absence hydro-akumulační 
vrstvy. Obecně negativní vliv tohoto nedostatku byl na první pohled viditelný. Na střeše byla výrazná absence 
extenzivní zeleně. Nicméně nás to přivedlo k myšlence ověřit a porovnat zadržovací schopnosti hydro-
akumulační vrstvy oproti zelené střeše, kde tato vrstva chybí. Na základě získaných dat pak dále rozvíjet 
myšlenku významu hydro-akumulační vrstvy aplikované v zelené střeše. 

2 METODOLOGIE 

Pro účely experimentu jsme sestavili dvě totožné experimentální střechy ve výzkumném areálu AdMaS. Jako 
základní stavební prvek experimentu byla použita stávající konstrukce střechy z dřevěných trámů, OSB desek 
a hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů. Pro bednění vzorových zelených střech byly použity OSB 
desky, které byly stabilizovány vzpěrami z řeziva. Dále byla použit materiál na skladbu zelené střechy. 
Geotextílie, retenční desky Aquadesk Retex a substrát, jak můžeme vidět na Obr. 1. Pro účely simulace deště 
bylo použito na konstrukci řezivo, zahradní hadice, rozprašovací ventily a nastavitelné měřidlo průtoku vody. 
Měření samotné probíhalo na elektrické váze a na záchyt vody byly použité plastové vany. 

 Na již připravenou střechu jsme sestavili bednění z OSB desek a řeziva, které jsme ustavili do dvou 
shodných čtverců o ploše 1,44m². Do bednění jsme na hydroizolační asfaltovou vrstvu umístili geotextílii. Dále 
jsme na vzorovou střechu č.1 umístili substrát. (Tab. 1) Na vzorovou střechu č.2 se po geotextílii umístila hydro-
akumulační vrstva z retenčních desek a na ně byl umístěn substrát.(Tab. 2) Výsledný stav je zachycen na Obr. 2. 
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desky, které byly stabilizovány vzpěrami z řeziva. Dále byla použit materiál na skladbu zelené střechy. 
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Měření samotné probíhalo na elektrické váze a na záchyt vody byly použité plastové vany. 

 Na již připravenou střechu jsme sestavili bednění z OSB desek a řeziva, které jsme ustavili do dvou 
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Obr. 1 Konstruování zkušební střechy. 

  

Obr.2 Dokončená zkušební střecha s finální vrstvou substrátu. 

Tab. 1 Skladba střechy č. 1. 

Střecha č. 1 tl. 

Substrát 4 cm 
Geotextílie  

HI z asfaltových pásů  
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Tab. 2 Skladba střechy č. 2. 

Střecha č. 2 tl. 

Substrát 
Aquadesk Retex 

4 cm 
4 cm 

Geotextílie  
HI z asfaltových pásů  

 
Konstrukci pro simulaci deště tvořil jednoduchý rastr z řeziva čtvercového půdorysu o délce 1,2 m, jak 

můžeme vidět na Obr. 3.Na rastr byla umístěna zahradnická hadice, ve které byly umístěny rozprašovací ventily, 
tak aby byly plochy zkušebních střech obsaženy rovnoměrnou intenzitou zkušebního deště. Na vstupní konec 
hadice bylo umístěno nastavitelné měřidlo průtoku. 

 

 

Obr.3 Rastr pro simulaci deště. 

V poslední řadě pak byla připravena elektrická váha. Ta byla umístěna pod okapový žlab, ze kterého při 
experimentu byla sváděna dešťová voda do vaničky, která byla umístěna na měřícím zařízení. Displej váhy, 
který vidíme na Obr. 4, byl postaven vedle stopek a hodinek, kvůli sledování časové návaznosti experimentu. 

Experiment byl zahájen umístěním konstrukcí pro simulaci deště na bednění a spuštěním průtoku vody. 
Rychlost simulovaného deště vycházela z 27 l/m²/ na 15 minut. Na plochu 1,44 m² byl tedy průtok o rychlosti 
2,59 l/min, jak můžeme vidět na Obr. 5. Celkové množství dešťové vody bylo 38,88 l na každou zkoušenou 
střechu. Na Obr. 6 je zachycen moment začátku pokusu, kdy následně byly obě střechy vystaveny 
patnáctiminutovému dešti. Ve chvíli, kdy začala skrz žlab odtékat první dešťová voda, která prošla jednotlivými 
skladbami, bylo zahájeno měření objemu vody ve vztahu k uběhlému času. Každou minutu byla zaznamenána 
hodnota odteklé dešťové vody. 
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střechu. Na Obr. 6 je zachycen moment začátku pokusu, kdy následně byly obě střechy vystaveny 
patnáctiminutovému dešti. Ve chvíli, kdy začala skrz žlab odtékat první dešťová voda, která prošla jednotlivými 
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         Obr.4 Měřící zařízení.   Obr.5 - Měřidlo průtoku vody. 

 

Obr. 6 Zahájení simulace deště. 

Celý experiment byl zaznamenán na kameru a následně byl vyhodnocen objem dešťové vody, která odtekla 
v závislosti na čase, z jednotlivých střech. Výsledné hodnoty byly přeneseny do grafu a uvedeném na Obr.7. 

3 VÝSLEDKY 

Prováděným experimentem jsme získali 33 hodnot pro každou zkušební střechu. Byla zaznamenána každá 
minuta probíhajícího pokusu. Výsledek je přehledně uveden na Obr. 7 a interpretace výsledků bude provedena 
v diskuzi. Pro přehlednost experimentu jsme převáděli naměřenou hmotnost dešťové vody na objem v poměru 
1 kg = 1 l. 
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Obr. 7 Graf prezentující výsledné měření. 

4 DISKUZE 

V prvních minutách experimentu můžeme sledovat, že je propustnost téměř shodná. Ve čtvrté minutě měření je 
poslední shodný bod a mezi pátou až jedenáctou minutou můžeme pozorovat lineární nárůst rozdílu v celkově 
odvedené dešťové vodě a to přibližně na 1,9 l. Maximálního rozdílu odvedené vody pak střechy dosáhnou 
v 13 minutě kdy je rozdíl 2,44 l. Poté se rozdíl začne postupně snižovat. Na konci měření, tedy v 33 minutě se 
rozdíl ustálil na 1,9 l. Na obě střechy bylo simulovaným deštěm aplikováno shodně 38,88 l vody. Po 
33 minutách byl z obou střech již odtok 0,00 l. Střechou č.1 proteklo 30,63 l. Substrát tedy dokázal zadržet 
8,25 l. Střechou č.2 proteklo 28,80 l. Substrát v kombinaci hydro-akumulační vrstvou dokázal zadržet 10,08 l, 
což je o 1,9 l víc než střecha pouze se substrátem. 

5 ZÁVĚR 

Hlavní hypotéza, že střecha s hydro-akumulační vrstvou dokáže výrazně zpomalit rychlost odtoku se 
nepotvrdila. Přesto lze užitím této vrstvy dosáhnout rozdílu. Je zřejmé, že voda, která zůstane v této vrstvě, pak 
bude doplňovat vlhkostí substrát a pro finální extenzivní vrstvu to bude mít kladný přínos. Mimo cíle tohoto 
pokusu se ale jeví vypozorovaný zpožděný nástup odtoku dešťové vody, který se liší téměř o 2,5 minuty 
u zkoušených střech. S touto informací bychom rádi dál pracovali a rozvíjeli ve vztahu k vytížení kanalizační 
sítě. 
 

Použité zdroje 

[1] P. Selník, D. Bečkovský, T. Rebrova, Využitá textilního recyklátu v konstrukci zelených střech 
(Novopress s.r.o., Brno, 2018) (Necitováno, použito jako inspirace a podklad pro experiment) 

[2] Vegetační střechy a zahrady (Dektrade, Praha, 2009) (Necitováno, použito jako inspirace a podklad pro 
experiment) 

[3] Kelly Lucket; Green Roof Construction and Maintance (The McGraw-Hull Companies, Inc. 2009) 
(Necitováno, použito jako inspirace a podklad pro experiment) 

[4] Obr. 1-7. (Autor článku) 



163

JUNIORSTAV 20231. Pozemní stavitelství   
 

 
 

 

Obr. 7 Graf prezentující výsledné měření. 

4 DISKUZE 

V prvních minutách experimentu můžeme sledovat, že je propustnost téměř shodná. Ve čtvrté minutě měření je 
poslední shodný bod a mezi pátou až jedenáctou minutou můžeme pozorovat lineární nárůst rozdílu v celkově 
odvedené dešťové vodě a to přibližně na 1,9 l. Maximálního rozdílu odvedené vody pak střechy dosáhnou 
v 13 minutě kdy je rozdíl 2,44 l. Poté se rozdíl začne postupně snižovat. Na konci měření, tedy v 33 minutě se 
rozdíl ustálil na 1,9 l. Na obě střechy bylo simulovaným deštěm aplikováno shodně 38,88 l vody. Po 
33 minutách byl z obou střech již odtok 0,00 l. Střechou č.1 proteklo 30,63 l. Substrát tedy dokázal zadržet 
8,25 l. Střechou č.2 proteklo 28,80 l. Substrát v kombinaci hydro-akumulační vrstvou dokázal zadržet 10,08 l, 
což je o 1,9 l víc než střecha pouze se substrátem. 

5 ZÁVĚR 

Hlavní hypotéza, že střecha s hydro-akumulační vrstvou dokáže výrazně zpomalit rychlost odtoku se 
nepotvrdila. Přesto lze užitím této vrstvy dosáhnout rozdílu. Je zřejmé, že voda, která zůstane v této vrstvě, pak 
bude doplňovat vlhkostí substrát a pro finální extenzivní vrstvu to bude mít kladný přínos. Mimo cíle tohoto 
pokusu se ale jeví vypozorovaný zpožděný nástup odtoku dešťové vody, který se liší téměř o 2,5 minuty 
u zkoušených střech. S touto informací bychom rádi dál pracovali a rozvíjeli ve vztahu k vytížení kanalizační 
sítě. 
 

Použité zdroje 

[1] P. Selník, D. Bečkovský, T. Rebrova, Využitá textilního recyklátu v konstrukci zelených střech 
(Novopress s.r.o., Brno, 2018) (Necitováno, použito jako inspirace a podklad pro experiment) 

[2] Vegetační střechy a zahrady (Dektrade, Praha, 2009) (Necitováno, použito jako inspirace a podklad pro 
experiment) 

[3] Kelly Lucket; Green Roof Construction and Maintance (The McGraw-Hull Companies, Inc. 2009) 
(Necitováno, použito jako inspirace a podklad pro experiment) 

[4] Obr. 1-7. (Autor článku) 

   
 

 
 

ZKUŠEBNÍ POSTUPY PRO VYHODNOCENÍ 
SPOLEHLIVOSTI LEPENÉHO SPOJE MEZI 

KLEMPÍŘSKÝM PRVKEM A FASÁDNÍM 
SOUVRSTVÍM 

TEST METHOD USED FOR RELIABILITY EVALUATION OF THE 
GLUED CONNECTION BETWEEN THE PLUMBING ELEMENT AND 

FACADE 

Aleš Průcha*,1, Jan Jílek1, Ondřej Porwisz1 

*Ales.Prucha@vut.cz 
1 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Abstrakt 
Tento článek se zabývá popisem relevantních zkušebních metod pro ověření spolehlivosti lepeného spoje mezi 
fasádou a klempířským prvkem. Cílem tohoto článku je shrnout veškeré zkušební postupy nutné k prokázání 
dlouhodobé spolehlivosti spoje dle ČSN. Dále článek obsahuje popis zkoušených fasádních souvrství a zvolených 
klempířských prvků. 

Klíčová slova 
Lepidla, fasádní souvrství, zkušební postupy 

Abstract 
This article deals with the description of the relevant test methods for verifying the reliability of the glued 
connection between the facade and the plumbing element. The aim of this article is to summarize all the test 
procedures which are necessary to prove the long-term reliability of the connection according to the ČSN. 
Furthermore, the article contains a description of the tested facade structure and selected plumbing elements. 

Keywords 
Adhesives, facade assembly, test procedures 

1 ÚVOD 

Cílem tohoto článku je stanovení všech zkoušek nutných pro vyhodnocení spolehlivosti lepeného spoje mezi 
klempířským prvkem a fasádním souvrstvím. Smyslem je zvolení takových zkoušek a postupů, které povedou 
k jednoznačným závěrům výzkumu ohledně dlouhodobé spolehlivosti spoje mezi jednotlivými kovovými 
materiály a fasádní omítkou. Všechny zvolené zkoušky vychází z platných ČSN. 

2 ZVOLENÉ MATERIÁLY 

Pro každou zkoušku je vytvořena zkušební deska fasádního souvrství, která byla pro tuto část výzkumu sestavena 
z nosné Cetris desky BASIC o tloušťce 16 mm, na kterou je nanesena lepící a stěrková hmota UNI AM v tloušťce 
3 mm včetně Tkaniny R117 s okem 4 × 4,5 mm a gramáží 145 g/m2 umístěná v horní třetině tloušťky lepící 
stěrkové hmoty. Takto zpevněná podkladní vrstva je dále napenetrována univerzální penetrací UNI PUTZGRUND 
a jako vrchní vrstva souvrství je akrylátová omítka hlazená KUNSTHARZ-PUTZ v tloušťce 1,5 mm. 

Dále byly vybrány 3 materiály, a to hliník, měď a pozinkovaná ocel. Každý z těchto materiálů se skládá ze 
dvou zkušebních vzorků. Prvním ze vzorků jsou odtrhové terče o ploše 2500 mm2 s přípravou na 4 šrouby pro 
upevnění do svěrákových čelistí. Druhým ze vzorků byly zvoleny proužky pásoviny o rozměrech 100 × 25 mm. 
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V této části výzkumu bude využito celkem 5 lepidel. Dinitrol F500, SikaTack – Panel, ARDEX CA 20 S, 
Ardex CA 20 P, Illbruck OT015 Fasádní lepidlo. 

3 ZKUŠEBNÍ POSTUPY – LABORATORNÍ PODMÍNKY 

Jako základní pevnostní zkoušky byly stanoveny dva postupy. Zkouška přídržnosti k podkladu neboli tahová 
zkouška dle ČSN 732577 a stanovení pevnosti ve smyku dle ČSN EN 1465. Každé z těchto měření bude provedeno 
3x, jelikož do těchto zkoušek budou vstupovat další vnější vlivy, které jsou stanoveny v dalších zkušebních 
postupech. Jedná se o zkoušku mrazuvzdornosti – přídržnost k podkladu po zmrazovacích cyklech dle ČSN 
732579 a zkouška odolnosti proti náhlým teplotním změnám dle ČSN 732581. 

Pro všechny pevnostní zkoušky bude využíván stojanový dvousloupový zkušební stroj LaborTech E.2 osazený 
svěrákovými čelistmi L06. 

Jednotlivá měření se skládají ze sady 6 zkušebních vzorků pro každou materiálovou kombinaci.  
Podklad a klempířský prvek jsou vzájemně přilepené vybraným lepidlem dle technologických pravidel 

stanovených výrobcem v tloušťce 3 mm dodržených díky 3 mm kulovým distančním tělískům, přičemž výroba 
bude probíhat za běžných laboratorních podmínek při teplotě (+20 ± 3) °C a relativní vlhkosti (55 ± 10) %. 

Zkouška přídržnosti k podkladu – tahová zkouška 

První základní zkouškou je tahová zkouška, kde je zjišťována velikost potřebné síly k odtržení zkušebního terče 
od fasádního souvrství dle ČSN 732577 – Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
k podkladu. 

Podstatou zkoušky je změření síly potřebné k odtržení zkušebního tělesa čili podkladu od povrchové úpravy 
fasádního souvrství kolmým tahem, tedy zjištění tahové síly působící kolmo k povrchu lepeného spoje. 

Zkouška je předepsána na zkušebních tělesech o nejmenších rozměrech 250 mm × 250 mm × 40 mm. Tyto 
rozměry byly modifikovány na rozměry 100 mm × 100 mm z důvodu již zjištěné skutečnosti, že větší velikost 
nemá na výsledek vliv, jelikož dochází k vytržení pouze v ploše terče.  Plocha terče je normou stanovena na 
2500 mm2 [1]. 

Pro tuto zkoušku byly vyhotoveny celkem 3 sady zkušebních těles pro jednotlivé materiály a jednotlivá lepidla, 
kde každá ze sad obsahuje 6 kusů vzorku. Vzorky vytvořeny dle Obr. 1. 

Vlastní zkouška probíhá uchycením zkušebních vzorků do trhacího přístroje a plynulým postupným 
namáháním až do porušení. Zaznamenává se velikost působící síly při porušení, velikost napětí při porušení a délka 
protažení. 

Přídržnost k podkladu je stanovená vztahem 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ =
F
A

  [𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2⁄ ] (1), 

kde σadh je přídržnost povrchové úpravy k podkladu v N/mm2, F je síla potřebná k odtržení terče v N a A je plocha 
terče v mm [1]. 

 

Obr. 1 Tvary a rozměry zkušebních těles pro tahovou zkoušku [6]. 
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Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání 

Druhou zkouškou je zkouška smykového namáhání, která vychází z ČSN EN 1465 Lepidla – Stanovení pevnosti 
ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav. 

Klempířské prvky byly připraveny jednotlivě z vybraných kovů o rozměrech 100 × 25 mm, která byla přilepena 
způsobem dle Obr. 2 k podkladku. 

Vlastní zkouška bude probíhat umístěním zkušebního tělesa symetricky do čelistí, vzdálenost čelisti od bližšího 
konce přeplátování je stanovena na (50±1) mm. Je třeba použít vyrovnávací podložky v čelistech tak, aby bylo 
zajištěno, že působící síla je v rovině lepeného spoje. Napětí bude vnášeno konstantní rychlostí, která musí být 
volena tak, aby k porušení průměrného spoje došlo za (65±20) s. Zaznamenána bude nejvyšší síla v průběhu trhání, 
která se uvede jako síla potřebná k přetržení zkušebního tělesa. Dojde-li k ojedinělému porušení adherentu, pak se 
výsledky dané zkoušky vylučují z hodnocení. U některých materiálů však může nastat situace, že pevnost lepidla 
bude větší než pevnost adherentů, což se projeví porušením adherentů dle předpokladu ve většině případů. V tomto 
případě se výsledné síly zaznamenají a uplatní v hodnocení. [2] 

 

Obr. 2 Tvar a rozměr zkušebních těles pro smykovou zkoušku [6]. 

4 ZKUŠEBNÍ POSTUPY – OKOLNÍ VLIVY 

Jelikož se jedná o lepení na venkovní fasády staveb, vstupují do výsledků měření okolní vlivy zapříčiněné 
klimatickými podmínkami. Typicky v letních měsících vysoká teplota a v zimních měsících mráz. Z toho důvodu 
bylo nutné stanovit takové zkoušky, které by reflektovali reálnou situaci na stavbách a které by bylo možné 
následně porovnat výsledky po působení okolních vlivů s výsledky laboratorních měření. 

Zkouška odolnosti proti náhlým teplotním změnám – přídržnost k podkladu po cyklech 
teplotních změn 

Podstatou zkoušky je střídavé zahřívání zkušebního vzorku infralampami a ochlazování vodní sprchou 
v 25 cyklech a následné zjištění přídržnosti povrchové úpravy k podkladu tahovou a smykovou zkouškou, které 
vychází z ČSN 732581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním 
změnám. 

Ke zkoušce je zapotřebí ohřívací odklápěcí panel o rozměrech 800 × 530 mm s min. 24 infralampami o výkonu 
po 250 W a o průměru baňky 125 mm pro ohřev vzorků do velikosti rozměrů 700 × 350 mm, vodní sprcha 
zhotovená např. z trubky o průměru 12,7 mm s provrtanými otvory o průměru 1 mm po 5 mm (trubka umístěna 
těsně pod horním okrajem vzorku ve vzdálenosti 15 až 25 mm, s oboustranným přívodem vody, trubka délky 
nejméně dle délky vzorků), rámeček pro osazení vzorků, stojan na rámeček se vzorky, dotykový nebo bezdotykový 
teploměr s rozsahem min. 10 až 80°C [3]. 
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Vzorky budou ohřívány infralampami na (+70 ± 3) °C a ochlazovány vodní sprchou na (20 ± 2) °C. Ohřev je 
stanoven tak, že požadovaná teplota bude dosažena za 30 až 40 minut, při ochlazování musí být požadované teploty 
dosaženo za 5 až 10 minut. Jeden zkušební cyklus tedy trvá 35 až 50 minut. Při každém dokončeném cyklu je 
nutné vzorky překontrolovat a zaznamenat případné změny. Vzdálenost ohřívacího zařízení od zkušebních vzorků 
je závislá na tepelné vodivosti podkladu – nemá být menší než 300 mm ani větší než 500 mm. Teplota bude měřena 
30 s po vypnutí a odklopení tepelného zdroje, při ochlazování po 15 sekundách po přerušení ochlazování [3]. 

Po dokončení všech cyklů se zkušební vzorky vyjmou, nechají vyschnout po dobu 48 h v normálních 
laboratorních podmínkách, tj. při teplotě vzduchu (+20 ± 5) °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 až 80 % [3]. 

Zkouška mrazuvzdornosti – přídržnost k podkladu po zmrazovacích cyklech 

Zkouška, dle ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí, je založena na 
střídavém zmrazování a rozmrazování zkušebního vzorku na požadovaný počet zmrazovacích cyklů, kterých je 
nejméně 15 a poté následuje zjištění přídržnosti povrchové úpravy k podkladu v tahu a smyku. 

Ke zkoušce je zapotřebí mrazicí prostor s automatickým udržováním teploty (-20 ± 2) °C, nádrž s vodou 
o teplotě (+20 ± 3) °C [4]. 

Vyzrálé vzorky budou ponořeny do vody o teplotě (+20 ± 3) °C na 6 hodin tak, že lepený spoj je 10 mm pod 
hladinou vody. Po této době budou vzorky vyjmuty a uloženy svisle na 18 hodin do mrazicího prostoru s teplotou 
(-20 ± 2) °C. Doba uložení ve vodě a mrazicím prostoru, tj. 24 hodin, tvoří jeden zmrazovací cyklus. Při každé 
změně prostředí je nutné vzorky překontrolovat a budou zaznamenány případné změny. Tento postup se bude 
opakovat do doby naplnění požadovaného počtu patnácti zmrazovacích cyklů [4]. 

Po dokončení všech zmrazovacích cyklů budou vzorky uloženy svisle a nechají se vyschnout nejméně 14 dnů 
při teplotě vzduchu (+20 ± 3) °C a relativní vlhkosti (55 ± 10) % [4]. 

5 ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY 

Všechna zkušební tělesa budou kondiciována a zkoušena ve standardním laboratorním prostředí dle ČSN EN ISO 
291 (Obr. 3 a 4). Doba kondiciování je pro standardní prostředí 23 °C / 50 % minimálně 88 hodin, není-li 
v příslušné normě pro daný materiál doba kondicionování stanovena viz Tab. 1 a Tab. 2 [5]. 

Tab. 1 Typy standardního prostředí [5]. 

Symbol standardního 
prostředí 

Teplota 
vzduchu °C Relativní vlhkost Poznámky 

23/50 23 50 Použije se mimo tropické země 
27/65 27 65 Použije se v tropických zemích 

Pro získání srovnatelných dat pro polymerní materiály např. pro účely databáze, musí být použito 
standardní prostředí 23/50. 

 

Tab. 2 Třídy standardního prostředí odpovídající různým dovoleným odchylkám [5]. 

Třída Dovolená odchylka 
teploty °C 

Dovolená odchylka relativní vlhkosti 
% 

  23/50 27/65 
1 ±1 ±5 ±5 
2 ±2 ±10 ±10 

6 VÝSLEDKY 

Výsledkem tahových zkoušek je aritmetický průměr z hodnot σadh zjištěných při 6 měřeních. Jednotlivé hodnoty 
σadh nesmějí být nižší než 70 % hodnoty aritmetického průměru. 

Výsledek zkoušek pevnosti ve smyku všech platných zkušebních těles se vyjádří jako aritmetický průměr 
a variační koeficient síly při přetržení v N nebo jako napětí při přetržení v MPa. Pevnost ve smyku při tahovém 
namáhání plochy v MPa se vypočítá jako podíl síly při přetržení v N a smykové plochy v mm2. 
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7 ZÁVĚR 

Článek shrnuje zkušební postupy pro zkoušení lepidel dle postupů obsažených v současných platných ČSN. Na 
základě výše uvedeného bylo definováno množství materiálů pro jedno fasádní souvrství, jeden klempířský 
materiál a jedno lepidlo. Pro měření přídržnosti na kulatých terčích o ploše 2500 mm2 bude třeba 18 kusů destiček 
s fasádním souvrstvím o rozměrech 100 × 100 mm a 18 terčů. Pro měření pevnosti ve smyku bude taktéž třeba 
18 kusů destiček fasádního souvrství o rozměrech 100 × 100 mm a 18 kusů pásoviny o rozměrech 100 × 25 mm 
z jednoho klempířského materiálu. Celkem bude odzkoušeno 5 lepidel a 3 materiály klempířského prvku. Proto 
na provedení všech zkoušek k dokončení výzkumu bude nutné vytvoření 540 destiček fasádního souvrství. 

Poděkování 

Článek vznikl v rámci řešení juniorského specifického výzkumu č. FAST-J-22-7871 "Technologie lepení 
klempířských prvků na povrch fasád s ETICS" a standartního specifického výzkumu č. FAST-S-22-7865 
"Technologie dodatečného osazení fasádních prvků na ETICS bez narušení tenkovrstvé omítky". 
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NÁVRH PREVÁDZKOVÝCH POTRIEB NABÍJACEJ 
STANICE V PROSTREDÍ ZARIADENIA STAVENISKA 
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Štefan Krištofič*,1 

*stefan.kristofic@stuba.sk  
1STU Bratislava, SvF Katedra technológie stavieb, Radlinského 11, 811 07 Bratislava, Slovensko 

Abstrakt 
Potreba zníženia emisií oxidu uhličitého v automobilovom sektore vedie k jeho značnej elektrifikácií, ktorá mení 
pohon vo všetkých typoch vozidiel. Doterajšie poznatky z využívania elektrických stavebných mechanizmov 
sľubujú množstvo konštrukčných výhod vrátane zníženia emisií výfukových plynov a hluku a zjednodušenia 
údržby [1]. Avšak narastajúcim počtom elektrických stavebných vozidiel sa kladie požiadavka na nabíjaciu 
infraštruktúru v prevádzkovom prostredí staveniska. Analýzou súčasného výpočtového vzťahu pre zásobovanie 
staveniska elektrickou energiou spolu s propozíciou nabíjania sa odhaľuje negatívny vplyv špičkového výkonu na 
odberné miesto. V závere príspevku je modelovaný návrh pre zmiernenie zaťaženia z nabíjania. 

Kľúčové slová 
Stavebné mechanizmy, nabíjacia stanica, zariadenie staveniska, elektrická energia na stavenisku 

Abstract 
The need to reduce carbon dioxide emissions in the automotive sector is leading to its significant electrification, 
which is changing the powertrain in all types of vehicles. Evidence to date from the use of electric construction 
machinery promises a number of design benefits, including reduced exhaust and noise emissions and simplified 
maintenance [1]. The increasing number of electric construction vehicles is placing a demand on charging 
infrastructure in the operational environment of the construction site. An analysis of the current calculation 
relationship for the site electricity supply, together with the charging proposition, reveals the negative impact of 
peak power on the off-take point. The paper concludes with a modelled proposal for mitigating the charging load. 

Keywords 
Construction machinery, charging station, site equipment, electricity on site 

1 ÚVOD 

Elektrické stavebné mechanizmy začínajú patriť k rozhodujúcim prvkom na ceste k výraznému zníženiu lokálnych 
emisií pri výstavbe a môžu zásadne meniť vplyv staveniskovej prevádzky na okolité prostredie. Súčasné poznatky 
z využívania stavebných elektrických vozidiel reflektujú viaceré pozitívne dopady, medzi najdôležitejšie patria, 
že neprodukujú lokálne emisie a majú nižšiu hlučnosť. Elektrifikácia stavebných vozidiel je postupne vedená 
malými kompaktnými strojmi vrátenie minirýpadiel, malých kolesových nakladačov a sklápačov. Sú používané 
v menších a predovšetkým mestských projektoch aby na jednej strane pokryla kapacita batérie činnosť stroja počas 
8 hodinového pracovného dňa [2] a na druhej strane dopomôcť k zníženiu výfukových emisií a hluku. Avšak pre 
nasadenie elektrických mechanizmov je potrebné navrhnúť nabíjaciu infraštruktúru priamo na stavenisku, ktorá 
musí jednak zohľadňovať potreby nabíjania a možnosti elektrickej siete využívanej pre napájanie staveniskovej 
prevádzky. 

Cieľom práce je analýza výpočtového vzťahu (1) pre stanovenie príkonu pre stavenisko s nabíjacou stanicou. 
Hlavnou sledovanou problematikou je vloženie príkonu rýchlonabíjacej stanice do výpočtového vzťahu, ktorý sa 
chce preukázať výrazné navýšenie celkovej hodnoty príkonu, dôsledkom čoho môže byť vysoké zaťaženie 
hlavného odberného miesta. Pre experimentálne vyhodnotenie boli použité technické parametre rýchlonabíjacej 
stanice, kvôli vysokej efektivite nabíjania. 
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Cieľom príspevku je tiež poukázať na možnosti eliminácie špičkových výkonov od nabíjacej stanice a možnosti 
nasadenia obnoviteľného zdroja energie pre čiastkové pokrytie spotreby staveniskovej prevádzky, ktoré môžu 
slúžiť na tvorbu simulačného modelu pre posúdenie využiteľnosti a vyťaženosti inovatívnych riešení. 

Popis riešenia nabíjania v staveniskovej prevádzke 

Nabíjacia stanica sa musí nachádzať na stavenisku, pretože využívanie verejných staníc nie je vhodné 
z praktických dôvodov a tiež na základe obmedzenia využívania dopravných ciest stavebnými mechanizmami. 
Plánovanie a umiestnenie nabíjacej stanice by malo brať do úvahy aj obmedzenia elektrickej siete v danom 
prostredí [3]. 

Pre čiastočné uľahčenie výrobcovia inštalujú do stavebných vozidiel palubné nabíjačky, ktoré fungujú na 
striedavé napätie a môžu sa napájať zo siete na 230 V alebo 400 V. Striedavé nabíjanie má svoje obmedzenie 
v odoberanom prúde a nevýhodou sú tiež dlhšie nabíjacie časy v porovnaní s jednosmerným nabíjaním. 

Elektrické mechanizmy je možné nabíjať striedavým a jednosmerným prúdom. Rýchlosť nabíjania batérie 
(definovaná ako množstvo elektrickej energie prenesenej z elektrickej siete do batérie elektromobilu za daný čas) 
je závislá od výkonu nabíjacej stanice a technických možností elektrovozidla. Doba nabitia batérie je ďalej závislá 
od rýchlosti nabíjania a od kapacity batérie [4]. 

Spôsoby nabíjania elektrických stavebných vozidiel podľa hlavných typov konektorov: 
1. Typ 1 (pomalé nabíjanie), AC – striedavé nabíjanie, s výkonom do 11 kW, približný čas nabíjania 7-16 hodín, 

požiadavky na sieť – napätie 230 V, prúd do 32 A, 
2. Typ 2 (bežné nabíjanie), AC – striedavé nabíjanie, s výkonom do 43 kW, približný čas nabíjania 2-6 hodín, 

požiadavky na sieť – napätie 230 V/400 V, prúd do 63 A, 
3. Typ 3 tiež označenie CHAdeMo (rýchle nabíjanie), DC – jednosmerné nabíjanie, s výkonom od 50kW do 

100kW, požiadavka na rýchlonabíjaciu stanicu – napätie 500 V, prúd 125 A, požiadavky na sieť – permanentné 
napojenie,   napätie 400 V, prúd do 32 A, 

4. Typ 4 tiež označenie Typ 2 CCS (ultrarýchle nabíjanie), DC – jednosmerné nabíjanie, s výkonom nad 
100kW, požiadavka na rýchlonabíjaciu stanicu –  napätie 450 V, prúd 125 A, požiadavky na sieť – permanentné 
napojenie, napätie 400 V, prúd do 32 A [5]. 

Rozdielu medzi striedavým a jednosmerným nabíjaním je graficky znázornený na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Spôsoby nabíjania elektrických stavebných mechanizmov. 

Pri širokej vozovej zostave s rôznymi veľkosťami batérie sa stáva rozmanitosť nevýhodou. Zatiaľ čo stroje 
s naftovým pohonom je možné rýchlo natankovať v priebehu niekoľkých minút a kedykoľvek počas dňa, nabíjanie 
elektrických strojov trvá určitý čas. 
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Aby sa dnešné elektrické vozidlá výkonovo vyrovnali naftovým, kladú sa väčšie nároky na hustejší obsah 
uloženej energie v batériách a zároveň je potrebné predĺžiť prevádzkový čas medzi nabíjaním. Proces nabíjania 
musí byť rýchly a efektívny pre zamedzenie dlhého času nečinnosti vozidla. 

Pokiaľ ide o spôsob nabíjania v osobnej doprave, niektorí vedci zistili, že najčastejšie využívané sú práve 
rýchlonabíjačky [6]. Dá sa predpokladať súhlasný výsledok v rámci stavebných vozidiel využívaných 
v staveniskovej prevádzke, keďže rýchle nabíjanie výrazne optimalizuje nečinnosť stroja. Práve z toho dôvodu 
bude v ďalšej časti spracovávané riešenie s rýchlonabíjačkou. 

Súčasný stav riešenej problematiky 

Prevádzkové zariadenia staveniska tvoria objekty a zariadenia, ktoré zabezpečujú ochranu práce a bezpečnosť na 
stavenisku a v jej okolí, komunikácie a zariadenia pre dopravu, objekty pre skladovanie stavebných materiálov 
a výrobkov pre stavbu, pre administrovanie, údržbárske dielne a objekty pre odber a rozvod elektrickej energie 
a vody po stavenisku [7]. Riešením staveniskovej prevádzky sa stanoví priestorová, časová a finančná náročnosť. 
Návrh jednotlivých potrieb je preto kľúčovou úlohou a má zásadný vplyv na plynulosť výstavby. 

Riešenie problematiky zásobovania staveniska elektrickou energiou je opísané v publikácií Stavenisková 
prevádzka a zariadenie staveniska od autorov O. Makýš a P. Makýš z roku 2003. Spracovanie neodzrkadľuje 
súčasné nové trendy v rámci staveniska, ktoré kladú nové požiadavky na odberné miesto a teda na celkovú 
dimenziu. Vo všeobecnosti sa od vtedy nikto nezaoberal manažmentom potreby elektrickej energie pri výstavbe 
a  ani nie sú u nás uvedené štandardy pre prípadné nasadenia elektrických stavebných mechanizmov. Z toho 
dôvodu sú návrhy zastaralé a je nutné ich aktualizovať, verifikovať a uviesť do praxe. Práve príspevok sa 
zameriava na poukázanie problematiky a nastavenie ďalšieho výskumu v danej oblasti. 

Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 

Elektrická energia vytvára podmienky pre chod stavebných a montážny prác, pretože do procesu výstavby sú 
zapojené či už priamo alebo nepriamo všetky spotrebiče elektrickej energie nachádzajúce sa na stavenisku. 
Elektrina slúži pre pohon stavebných strojov a zariadení, osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov staveniska, 
napájanie dočasných objektov staveniska, najmä pre potreby osvetlenie, kúrenie a príprava teplej vody. Vo 
všeobecnosti elektrické spotrebiče na stavenisku môžeme rozdeliť na svetelné, tepelné a rotačné. 

Pre distribúciu elektrickej energie na stavenisku je potrebné zabezpečiť vodiče, ktorými sú káble vedené v zemi 
alebo po povrchu a vo vzduchu. Priestorové umiestnenie vedení musí zohľadňovať organizáciu výstavby a spĺňať 
bezpečnostné požiadavky. Dôležitými súvisiacimi predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na elektrické inštalácie 
nízkeho napätia na staveniskách, sú: 

1. STN 33 2000-7-704 (33 2000), ktorou sa opisujú kritéria na tzv. staveniskový rozvádzač, prívodný kábel, 
staveniskový rozvod, prúdové chrániče atď. Požiadavky v uvedenej norme sa vzťahujú na pevné alebo 
presúvateľné elektroinštalácie používané v čase vykonávania stavebných prác. Ide napr. o stavebné práce na 
nových budovách, opravy, úpravy, prístavby alebo ich častí. Požiadavky sa nevzťahujú na priestory stavieb pre 
zamestnancov, ako napr. kancelárie, šatne, zasadačky, bufety, toalety či ubytovne [8]. 

2. STN EN 61439-4 (35 7107), ktorou sa definujú špecifické požiadavky na rozvádzače, určené na použitie na 
staveniskách, vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, t.j. na dočasných pracoviskách, na ktoré nemá vo 
všeobecnosti verejnosť prístup a na ktorých sa realizuje stavba budov, inštalovanie, opravy, úpravy alebo 
demolačné práce objektov (budov) alebo všeobecne všetky stavebné práce (verejné práce) alebo kde sa realizujú 
výkopové práce, prípadne akékoľvek iné podobné činnosti [9]. 

3. STN 33 2000-4-41, predpis pre elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom [10]. 

4. STN 34 1610, ktorou sa stanovujú elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod 
v priemyselných prevádzkach [11]. 

Pre bezproblémové napájanie staveniska je potrebné vypočítať maximálny požadovaný príkon elektrických 
spotrebičov použitých na stavenisku v kW. V závislosti od napäťovej úrovne je následne dôležité určiť maximálnu 
rezervovanú kapacitu pre uzavretie zmluvy o združenej dodávke elektriny. Zmluva je uzatvorená medzi 
dodávateľom elektriny a oprávneným odberateľom, na základe ktorej sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť 
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta oprávneného odberateľa vrátane ostatných regulovaných 
služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku oprávneného odberateľa. Na napäťovej úrovni „NN“ – nízke napätie 
0,4 kV sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou 
hodnotou hlavného ističa v ampéroch [12]. Maximálna rezervovaná kapacita je maximálna hodnota výkonu, ktorý 
je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy. 

Elektroinštalácie na staveniskách sú považované za dočasné a po ukončení prác sa musia vyradiť z prevádzky. 
Za rozhranie medzi trvalou a dočasnou elektroinštaláciou sa považuje hlavný staveniskový rozvádzač. 
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Aby sa dnešné elektrické vozidlá výkonovo vyrovnali naftovým, kladú sa väčšie nároky na hustejší obsah 
uloženej energie v batériách a zároveň je potrebné predĺžiť prevádzkový čas medzi nabíjaním. Proces nabíjania 
musí byť rýchly a efektívny pre zamedzenie dlhého času nečinnosti vozidla. 

Pokiaľ ide o spôsob nabíjania v osobnej doprave, niektorí vedci zistili, že najčastejšie využívané sú práve 
rýchlonabíjačky [6]. Dá sa predpokladať súhlasný výsledok v rámci stavebných vozidiel využívaných 
v staveniskovej prevádzke, keďže rýchle nabíjanie výrazne optimalizuje nečinnosť stroja. Práve z toho dôvodu 
bude v ďalšej časti spracovávané riešenie s rýchlonabíjačkou. 

Súčasný stav riešenej problematiky 

Prevádzkové zariadenia staveniska tvoria objekty a zariadenia, ktoré zabezpečujú ochranu práce a bezpečnosť na 
stavenisku a v jej okolí, komunikácie a zariadenia pre dopravu, objekty pre skladovanie stavebných materiálov 
a výrobkov pre stavbu, pre administrovanie, údržbárske dielne a objekty pre odber a rozvod elektrickej energie 
a vody po stavenisku [7]. Riešením staveniskovej prevádzky sa stanoví priestorová, časová a finančná náročnosť. 
Návrh jednotlivých potrieb je preto kľúčovou úlohou a má zásadný vplyv na plynulosť výstavby. 

Riešenie problematiky zásobovania staveniska elektrickou energiou je opísané v publikácií Stavenisková 
prevádzka a zariadenie staveniska od autorov O. Makýš a P. Makýš z roku 2003. Spracovanie neodzrkadľuje 
súčasné nové trendy v rámci staveniska, ktoré kladú nové požiadavky na odberné miesto a teda na celkovú 
dimenziu. Vo všeobecnosti sa od vtedy nikto nezaoberal manažmentom potreby elektrickej energie pri výstavbe 
a  ani nie sú u nás uvedené štandardy pre prípadné nasadenia elektrických stavebných mechanizmov. Z toho 
dôvodu sú návrhy zastaralé a je nutné ich aktualizovať, verifikovať a uviesť do praxe. Práve príspevok sa 
zameriava na poukázanie problematiky a nastavenie ďalšieho výskumu v danej oblasti. 

Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 

Elektrická energia vytvára podmienky pre chod stavebných a montážny prác, pretože do procesu výstavby sú 
zapojené či už priamo alebo nepriamo všetky spotrebiče elektrickej energie nachádzajúce sa na stavenisku. 
Elektrina slúži pre pohon stavebných strojov a zariadení, osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov staveniska, 
napájanie dočasných objektov staveniska, najmä pre potreby osvetlenie, kúrenie a príprava teplej vody. Vo 
všeobecnosti elektrické spotrebiče na stavenisku môžeme rozdeliť na svetelné, tepelné a rotačné. 

Pre distribúciu elektrickej energie na stavenisku je potrebné zabezpečiť vodiče, ktorými sú káble vedené v zemi 
alebo po povrchu a vo vzduchu. Priestorové umiestnenie vedení musí zohľadňovať organizáciu výstavby a spĺňať 
bezpečnostné požiadavky. Dôležitými súvisiacimi predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na elektrické inštalácie 
nízkeho napätia na staveniskách, sú: 

1. STN 33 2000-7-704 (33 2000), ktorou sa opisujú kritéria na tzv. staveniskový rozvádzač, prívodný kábel, 
staveniskový rozvod, prúdové chrániče atď. Požiadavky v uvedenej norme sa vzťahujú na pevné alebo 
presúvateľné elektroinštalácie používané v čase vykonávania stavebných prác. Ide napr. o stavebné práce na 
nových budovách, opravy, úpravy, prístavby alebo ich častí. Požiadavky sa nevzťahujú na priestory stavieb pre 
zamestnancov, ako napr. kancelárie, šatne, zasadačky, bufety, toalety či ubytovne [8]. 

2. STN EN 61439-4 (35 7107), ktorou sa definujú špecifické požiadavky na rozvádzače, určené na použitie na 
staveniskách, vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, t.j. na dočasných pracoviskách, na ktoré nemá vo 
všeobecnosti verejnosť prístup a na ktorých sa realizuje stavba budov, inštalovanie, opravy, úpravy alebo 
demolačné práce objektov (budov) alebo všeobecne všetky stavebné práce (verejné práce) alebo kde sa realizujú 
výkopové práce, prípadne akékoľvek iné podobné činnosti [9]. 

3. STN 33 2000-4-41, predpis pre elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom [10]. 

4. STN 34 1610, ktorou sa stanovujú elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod 
v priemyselných prevádzkach [11]. 

Pre bezproblémové napájanie staveniska je potrebné vypočítať maximálny požadovaný príkon elektrických 
spotrebičov použitých na stavenisku v kW. V závislosti od napäťovej úrovne je následne dôležité určiť maximálnu 
rezervovanú kapacitu pre uzavretie zmluvy o združenej dodávke elektriny. Zmluva je uzatvorená medzi 
dodávateľom elektriny a oprávneným odberateľom, na základe ktorej sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť 
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta oprávneného odberateľa vrátane ostatných regulovaných 
služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku oprávneného odberateľa. Na napäťovej úrovni „NN“ – nízke napätie 
0,4 kV sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou 
hodnotou hlavného ističa v ampéroch [12]. Maximálna rezervovaná kapacita je maximálna hodnota výkonu, ktorý 
je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy. 

Elektroinštalácie na staveniskách sú považované za dočasné a po ukončení prác sa musia vyradiť z prevádzky. 
Za rozhranie medzi trvalou a dočasnou elektroinštaláciou sa považuje hlavný staveniskový rozvádzač. 

   
 

 
 

2 METODIKA 

Najprv boli pomocou normy STN 34 1090 vo všeobecnosti opísané výpočtové postupy pre určenie zaťaženia 
odberného miesta elektrickej energie na stavenisku viď rovnica (1), kde z vychádzajúcich predpokladov bol ďalej 
opísaný informačný výpočet viď rovnica (2). Takto získané prvotné dáta boli podkladom pre doplnenie príkonu 
rýchlonabíjačky spolu s príslušnými koeficientami, ktoré sa získali z technických príručiek od výrobcu. 
Sledovanie bolo predovšetkým zamerané na potrebný príkon nabíjacej infraštruktúry, ktorý vstupoval do výpočtu 
príkonom P4 a koeficientami cosφ4 a ß4. 

3 VÝSLEDKY 

Výpočet celkového elektrického príkonu pre stavenisko podľa vzorca STN 34 1090. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾 =

= 1,1�(ß1 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃1 + ß2 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2 + ß3 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃3)² + (ß1 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃1 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡φ1 + ß2 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡φ2 + ß3 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃3 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡φ3)²  [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘] 
(1) 

SK – je zdanlivý príkon (kVA), odpovedajúci maximálnemu odberu za 1 hodinu v dobe najväčšieho odberu. 1,1 -
koeficient rezervy na nepredvídateľné zvýšenie príkonu. ß1 až ß3 – koeficienty náročnosti podľa STN 34 1610. 
φ1 až φ3 – fázový posun. P1 – inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku (kW). P2 – inštalovaný výkon 
osvetlenia vnútorných priestorov (kW). P3 – inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia (kW). Koeficient 
náročnosti ß1 elektromotorov mechanizačných prostriedkov býva: 

• pri jednom mechanizačnom prostriedku (s jedným motorom – 0,75, s dvoma a viacerými motormi 
–  0,55), 

• pri väčšom počte mechanizačných prostriedkov (pre stavby murované – 0,25, s oceľovou nosnou 
konštrukciou – 0,4, zo železobetónových prefabrikátov pri použití ľahkých mechanizačných 
prostriedkov – 0,45, ťažkých mechanizačných prostriedkov 0,55), 

• pri použití žeriavov podľa ich využitia – 0,25 až 0,30. 

Koeficienty náročnosti ß2 vnútorného osvetlenia býva 0,70 až 0,90. Koeficienty náročnosti ß3 vonkajšieho 
osvetlenia býva 0,90 až 1,00. Stredná hodnota fázového posunu tgφ vypočítaná z príslušného účinníka cosφ bez 
kompenzácie je udaná v STN 34 1610 pre: 

• žeriavy: cosφ = 0,5; tgφ = 1,73, 
• el. zváracie stroje: cosφ = 0,6; tgφ = 1,32, 
• čerpadlá, ventilátory, motogenerátory: cosφ = 0,8; tgφ = 0,74. 

Informatívny výpočet 

Na informatívny výpočet celkového zdanlivého príkonu potrebného pre stavenisko možno použiť aj zjednodušený 
vzťah, vychádzajúc z predpokladu: 

• cosφ1 = 0,6; tgφ1 = 1,32, 
• cosφ2 = 1,0; tgφ2 = 0, 
• cosφ3 = 1,0; tgφ3 = 0. 

Stredné hodnoty koeficientov ß1 = 0,5; ß2 = 0,8, ß3 = 1,0, po dosadení základného vzorca 1 sa potom dostane 
zjednodušený vzťah: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1,1�(0,5 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃𝑃𝑃3)² + (0,7 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃1)²  [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]    (2) 

Sc – celkový zdanlivý príkon staveniska (kVA). 1,1 – koeficient rezervy na nepredvídateľné zvýšenie príkonu. 
P1 – inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku (kW). P2 – inštalovaný výkon osvetlenia vnútorných 
priestorov (kW). P3 –  inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia  (kW). 0,5; 0,8; 0,7 – koeficienty náročnosti 
elektro mechanizačných prostriedkov. 

Takto vypočítaný potrebný príkon predstavuje požiadavku na zdroj elektrickej energie. Na základe 
vypočítaných hodnôt a zohľadnením napájacieho uzla sa vyhotoví zmluva o dodávke a distribúcií elektrickej 
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energie s dodávateľskou spoločnosťou, ktorá následne vyhotoví prípojné miesto priamo na stavenisku. Toto miesto 
je staveniskovým zdrojom elektriny pre napájanie chodu výrobného procesu. 

Experimentálny návrhu výpočtového príkonu staveniska s nabíjacou stanicou 

Súčasné riešenie výpočtového vzťahu, ako je vidieť z rovníc (1) a (2), nezohľadňuje prípadné navýšenie spotreby 
pre nabíjanie elektrických stavebných vozidiel. Táto zložka môže výrazne vplývať na dimenzovanie staveniskovej 
prípojky. Výkony nabíjačiek na striedavý prúd sú zväčša vo výkonových radoch 3,7 kW; 7 kW; 11 kW, tie sa 
priamo napájajú zo siete. Rýchlo nabíjačky pre jednosmerné nabíjanie elektrických vozidiel majú permanentné 
3fázové napájanie zo siete a v pohotovostnom režime môžu dosahovať výkon 22 kW. 

Pri inštalovaní rýchlo nabíjacej stanice s maximálnym výstupným výkonom 150 kW pri jednosmernom 
nabíjaní vozidla sú definované vstupné parametre v pohotovostnom režime. Vstupné parametre ako požiadavky 
na sieť sú určené výrobcom: permanentné napojenie, napätie 400 V, prúd do 32 A, výkon P4 = 22 kW, účinník 
cosφ4 = 0,95, koeficient náročnosti ß4 = 0,7. 

Po zapracovaní výkonu rýchlo nabíjacej stanice sa získa rozšírený výpočet o premennú P4, viď rovnica (3). 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1,1�(0,5 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃𝑃𝑃3 + 0,7 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃4)² + (0,7 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 0,3 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃4)²  [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘]    (3) 

4 DISKUSIA  

Experimentálny návrh výpočtu príkonu pre stavenisko, ktorý bol doplnený o rýchlonabíjaciu stanicu, je nová 
požiadavka smerom k verejnej sieti. Analýzou možno konštatovať, že doplnený príkon bude mať rozhodujúci 
vplyv pri návrhu elektrického zdroja a je nutné adekvátne reagovať na zvyšujúcu potrebu elektrickej energie. 

Pretože každá stavenisková prevádzka má svoje špecifické nároky na elektroenergetický systém, je veľmi 
náročné odhadovať o koľko zvýši celkový príkon práve nabíjacia stanica. Budú musieť byť zrealizované 
simulačné modely s jasne definovanými okrajovými podmienkami a môžu umožniť zjednodušenie problematiky 
a posúdiť energetickú a finančnú náročnosť. 

Zistenia môžu poskytnúť určité referencie pre vývojárov a investičné spoločnosti, ktoré navrhujú elektrické 
nabíjacie stanice na elimináciu špičkových výkonov pri pohotovostnom režime nabíjania. 

5 ZÁVER 

Plánovanie nasadenia elektrických mechanizmov bez propozície nabíjania bude viesť k neskorším problémom 
s nedostatočnou vstupnou kapacitou elektrickej siete. Pre užívateľov sa musia stanoviť rozdiely v správe vozového 
parku a doplniť chýbajúcu stratégii nabíjacej infraštruktúry, ktorá môže zrýchliť prechod na ekologický variant 
stavebných strojov. 

Práve analýzou výpočtového vzťahu podľa rovnice (1) a (2) sa preukázalo, že rýchlonabíjacia stanica 
s vysokým výkonom v závislosti od typu zariadenia staveniska bude spôsobovať navýšenie požiadavky na zdroj 
elektrickej energie. Vo svete existuje riešenie v podobe inštalácie mobilnej kontajnerovej nabíjačky, ktorá sa 
skladá z obrovskej lítiovej batérie, série invertorov a namontovaných ovládačov. Postupne sa do batérií uskladňuje 
dostatočne množstvo energie, ktoré sa sústredene vo veľkom množstve uvoľní pri nabíjaní. Tak je špičkové 
zaťaženie nabíjačky smerom k sieti eliminované. Zabezpečuje to sústava meničov a elektronických zariadení, 
ktoré podliehajú systémovému manažmentu batérie a tak chráni zariadenie prebitiu a nadmernému vybitiu. 

Batériové systémy na nabíjanie stavebných strojov v Európe sú dodávané napríklad Nórskou spoločnosťou 
EST Boost Charger, Belgickou spoločnosťou Bright alebo Britskou EasyGrid spoločnosťou. Ďalšou nadstavbou 
týchto systémov je získavanie energie práve z obnoviteľných zdrojov, ktoré by boli inštalované či už na streche 
kontajnera alebo v tesnej blízkosti v rámci staveniskovej prevádzky. Takto by bolo možné dosiahnuť vysoký 
stupeň udržateľnosti a prechod na uhlíkovú neutralitu. V súčasnosti sa vedú výskumy a projekty ako zefektívniť 
inštaláciu kompaktného sýstému pre napáajnie staveniska. 
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Abstrakt 
Znečištění ovzduší prachovými částicemi ve městech je způsobeno různými zdroji. Jedním z méně studovaných 
zdrojů je resuspenze částic způsobená větrem. S rostoucí rychlostí větru se částice z povrchu odstraňují. Tyto 
částice způsobují zvýšení celkové koncentrace v ovzduší. Moderní monitorování emisí ve městech umožňuje 
také sledování jemných částic o velikosti 10, 2,5 a 1 µm. Cílem výzkumu je zavedení algoritmu pro automatické 
hledání podmínek resuspenze částic PM10 pro jednotlivá měřená období. Byla použita data naměřená pomocí 
automatického monitorování emisí v třech Brněnských lokalitách v letech 2011, 2016 a 2019. Algoritmus 
zahrnuje filtraci parametrů, stanovení optimálního stupně polynomu, jímž jsou data aproximována a výpočet 
míry resuspenze a implementaci do grafického uživatelského rozhraní. 

Klíčová slova 
Resuspenze, zpracování dat, jemné částice, znečištění ovzduší 

Abstract 
Air pollution by dust particles in cities is caused by various sources. One less studied source is particle 
resuspension caused by wind. As wind speed increases, particles are removed from the surface. These particles 
cause an increase in the total concentration in the air. Modern monitoring of emissions in cities also enables the 
monitoring of fine particles with a size of 10, 2.5 and 1 µm. The aim of the research is to introduce an algorithm 
for automatically searching for resuspension conditions of PM10 particles for individual measurement periods. 
Data measured using automatic emission monitoring in three Brno locations in 2011, 2016 and 2019 were used. 
The algorithm includes parameter filtering, determination of the optimal degree of the polynomial by which the 
data are approximated, and calculation of the resuspension rate and implementation into a graphical user 
interface. 

Keywords 
Resuspension, data processing, fine particles, air pollution  

1 ÚVOD 

Znečištění ovzduší částicemi PM10 je stále problémem ve většině světových metropolí. PM10 je označení pro 
částice s aerodynamickým průměrem menším než 10 mikrometrů. V městském prostředí existuje mnoho zdrojů 
pevných částic. Doprava je jednou z činností s největším podílem emisí. Konkrétně se podílí na celosvětovém 
znečištění částicemi ve městech z 25 % [1]. S rostoucím počtem elektromobilů se pozornost přesouvá od emisí 
výfukových plynů k emisím nevýfukových [2]. Ty již mohou převyšovat emise pevných částic související 
s výfukovými plyny [3]. Tento trend bude v budoucnu jen narůstat. Mezi další zdroje částic ve městech patří 
průmysl, spalování tuhých paliv v domácnostech a přírodní zdroje [1]. Studie [1] poukazuje na vysokou míru 
nejistoty při určování konkrétního zdroje částic. Množství částic, které nelze zařadit mezi tyto zdroje, se pak 
označuje jako "nespecifikované zdroje lidského původu". Resuspenze částic způsobená větrem nepřímo souvisí 
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s lidskou činností. Při tomto procesu jsou již usazené částice větrem odstraňovány z povrchu do ovzduší, jak 
upozorňuje [4]. Existuje několik studií, které ukazují charakteristiky větrem vyvolané resuspenze [4], [5], [6], 
[7], [8]. Kvantifikace je však pokaždé jiná, protože studie vycházejí z různých předpokladů. 

Resuspenze způsobená větrem závisí na mnoha parametrech. Mezi hlavní patří časové aspekty. Počáteční 
počet resuspendovaných částic je výrazně vyšší než počet částic po období vyšší rychlosti větru. To je 
způsobeno tím, že na začátku procesu jsou odstraněny slabě navázané částice [9]. Resuspenze je proces, který 
probíhá během několika sekund. Dalším faktorem ovlivňujícím resuspenzi je vlhkost vzduchu. Vlhkost vzduchu 
může podstatně ovlivnit odlepování částic od povrchu, pokud překročí hodnotu přibližně 60 % [10]. Dostupnost 
resuspendovatelných částic se během dne mění [11]. Celková koncentrace částic ve městě je ovlivněna 
koncentrací pozadí. Tyto faktory by měly být zohledněny při identifikaci resuspenze způsobené větrem 
v údajích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 1 Obecný popis závislosti koncentrace prachových částic na rychlosti větru. 

Koncentrace PM10-2,5 lze rozdělit na dvě složky v závislosti na rychlosti větru, viz Obr. 1. První složka se 
s rostoucí rychlostí větru rozmělňuje. Druhá složka se zvyšuje s rostoucí rychlostí větru [4]. Autoři studie 
předpokládají, že frakce PM10-2,5 může být resuspendována větrem a frakce PM2,5 je větrem zředěna. Frakce 
PM10-2,5 se s rostoucí rychlostí větru ředí stejnou měrou jako frakce PM2,5. Vynesením závislosti PM10-2,5 
na rychlosti větru pak vznikne charakteristická funkce s parabolickým tvarem. 

Jiné studie [6-8], které se zabývaly resuspenzí způsobenou větrem, se zaměřily na frakce PM10-2,5 a PM2,5. 
Předpokládali, že pouze částice PM10-2,5 jsou schopny resuspenze a koncentrace částic PM2,5 klesá s rostoucí 
rychlostí větru. Řada měst však nyní nabízí monitoring PM1. V Brně se tyto částice monitorují od roku 2016. 
Otázkou je, jaké výsledky získáme, pokud částice PM10 rozdělíme na velikostní frakce PM10-2,5, PM2,5-1 
a PM1. Je zásadní rozdíl, zda vítr ve městě zvedá větší nebo menší částice, zejména z hlediska zdravotních rizik. 
Navíc není zřejmé, jaké výsledky získáme, pokud graf vyhodnotíme s ohledem na parametry, které ovlivňují 
resuspenzi. Jedná se o parametry, jako je denní doba, vlhkost a směr větru. Po zohlednění těchto faktorů již 
pravděpodobně není vhodné aproximovat data pomocí paraboly. 

V tomto článku je představen algoritmus pro stanovení míry resuspenze a automatický odhad výše 
popsaných parametrů, při nichž dochází k resuspenzi částic PM10. Algoritmus nástrojeimplementován do 
grafického uživatelského rozhraní (dále GUI), které je určeno k efektivní analýze dat v rámci různých měření. 

2 METODOLOGIE 

Sběr dat 

Data byla získána z automatického emisního monitoringu (AIM) v Brně. AIM v Brně zahrnuje tři měřicí stanice: 

• Svatoplukova. Nachází se v obydlené části města. Měřící zařízení se nachází u čtyřproudé silnice. 
• Výstaviště. Lokalita, která se vyznačuje přítomností důležitého dopravního uzlu. Měřící zařízení 

se nachází na méně frekventované čtyřproudé silnici. 

Pokles koncentrace 
z důvodu míchání 
vzduchu 

Nárůst koncentrace 
způsobený 
resuspenzí 

Rychlost větru [m/s] 
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• Zvonařka. Lokalita, která se v roce 2019 vyznačuje přítomností významné stavební činnosti. Měřící 
zařízení je umístěno na čtyřproudé silnici. 

Data byla měřena po v letech 2011, 2016 a 2019. Frekvence záznamu byla 1 sekunda. Ve výchozím 
nastavení jsou však data převedena na desetiminutové průměry. Mezi měřené veličiny patřily teplota, vlhkost, 
směr a rychlost větru, tlak a koncentrace PM10, PM2,5 a PM1. 

Filtrace dat 

Resuspenze je proces, který neprobíhá za všech podmínek. V některých obdobích dochází ke zvýšení 
koncentrace při zvýšené rychlosti větru. Aby bylo možné z údajů rozpoznat proces resuspenze, musí stanoveny 
předem definované podmínky. Vzhledem k dostupnosti částic v různých denních dobách je proces resuspenze 
časově proměnlivý. Proto byly údaje rozděleny do pěti časových skupin. Ráno od 6.00 do 9.00 hodin, v poledne 
od 10.00 do 13.00 hodin, odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin, večer od 18.00 do 21.00 hodin a v noci od 22.00 
do 5.00 hodin. Tyto časové intervaly se mohou v každé lokalitě lišit o jednu hodinu v závislosti na jejích 
vlastnostech. K určení průběhu resuspenze se obvykle používají hodinové průměry naměřených dat [4,5]. 
K resuspenzi dochází během několika sekund [9], proto byly použity nejkratší dostupné měřené časové intervaly, 
tedy 10 minut. Vlhkost vzduchu nad 60 % může výrazně ovlivnit odlučování částic od povrchu [10]. Proto byla 
použita pouze data s vlhkostí nižší než 60 %. V některých případech lze použít i údaje s vlhkostí pod 50 % 
a 40 %. Důležitým parametrem je také směr větru. Byly použity pouze údaje, které byly naměřeny, když vítr 
foukal z volného prostranství směrem k měřicí stanici. Tím je zajištěno, že data nejsou ovlivněna závětrnými 
větry za budovami. Jednotlivé filtry jsou popsány v Tab.1. 

Tab.1 Zvolené parametry pro filtraci a jejich rozsahy a způsob zadání. 

Parametr Rozsah Zadání 
Směr větru 0–360 Uživatelské 

Vlhkost 0–30, 0–35, 0–40, 0–45, 0–50, 0–55, 0–60 Automatické 
Čas 6–9, 10–13,14–17,18–21,22–5 Automatické 

Rok* 2011, 2016, 2019 Automatické 
*Filtrace roků probíhá podle počtu let, které datový set obsahuje a může být tedy proměnlivý. 

Detekce anomálií 

Pro každou podmínkujsou automaticky detekovány anomálie, které mají potenciál zkreslit křivku aproximující 
data, na základě níž je počítána resuspenze. Jako anomálie je považován bod, který se nachází mimo rozsah 
IQR = Q1−Q2, viz rovnice (1) a (2). 

𝑄𝑄𝑄𝑄1 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 − 3𝜎𝜎𝜎𝜎  (1) 

𝑄𝑄𝑄𝑄2 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 + 3𝜎𝜎𝜎𝜎  (2) 

Stanovení stupně polynomu 

Následně byla data aproximována polynomickým regresním modelem. K tomuto kroku dojde, pokud je splněna 
podmínka, že datový set obsahuje více než 100 bodů po přechozí filtraci. Stupeň polynomu byl následně určen 
metodou křížové validace K-Fold [12], kdy je soubor k-krát dat rozdělen na trénovací a testovací podmnožinu. 
Následně se určí střední kvadratická chyba (RMSE) určující odchylku testovací podmnožiny skutečných dat 
od křivky polynomu. Tento proces byl proveden k-krát a po jeho ukončení byl pro daný stupeň polynomu 
vypočten průměr k hodnot RMSE. Následně byl vybrán polynom s nejnižší výslednou hodnotou RMSE. Stupeň 
polynomu se tedy může lišit pro každý filtrovaný datový set. Hodnota k byla stanovena na 10, což odpovídá 
jejímu standardnímu nastavení napříč obory. 

Výpočet resuspenze 

Na křivkách pak byly určeny lokální extrémy pro následnou analýzu míry resuspenze. Algoritmus následně 
hledá extrémy, při nichž platí, že po lokálním minimu rmin následuje lokální maximum rmax. Zároveň hledá, mezi 
kterou dvojicí extrémů je rozdíl mezi rmax a rmin maximální. Tento rozdíl pak udává stanovenou míru resuspenze 
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směr a rychlost větru, tlak a koncentrace PM10, PM2,5 a PM1. 

Filtrace dat 

Resuspenze je proces, který neprobíhá za všech podmínek. V některých obdobích dochází ke zvýšení 
koncentrace při zvýšené rychlosti větru. Aby bylo možné z údajů rozpoznat proces resuspenze, musí stanoveny 
předem definované podmínky. Vzhledem k dostupnosti částic v různých denních dobách je proces resuspenze 
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vlastnostech. K určení průběhu resuspenze se obvykle používají hodinové průměry naměřených dat [4,5]. 
K resuspenzi dochází během několika sekund [9], proto byly použity nejkratší dostupné měřené časové intervaly, 
tedy 10 minut. Vlhkost vzduchu nad 60 % může výrazně ovlivnit odlučování částic od povrchu [10]. Proto byla 
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a 40 %. Důležitým parametrem je také směr větru. Byly použity pouze údaje, které byly naměřeny, když vítr 
foukal z volného prostranství směrem k měřicí stanici. Tím je zajištěno, že data nejsou ovlivněna závětrnými 
větry za budovami. Jednotlivé filtry jsou popsány v Tab.1. 

Tab.1 Zvolené parametry pro filtraci a jejich rozsahy a způsob zadání. 

Parametr Rozsah Zadání 
Směr větru 0–360 Uživatelské 

Vlhkost 0–30, 0–35, 0–40, 0–45, 0–50, 0–55, 0–60 Automatické 
Čas 6–9, 10–13,14–17,18–21,22–5 Automatické 

Rok* 2011, 2016, 2019 Automatické 
*Filtrace roků probíhá podle počtu let, které datový set obsahuje a může být tedy proměnlivý. 

Detekce anomálií 

Pro každou podmínkujsou automaticky detekovány anomálie, které mají potenciál zkreslit křivku aproximující 
data, na základě níž je počítána resuspenze. Jako anomálie je považován bod, který se nachází mimo rozsah 
IQR = Q1−Q2, viz rovnice (1) a (2). 

𝑄𝑄𝑄𝑄1 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 − 3𝜎𝜎𝜎𝜎  (1) 

𝑄𝑄𝑄𝑄2 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 + 3𝜎𝜎𝜎𝜎  (2) 

Stanovení stupně polynomu 

Následně byla data aproximována polynomickým regresním modelem. K tomuto kroku dojde, pokud je splněna 
podmínka, že datový set obsahuje více než 100 bodů po přechozí filtraci. Stupeň polynomu byl následně určen 
metodou křížové validace K-Fold [12], kdy je soubor k-krát dat rozdělen na trénovací a testovací podmnožinu. 
Následně se určí střední kvadratická chyba (RMSE) určující odchylku testovací podmnožiny skutečných dat 
od křivky polynomu. Tento proces byl proveden k-krát a po jeho ukončení byl pro daný stupeň polynomu 
vypočten průměr k hodnot RMSE. Následně byl vybrán polynom s nejnižší výslednou hodnotou RMSE. Stupeň 
polynomu se tedy může lišit pro každý filtrovaný datový set. Hodnota k byla stanovena na 10, což odpovídá 
jejímu standardnímu nastavení napříč obory. 

Výpočet resuspenze 

Na křivkách pak byly určeny lokální extrémy pro následnou analýzu míry resuspenze. Algoritmus následně 
hledá extrémy, při nichž platí, že po lokálním minimu rmin následuje lokální maximum rmax. Zároveň hledá, mezi 
kterou dvojicí extrémů je rozdíl mezi rmax a rmin maximální. Tento rozdíl pak udává stanovenou míru resuspenze 

   
 

 
 

Ri prodanou iteraci, viz rovnice (3). Pro každou iteraci filtrace je vytvořen graf dané podmínky resuspenze, pro 
zpětnou analýzu uživatelem SW. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚) (3) 

Celková maximální resuspenze Rmax je poté stanovena jako maximální R napříč všemi podmínkami 
(95 datovými sety dle Tab. 1), viz rovnice (4). Po dokončení filtračního procesu je vytvořen výsledný graf pro 
daný rok s vyznačením klíčových lokálních extrémů. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖) (4) 

3 VÝSLEDKY 

Na Obr. 2 je uveden vývojový diagram, který zahrnuje jednotlivé kroky popsané v předchozích podkapitolách od 
filtrace dat až po samotný výpočet resuspenze. 

 

Obr. 2 Algoritmus stanovení resuspenze. 

Výše popsaný algoritmus byl implementován do GUI vyvinutém v programovacím jazyce Python. Na Obr. 3 
je znázorněno okno GUI, které zahrnuje okno pro výběr datového setu dané lokality, automatickou filtraci (tedy 
hledání optimálních podmínek při nichž dochází k maximální resuspenzi) a manuální filtraci, která umožňuje 
ruční nastavení všech filtrů. Grafy zahrnují datové body PM10, polynom PM10 s vyznačením lokálních extrémů 
maximální resuspenze Rmax (červené křížky) a vypočítané polynomy pro další frakce, v případě, že je data set 
zahrnuje. Na dalších frakcích resuspenze počítána není a slouží pouze pro vizuální porovnání, stejně jako 
polynom oxidů dusíku NOx. Současně s grafem křivky je vygenerován graf detekce anomálií. Grafy 
jednotlivých podmínek jsou ukládány pro možnou analýzu a přímo v rámci GUI je možné zobrazit grafy 
s maximální resuspenzí. Výsledky je možné případně odstranit. GUI je zkompilováno do souboru formátu 
„.exe“, které je spustitelné v operačním systému Windows. 

Vstupní parametry zahrnovaly data set "Zvonařka" a rozsah větru 70–250, který přibližně odpovídá proudění 
větru směrem k měřící stanici. Na základě vstupních parametrů byla vypočítána maximální resuspenze částic 
PM10. Výsledky jsou pro všechny roky shrnuty v Tab. 2 a pro rok 2019 znázorněny v GUI na Obr. 3, kde je 
zároveň ukázána ruční filtrace se změnou vlhkosti oproti výsledku automatické filtracena 0–55 % s výslednou 
Rmax51,95μg/m3. 
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Tab.2 Výsledky automatické filtrace pro rozsah směru větru 70-250 ° a datový set "Zvonařka". 

Parametr Rok 2019  Rok 2016 Rok 2011 
Vlhkost [%] 0-50 0–40 0–50 

Stupeň polynomu 2 7 7 
Čas [h] 10-14 15–18 10–14 

Rmax[μg/m3] 81,92 12,81 48,12 
 

 

Obr. 3 Grafické uživatelské rozhraní SW pro automatickou a manuální filtraci dat a hledání podmínek 
resuspenze. 

4 DISKUZE 

Z výsledků automatické filtrace vyplývá, že v dané lokalitě v jednotlivých letech k poměrně výrazné resuspenzi 
docházelo. Nejvyšší hodnota 81,92 μg/m3byla vypočítána pro rok 2019, kde optimální nalezená křivka metodou 
k-Fold odpovídá parabole a ukazuje výrazný narůstající trend koncentrace částic PM10 přibližně od rychlosti 
větru 1,4 m/s. Při úpravě vlhkosti ruční filtrací na 0–55 % výrazně narostl počet datových bodů a počátek 
resuspenze se posunul přibližně na hodnotu rychlosti větru 2,1 m/s z důvodu náročnějšího oddělování částic od 
povrchu. 

5 ZÁVĚR 

Předložený článek se zabývá problematikou resuspenze částic PM10 vlivem větru v městském prostředí s cílem 
automatizace hledání podmínek, při nichž k resuspenzi dochází nejvíce. Výrazným činitelem znečištění 
městského ovzduší je doprava. Byla realizována celkem 3 měření v Brně v blízkosti čtyřproudových silnic 
v letech 2011, 2016 a 2019. Následně byl navržen algoritmus pro analýzu těchto dat s následnou implementací 
do GUI, pro vyšší efektivitu analytické činnosti. Algoritmem je možné filtrovat a analyzovat efektivně velký 
objem dat, bez nutnosti ručního hledání optimálních podmínek resuspenze a datové analýzy (zejména hledání 
vhodného stupně polynomu). Výsledek by měl výrazně usnadnit současnou a budoucí vědeckou práci v rámci 
této problematiky. 
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resuspenze se posunul přibližně na hodnotu rychlosti větru 2,1 m/s z důvodu náročnějšího oddělování částic od 
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Abstrakt 
Zelená infrastruktura je pojem, který na jednu stranu každý zná, na druhou stranu nebyl dlouhou dobu 
legislativně ukotven. Zelená infrastruktura má v každé jednotlivé zemi trochu jiný význam a chápání. Zelená, 
zeleno-modrá, modro-zelená, zeleno-modro-šedá – to všechno se ve světě venku objevuje, ale co je tedy 
správně? Zelená infrastruktura v obecné míře znamená všechny prvky zeleně, které se v sídlech objevují. 
Zeleno-modrá infrastruktura k tomuto přidává i vodní prvky. Přístupy k tomuto jevu jsou však v zemích 
evropské unie velmi rozdílné, a to ovlivňuje i míru ochrany krajiny a prvků, které se v ní nacházejí. 

Klíčová slova 
Zelená infrastruktura, zeleň, krajina, sídla, ekosystémové služby 

Abstract 
Green infrastructure is a concept that, on the one hand, everyone knows, on the other hand, it has not been 
anchored in legislation for a long time. Green infrastructure has a slightly different meaning and understanding 
in each individual country. Green, green-blue, blue-green, green-blue-grey - all these appear in the world 
outside, but what is right? Green infrastructure generally means all green elements that appear in settlements. 
The green-blue infrastructure also adds water elements to this. However, the approaches to this phenomenon are 
very different in the countries of the European Union, and this also affects the degree of protection of the 
landscape and the elements found in it. 

Key words 
Green infrastructure, greenery, landscape, settlements, ecosystem services 

1 ÚVOD 

Práce řeší rozdílné chápání a přístupy k problematice zelené infrastruktury nejenom v České republice, ale také 
v zahraničí. Zelená infrastruktura je pojem, který se začal řešit až v několika posledních letech, kdy především 
okolo roku 2015 byl tématem hned několika konferencí a jednání. To, že se o zelené infrastruktuře začalo 
mnohem více mluvit bylo způsobeno také znásobením důsledků změny klimatu, která se po letech několika 
povodní začala projevovat především extrémními letními teplotami, minimem srážek a tím způsobeným suchem. 

Chápání zelené infrastruktury a především rozdíly, které jsou nejenom mezi odborníky v rámci 
České republiky, ale i v zahraničí je tématem tohoto článku. Na to však navazuje také složitá otázka právního 
systému, neboť pokud bychom se snažili definovat zelenou infrastrukturu, bylo by to jen z hlediska obecných 
znalostí, nikoliv z opory v zákonech či vyhláškách. 

Důležité je si však uvědomit i to, že zelená infrastruktura je všude kolem nás. Ve veřejném prostoru může 
vznikat mylný dojem, že pokud se zabýváme a řešíme zelenou infrastrukturu, řešíme tím všechnu zeleň, která se 
ve městech objevuje. To je ale jen část celku, neboť zelená infrastruktura jsou i jednotlivé prvky tvořící celek, 
tedy krajinu. A krajina je nedílnou součástí každého života. 

Krajina je však pouze součástí většího celku, kterým je celkové prostředí, ve kterém žijeme, tedy životní 
prostředí, které chceme chránit. A když se chceme vrátit zpátky k pojmu krajina, tak je nutné si uvědomit, že 
přírodní "čistá" krajina již neexistuje a všude se setkáváme s krajinou kulturní. Kulturní krajina je definována 
Výborem pro světové dědictví jako kombinované dílo přírody a člověka, které je dokladem vývoje lidské 
společnosti a sídel v průběhu historie, pod vlivem fyzikálních omezení anebo příležitostí daných jejich přírodním 
prostředím a vlivem postupných společenských, ekonomických a kulturních vlivů, jak vnitřních, tak vnějších [1]. 
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Abstrakt 
Zelená infrastruktura je pojem, který na jednu stranu každý zná, na druhou stranu nebyl dlouhou dobu 
legislativně ukotven. Zelená infrastruktura má v každé jednotlivé zemi trochu jiný význam a chápání. Zelená, 
zeleno-modrá, modro-zelená, zeleno-modro-šedá – to všechno se ve světě venku objevuje, ale co je tedy 
správně? Zelená infrastruktura v obecné míře znamená všechny prvky zeleně, které se v sídlech objevují. 
Zeleno-modrá infrastruktura k tomuto přidává i vodní prvky. Přístupy k tomuto jevu jsou však v zemích 
evropské unie velmi rozdílné, a to ovlivňuje i míru ochrany krajiny a prvků, které se v ní nacházejí. 
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1 ÚVOD 

Práce řeší rozdílné chápání a přístupy k problematice zelené infrastruktury nejenom v České republice, ale také 
v zahraničí. Zelená infrastruktura je pojem, který se začal řešit až v několika posledních letech, kdy především 
okolo roku 2015 byl tématem hned několika konferencí a jednání. To, že se o zelené infrastruktuře začalo 
mnohem více mluvit bylo způsobeno také znásobením důsledků změny klimatu, která se po letech několika 
povodní začala projevovat především extrémními letními teplotami, minimem srážek a tím způsobeným suchem. 

Chápání zelené infrastruktury a především rozdíly, které jsou nejenom mezi odborníky v rámci 
České republiky, ale i v zahraničí je tématem tohoto článku. Na to však navazuje také složitá otázka právního 
systému, neboť pokud bychom se snažili definovat zelenou infrastrukturu, bylo by to jen z hlediska obecných 
znalostí, nikoliv z opory v zákonech či vyhláškách. 

Důležité je si však uvědomit i to, že zelená infrastruktura je všude kolem nás. Ve veřejném prostoru může 
vznikat mylný dojem, že pokud se zabýváme a řešíme zelenou infrastrukturu, řešíme tím všechnu zeleň, která se 
ve městech objevuje. To je ale jen část celku, neboť zelená infrastruktura jsou i jednotlivé prvky tvořící celek, 
tedy krajinu. A krajina je nedílnou součástí každého života. 

Krajina je však pouze součástí většího celku, kterým je celkové prostředí, ve kterém žijeme, tedy životní 
prostředí, které chceme chránit. A když se chceme vrátit zpátky k pojmu krajina, tak je nutné si uvědomit, že 
přírodní "čistá" krajina již neexistuje a všude se setkáváme s krajinou kulturní. Kulturní krajina je definována 
Výborem pro světové dědictví jako kombinované dílo přírody a člověka, které je dokladem vývoje lidské 
společnosti a sídel v průběhu historie, pod vlivem fyzikálních omezení anebo příležitostí daných jejich přírodním 
prostředím a vlivem postupných společenských, ekonomických a kulturních vlivů, jak vnitřních, tak vnějších [1]. 

   
 

 
 

Dále krajina znamená část území, tak jak je vnímána lidmi, jejíž charakter je výsledkem činnosti 
a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů (dle článku 1, písmena a) Úmluvy Rady Evropy 
o krajině) [2]. 

V České republice se nacházejí všechny čtyři kategorie kulturní krajiny – lesohospodářská (lesní plantáže), 
zemědělská (pole, louky, pastviny, sady a vinice), těžební (povrchové a hlubinné doly) a sídelní (města 
a vesnice). Krajina na našem území od 18. století, tedy od doby průmyslové revoluce, výrazně změnila svůj 
charakter, a už jen velmi těžko hledáme pozůstatky podoby středověkého hospodaření. Krajinu kolem sebe 
vnímáme jako něco přirozeného a běžného, ale její labilnost ke snadnému zničení si uvědomuje jen málokdo. 
To, že krajina už není čistě přírodní znamená to, že kdekoliv na planetě bychom narazili na krajinu, tak již byla 
ovlivněna působením člověka, neboť vlivem člověka se již znečistil vzduch, voda i země, ve které prvky zelené 
infrastruktury rostou. Proto se i krajina tomuto přizpůsobuje, ale celkově stále probíhá ona naznačovaná změna 
klimatu. 

Z lidského pohledu však můžeme krajinu vnímat velice jednoduše, jako další část souše, která má určitou 
hranici (tedy většinou jde tato hranice vidět) a dále disponuje středem, tedy částí krajiny, která má již svou 
homogenitu v rámci konkrétního místa a ta se projevuje určitým typickým rázem - krajinným rázem. Známe 
čtyři základní části krajiny. Těmi nejdůležitějšími jsou beze sporu biocentra a biokoridory doplněné hranicemi. 
Kromě této půdorysní stopy je však důležitá také stopa vertikální a to, že i krajina má svá patra [3]. 

Krajina však není pouze systémem, ve které hlavní roli hraje příroda a přírodní prvky (kopce, údolí, lesy, 
solitérní stromy, aleje, meze, louky, pastviny, pole, potoky, říčky, řeky, rybníky a jezera), ale objevují se zde 
i technická díla, která jsou výrazem dnešní doby, která svou existencí mohou kvalitu krajiny obohacovat. Jedná 
se tak o kulturní dominanty, které se stávají symbolem kraje a města, stávají se orientačním bodem, znakem 
jedinečnosti daného místa a krajinného rázu a prvkem spoluvytvářející estetickou hodnotu krajiny. Příkladem 
takového technického díla je bezesporu vysílač s horským hotelem na Ještědu, kdy dotváří krajinu, stává se jejím 
symbolem a pozitivně ovlivňuje široké okolí [1]. 

Zpátky však od krajiny jako celku k zelené infrastruktuře. Ta totiž, jelikož byla vyzdvihována především 
v rámci diskuze o městech a začlenění do veřejných prostor plní jednu velmi významnou roli. Nabízí své 
ekosystémové služby (viz Obr. 1), které přinášejí řadu benefitů pro společnost. Jejich základní charakteristikou 
je, že si zachovávají spojení se základními ekosystémovými funkcemi, procesy a strukturami, které je generují. 
Člení se na zásobovací služby, regulační a udržovací služby a kulturní služby. Mezi tyto benefity tak může patřit 
zejména zadržování vody, ochlazování prostředí, zlepšování kvality ovzduší, regulace kvality vody, zmírňování 
přírodních dopadů, ukládání uhlíku v biomase, akumulace vody či možnost sběru potravin či materiálů [4]. 

 

Obr. 1 Příklady regulačních urbánních ekosystémových služeb (podle C/O City, 2014) [4]. 

2 METODOLOGIE 

Aby bylo možné tedy pochopit, jaké jsou rozdíly v chápání zelené infrastruktury, je nutné si projít některé 
definice, které jsou aktuálně platné na různých úrovních. Toto pochopení je jiné z hlediska evropské unie, jiné 
z hlediska České republiky, jiné z hlediska Ameriky či Asie. Vždy mají však mnoho společného a jedná se tak 
spíše o rozdíly v terminologii než přímo v tom, co si kdo pod tímto pojmem představuje. 

Zelená infrastruktura má hned několik svých definic s drobnými odchylkami. Dle Evropské komise je zelená 
infrastruktura strategicky plánovaná síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními 
rysy, jež byla navržena a je řízena s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. Zahrnuje zelené 
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plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky ve venkovských i městských 
oblastech. Rozvoj zelené (a modré) infrastruktury je předpokladem podpory ekosystémově založených přístupů 
k adaptacím na klimatické změny. Zelená infrastruktura vychází z předpokladu, že ochrana a zlepšování stavu 
přírody a přírodních procesů ve městech, stejně jako četné přínosy, jež příroda dává lidské společnosti, musí být 
vědomě začleněny do územního plánování a rozvoje [5]. 

Je tak osvědčeným nástrojem poskytování ekologických, hospodářských a sociálních přínosů v součinnosti 
s přírodou. Pomáhá společnosti pochopit hodnotu přínosů, které nám příroda přináší a poskytuje, a tak i zvyšovat 
investice do toho, aby se tento potenciál benefitů zvyšoval. Díky vybudování a udržování zelené infrastruktury 
nejenom ve městech se můžeme vyhnout budování technické infrastruktury, která je mnohem nákladnější 
a musíme vynakládat velké úsilí o to, aby plnila svůj účel. Zelená infrastruktura toto dokáže mnohem levněji, ale 
také problematiku řeší komplexněji a kontinuálněji. Má tak v porovnání s touto šedou infrastrukturou četné 
výhody [5]. 

Na úrovni Evropské unie je však i další dokument, který výrazně ovlivňuje evropské dění a v návaznosti 
na to i to světové. Jedná se o dokument Green Deal, tedy Zelená dohoda pro Evropu. Ten říká, že ekosystémy 
nám poskytují nezbytné služby, jako jsou potraviny, pitná voda a čistý vzduch či přístřeší. Zmírňují přírodní 
katastrofy, omezují výskyt škůdců a chorob a pomáhají regulovat klima. EU však nesplňuje některé ze svých 
nejdůležitějších environmentálních cílů pro rok 2020, jako např. aičijské cíle přijaté v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti. EU a její globální partneři musí zastavit úbytek biologické rozmanitosti. Již teď je 
konstatován celosvětový úbytek biologické rozmanitosti, jenž je zejména důsledkem změn způsobu využívání 
půdy a moří, přímého využívání přírodních zdrojů a změny klimatu, která je třetí nejdůležitější příčinou úbytku 
biologické rozmanitosti [6]. 

Dále specifikuje, že strategie v oblasti biologické rozmanitosti určí konkrétní opatření k dosažení těchto cílů. 
Mohly by zahrnovat kvantifikované cíle, které vycházejí ze sítě Natura 2000, např. rozšiřování plochy chráněné 
půdy a mořských oblastí vykazujících vysokou mírou biologické rozmanitosti. Členské státy by rovněž měly 
posílit přeshraniční spolupráci s cílem účinněji chránit a obnovovat oblasti, které jsou součástí sítě Natura 2000. 
Součástí strategie v oblasti biologické rozmanitosti budou návrhy na evropská zelená města a zvyšování 
biologické rozmanitosti v městských oblastech [6]. 

Posledním příkladem, jak pohlížet na zelenou infrastrukturu z evropského pohledu je materiál, který vznikl 
z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj, programu Interreg Central Europe. Ten definuje, že zelená 
infrastruktura je přístup, který spojuje jak potřebu strategického plánování zelených a otevřených prostor, tak 
vědu o ekosystémových službách. Podporuje multifunkční povahu prostoru a benefity, které odpovídající 
přístupy managementu mohou zajistit. Uznává potřebu plánovaného využívání krajiny pro konkrétní účely, 
např. zemědělství, ochranu a rozvoj přírody, ale také nabízí nástroje a metody pro identifikaci potřeb a možností 
ke zlepšení životního prostředí a jeho funkcí [7]. 

Když se vrátíme do úrovně České republiky, tím nejdůležitějším předpisem, který stanovuje definici bude 
zákon. Konkrétně dle § 10, odstavce 1, písmena c) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon je zelená 
infrastruktura plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření 
s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně 
podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; součástí zelené infrastruktury je také územní 
systém ekologické stability krajiny [8]. 

To potvrzuje i výzkum Technologické agentury ČR, který uvádí, že zelená infrastruktura je sítí ploch  
a jiných prvků přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují plnění široké škály 
ekosystémových služeb. Síť je tvořena prvky vegetačními, vodními a pro hospodaření s vodou, které se dle 
významu dělí na nosné a podpůrné. Síť je součástí urbanizovaného i neurbanizovaného území a je převážně 
spojitá. Územní plánování vymezuje nosné a zohledňuje podpůrné prvky zelené infrastruktury s cílem vytvářet 
územní podmínky pro její uchování, obnovu či doplnění. Nosné prvky jsou zpravidla nositeli veřejných zájmů, 
chráněných zvláštními právními předpisy. Územní systém ekologické stability krajiny je součástí zelené 
infrastruktury [9]. 

Poněkud odlišně však na problematiku nahlížejí Olomoucké stavební standardy, kde modro-zelená 
infrastruktura představuje environmentální urbánní infrastrukturu, jejíž součástí jsou citlivá volba městské 
vegetace spolu s důmyslnými hydrologickými prvky městského systému odvodnění. Modro-zelená infrastruktura 
stojí na základech hospodaření s dešťovými vodami, pouze více zdůrazňuje roli zeleně, jako klíčového nástroje 
k ochraně měst před dopady teplého počasí beze srážek. Zeleň v tomto ohledu již nehraje ve městě roli 
estetickou nebo biotopu, ale plní roli klimatizace. Tento přínos je třeba pojmenovat, změřit, vyhodnotit, dát mu 
měřítko, výrobnost a konkrétní podobu prostřednictvím různých typů zeleně [10]. 

Metodicky bylo tedy nutné přistoupit k rozsáhlé rešerši materiálů zabývající se problematikou a konkretizací 
pojmu související se zelenou infrastrukturou, zeleno-modrou infrastrukturou, modro-zelenou infrastrukturou 
a modrou infrastrukturou. Tento názorový střet, jak pojem ujednotit však stále není dořešen a stále se setkáváme 
se všemi těmito formami. 
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3 VÝSLEDKY 

Jak tedy uchopit tuto problematiku? Lze pojem sjednotit tak, aby byl používán "správně" a nebyl tříštěn 
do několika forem? Z rešerše vyplynulo, že tak jak bylo v úvodu článku zmíněno, že se problematika začala 
v České republice více řešit okolo roku 2015, tak v evropském prostoru to bylo o několik let dříve a začaly 
vznikat velmi důležité a zásadní materiály, které shrnovaly přístup, jak lze zelenou infrastrukturu definovat a co 
vlastně obsahuje. 

Tím se však dostáváme také k tomu, že evropské dokumenty mluví jednotně o pojmu ZELENÁ 
INFRASTRUKTURA. Nikde se neobjevuje sousloví zeleno-modrá či modro-zelená. Pojem není zbytečně 
tříštěn, ale obsahuje jak problematiku zeleně, tak problematiku vodních ploch. Stále je to však srozumitelné  
a jednoduché na další použití a práci s tímto spojenou. 

Pokud se podíváme na pojem v České republice, jsme na úplně rozdílné straně. Pojem zde byl používán 
různě, v žádném dokumentu nebyl legislativně ukotven, a tudíž i používání bylo na jednotlivých institucích 
a odborných spolcích. Zatímco jeden se na věc díval jako na zeleno-modrou infrastrukturu, druhý témuž říkal 
modro-zelená infrastruktura. Tím však nebylo určeno, že by prvky zeleně, nebo vodních ploch byly důležitější 
než druhé. Vznikala zde určitá bariéra, i když všichni mluvili o tomtéž. Občas zazněl i pojem zeleno-modro-šedá 
infrastruktura, kdy bylo zmiňováno vše, co se ve městě nachází a toto barevné schéma určovalo, co je dobré a co 
špatné. I dnes vnímáme šedou infrastrukturu, tedy tu technickou jako určitě potřebnou a důležitou, ale zároveň tu 
špatnou, neboť hyzdí ve velké míře naše prostředí, vytváří bariéry, znečišťuje a další negativní souvislosti. 
Zatímco ta zelená a modrá infrastruktura prostředí napravuje, propojuje společnost a vytváří nová místa pro 
setkávání a má další pozitivní benefity. Zatím nám však nedokáže vyrábět tolik potřebnou energii, přepravovat 
nás z místa na místo a umožňovat nám využívat vystavěné prostředí bez dalších vymožeností. Je to prvek, který 
nám toto prostředí zpříjemňuje, vytváří potenciál pro zlepšení a změny a navrací naše myšlenky opět blíže 
přírodě. Jedno bez druhého nefunguje. 

Rozdíly v chápání pojmu se však změnili po závaznosti nového stavebního zákona, tedy zákona 
č. 283/2021 Sb., který zavedl definici ZELENÉ INFRASTRUKTURY, a tedy sjednotil evropský i český rámec. 
Což je samozřejmě dobře a je to důležité, i když jde pouze o technikálii. Tímto krokem se pojem zelená 
infrastruktura může implementovat a jednotně vykládat i v rámci dalších celostátních dokumentů a strategií jako 
je Politika územního rozvoje České republiky či Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České 
republiky. 

4 DISKUZE 

A proč se dospělo, že jednotlivé prvky okolo nás, které mají svůj název, se budou obecně nějak odborně 
nazývat? Opravdu se dá mluvit o zeleni jako infrastruktuře? Vychází to opět z definice zákona č. 283/2021. 
Veřejná infrastruktura jsou pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě. Tato veřejná potřeba je velice 
důležitá a naplňují ji všechny dále uvedené typy infrastruktur. Ať už je to dopravní infrastruktura, technická 
infrastruktura, zelená infrastruktura, občanské vybavení i veřejná prostranství [8]. 

Barevné označení jednotlivých typů na ŠEDOU - tedy tu, která je vystavena člověkem a sdružuje jak 
dopravní a technickou infrastrukturu, tak občanské vybavení a veškerou výstavbu, ZELENOU - tedy prvky 
zeleně a plochy vegetace přírodního a polopřírodního charakteru včetně územního systému ekologické stability, 
a MODROU - tedy plochy vodních prvků a plochy pro hospodaření s vodou, je velice jednoduché a užitečné 
i pro laickou veřejnost. Již pouhým okem bez znalosti výčtu těchto prvků dokážou jednotlivé objekty a prvky 
zařadit a všichni mají představu o tom, co je obsahem diskuze. Spojení modré a zelené pod jednotný pojem 
zelená infrastruktura nijak nedeformuje tuto představivost, neboť vše, co je "živé a přírodní" je zelená 
infrastruktura a vše co je "neživé a vytvořené člověkem" je šedá infrastruktura. 

5 ZÁVĚR 

Článek poukazuje na jeden ze současných fenoménů a aktuální každodenní problematiku, a to zelenou 
infrastrukturu. Pojem, který je na jednu stranu jeden z velice základních a pochopitelných, na druhé straně velice 
variabilních s velkou škálou různých podvariant. Pohled na rozdílné chápání u nás a ve světě, konkrétně 
v Evropské unii, která nám, co se týká legislativních požadavků předkládá postupně různé věci k implementaci 
a zapojení i do našeho právního řádu. 
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To, že na začátku i když všechny varianty pojmu zelená infrastruktura byly podobné, ale v maličkostech se 
lišily, ne vždy bylo obsaženo vše důležité i to, že každá země má svůj systém toho, jak nejen v územním 
plánování chrání ekosystémy a chráněná území. 

V současné době je tedy problematika pojmu sjednocena a rozdíly v chápání pojmu by měly být smazány. 
I když jen papírově a stále se v odborných kruzích a konferencích a přednáškách budeme setkávat i s jeho 
předchozími, pro někoho možná více pochopitelnějšími variantami. Důležité však je, že je legislativně definován 
a neměly by tak nastávat spory, co je vlastně myšleno, neboť se každý může odvolat na "správný" zdroj, tedy 
zákon. 

Zelenou infrastrukturu je tedy nutné ochraňovat, podporovat a využívat, jelikož život společnosti jako celku 
i kvalitu života každého z nás zlepšuje a zvyšuje a je nepostradatelnou součástí světa. To bylo vidět i v rámci 
světové pandemie covidu, kdy v rámci covidových opatření nejenom společnost v České republice ale kdekoliv 
na světě vyhledávala tyto prvky zelené infrastruktury ve městech i v rámci krajiny a cítila se tam bezpečněji, 
uvolněněji a trochu více v klidu. Je až neuvěřitelné, co tak všední a obyčejná věc jako strom, alej, trávník, potok, 
jezírko a spoustu dalšího dokáže. 
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Abstrakt 
Samozhutniteľný betón (SCC) je výnimočný schopnosťou samozhutnenia svojej štruktúry pôsobením vlastnej 
hmotnosti. Nahradením bežného kameniva ťažkým, získava SCC schopnosť pohlcovať ionizujúce žiarenie. 
Prídavkom vlákien vzniká typ betónu, ktorý v závislosti od pridaných vlákien, nadobúda špecifické reologické 
vlastnosti a pevnostné charakteristiky. V danej práci bolo z reologického hľadiska zoptimalizovaných 8 zmesí 
ťažkých samozhutniteľných vláknobetónov. Reologické vlastnosti zodpovedajúce požiadavkám EFNARC, boli 
dosiahnuté zmenami koncentrácie plastifikačných a stabilizačných prísad. Výsledky získané na základe 
parametrov – času T200, priemeru rozliatia a času prechodu zmesi cez V – lievik, poukazujú na vplyv objemovej 
hmotnosti kameniva, typu vlákien, ich dĺžky a orientácie. 

Kľúčové slová 
Ťažký betón, oceľové mikrovlákna, polypropylénové vlákna, uhlíkové nanotrubice, plastifikačné prísady 

Abstract 
Self-compacting concrete (SCC) is special in its ability to self-compact its structure by the influence of its own 
weight. By substituting heavy aggregate for normal aggregate, SCC obtains the ability to absorb ionizing radiation. 
The addition of fibres results in a type of concrete which, depending on the fibres added, acquires specific 
rheological properties and strength characteristics. In the present work, 8 mixtures of heavy self-compacting fibre 
concretes were optimized from the rheological point of view. The rheological properties according to EFNARC 
requirements, were achieved by varying the concentration of plasticizing and stabilizing additives. The results 
obtained on the basis of the parameters - T200 time, spill diameter and mix transit time through the V - funnel, 
demonstrate the influence of aggregate bulk density, fibre type, length and orientation. 

Keywords 
Heavyweight concrete, steel microfibers, polypropylene fibres, carbon nanotubes, plasticising admixtures 

1 ÚVOD 

Samozhutniteľné betóny predstavujú moderný stavebný materiál so špecifickými vlastnosťami. Okrem schopnosti 
samozhutnenia, disponujú reologickými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na použitie v konštrukciách, 
v ktorých sa vyžaduje dobrá zatekavosť, priechodnosť cez husto vystužené priestory, odolnosť voči segregácii 
zložiek či čerpateľnosť [1], [2].  Z tohoto dôvodu sú neodmysliteľnou súčasťou SCC plastifikačné prísady, 
resp. prísady redukujúce dávku zámesovej vody. Ovplyvňujú tokové vlastnosti čerstvého betónu a  fyzikálno-
chemické vlastnosti zatvrdnutého betónu. Čerstvé betónové zmesi pozostávajú z nízkoviskóznej kvapaliny (vody) 
a relatívne ťažkých častíc (spojivo, plnivo), ktoré si po ukončení miešania nezachovávajú rovnorodosť. 
Dochádza k odlučovaniu jednotlivých fáz a prieniku vody na povrch zmesi. Plastifikačné prísady zabezpečujú 
nemennosť konzistencie a umožňujú zníženie vodného súčiniteľa, čo sa prejaví pozitívnym vplyvom na pevnosť 
zatvrdnutého betónu [3].  
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Samozhutniteľné ťažké betóny (z angl. Heavyweight Self-Compacting Concretes – HWSCC) predstavujú 
kompozity s vlastnosťami SCC, ktoré sú zároveň definované objemovou hmotnosťou vyššou ako 2 600 kg·m-3. 

V tomto type betónu sa využíva prírodné alebo syntetické ťažké  kamenivo s objemovou hmotnosťou 
vyššou než 3 000 kg·m-3. Príkladom prírodných ťažkých kamenív sú baryt, magnetit a hematit [4]. Medzi 
syntetické ťažké plnivá sa radia oceľové [5] a olovené odliatky [6], či ferofosfor [7]. Vlastnosťou ťažkých betónov, 
ktorá predurčuje ich použitie, je koncentrácia vysokej hmotnosti v malom objeme. Príkladom ich využitia sú 
protizávažia výťahov, rôznych zdvíhacích zariadení alebo mostov [8]. Ťažké kamenivo zároveň svojimi 
vlastnosťami výrazne prispieva k tieneniu ionizujúceho žiarenia v priestoroch jadrových elektrární a v úložných 
priestoroch rádioaktívneho odpadu (RAO) [9], [10]. V týchto priestoroch sú tieniace betóny vystavené okrem 
vysokých teplôt, najmä γ-žiareniu a  fotónovému žiareniu s energiou do cca 20 MeV. Prítomný je aj pomerne 
vysoký podiel ionizujúceho a neutrónového žiarenia. Podstatným aspektom pri tienení zdrojov ionizujúceho 
žiarenia je jeho rovnomerné tienenie materiálom. V prípade  HWSCC má ťažké kamenivo sklon k segregácii. 
Z tohoto dôvodu je odporúčané dbať na  výber vhodnej technológie výroby daných konštrukcií a voľbu 
vyhovujúcej metódy kontroly v priebehu výstavby [11], [12]. 

Samozhutniteľné ťažké vláknobetóny (Fibre-Reinforced Heavyweight Self-Compacting 
Concretes – FRHWSCC) sú novým materiálom. Predstavujú kombináciu vlastností samozhutniteľných betónov 
(samozhutniteľnosť, zatekavosť, vysoká pevnosť), ťažkých betónov (vysoká objemová hmotnosť, tieniace 
schopnosti) a prídavok vlákien z nich vytvára materiál, ktorý je v porovnaní s kompozitmi bez vlákien odolnejší 
v ťahu. Pevnosť v ťahu pri ohybe bežne dosahuje oproti pevnosti v tlaku zhruba desaťkrát nižšie hodnoty. Betón 
je teda pevný, no krehký materiál. Krehkosť je možné ovplyvniť prídavkom vlákien, čím vzniká cementový 
kompozit s rozptýlenou výstužou. Medzi faktory vplývajúce na vlastnosti vláknobetónových cementových 
kompozitov patrí materiál, z ktorého sú vlákna vyrobené, pomer strán, dĺžka, pružnosť a ich obsah v betónovej 
zmesi [13], [14]. 

Motiváciou pre výskum, ktorého úvodná časť je uvedená v predloženom článku, je vývoj samozhutniteľných 
ťažkých vláknobetónov s potenciálnym využitím v úložiskách RAO. V súčasnosti sa v Slovenskom republikovom 
úložisku jadrového odpadu v Mochovciach nachádza 6 498 vláknobetónových kontajnerov s nízko a stredne 
aktívnym RAO, avšak z dôvodu predčasného odstavenia dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských 
Bohuniciach, vzniká dopyt po navýšení úložných kapacít, ktoré aktuálne predstavujú 10 800 kontajnerov [15]. 

K prvotným predpokladom pre dosiahnutie cieľa, na ktorý je zameraná prezentovaná práca, patrí optimalizácia 
reologických parametrov vzoriek čerstvých betónových zmesí, tak, aby splnili podmienky samozhutniteľnosti, 
ktoré sú dané Európskou smernicou pre samozhutniteľný betón. Samozhutniteľnosť a zároveň dosiahnutie 
rovnomernej konzistencie zmesi bez výskytu segregácie zŕn kameniva je zabezpečené optimálnou krivkou 
zrnitosti kameniva a použitím kameniva s maximálnym priemerom zrna 2 mm, ide teda o jemnozrnné betóny [16].  
Reologické parametre boli optimalizované na základe dosiahnutého priemeru rozliatia kužeľa, stanovenia 
času T200 a skúšky V-lievikom. 

Faktormi ovplyvňujúcimi správanie zmesí boli vodný súčiniteľ (v/c = 0,42), prídavok vlákien a koncentrácia 
plastifikačných prísad spolu so stabilizačnou prísadou. Pôvodný návrh zmesí vznikol na základe predchádzajúcich 
experimentov na Ústave stavebníctva a architektúry, SAV [16]. V zmesiach boli použité cement nahrádzajúce 
spojivové materiály ako granulovaná vysokopecná troska, jemne mletý vápenec a metakaolín. Predmetom 
optimalizácie tokových vlastností zmesí bolo zachovanie pôvodných pomerov zložiek a vodného súčiniteľa, za 
súčasnej zmeny množstva pridávaných plastifikačných a jednej stabilizačnej prísady. 

Princípom pôsobenia plastifikačných prísad, tzv. hyperplastifikátorov na báze polykarboxyléteru, použitých 
v sledovaných zmesiach, je elektrostaticko-stérická dispergácia zŕn cementu. Molekuly polykarboxyléteru 
s dlhými postrannými reťazcami vytvárajú na povrchu zrń cementu stérickú prekážku, čím dochádza k ich 
oddeleniu a dispergačnému efektu. Vo všeobecnosti je pri použití hyperplastifikátorov možné dosiahnuť až 30 % 
úbytok zámesovej vody [8]. 

2 METODOLÓGIA 

Metódy a hodnotiace parametre reologických vlastností čerstvých zmesí (Rozliatie kužeľa, stanovenie času T200; 
Stanovenie viskozity a vyplňovacej schopnosti), boli zvolené na základe Európskej smernice pre samozhutniteľný 
betón [2]. V prípade oboch metód bola zvolená ich "mini" verzia z dôvodu vysokého počtu opakovaných 
experimentov. Z hľadiska reologických parametrov bolo optimalizovaných 8 zmesí ťažkých samozhutniteľných 
betónov s využitím cement nahrádzajúcich prímesí (vysokopecná granulovaná troska, jemne mletý 
vápenec a metakaolín). Prehľad o zložení zmesí je uvedený v Tab. 1. V 4 pripravených zmesiach bolo použité 
barytové kamenivo (ozn. B) s pomerom zložiek 1 : 3,25 : 0,42. Z týchto zmesí predstavovala 1 zmes referenčnú 
vzorku, teda neobsahovala prídavok vlákien. Ďalšie 3 zmesi obsahovali jednotlivo vlákna 
polypropylénové (zmes B-PP), uhlíkové ( zmes B-CNT)  a oceľové (zmes B-S). Analogicky boli pripravené 
ostatné 4 zmesi s obsahom magnetitového kameniva (ozn. M). Pomer zložiek v týchto zmesiach bol 1 : 3,8 : 0,42. 
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Použité frakcie oboch typov kamenív s maximálnym priemerom zrna 2 mm, sú uvedené v Tab. 3. Obsah 
polypropylénových a uhlíkových vlákien v oboch typoch zmesí predstavoval 0,5 obj. % a obsah oceľových 
vlákien 2 obj. %. 

Použité materiály 

Spojivová zmes: 

• Vysokopevnostný portlandský cement SupraCEM 42,5 R (CEMMAC, a. s., Slovenská republika), 
• Jemne mletý vápenec (Calmit, spol. s r. o., Slovenská republika), 
• Granulovaná vysokopecná troska (Kotouč Štramberk, spol. s r.o., Česká republika), 
• Metakaolín L05 Mefisto (České lupkové závody, a. s., Česká republika). 

Kamenivo: 

• Magnetit (LKAB Minerals AB, Švédsko), 
• Baryt (Sachtleben Minerals GMBH&CO.KG, Nemecká spolková republika). 

Prísady: 

• Superplastifikátor STACHEMENT STM 3000, 
• Superplastifikátor STACHEMENT STM 910,  
• Stabilizátor STABILAN KC03.  

Dodávateľom uvedených prísad je Stachema Bratislava a. s., Slovenská republika. 
 
Vlákna: 

• Polypropylénové vlákna Kalcifil S, dĺžka 12 mm, priemer 18 μm (Výskumný ústav chemických 
vlákien, Slovenská repulika), 

• Oceľové mikrovlákna, dĺžka 6 mm, priemer 0,2 mm (KrampeHarex CZ, s. r. o., Česká republika),  
• Uhlíkové nanotrubice Baytubes C70P, dĺžka >1 µm, vonkajší priemer ~13 nm, vnútorný 

priemer ~ 4 nm (Bayer MaterialScience AG, Nemecká spolková republika). 

Zloženie betónových zmesí 

Tab. 1 Hmotnostné percentuálne zloženie zmesí HWSC. 

Zložka Obsah (hm. %) 
Magnetit 

Baryt 
CEM I 42,5 R 

Jemne mletý vápenec 
Granulovaná vysokopecná troska 

Metakaolín 
Zámesová voda 

72,8 
62,3 
12,5 
2,9 
2,9 

0,96 
11,2 

 

Tab. 2 Zloženie spojivovej zmesi vo vzorkách v hmotnostných %. 

Zložka Obsah (hm. %) 
CEM I 42,5 R 

Jemne mletý vápenec 
Granulovaná vysokopecná troska 

Metakaolín 

65 
15 
15 
5 
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Tab. 3 Hmotnostné percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií kameniva v jeho celkovom objeme. 

Veľkosť frakcie  Baryt obsah (hm. %) Magnetit obsah (hm. %) 
1/2 

0,5/1 
0,25/0,5 

0,125/0,25 
0,063/0,125 

Flotovaný barytový koncentrát 

18 
35 
25 
– 
– 

22 

18 
35 
25 
11 
11 
– 

Príprava vzoriek 

Počas prvej fázy výroby bolo ku kamenivu pridané malé množstvo vody, ktoré zvlhčilo jeho povrch, táto zmes 
bola v laboratórnej miešačke miešaná po dobu 3 minút. V druhej fáze výroby bola k navlhčenému kamenivu 
pridaná spojivová zmes zhruba so 70 % zámesovej vody a zmes bola miešaná po dobu 5 minút. V prípade prípravy 
vzoriek s obsahom oceľových a uhlíkových vlákien boli tieto vlákna zamiešané priamo do spojivovej zmesi. 
Polypropylénové vlákna bolo potrebné vopred rozvlákniť v alikvotnej časti zámesovej vody mixovaním 
v laboratórnom mixéry po dobu 1 minúty. V záverečných 2 minútach miešania bolo k zmesi pridané zvyšné 
množstvo zámesovej vody s obsahom plastifikačných prísad. 

Testovacie metódy 

Rozliatie kužeľa (mini cone) a čas T200 
 
Cieľom skúšky bolo zistenie miery rýchlosti tečenia a vyplňovacej schopnosti čerstvej zmesi SCC. Bezodná 
kužeľová nádoba bola umiestnená podľa normovaného predpisu na podkladovú platňu s rozmermi 900 x 900 mm 
s vyznačeným stredom a kruhom s priemerom 200 mm. Nádoba bola po okraj naplnená betónovou zmesou, ktorej 
povrch bol zarovnaný pomocou zarovnávacej tyče. Po následnom vertikálnom zodvihnutí formy bola spustená 
časomiera. Časomiera bola pozastavená v momente, kedy vzorka dosiahla priemer rozliatia 200 mm. Po ustálení 
vzorky, bol na meradle odčítaný finálny priemer rozliatia,  najneskôr však do 2 minút od začatia skúšky [2]. Vzorka 
spĺňala predpoklady optimálnej samozhutniteľnej zmesi v prípade, že sa hodnota času T200  nachádzala 
v intervale 2–3 s a maximálny priemer rozliatia v rozmedzí 240–260 mm. 

 
Stanovenie viskozity a vyplňovacej schopnosti – skúška mini V-lievik 
 
Normované stanovenie viskozity a vyplňovacej schopnosti vzoriek čerstvej betónovej zmesi  bolo vyhodnotené 
na základe skúšky mini V-lievikom. Pripravená betónová zmes bola naliata do lievika zabezpečeného uzáverom 
proti pretekaniu. Pod lievik bola umiestnená nádoba na zachytávanie strát vzorky. Po krátkom odležaní vzorky 
(cca 10 ± 2 s) bol uzáver lievika uvoľnený za spustenia časomiery. Skúška prebiehala do momentu, od ktorého 
bolo možné prvýkrát vidieť cez lievik do nádoby. V tomto momente bol po zastavení časomiery odčítaný čas 
potrebný na pretečenie zmesi (ozn. TV-lievik)  [2]. Požiadavkou, na základe ktorej bolo dané stanovenie 
vyhodnocované, bol čas prechodu vzorky cez V – lievik v rozmedzí 7–11 s. 

3 VÝSLEDKY 

Optimalizácia betónových zmesí prebehla v súlade so zvolenou metodikou práce. Na základe opakovaného 
získavania výsledkov (Tab. 4), bolo stanovené optimálne množstvo 2 plastifikačných a 1 stabilizačnej prísady 
v oboch typoch zmesí (Tab. 5).  

 

Tab. 4 Hodnoty času T200, priemeru rozliatia zmesi (drozliatia) a času prechodu zmesi cez V-lievik (TV -lievik). 

Zmes T200 (s) drozliatia (mm) TV -lievik (s) 
B 2,5 245 9,6 

B-S 2,0 260 7,5 
B-CNT 2,2 260 6,5 
B-PP 3,0 255 6,3 

M 2,0 263 7,2 
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18 
35 
25 
– 
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22 

18 
35 
25 
11 
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Príprava vzoriek 

Počas prvej fázy výroby bolo ku kamenivu pridané malé množstvo vody, ktoré zvlhčilo jeho povrch, táto zmes 
bola v laboratórnej miešačke miešaná po dobu 3 minút. V druhej fáze výroby bola k navlhčenému kamenivu 
pridaná spojivová zmes zhruba so 70 % zámesovej vody a zmes bola miešaná po dobu 5 minút. V prípade prípravy 
vzoriek s obsahom oceľových a uhlíkových vlákien boli tieto vlákna zamiešané priamo do spojivovej zmesi. 
Polypropylénové vlákna bolo potrebné vopred rozvlákniť v alikvotnej časti zámesovej vody mixovaním 
v laboratórnom mixéry po dobu 1 minúty. V záverečných 2 minútach miešania bolo k zmesi pridané zvyšné 
množstvo zámesovej vody s obsahom plastifikačných prísad. 

Testovacie metódy 

Rozliatie kužeľa (mini cone) a čas T200 
 
Cieľom skúšky bolo zistenie miery rýchlosti tečenia a vyplňovacej schopnosti čerstvej zmesi SCC. Bezodná 
kužeľová nádoba bola umiestnená podľa normovaného predpisu na podkladovú platňu s rozmermi 900 x 900 mm 
s vyznačeným stredom a kruhom s priemerom 200 mm. Nádoba bola po okraj naplnená betónovou zmesou, ktorej 
povrch bol zarovnaný pomocou zarovnávacej tyče. Po následnom vertikálnom zodvihnutí formy bola spustená 
časomiera. Časomiera bola pozastavená v momente, kedy vzorka dosiahla priemer rozliatia 200 mm. Po ustálení 
vzorky, bol na meradle odčítaný finálny priemer rozliatia,  najneskôr však do 2 minút od začatia skúšky [2]. Vzorka 
spĺňala predpoklady optimálnej samozhutniteľnej zmesi v prípade, že sa hodnota času T200  nachádzala 
v intervale 2–3 s a maximálny priemer rozliatia v rozmedzí 240–260 mm. 

 
Stanovenie viskozity a vyplňovacej schopnosti – skúška mini V-lievik 
 
Normované stanovenie viskozity a vyplňovacej schopnosti vzoriek čerstvej betónovej zmesi  bolo vyhodnotené 
na základe skúšky mini V-lievikom. Pripravená betónová zmes bola naliata do lievika zabezpečeného uzáverom 
proti pretekaniu. Pod lievik bola umiestnená nádoba na zachytávanie strát vzorky. Po krátkom odležaní vzorky 
(cca 10 ± 2 s) bol uzáver lievika uvoľnený za spustenia časomiery. Skúška prebiehala do momentu, od ktorého 
bolo možné prvýkrát vidieť cez lievik do nádoby. V tomto momente bol po zastavení časomiery odčítaný čas 
potrebný na pretečenie zmesi (ozn. TV-lievik)  [2]. Požiadavkou, na základe ktorej bolo dané stanovenie 
vyhodnocované, bol čas prechodu vzorky cez V – lievik v rozmedzí 7–11 s. 

3 VÝSLEDKY 

Optimalizácia betónových zmesí prebehla v súlade so zvolenou metodikou práce. Na základe opakovaného 
získavania výsledkov (Tab. 4), bolo stanovené optimálne množstvo 2 plastifikačných a 1 stabilizačnej prísady 
v oboch typoch zmesí (Tab. 5).  

 

Tab. 4 Hodnoty času T200, priemeru rozliatia zmesi (drozliatia) a času prechodu zmesi cez V-lievik (TV -lievik). 

Zmes T200 (s) drozliatia (mm) TV -lievik (s) 
B 2,5 245 9,6 

B-S 2,0 260 7,5 
B-CNT 2,2 260 6,5 
B-PP 3,0 255 6,3 

M 2,0 263 7,2 

   
 

 
 

Zmes T200 (s) drozliatia (mm) TV -lievik (s) 
M-S 2,1 260 9,3 

M-CNT 2,2 265 8,7 
M-PP 2,6 240 10,8 

 

Tab. 5 Optimalizovaný obsah prísad v jednotlivých vzorkách vztiahnutý na hmotnosť spojivovej zmesi. 

Zmes STM 3000 (hm. %) STM 910 (hm. %) STAB KC 03 (hm. %) 
B 0,4 0,3 0,1 

B-S 0,4 0,3 0,5 
B-CNT 0,5 0,4 0,5 
B-PP 0,8 0,7 0,1 

M 1,0 1,0 0,8 
M-S 1,1 1,0 0,6 

M-CNT 1,1 1,0 0,8 
M-PP 2,0 1,9 0,5 

 
Optimálne hodnoty času (podľa štandardov EFNARC v rozmedzí 2 až 3 s), pri ktorom dosiahli jednotlivé 

zmesi v závislosti od typu vlákien a obsahu prísad, priemer rozliatia 200 mm, a najväčší priemer rozliatia zmesi 
(v rozmedzí 240 až 260 mm) sú zobrazené na Obr. 1. Výsledné časy prechodu zmesí V-lievikom sa 
nachádzajú na Obr. 2. 

 

Obr. 1 Rozliatie kužeľa. Čas T200 a priemer rozliatia zmesi. 

 

Obr. 2 Čas prechodu barytových a magnetitových zmesí cez V-lievik. 
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Grafický náhľad na koncentráciu plastifikátorov STM 3000, STM 910 a stabilizátora KC 03, ktoré boli 
stanovené na základe hodnôt času T200, drozliatia a TV-lievik, ponúka Obr. 3. 

 

Obr. 3 Optimálna koncentrácia prísad v barytových a magnetitových zmesiach. 

4 DISKUSIA 

Na základe porovnania priebehu a výsledkov experimentov, možno zhodnotiť, že zmesi bez obsahu 
vlákien (B a M), vyžadovali najnižší percentuálny obsah plastifikačných prísad, zároveň nebolo počas 
experimentov pozorované odlučovanie vody, teda obsah stabilizačnej prísady bol v týchto zmesiach najnižší. 
V zmesiach B bola vo všeobecnosti spotreba prísad nižšia o viac ako 50 % v porovnaní so zmesami M, čo je možné 
pozorovať na Obr. 3. Tento stav je pravdepodobne spôsobený vyšším množstvom kameniva v zmesi (v pomere 
zložiek 1 : 3,8 : 0,42) a vyššou schopnosťou magnetitu absorbovať vodu, čo negatívne ovplyvňuje tekutosť zmesí. 

S prídavkom vlákien do oboch typov zmesí, koncentrácia plastifikačných prísad vzrástla. Koncentrácia 
stabilizačnej prísady bola prispôsobená jednotlivým zmesiam v závislosti od súdržnosti zložiek, najmä od miery 
odlučováni vody. 

Najmenší vplyv na reologické vlastnosti spomedzi všetkých troch typov vlákien prejavovali v prípade 
barytových zmesí oceľové vlákna (zmes B-S). Pri tomto type zmesi bolo zaznamenané mierne odlučovanie vody, 
čomu bolo ďalej zabránené prídavkom vyššieho množstva stabilizátora. Úprava koncentrácie stabilizátora 
prebehla z uvedeného dôvodu aj v prípade zmesi B-CNT. Za najvýraznejší vplyv na reologické vlastnosti možno 
označiť obsah PP vlákien (B-PP), z dôvodu ich zlučovania sa, zachytávania kvapaliny a obtiažnej rovnomernej 
distribúcie v zmesi, čím bol značne ovplyvnený priebeh obidvoch skúšok (Obr. 1 a 2). 

V prípade zmesí s obsahom magnetitového kameniva, bolo z pohľadu obsahu plastifikátorov, zaznamenané 
správanie s minimálnymi odchylkami (Obr. 1), teda v zmesiach M-S a M-CNT boli vlastnosti doupravené 
obsahom stabilizátora. Zmesi M-PP boli upravené z rovnakého dôvodu uvedeného pri zmesi B-PP vyšším 
obsahom plastifikačných prísad. 

5 ZÁVER 

V predloženej práci bola experimentálne zoptimalizovaná koncentrácia dvoch plastifikačných a jednej 
stabilizačnej prísady v zmesiach FRHWSCC v rámci štandardov EFNARC. Z uvedenej štúdie vyplýva, 
že magnetitové kamenivo v porovnaní s barytovým vykazovalo zníženie tekutosti zmesí. Oceľové vlákna majú 
schopnosť zachytávať počas toku pevné častice, čím dochádza k jeho spomaleniu. CNT vlákna vykazovali 
rovnaký efekt. Pri použití PP vlákien došlo v dôsledku ich veľkého špecifického povrchu a tvorby zhlukov 
k zvýšeniu viskozity v barytových, ale aj magnetitových zmesiach.  

Záverom možno zhodnotiť že všetky pripravené zmesi vykazujú vlastnosti SCC a sú vhodné na výrobu 
testovacích telies určených na mechanicko-fyzikálne skúšky a štruktúrne analýzy v zatvrdnutom stave. 
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Grafický náhľad na koncentráciu plastifikátorov STM 3000, STM 910 a stabilizátora KC 03, ktoré boli 
stanovené na základe hodnôt času T200, drozliatia a TV-lievik, ponúka Obr. 3. 

 

Obr. 3 Optimálna koncentrácia prísad v barytových a magnetitových zmesiach. 
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Na základe porovnania priebehu a výsledkov experimentov, možno zhodnotiť, že zmesi bez obsahu 
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experimentov pozorované odlučovanie vody, teda obsah stabilizačnej prísady bol v týchto zmesiach najnižší. 
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barytových zmesí oceľové vlákna (zmes B-S). Pri tomto type zmesi bolo zaznamenané mierne odlučovanie vody, 
čomu bolo ďalej zabránené prídavkom vyššieho množstva stabilizátora. Úprava koncentrácie stabilizátora 
prebehla z uvedeného dôvodu aj v prípade zmesi B-CNT. Za najvýraznejší vplyv na reologické vlastnosti možno 
označiť obsah PP vlákien (B-PP), z dôvodu ich zlučovania sa, zachytávania kvapaliny a obtiažnej rovnomernej 
distribúcie v zmesi, čím bol značne ovplyvnený priebeh obidvoch skúšok (Obr. 1 a 2). 

V prípade zmesí s obsahom magnetitového kameniva, bolo z pohľadu obsahu plastifikátorov, zaznamenané 
správanie s minimálnymi odchylkami (Obr. 1), teda v zmesiach M-S a M-CNT boli vlastnosti doupravené 
obsahom stabilizátora. Zmesi M-PP boli upravené z rovnakého dôvodu uvedeného pri zmesi B-PP vyšším 
obsahom plastifikačných prísad. 

5 ZÁVER 

V predloženej práci bola experimentálne zoptimalizovaná koncentrácia dvoch plastifikačných a jednej 
stabilizačnej prísady v zmesiach FRHWSCC v rámci štandardov EFNARC. Z uvedenej štúdie vyplýva, 
že magnetitové kamenivo v porovnaní s barytovým vykazovalo zníženie tekutosti zmesí. Oceľové vlákna majú 
schopnosť zachytávať počas toku pevné častice, čím dochádza k jeho spomaleniu. CNT vlákna vykazovali 
rovnaký efekt. Pri použití PP vlákien došlo v dôsledku ich veľkého špecifického povrchu a tvorby zhlukov 
k zvýšeniu viskozity v barytových, ale aj magnetitových zmesiach.  

Záverom možno zhodnotiť že všetky pripravené zmesi vykazujú vlastnosti SCC a sú vhodné na výrobu 
testovacích telies určených na mechanicko-fyzikálne skúšky a štruktúrne analýzy v zatvrdnutom stave. 
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Abstrakt 
Výpal vápence lze popsat pomocí dvou hlavních procesů: tepelný rozklad uhličitanu vápenatého a formace 
krystalů oxidu vápenatého. Tento článek se zabývá procesem výpalu vápence a sleduje vlivy vstupní suroviny na 
vznikající mikrostrukturu CaO. Každý ze vzorků byl vypálen na čtyři teploty. Na takto připravených vzorcích 
vápna byla provedena analýza mikrostruktury pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, byly stanovena 
průměrná velikost krystalů CaO a byla provedena normová zkouška reaktivity. Na základě provedených analýz 
bylo zjištěno, že některé ze sledovaných vlastností vápenců (způsob geneze a diageneze a porozita) ovlivňují 
proces výpalu, zejména jeho rychlost, a i samotný výsledný produkt. 

Klíčová slova 
Vápence, uhličitan vápenatý, oxid vápenatý, rastrovací elektronová mikroskopie, reaktivita vápna 

Abstract 
The burning of limestone can be described by two main processes: the thermal decomposition of calcium 
carbonate and the calcium oxide crystals formation. This paper examines the limestone burning process and 
observes the impact of input material on the formed CaO microstructure. Each of the samples was burnt at four 
temperatures. On these samples an analysis of microstructure and the average size of formed crystals of CaO was 
determined by scanning electron microscopy as well as the standard reactivity test was conducted. Based on the 
analyses performed, some of the observed properties of limestones (genesis and diagenesis, porosity) influence 
the burning process, mainly its rate, and the final product itself. 

Keywords 
Limestone, calcium carbonate, calcium oxide, scanning electron microscopy, lime reactivity 

1 ÚVOD 

Vápence a vápno hrají klíčovou roli v mnoha průmyslových procesech. Jsou hojně používána v různých 
průmyslových odvětvích, jako například v hutnictví při výrobě oceli (struskotvorný materiál), v oblasti ochrany 
životního prostředí jako sorbent (čištění odpadních a průmyslových vod, spalin a odpadních plynů 
a kontaminované zeminy) a ve stavebnictví jako hlavní složka při výrobě pojiv a jiných stavebních materiálů [1]. 

V dnešní době je průmyslová výroba vápna jedním z hlavních ekologických a ekonomických témat. 
Důvodem je vysoká uhlíková stopa při procesu výroby vápna. Vyprodukovaný oxid uhličitý totiž nepochází 
pouze z tepelného rozkladu vápence, ale také spalováním fosilních paliv v pecním systému a dobýváním, 
přepravou a přípravou surového materiálu. Při produkci jedné tuny vápna tak vzniká více než jedna tuna CO2 
[2], [3]. 

Přeměnu vápence na vápno lze chemicky vyjádřit jako tepelný rozklad uhličitanu vápenatého (CaCO3) na 
oxid vápenatý (CaO) a oxid uhličitý (CO2) (viz rovnice 1). Teoretická spotřeba tepla nutná pro tento tepelný 
rozklad je 178,4 kJ na jeden mol CaCO3. K vyprodukování 1 kg CaO je tak potřeba 3182 kJ tepla [4]. 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶3 +  178,4 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 ↑  +  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (1) 

Tato chemická přeměna se sestává z několika dalších procesů. Nejvýznamnější z nich jsou proces rozkladu 
CaCO3 (dekarbonatace) a proces vzniku a formování krystalů CaO (krystalizace), který následně vede k procesu 
slinutí. Během procesu rozkladu vápence je teplo šířeno pecní atmosférou a přivedeno na povrch zrna, odkud je 
dále vedením tepla šířeno z povrchu zrna směrem do jeho středu skrze mikroporézní strukturu nově vznikajícího 
vápna. Přítomné teplo způsobuje rozklad CaCO3 na CaO a CO2, které uniká vrstvou vápna k povrchu zrna [4]. 
Rychlost této reakce je přímo ovlivněna rychlost ohřevu [5], velikostí zrn (částic) [6], [7], tepelnou vodivostí [8], 
nečistotami [9] a pecní atmosférou [10]. Tyto zmíněné parametry také ovlivňují vznik a proces slinutí krystalů 
CaO. Proces slinutí lze fyzikálně popsat jako hrubnutí zrn během tepelné zátěže. Při slinování dochází k růstu 
krystalů CaO, v důsledku čehož dochází k snižování měrného povrchu a porozity. Hnací silou tohoto jevu je 
tendence k minimalizaci celkového povrchového napětí, což vede k vyšší kompaktnosti materiálu a růstu zrn, 
tedy stabilnějšímu systému [11], [12]. 

Hlavním cílem této studie je stanovení parametrů, které ovlivňují tepelný rozklad vápenců a vlastnosti 
vzniklého oxidu vápenatého. 

2 METODY 

Hlavním předmětem této studie byl tepelný rozklad vápence a následná krystalizace CaO. Pro tyto účely byl 
sestaven set geologicky odlišných druhů vápenců. Rozhodující kritérium pro výběr vzorků byla, mimo jiné, 
i jejich chemická čistota. Vybrané vzorky se vyznačovali velmi vysokým obsahem karbonátů (vyšší než 98 %), 
aby se zabránilo ovlivnění výsledků prováděných analýz samotnými nečistotami. V tomto článku jsou pro 
demonstraci představeny získané výsledky dvou těchto vzorků. 

Porozita vzorků byla stanovena metodou vysokotlaké rtuťové porozimetrie. Hustota vápenců byla stanovena 
metodou plynové pyknometrie na přístroji AccuPyc II 1345 (práškový vzorek).Každý ze vzorků byl podroben 
důkladné petrografické analýze a byl kategorizován dle Dunhamovy klasifikace, byla stanovena jeho vnitřní 
struktura (klasty, alochemy). Nerozpustné zbytky byly získány rozpuštěním vápenců v kyselině octové 
a následně pak identifikovány pomocí rentgenové difrakce (XRD). 

Pro druhou část této studie byly vzorky rozdrceny v čelisťovém drtiči a vyseparovaná frakce 5-10 mm byla 
použita pro výpal v superkanthalové peci CLASIC 1017S. Každý ze vzorků byl vypálen na čtyři rozdílné palící 
teploty (980, 1140, 1260 and 1380 °C) po dobu 4 hodin. Bezprostředně po výpalu byly vzorky zchlazeny na 
pokojovou teplotu a za pomoci rastrovacího elektronového mikroskopu MIRA3 XMU TESCAN(REM) byla 
sledována jejich mikrostruktura. Ze snímků z REM byly naměřeny hodnoty velikostí CaO krystalů pro 
jednotlivé vzorky pro jednotlivé palící teploty. 

Vypálené vzorky vápna byly mlety v diskovém mlýně Retsch RS 200. Na takto připravených vzorcích byla 
provedena zkouška reaktivity dle ČSN EN 459-2 Stavební vápno – Část 2: Zkušební metody [13]. Z naměřených 
hodnot průběhů teplot byly stanoveny charakteristické parametry jako tmax (maximální dosažená teplota), T60 
(čas, za který je dosaženo 60 °C) a T80 (čas, za který je dosaženo 80% maximální teploty). 

3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Pro tento experiment byly vybrány dva vzorky vápenců s obsahem karbonátů vyšším než 98 %. Vzorek A je 
středně tvrdý vápenec s porozitou 7,16 % a vzorek B je tvrdý vápenec s kompaktní strukturou a porozitou nižší 
než 1 % (viz Tab. 1). Hustota obou vzorků je přibližně stejná a odpovídá hodnotám uváděným v literatuře [4]. 

Tab. 1 Klasifikace vápenců – chemické a fyzikální vlastnosti. 

Vzorek Kategorie CaCO3  v % MgCO3 v % Porozita v % Hustota v g/cm3 
A Středně tvrdý 98,64 0,31 7,16 2,176 
B Tvrdý, kompaktní 98,54 1,02 0,74 2,709 

 
Geologické stáří obou vzorků se liší. Vzorek A je geologicky mladší a pochází z mezozoika (druhohor), 

periody trias a jeho stáří je přibližně 242 milionů let. Vzorek B je devonský vápenec (paleozoikum – prvohory) 
a jeho přibližné stáří je 406 milionů let (viz Tab. 2). Matrix obou vzorků je mikritaž mikrosparit. Dle 
Dunhamovy klasifikace je vzorek A hrudkovitý packstone až grainstone a bakteriální bindstone. Vzorek B je 
bindstone až biocementstone a intraklastický grainstone. 
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Tab. 2Geologické stáří vápenců a petrografické určení. 

Vzorek Perioda Epocha Stáří v mil. let Dunhamova klasifikace 
A Trias Střední trias 242 Hrudkovitý packstone-grainstone 

B Devon Spodní devon 406 Bindstone-biocementstone 
a intraklastický grainstone 

 
Rentgenovou difrakční analýzou nerozpustných zbytků bylo v obou vzorcích detekováno malé množství 
minerálů křemene a muskovitu. Ve vzorku A byly dále detekovány minerály illit a kaolinit. V případě vzorku B 
se jednalo o minerály fluorapatit a sádrovec. 

 

 

Obr. 1 Snímky z REM vzorku A vypáleného na teplotu a) 980 °C, b) 1140 °C, c) 1260 °C, d) 1380 °C a snímky 
z REM vzorku B vypáleného na teplotu e) 980 °C, f) 1140 °C, g) 1260 °C, h) 1380 °C; (10kx zvětšení). 

Během této druhé části experimentu byly oba vzorky vápenců vypáleny na čtyři palící teploty. Na základě tohoto 
kroku bylo možné sledovat formování krystalů CaO, proces jejich postupného slinutí a následné porovnání 
v rámci jednotlivých palících teplot nebo druhu vápence. 

Oba vzorky vypáleny na 980 °C měly již dobře patrné, malé krystaly CaO (Obr. 1 a) a e)). S dále narůstající 
teplotou je patrný trend růstu a slinování struktury krystalů CaO. Mikrostruktura vzorku A je při palících 
teplotách 1140 a 1260 °C více slinutá a při teplotě 1380 °C lze pozorovat velké, dobře formované, slinuté 
krystaly s popraskanou strukturou, což bývá známka přepáleného vápna (Obr.1 d)) [14]. 
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Pro srovnání, vzorek B není zcela slinutý ani při výpalu na 1380 °C (Obr. 1 h)) a velikost krystalů CaO je 
dokonce menší, než je tomu u vzorku A vypáleného na 1140 °C. Rozdílná rychlost dekarbonatace a slinování 
vzorků je způsobena jejich rozdílnou porozitou. Ve více porézní struktuře vzorku A nastává snadnější difúze 
CO2 směrem ven ze zrna vápence, což umožňuje rychlejší průběh dekarbonatace [4]. Stejným způsobem je 
během výpalu urychlen i proces slinování krystalů CaO. V Tab. 3 jsou zobrazeny naměřené průměrné velikosti 
krystalů CaO jednotlivých vzorků pro každou ze čtyř zkoumaných palících teplot. 

Tab. 3 Velikost krystalů CaO - čtyři rozdílné teploty výpalu. 

Vzorek 980 °C 1140 °C 1260 °C 1380 °C 
A 342 nm 1737 nm 1923 nm 4172 nm 
B 357 nm 720 nm 1061 nm 936 nm 

 
Na každém z vypálených vzorků byla provedena zkouška reaktivity vápna dle ČSN EN 459-2 Stavební vápno –
Část 2: Zkušební metody. Nejvíce reaktivními byly vzorky (A i B)vypálené na 980 °C. Reaktivita jednotlivých 
vzorků se snižovala s rostoucí teplotou výpalu. Vzorek B vykazoval postupné snižování reaktivity v závislosti na 
rostoucí teplotě výpalu při zachování strmého nárůstu teplot v počátku hydratace, a to v případě všech vzorků 
(Obr. 3). 

Z Obr. 2 je patrné, že vzorek A vypálený na teploty 1140, 1260 a 1380 °C vykazoval jen velmi pozvolný 
nárůst teplot a ve všech třech případech se jedná o málo reaktivní vápno. Toto pozorování zcela koresponduje se 
získanými informacemi o mikrostruktuře vzorků ze snímků z REM. 

 

Obr. 2 Srovnání reaktivit vzorku A vypáleného na čtyři různé teploty výpalu. 

 

Obr. 3 Srovnání reaktivit vzorku B vypáleného na čtyři různé teploty výpalu. 
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Pro lepší popis průběhu reaktivit jednotlivých vzorků byly zkoumány parametry jako je tmax, T60a T80 (viz 
Tab. 4). Pro vzorek B platí, že s rostoucí teplotou výpalu roste i maximální dosažená teplota. Stejný trend platí 
i v případě vzorku A, ale pouze do teploty 1140 °C, poté maximální dosažená teplota klesá. 

Na základě naměřených hodnot T60 lze říci, že vzorek B je vápenec, který dává velmi reaktivní, měkce pálená 
vápna, a to i v případě vysokých palících teplot. Na rozdíl tomu vzorek A má při vyšších teplotách výpalu velmi 
silnou tendenci k přepalu a k tvrdě pálenému vápnu (teploty 1260 a 1380 °C). Na základě naměřených hodnot 
byly pro parametr T80vyvozeny stejné závěry jako pro parametr T60. 

Tab. 4Reaktivita - charakteristické parametry. 

Teploty 
výpalu tmax v °C T60 (dosažení 60 °C) v s T80 (dosažení 80% ztmax) v s 

 A B A B A B 
  980 °C 80,7 83,7 56,0 26,0 69,0 31,0 
1140 °C 82,7 85,1 376,0 26,0 611,0 34,0 
1260 °C 79,6 85,6 956,0 50,0 1372,0 67,0 
1380 °C 75,1 87,1 2267,0 61,0 3014,0 87,0 

4 ZÁVĚR 

Tato studie pojednává o parametrech, které ovlivňují tepelný rozklad vápenců a vlastnosti následně vzniklého 
vápna. Hlavním záměrem byl důkladný popis vstupní suroviny – vápenců. Byl stanoven jejich geologický 
původ, způsob geneze a diageneze, porozita, hustota a chemické složení. Po podrobném určení vlastností 
vápenců byly vzorky vypáleny na čtyři rozdílné palící teploty. Druhá etapa experimentu se následně věnovala 
analýzám prováděným na takto připravených vzorcích vápna. Sledovaným faktorem byl vliv různých palících 
teplot na mikrostrukturu vápna a jeho reaktivitu. 

Bylo zjištěno, že geologicky mladší vzorek se vyznačoval vyšší porozitou. To bylo dáno způsobem jeho 
diageneze, kde došlo k působení mírnějších chemických a biologických procesů a nižších geologických tlaků na 
sedimentární horninu, než tomu bylo v případě druhého vzorku. Uvnitř porézní struktury vápence tak mohl 
proběhnout proces dekarbonatace rychleji i za nižších teplot výpalu. Oxid uhličitý, který se tvoří během výpalu, 
uniká porézní strukturou vně zrna vápence, rychlost reakce se zvyšuje a doba, za kterou dojde k úplné 
dekarbonataci vzorku, je tak kratší. U vápenců s vysokou porozitou tedy dochází ke slinutí zrn již při nižších 
teplotách výpalu, což může vést k přepálení vápna, a tak i k nižší reaktivitě. 

Naproti tomu geologicky starší, kompaktní vápence s málo porézní strukturou dosahují slinuté 
mikrostruktury až při vyšších teplotách nebo delších dobách výpalu. Tento druh vápenců nemívá tendence 
přepálení a vzniklé vápno bývá reaktivní i v případě vyšších palících teplot. 
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Abstrakt 
Článok prezentuje praktické použitie časticovej simulácie difúzie chloridov (MC-ClDS - Monte Carlo Chloride 
Diffusion Simulation) pri predikcií kontaminácie betónu v reálnych podmienkach. Na základe laboratórnych 
analýz a odberu množstva vzoriek betónov z existujúcich mostov nachádzajúcich sa na Slovensku, bola 
vytvorená metodika pre simuláciu kontaminácie betónu chloridmi. Použitím pravdepodobnostnej časticovej 
teórie a riešením problému pohyblivých hraníc je simulácia schopná realisticky aproximovať difúziu 
chloridových iónov v betóne aj so zohľadnením súčasne postupujúcej karbonatizácie betónu. Z daného dôvodu 
je aplikácia MC-ClDS vhodná pri návrhu a posúdení rekonštrukčných opatrení aj v nadväznosti na urýchlené 
materiálové skúšky. MC-ClD simulácia bola použitá pri návrhu rekonštrukcie existujúceho piliera na diaľnici D2 
Bratislava-Petržalka. 

Kľúčové slová 
Časticová simulácia difúzie, pohyblivé hranice, karbonatizácia, chloridy, koncentrácia 

Abstract 
This article presents the practical use of Monte Carlo Chloride Diffusion Simulation (MC-ClDS) in the 
prediction of concrete contamination in real conditions. Based on laboratory analyses and the collection of 
several concrete samples from existing bridges located in Slovakia, a methodology was developed for the 
simulation of concrete contamination. Using probabilistic particle theory, solving the moving boundary problem 
the simulation is capable of realistically approximating the diffusion of chloride ions in concrete considering the 
gradual carbonation of concrete. Therefore, the MC-ClDS is suitable for assessing the effectiveness of remedial 
measures following accelerated material testing. MC-ClD simulation was used in the design of the 
reconstruction of the existing pillar on the D2 highway Bratislava-Petržalka. 

Keywords 
Particle simulation of diffusion, moving boundary, carbonation, chlorides, concentration 

1 ÚVOD 

Súčasné pôsobenie vzdušného 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 a chloridových iónov 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− je charakteristické pre konštrukcie nachádzajúce sa 
v cestnej infraštruktúre. Najčastejšie sa jedná o mostné objekty. V dominantnej miere sú mosty na Slovensku 
realizované ako železobetónové alebo z predpätého betónu a je možné pozorovať trend zvyšujúceho sa počtu 
mostov zaradených do najhorších stupňov stavebno-technického stavu [1]. Tento trend je spojený s nárastom 
finančných prostriedkov potrebných na ich údržbu a opravy. V dôsledku chýb počas návrhu a výstavby, 
spôsobených aj v dôsledku nedostatočných poznatkov o pôsobení agresívneho prostredia na betón, dochádza ku 
skracovaniu životnosti mostov postavených najmä pred prijatím eurokódov. V súčasnej dobe je agresívne 
pôsobenie látok na betón dobre preskúmané a pozornosť pri navrhovaní sa začína viac sústreďovať na 
udržateľnosť a trvanlivosť.  
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finančných prostriedkov potrebných na ich údržbu a opravy. V dôsledku chýb počas návrhu a výstavby, 
spôsobených aj v dôsledku nedostatočných poznatkov o pôsobení agresívneho prostredia na betón, dochádza ku 
skracovaniu životnosti mostov postavených najmä pred prijatím eurokódov. V súčasnej dobe je agresívne 
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Kombinovanému pôsobeniu 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 a 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− na betón sa venovalo viacero zahraničných autorov, najmä 
prostredníctvom laboratórnych experimentov [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Z poznatkov vyplýva, že zmeny 
v pórovej štruktúre zapríčinené karbonatizáciou betónu majú za následok zmenu difúznych vlastností v tejto 
vrstve [9]. Zároveň postupujúcou karbonatizáciou dochádza ku chemickým zmenám, ktorých následkom je 
zmenšená chemická kapacita viazať chloridy do kryštalickej formy Friedelových solí [2], [10], [11]. Javy sú 
závislé na poradí výskytu takým spôsobom, že ak dochádza ku karbonatizácií betónu a následnej difúzií 
chloridov, skarbonatizovanú vrstvu charakterizuje výrazne vyššia difúzna rýchlosť chloridov. Naopak ak je 
kontaminovaný betón chloridmi vystavený 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 dochádza ku rýchlejšej redistribúcií chloridových iónov po 
hĺbke [5]. Tento efekt má za následok deformáciu štandardného koncentračného profilu, ktorý popisujú 
zjednodušené modely. Za súčasného znižovania pH betónu karbonatizáciou pri súčasnej kontaminácií chloridmi, 
dochádza ku zvyšovaniu pravdepodobnosti korózie zabudovanej predpínacej alebo oceľovej výstuže [12], 
ktorých korózia je najčastejšou formou akou dochádza ku skracovaniu životnosti železobetónových alebo 
predpätých mostov nie len na Slovensku ale aj vo svete [13]. Z daného dôvodu je poznatok o koncentráciách 
chloridov v čase a po hĺbke konštrukčného elementu jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvňuje dĺžku 
životného cyklu konštrukcie, jeho budúcu životnosť a údržbu ako aj rozsah a pravidelnosť rekonštrukcií. 

Predikciu vývoja kontaminácie betónu chloridmi popisujú zjednodušené difúzne modely, najčastejšie 
fungujúce na základe druhého Fick-ovho zákona (1), ktoré zobrazujú tvar prechodného profilu približujúcemu sa 
k ustálenému stavu [14], [15].  

𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝐶𝐶𝐶𝐶0) × �1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 �
𝑥𝑥𝑥𝑥

2�𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑡𝑡𝑡𝑡) ×  𝑡𝑡𝑡𝑡
�� (1) 

Tento zjednodušený model má stanovené okrajové podmienky, ktoré vyplynuli z parciálnych derivácií 
diferenciálnej rovnice (2). 

𝜕𝜕𝜕𝜕𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡𝑡𝑡

= 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥2

 (2) 

Na základe okrajových podmienok, ktorými sú fixná počiatočná koncentrácia na povrchu 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠, koncentrácia 
chloridového pozadia betónu v nekonečnej vzdialenosti od povrchu 𝐶𝐶𝐶𝐶0 a predpoklad, že difúzny koeficient 𝐷𝐷𝐷𝐷 
resp. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  v čase 𝑡𝑡𝑡𝑡 nie je funkciou koncentrácie 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 po hĺbke 𝑥𝑥𝑥𝑥 je použitie vzťahu (1) výrazne obmedzené. Na 
základe laboratórne získaných koncentrácií z existujúcej konštrukcie je možné použitím vzťahu (1) vykonať 
best-fit analýzu preložením krivky cez namerané koncentrácie a získať tak difúzny koeficient 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑡𝑡𝑡𝑡). Zmenou 
času v rovnici (1) možno vykonať predikciu vývoja koncentrácie v jednotlivých úsekoch životnosti [16] 
a porovnať koncentráciu s dovolenými hodnotami, ktoré udáva norma [17] alebo ich prevziať do modelov pre 
iniciáciou korózie oceľovej výstuže. 

Súčasne používané modely možno nájsť v Model Code for Service Life Design (MC SLD) [18], ktorý 
obsahuje zjednodušený pravdepodobnostný difúzny model pre karbonatizáciu a pre difúziu chloridov. Súčasné 
pôsobenie karbonatizácie a chloridov model neuvažuje. Na Fick-ovom druhom zákone fungujú aj ďalšie modely 
ako je DURACON [19], DuraCrete [20], ktorý je súčasťou MC SLD [18], ClinConc vyvinutý v spolupráci Tang 
a Nilsson [21], Life-365 [22] a iné. Niektoré modely sú schopné uvážiť aj viazanie chloridov podľa Freundlich-
ových a Langmuir-ových izoteriem viazania chloridov [7], [10]. V súčasnosti asi najvyspelejší je model multi-
iónového toku STADIUM (Software for Transport and Degradation In Unsaturated Materials) od dvojice 
autorov Marchand a Samson [23], [24], ktorý zároveň upozornili aj na neadekvátnosť použitia zjednodušených 
modelov pri predikcií vývoja koncentrácie chloridov v betóne [25]. 

2 METODIKA VÝVOJA ČASTICOVEJ SIMULÁCIE 

Za účelom vývoja časticovej simulácie, schopnej riešiť problém pohyblivých hraníc, ktorá by dostatočne presne 
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príslušne označené a odberné miesta opravené sanačnými materiálmi na báze cementu. Hĺbka karbonatizácie 
bola zisťovaná v in-situ podmienkach použitím roztoku fenolftaleínu nastriekaného na opláchnuté a osušené 
valce odobraté z konštrukcie. Hĺbka karbonatizácie bola verifikovaná aj laboratórnou analýzou použitím 
termickej TG-DTA analýzy na vzorkách pomletých na 0,065 mm. Koncentrácia chloridov sa zisťovala 
v rôznych hĺbkach od kontaminovaného povrchu podľa metodiky STN EN 196-2 [17]. Valce boli narezané 
kotúčovou pílou na menšie vzorky, ktoré sa vysušili v sušičke pri 100°C. Následne boli vzorky pomleté na 
0,125 mm. Výsledná koncentrácia chloridov získaná laboratórnou analýzou sa stanovila ako priemerná hodnota 
koncentrácie z dvoch paralelných skúšok. Získané dáta slúžili ako podklad pre vytvorenie modelu simulácie 
a hľadanie neznámych difúznych pravdepodobností v jednotlivých zónach, ktoré sú reprezentované konečnými 
prvkami nachádzajúcimi sa v skarbonatizovanom a neskarbonatizovanom betóne. 

Stručný popis funkcie modelu 

Aby bolo možné difúziu simulovať prostredníctvom kvanta častíc, koncentrácie chloridov, ktoré sú zväčša 
laboratórnou analýzou stanovené ako obsah chloridov z hmotnosti betónu (% hmot.), boli pretransformované na 
častice. Konštrukčný element sa rozdelí na konečné prvky s hrúbku dx, v ktorých sa počiatočná a konečná 
koncentrácia na hranici dvoch elementov v časovom úseku dt uvažuje ako priemerná časticová koncentrácia 
v strede elementu podľa Obr. 1. Teoretickým uvážením náhodného pohybu častíc s 50 % pravdepodobnosťou 
skoku častice do pravého alebo do ľavého elementu, je hnacia sila simulovanej difúzie v počte častíc v danom 
elemente. Ročná kontaminácia povrchu časticami sa uvažuje priemernou hodnotou získanou laboratórnou 
analýzou. Pre výpočet sa používa Bellova krivka normálneho rozdelenia pravdepodobnosti s priemernou 
hodnotou μ rovnou nula a neznámou smerodajnou odchýlkou σ, ktorá čiastočne predstavuje neznámu difúznu 
vlastnosť materiálu. Aby nedochádzalo ku strate častíc na povrchových elementoch je simulácia ošetrená 
kontrolným blokom, ktorý moderuje pohyb častíc na okrajoch. Takýmto spôsobom v určitom časovom horizonte 
dôjde ku rovnomernému rozdeleniu častíc vo všetkých elementoch. 

 

Obr. 1 Uváženie obojsmerného difúzneho toku častíc medzi elementami. 

Z dôvodu samotnej podstaty pravdepodobnostného výpočtu dochádza pri jednej simulácií k efektu 
nazývaného štatistický hluk. Efekt vzniká z dôvodu existencie prípadov kedy neplatí teoretický predpoklad 50 % 
rozdelenia častíc do pravého a ľavého elementu. Z daného dôvodu je metodika previazaná s výpočtovým 
algoritmom Monte Carlo [26], [27]. Veľký počet opakovaní simulácie zabezpečí dostatočne hladký difúzny 
gradient. 

Stručný popis riešenia problému pohyblivých hraníc 

Problém pohyblivých hraníc je matematický problém posúvania hranice s okrajovými podmienkami výpočtu 
v čase. V prípade betónových konštrukcií problém nastáva na rozhraní skarbonatizovaného 
a neskarbonatizovaného betónu, z dôvodu iných difúznych vlastností týchto vrstiev. Táto hranica sa v každom 
časovom kroku dt posúva vplyvom postupujúcej karbonatizácie. Deterministické riešenie problému a jeho 
vystihnutie exaktným matematickým vzťahom [8] je veľmi náročné. Podľa Obr. 2 navrhnuté riešenie problému 
pohyblivých hraníc spočíva v uvážení ostrého karbonatizačného frontu deliaceho vzorku na dve časti a následnej 
kontrole polohy častíc v rozsahu celej hrúbky vyšetrovanej vzorky v každom časovom kroku dt. 
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Obr. 2 Schéma funkcie solveru pohyblivých hraníc. 

Matica polohy častíc obsahuje v každom časovom kroku dt presnú polohu každej častice 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑖𝑖, ktorá sa 
konfrontuje s polohou karbonatizačného frontu 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖, ktorý sa uvažuje podľa metodiky MC SLD [18] na základe 
nameranej polohy frontu 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  v danom veku mosta 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. Každej častici je priradená pravdepodobnosť difúzie 
podľa toho či sa nachádza v skarbonatizovanom alebo neskarbonatizovanom betóne. Po priradení 
pravdepodobností, častice skáču do novej polohy o hodnotu  𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑖𝑖, matica častíc sa updatuje a spočítava sa nová 
poloha karbonatizačného frontu do ďalšieho kroku výpočtu. 

Stručné vysvetlenie konvergencie simulácie 

Aby bolo možné vykonať predikciu prípadne simulovať celé rekonštrukčné opatrenia je potrebné iteračným 
spôsobom získať neznáme difúzne pravdepodobnosti skarbonatizovaného a neskarbonatizovaného betónu. 
Neznáme difúzne pravdepodobnosti sa dopočítajú na základe splnenia konvergenčného kritéria, ktoré je úzko 
späté s laboratórnou analýzou. Z dôvodu, že laboratórna analýza je realizovaná na vzorkách s definovanou 
hrúbkou (najčastejšie 20 mm pre vzorky betónov), z ktorých sa získa len priemerná hodnota koncentrácie 
v strede tejto vzorky, je potrebné aby program integroval častice v rozsahu hrúbky vzorky v danej hĺbke 
a následne spočítal priemernú koncentráciu častíc podľa Obr. 3. Konvergenčné kritériu musí byť splnené pre rok 
životnosti konštrukcie 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 kedy bol uskutočnený odber vzoriek s rozdielom simulovanej priemernej a skutočnej 
priemernej koncentrácie menšej ako 5 %. 

 

Obr. 3 Splnenie konvergenčného kritéria v 45-tom roku životnosti pre odobratú vzorku z mosta v Bratislave. 
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3 VÝSLEDKY A PRAKTICKÁ APLIKÁCIA MC-CLDS 

Vhodnosť vyvinutej metodiky pre praktické účely je demonštrovaná na reálnom prípade rekonštrukcie mostného 
piliera na diaľnici D2 v smere Bratislava - Petržalka. Jedná sa o železobetónový pilier, ktorý podopiera dve 
najdlhšie polia predpätej segmentovej konštrukcie mosta, ktorý sa nachádza medzi dvoma jazdnými pásmi 
diaľnice D2. Krycia betónová vrstva výstuže masívne delaminuje v dôsledku korózie oceľovej výstuže, ktorú 
urýchľuje progresívne zasoľovanie relatívne tenkej krycej vrstvy betónu (Obr. 4). V dôsledku korózie dochádza 
ku tvorbe trhlín až do výšky približne 2,5 m nad úrovňou vozovky. Priemer piliera je 1,9 m a jeho vystuženie je 
realizované v dvoch radoch s krytím prvej rady hlavnej výstuže 40 mm podľa Obr. 4. Podľa jadrového vrtu má 
druhá rada výstuže krytie betónom 120 mm. 

 

Obr. 4 Pilier na diaľnici D2. 

V Tab. 1 sú uvedené výsledky z laboratórnej analýzy vzoriek. Laboratórne získaná objemová hmotnosť 
betónu piliera je 2350 kg/m3 a množstvo použitého cementu v betóne približne 400 kg/m3. Charakteristická 
pevnostná trieda betónu získaná nedeštruktívnymi (Schmidtov tvrdomer typ N) a deštruktívnymi metódami 
skúšania bola stanovená na C35/45. Vek mosta sa odhaduje na 30 rokov. 

Tab. 1 Výsledky laboratórnej analýzy obsahu chloridov z jadrového vrtu P1 vo výške 0,6 m nad úrovňou 
komunikácie. 

Vzorka P1 Priemerná hĺbka 
(mm) 

Obsah chloridov 
z hmotnosti betónu 

(% hmot.) 

Obsah chloridov 
z hmotnosti cementu 

(% hmot.) 

Priemerná hĺbka 
karbonatizácie 

(mm) 
P1-1 20 0,682 4,007 

15–20 

P1-2 40 0,272 1,598 
P1-3 60 0,149 0,875 
P1-4 80 0,086 0,505 
P1-5 100 0,034 0,200 
P1-6 120 0,012 0,071 
P1-7 140 0,013 0,076 

Predikcia budúcej kontaminácie so zohľadnením rekonštrukčných opatrení 

Z dôvodu štvornásobne prekročených koncentrácií chloridov, ktoré udáva norma STN EN 206+A2 pre 
železobetón v mieste výstuže a z dôvodu jej rozsiahleho poškodenia delamináciou a trhlinami, bolo rozhodnuté 
odstrániť celú kontaminovanú betónovú kryciu vrstvu. Efekt rekonštrukcie na životný cyklus piliera bol 
posúdený prostredníctvom MC-ClD simulácie. V prvom kroku boli výpočtom získané neznáme difúzne 
vlastnosti skarbonatizovaného a neskarbonatizovaného betónu splnením konvergenčného kritéria v 30-tom roku 
životnosti piliera (Obr. 5). Do simulácie bola následne namodelovaná výmena krycej vrstvy do hĺbky 60 mm 
podľa Obr. 6. 
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Obr. 5 Výsledok MC-ClD simulácie pre 30-ty rok životnosti piliera - splnenie konvergenčného kritéria 
(dx = 1 mm, dt = 8,9 dňa, μ = 0, σcarb ≈ σnoncarb = 1,25). 

 

Obr. 6 Nahradenie krycej vrstvy novým betónom. 

Z dôvodu neznámych difúznych pravdepodobností novej krycej vrstvy zo samozhutniteľného betónu triedy 
C40/50, boli prevzaté difúzne pravdepodobnosti ako pre pôvodný betón (konzervatívne riešenie). Rovnakým 
spôsobom sa uvažoval aj progres karbonatizácie. Uvážením rovnakej ročnej priemernej kontaminácie chloridmi 
možno v 35-tom roku pozorovať postupnú kontamináciu novej krycej vrstvy, ktorá nastáva v smere z povrchu 
a aj smerom z vnútra už kontaminovaného betónu (Obr. 7). Na Obr. 8 vidieť prepočítané koncentrácie 
a porovnanie riešenia s riešením keď sa pôvodná krycia vrstva zachová. 

 

Obr. 7 Predikcia MC-ClD simulácie pre 35-ty rok životnosti piliera – 5 rokov po oprave. 
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Obr. 8 Porovnanie navrhnutého riešenia. 

4 DISKUSIA 

Na základe výsledkov MC-ClD simulácie z Obr. 8 vyplýva, že počas zvyškovej životnosti piliera bude 
dochádzať ku zvyšovaniu povrchovej koncentrácie chloridov v betóne, čo je v dobrej zhode s výsledkami 
dánskeho výskumu HETEK [28]. Na zvyšovanie koncentrácie chloridov v konštrukciách vystavených 
posypovým soliam upozornilo viacero autorov [16], [25] a použitie zjednodušených modelov, uvažujúcich 
konštantnú povrchovú koncentráciou chloridov, nemusí byť vhodnou voľbou predikcie. Z grafu na Obr. 8 možno 
pozorovať, že výmena krycej vrstvy výrazne ovplyvňuje koncentráciu chloridov v hlbších vrstvách, kde možno 
pozorovať mierne prekročenie povolených hodnôt stanovených normou STN EN 206+A2 pre druhý rad výstuže 
na konci životnosti piliera (životnosť 100 rokov). Naproti tomu v prípade, ak sa krycia vrstva ponechá na mieste 
je koncentrácia chloridov v blízkosti druhého radu výstuže približne dvojnásobne vyššia ako v prípade výmeny 
krycej vrstvy. Keďže skutočné difúzne pravdepodobnosti betónu novej krycej vrstvy neboli známe (bolo by 
potrebné vykonať urýchlené skúšky nového materiálu), bolo rozhodnuté, že nová krycia vrstva bude opatrená aj 
kryštalickou izoláciou pre dosiahnutie maximálneho efektu ochrany výstuže v prvej vrstve. Možným riešením by 
bolo aj zväčšenie krycej vrstvy, ktoré môže spôsobiť problémy z dôvodu zachovania deformačnej zóny zvodidla. 
Nová krycia vrstva bude zhotovená v niekoľkých pracovných záberoch a bude zakotvená do pôvodného betónu 
nerezovými kotvami. 

Z prezentovaného príkladu použitia metodiky predikcie kontaminácie betónu vyplývajú určité obmedzenia. 
Predikcia je výrazne závislá od presnosti, respektíve hustoty delenia vzorky pre laboratórnu analýzu, ktorá vo 
výsledku sprísňuje konvergenčné kritérium a tým zvyšuje jej presnosť. Pre správne nastavenie konvergenčného 
kritéria je potrebné poznať podrobnosti laboratórnej analýzy. Metóda je použiteľná hlavne pre existujúce 
konštrukcie z dôvodu absentujúcich difúznych pravdepodobností materiálov použitých v novo navrhovaných 
konštrukciách a chýbajúcej ročnej priemernej kontaminácie povrchu pri návrhu novej konštrukcie, nachádzajúcej 
sa v určitom prostredí. V porovnaní so zjednodušenými modelmi simulácia disponuje variabilitou nastavenia 
spôsobu, akým bude dochádzať ku kontaminácií povrchu (úplne zabránenie ďalšej kontaminácie bariérami na 
povrchu, atď.) a tak je schopná simulovať prejav vonkajších zmien. Simulácia je použiteľná aj v prípade ak 
dochádza ku deformáciám koncentračných profilov chloridov z dôvodu karbonatizácie betónu čo bolo 
pozorované vlastným ako aj zahraničným výskumom [3], [4], [5], [6], [8], [29]. 

5 ZÁVER 

Vyvinutá metóda MC-ClD simulácie predstavuje nástroj pre predikcie kontaminácie betónu chloridmi kde 
neplatí podmienka konštantnej koncentrácie chloridov v prostredí obklopujúceho konštrukciu a kde je difúzny 
koeficient premenný po hĺbke z dôvodu rôznych difúznych vlastností vrstiev materiálu. Po splnení 
konvergenčného kritéria je možné simuláciou predikovať vývoj kontaminácie betónu chloridmi ako aj rôzne 
konštrukčné opatrenia aj s vplyvom na zmenu koncentrácie chloridov po hĺbke konštrukčného elementu. Model 
bude potrebné ďalej validovať a verifikovať v laboratórnych podmienkach na vzorkách vystavených chloridom 
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Obr. 8 Porovnanie navrhnutého riešenia. 
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za účelom vytvorenia metodiky prevodu difúznych pravdepodobností na súčasne zaužívanú metodiku použitia 
difúznych koeficientov. 
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VPLYV MODIFIKÁCIE LEPIDLA NA TRVANLIVOSŤ 
LEPENÉHO SPOJA BUKOVÉHO DREVA 

INFLUENCE OF ADHESIVE MODIFICATION ON THE DURABILITY OF 
GLUED JOINTS OF BEECH WOOD 
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Abstrakt 
Tento článok sa zaoberá procesom modifikácie jednozložkového polyuretánového lepidla za použitia výstužného 
plniva. Použité množstvo vybraných plnív bolo optimalizované na základe spracovateľnosti a rešerší vedeckých 
článkov zaoberajúcich sa plnením lepidiel. Cieľom bolo zhodnotiť vplyv modifikácie lepidla prostredníctvom 
stanovenia šmykovej pevnosti preplátavaných spojov bukového dreva. Pevnosť v šmyku lepeného spoja bola 
stanovená podľa normy ČSN EN 302-1. Efekt modifikácie bol viditeľný po hydrotermálnom a vlhkostnom 
namáhaní spoja. Zistilo sa, že šmyková pevnosť lepeného spoja je vyššia u dreva lepeného jednozložkovým 
polyuretánom plneným čadičovými vláknami v množstve 3 %. Vplyv plniva bol posúdený i na základe miery 
kohézneho porušenia dreva, vizuálne stanoveného po skúške pevnosti. 

Kľúčové slová 
Drevo, jednozložkové polyuretánové lepidlo, plnivá 

Abstract 
This article deals with the process of modifying a one-component polyurethane adhesive using a reinforcing filler. 
Based on workability and research of scientific articles about the filling of adhesives, the amount of fillers was 
optimized. This research aimed to evaluate the influence of modification by determining the shear strength of lap 
joints of beech wood. The shear strength of the glued joint was determined according to the ČSN EN 302-1 
standard. The effect of the modification was visible after hydrothermal and moisture stressing of the joint. It was 
found that the shear strength of the glued joint is higher for wood glued with filled one-component polyurethane 
in the amount of 3% basalt fibers. Based on the rate of cohesive failure of the wood the effect of the fillers was 
assessed. 

Keywords 
Wood, one-component polyurethane adhesive, fillers 

1 ÚVOD 

Drevo je veľmi vhodným a dlhodobo používaným materiálom v oblasti drevených konštrukcií. Použitie rasteného 
dreva dosahuje svoje limity v prípade väčších rozponov konštrukcií. Preto je rastené drevo pozdĺžne a plošne 
lepené použitím konštrukčných lepidiel. Výskum charakteru lepených spojov v týchto konštrukciách je veľmi 
podstatný. Lepené spoje musia vykazovať dostatočnú pevnosť a odolnosť voči vplyvom okolitého prostredia [1]. 
K bežne používaným konštrukčným lepidlám na báze aminoplastov a fenolov sú spoľahlivou alternatívou 
už výrazne viac používané jednozložkové polyurethánové lepidlá, ktoré neuvoľňujú karcinogénny formaldehyd. 
Chemický priemysel už v minulom storočí vyprodukoval veľké množstvo lepidiel. Emisie niektorých lepidiel boli 
vysoké - dnes sú však upravené v prospech zdravia zákazníkov. Jednozložkové polyuretánové lepidlá 
sú vytvrdzované pri izbovej teplote prostredníctvom vzdušnej vlhkosti v pomerne krátkom čase. Ich použitie 
v prípade niektorých druhov tvrdých drevín, však nemusí viesť k stabilným lepeným spojom. Napriek vyšším 
nákladom majú tieto lepidlá množstvo výhod [2]. 

Na kvalitu procesu lepenia majú vplyv tri hlavné parametre: drevo (najmä povrch dreva), vrátane rozhrania 
medzi povrchom dreva a líniou lepidla; druh použitého lepidla; pracovné podmienky a parametre procesu lepenia. 
K zhodnoteniu kvality lepeného spoja slúžia skúšky stanovenia pevnosti v šmyku pri ťahovom namáhaní 
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drevených zlepencov. Čo sa týka hodnotenia charakteru použitého štrukturálneho lepidla, tak sa stanovujú 
vlastnosti ako je čas želatinácie, viskozita a doba vytvrdenia lepidla. Veľmi dôležitými parametrami 
k vyhodnoteniu kvality lepeného spoja je hrúbka spojovacej línie a sledovanie prieniku lepidla do štruktúry dreva. 
Kvalitný lepený spoj a primerané vlastnosti lepených prvkov je možné dosiahnuť len vtedy, ak každý z uvedených 
parametrov pozitívne prispeje k požiadavkám na výsledný lepený spoj [3]. 

Kvalitu lepeného spoja je možné ovplyvniť použitím výstužného plniva [4], [5]. Hlavným cieľom výskumu 
bolo posúdiť vplyv modifikácie jednozložkového polyuretánového lepidla na trvanlivosť lepeného spoja. 
Pri modifikácii lepidla sa sledoval druh a množstvo vybraného plniva. Vplyv plniva na trvanlivosť lepeného spoja 
bol vyhodnotený na základe stanovenia šmykovej pevnosti pri ťahovom namáhaní preplátavaného spoja 
po hydrotermálnom a vlhkostnom namáhaní. Po stanovení pevnosti bola vizuálne posúdená miera kohézneho 
porušenia dreva, ktorá je tiež vedúcim parametrom pri hodnotení trvanlivosti lepeného spoja. 

Pri modifikácii lepidiel rôznymi prísadami a plnivami je možné výrazne ovplyvniť ich vlastnosti ako materiálu, 
ale aj ich správanie v lepenom spoji. Plnivá sa vo všeobecnosti pridávajú do lepidiel, aby sa znížili náklady a tiež 
znížil nadmerný prienik lepidla do štruktúry dreva, čo by mohlo viesť k absencii lepidla v spojovacej línii. 
Vzhľadom k doterajším poznatkom je možné vnímať dva druhy plnív. Plnivá reaktívne sú funkčnými plnivami, 
ktoré reagujú pri vytvrdzovaní so zložkami samotného lepidla a upravujú tak, jeho výsledné vlastnosti. Potom 
sú to plnivá s inertnou funkciou, u ktorých nebola zaznamenaná reakcia so štruktúrnymi zložkami lepidla [4], 
[6], [10]. 

Výskumy v oblasti plnenia jednozložkového polyuretánového lepidla sa zameriavajú tiež na plnenie 
difenylmetán diizokyanátu (pMDI), kde obe lepidlá spadajú do skupiny izokyanátových lepidiel. Nevýhodami 
týchto lepidiel je nedostatočná odolnosť pri dlhodobom vystavení vlhkosti. Drevo ako anizotropný materiál, 
vplyvom zmeny vlhkosti napučiava alebo naopak zosychá, a lepený spoj nie je často dostatočné odolný, 
aby dokázal dlhodobo takémuto namáhaniu odolávať [7], [8]. 

Štúdia zameraná na pridanie kôry ako odpadu z drevospracujúceho priemyslu do izokyanátového lepidla 
priniesla pozitívne výsledky. Kôra je bohatá na hydroxylové skupiny, vďaka čomu môže reagovať 
s izokyanátovými skupinami pMDI lepidla za vzniku polyuretánu alebo s vlhkosťou za vzniku polymočoviny, 
prípadne s obidvomi. Vďaka pridaniu kôry bola zmiernená penetrácia lepidla do dreveného podkladu, čo viedlo 
k zlepšeniu kvality lepeného spoja. Pevnosť lepeného spoja stúpla po pridaní kôry (v množstve 20 %) v priemere 
o 27 % [9]. 

Podobný efekt posilnenia pevnosti pri hygrotermálnom namáhaní malo pridanie polyuretánového prášku 
získaného z recyklácie odrezkov PUR/PIR peny, ktorá sa v stavebníctve využíva ako tepelná izolácia. Prášok bol 
pridaný do pripravených polyuretánových lepidiel. V rámci výsledkov zo SEM analýzy bola dokázaná modifikácia 
štruktúry PUR lepidiel pridaním tohto prášku po teplotnom namáhaní. Tepelná odolnosť lepených spojov 
sa pridaním prášku (v množstve 5 %) zvýšila v priemere o 45 %. V prípade vlhkostného namáhania lepeného spoja 
tento efekt nenastal. Predpokladá sa, že vyššia teplota pri hygrotermálnom namáhaní lepeného spoja stojí za lepším 
zosieťovaním reaktívnych skupín, ktoré sa prejavilo aj na SEM analýze [4]. 

Zvýšenie tepelnej stability jednozložkového PUR lepidla bolo dosiahnuté aj pridaním časticového inertného 
plniva v podobe kriedy (po chemickej stránke ide o CaCO3). V danej štúdii bolo použité komerčné jednozložkové 
PUR lepidlo, preto boli splnené i pevnostné limity dané štandardmi pre tento typ lepidla. Pridanie kriedy 
(v množstve 30 %) poskytovalo najvyššie priemerné hodnoty šmykovej pevnosti po hygrotermálnom namáhaní 
[10]. 

Vo všeobecnosti optimálne množstvo plniva závisí na jeho charaktere, či je časticového alebo vláknitého typu 
a taktiež na jeho reaktivite s daným lepidlom. Množstvo plniva je volené v intervale od 1 % až po maximálnu 
hodnotu (30 % až 45 %), ktorá je limitovaná spracovateľnosťou a následnou aplikáciou lepidla na drevený 
podklad. 

2 METODIKA 

Vzorky k stanoveniu pevnosti v šmyku boli pripravené podľa normy ČSN EN 302-1 (2013) [11]. K ich príprave 
bolo použité bukové drevo (Fagus sylvatica L.) s objemovou hmotnosťou (680 ± 30) kg/m3 pri rovnovážnej 
ustálenej vlhkosti. Lepené povrchy dreva boli radiálne, tzn. uhoľ medzi letokruhmi a lepenou líniou bol medzi 
30° a 85°. Skúšobné telesá boli lepené a testované pri 65% relatívnej vlhkosti a teplote 20 °C. Bolo použitých 
sedem sad skúšobných telies, pričom každá sada obsahovala 60 skúšobných vzoriek, ktoré boli vystavené 
expozičnému namáhaniu v rôznych prostrediach (A1, A3 a A5). Prvá sada vzoriek bola lepená čistým 
jednozložkovým polyuretánovým lepidlom bez použitia plniva. V ďalších troch sadach sa lepidlo plnilo vláknitým 
plnivom v podobe čadičových vlákien v množstve 1 hm.%, 3 hm.% a 5 hm.%. Dlhé čadičové vlákno (Basaltex 
a. s., Česká republika) s povrchovou úpravou tvorenou silanovými skupinami, bolo nastrihané na frakciu 
s maximálnou dĺžkou vlákna 3 mm. Priemerná hrúbka použitého čadičového vlákna bola 13 μm. V posledných 
troch sadách bolo k modifikácii lepidla použité časticové plnivo vo forme korundového prášku o granulometrii 
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0,053–0,100 mm v množstve 10 hm.%, 30 hm.% a 50 hm.%. Korundový prášok je po chemickej stránke, mimo 
stopového obsahu sprievodných oxidov, z 99,7 % Al2O3 s tvrdosťou 9 podľa Mohsa. Vonkajšie parametre plnív 
boli pozorované optickým mikroskopom Keyence VHX-950F. Mikroskopické snímky plnív zobrazuje Obr. 1. 
Každá navážka vybraných plnív bola ručne vmiešaná do lepidla za laboratórnych podmienok [20/65] po dobu 
3 minút, tak aby bola zabezpečená čo najlepšia dispergácia, s minimálnym množstvom zhlukov 
v takto modifikovanom lepidle. 

      

Obr. 1 Záznam z optického mikroskopu (zväčšenie 200x) – čadičové vlákna s maximálnou dĺžkou 3 mm (vľavo) 
a korundový prášok (vpravo). 

Na lepenie bolo použité jednozložkové polyuretánové lepidlo Casco 2010 (AkzoNobel, Švédsko). Lepidlo bolo 
rovnomerne nanesené v množstve 300 g/m2 na obe lepené plochy bukového dreva. Zlepené plochy boli ihneď 
zlisované tlakom 0,6 N/mm2. Vytvrdené zlepence boli následne rozrezané na pásy o rozmeroch: šírka 20 ± 0,1 mm, 
dĺžka 150 ± 5 mm a hrúbka 10 ± 0,1 mm. U jednotlivých vzoriek bola narezaná drážka, priečne k drevným 
vláknam, tak aby rez nepresiahol vrstvu lepidla, ale oddelil vrstvy dreva a vznikla šmyková plocha k stanoveniu 
pevnosti. Pred samotným stanovením pevnosti boli vzorky podrobené vybraným expozičným prostrediam. Typ 
a trvanie expozície vzoriek sú zhrnuté v Tab. 1. 

Tab. 1 Typ a podmienky vybraných expozičných prostredí podľa ČSN EN 302-1 [11]. 

Označenie Spôsob úpravy 
A1 bez expozície, aklimatizácia v štandardných klimatických podmienkach [20/65] 
A3 4 dni v studenej vode o teplote (20 ± 5) °C 

 ustálenie v štandardných klimatických podmienkach [20/65] na pôvodnú hmotnosť 
A5 6 h vo vriacej vode 

 2 h v studenej vode o teplote (20 ± 5) °C 
 ustálenie v štandardných klimatických podmienkach [20/65] na pôvodnú hmotnosť 

 
Pripravené vzorky boli po dosiahnutí svojej pôvodnej hmotnosti (po expozičnom namáhaní) testované 

na testovacom zariadení TIRA test 2850 S za štandardných klimatických podmienok [20/65]. Pri stanovení 
ťahovej šmykovej pevnosti sa postupovalo podľa normy ČSN EN 302-1 [11]. Rýchlosť nárastu sily skúšobného 
zariadenia bola 2 kN/min. Po porušení bola zaznamenaná maximálna aplikovaná sila. Stanovenie pevnosti 
v šmyku sa uskutočnilo pre každú sadu vzoriek, tak aby sa získalo desať platných meraní. Šmyková pevnosť 
uvádzaná v N/mm2 bola vypočítaná podľa vzťahu (1): 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴𝐴𝐴

 (1) 

kde Fmax je maximálna aplikovaná sila pri porušení v N a A je lepená testovacia plocha v mm2. 
 

Lepený spoj obsahujúci čadičové vlákna bol po stanovení šmykovej pevnosti analyzovaný pomocou 
elektrónového rastrovacieho mikroskopu (SEM analýza) Phenom XL (Thermo Fisher Scientific Inc.). Na základe 
záznamu SEM bolo posúdené vyplnenie dutín povrchu dreva lepidlom a pokrytie čadičových vlákien 
polyuretánovým lepidlom (Obr. 4). 
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3 VÝSLEDKY 

Experimentálna časť práce bola zameraná na porovnanie vplyvu plniva v podobe vlákna s plnivom časticového 
charakteru. Vplyv druhu plniva bol overený na základe stanovenia šmykovej pevnosti preplátavaného spoja dreva 
a miery kohézneho porušenia dreva. Jednotlivé výsledky boli porovnávané s požiadavkami normy 
pre jednozložkové polyuretánové lepidlá ČSN EN 15425 [12] vzhľadom k vybranému expozičnému namáhaniu. 
Stanovené hodnoty šmykovej pevnosti v prípade modifikácie jednozložkového polyuretánového lepidla 
čadičovým vláknom s maximálnou dĺžkou vlákna 3 mm sú zobrazené na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Závislosť šmykovej pevnosti drevených zlepencov na expozícii a výške plnenia čadičovými vláknami 
do 3 mm vrátane smerodajnej odchýlky. 

Priemerné hodnoty v grafoch boli stanovené z desiatich platných meraní, tiež boli stanovené smerodajné 
odchýlky. Výsledky po pridaní časticového plniva vo forme korundového prášku sú graficky znázornené 
na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Závislosť šmykovej pevnosti drevených zlepencov na expozícii a výške plnenia časticovým plnivom 
v podobe korundového prášku vrátane smerodajnej odchýlky. 
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Obr. 4 SEM záznamy spáry lepenej jednozložkovým polyuretánovým lepidlom modifikovaným čadičovými 
vláknami. Na ľavom obrázku je celkový pohľad na lepený spoj, na pravom je zväčšený detail čadičového vlákna. 

4 DISKUSIA 

Najvyššie hodnoty pevnosti v šmyku boli dosiahnuté za štandardných klimatických podmienok bez expozičného 
namáhania (A1). Hodnoty pevnosti v šmyku preplátavaných spojov lepených čistým jednozložkovým 
polyuretánom bez použitia modifikačných plnív (referenčné vzorky) a spojov lepených modifikovaným 
polyuretánom (čadičové vlákna dĺžky do 3 mm, v množstve 3 %) splnili požiadavky normy ČSN EN 15425 [12] 
vo všetkých troch prostrediach. Táto norma stanovuje minimálnu šmykovú pevnosť lepeného spoja na hodnotu 
10 N/mm2 pre prostredie A1 a 8 N/mm2 pre expozície A3, A5. 

Priemerná hodnota pevnosti v šmyku pre čadičové vlákna v množstve 3 % po hydrotermálnom namáhaní (A5) 
je o 6,0 % vyššia ako pre vzorky referenčné. Po expozičnom namáhaní studenou vodou (A3) bol rovnaký nárast 
šmykovej pevnosti voči referencii zaznamenaný pre plnenie čadičovými vláknami v množstve 1 %. 
Pri referenčných vzorkách boli pozorované vyššie miery kohézneho porušenia v dreve iba pre vzorky 
bez expozičného namáhania (A1). Po expozičnom namáhaní referenčných vzoriek prevládal adhézny typ 
porušenia lepeného spoja. Porušenie adhézie bolo pozorované i v prípade plnenia čadičovými vláknami 
v množstve 1 % a 5 % po vlhkostnom a hydrotermálnom namáhaní lepených spojov. Vzorky lepené 
polyuretánovým lepidlom s 3 % čadičových vlákien mali výrazne vyššiu mieru kohézneho porušenia v dreve, 
priemerne 85 % i po namáhaní v prostredí A5. 

Vykonané skúšky potvrdili významný rozdiel v hodnotách šmykovej pevnosti preplátavaných spojov 
bukového dreva lepeného polyuretánom plneným čadičovými vláknami a polyuretánom plnených korundovými 
časticami. V prípade plnenia polyuretánu korundovým práškom došlo k negatívnemu ovplyvneniu lepeného spoja 
vystavenému expozičným prostrediam (A3, A5). Takto pripravený lepený spoj významne nesplnil normové 
požiadavky minimálnej šmykovej pevnosti a tiež vykazoval vo všetkých výškach plnenia vysoké miery porušenia 
adhézie. Častice korundu narúšali lepený spoj, neprispievali k odolnosti lepeného spoja voči vlhkostnému 
a hydrotermálnemu namáhaniu. V prípade namáhania v prostredí A5 došlo pri plnení korundovým práškom 
v množstve 30 % k zníženiu šmykovej pevnosti o 60 % v porovnaní s referenciou. Za takýmto vplyvom môže stáť 
charakter časticového plniva vo forme korundového prášku, ktorého ostrohranné a tvrdé častice pôsobili 
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Z mikroskopických záznamov lepeného spoja (Obr. 4) je viditeľné, že lepidlo preniká do dutín bukového dreva. 
Nejedná sa o nadmerný prienik lepidla, pretože je zrejmý jeho dostatok v lepenej spáre, ktorá nie je suchá. Detail 
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s maximálnou hrúbkou 0,1 mm. Dôvodom výskytu veľkého množstva kaverien môže byť dlhá doba spracovania 
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5 ZÁVER 

Pridania čadičových vlákien do matrice polyuretánového lepidla určeného k lepeniu drevených konštrukčných 
prvkov preukázalo pozitívny vplyv hlavne v prípade hydrotermálneho namáhania. Podľa Obr. 2 prispelo 
k šmykovej pevnosti po hydrotermálnom namáhaní (A5) plnenie vo výške 3 %. V prípade expozície v studenej 
vode (A3) bolo pozorované mierne zvýšenie pevnosti pri 1% plnení. Ak je použité množstvo vlákien príliš nízke, 
nedôjde k spevneniu lepeného spoja. Naopak, ak je použité príliš vysoké množstvo vlákien, nie je zhoršená 
len spracovateľnosť lepidla, ale dochádza i k oslabeniu lepeného spoja. Z týchto dôvodov je výber optimálneho 
množstva plniva rozhodujúcim faktorom pri vytváraní odolnejších spojov. Z výsledkov stanovenia šmykovej 
pevnosti preplátavaných spojov a zhodnotenia miery kohézneho porušenia dreva sa javí plnenie v množstve 
3 % ako optimálne množstvo čadičových vlákien. Takto modifikované lepidlo efektívne vypĺňalo dutiny a dobre 
obalilo vlákna. 

Pridaním tvrdých a ostrohranných častíc korundového prášku došlo k oslabeniu lepeného spoja vo všetkých 
vybraných expozíciách. Častice narúšali väzby v samotnom lepidle a tiež aj adhézne sily na rozhraní lepidla 
a dreva. 

Ďalšie overovanie vlastností bude zamerané na zlepšenie podmienok počas prípravy lepených spojov, skrátenie 
času homogenizácie a samotnej aplikácie lepidla na drevený podklad. Zvýšením lisovacieho tlaku by bolo možné 
dosiahnuť pevnejší lepený spoj, ktorý by vyhovoval požiadavkám na tzv. "close contact" čím by sa zmiernil obsah 
kaverien, ktoré boli pozorované vo výsledných spojoch vo veľkom množstve. 
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Abstrakt 
Koloidní SiO2 lze charakterizovat jako suspenzi částic oxidu křemičitého v kapalné fázi. Díky dostatečně malé 
velikosti částic (1 - 100 nm) nezpůsobuje gravitace jejich usazování. Sol SiO2 se vyznačuje vysokou stabilitou 
a vysokým obsahem pevné fáze v roztoku. Pro jeho stabilizaci může být využito různých iontů, nejčastěji Na+, 
NH4

+, Cl- a OH. Článek se zabývá výzkumem vlivu rozdílných stabilizačních iontů na tvorbu gelu a na jeho 
chování při sušení. Popsán je také vliv stabilizace solů na vznik vazby sol-gel v systémech s mikroplnivem. 
Analýza vlastností vzniklých xerogelů je provedena dostupnými analytickými metodami.  

Klíčová slova 
Sol-gel, koloidní silika, gelační činidlo 

Abstract 
Colloidal SiO2 can be characterized as a suspension of silica particles in the liquid phase. Thanks to the 
sufficiently small size of the particles (1 - 100 nm) gravity does not cause them to settle. Silica sol is 
characterized by high stability and high content of the solid phase in the solution. For its stabilization, various 
ions can be used, most often Na+, NH4

+, Cl- and OH. The article deals with research on the effect of different 
stabilizing ions on gel formation and on its behavior during drying. The influence of sol stabilization on the 
formation of the sol-gel bond in systems with microfillers is also described. The analysis of properties of the 
resulting xerogels is performed using available analytical methods. 

Keywords 
Sol-gel, colloidal silica, gelling agent 

1 ÚVOD 

Pojem koloidní oxid křemičitý představuje stabilní disperze nebo soly skládající se z extrémně malých 
neporézních částic amorfního oxidu křemičitého ve vodě. Vnitřní strukturu solu tvoří siloxanová (-Si-O-Si-) síť, 
a jeho povrchová vrstva je pokryta mnoha hydroxyskupinami (-OH) a silanolovými skupinami (-SiOH). 
K výrobě solů, které jsou stabilní při přiměřeně vysoké koncentraci, je nutné narůst částice do určité velikosti za 
alkalických podmínek, kdy částice zůstávají záporně nabité, takže nebudou vločkovat nebo gelovatět. Stabilizace 
nanočástic probíhá pomocí stabilizačních iontů, nejčastěji Na+, NH4

+, Cl- a OH  [1], [2], [3]. 
Základní teorii tvorby gelu z koloidních částic formuloval Thomas a McCorkle [4]. Hlavním krokem při 

tvorbě gelu je srážka dvou částic oxidu křemičitého s dostatečně nízkým nábojem na povrchu. Po kontaktu 
dochází k vytvoření siloxanových vazeb, které drží částice nevratně pohromadě. Tento typ agregace převádí sol 
v určitém bodě na gel vytvořením nekonečné sítě řetězců částic v celém objemu solu. Koloidní částice se spojují 
do řetězců a odtud do trojrozměrných gelových sítí pouze v případě, že nejsou přítomny žádné síly, které by 
způsobily koagulaci částic. Sol se během gelování stává viskózním, zůstává však homogenní a čirý i po ztuhnutí 
na pevný gel. Míra gelovatění je úměrná celkové ploše povrchu oxidu křemičitého přítomného v daném objemu 
solu [1]. 

Proces gelace lze ovlivnit změnou teploty, pH a přídavkem soli či organického rozpouštědla, nazývané jako 
gelační činidla. Nad pH 3,5, kde soly SiO2 začínají nést negativní náboj, přidání solí, oxidů nebo organických 
kapalin mísitelných s vodou snižuje celkový odpudivý efekt a gelovatění se značně urychlí. Obecně se uvažují 
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dva mechanismy agregace: přitahování částice k částici van der Waalsovými silami a přemostění částice k částici 
pomocí gelačního činidla. Lze také přidat CaO nebo MgO a vyvolat tak mechanismus tuhnutí za studena 
destabilizací solu. Například přídavek MgO vede k tvorbě Mg(OH)2 odstraněním vodíku z hydroxylových 
skupin, které podporují tvorbu siloxanových vazeb (-Si-O-Si-), viz Obr. 1. Účinek MgO na tuhnutí křemičitého 
solu je však rychlý, což může být pro přípravu homogenní suspenze limitující. Během míchání částice oxidu 
křemičitého okamžitě gelují kolem částic hořčíku a vytvářejí nepropustnou vnější vrstvu, která brání disperzi 
prášku. Hamedani a kol. [5] dosáhli vhodného reologického chování přidáním vody do lité směsi, což ale 
negativně ovlivnilo výsledné mechanické vlastnosti a pórovitost materiálu [1], [5], [6]. 

 

Obr. 1 Schematické znázornění konsolidace koloidního SiO2 mechanismem gelování: a) povrch částic 
koloidního SiO2, b) adice MgO, c) tvorba siloxanových vazeb, d) siloxanová vazba (–Si–O–Si–) [7]. 

Při vhodném výběru gelačních činidel koloid gelovatí kolem pevných částic a poskytuje systému 
mechanickou pevnost po vysušení. Výsledná struktura má vysokou porozitu a propustnost a díky rychlému 
a rovnoměrnému vysoušení se snižuje riziko tvorby trhlin a explozivního odlupování. V systémech na bázi 
Al2O3 může již při nízkých teplotách docházet k tvorbě mulitu, který zlepšuje chemickou odolnost a vlastnosti za 
vysokých teplot. Další výhodou koloidních pojiv je jejich objemová stabilita ve srovnání s pojivy na bázi 
hlinitanového cementu [6], [8], [9], [10]. 

Ve studii Badiee a Otroj [11] byl sledován vliv obsahu solu SiO2 na tokové chování samotekoucích 
aluminových odlitků. Výsledky ukázaly, že se zvyšujícím se obsahem solu se prodlužuje doba zpracovatelnosti 
směsi, což bylo připisováno dispergačnímu účinku nanočástic solu a vyššímu obsahu vody v odlévaném 
materiálu. Vysoký obsah solu však rovněž vedl ke zhoršení poréznosti a mechanických vlastností výsledného 
kompozitu. Optimální objem solu byl stanoven na rozmezí 10-11 % [11]. 

Stárnutí gelu je potřebné pro posílení jeho strukturních a mechanických vlastností. To má za následek 
zvýšení soudržnosti trojrozměrné sítě vytvořením nových můstkových vazeb ≡Si─O─Si≡, což následně vede 
k smrštění gelové matrice uvolňováním vody z pórů. V určité fázi se vytvoří čirý gelový film a s postupujícím 
sušením se tento film smršťuje, což vede k tvorbě trhlin ve směru sušení. Proces sušení má zásadní vliv na 
poréznost konečného produktu, proto je důležité kontrolovat podmínky, za kterých probíhá stárnutí, zejména 
teplotu a čas [6], [12]. 

2 METODOLOGIE 

Ve studii byly hodnoceny čtyři různé komerční soly SiO2 vyrobené společností Sigma-Aldrich (Ludox, USA) 
a CWK (Köstrosol, Německo). Soly a jejich vybrané vlastnosti uvádí Tab. 1. 

Tab. 1 Vlastnosti solů koloidního oxidu křemičitého. 

Koloidní silika Stabilizace Obsah SiO2 
[%] 

Měrný povrch 
[m2/g] pH 

Ludox HS-40 Na+ 40,0 220 9,8 
Köstrosol 0830 AS NH4

+ 29,5 290 9,6 
Köstrosol 1530 WA OH 30,0 204 2,2 
Köstrosol 1530 K Cl- 30,1 188 4,1 
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a rovnoměrnému vysoušení se snižuje riziko tvorby trhlin a explozivního odlupování. V systémech na bázi 
Al2O3 může již při nízkých teplotách docházet k tvorbě mulitu, který zlepšuje chemickou odolnost a vlastnosti za 
vysokých teplot. Další výhodou koloidních pojiv je jejich objemová stabilita ve srovnání s pojivy na bázi 
hlinitanového cementu [6], [8], [9], [10]. 

Ve studii Badiee a Otroj [11] byl sledován vliv obsahu solu SiO2 na tokové chování samotekoucích 
aluminových odlitků. Výsledky ukázaly, že se zvyšujícím se obsahem solu se prodlužuje doba zpracovatelnosti 
směsi, což bylo připisováno dispergačnímu účinku nanočástic solu a vyššímu obsahu vody v odlévaném 
materiálu. Vysoký obsah solu však rovněž vedl ke zhoršení poréznosti a mechanických vlastností výsledného 
kompozitu. Optimální objem solu byl stanoven na rozmezí 10-11 % [11]. 

Stárnutí gelu je potřebné pro posílení jeho strukturních a mechanických vlastností. To má za následek 
zvýšení soudržnosti trojrozměrné sítě vytvořením nových můstkových vazeb ≡Si─O─Si≡, což následně vede 
k smrštění gelové matrice uvolňováním vody z pórů. V určité fázi se vytvoří čirý gelový film a s postupujícím 
sušením se tento film smršťuje, což vede k tvorbě trhlin ve směru sušení. Proces sušení má zásadní vliv na 
poréznost konečného produktu, proto je důležité kontrolovat podmínky, za kterých probíhá stárnutí, zejména 
teplotu a čas [6], [12]. 

2 METODOLOGIE 

Ve studii byly hodnoceny čtyři různé komerční soly SiO2 vyrobené společností Sigma-Aldrich (Ludox, USA) 
a CWK (Köstrosol, Německo). Soly a jejich vybrané vlastnosti uvádí Tab. 1. 

Tab. 1 Vlastnosti solů koloidního oxidu křemičitého. 

Koloidní silika Stabilizace Obsah SiO2 
[%] 

Měrný povrch 
[m2/g] pH 

Ludox HS-40 Na+ 40,0 220 9,8 
Köstrosol 0830 AS NH4

+ 29,5 290 9,6 
Köstrosol 1530 WA OH 30,0 204 2,2 
Köstrosol 1530 K Cl- 30,1 188 4,1 

   
 

 
 

V rámci první etapy byla přidávána gelační činidla (NaCl, NH4Cl, Ca(NO3)2, MgO-Styromag) o různé 
molaritě ke zvolenému solu SiO2. Míchání probíhalo v kádinkách o objemu 50 ml. Vstupní hmotnost solu byla 
10 g, k tomuto množství solu byly přidávány různé dávky gelačních činidel. Cílem bylo nalézt optimální typ 
a množství gelačního činidla pro zajištění tvorby gelu s tuhnutím v rozmezí 30–60 minut (Tab. 2). 

Tab. 2 Vlastnosti zkoušených gelů. 

Vzorek Koloidní silika Stabilizace Gelační činidlo Dávka 
činidla (%) Čas ztuhnutí (min) 

1 Ludox HS-40 Na+ 2M NaCl 12 44 
2 Ludox HS-40 Na+ 1M NH4Cl 15 51 
3 Ludox HS-40 Na+ MgO 2 39 
4 Köstrosol 0830 AS NH4

+ 1M NH4Cl 12 38 
5 Köstrosol 0830 AS NH4

+ 1M NaCl 25 39 
6 Köstrosol 1530 WA OH MgO 0,5 50 
7 Köstrosol 1530 K Cl- MgO 0,8 30 

 
Při druhé etapě byla sledována tvorba vazby sol-gel na vzorcích trámečků o rozměrech 120 × 20 × 20 mm 

a na tabletách o průměru 40 mm (Obr. 2). Jako mikroplnivo byl použit reaktivní oxid hlinitý a vybrané 
kombinace koloidní siliky s gelačními činidly, viz Tab. 3. Ke 100 g Al2O3 byla přidána taková dávka solu, aby 
bylo dosaženo optimální tekoucí konzistence. Následně bylo přidáno gelační činidlo. Směs byla ručně 
zamíchána a z každé záměsi byl odlit jeden trámeček a jedna tableta, na které byla současně sledována doba 
gelace. 

Tab. 3 Složení směsí s mikroplnivem v g. 

Složení  Označení vzorků 1 2 3 4 5 6 7 

Mikroplnivo Al2O3 100 100 100 100 100 100 100 

Sol 

Ludox HS-40 43,3 44,0 49,0 - - - - 
Köstrosol 0830 AS - - - 45,6 44,5 - - 
Köstrosol 1530 WA - - - - - 50,5 - 
Köstrosol 1530 K - - - - - - 47,0 

Gelační 
činidlo 

1M NaCl - - - - 5,0 - - 
2M NaCl 3,5 - - - - - - 

1M NH4CL - 4,8 - 3,3 - - - 
MgO - - 0,5 - - 0,2 0,3 

 
Odformování vzorků probíhalo 24 hodin po zamíchání. Sušení probíhalo pod fólií pro snížení rychlosti 

sušení při teplotě 25 °C. Z naměřených hodnot byla stanovena vlhkost, délkové smrštění; sledovány byly 
závislosti délkového smrštění na čase, vlhkosti na čase a vlhkosti na délkovém smrštění. Jednotlivé veličiny byly 
porovnávány mezi vzorkem trámečku a tablety. Po vysušení byly trámečky zkoušeny na pevnost v tahu za 
ohybu. 
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Obr. 2 Vzorky tablet po sedmi dnech sušení. 

3 VÝSLEDKY 

Při první etapě bylo sledováno gelování křemičitých solů s gelačními činidly. Zaznamenána byla dávka 
gelačního činidla v % na hmotnost solu a čas, kdy sol ztuhnul na gel (Tab. 2). Dávka 1M NaCl, 2M NaCl a 1M 
NH4Cl se pohybovala v rozmezí 12 - 25 % na hmotnost solu. Vzhledem k rychlému účinku MgO na tuhnutí 
solu, optimální dávka MgO byla v porovnání s ostatními gelačními činidly řádově nižší. Průběh tuhnutí 
v závislosti na procentuálním množství gelačního činidla je zobrazen na Obr. 3. 

  

Obr. 3 Průběh tuhnutí solů s vybranými gelačními činidly. 

Po nalezení vhodných kombinací gelačních činidel a koloidních solů SiO2 bylo přistoupeno k druhé etapě 
a namíchání systémů s mikroplnivem. Vzorky trámečků a tablet byly po dobu 7 dní váženy a měřeny, naměřené 
hodnoty byly použity pro výpočet vlhkosti W a délkového smrštění DSmax. U trámečků byla rovněž stanovena 
pevnost v tahu za ohybu Rf v MPa (Tab. 4.). 
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Tab. 4 Vlastnosti vzorků s mikroplnivem. 

Vzorek Koloidní silika Stabilizace Gelační činidlo W (%) DSmax (%) Rf (MPa) 

1 Ludox HS-40 Na+ 2M NaCl 24,43 6,83 8,2 
2 Ludox HS-40 Na+ 1M NH4Cl 27,33 6,27 2,7 
3 Ludox HS-40 Na+ MgO 24,72 6,44 2,3 
4 Köstrosol 0830 AS NH4

+ 1M NH4Cl 31,64 8,16 2,0 
5 Köstrosol 0830 AS NH4

+ 1M NaCl 31,76 7,84 2,0 
6 Köstrosol 1530 WA OH MgO 31,80 8,38 1,4 
7 Köstrosol 1530 K Cl- MgO 27,50 7,53 3,6 

 
Závislost vlhkosti na délkovém smrštění lze vidět na Obr. 4, závislost pevnosti v tahu za ohybu na vlhkosti 

na Obr. 5. 
 

 

Obr. 4 Závislost vlhkosti na délkovém smrštění. 
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Obr. 5 Závislost pevnosti v tahu za ohybu na vlhkosti. 

4 DISKUZE 

Při zkoušení tvorby gelu dosáhl nejpříznivějších výsledků koloidní sol s nejvyšším obsahem SiO2 - Ludox HS-
40, který geloval se všemi zkoušenými gelačními činidly. Jako optimální se jevil přídavek gelačních činidel 2M 
NaCl v dávce 12 % hm., 1M NH4Cl v dávce 15 % hm. a MgO v dávce 2 % hm. (dávkováno na hmotnost solu). 
Koloidní silika Köstrosol 0830 AS dosáhla optimální doby ztuhnutí po přidání 12 % 1M NH4Cl a 25 % 2M 
NaCl. Köstrosol 1530 WA a Köstrosol 1530 K tuhly pouze s přídavkem MgO, s žádným jiným gelačním 
činidlem se nepodařilo vytvořit gel. Vysvětlením této skutečnosti může být velmi nízké pH zmíněných typů 
Köstrosolů. 

Hodnoty vlhkosti a smrštění a jejích vzájemná závislost ukazují trend zvyšujícího se maximálního smrštění 
při vyšší počáteční vlhkosti. Nejnižších hodnot dosáhl Ludox HS-40, naopak smrštění okolo 8 % má Köstrosol 
0830 AS a Köstrosol 1530 WA při téměř 32% vlhkosti. 

Při měření pevnosti v tahu za ohybu dosáhl nejvyšší hodnoty 8,2 MPa vzorek Ludox HS-40 s 2M NaCl. 
Výsledek lze připsat nízké vlhkosti a smrštění, které byly u vzorku naměřeny. Koloidní silika Ludox HS-40 měla 
ze všech hodnocených koloidních roztoků nejvyšší obsah SiO2 a nejvyšší hodnotu pH. Při pH 9,8 jsou již částice 
SiO2 vysoce záporně nabité, přidání gelačních činidel snižuje vzájemné odpuzování a proces gelace se zrychluje. 
Nízká potřebná dávka gelačního činidla vedla k vytvoření dokonale homogenního systému o nízké vlhkosti, což 
mělo pozitivní vliv na smrštění a pevnost vzorku. 

5 ZÁVĚR 

Cílem tohoto experimentu bylo posoudit vliv koloidní siliky a gelačních činidel na proces gelovatění a tvorbu 
vazby sol-gel. Odzkoušeny byly čtyři různé koloidní siliky, lišící se stabilizací, pH, velikostí částic i množstvím 
obsaženého SiO2. 

Na základě dosažených výsledků lze říci, že na tvorbu gelu má zásadní vliv typ stabilizace a pH roztoku 
SiO2. Koloidní siliky s vyšším pH gelovaly rychleji v porovnání s roztoky o nižším pH, což koresponduje 
s poznatky literatury [6]. Z těchto důvodů je zatím nejvíce rozšířené použití koloidní siliky stabilizované Na+. 
I přes tuto skutečnost se podařilo vazby sol-gel u silik s nízkým pH docílit použitím MgO, které podporuje 
aniontové reakční mechanismy na svém povrchu tím, že odebírá vodíkové ionty ze skupin Si-OH, což následně 
vede k vyšší tvorbě siloxanových vazeb. Další výhodou je nízká potřebná dávka samotného MgO v porovnání 
s ostatními gelačními činidly. 
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Pevnost v tahu za ohybu se pohybovala v rozmezí 2-3 MPa. Výrazně vyšší pevnosti dosáhl vzorek 1 (Ludox 
HS-40 + 2M NaCl), který měl nejnižší vlhkost. Konečné mechanické vlastnosti lze tedy ovlivnit, pokud se 
podaří připravit vzorky o nižší vlhkosti, která je ovlivněna zejména dávkou solu. Další výzkum by tak mohl 
směřovat k popsání vlivu počátečního reologického chování na mechanické vlastnosti systémů, a k nalezení 
silika solů, které budou schopny vytvářet vazbu sol-gel i při nižších dávkách. Vzhledem k vysoké ceně solů 
může právě samotná dávka solu přinést ekonomickou úsporu. 
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Příspěvek byl zpracován v rámci projektu FAST-S-22-8008: Studium vlivu gelačních činidel na koloidní roztoky 
SiO2 a Al2O3 a posouzení možnosti jejich využití při přípravě matrixu ULCC a NCC žárobetonů. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá stanovením k-hodnoty a indexu účinnosti pro jemně mletou granulovanou vysokopecní 
strusku. Cílem je stanovení indexu účinnosti této aktivní příměsi pro různé náhrady cementu a sestrojení 
matematické funkce popisující pevnost v tlaku v závislosti na stáří malty a množství jemně mleté granulované 
vysokopecní strusky. Dalším cílem je stanovit k-hodnoty na základě vztahu pevnosti v tlaku a vodního 
součinitele betonu. Na základě dosažených výsledků bylo možné sestrojit funkci pevnosti s vysokým 
koeficientem determinace. Dále byly stanoveny k-hodnoty, které dosahovaly vyšších hodnot, než povoluje 
současná legislativa, tím pádem by bylo možné použít vyšší množství jemně mleté granulované vysokopecní 
strusky do betonu. 

Klíčová slova 
K-hodnota, index účinnosti, jemně mletá granulovaná vysokopecní struska, aktivní příměs 

Abstract 
This paper deals with the determination of k-value and activity index for ground granulated blast furnace slag 
(GGBFS). The goal is to determine the activity index of this active admixture for different cement substitutes 
and construct a mathematical function describing the compressive strength depending on the age of the mortar 
and the amount of GGBFS. Another goal is to determine k-values based on the relationship between the 
compressive strength and the water/cement ratio of concrete. Based on the achieved results, it was possible to 
make a strength function with a high coefficient of determination. Furthermore, k-values were determined, 
which reached higher values than allowed by the current legislation, thus it could be possible to use higher 
amount of GGBFS in concrete. 

Keywords 
K-value, activity index, ground granulated blast furnace slag, active addition 

1 ÚVOD 

Beton jako jeden z nejpoužívanějších stavebních materiálů má výrazný dopad na cenu konstrukce i na životní 
prostředí. Cement je základní surovinou pro výrobu betonu. Jedná se o nejdražší a nejvíce ekologicky náročnou 
surovinou zejména kvůli jeho vysoké produkci CO2, která je přibližně 0,82 tuny CO2 na jednu tunu 
portlandského slínku [1]. Z těchto důvodů je v této době požadováno snížení množství portlandského cementu 
v betonu. Množství portlandského cementu se snižuje pomocí tzv. aktivních příměsí. Jako aktivní příměsi do 
betonu se používají zejména druhotné suroviny jako je elektrárenský popílek a jemně mletá granulovaná 
vysokopecní struska. Jedná buď o pucolány, nebo latentně hydraulické látky. Pucolány jsou látky, u kterých 
dochází k hydraulické reakci za přítomnosti Ca(OH)2 a vody. Latentně hydraulické látky jsou látky, jejichž 
hydratační schopnost je velmi malá a pro iniciaci a zrychlení hydraulické reakce je potřebná chemická nebo 
fyzikální aktivace [2]. 

Možnosti použití aktivních příměsí jako náhrady cementu v betonu řeší v České republice tzv. koncepce 
k-hodnoty. Tato koncepce je uvedena v evropské normě EN 206+A2 [3]. V této normě však není popsána žádná 
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možnost stanovení těchto k-hodnot a samotná koncepce je uvedena velmi obecně. Koncepce k-hodnoty je 
předepsaný postup [4]. Je založena na porovnání trvanlivosti, nebo pevností v tlaku betonu s referenčním 
cementem a betonu, ve kterém je část cementu nahrazena aktivní příměsí. Koncepce k-hodnoty povoluje použití 
aktivních příměsí pokud [5]: 

• Vodní součinitel voda/cement se nahradí voda/(cement + k × příměs), 
• Množství cement + k × příměs je větší než minimální množství cementu pro danou expoziční třídu. 

Vliv aktivních příměsí na vlastnosti betonu závisí na charakteru jednotlivých materiálů, stáří betonu, vnějších 
podmínkách atd. Abychom vzali v úvahu všechny tyto vlivy už při návrhu betonu, koncepce k-hodnoty používá 
vztah mezi vodním součinitelem a pevností v tlaku. Pokud je splněna podmínka stejné pevnosti v tlaku tak platí 
vztah (1) [4]: 

𝑤𝑤𝑤𝑤0 =
𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝
 (1) 

kde w0 je vodní součinitel betonu bez příměsi, v je obsah vody v betonu s příměsí v kg/m3, c je obsah cementu 
v betonu s příměsí v kg/m3, p je obsah příměsí v kg/m3 a k je k-hodnota 

2 METODIKA 

V rámci experimentu byl použit cement CEM I 42,5 R Mokrá a jemně mletá granulovaná vysokopecní struska 
kotouč Štramberk. V experimentální části byly namíchány cementové malty podle ČSN EN 196-1: Metody 
zkoušení cementu – část 1: Stanovení pevnosti [6] s náhradou cementu jemně mletou granulovanou vysokopecní 
struskou Kotouč Štramberk 0, 10, 30, 50 a 70 %. Na cementových maltách bylo provedeno stanovení pevností 
v tlaku ve stáří 7, 28 56 a 90 dní. Pomocí pevnosti v tlaku byly stanoveny indexy účinnosti pomocí následujícího 
vzorce [7]: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑢𝑢𝑢𝑢 =
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
∙ 100 

 

(2) 

kde Iu je index účinnosti v %, fc,p je pevnost v tlaku cementové malty s příměsí v MPa, fc,ref je pevnost v tlaku 
referenční malty v MPa. 

Na základě dosažených výsledků pevností v tlaku bylo možné pomocí regresní analýzy stanovit empirické 
závislosti pevnosti v tlaku, stáří a množství příměsi. V tomto případě jsou tyto závislosti vytvořeny pomocí 
software Matlab a jeho funkce Curve Fitting. Pro stanovení této závislosti byl sestaven předpis funkce pevnosti 
v tlaku závislý na stáří vzorků a množství příměsi: Předpis funkce pevnosti v tlaku uvádí vzorec (3). 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝2 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ ln(𝑡𝑡𝑡𝑡) + 𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ t + 𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝2 ∙ t + 𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡2 

 
(3) 

kde fc je pevnost v tlaku v MPa, p je množství příměsi, t je stáří cementové malty ve dnech. 
V tomto případě bylo množství příměsi stanoveno pomocí vzorce (4): 

𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝
 

 

(4) 

kde p je množství příměsi, mp je množství příměsi ve zkoušené maltě v g a mc je množství cementu ve 
zkoušené maltě v g. 

V závěrečné části experimentu byla navržena jedna receptura betonu, ve které byl nahrazován cement jemně 
mletou granulovanou vysokopecní struskou v náhradách 10, 30, 50 a 70 %. Na těchto betonech byla stanovena 
pevnost v tlaku ve stáří 7, 28, 56 a 90 dní. Tyto receptury jsou uvedeny v Tab. 1. 
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Tab. 1 Použité receptury betonů. 

Receptura 
(kg/m3) 

CEM I 
42,5 R Struska Voda 

DTK 
Žabčice 

0–4 

HTK 
Žabčice 

4–8 

HDK 
Olbramovice 

8–16 
REF 350 - 219 872 246 662 

STR10 315 35 219 872 246 662 
STR30 245 105 219 872 246 662 
STR50 175 175 219 872 246 662 
STR70 105 245 219 872 246 662 

Pomocí stanovených pevností v tlaku byla na základě vztahu vodního součinitele a pevnosti v tlaku 
stanovena k-hodnota. Vztah vodního součinitele a pevnosti v tlaku je popsán vztahem (5). 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ �
1
𝑣𝑣𝑣𝑣/𝑐𝑐𝑐𝑐

− 𝑎𝑎𝑎𝑎� 

 

(5) 

kde fc je pevnost v tlaku v MPa, K je koeficient závislý na referenčním cementu v MPa, c je množství cementu 
v betonu v kg/m3, v je množství vody v betonu v kg/m3 a a je koeficient závislí na stáří betonu. 

3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Stanovení pevnosti v tlaku a indexu účinnosti cementových malt 

V první části experimentálních prací byly vytvořeny zkušební tělesa z cementových malt o rozměrech 
40 × 40 × 160 mm. Na těchto tělesech byla ve stáří 7, 28, 56 a 90 dní zkoušena pevnost v tlaku dle ČSN EN 
196-1 a stanoveny indexy účinnosti podle vztahu (2). 

 

Obr. 1 Pevnost v tlaku cementových malt s různou náhradou cementu jemně mletou granulovanou vysokopecní 
struskou. 
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Obr. 2 Index účinnosti jemně mleté granulované vysokopecní strusky. 

Funkce pevnosti pro jemně mletou strusku 

Funkce pevnosti pro jemně mletou granulovanou vysokopecní strusku má následující tvar: 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 39,68 − 73,53 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 29,18 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝2 + 6,029 ∙ ln(𝑡𝑡𝑡𝑡) + 1,836 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ t − 1,07 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝2 ∙ t + (7,334 ∙ 10−3)𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡2 (6) 

V tomto případě dosahuje koeficient determinace této rovnice hodnoty 0,9586. Koeficient determinace udává 
přesnost funkce stanovené pomocí regresní analýzy. Čím víc se koeficient determinace blíží jedné, tím je funkce 
přesnější. 

Pevnost v tlaku betonu 

Pevnost v tlaku betonu byla stanovována stejně jako u cementových malt ve stáří 7, 28, 56 a 90 dní a byla 
stanovována na krychlích o hraně 100 mm. 

 

Obr. 3 Pevnost v tlaku betonu s náhradou cementu jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou. 

Stanovení k-hodnoty 

K-hodnota pro jemně mletou granulovanou vysokopecní strusku byla stanovována pro jednotlivé stáří a náhrady 
cementu touto struskou. 
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Obr. 4 K-hodnota pro jemně mletou granulovanou vysokopecní strusku. 

4 DISKUZE 

Podle Obr. 1 a Obr. 2 můžeme vidět, že pevnost v tlaku a indexy účinnosti jsou pro jemně mletou granulovanou 
vysokopecní strusku nejnižší ve stáří 7 dní, a s jejím zvyšujícím se množstvím se snižují. Ve stáří 28 dní je 
nejvyšší pevnost v tlaku a index účinnosti pro maltu s náhradou 30 % cementu jemně mletou struskou. V tomto 
případě dosahuje index účinnosti 91,8 %. Ve stáří 56 a 90 dní přesahují indexy účinnosti dosahují hodnoty vyšší 
než 100 % a stejně jako ve stáří 28 dní dosahuje malta s 30% náhradou cementu struskou nejvyšších indexů 
účinnosti. Z toho lze usoudit, že tato dávka je optimální pro dosažení co nejvyšších pevností v tlaku. Ve stáří 90 
dní dosahuje i malta s 50 % strusky pevnosti v tlaku referenční malty. 

Na základě dosažených výsledků pevnosti v tlaku cementových malt byla sestrojena funkce pevnosti závislá 
na stáří a množství příměsi v cementové maltě. Tato funkce umožnuje výpočet mísícího poměru cementu 
CEM I 42,5 R a jemně mleté granulované vysokopecní strusky pro dosažení určité dané pevnosti v daném čase. 
Tato funkce umožňuje výpočet tohoto poměru pouze pro stáří od 7 do 90 dní a pouze pro náhradu cementu 
jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou od 10 do 70 %. Takto stanovená funkce v tomto případě 
dosahuje koeficientu determinace 0,9586. Na základě vysokého koeficientu determinace lze usoudit, že pevnosti 
cementových malt se stanoveným mísícím poměrem budou dosahovat předpokládaných hodnot, ovšem je 
potřeba tento předpoklad dále ověřit. 

Pevnost v tlaku betonu uvedená na Obr. 3 měla podobný průběh jako cementové malty. Ve stáří 7 dní se 
pevnost v tlaku se zvyšujícím se množství jemně mleté strusky, ovšem již ve stáří 28 dní dosahoval beton s 10, 
30 a 50 % stejných, nebo vyšších pevností než beton referenční. Se zvyšujícím se stářím se rozdíly mezi pevností 
betonu referenčního a betonu s jemně mletou struskou zvyšovaly. 

Jak můžeme vidět na Obr 4, tak stanovené k-hodnoty jsou stejně jako pevnosti v tlaku betonu nejnižší 
hodnoty po 7 dnech. V dalších stářích dosahuje k-hodnota výrazně vyšších hodnot. Až do náhrady cementu 50 % 
jemně mleté strusky přesahuje hodnotu 1. To je způsobeno tím, že bylo dosaženo vyšších pevností v tlaku než 
u referenčního betonu. V ČSN EN 206 + A2 [3] je uvedena doporučená k-hodnota pro jemně mletou 
granulovanou vysokopecní strusku, která je rovna 0,6. Tato norma udává pouze maximální množství strusky 
(50 %) a nezohledňuje stáří betonu. Podle dosažených výsledků lze usoudit, že stáří betonu a množství příměsi 
má vliv na k-hodnotu. 

5 ZÁVĚR 

Cílem tohoto článku bylo stanovit a posoudit indexy účinnosti a k-hodnoty jemně mleté granulované 
vysokopecní strusky. 

Na základě dosažených výsledků pevnosti v tlaku bylo zjištěno, že v počátečním stáří 7 dní dosahují betony 
a cementové malty s jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou nižších pevností než beton referenční. 
Dále s rostoucím stářím betonu a cementových malt se pevnosti v tlaku zvyšovali a ve stáří 56 a 90 dní 
dosahovaly až do náhrady 50 % vyšších pevností v tlaku než referenční beton a malta. Tomu odpovídají i indexy 
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Obr. 4 K-hodnota pro jemně mletou granulovanou vysokopecní strusku. 

4 DISKUZE 

Podle Obr. 1 a Obr. 2 můžeme vidět, že pevnost v tlaku a indexy účinnosti jsou pro jemně mletou granulovanou 
vysokopecní strusku nejnižší ve stáří 7 dní, a s jejím zvyšujícím se množstvím se snižují. Ve stáří 28 dní je 
nejvyšší pevnost v tlaku a index účinnosti pro maltu s náhradou 30 % cementu jemně mletou struskou. V tomto 
případě dosahuje index účinnosti 91,8 %. Ve stáří 56 a 90 dní přesahují indexy účinnosti dosahují hodnoty vyšší 
než 100 % a stejně jako ve stáří 28 dní dosahuje malta s 30% náhradou cementu struskou nejvyšších indexů 
účinnosti. Z toho lze usoudit, že tato dávka je optimální pro dosažení co nejvyšších pevností v tlaku. Ve stáří 90 
dní dosahuje i malta s 50 % strusky pevnosti v tlaku referenční malty. 

Na základě dosažených výsledků pevnosti v tlaku cementových malt byla sestrojena funkce pevnosti závislá 
na stáří a množství příměsi v cementové maltě. Tato funkce umožnuje výpočet mísícího poměru cementu 
CEM I 42,5 R a jemně mleté granulované vysokopecní strusky pro dosažení určité dané pevnosti v daném čase. 
Tato funkce umožňuje výpočet tohoto poměru pouze pro stáří od 7 do 90 dní a pouze pro náhradu cementu 
jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou od 10 do 70 %. Takto stanovená funkce v tomto případě 
dosahuje koeficientu determinace 0,9586. Na základě vysokého koeficientu determinace lze usoudit, že pevnosti 
cementových malt se stanoveným mísícím poměrem budou dosahovat předpokládaných hodnot, ovšem je 
potřeba tento předpoklad dále ověřit. 

Pevnost v tlaku betonu uvedená na Obr. 3 měla podobný průběh jako cementové malty. Ve stáří 7 dní se 
pevnost v tlaku se zvyšujícím se množství jemně mleté strusky, ovšem již ve stáří 28 dní dosahoval beton s 10, 
30 a 50 % stejných, nebo vyšších pevností než beton referenční. Se zvyšujícím se stářím se rozdíly mezi pevností 
betonu referenčního a betonu s jemně mletou struskou zvyšovaly. 

Jak můžeme vidět na Obr 4, tak stanovené k-hodnoty jsou stejně jako pevnosti v tlaku betonu nejnižší 
hodnoty po 7 dnech. V dalších stářích dosahuje k-hodnota výrazně vyšších hodnot. Až do náhrady cementu 50 % 
jemně mleté strusky přesahuje hodnotu 1. To je způsobeno tím, že bylo dosaženo vyšších pevností v tlaku než 
u referenčního betonu. V ČSN EN 206 + A2 [3] je uvedena doporučená k-hodnota pro jemně mletou 
granulovanou vysokopecní strusku, která je rovna 0,6. Tato norma udává pouze maximální množství strusky 
(50 %) a nezohledňuje stáří betonu. Podle dosažených výsledků lze usoudit, že stáří betonu a množství příměsi 
má vliv na k-hodnotu. 

5 ZÁVĚR 

Cílem tohoto článku bylo stanovit a posoudit indexy účinnosti a k-hodnoty jemně mleté granulované 
vysokopecní strusky. 

Na základě dosažených výsledků pevnosti v tlaku bylo zjištěno, že v počátečním stáří 7 dní dosahují betony 
a cementové malty s jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou nižších pevností než beton referenční. 
Dále s rostoucím stářím betonu a cementových malt se pevnosti v tlaku zvyšovali a ve stáří 56 a 90 dní 
dosahovaly až do náhrady 50 % vyšších pevností v tlaku než referenční beton a malta. Tomu odpovídají i indexy 

   
 

 
 

účinnosti, které pro tyto stáří byly vyšší než 100 %. Ze stanovených pevností v tlaku byla sestrojena funkce 
pevnosti v tlaku závislá na stáří cementové malty a množství jemně mleté granulované vysokopecní strusky. 
Tato funkce umožňuje stanovení optimálního mísícího poměru pro dosažení určité pevnosti v daném stáří. Tyto 
funkce je ovšem dále zpřesnit pomocí dalších měření, případně použitím jiných šarží cementu a jemně mleté 
granulované vysokopecní strusky. Dále je potřeba ještě ověřit přesnost této funkce na jiných mísících poměrech, 
než jsou zkoušeny v této práci. 

K-hodnoty stanovené pomocí vztahu vodního součinitele a pevnosti v tlaku korespondují s dosaženými 
pevnostmi v tlaku. S vyšší pevností v tlaku je k-hodnota vyšší, a ve vyšších stářích přesahuje i hodnotu 1 až do 
náhrady 50 % jemně mleté granulované vysokopecní strusky. Ovšem je nutné dodat, že takto vysoké k-hodnoty 
jsou velmi optimistické a je nutné jejich další ověření zejména pomocí trvanlivosti. Na základě dosažených 
výsledků lze usoudit, že k-hodnotu je vhodné posuzovat se zohledněním stáří betonu a množstvím strusky, nebo 
příměsi nahrazující cement. Stanovené k-hodnoty pro jemně meltou granulovanou vysokopecní strusku jsou 
vyšší než doporučená hodnota uvedená v ČSN EN 206+A2. Z tohoto důvodu by bylo možné použití betonů 
s jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou do náročnějších expozičních tříd, nebo použití vyššího 
množství jemně mleté strusky pro betony ve stejné expoziční třídě a tím snížit ekologickou náročnost betonu. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá možnou kombinací vysokoteplotního úletového popílku s popílkem fluidním. Cílem této 
práce je ověřit vliv kombinace těchto dvou vedlejších energetických produktů nejen na fyzikálně-mechanické 
parametry betonu, ale zejména na jeho objemové změny. Získané výsledky ukazují, že přídavkem fluidního 
popílku do betonové směsi je dosaženo vyšších fyzikálně-mechanických parametrů betonové směsi. A to i přes 
vyšší obsah záměsové vody. Přídavkem fluidního popílku do betonu nastal nepatrný nárůst objemových změn 
betonu. I přesto lze toto zjištění považovat za velmi cenný přínos pro technickou praxi. 

Klíčová slova 
Vysokoteplotní úletový popílek, fluidní popílek, objemové změny betonu, smrštění betonu 

Abstract 
This article deals with a possible combination of high-temperature fly ash with fluidized ash. The aim of this 
work is to verify the effect of the combination of these two secondary energy products not only on the physical-
mechanical parameters of concrete, but especially on its volume changes. The obtained results show that the 
addition of fly ash to the concrete mixture results in higher physical-mechanical parameters of the concrete 
mixture. And this despite the higher content of mixing water. The addition of fly ash to concrete resulted 
in a slight increase in volume changes of concrete. Even so, this finding can be considered a very valuable 
contribution to technical practice. 

Key words 
High-temperature fly ash, fluid fly ash, volume changes of concrete, shrinkage of concrete 

1 ÚVOD 

Vysokoteplotní úletový popílek je v současné době velice hojně využívanou příměsí pro výrobu betonových 
směsí. Jeho přídavkem do betonové směsi lze v jejím čerstvém stavu eliminovat např. riziko vzniku 
tzv. bleedingu [1] či rozvolnit průběh hydratační reakce [2], čehož je hojně využíváno zejména u masivních 
konstrukcí. Rychlý a velký vývin hydratačního tepla v betonové konstrukci zvyšuje riziko vzniku trhlin 
v konstrukci. Každou takovou trhlinou mohou do betonové konstrukce pronikat agresivní média, která mohou 
zkrátit životnost celého díla.  

V důsledku stoupajících nákladů na dopravu, zvyšujících se cen energií, vysoké poptávky a zejména 
zavedení selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíků (SNCR) a s tím spojený přechod na nízkoteplotní způsob 
spalování, dochází ke zvyšování ceny a zhoršení dostupnosti vysokoteplotního úletového popílku. Z toho 
důvodu je nutné hledat další, alternativní řešení. Jedním z nich by mohla být částečná náhrada vysokoteplotního 
úletového popílku popílkem fluidním. 

Zrna fluidního popílku se ovšem vyznačují nevhodnou morfologií a v důsledku velkého měrného povrchu 
dochází k velmi výraznému navýšení hodnoty vodního součinitele. Zároveň se fluidní popílek vyznačuje 
nevhodným chemickým složením (zvýšený obsah reaktivního vápna a síry), což je příčinou, proč je prozatím 
použití fluidního popílku do betonové směsi jako aktivní příměsí zakázáno. 
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Hlavním cílem experimentu je ověření vlivu vysokoteplotního úletového popílku a popílku fluidního 
na pevnost betonu v tlaku do stáří 28 dnů a také na stanovení objemových změn betonu od čerstvého stavu 
do stáří 28 dnů. Předpokládá se, že reaktivní volné CaO obsažené ve fluidním popílku by mohlo vytvořit 
v cementovém kompozitu dobrý základ pro počátek a průběh pucolánové reakce samotného vysokoteplotního 
popílku, díky čemuž by mohlo být dosaženo vyšších fyzikálně-mechanických parametrů betonové směsi. 
Při stanovení objemových změn je předpokládáno, že vlivem chemického složení fluidního popílku obsahujícího 
volné reaktivní vápno a sírany, by mohlo dojít ke vzniku primárního ettringitu a monosulfátu, což by částečně 
mohlo redukovat objemové změny betonu, zejména v jeho plastickém stavu. 

2 METODOLOGIE 

V rámci experimentální části byly navrženy celkem 3 betony pevnostní třídy C 30/37. Jedna receptura referenční 
(Ryb) obsahující pouze vysokoteplotní úletový popílek z černouhelné elektrárny Rybnik nacházející se v Polsku, 
nedaleko českých hranic, který je znázorněný na Obr. 1 b). Ve druhé receptuře (Ryb_Zlin_60 : 40) bylo 
40 % vysokoteplotního úletového popílku nahrazeno popílkem fluidním ze zlínských tepláren znázorněném 
na Obr. 1 a). Ve třetí betonové receptuře (Ryb_Zlin_40 : 60) bylo v porovnání s referenční směsí nahrazeno 
60 % vysokoteplotního úletového popílku popílkem fluidním, opět ze zlínských tepláren. Jako pojivo byl použit 
CEM I 42,5 R z produkce cementárny Mokrá nacházející se v České republice. Množství cementu bylo ve všech 
porovnávaných recepturách stejné. Jako plnivo byly použity 3 frakce z lomu Žabčice nacházejícího se v České 
republice. Konkrétně se jednalo o drobné těžené kamenivo (DTK) frakce 0–4 mm a hrubé těžené kamenivo 
(HTK) frakce 4–8 mm a 8-16 mm. Aby nedošlo k ovlivnění mechanických parametrů vlivem rozdílné skladby 
směsi kameniva, byla pro veškeré receptury navržena shodná křivka zrnitosti. Pro dosažení shodné konzistence 
všech receptur stanovené metodou sednutím kužele dle ČSN EN 12350 – 2 [3] s hodnotou cca 200-210 mm 
v čase 5 minut (viz Obr. 1 c), se množství záměsové vody v betonové směsi pohybovalo v rozmezí 168 l/m3 –
185 l/m3 a množství superplastifikační přísady Mapei Dynamon SF 14S v rozmezí 2,4-3,0 kg/m3. Hodnota 
vodního součinitele byla vypočtena jako poměr hmotnosti vody k celkové hmotnosti cementu a příměsí 
bez ohledu na k-hodnotu dle ČSN EN 206+A2 [4]. Přesné složení jednotlivých betonových receptur je uvedeno 
v Tab 1. 

 

Obr. 1 a) Fluidní popílek Zlín, b) vysokoteplotní úletový popílek Rybnik (uprostřed), c) stanovení konzistence 
čerstvého betonu metodou sednutí kužele dle ČSN EN 12350 - 2 [3] (vpravo). 

Tab. 1 Složení betonových receptur. 

Surovina (kg/m3)/Receptura Ryb Ryb_Zlin_60:40 Ryb_Zlin_40:60 

CEM I 42,5 R, Mokrá 260 260 260 
Vysokoteplotní popílek Rybnik 140 84 56 

Fluidní popílek Zlín — 56 84 
DTK 0/4 Žabčice 850 835 835 
HTK 4/8 Žabčice 145 135 135 

HTK 8/16 Žabčice 768 766 761 
Voda 168 179 185 

Mapei Dynamon SF 14S 2,4 2,8 3,0 
Vodní součinitel 0,42 0,45 0,46 
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3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Stanovení fyzikálně-mechanických parametrů 

Z každé betonové receptury byly vyrobeny zkušební tělesa o hraně 150 mm, na kterých byla ve stáří 7 a 28 dní 
stanovena objemová hmotnost ztvrdlého betonu dle ČSN EN 12390 – 7 [5] a pevnost betonu v tlaku 
dle ČSN EN 12390 - 3 [6]. Fyzikálně-mechanické parametry jednotlivých receptur jsou znázorněny na Obr 2. 
Uváděné fyzikálně-mechanické parametry jsou vždy průměrnou hodnotou pevnosti betonu v tlaku stanovenou 
na 5 zkušebních tělesech uložených ve vodním prostředí dle ČSN EN 12390 – 2 [7]. 

 

Obr. 2 Pevnost betonu v tlaku jednotlivých receptur po 7 a 28 dnech zrání. 

Jak znázorňuje Obr. 2, nejnižší pevnost betonu v tlaku po 7 dnech (40,6 MPa) a 28 dnech (52,6MPa) 
normového zrání vykazovala dle očekávání betonová směs obsahující pouze vysokoteplotní úletový popílek. 
Vysokoteplotní úletový popílek je charakteristický tím, že rozvolňuje průběh hydratační reakce, což způsobuje 
nižší fyzikálně-mechanické parametry v kratším časovém horizontu. S přibývající dobou zrání (60 dní a déle) 
dochází ovšem vlivem pucolánové reakce k dalšímu vytvrzování cementového kompozitu a lze tedy 
předpokládat, že by s přibývajícím časem mělo docházet k nejvyššímu navýšení fyzikálně-mechanických 
parametrů z porovnávaných betonových záměsí. 

Z Obr. 2 je také patrné, že s přibývajícím množstvím fluidního popílku v betonové směsi dochází k navýšení 
fyzikálně-mechanických parametrů betonových směsí po 7 i 28 dnech zrání. A to i přes to, že v daných 
recepturách docházelo společně s postupným navyšováním fluidního popílku v betonové směsi zároveň 
k navýšení záměsové vody i superplastifikační přísady, aby bylo dosaženo shodné konzistence čerstvého betonu. 

Nejvyšší pevnost betonu v tlaku po 7 dnech (44,5 MPa) i 28 dnech (55,2 MPa) dnech zrání vykazuje 
betonová směs Ryb_Zlin_40 : 60. Těchto parametrů bylo dosaženo i přesto, že tato betonová záměs obsahovala 
o 17 kg/m3 vyšší dávku záměsové vody a o 0,6 kg/m3 více superplastifikační přísady v porovnání s recepturou 
referenční, bez obsahu fluidního popílku. Zvýšené množství těchto dvou vstupních složek je dáno vysokou 
vodonáročností fluidního popílku, která je úzce spjata s nevhodnou morfologií těchto zrn. Je predikováno, 
že příčinou vyšších pevností betonu v tlaku by mohlo být obsažené reaktivní volné CaO ve fluidním popílku, 
které vlivem hydratačních procesů vytváří v cementovém kompozitu dobrý základ pro počátek a průběh 
pucolánové reakce samotného vysokoteplotního popílku, díky čemuž je dosaženo vyšších fyzikálně-
mechanických parametrům betonové směsi. 

Dle získaných hodnot pevností betonu v tlaku jednotlivých směsí lze konstatovat, že veškeré receptury 
splňují požadovanou pevnostní třídu C30/37 již po 7 dnech zrání. S přihlédnutím na vykazované fyzikálně-
mechanické parametry by při dalším navrhování betonových receptur mohlo dojít ke snížení obsahu cementu 
v betonové směsi, což by bylo výhodné nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska ekologického 
i enviromentálního. 
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Stanovení objemových změn beton 

Stěžejní částí experimentu bylo stanovení objemových změn navržených a vyrobených betonových směsí. 
To probíhalo ihned od naplnění speciálních forem čerstvým betonem. Speciální nerezové formy mají průřez 
tvaru U o rozměrech 100 × 60 × 1000 mm a pochází z výroby německé firmy Schleibinger Geräte. Konstrukce 
formy je tvořena dvěma čely opatřenými zahnutými kotvami určených k zabetonování, jak znázorňuje Obr. 3 a). 
Jedno čelo zkušební formy je pevné, druhé čelo posuvné a objemové změny betonu se projevují nuceným 
pohybem tohoto čela. Na posuvné čelo je připojen tenzometrický snímač, který za pomoci měřícího softwaru 
zaznamená změny délky každých 15 minut po celou dobu měření. 

 

Obr. 3 a) Posuvné čelo a zahnutá kotva určená k zabetonování, b) měření objemových změn ve speciálních 
formách tvaru U. 

Naplněné zkušební formy (viz Obr. 3 b)) byly po celou dobu měření umístěny v místnosti s konstantní 
relativní vlhkostí 50 % a konstantní teplotou okolního prostředí 20 °C. Tento zkušební postup je v souladu 
s rakouskou normou pro měření objemových změn betonu ÖNORM B 3329 [8]. Z každé betonové směsi byly 
naplněny 3 zkušební žlaby a uváděné výsledky na Obr. 4 jsou jejich průměrnou hodnotou. 

 

Obr. 4 Objemové změny jednotlivých betonových receptur. 
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Jak znázorňuje Obr. 4, nejnižší objemové změny po 28 dnech zrání vykazovala betonová směs obsahující 
pouze vysokoteplotní úletový popílek - 1045,85 µm/m. Betonová směs obsahující 40 % fluidního popílku 
vykazovala smrštění betonu po 28 dnech zrání 1112,67 µm/m a betonová směs obsahující 60% náhradu 
vysokoteplotního popílku popílkem fluidním vykazovala po 28 dnech zrání smrštění 1226,50 µm/m.  

Vysokoteplotní úletový popílek rozvolňuje vývin hydratačního tepla v betonu, což by mělo v konečném 
důsledku pozitivně ovlivnit velikost objemových změn. Jak bylo dokázáno v předchozím výzkumu 
na jednodušších systémech (cementových pastách) [9], s přibývajícím množstvím fluidního popílku v betonové 
směsi by mělo docházet k vyššímu a rychlejšímu vývinu hydratačních teplot, což by se mohlo v konečném 
důsledku negativně projevit právě na objemových změnách cementového kompozitu. Ovšem je nutné mít 
na paměti, že v porovnávaných betonových recepturách docházelo s přibývajícím fluidním popílkem ke zvýšení 
dávky nejen superplastifikační přísady, ale také záměsové vody. A právě to může být i jedna z příčin, proč 
se s přibývajícím množstvím fluidního popílku v betonové směsi zvyšovalo i smrštění cementového 
kompozitu [10]. 

Původní predikce objemových změn byla ovšem opačná. Vzhledem k chemickému složení fluidního popílku 
se předpokládalo, že díky obsahu volného vápna a síranů, bude v čerstvém či plastickém betonu, docházet 
k tvorbě novotvarů ve formě primárního ettringitu a monosulfátu. To by v konečném důsledku mohlo pozitivně 
ovlivnit právě objemové změny betonu. Tato myšlenka se ovšem potvrdit nedokázala. 

4 DISKUSE 

Dle získaných výsledků lze konstatovat, že s přibývajícím množstvím fluidního popílku v betonové směsi 
dochází k nárůstu pevnosti betonu v tlaku po 7 i 28 dnech zrání. A to i přes fakt, že s přibývajícím množstvím 
fluidního popílku v betonové směsi bylo nutné z důvodu dosažení stejného stupně zpracovatelnosti, zvýšit dávku 
nejen záměsové vody, ale také superplastifikační přísady. Dá se předpokládat, že v případě, kdyby se nenavýšila 
dávka záměsové vody a superplastifikační přísady, získala by se při stanovení konzistence metodou sednutí 
kužele významně nižší hodnota, což by mohlo v důsledku znamenat zhoršenou zpracovatelnost a ukládku betonu 
do konstrukce. Zároveň se dá ovšem predikovat, že by pevnost betonu v tlaku tohoto betonu byla po 7 i 28 dnech 
zrání vyšší než nyní. Fluidní popílek obsahuje volné reaktivní vápno, které může napomoci k chemické reakci 
v cementovém kompozitu a tvorbě novotvarů při počátečním vytvrzování. 

Při stanovení objemových změn porovnávaných betonových receptur bylo předpokládáno, že vlivem 
chemického složení fluidního popílku obsahujícího volné reaktivní vápno a sírany, dojde ke vzniku primárního 
ettringitu a monosulfátu. To by mohlo částečně eliminovat objemové změny betonu. Tato predikce ovšem 
potvrzena nebyla. S přibývajícím množstvím fluidního popílku v betonové směsi docházelo i k navýšení 
objemových změn. Je možno se domnívat, že příčinou zvyšování smrštění cementového kompozitu je zejména 
zvyšování dávky záměsové vody pro potřebu zajistit shodnou konzistenci betonových směsí, což dle uvedených 
výzkumů negativně ovlivnilo objemové změny. 

5 ZÁVĚR 

Zejména v současné době, kdy se trh s komoditami potýká s neustálým zvyšování cen potřebných pro výrobu 
betonu či jejich akutním nedostatkem a zvyšujícími se náklady na výrobu, je nutno hledat další možná 
alternativní řešení. Tento experiment se zabývá možnou částečnou náhradou vysokoteplotního úletového popílku 
popílkem fluidním a zkoumá výsledný vliv této kombinace na fyzikálně-mechanické parametry ztvrdlého betonu 
– konkrétně na pevnost betonu v tlaku a jeho objemové změny od čerstvého betonu do požadovaného stáří. 

Tento provedený experiment je součástí studie možné částečné náhrady vysokoteplotního úletového popílku 
popílkem fluidním. Pro další možnosti pozitivního přínosu vzájemné kombinace příměsí, například odolnost 
vůči CHRL či agresivním mediím, je nutné provést další množství experimentů a stanovit přesný vliv a možnosti 
vzájemné kombinace těchto dvou aktivních příměsí. 

Poděkování 

Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu: FAST-J-22-7979 Posouzení kombinace vysokoteplotního 
úletového popílku s popílkem fluidním na objemové změny betonu. 
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1 ÚVOD 

Požár patří k nejobávanějším nebezpečím, které mají neblahý dopad na fungování celého konstrukčního systému. 
Požár provází vysoké teploty, které negativně ovlivňují chování jednotlivých materiálů i jejich vzájemné 
spolupůsobení. Mezi takové materiály bezpochyby patří i nejpoužívanější konstrukční materiál, beton. Extrémně 
vysoké teploty poškozují strukturu betonu, což má za následek snížení mechanických vlastností, jeho odprýskání 
a následné vystavení ocelové výztuže vysoké teplotě. V krajních případech může dojít až ke kolapsu celého 
konstrukčního systému [1]. 

První změny struktury betonu při nárůstu teploty se projeví mezi 100 a 200 °C, kdy dochází k odpařování volné 
vlhkosti obsažené v betonové hmotě. Rychlý nárůst teploty může mít za následek odlupování betonu v důsledku 
vytváření vysokého vnitřního tlaku páry. Při dosažení teploty 250 °C začíná docházet k dehydrataci chemicky 
vázané vody. Dosažení teploty 550 °C je kritické, jelikož dochází k dehydrataci hydroxidu vápenatého. Hydroxid 
vápenatý je produktem hydratace většiny portlandských cementů, přičemž množství závisí na konkrétním 
použitém cementu. Své chování i vlastnosti při narůstající teplotě mění i použité kamenivo [1], [3], [5]. 

Jako jedna z účinných možností ochrany před vysokoteplotním zatížením je přesvědčivě prokázán přídavek 
vláken, který může značně snížit sklon k odlupování betonu. Nejčastěji používaná vlákna pro zvýšení požární 
odolnosti jsou vlákna polypropylenová (PP). Tato vlákna fungují tak, že změní vnitřní poměry betonu jako migrace 
vlhkosti a/nebo procesy odpařování v zahřátém betonu, čímž se snižuje náchylnost k odlupování. Zlepšený 
transport vlhkosti je nejvíce řízen vytvářením prázdných kanálků, které zanechávají pyrolyzovaná (roztavená) 
PP vlákna při cca 170 °C [4]. 

V posledních několika letech problémy související s enviromentální a ekologickou problematikou vyvolaly 
rozsáhlý výzkum materiálů šetrných k životnímu prostředí. Zvláštní zájem je věnován použití vláken získaných 
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z obnovitelných rostlinných zdrojů v kompozitních materiálech. Celulózová vlákna (CEL) vykazují řadu 
důležitých výhod jako je široká dostupnost za relativně nízkou cenu, biologická obnovitelnost a rozložitelnost. 
U těchto vláken při narůstající teplotě okolo 260 °C dochází k tepelné degradaci a tím dochází k redukci vlákna 
a tvorbě kanálků, čímž se zlepší požární odolnost. Po této redukci se vytváří prostor pro rozpínání vodní páry nebo 
může docházet až k odchodu vodní páry z betonu díky propojení vytvořených mikrotrhlin a dutin [3], [4]. 

Během posledních desetiletí se ukázalo, že obrovské množství nerozložitelného odpadu, zejména ve formě 
odpadního plastu představuje vážné problémy pro životní prostředí, dokonce je považován za jeden 
z nejnebezpečnějších zdrojů znečištění. Používání polymerního odpadu pomáhá šetřit přírodní zdroje, které nelze 
obnovit. V polymerním odpadu má největší zastoupení polyethylen následován polyethylentereftalátem, známým 
pod zkratkou PET. Stejně jako u PP, tak i PET vlákna mají potenciál ke snížení odlupování betonu při vysokých 
teplotách. Při narůstající teplotě dochází k vytvoření kanálků, kde se tlak vodní páry může rozpínat. Tyto vlákna 
mají oproti PP vyšší bod tání cirka 260 °C, což je menší nevýhoda ve srovnání s PP [4]. 

Přídavek vláken do betonu se nepoužívá jen pro zvýšení požární odolnosti, ale také pro zvýšení fyzikálně 
mechanických vlastností. Přídavek vláken snižuje počet a velikosti trhlin a pórů, propustnost vody nebo vnikání 
chemických látek v čerstvém i zatvrdlém stavu [2],[3],[4],[5]. 

2 CÍLE 

Cílem tohoto experimentu bylo zaměření na vliv přídavku organických vláken na výsledné vlastnosti kompozitu 
před a po vystavení vysokoteplotního zatížení. Cílem této práce je zajištění vyšší odolnosti proti působení extrémně 
vysokých teplot, kdy jsou sledovány faktory a detaily, které souvisí s dosažením požadovaného výsledku. 

3 METODIKA 

Práce byla rozdělena do dvou hlavních etap. První etapa se zabývala výběrem a vlastnostmi vstupních surovin, 
které byly voleny tak, aby nepřispívaly zvyšování požární odolnosti, aby bylo možné sledovat vliv použitých 
vláken. U druhé etapy byl řešen především návrh, výroba a zkoušení betonu. 

4 POUŽITÉ SUROVINY 

Pro výrobu betonu byly vybrány suroviny, které se běžně používají pro betonáže ve stavebnictví. Důvodem výběru 
těchto surovin je simulace chování obvykle dostupného betonu při vysokých teplotách a zkoumáni eliminace 
negativních účinků při působení vysokých teplot na beton. Pro výrobu betonu byl použit portlandský cement 
CEM I 42,5 R z produkce závodu Mokrá. Prané těžené kamenivo ve frakcích 0/4, 4/8 a 8/16 bylo použito z lokality 
Žabčice. Plastifikační přísada byla použita od společnosti Chryso na bázi polykarboxylátů s obchodním označením 
ChrysoOptima 247. V experimentální části byly použity tři druhy vláken. V prvním případě se jednalo o vlákna 
z PP s obchodním označením Chryso Fibrin 23 D. Jedná se o syntetická vlasová monofilamentní vlákna s délkou 
cca 12 mm a průměrem 18 μm. Jako druhá skupina byla použita recyklovaná celulózová vlákna z novinového 
odpadu. Tato vlákna mají proměnlivý průřez. Díky velkému rozptylu velikosti částic, který se projevuje na délkách 
i průměrech vláken, se při pohledu na vlákna jeví jako směs vláken a prachu. Poslední druh použitých vláken byla 
PET vlákna. Podle údajů poskytnutých výrobcem je vlákno Namflex speciálně upravené PET vlákno získané 
zpětnou recyklací z odpadních surovin nejčastěji z PET lahví postupným rozvlákněním hrubě nadrcených částic 
(vložek) ve velikosti desítek milimetrů. Celkem bylo namícháno 7 různých receptur, kde se měnil druh vlákna 
nebo byla použita jejich kombinace. Z důvodu možného porovnání jednotlivých druhů vláken, byla dávka vláken 
volena objemově, proto se při pohledu na složení jednotlivých betonů v Tab. 1 liší hmotnostní zastoupení vláken. 
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Tab. 1 Složení betonových receptur. 

Receptura 
Surovina (kg/m3) REF PP CEL PET PP+ 

CEL 
PP+ 
PET 

CEL+ 
PET 

CEM I 42,5 R Mokrá 350 350 350 350 350 350 350 
DTK 0/4 Žabčice 945 945 945 945 945 945 945 
HTK 4/8 Žabčice 315 315 315 315 315 315 315 

HTK 8/16 Žabčice 600 600 600 600 600 600 600 
Voda 180 180 180 180 180 180 180 

ChrysoOptima 247 0,8 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 
ChrysoFibrin 23D – 1,2 – – 0,6 0,6 – 

Celulóza – – 1,6 – 0,8 – 0,8 
Namflex – – – 1,8 – 0,9 0,9 

Objem vláken 
v betonu (%/m3) 0,086 0,086 0,086 0,086 00,86 0,086 0,086 

5 EXPERIMENT 

Receptury byly míchány na předpokládanou konzistenci 40–60 mm sednutí kužele dle ČSN EN 12 350 – 2. 
Konzistence byla ovlivňována množstvím plastifikační přísady, nikoli zvýšením vody. Následně bylo provedeno 
stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu dle ČSN EN 12 350 – 6. Hodnoty objemové hmotnosti čerstvého 
betonu se pohybovaly v rozmezí 2 270 – 2 380 kg/m3. S přídavkem vláken došlo ke snížení objemové hmotnosti 
díky nižší objemové hmotnosti samotných vláken a také zvýšení obsahu vzduchu, který je do směsi vpraven 
na povrchu vláken. Od každé receptury byly vyrobeny krychle o hraně 150 mm, na kterých byla ve stáří 28 dní 
stanovena objemová hmotnost ztvrdlého betonu dle ČSN EN 12 390 – 7, dále byly stanoveny mechanické 
parametry. Dle ČSN EN 12 390 – 3 byla stanovena pevnost v tlaku, dle ČSN EN 12 390 – 5 pevnost v tahu ohybem 
a dle ČSN EN 12 390 – 6 pevnost v příčném tahu [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 

Tab. 2 Výsledky mechanických parametrů. 

Receptura 

Objemová 
hmotnost 

ČB 
(kg/m3) 

Objemová 
hmotnost 

ZB 
(kg/m3) 

Pevnost 
v tlaku 
(MPa) 

Pevnost v ohybu 
(MPa) 

Pevnost 
v příčném 

tahu 
(MPa) 

REF 2 380 2 330 46,1 4,8 2,2 
PET 2 310 2 270 57,0 6,0 2,5 
CEL 2 290 2 290 52,0 7,2 2,5 
PP 2 330 2 300 54,7 6,2 2,7 

PP+CEL 2 320 2 290 50,6 6,1 2,8 
PP+PET 2 320 2 300 52,2 5,9 2,6 

CEL+PET 2 330 2 300 54,6 6,9 2,5 
 

Při porovnání mechanických parametrů, viz Tab. 2, je patrné, že přidání vláken do betonů přispívá k jejich 
zvýšení. Přídavek vláken do struktury betonu přispíval ke zvýšení pevnosti v tlaku, který se projevil na všech 
betonech s vlákny. Tento efekt není primárně požadován, ale vysvětlením je zpevnění struktury a lepší rozložení 
a roznesení napětí při zatěžování. Všechny betony s přídavkem vláken měly vyšší hodnotu pevnosti v tahu 
za ohybu než referenční beton (4,8 MPa). Betony s vlákny vykazovaly oproti referenčnímu betonu průměrně 
o 1 MPa vyšší pevnost. Jako u předešlých pevnostních parametrů, tak i zkoušky pevnosti v příčném tahu 
pozorujeme vliv přidáním vláken do betonu. Přidání vláken vedlo k jeho zvýšení pevnosti. Z toho plyne, že 
nejnižší hodnota příčného tahu byla vyhodnocena pro referenční beton bez vláken. Obecně bylo očekáváno zvýšení 
tahových pevností přidáním vláken, což se potvrdilo, přestože se ve většině případů jedná o mikrovlákna. U betonů 
s CEL došlo ke zvýšení pevnosti pravděpodobně z důvodu zpevnění struktury ale také z důvodu vnitřního 
ošetřování. Vlákna, která do sebe absorbovala vodu, ji extrahovala a tím podpořila hydrataci cementu se vznikem 
kompaktní struktury. 
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betonech s vlákny. Tento efekt není primárně požadován, ale vysvětlením je zpevnění struktury a lepší rozložení 
a roznesení napětí při zatěžování. Všechny betony s přídavkem vláken měly vyšší hodnotu pevnosti v tahu 
za ohybu než referenční beton (4,8 MPa). Betony s vlákny vykazovaly oproti referenčnímu betonu průměrně 
o 1 MPa vyšší pevnost. Jako u předešlých pevnostních parametrů, tak i zkoušky pevnosti v příčném tahu 
pozorujeme vliv přidáním vláken do betonu. Přidání vláken vedlo k jeho zvýšení pevnosti. Z toho plyne, že 
nejnižší hodnota příčného tahu byla vyhodnocena pro referenční beton bez vláken. Obecně bylo očekáváno zvýšení 
tahových pevností přidáním vláken, což se potvrdilo, přestože se ve většině případů jedná o mikrovlákna. U betonů 
s CEL došlo ke zvýšení pevnosti pravděpodobně z důvodu zpevnění struktury ale také z důvodu vnitřního 
ošetřování. Vlákna, která do sebe absorbovala vodu, ji extrahovala a tím podpořila hydrataci cementu se vznikem 
kompaktní struktury. 

   
 

 
 

Vysokoteplotní zatížení 

Zatěžování vysokou teplotou bylo prováděno v požární peci dle normové teplotní křivky ČSN EN 1363–1 
(ISO 834). Zatížení vysokou teplotou bylo prováděno na hranici teploty 1 000 °C. Po dosažení této teploty byla 
zkouška ukončena a zkušební vzorky se ponechaly k pozvolnému ochlazení na laboratorní teplotu. 
Po vysokoteplotním zatížení byla dále zkoumána zbytková pevnost v tlaku se sledováním změn hmotnosti. Pokles 
hmotnosti je kromě dehydratace betonu dán mimo jiné i vyhořením vláken, rozkladem hydrosilikátů, portlanditu 
a dalšími změnami struktury. Zkouška pevnosti v tlaku ukázala, že nejvyšší hodnoty se vyskytovaly u všech betonů 
před teplotním zatížením, kde proti namáhání spolupůsobila vlákna s cementovou matricí. Na Obr. 1 lze pozorovat 
hodnoty zbytkové pevnosti v tlaku v %. Při ověřování působení vysokoteplotního zatížení bylo předpokládáno, 
že dojde ke snížení pevnosti. K poklesu pevnosti dochází díky změnám ve struktuře betonu jako je rozklad 
portlanditu, rozklad CSH fází nebo fázová přeměna použitého křemičitého kameniva. Tyto změny způsobují vznik 
mikrotrhlin, které snižují zbytkové pevnosti. 

 

Obr. 1 Zbytková pevnost v tlaku jednotlivých receptur. 

Z Obr. 1 je patrné, že přídavek vláken napomohl ke zvýšeni zbytkové pevnosti. Nejvyšší zbytková pevnost 
v tlaku byla vyhodnocena pro beton s přídavkem PP, kdy tato vlákna potvrdila svoji funkci, pro kterou se přidávají 
do betonu za účelem zvýšení požární odolnosti. Hodnota zbytkové pevnosti v tlaku pohybovala přes 90 % 
z původní hodnoty. Hodnota zbytkové pevnosti u receptury PET byla nižší oproti receptuře s PP. Důvodem může 
být vyšší teplota tání přidaných vláken. Nejnižších hodnot zbytkových pevností dosahovaly receptury 
s recyklovanou celulózou, pravděpodobně způsobené díky rychlé přeměně vlhkosti obsažené ve vláknu na páru 
s nárůstem tlaku, který se podílel na snížení pevnosti a nedocházelo k dostatečně rychlé tvorbě kanálků pro 
transport a rozpínání vzniklé páry. Kombinace PP a PET neměla příliš velký vliv na zbytkovou pevnost ve srovnání 
se samotnou recepturou PET. 

Pozorování mikrostruktury betonu 

Při studiu působení vláken v betonu bylo provedeno snímkování mikrostruktury betonu. Sledovány a studovány 
byly zkušební vzorky jak před, tak i po vysokoteplotním zatížení pro srovnání a sledování chování betonu 
ve vysokých teplotách. 

Na Obr. 2 je referenční vzorek před a po vysokoteplotním zatížení. Na první pohled snímků je patrný jasný 
rozdíl. Nalevo je beton před vysokoteplotním zatížením. Dle vzhledu je možné usuzovat, že pravděpodobně se 
jedná o krystaly portlanditu se šesterečnou soustavou. Tyto plošné krystaly jsou naskládány do vrstev a tvoří 
kompaktní strukturu. Po zatížení vysokými teplotami dochází ke změnám ve struktuře jako je ztráta kapilární vody, 
dehydratace nebo ke tvorbě trhlin mezi kamenivem a cementovým tmelem či fázová přeměna kameniva. Právě 
výsledek dehydratace je patrný na Obr. 2 napravo, kde jsou zachyceny porézní drsné krystaly ve slinutém povrchu. 
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Obr. 2 Referenční vzorek před (vlevo) a po (vpravo) vysokoteplotním namáhání. 

Na následujícím Obr. 3 je beton s PET a PP vlákny před a po vysokoteplotním zatížení. Na prvním snímku lze 
vidět pevně zakotvená PET vlákna do cementové matrice. Za vlákny je také vidět struktura póru o velikosti 
100 μm. Na stejném snímku napravo jsou patrná lůžka po vyhořelých PET a PP vláknech, která zvyšují 
permeabilitu betonu. 

 

Obr 3 Beton PP + PET před (vlevo) a po (vpravo) vysokoteplotním zatěžování. 

Značný rozdíl je zřejmý při srovnání vláken polymerních a celulózových. Vlákna z recyklované celulózy 
(Obr. 4) nejsou oproti polymerním celistvá. Tato vlákna jsou hladká a jsou spíše plochého charakteru. U kotvení 
vlákna je vidět prasklina, která mohla vzniknout při expanzi vlákna při nabobtnání nebo při přípravě vzorku pro 
mikroskopické pozorování. Na vláknu lze vidět zbytky matrice z ukotvení vlákna. Na snímku se zatíženým 
vzorkem je vidět lůžko, které vzniklo z recyklovaného celulózového vlákna a není spojitého průřezu. 
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Obr. 4 Beton s CEL vlákny před (vlevo) a po (vpravo) vysokoteplotním zatěžování. 

6 DISKUZE 

Přídavek všech druhů vláken pozitivně ovlivnil mechanické vlastnosti betonu za normálních podmínek. 
U pevnostních parametrů došlo u všech receptur s vlákny ke zvýšení. Vlákna napomohla k zpevnění struktury 
a rozložení napětí při zatěžování, přestože se jedná o mikrovlákna, kterou nejsou do betonů primárně přidávána 
pro zvýšení mechanických vlastností [2], [4]. 

Po vystavení vysokoteplotního zatížení došlo u receptur s přídavkem vláken také ke zvýšení jejich zbytkových 
mechanických vlastností. U zbytkové pevnosti v tlaku u receptur s PET a PP vlákny dochází k zvyšování zbytkové 
pevnosti ve srovnání s referenční recepturou s hodnotami více než 74 % z původní pevnosti. PET vlákna vyrobená 
z odpadního materiálu mají potenciál pro přidávání do betonu k dosažení vyšší požární odolnosti betonu či prvků 
konstrukce díky uspokojivému chování při vysokých teplotách betonu, kde jsou tyto vlákna začleněna. Na základě 
dosažených výsledků by mohla PET vlákna fungovat podobně jako PP vlákna, s pozitivním ekologickým dopadem 
[3], [12]. 

U betonů s CEL vlákny došlo také ke zvýšení zbytkové pevnosti v tlaku, avšak oproti recepturám s PET a PP 
s menší efektivitou. Nižší hodnoty jsou pravděpodobně možné vysvětlit obsaženou vlhkostí uvnitř vlákna, proto 
je nezbytné brát v potaz jeho absorpční schopnost. Dále je pravděpodobně způsobená nedostatečně propustnou sítí 
ve struktuře betonu. Smrštění vláken totiž může vést až k mezifázovému oddělení vláken od matrice, kdy poté 
nemusí docházet k iniciaci mikrotrhlin ve struktuře betonu, díky slabému spojení mezi matricí a vlákny. I když 
přídavek celulózových vláken nepřispěl k výraznému zvýšení požární odolnosti, vlákna z recyklované celulózy 
začleněná v betonu prokázala svou funkci a betony s těmito vlákny vykazovaly srovnatelné mechanické vlastnosti 
jako ostatní betony s vlákny. Recyklovaná celulózová vlákna by se mohla začít aplikovat do betonů pro zvýšení 
jejich mechanických a trvanlivostních vlastností [3], [5]. 

7 ZÁVĚR 

Studie se zabývá problematikou chování cementových betonů při vysokoteplotním zatížení se zaměřením 
na sledování vlivu vybraných druhů vláken na fyzikálně mechanické vlastnosti. 

Rozptýlená výztuž se do betonu přidává pro zvýšení houževnatosti, pevnostních charakteristik i pro zvýšení 
trvanlivosti betonu. Kromě výše uvedených vlastností je rozptýlená výztuž zásadním opatřením proti porušení 
a destrukci betonu při vysokoteplotním zatížení, kdy dochází k teplotní dilataci a zvyšování tlaku vodní páry uvnitř 
betonu. Novodobým trendem je použití a začlení vláken z recyklovaných organických surovin. 

Na základě provedených poznatků teoretické i experimentální části je zřejmé, že je možnost využívat vlákna 
pro zvýšení užitných vlastností betonů i ze zdrojů, které nepochází z primární výroby. Zkoušená vlákna získaná 
z recyklovaných PET materiálů a celulózová vlákna z recyklovaného papíru, vykazují velmi dobrý potenciál 
pro možné využití v oblasti technologie betonu. 
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Abstrakt 
Elektrovodivé silikátové kompozity jsou technologicky pokročilé stavební materiály, jejichž výzkum 
v současnosti vyžaduje zejména studium účinku vnějších vlivů na jejich rezistivitu. V tomto výzkumu byly 
navrženy experimentální receptury o složení – portlandský cement a grafitový prach. Pro vybrané grafitové 
elektrovodivé plnivo byl zvolen podíl v receptuře pod a nad jeho perkolačním prahem. Byly zkoumány tři vnější 
vlivy – účinky vlhkosti, teploty avzdušného oxidu uhličitého. Rezistivita všech receptur klesá, pokud roste 
vnitřní vlhkost. Rezistivita všech receptur klesá s rostoucí teplotou. Dlouhodobé působení vzdušného oxidu 
uhličitého způsobuje snížení rezistivity. 

Klíčová slova 
Elektrovodivé kompozity, vnější vlivy, vlhkost, teplota, oxid uhličitý 

Abstract 
Electrically conductive silicate composites are technologically advanced building materials whose research 
currently requires the study of the effect of external influences on their resistivity. This research proposed 
experimental formulations with the composition – Portland cement and graphite dust. For the selected graphite 
electroconductive filler, the proportion in the mixture below and above its percolation threshold was selected. 
Three external influences were investigated – the effects of moisture, temperature, and airborne carbon dioxide. 
The resistivity of all mixtures decreases as the internal humidity increases. The resistivity of all mixtures 
decreases with increasing temperature. Prolonged exposure to atmospheric carbon dioxide causes a decrease 
in resistance. 

Keywords 
Electroconductive composites, external conditions, humidity, temperature, carbon dioxide 

1 ÚVOD 

Elektrovodivé silikátové kompozitní materiály se v poslední době staly slibnou a rozvíjející se technologií 
s mnoha výhodami, která může poskytnout poměrně jednoduché řešení různých technických problémů. Zvláště 
účinné jsou elektrovodivé silikátové kompozitní materiály, které kombinují různé typy grafitových prachů 
a uhlíková vlákna, nanovlákna nebo nanotrubičky jako elektrovodivá plniva, která snižují rezistivitu 
cementového kompozitu. Rezistivita vysušeného betonu se podle dostupných zdrojů pohybuje od 6,54 × 105 
do 11,40 × 105 Ω ∙ cm [1]. Hodnoty rezistivity vodou nasyceného betonu se pohybují v mnohem nižších číslech, 
a to asi 100 - 150 Ω ∙ cm. Hodnoty rezistivity vysušených jemnozrnných cementových kompozitů jsou o dva 
řády vyšší než u vysušeného betonu, tedy 106 - 107Ω ∙ cm. Použití výše uvedených kombinací umožňuje 
dosáhnout měrných odporů v řádu desítek či nižších stovek Ω ∙ cm [2]. 

Vhodná kombinace a dávkování grafitových prachů a uhlíkových vláken, nanovláken a nanotrubiček 
v silikátových kompozitních materiálech výrazně snižuje hodnoty rezistivity. Rezistivita je nejdůležitější 
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parametr tzv. vnitřně inteligentních materiálů, které mají také dobré tepelně-technické vlastnosti, zvýšenou 
pevnost v tahu a je u nich možno dosáhnout dokonce termo-elektrického efektu [3]. 

Tyto vlastnosti umožňují využívat elektrovodivé silikátové kompozity k novým a přínosným řešením ve 
stavebnictví existujících problémů. Prvním takovýmto využitím je odporové vyhřívání dopravních nebo 
stavebních konstrukcí za účelem odstraňování sněhu nebo ledu z jejich povrchu. Konstrukce z elektrovodivého 
silikátového kompozitního materiálu se dvěma různými elektrovodivými plnivy se při průchodu elektrického 
proudu ohřívají na základě principu Jouleova ohřevu (přeměna elektrických ztrát na tepelné zisky), ale také 
teplem vznikajícím na základě termoelektrického jevu [4]. 

Druhým možným využitím je stínění elektromagnetického rušení (EMI). Nejškodlivější a nežádoucí 
mikrovlnná záření o vlnových délkách od 1 mm do 1 m a rádiová záření o vlnových délkách delších než 1 m 
jsou účinně stíněny právě při použití různých elektrovodivých plniv. Vhodné jsou kombinace částicových 
a vláknových plniv různých průměrů a délek od desítek µm po jednotky mm [5]. Dalším zajímavým využitím, 
v tomto případě opravdu inteligentního materiálu, je monitorování stavu konstrukce (SHM). Kombinace 
piezorezistivních senzorických vlastností s termoelektrickým efektem umožňuje sledování mnoha parametrů, 
jako je rychlost koroze výztuže, vnitřní vlhkost, hodnota pH, mechanické (tlakové, tahové, tangenciální) 
namáhání a deformace konstrukce v reálném čase [6]. 

Obdobným využitím elektrovodivých silikátových kompozitů, tentokrát v oblasti dopravy jsou dopravní 
konstrukce schopné monitoringu parametrů provozu jako je hustota, tvorba kolon, nehody, atd. Využívají 
shodných principů pro získání parametrů jako konstrukce schopné SHM.V tomto případě jsou však parametry 
o konstrukci softwarově zpracovány a přepočítány na dopravní data [7], [8]. Všechny tyto aplikace jsou úzce 
spjaty se sledováním vlivu vnějších podmínek na piezorezistivní a termoelektrické vlastnosti elektrovodivých 
silikátových kompozitů. 

Článek je zaměřen na výzkum těchto vlivů a jejich dopadů. V praxi je dále nezbytným archivace a analýza 
dlouhodobých dat o vývoji vnějších vlivů pro konkrétní část roku na konkrétním místě, kde jsou konstrukce 
postaveny. Vnějšími vlivy, které jsou schopny výrazně ovlivňovat sledované parametry elektrovodivých 
silikátových kompozitů, jsou vlhkost, teplota, a oxid uhličitý [1]. Vlhkost vzduchu, déšť nebo tající sníh jsou 
expozice, které ovlivňují vlhkost vázanou ve struktuře silikátových kompozitů. Několik studií experimentálně 
potvrdilo, že snížení vlhkosti v cementové matrici, modifikované cementové matrici či cementové matrici 
s podílem elektrovodivých plniv s vysokým obsahem uhlíku zvyšuje jejich rezistivitu. A naopak, zvyšování 
vlhkosti způsobuje snižování rezistivity. Vliv vlhkosti na termoelektrické vlastnosti cementových kompozitů 
nebyl prokázán. Tato zjištění jsou v korelaci s tím, že vlhkost přispívá k elektrické vodivosti materiálu, 
konkrétně k iontové vodivosti, ke které dochází prostřednictvím iontů H+, OH-. Ty se jednoznačně nemohou 
podílet na termoelektrickém jevu, ani jím nemohou být ovlivněny. Zmíněné ionty obsažené v pórovém roztoku 
přispívají k elektrické vodivosti. Zvýšení obsahu vlhkosti způsobuje zvýšení množství pórového roztoku a ionty 
tak mohou aktivněji přispívat k přenosu elektrického náboje. Se zvyšující se vlhkostí se piezorezistivní vlastnosti 
materiálů stávají nestabilními [9], [10]. 

V jedné studii se píše o zajímavém faktu, že vlhkost může naopak rezistivitu zvyšovat. To bylo zjištěno tak, 
že odstraněním vody ze vzorků z cementového kompozitu s podílem CNF způsobilo další snížení rezistivity. 
Autoři studie tento jev přisuzují vlhkosti, která v různé míře obaluje elektricky vodivé částice vodním filmem. 
Voda může také pronikat mezi jednotlivé vrstvy grafitu a zvyšovat elektrický kontaktní odpor. Tyto aspekty pak 
měly za následek snížení rezistivity po odstranění vlhkosti [7], [8]. 

Rezistivita elektrovodivých silikátových kompozitů s podílem elektrovodivých plniv s vysokým obsahem 
uhlíku vykazuje stejnou závislost na teplotě jako všechny polovodiče. To znamená, že rezistivita klesá s rostoucí 
teplotou. V stavebnictví používané konstrukce čelí jak zvýšeným teplotám, tak i teplotám záporným. Obecně 
platí, že mrazuvzdornost je jedním z klíčových parametrů silikátových kompozitů a u elektrovodivých 
kompozitů je ještě důležitější. Mráz může způsobit značné poškození vodivých mikrostruktur, které vysoké 
teploty nemohou způsobit. Jak uvádějí Cao a Chung ve svém výzkumu, cyklické zmrazování z 52 °C na -20 °C 
způsobuje nevratné zvýšení odporu materiálu, zatímco cyklické zmrazování z 52 °C na 0 °C nezpůsobuje žádné 
trvalé změny. Je tedy zřejmé, že trvalé změny trhlin, pórů a s tím spojená nevratná zvýšení rezistivity jsou 
způsobeny růstem i táním ledu v pórové struktuře materiálu. Vzniklé mikrotrhliny způsobují přerušení spojitých 
elektrovodivých drah vytvořených vodivým plnivem rozptýleným v matrici [11], [12]. 

Vliv teploty na rezistivitu je založen na dvou vzájemně nezávislých mechanismech [13], [14]. Prvním 
mechanismem je závislost rezistivity uhlíku ve formě grafitu na teplotě, která je způsobena teplotní závislostí 
relaxačního času (mobility) elektronů. S rostoucí teplotou roste i amplituda oscilací iontů a pravděpodobnost 
srážky elektronů s ionty je vyšší. Relaxační doba je střední hodnota doby mezi dvěma srážkami. Relaxační doba 
se s rostoucí teplotou zkracuje, což způsobuje pokles vodivosti vodičů nebo polovodičů, tedy roste jejich odpor. 
Uhlík ve formě grafitu je však vlastní polovodič, jako takový vykazuje další důležitý jev. Když je vlastní 
polovodič tepelně aktivován, zvyšuje se v něm koncentrace nosičů elektrického náboje. Výsledný odpor grafitu 
se s rostoucí teplotou snižuje [13]. Druhým mechanismem, který provází závislost rezistivity na teplotě, je 
pohyblivost iontů v pórovém roztoku. Pohyblivost iontů roste se zvyšující se teplotou roztoku, a v důsledku toho 
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parametr tzv. vnitřně inteligentních materiálů, které mají také dobré tepelně-technické vlastnosti, zvýšenou 
pevnost v tahu a je u nich možno dosáhnout dokonce termo-elektrického efektu [3]. 

Tyto vlastnosti umožňují využívat elektrovodivé silikátové kompozity k novým a přínosným řešením ve 
stavebnictví existujících problémů. Prvním takovýmto využitím je odporové vyhřívání dopravních nebo 
stavebních konstrukcí za účelem odstraňování sněhu nebo ledu z jejich povrchu. Konstrukce z elektrovodivého 
silikátového kompozitního materiálu se dvěma různými elektrovodivými plnivy se při průchodu elektrického 
proudu ohřívají na základě principu Jouleova ohřevu (přeměna elektrických ztrát na tepelné zisky), ale také 
teplem vznikajícím na základě termoelektrického jevu [4]. 

Druhým možným využitím je stínění elektromagnetického rušení (EMI). Nejškodlivější a nežádoucí 
mikrovlnná záření o vlnových délkách od 1 mm do 1 m a rádiová záření o vlnových délkách delších než 1 m 
jsou účinně stíněny právě při použití různých elektrovodivých plniv. Vhodné jsou kombinace částicových 
a vláknových plniv různých průměrů a délek od desítek µm po jednotky mm [5]. Dalším zajímavým využitím, 
v tomto případě opravdu inteligentního materiálu, je monitorování stavu konstrukce (SHM). Kombinace 
piezorezistivních senzorických vlastností s termoelektrickým efektem umožňuje sledování mnoha parametrů, 
jako je rychlost koroze výztuže, vnitřní vlhkost, hodnota pH, mechanické (tlakové, tahové, tangenciální) 
namáhání a deformace konstrukce v reálném čase [6]. 

Obdobným využitím elektrovodivých silikátových kompozitů, tentokrát v oblasti dopravy jsou dopravní 
konstrukce schopné monitoringu parametrů provozu jako je hustota, tvorba kolon, nehody, atd. Využívají 
shodných principů pro získání parametrů jako konstrukce schopné SHM.V tomto případě jsou však parametry 
o konstrukci softwarově zpracovány a přepočítány na dopravní data [7], [8]. Všechny tyto aplikace jsou úzce 
spjaty se sledováním vlivu vnějších podmínek na piezorezistivní a termoelektrické vlastnosti elektrovodivých 
silikátových kompozitů. 

Článek je zaměřen na výzkum těchto vlivů a jejich dopadů. V praxi je dále nezbytným archivace a analýza 
dlouhodobých dat o vývoji vnějších vlivů pro konkrétní část roku na konkrétním místě, kde jsou konstrukce 
postaveny. Vnějšími vlivy, které jsou schopny výrazně ovlivňovat sledované parametry elektrovodivých 
silikátových kompozitů, jsou vlhkost, teplota, a oxid uhličitý [1]. Vlhkost vzduchu, déšť nebo tající sníh jsou 
expozice, které ovlivňují vlhkost vázanou ve struktuře silikátových kompozitů. Několik studií experimentálně 
potvrdilo, že snížení vlhkosti v cementové matrici, modifikované cementové matrici či cementové matrici 
s podílem elektrovodivých plniv s vysokým obsahem uhlíku zvyšuje jejich rezistivitu. A naopak, zvyšování 
vlhkosti způsobuje snižování rezistivity. Vliv vlhkosti na termoelektrické vlastnosti cementových kompozitů 
nebyl prokázán. Tato zjištění jsou v korelaci s tím, že vlhkost přispívá k elektrické vodivosti materiálu, 
konkrétně k iontové vodivosti, ke které dochází prostřednictvím iontů H+, OH-. Ty se jednoznačně nemohou 
podílet na termoelektrickém jevu, ani jím nemohou být ovlivněny. Zmíněné ionty obsažené v pórovém roztoku 
přispívají k elektrické vodivosti. Zvýšení obsahu vlhkosti způsobuje zvýšení množství pórového roztoku a ionty 
tak mohou aktivněji přispívat k přenosu elektrického náboje. Se zvyšující se vlhkostí se piezorezistivní vlastnosti 
materiálů stávají nestabilními [9], [10]. 

V jedné studii se píše o zajímavém faktu, že vlhkost může naopak rezistivitu zvyšovat. To bylo zjištěno tak, 
že odstraněním vody ze vzorků z cementového kompozitu s podílem CNF způsobilo další snížení rezistivity. 
Autoři studie tento jev přisuzují vlhkosti, která v různé míře obaluje elektricky vodivé částice vodním filmem. 
Voda může také pronikat mezi jednotlivé vrstvy grafitu a zvyšovat elektrický kontaktní odpor. Tyto aspekty pak 
měly za následek snížení rezistivity po odstranění vlhkosti [7], [8]. 

Rezistivita elektrovodivých silikátových kompozitů s podílem elektrovodivých plniv s vysokým obsahem 
uhlíku vykazuje stejnou závislost na teplotě jako všechny polovodiče. To znamená, že rezistivita klesá s rostoucí 
teplotou. V stavebnictví používané konstrukce čelí jak zvýšeným teplotám, tak i teplotám záporným. Obecně 
platí, že mrazuvzdornost je jedním z klíčových parametrů silikátových kompozitů a u elektrovodivých 
kompozitů je ještě důležitější. Mráz může způsobit značné poškození vodivých mikrostruktur, které vysoké 
teploty nemohou způsobit. Jak uvádějí Cao a Chung ve svém výzkumu, cyklické zmrazování z 52 °C na -20 °C 
způsobuje nevratné zvýšení odporu materiálu, zatímco cyklické zmrazování z 52 °C na 0 °C nezpůsobuje žádné 
trvalé změny. Je tedy zřejmé, že trvalé změny trhlin, pórů a s tím spojená nevratná zvýšení rezistivity jsou 
způsobeny růstem i táním ledu v pórové struktuře materiálu. Vzniklé mikrotrhliny způsobují přerušení spojitých 
elektrovodivých drah vytvořených vodivým plnivem rozptýleným v matrici [11], [12]. 

Vliv teploty na rezistivitu je založen na dvou vzájemně nezávislých mechanismech [13], [14]. Prvním 
mechanismem je závislost rezistivity uhlíku ve formě grafitu na teplotě, která je způsobena teplotní závislostí 
relaxačního času (mobility) elektronů. S rostoucí teplotou roste i amplituda oscilací iontů a pravděpodobnost 
srážky elektronů s ionty je vyšší. Relaxační doba je střední hodnota doby mezi dvěma srážkami. Relaxační doba 
se s rostoucí teplotou zkracuje, což způsobuje pokles vodivosti vodičů nebo polovodičů, tedy roste jejich odpor. 
Uhlík ve formě grafitu je však vlastní polovodič, jako takový vykazuje další důležitý jev. Když je vlastní 
polovodič tepelně aktivován, zvyšuje se v něm koncentrace nosičů elektrického náboje. Výsledný odpor grafitu 
se s rostoucí teplotou snižuje [13]. Druhým mechanismem, který provází závislost rezistivity na teplotě, je 
pohyblivost iontů v pórovém roztoku. Pohyblivost iontů roste se zvyšující se teplotou roztoku, a v důsledku toho 

   
 

 
 

roste i iontová vodivost. Iontová vodivost roste až do okamžiku, kdy se roztok v pórech odpaří a iontová 
vodivost rychle klesá, protože iontová vodivost vodní páry je podstatně nižší než vodivost kapalné vody. 
S klesající teplotou klesá pohyblivost iontů v pórovém roztoku, přičemž 0 °C je spodní hranice, při které se 
fyzikálně vázaná voda v pórech mění na led a iontová vodivost ledu se blíží nule [14]. 

Pokud jde o vliv CO2, není k dispozici mnoho relevantních vědeckých výzkumů a poznatků. Rozsáhlý 
výzkum pana Gawela se ve své studii [15] zaměřuje na vliv karbonatace na elektrický odpor v cementových 
kompozitech s uhlíkovými nanotrubičkami CNF v průběhu 136 dnů. Na základě těchto zjištění se rezistivita 
vzorků výrazně zvyšuje v první fázi karbonatace, tj. během prvních hodin a dnů. Karbonatace se rozvíjí 
od povrchu a CaCO3 se vyluhuje v důsledku poklesu pH. Karbonátovaná vrstva, z níž se CaCO3 vylučuje, 
se mění v porézní vrstvu. Vyluhovaný CaCO3 se opět sráží, avšak zabírá větší prostor než reagující uhlovodík. 
To vede ke snížení pórovitosti saturované cementové matrice, a to následně může narušit spojitost vodivé sítě 
tvořené uhlíkovými nanotrubičkami. Tento jev je považován za příčinu zvýšení elektrického odporu v daných 
oblastech [15], [16]. 

Všechny výše jmenované výzkumy se zaměřují na možnou eliminaci změn rezistivity způsobenými vnějšími 
vlivy, které působí na skutečné konstrukce. Dosažení dobrých výsledků je možné pouze při volbě správné 
kombinace elektrovodivých plniv, nejvhodnějšími variantami jsou uhlíkové nanotrubičky (CNT) uhlíková 
vlákna, mikronizovaný grafit, ocelová vlákna a další. Důležitým aspektem, kterým můžeme závislost rezistivity 
na vnějších vlivech dále měnit, je podíl elektrovodivého plniva v kompozitu. Vlastnosti elektrovodivých 
kompozitů, zejména piezorezistivita, jsou na podílu plniva velmi závislé. Právě teorie elektrické perkolace 
popisuje různé chování kompozitů v závislosti na podílu elektrovodivých plniv k inertní matrici a ostatním 
složkám kompozitního materiálu. Velmi důležitým pojmem perkolační teorie je perkolační práh. Je to takový 
procentuální podíl elektrovodivých plniv v kompozitech, jehož překročení výrazně mění vlastnosti oněch 
kompozitních materiálů. Obvykle překročením perkolačního prahu rezistivita klesá o několik řádů [17]. 

Dosavadní práce se zaměřují především na prokázání vlivu dílčích fyzikálních stavů na rezistivitu 
silikátových kompozitů. Tato práce se zaměřuje na ověření těchto výsledků a také se snaží prokázat rozdílné 
chování elektrovodivých silikátových kompozitů při dávkách elektrovodivého plniva pod a nad perkolačním 
prahem při působení vnějších vlivů. 

2 METODOLOGIE 

Použité suroviny a jejich zkoušení 

Matrice zkušebních vzorků je tvořena cementovou pastou, která se skládá pouze z portlandského cementu, 
elektrovodivého plniva a záměsové vody. Takto jednoduchá kompozice byla zvolena za účelem omezení 
možných proměnných faktorů, které by mohly negativně ovlivnit výsledky. Použit byl portlandský cement CEM 
I 42,5 R dle normy EN 197-1 [18]. Základní vlastnosti cementu byly laboratorně ověřeny. Měrný povrch byl 
testován dle Blainepodle EN 196-6 [19] a při opakovaném zkoušení vyšlo 413 m² / kg. Měrná hmotnost byla 
stanovena na 3130 kg/m³ podle normy ČSN 72 2113 "Stanovení měrné hmotnosti cementu"[20]. Rezistivita 
samotného cementu byl stanoven pomocí přístroje GW Instek LCR 6020. Vzhledem k tomu, že stanovení 
měrného odporu práškových surovin není specifikováno normou, byl použit postup odzkoušený v diplomové 
práci autora tohoto článku, a v rámci předchozí výzkumné práce pracovní skupiny profesora Rostislava 
Drochytky. Rezistivita cementu vyšla 1,03 × 106 Ω ∙ cm [21]. Pro tento výzkum byl využit modifikovaný 
přírodní grafit. Jedná se o vysoce kvalitní a čistý grafit. Grafit G je zástupcem mikromletých elektrovodivých 
plniv a velikostí částic se přibližuje hranici, na kterou lze přírodní grafit upravit mechanickým mletím. Částice 
mají charakter nepravidelných destiček. Parametry Grafitu G, byly laboratorně stanovenynásledujícími způsoby. 
Sypná hmotnostGrafitu G byla stanovena v nádobě o objemu 1 dm3 podle normy EN 1097-3 [22]. Měrná 
hmotnost Grafitu G byla ověřena pyknometrickou metodou, měření bylo provedeno v technickém lihu. 
Měrnáhmotnost byla stanovena podle normy EN 1097-6 [23]. Velikost částic (D 0,5) Grafitu G byla stanovena 
pomocí laserové difrakční analýzy podle normy ISO 13320:2009. Pomocí přístroje MalvernMastersizer 
2000.Ke stanovení měrného povrchu Grafitu G byla použita metoda BET podle normy ISO 9277:1995 (E). 
Nasákavost grafitového prachu musela být stanovena vakuovou metodou, protože hydrofóbní charakter částic 
Grafitu G zabraňuje přirozenému nasáknutí vody. Byl použit postup podle normy EN 13055 (D) [24]. Rezistivita 
Grafitu G byla určena zcela stejným způsobem jako rezistivita cementu [21]. Laboratorně ověřené parametry 
Grafitu G jsou popsány v Tab 1. 
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Tab. 1 Parametry Grafitu G. 

Parametr Jednotka Grafit G 

Sypnáhmotnost (kg/ m3) 150 
Měrnáhmotnost (kg / m3) 2500 
Měrnýpovrch (m² / kg) 11933 
Velikostčástic (µm) 4,5 

Nasákavost (%) 172 
Rezistivita (Ω · cm) 0,878 

Návrh receptur a příprava zkušebních těles 

Použité receptury se skládají pouze z cementu, vody a grafitového prachu označeného Grafit G, který byl 
dávkován ve dvou množstvích hmotnostních procent z celkové hmotnosti receptury. Na základě předchozích 
výzkumných prací bylo zvoleno množství grafitovéhoprachu v množství pod (receptura GG-PP) a nad (receptura 
GG-NP)perkolačním prahem.To nejlépe umožní poukázat na odlišné chování takovýchto kompozitů 
vystavených vnějším vlivům[21]. Voda byla dávkována v různém množství s cílem zachování stejné 
zpracovatelnosti, proto se vodní součinitel u receptur liší. Požadovanou zpracovatelností byla konzistence 
čerstvé malty, při níž má vylitý maltový koláč průměr 150 mm ± 5 mm. Konzistence čerstvé malty byla 
zkoušena podle normy EN 1015-3[25].Složení receptur je uvedeno v Tab 2. 

Tab. 2 Složení receptur. 

Označeníreceptury Podílgrafitu (%) Vodnísoučinitel (w / c) 

Referenční 0 0,40 
GG-PP 4 0,42 
GG-NP 10 0,50 

Mechanické a fyzikální vlastnosti zkušebních těles 

Pro experimentální ověření byly vyrobeny zkušební tělesa o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. Tělesa byla následně 
nechána zrát po dobu 28 dní ve vodním uložení, tak jak je popsáno v příslušné normě [26]. Do podélné osy 
každého zkušebního vzorku byly umístěny dvě elektrody z měděného drátu, každá na jednom konci 20 mm 
od konce tělesa, tedy ve vzdáleností 120 mm od sebe. Každý z vnějších vlivů byl ověřen na třech zkušebních 
tělesech, které byly před expozicí vysušeny do konstantní hmotnosti. Hodnoty v Tab. 3 jsou fyzikální 
a mechanické vlastnosti zkušebních těles v zatvrdlém stavu po 28 dnech ve vodním uložení. Objemová hmotnost 
receptur je nejvíce závislá na množství Grafitu G. S rostoucím množstvím Grafitu G objemová hmotnost 
receptur klesá. Parametry receptur GG-PP a GG-NP jsou porovnány s recepturou Referenční. Důležité 
je si povšimnout vztahu mezi objemovou hmotností, nasákavostí a pevností v tlaku. Nasákavost a pevnost 
v tlaku klesají téměř lineárně s objemovou hmotností. Pevnost v tahu také klesá, což je způsobeno poměrem 
stran Grafitu G, který svým tvarem může přispívat ke zvýšení pevnosti v tahu. 

Tab. 3 Mechanické a fyzikální vlastnosti zkušebních těles. 

Označeníre
ceptury 

Rezistivita 
(Ω · cm) 

Objemováhmotnost 
(kg / m3) 

Nasákavost 
(%) 

Pevnost v ohybu 
(MPa) 

Pevnost v tlaku 
(MPa) 

Referenční 6 350 000 2 070 16,7 8,4 81,3 
GG-PP 3 240 000 1 990 19,1 5,1 59,5 
GG-NP 510 1860 20,5 4,0 47,1 

Laboratorní zkoušení účinků vnějších vlivů 

Vliv vlhkosti byl sledovaný při šesti vlhkostních stavech: vysušený stav, ve kterém byla tělesa vysušena 
do konstantní hmotnosti;stav přirozené vlhkosti; stav po 5 min vakuové absorpce (WA); po 25 min (WA); 
50 min (WA); 100 min (WA) po kterých u všech těles nastal nasycený stav; kontrolní měření po dalších 100 min 
(WA).Za účelem zjištění teplotní odolnosti byla použita klimatická komora CTS C-20/600. Počáteční 
podmínkyzkoušení vlivu teploty byly zvoleny laboratorní podmínky, 23 °C (50% relativní vlhkost). V prvním 
kroku bylo dosaženo maximální teploty. Horní zkušební mez teploty byla zvolena 50 °C (10 % relativní 
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Tab. 1 Parametry Grafitu G. 

Parametr Jednotka Grafit G 

Sypnáhmotnost (kg/ m3) 150 
Měrnáhmotnost (kg / m3) 2500 
Měrnýpovrch (m² / kg) 11933 
Velikostčástic (µm) 4,5 

Nasákavost (%) 172 
Rezistivita (Ω · cm) 0,878 

Návrh receptur a příprava zkušebních těles 

Použité receptury se skládají pouze z cementu, vody a grafitového prachu označeného Grafit G, který byl 
dávkován ve dvou množstvích hmotnostních procent z celkové hmotnosti receptury. Na základě předchozích 
výzkumných prací bylo zvoleno množství grafitovéhoprachu v množství pod (receptura GG-PP) a nad (receptura 
GG-NP)perkolačním prahem.To nejlépe umožní poukázat na odlišné chování takovýchto kompozitů 
vystavených vnějším vlivům[21]. Voda byla dávkována v různém množství s cílem zachování stejné 
zpracovatelnosti, proto se vodní součinitel u receptur liší. Požadovanou zpracovatelností byla konzistence 
čerstvé malty, při níž má vylitý maltový koláč průměr 150 mm ± 5 mm. Konzistence čerstvé malty byla 
zkoušena podle normy EN 1015-3[25].Složení receptur je uvedeno v Tab 2. 

Tab. 2 Složení receptur. 

Označeníreceptury Podílgrafitu (%) Vodnísoučinitel (w / c) 

Referenční 0 0,40 
GG-PP 4 0,42 
GG-NP 10 0,50 

Mechanické a fyzikální vlastnosti zkušebních těles 

Pro experimentální ověření byly vyrobeny zkušební tělesa o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. Tělesa byla následně 
nechána zrát po dobu 28 dní ve vodním uložení, tak jak je popsáno v příslušné normě [26]. Do podélné osy 
každého zkušebního vzorku byly umístěny dvě elektrody z měděného drátu, každá na jednom konci 20 mm 
od konce tělesa, tedy ve vzdáleností 120 mm od sebe. Každý z vnějších vlivů byl ověřen na třech zkušebních 
tělesech, které byly před expozicí vysušeny do konstantní hmotnosti. Hodnoty v Tab. 3 jsou fyzikální 
a mechanické vlastnosti zkušebních těles v zatvrdlém stavu po 28 dnech ve vodním uložení. Objemová hmotnost 
receptur je nejvíce závislá na množství Grafitu G. S rostoucím množstvím Grafitu G objemová hmotnost 
receptur klesá. Parametry receptur GG-PP a GG-NP jsou porovnány s recepturou Referenční. Důležité 
je si povšimnout vztahu mezi objemovou hmotností, nasákavostí a pevností v tlaku. Nasákavost a pevnost 
v tlaku klesají téměř lineárně s objemovou hmotností. Pevnost v tahu také klesá, což je způsobeno poměrem 
stran Grafitu G, který svým tvarem může přispívat ke zvýšení pevnosti v tahu. 

Tab. 3 Mechanické a fyzikální vlastnosti zkušebních těles. 

Označeníre
ceptury 

Rezistivita 
(Ω · cm) 

Objemováhmotnost 
(kg / m3) 

Nasákavost 
(%) 

Pevnost v ohybu 
(MPa) 

Pevnost v tlaku 
(MPa) 

Referenční 6 350 000 2 070 16,7 8,4 81,3 
GG-PP 3 240 000 1 990 19,1 5,1 59,5 
GG-NP 510 1860 20,5 4,0 47,1 

Laboratorní zkoušení účinků vnějších vlivů 

Vliv vlhkosti byl sledovaný při šesti vlhkostních stavech: vysušený stav, ve kterém byla tělesa vysušena 
do konstantní hmotnosti;stav přirozené vlhkosti; stav po 5 min vakuové absorpce (WA); po 25 min (WA); 
50 min (WA); 100 min (WA) po kterých u všech těles nastal nasycený stav; kontrolní měření po dalších 100 min 
(WA).Za účelem zjištění teplotní odolnosti byla použita klimatická komora CTS C-20/600. Počáteční 
podmínkyzkoušení vlivu teploty byly zvoleny laboratorní podmínky, 23 °C (50% relativní vlhkost). V prvním 
kroku bylo dosaženo maximální teploty. Horní zkušební mez teploty byla zvolena 50 °C (10 % relativní 

   
 

 
 

vlhkosti). Po dosažení horní meze byly zkušební vzorky temperovány zpět na teplotu laboratorního prostředí. 
V dalším kroku bylo dosaženo spodní meze, kterou byla zvolena teplota -10 °C. Závěrečným krokem byla 
temperace zpět na teplotu laboratorního prostředí. Každý z pěti kroků byl prováděn po dobu 24 hodin s cílem 
zaručit naprosto stejnou teplotu v celém objemu vzorku. Požadované parametry byly zaznamenávány ihned po 
vyjmutí zkušebních vzorků z klimatické komory. Za účelem ověření vlivu vzdušného CO2 byly simulovány 
podmínky se třemi množstevními úrovněmiCO2. Prvním prostředím bylo vodní uložení, tedy podmínky 
s nulovým množstvím vzdušného CO2. Druhým prostředím byly podmínky laboratorního prostředí s teplotou 
vzduchu 23 °C (50% relativní vlhkost), tedy prostředí s množstvím CO2 přibližující se koncentraci CO2 
v běžném ovzduší a to 400 ppm. Třetím prostředím byla klimatická CO2 komora s množstvím 10 000 ppm CO2 
při teplotě vzduchu 23 °C (50% relativní vlhkost). Po 28 dnech expozice byla tělesa vysušena do konstantní 
hmotnosti, uložena do vakuových sáčků, temperována na teplotu 23 °C a poté byly stanoveny hodnoty 
rezistivity. 

3 VÝSLEDKY 

Vliv vlhkosti 

 

Obr.1 Graf změn rezistivity v závislosti na vlhkosti pro Referenční recepturu. 

 

Obr.2 Graf změn rezistivity v závislosti na vlhkosti 
pro GG-PP recepturu. 

Obr. 3 Graf změn rezistivity v závislosti na vlhkosti 
pro GG-NP recepturu. 
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Vliv teploty 

  

Obr. 4 Graf změn rezistivity v závislosti na teplotě pro Referenční recepturu. 
 

 

Obr. 5 Graf změn rezistivity v závislostina teplotě pro 
GG-PP recepturu. 

Obr. 6 Graf změn rezistivity v závislosti na teplotě pro 
GG-NP recepturu. 

Vliv oxidu uhličitého  

 

Obr. 7 Graf změn rezistivity v závislosti na prostředí uložení pro Referenční recepturu. 
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Vliv teploty 

  

Obr. 4 Graf změn rezistivity v závislosti na teplotě pro Referenční recepturu. 
 

 

Obr. 5 Graf změn rezistivity v závislostina teplotě pro 
GG-PP recepturu. 

Obr. 6 Graf změn rezistivity v závislosti na teplotě pro 
GG-NP recepturu. 

Vliv oxidu uhličitého  

 

Obr. 7 Graf změn rezistivity v závislosti na prostředí uložení pro Referenční recepturu. 

   
 

 
 

 

Obr. 8 Graf změn rezistivity v závislostina prostředí 
uložení pro GG-PP recepturu. 

Obr. 9 Graf změn rezistivity v závislostina prostředí 
uložení pro GG-NP recepturu. 

4 DISKUZE 

Vliv vlhkosti 

Rezistivita referenční receptury s rostoucí vlhkostí prudce klesá. Jak je vidět v grafech na Obr. 1, 2 a 3 tak 
rostoucí vlhkost měla významný vliv u receptury GG-PP, tedy receptury, u niž bylo elektrovodivé plnivo 
dávkováno v množství pod perkolačním prahem. Receptura GG-NP vykazovala rezistivitu řádově nižších 
úrovních pro všechny vlhkostní stavy. I u receptury GG-NP rezistivita s rostoucí vlhkostí klesá, ale jak 
v relativních, tak v absolutních číslech se nejedná o výrazný pokles. Tyto dosažené výsledky odpovídají 
teoretickým předpokladům, které říkají, že rezistivita elektrovodivých silikátových kompozitů je citlivější na 
změnu vlhkosti právě u receptur s podílem elektrovodivého plniva pod perkolačním prahem. A to proto, že 
přenos elektrického náboje v silikátových kompozitech bez elektrovodivých plniv nebo s elektrovodivými plnivy 
s podílem pod perkolačním prahem je realizován především iontovou vodivostí. Iontová vodivost je silně závislá 
na vlhkosti a s rostoucí vlhkostí zpravidla klesá. Předpokládá se, že tento pokles je způsoben dvěma jevy 
odehrávajícími se v mikrostruktuře materiálu [1], [9], [10], [11], [17]. 

Prvním z jevů je zvýšení pohyblivosti a celkového množství H+, OH- a dalších rozpuštěných iontů 
v důsledku vyššího množství pórového roztoku. Čím je vyšší vlhkost, tím je vyšší elektrická iontová vodivost. 
Druhým jevem je sekundární důsledek vyššího množství pórového. Zaplněním dříve vzduchových pórů vlhkostí 
dojde ke vzniku nových hybridních elektrovodivých cest. Hybridními jsou nazývány z toho důvodu, že vlhkost 
zaplňující póry v některých případech vytvoří “přemostění“ mezi dvěma částicemi vodivého plniva, které se 
předtím nedotýkaly a kde mohlo docházet pouze k tunelovému vedení nebo zde k přenosu náboje vůbec 
nedocházelo. Po vzniku hybridních elektrovodivých cest může docházet k přímému kontaktnímu vedení díky 
částečnému iontovému vedení v pórovém roztoku, který “přemostí“ místa elektrovodivé sítě kritická pro 
spojitost celé cesty. V elektrovodivých silikátových kompozitech s podílem elektrovodivého plniva nad 
perkolačním prahem se přenos elektrického náboje realizuje převážně pomocí tunelového a přímého kontaktního 
vedení. Rezistivita takových kompozitů stále částečně závisí na vlhkosti, avšak vlhkost u nich již není 
dominantním faktorem určujícím výslednou rezistivitu materiálu. K výše v textu popsaným jevům stále dochází, 
ale jejich vliv je mnohem méně významný, což dokládá méně výrazný pokles rezistivity [1], [9], [10], [11], [17]. 

Důvodem je celkově nízká rezistivita struktury, zajištěná existencí velkého množství pevných spojitých 
elektrovodivých cest tvořených dotýkajícími se částicemi elektrovodivého plniva. Funkčnost těchto pevných 
spojitých cest nemůže být ovlivněna vlhkostí [1], [9], [10], [11], [17]. 

Vliv teploty 

Vliv teploty na rezistivitu elektrovodivých silikátových kompozitů prokázaný v této práci plně koresponduje  
s výsledky vědeckých publikací provedených v této vědní oblasti [2], [12], [13], [14], [17]. O souboru výsledků 
lze říci, že čím vyšší je teplota zkušebních vzorků, tím nižší jsou hodnoty rezistivity a naopak. Tento typ 
závislosti rezistivity na teplotě je typický pro polovodiče. Existuje předpoklad, že silikátové kompozity 
s podílem elektrovodivého plniva na bázi uhlíku jsou polovodiči, protože v nich použitý uhlík je vlastní 
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polovodič. Experimentálně ověřená závislost rezistivity na teplotě odpovídající teoretickým předpokladům lze 
považovat za důkaz. Při studiu grafů je však zřetelné, že hodnoty rezistivity pro Referenční mají totožný trend 
teplotní závislosti jako receptury s podílem elektrovodivého plniva. Z vysokých hodnot rezistivity Referenční 
receptury je rovněž zřejmé, že je elektrickým izolantem. Předpokládá se, že v tělesech z Referenční receptury 
dochází pouze k iontové vodivosti. Iontová vodivost je pravděpodobně hlavním faktorem určujícím rezistivitu 
Referenční receptury. Jak bylo vysvětleno v kapitole Úvod, tak iontová vodivost se s rostoucí teplotou 
snižuje a s klesající teplotou klesá na základě závislosti pohyblivosti iontů v pórovém roztoku na teplotě. Také je 
třeba si povšimnout trvalého nárůstu rezistivity, který nastává u těles po expozici prostředí s -10 °C. Je to zřejmé 
z grafů 4,5 a 6 z pravého sloupečku pro teplotu 23 °C. Trvalé zvýšení měrného odporu se přisuzuje porušením 
mikrostruktury způsobeným vznikem mikrotrhlin. Podle předchozích studií je vznik mikrotrhlin přisuzován 
tvorbě ledových krystalků v pórové struktuře materiálů a tím způsobené narušení spojitých elektrovodivých 
drah. Referenční receptura neobsahuje elektrovodivé plnivo, a tak je trvalé zvýšení měrného odporu zkušebních 
těles přisuzováno právě poškozením mikrostruktury, které při rozšiřování mikrotrhlin vede ke snížení iontové 
vodivosti materiálu[2], [12], [13], [14], [17]. 

Z grafů na Obr. 4, 5 a 6 je vidno, že receptury GG-PP je znatelný menší vliv teploty než u receptury GG-NP. 
Lze předpokládat, že u těles připravených z receptury GG-NP bude převažovat přímé kontaktní vedení přes 
pevné spojité cesty. Na základě srovnatelné vlhkosti všech zkušebních vzorků lze iontovou vodivost zanedbat. 
Při teplotě 50 °C je pokles rezistivity GG-NP ve srovnání s rezistivitou při 23 °C výraznější než u receptury GG-
PP. Za hlavní příčinu se považuje především rozdílná rezistivita receptur při základní teplotě 23 °C, která je 
určena rozdílným podílem elektrovodivého plniva. Použití většího množství elektrovodivého plniva způsobuje 
vyšší citlivost materiálu na teplotě, protože se tím zvyšuje podíl hmoty, která se chová jako vlastní polovodič. Při 
teplotě - 10 °C je relativní změna rezistivity receptury GG-NP opět vyšší ve srovnání s recepturou GG-PP. 
Příčina zvýšení rezistivity při záporných teplotách byla vysvětlena již u receptury Referenční. Ovšem v případě 
receptur s vysokým podílem elektrovodivého plniva si lze tuto závislost vysvětlovat i předpokladem, že zároveň 
dochází k expanzi ledových krystalků v kontaktních bodech spojitých elektrovodivých cest. Trvalý nárůst 
rezistivity, který nastává u těles po expozici prostředí s -10 °C je u kompozitů s podílem elektrovodivého plniva 
následovně. Tělesa s nízkým počtem spojitých elektrovodivých cest jsou citlivější na defekty v mikrostruktuře 
způsobené tvorbou ledu než tělesa s vysokým počtem spojitých elektrovodivých cest. Poškození i jediné cesty 
má vyšší vliv na rezistivitu vzhledem k nízkému celkovému počtu cest ve srovnání s poškozením mnoha cest 
z celkově vysokého počtu [2], [12], [13], [14], [17]. 

Vliv oxidu uhličitého 

Z výsledků vyplývá, že nejvyšší hodnoty rezistivity mají především zkušební vzorky z vodního uložení. 
To je přisuzováno tomu, že zkušební tělesa zanořená ve vodě měla neomezené množství vody pro téměř úplnou 
hydrataci cementu a zároveň byly dokonale chráněny před účinky CO2. Lze předpokládat, že vysoké hodnoty 
rezistivity jsou způsobeny vysokou hustotou cementové matrice [15], [16].Bylo také zjištěno, že rezistivita 
elektrovodivých silikátových kompozitů je závislá na koncentraci CO2 v okolním prostředí. Porovnání 
zkušebních těles s CO2 z komory, z laboratorních podmínek a z vodního uložení ukazuje jasný trend hodnot 
rezistivity. Rezistivita je u všech receptur nejnižší pro tělesa z CO2 komory a nejvyšší pro vodní uložení. 
Rezistivita zkušebních těles ponechaných v laboratorních podmínkách se podle očekávání pohybuje mezi CO2 
komorou a vodním uložením[15], [16]. 

Grafy na Obr. 7, 8 a 9 ukazují relativní změny rezistivity v závislosti na vlivuCO2, které jsou nižší 
u receptury GG-NP než u receptury GG-PP. To je v souladu s vysvětlením uvedenou v již zmíněném výzkumu 
Kamily Gawelové, která uvádí, že působení CO2 na cementovou matrici a její následná degradace způsobuje 
pokles rezistivity saturované matrice. Na základě toho lze předpokládat, že působení vysokých koncentrací CO2 
vede ke stejným změnám jako při dlouhodobé expozici. Lze se domnívat, že vystavení zkušebních vzorků 
koncentraci 10 000 ppm CO2 po dobu 14 dnů je věrohodnou simulací dlouhodobého působení nižších 
koncentrací CO2. Větší změny rezistivity u receptur GG-PP ve srovnání s recepturami GG-NP lze zdůvodnit 
následovně. Zkušební tělesa receptury GG-PP, které mají vyšší rezistivitu z důvodu menšího počtu elektricky 
vodivých cest, vykazují výraznější pokles rezistivity při vyšší míře karbonatace. Důvodem je zpřístupnění 
dalších elektrovodivých cest v důsledku změny pórové struktury. Množství nově zpřístupněných cest v poměru 
k celkově nízkému počtu elektrovodivých cest v tělesech receptury GG-PP má relativně výraznější vliv 
na rezistivitu ve srovnání s tělesy receptury GG-NP. Tělesa receptury GG-NP vykazují natolik nízkou rezistivitu, 
což svědčí o velkém množství elektrovodivých cest, že nové cesty zpřístupněné karbonatací mají mnohem méně 
výrazný vliv [15], [16]. 
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polovodič. Experimentálně ověřená závislost rezistivity na teplotě odpovídající teoretickým předpokladům lze 
považovat za důkaz. Při studiu grafů je však zřetelné, že hodnoty rezistivity pro Referenční mají totožný trend 
teplotní závislosti jako receptury s podílem elektrovodivého plniva. Z vysokých hodnot rezistivity Referenční 
receptury je rovněž zřejmé, že je elektrickým izolantem. Předpokládá se, že v tělesech z Referenční receptury 
dochází pouze k iontové vodivosti. Iontová vodivost je pravděpodobně hlavním faktorem určujícím rezistivitu 
Referenční receptury. Jak bylo vysvětleno v kapitole Úvod, tak iontová vodivost se s rostoucí teplotou 
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hydrataci cementu a zároveň byly dokonale chráněny před účinky CO2. Lze předpokládat, že vysoké hodnoty 
rezistivity jsou způsobeny vysokou hustotou cementové matrice [15], [16].Bylo také zjištěno, že rezistivita 
elektrovodivých silikátových kompozitů je závislá na koncentraci CO2 v okolním prostředí. Porovnání 
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rezistivity. Rezistivita je u všech receptur nejnižší pro tělesa z CO2 komory a nejvyšší pro vodní uložení. 
Rezistivita zkušebních těles ponechaných v laboratorních podmínkách se podle očekávání pohybuje mezi CO2 
komorou a vodním uložením[15], [16]. 

Grafy na Obr. 7, 8 a 9 ukazují relativní změny rezistivity v závislosti na vlivuCO2, které jsou nižší 
u receptury GG-NP než u receptury GG-PP. To je v souladu s vysvětlením uvedenou v již zmíněném výzkumu 
Kamily Gawelové, která uvádí, že působení CO2 na cementovou matrici a její následná degradace způsobuje 
pokles rezistivity saturované matrice. Na základě toho lze předpokládat, že působení vysokých koncentrací CO2 
vede ke stejným změnám jako při dlouhodobé expozici. Lze se domnívat, že vystavení zkušebních vzorků 
koncentraci 10 000 ppm CO2 po dobu 14 dnů je věrohodnou simulací dlouhodobého působení nižších 
koncentrací CO2. Větší změny rezistivity u receptur GG-PP ve srovnání s recepturami GG-NP lze zdůvodnit 
následovně. Zkušební tělesa receptury GG-PP, které mají vyšší rezistivitu z důvodu menšího počtu elektricky 
vodivých cest, vykazují výraznější pokles rezistivity při vyšší míře karbonatace. Důvodem je zpřístupnění 
dalších elektrovodivých cest v důsledku změny pórové struktury. Množství nově zpřístupněných cest v poměru 
k celkově nízkému počtu elektrovodivých cest v tělesech receptury GG-PP má relativně výraznější vliv 
na rezistivitu ve srovnání s tělesy receptury GG-NP. Tělesa receptury GG-NP vykazují natolik nízkou rezistivitu, 
což svědčí o velkém množství elektrovodivých cest, že nové cesty zpřístupněné karbonatací mají mnohem méně 
výrazný vliv [15], [16]. 

   
 

 
 

5 ZÁVĚR 

V této výzkumné práci byly studovány účinky vnějších vlivů na rezistivitu silikátových kompozitů s podílem 
grafitového prachu pod a nad perkolačním prahem. Rešerší byl zpracován a popsán vliv teploty, vlhkosti, 
působení CO2 a následně byly poznatky ověřeny experimentálně. Výsledky experimentu vypovídají ve prospěch 
teoretických předpokladů. A to, že podíl plniva pod či nad perkolačním prahem má zásadní vliv na chování 
elektrovodivých materiálů. Konkrétně se jedná o tyto poznatky. Bylo zjištěno, že rezistivita všech zkoušených 
receptur klesá se zvyšující se vlhkostí. Pokles rezistivity v závislosti na vlhkosti je mimořádně výrazný 
u receptury GG-PP (podíl grafitového prachu pod perkolačním prahem) a to konkrétně pokles na přibližně 
0,017 % hodnoty suchého tělesa oproti tělesu plně nasycenému vodou. Pokles rezistivity v závislosti na vlhkosti 
je mnohem méně výrazný u receptury GG-NP (podíl grafitového prachu nad perkolačním prahem).Rezistivita 
všech zkoušených receptur klesá s rostoucí teplotou. Změny rezistivity v závislosti na teplotě jsou výraznější 
u receptury GG-NP. Při ochlazení z 50 °C na -10 °C se rezistivita receptury GG-NP zvyšuje asi 7× zatímco 
rezistivita receptury GG-PP se zvyšuje asi jen 3,5×. Trvalé zvýšení rezistivity, ke kterému dochází po poškození 
mikrostruktury kompozitů mrazem, je výraznější u receptury GG-PP, receptura GG-NP nevykazuje téměř žádné 
trvalé zvýšení rezistivity. Dlouhodobé působení zvýšeného množství CO2 způsobuje výrazné snížení rezistivity 
u všech receptur. Podobně jako u vlivu teploty i u vlivu CO2 platí, že receptura GG-PP vykazuje méně výrazné 
změny, v tomto případě pokles, rezistivity po expozici CO2 než receptura GG-NP. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá vývojem za tepla lisovaných desek s vysokým obsahem odpadních a druhotných surovin. 
Cílem je vytvořit za tepla lisovaný prvek z více než 90 % odpadních surovin, mezi které patří komunální odpad 
a jeho složky, primárně plast, papír, plsť apod. Dále je cílem dosáhnout u vyvíjených prvků fyzikálně-
mechanických parametrů srovnatelných s běžně vyráběnými deskovými stavebními prvky. V rámci výzkumu jsou 
testovány fyzikální vlastnosti, mezi které patří vlhkost, bobtnání, pevnost v ohybu a rozlupčivost. Výsledkem 
je deska vyrobená z téměř 100 % z odpadních surovin, která svými fyzikálně-mechanickými parametry převyšující 
některé současně vyráběné konstrukční prvky. 

Klíčová slova 
Lisování, deska, konstrukční prvek, pevnost v ohybu 

Abstract 
This article deals with the development of hot-pressed panels with a high content of waste and secondary raw 
materials. The goal is to create a hot-pressed element from more than 90 % of waste raw materials, which includes 
municipal waste and its components, primarily plastic, paper, felt, etc. The goal is also to achieve physical-
mechanical parameters of the developed elements comparable to conventionally produced board construction 
elements. As part of the research, physical properties are tested, including moisture, swelling, bending strength 
and transverse tensile strength (perpendicular to the plane of board). The result is a board made from almost 100 % 
waste raw materials, which with its physical and mechanical parameters exceeds some structural elements 
currently produced. 

Keywords 
Pressing, board, structural element, bending strength  

1 ÚVOD 

V dnešní době existuje celá řada plošných prvků, které se vyrábějí z celé řady materiálů. Ať už se jedná o dřevěné 
štěpky, sádru, dřevěné třísky, papír, cement apod. Při výrobě všech uvedených prvků se využívají primární 
suroviny a pouze velmi malé množství surovin druhotných. Cílem výzkumů v dnešní době je využití odpadních 
surovin a přeměna odpadů na surovinu. Toto je cílem také tohoto vývoje. Dnešní stavební plošné prvky jsou 
vyráběny již několik desetiletí bez zásadních změn. Pro pojení těchto prvků se využívá chemických vazeb lepidel, 
cementového pojiva, pojivových vazeb sádry, či využití dalších polymerů určených jako pojivo. Existuje však řada 
odpadů, které mají za určitých podmínek pojivové vlastnosti a v současné době se téměř nevyužívají, jelikož jsou 
určitým způsobem znečištěny, jedná se například o těžce recyklovatelné kompozity (TETRA PAK) a ve většině 
případů končí na skládkách či ve spalovnách. Jedná se především o odpady komunální obsahující termoplasty. 
Mezi tyto patří především plastové obaly od výrobků, lahve, různé součásti automobilových karoserií, smršťovací 
folie a jiné, neoznačované a netříděné termoplasty, které nejsou zajímavé pro výkup, a tak ve většině případů 
dochází k jejich velmi nákladné recyklaci, či jsou skládkovány. Mezi využitelné plasty patří především 
polyethylen (PE), polypropylen (PP), PLA, PETG, PVC, či PET a další lehce tavitelné plasty. Cílem vývoje 
lisovaných desek z druhotných a odpadních surovin je vyrobit prvek/prvky, jejichž fyzikálně-mechanické 
parametry budou srovnatelné, či budou převyšovat fyzikálně-mechanické parametry současně vyráběných 
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plošných deskových prvků, mezi které patří především sádrokartonové desky (SDK), dřevotřískové desky, 
OSB desky, či cementotřískové desky. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V dnešní době existuje celá řada plošných deskových prvků, které se s úspěchem vyrábí a prodávají po celém 
světě. Mezi tyto patří například: 

• OSB desky (Plošný prvek z plochých orientovaných dřevních třísek): 
o nosné či sendvičové konstrukce, obklad, vyrovnání podlahových konstrukcí, 
o prvek pojený melamino-formaldehydovým, či fenol-formaldehydovým lepidlem. 

• Cementotřískové desky (Plošný prvek z dřevěných třísek a cementového pojiva): 
o obklad vnějších plášťů, střešní nástavby/vestavby budov, podlahy, 
o prvek pojený cementovým pojivem. 

• Sádrokartonové desky (Plošný prvek lisovaný ze sádry): 
o vnitřní nenosné konstrukce a obklady vnitřních konstrukcí, 
o prvek pojený sádrou. 

• Dřevotřískové desky (Plošný prvek z dřevních třísek, pilin, hoblin, spojený organickým pojivem): 
o nábytkářské práce, stolní, pracovní, či jiné interiérové nosné i nenosné desky, 
o prvek pojený melamino-formaldehydovým, či fenol-formaldehydovým lepidlem. 

V dnešní době existuje velmi velký tlak na výrobce produktů ve všech odvětvích s cílem omezit vznik odpadu 
ve všech stupních výroby. Toto platí také pro odpady vznikající během života každého člověka na planetě. Jedná 
se především o odpady obsahující papír a plast, které lze snadno třídit pomocí kontejnerů na tříděný odpad. V česku 
dochází k vytřídění téměř 80 % všech nevratných plastových obalů, které jsou uvolněny do oběhu [1]. Toto však 
bohužel neznamená, že jsou tyto plasty znovu využity pro výrobu plastových výrobků. Využívají se ve většině 
třídíren pouze takové plasty, které mají výkupní hodnotu a jsou pro výrobce plastových prvků zajímavé. Mezi tyto 
patří především PP, HDPE, ABS plasty. Zároveň ve třídírnách ve většině států Evropy dochází k ručnímu třídění 
dle typu obalu, jsou tedy vytříděny obaly, jako jsou například PET lahve, obaly od aviváží a další obaly, u kterých 
je jasné jejich složení a znovu-použitelnost a jsou ekonomicky zajímavé. Zbytek plastových odpadů putuje 
nejčastěji do spaloven odpadu či na skládky [2]. 

Před několika lety proběhl výzkum na poli využití odpadních nápojových obalů (TETRA PAK) [3] pro výrobu 
lisovaných desek pro stavební použití. Tato výroba však prozatím neprobíhá ve velkém měřítku a prvky nejsou 
dostupné. Zároveň se jedná o velmi úzké, avšak velmi objemné, co se množství odpadu týče, zaměření. Výrobky 
obsahují pouze nápojové obaly, které byly rozmělněny na jemnou frakci, aby byla obnažena struktura jednotlivých 
složek kompozitu a mohlo dojít k propojení při lisování. 

Výroba prvků probíhá za zvýšené teploty a tlaku v poloautomatickém lisu. Tento lis obsahuje horkou lisovací 
část, lisovací desky, které jsou schopny prohřát materiál na více než 200 °C čímž dojde k propojení jednotlivých 
složek kompozitu. Následně dochází k formování, ořezu a paletizaci výrobků. 

Pro tyto plošné prvky v současné době neexistuje evropská, ani česká technická norma, proto jsou plošné prvky 
testovány pomocí zkušebních postupů určených pro plošné prvky vyrobené z jiných materiálů. 

3 MATERIÁLY A METODIKA 

V rámci této studie byly využity složky komunálního odpadu, mezi které patři především papír a plast. Tyto 
odpady byly získány rozdělením komunálního odpadu na jednotlivé složky. V rámci výzkumu byly využity 
především směsi plastových odpadů, které byly získány od společnosti SAKO Brno. Tato směs obsahovala více 
než 90 hm. % plastového odpadu. 

Odpad z plastových strun – Prusa Research 

Při tisknutí dílů na 3D tiskárnách vzniká odpad (podpory, nepovedené výtisky, staré díly atd.), který je možné 
po vhodném způsobu úpravy vlastností znovu využít. Rovněž je možné využít i odpadní díly, vzniklé poruchou, 
či špatnou výrobou a jsou dále nepoužitelné a dojde k jejich zpětnému odběru od zákazníka.  Toto druhotné plnivo 
je nutné před použitím upravit, a to na menší frakci pomocí drcení/sekání. Jedná se především o odpad typu PLA, 
PETG a ABS. Snímek odpadu viz. Obr. 1. 
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Obr. 1 Neupravený odpad Prusa Research. 

Odpad ze žlutých kontejnerů – SAKO Brno 

Jedná se o směs především plastového odpadu, který byl získán vytříděním žlutých kontejnerů ze stanovišť 
tříděného odpadu. Směs těchto plastů obsahuje především polyethylen-tereftalát – PET, vysoko-hustotní 
polyethylen – HDPE, nízko-hustotní polyethylen – LDPE a polystyren – EPS. Odpad obsahuje kromě plastových 
složek také jisté množství odpadů, které obyvatelé špatně vytřídí. Odpad obsahuje tedy kromě plastu také kousky 
skla, keramiky, papíru, kovů a dalších druhů odpadu. Tyto odpady nelze z jejich podstaty složení odstranit 
jednoduše například pomocí magnetických separátorů, zůstávají tedy v odpadu a je nutno s tímto počítat. Snímek 
odpadu viz. Obr. 2. 

 

Obr. 2 Neupravený odpad SAKO Brno. 

V tabulce Tab. 1 je uvedeno složení použitého odpadu. 
 

Tab. 1 Složení použitých odpadů. 

Název složky 
Odpad Prusa Research Odpad SAKO Brno 

Hmotnostní zastoupení (v hm.%) 
polystyren 0,0 1,9 

plasty 100,0 94,0 
papír 0,0 4,1 

Formulace 

V rámci výzkumu bylo využito jednoduchých formulací, které sestávaly ze smíchání jednotlivých složek odpadů. 
Tyto odpady byly před použitím předupraveny pomocí nožového drtiče. Tento byl použit pro rozmělnění materiálu 
na frakci o velikosti 10–20 mm. Složky byly následně homogenizovány a vysušeny. 
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Receptury 

V rámci výzkumu byly stanoveny materiálové vlastnosti použitých odpadů a byla vytvořena základní receptura 
pro ověření použitelnosti výše uvedeného komunálního plastového odpadu pro přípravu a výrobu desek. 
Formulace jednotlivých receptur jsou uvedeny v Tab. 2. 

 

Tab. 2 Formulace receptur využitých v rámci studie. 

Použitý odpad SAKO Brno SAKO Brno + 
Prusa 

Odpad Prusa Research [hm. %] 0,0 20,0 
Odpad SAKO Brno [hm. %] 100,0 80,0 

Metody 

Odpady byly předupraveny na požadovanou frakci a následně byly zhomogenizovány. Následně bylo provedeno 
zalisování těchto odpadů pomocí temperovaných tlačných desek. Desky byly provedeny metodou sendviče, kdy 
bylo využito následujícího postupu vytvoření kompozitu: 

• Papír, 
• PE folie, 
• směs odpadu, 
• PE folie, 
• papír. 

Pro výrobu testovaných desek bylo použito 10 kg odpadu na 1m2 plochy desky. Tímto bylo zajištěno, že při 
výšce vzorku 10 mm bude objemová hmotnost výsledných desek cca 1 000 kg/m3. 

Takto připravený sendvič byl vložen mezi temperované tlačné desky, které byly předem předehřáté 
na 210 ± 10 °C a bylo provedeno zalisování tlakem cca 0,5 MPa. Takto byla provedena výdrž 4 minuty, dokud 
nedošlo k prohřátí celého prvku a zalisování desky. 

Následně byla deska ponechána k vychladnutí a následně bylo provedeno formátování na zkušební vzorky dle 
předepsaných normových postupů. 

U prvků bylo stanoveno následující: 

• stanovení rozměrů dle ČSN EN 325, 
• vlhkost dle ČSN EN 322, 
• hustota dle ČSN EN 323, 
• modul pružnosti a pevnost v ohybu dle ČSN EN 310, 
• rozlupčivost dle ČSN EN 319, 
• bobtnání dle ČSN EN 317. 

Pro každé stanovení bylo využito 3 zkušebních vzorků, jejichž výsledky byly zprůměrovány. 

Vlhkost 

Stanovení vlhkosti je popsáno v technické normě ČSN EN 322:1994. Principiálně se jedná o výpočet ztráty 
hmotnosti v procentech z hmotnosti zkušebního tělesa po vysušení. Vysoušení odebraného zkušebního tělesa 
probíhá do konstantní hmotnosti při (103 ± 2) °C, přičemž za ustálenou hmotnost se považuje taková hmotnost, 
kdy se dvě (6 hodin) po sobě následující stanovení hmotnosti neliší více, než o 0,1 % hmotnosti [4]. 

Hustota 

Postup pro stanovení hustoty je popsán v technické normě ČSN EN 323:1994. Hustota se stanoví jako poměr 
hmotnosti zkušebního tělesa k jeho objemu. Tyto výsledky se použijí pro stanovení hustoty celé desky. Rozměry 
zkušebních těles byly měřeny digitálním posuvným měřidlem s přesností na 0,1 mm a hmotnost stanovena 
na laboratorních vahách s přesností na 0,01 g. V případě desek plného průřezu se testují tělesa čtvercového tvaru 
s nominální délkou strany 50 mm. Výsledná hustota p je stanovena jako aritmetický průměr hodnot všech 
testovaných těles vyjádřená v kg/m3 [5]. 
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hmotnosti zkušebního tělesa k jeho objemu. Tyto výsledky se použijí pro stanovení hustoty celé desky. Rozměry 
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Modul pružnosti a pevnost v ohybu 

Modul pružnosti a pevnost v ohybu se dle ČSN EN 310:1995 stanoví zatížením zkušebního tělesa v jeho středu, 
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pružnosti Em (v N/mm2) pro každou skupinu zkušebních těles odebraných z jedné desky je aritmetický průměr 
modulů pružnosti vyjádřených na tři platné číslice [6]. 

Rozlupčivost 
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jako aritmetický průměr všech výsledků jedné desky, vyjádřená v N/mm2 s přesností na dvě desetinná místa [7]. 

Bobtnání 

Dle ČSN EN 317:1995 se bobtnání stanoví měřením přírůstku tloušťky zkušebních těles po úplném ponoření 
do vodní lázně o teplotě 20 ± 1 °C. Zkušební tělesa musí mít rozměry stejně jako v případě testování pevnosti 
v tahu kolmo na rovinu desky. Před a po ponoření do vody se stanoví tloušťka v průsečíku úhlopříček. V tomto 
případě činila doba ponoření 24 hod. Bobtnání Gt je pak stanoveno jako aritmetický průměr všech měření 
vyjádřený v procentech s přesností na jedno desetinné místo [8]. 

4 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou popsány výsledky dosažené v rámci studie. 
V následující tabulce, Tab. 3, jsou uvedeny rozhodné fyzikálně-mechanické parametry, které byly stanoveny 

u připravených desek z lisovaného odpadu. Vzorky byly po odlisování kondiciována v laboratorním prostředí 
o teplotě 21 ± 2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 ± 5 %. 

Symboly použité v následující tabulce: w – vlhkost, p – hustota, fm1 – pevnost v ohybu, Em – modul pružnosti 
v ohybu, ftL – pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupčivost), Gt – bobtnání. 

 

Tab. 3: Výsledky testování desek. 

Označení w 
v % 

p 
v kg/m3 

fm1 
v N/mm2 

Em 
v N/mm2 

ftL 

v N/mm2 
Gt 

v % 
SAKO Brno 2,3 1090 11,5 840 0,21 6,5 

SAKO Brno + Prusa 1,8 1050 10,9 800 0,19 5,9 
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že deska vytvořená pouze z komunálního odpadu ze žlutých popelnic 
dosahuje velmi dobrých fyzikálně-mechanických parametrů včetně velmi vysoké pevnosti v ohybu a relativně 
vysokých hodnot rozlupčivosti. 

Dále je z tabulky patrné, že přídavek plastového odpadu PRUSA vedlo k určitému propadu vlastností. Toto je 
působeno nejspíše velmi nízkou teplotou skelného přechodu a teploty měknutí tohoto plastového odpadu. Zároveň 
však došlo ke snížení vlhkosti desek a ke snížení nasákavosti. 

Na následující fotografii, Obr. 3 je znázorněn vzhled desek po lisování a naformátování na požadovaný rozměr 
dle technické normy pro stanovení pevnosti v ohybu. 
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Obr. 3 Lisované desky po lisování a formátování. 

V následujícím grafu na Obr. 4 je provedeno srovnání parametrů pevnosti v ohybu komerčně dostupných 
plošných prvků v porovnání s parametry, které byly dosaženy u prvků vytvořených z lisovaného komunálního 
odpadu.  

Z grafu je patrné, že desky připravené v rámci této studie dosahují parametrů pevností v ohybu srovnatelné 
s komerčně dostupnými deskami. 

 

Obr. 4 Porovnání pevností v tahu za ohybu komerčně dostupných prvků (zdroj: Technické listy komerčních 
výrobků). 

5 DISKUSE A ZÁVĚR 

V rámci této studie bylo provedeno základní ověření použitelnosti komunálního odpadu a odpadu z plastového 
3D tisku pro použití pro výrobu stavebních plošných prvků, desek. V rámci studie byly použity dva druhy odpadu. 
Odpad komunální, ze žlutých kontejnerů ze sběrných míst tříděného komunálního odpadu a odpad z PRUSA 
Research – směsný odpad kombinující odpad z plastových strun – PLA a PETG. Tyto odpady byly následně 
předupraveny nožovým drtičem na požadovanou jemnost. Následně byly zhomogenizovány a proběhlo jejich 
zalisování pomocí horké lisovací desky o teplotě 210 ± 10 °C a tlaku 0,5 MPa. Tyto desky byly následně 
formátovány a bylo provedeno ověření jejich fyzikálně-mechanických vlastností. Z výše uvedeného je patrné, že 
výsledné desky dosahují velmi dobrých parametrů pevnosti v ohybu, které jsou srovnatelné s komerčními výrobky. 
Desky byly připraveny z více než 95 hm. % pouze z komunálního plastového odpadu a odpadu z 3D tisku. 
V následujícím výzkumu bude provedeno ověření možností zvýšení modulu pružnosti vyráběných desek pro 
zvýšení konkurenceschopnosti. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá studiem vlivu použití styrenu v polyesterové pryskyřici, která je v kompozitu 
pro bezvýkopovou sanaci použita jakožto polymerní pojivo. Jednotlivé receptury obsahují i podíl druhotných 
surovin jako odpadní pěnové sklo, čedičovou fritu, odpadní sklo ze solárních panelů a popílek. V rámci vývoje 
receptur, kterými se následně polymerní rukávce sytí je zkoumán především vliv na mechanické vlastnosti 
celého kompozitu. Mezi zkoumané mechanické parametry patří především modul pružnosti v ohybu, napětí 
při prvním porušení, deformace ohybem, ale i soudržnosti výstelky k potrubí. V rámci práce bylo zjištěno, 
že pokles mechanických vlastností u bezstyrenové varianty není tak výrazný, aby znemožňoval její efektivní 
použití v kompozitu. 

Klíčová slova 
Metoda CIPP, sanace kanalizačních řádů, druhotné suroviny, mechanická odolnost 

Abstract 
This paper deals with the study of the effect of the use of styrene in a polyester resin as a polymer binder 
in a trenchless rehabilitation composite. The different formulations also contain secondary raw materials 
as waste foam glass, basalt frit, waste glass from solar panels and fly ash. In the development of the 
formulations, which are subsequently used to saturate the polymer sleeves, the influence on the mechanical 
properties of the whole composite is mainly investigated. The mechanical parameters investigated include 
mainly the flexural modulus, the stress at first failure, the flexural deformation, adhesion of the lining to the pipe. 
The work found that the decrease in mechanical properties for the non-styrene variant is not so significant 
as to prevent its effective use in the composite. 

Keywords 
CIPP method, sewer rehabilitation, secondary raw materials, mechanical resistance 

1 ÚVOD 

 CIPP – v překladu potrubí vytvrzované na místě je v podstatě výstelka stávajícího potrubí kterou tvoří dutý 
válec obsahující netkaný nebo tkaný textilní materiál, jako je plstěná vrstva, který je impregnován vytvrzenou 
termosetovou pryskyřicí. Tato nová vložka CIPP je vytvořena uvnitř existujícího potrubí s geometrií těsně 
přiléhající ke stávajícímu potrubí [1]. 

Pryskyřice je impregnována skrz textilní vrstvy vložek CIPP ve specializovaném zařízení, pak se vložky 
instalují pomocí inverze nebo tahem technikou umístěnou přímo na staveništi do sanované části stávajícího 
potrubí. Nejběžnější termosetové pryskyřice používané pro kanalizaci je nenasycené polyesterová 
a vinylesterová pryskyřice [2]. Celý kompozit se skládá z textilní výstelky – rukávce a polymerní hmoty, 
samotná polymerní hmota je složena z polymerního pojiva, primárního plniva (nejčastěji mikromletý vápenec) 
a případně druhotného plniva. Vlivem vzrůstající poptávky po ekologičtějším řešení je na trh uvedena 
polyesterová pryskyřice bez styrenu. Tato pryskyřice se dodává i jako pojivo vhodné pro metodu CIPP. V rámci 
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článku bude posuzován vliv použití polyesterové pryskyřice ve srovnání s pryskyřici se styrenem především 
na mechanické vlastnosti celého kompozitu, do kterého budou již začleněny i druhotné suroviny. 

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Materiály pro metodu CIPP zahrnují termosetovou pryskyřicí (obecně pojivo), nosnou výztužnou vložku 
(výztuhu) a speciální plniva která ovlivňují vlastnosti výrobku (plniva, přísady a příměsi). Nasycená vložka 
se vytvrzuje po její instalaci na místě za horka, vodou nebo párou nebo ultrafialovým světlem, což vede 
k výslednému produktu CIPP [3]. Metoda CIPP je využívaná především pro sanaci kanalizačního potrubí, které 
má specifické podmínky. Vložka CIPP je vystavena specifickému chemickému, mechanickému a biologickém 
namáhání. Požadavky na polymerní hmotu pro sanaci kanalizací můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, 
a to na normované a nenormované/technologické. V rámci požadavků na celkovou hmotu je nutné brát v úvahu 
i samotné požadavky na vstupní suroviny – plniva a pojiva pro polymerní hmotu, kterou se následně rukávec 
nasycuje. Mezi nejdůležitější, sledované parametry používaných pojiv patří chemická odolnost, odolnost proti 
mechanickému obrusu, adhezní vlastnosti a schopnost penetrace do struktury použitého rukávce. Pro použité 
pojivo je rozhodující především chemická odolnost. Ale i chemicky odolná plniva přispívají ke zlepšení 
chemické odolnosti celého kompozitu. Plnivo by mělo být v zásadě inertní vůči pojivu, aby nedocházelo 
k nežádoucím reakcím a výsledná hmota byla dobře vytvrzená. Mezi další důležité parametry plniva patří 
granulometrie a rozdispergovatelnost částic. Avšak některá plniva se mohou s výhodou využít i k ovlivnění 
chemických reakcí. 

Při manipulaci s hmotou jsou podstatné nenormované technologické požadavky, které zajištují důležité 
vlastnosti pro zhotovitele. Tyto požadavky lze rozdělit do několika základních skupin – nasycení vložky a s tím 
související zpracovatelnost, vliv použitého pojiva a doba i způsob vytvrzování polymerní hmoty [4], [1], [3]. 

Polyesterové nebo vinylesterové pryskyřice na bázi styrenu patří mezi nejvyužívanější pojiva pro vložky 
CIPP. Testování ukázalo, že použití pryskyřic na bázi styrenu v procesu CIPP nepředstavuje zdravotní riziko 
pro pracovníky. Úrovně expozice styrenu pro pracovníky CIPP a veřejnost jsou hluboko pod prahovými 
hodnotami stanovenými Správou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ale existují některé aplikace CIPP, 
pro které se pryskyřice na bázi styrenu nedoporučují nebo jejich použití není povoleno (podnikání spojené 
s rekonstrukcí linky a limity vypouštění styrenu nebo jiných těkavých organických sloučenin nebo nebezpečných 
látek znečišťujících ovzduší). Polyesterové pryskyřice na bázi bisfenol fumarátu nabízejí vysokou odolnost vůči 
žíravým a oxidačním prostředím, což z nich činí primární volbu pro kanalizační potrubí vyžadující vysoký 
stupeň chemické a teplotní odolnosti. Tento typ pryskyřice je však vysoce reaktivní a může trpět na puchýřky 
v membráně vystýlky, nebo změnou barvy ve vložce, které vytváří nežádoucí vzhled [5], [6]. 

Obecné požadavky na plniva lze obecně shrnout do několika bodů. Je třeba vybírat plniva tak, aby jejich 
následná úprava nebyla ekonomicky náročná. Pro snížení ekonomické náročnosti je rozhodující nutnost 
a náročnost předúpravy plniva. Dalším rozhodujícím kritériem je adheze polymerního pojiva k vybranému 
plnivu, nebo stupeň naplnění. Výběr plniva nám následně ovlivní i mechanické a fyzikální parametry kompozitu, 
s čímž je nutné při výběru plniva počítat. Při volbě druhotných surovin je kladen důraz na dostupnost 
a využitelnost plniva. Také je nutno z ekonomického hlediska zohlednit výhledovou dostupnost zvolené 
suroviny. Kvalita plniva je jedním ze základních kritérií výběru. Kvalitou je myšlen zejména poměr příměsí vůči 
hlavní složce plniva, jeho vlhkost, obsažené toxické látky, těžké kovy atd. Velmi důležitá je také chemická 
stabilita, plnivo musí být inertní vůči matrici polymeru. S měnící se kvalitou surovin přímo souvisí i kvalita 
výsledné polymerní hmoty [7]. 

V současné době není využití druhotných surovin pro metodu CIPP moc využívané. Cílovým parametrem 
je ale přiblížení se svými charakteristickými vlastnostmi k plnivu primárním, pro metodu CIPP je nejvíce 
využívaný mikromletý vápenec jakožto primární plnivo. Obecný požadavek na plniva z druhotných surovin 
je jejich snadné využití při přípravě kompozitu CIPP, který bude svými vlastnostmi srovnatelný s materiálem 
pro CIPP obsahující primární plniva [8]. 

Požadavky na polymerní hmotu pro metodu CIPP nalezneme v české harmonizované normě ČSN EN ISO 
11296-4 v kombinaci s normou ASTM F1216-09, tato kombinace je volená z důvodu přísnějšího definování, 
například pevnosti v tahu za ohybu. Mezi základní zkoušené parametry spadá například: počáteční kruhová 
tuhost, krátkodobý modul pružnosti v ohybu, deformace při prvním porušení a napětí v ohybu při prvním 
porušení [9], [10]. 
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3 METODIKA 

V návaznosti na předchozí zkoumání bylo navrženo několik receptur, které obsahují vhodný poměr primárního 
a druhotného plniva. Byly vytvořeny celkem 4 receptury, ve kterých bylo použito celkové plnění 25 %, plnivo 
vždy obsahovalo 20 % primární suroviny – mikromletého vápence a 80 % druhotné suroviny. Byly použity dva 
typy polyesterové pryskyřice – pryskyřice A s obsahem styrenu a B pryskyřice – eco bez styrenu. Kompletní 
receptury jsou vyjádřeny v Tab. 1. 

Tab. 1 Hmotnostní zastoupení jednotlivých složek pro dané receptury. 

Receptura Celkové % hm. 
naplnění Plnivo: Primární Sekundární Pojivo  

Reference 25 % 100 % Vápenec - Polyesterová 
pryskyřice 

PSI 25 % 20 % Vápenec 80 % Popílek Polyesterová 
pryskyřice 

PSII 25 % 20 % Vápenec 80 % Čedičová frita Polyesterová 
pryskyřice 

PSIII 25 % 20 % Vápenec 80 % Odp. pěnové sklo Polyesterová 
pryskyřice 

 
PSIV 

 
25 % 20 % Vápenec 80 % Odp. solární sklo Polyesterová 

pryskyřice 

Reference – eco 25 % 100 % Vápenec - 
Polyesterová 

pryskyřice bez 
styrenu 

PSI eco 25 % 20 % Vápenec 80 % Popílek 
Polyesterová 

pryskyřice bez 
styrenu 

PSII eco 25 % 20 % Vápenec 80 % Čedičová frita 
Polyesterová 

pryskyřice bez 
styrenu 

PSIII eco 25 % 20 % Vápenec 80 % Odp. pěnové sklo 
Polyesterová 

pryskyřice bez 
styrenu 

PSIV eco 25 % 20% Vápenec 80 % Odp. solární sklo 
Polyesterová 

pryskyřice bez 
styrenu 

 

  

Obr. 1 Vytvrzené vzorky – polyesterová pryskyřice. 

 
Z připravených receptur byla namíchána polymerní hmota, kterou byly následně nasyceny textilní výstelky. 

Výstelky byly syceny ručně pod tlakem, tak aby došlo k plnému prosycení. Následně byly takto připravené 
vzorky upevněny do forem, kde byly vystaveny teplotě 80⁰C, a to po dobu 90 minut. Zpolymerizované vzorky 
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poté zrály po dobu 7 dní v laboratorním prostředí. Takto nachystané vzorky (Obr.1) byly vždy nařezány 
a připraveny pro jednotlivé zkoušení mechanických parametrů. 

Všechny vstupní suroviny byly vybrány na základě požadovaných vlastností a vhodnosti použití pro metodu 
CIPP. 

Mechanické vlastnosti 

Vzorky byly nařezány na požadované rozměry dle české normy ČSN EN ISO 178 - Plasty – Stanovení 
ohybových vlastností, která určuje délku vzorku na základě změřené šířky kompozitu [11]. Vytvrzené vzorky 
byly o šířce 11 ± 1 mm, dle normy musí být délka vzorku rovna šestnáctinásobku kompozitní tloušťky. 
Stanovená délka vzorku byla 80 mm pro průměrnou tloušťku vzorku 5 mm. Vzdálenost podpor L byla pro 
všechny vzorky 64 mm. Zkušební tělesa byla před zkoušením uložena do laboratorního prostředí při laboratorní 
teplotě 21±1 °C a relativní vlhkosti 55 % po dobu 24 hodin před zkoušením. Takto připravené vzorky se vložily 
do hydraulického lisu, symetricky podle jejich podélné osy kolmo k podpěrám tak, aby se vnitřní povrch CIPP 
působením zatížení protahoval. Zkušební těleso bylo vystaveno tříbodovému ohybovému namáhání při 
konstantním zatížení. Z napětí a deformace zkušebního tělesa uprostřed mezi opěrami byl vypočítán krátkodobý 
modul pružnosti v ohybu a pevnost v ohybu při prvním porušení. 

Soudržnost výstelky k potrubí 

Pro stanovení soudržnosti rukávce k podkladu ve vlhkém prostředí byla použita upravená laboratorní metoda. 
Nejprve byla připravena zkušební tělesa, toto těleso se skládalo z betonového podkladu, který měl vlhkost 
4 % k němu byl tlakem připevněn nasycený rukávec. Poté následovalo vytvrzovaní, a to pomocí horké vody, 
teplota vody byla okolo 80 stupňů a čas vytvrzení 120 minut. Teprve po vytvrzení a následném zrání byla 
provedena odtrhová zkouška soudržnosti dle ČSN EN 1542 pomocí odtrhoměru Dyna Proceq Z16 [12]. 

4 VÝSLEDKY 

 

Obr. 2 Grafické znázornění výsledků modulu pružnosti v ohybu pro zkoušené receptury. 
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Obr. 3 Grafické znázornění výsledků napětí v ohybu při prvním porušení pro zkoušené receptury. 

 

Obr. 4 Grafické znázornění výsledků deformace ohybem při prvním porušení pro zkoušené receptury. 

 

Obr. 5 Grafické znázornění průměrné soudržnosti pro zkoušené receptury. 
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Obr. 3 Grafické znázornění výsledků napětí v ohybu při prvním porušení pro zkoušené receptury. 

 

Obr. 4 Grafické znázornění výsledků deformace ohybem při prvním porušení pro zkoušené receptury. 

 

Obr. 5 Grafické znázornění průměrné soudržnosti pro zkoušené receptury. 

   
 

 
 

5 DISKUZE 

Dle grafu (Obr 2.) dosahovali receptury PSII – druhotné plnění čedičem a receptura PSIII eco – druhotné plnivo 
odpadní pěnové sklo (pojivo bez styrenu) nejvyššího modulu pružnosti v ohybu. Odpadní čedičová frita 
i odpadní pěnové sklo vykazují vysokou tvrdost a díky předem zvolené zrnitosti dobře zapadají do celkové 
matrice vystýlky, díky tomu zvyšují celkovou tuhost a dochází k menším deformacím. Zaznamenané výsledky 
napětí v ohybu při prvním porušení a deformace ohybem při prvním porušení pro jednotlivé receptury 
jsou uvedeny na Obr. 3 a Obr.4. Celkově dochází po přidání druhotných surovin ke zlepšení mechanických 
vlastností – a to v maximálním plnění 25 % na rozdíl od studie lze tvrdit, že je možné zvýšit hmotnostní plnění 
druhotnými plnivy [13]. Při porovnání polyesterové pryskyřice se styrenem a bez styrenu, vychází lepší 
mechanické vlastnosti pro pryskyřice bez styrenu, tento výsledek je očekávatelný vzhledem k samotným 
vlastnostem pryskyřic.  Z technických listů vyplývá že modul pružnosti pro samotnou pryskyřici se styrenem 
činí 3700 MPa a pro modifikovanou polyesterovou pryskyřici bez styrenu 3400 MPa. 

Po přidání druhotných plniv je na posledním grafu (Obr 5.) zobrazena průměrná soudržnost k betonovému 
podkladu. Vyšší přídržnost vykazují obecně receptury s pryskyřicemi eco – tedy bez obsahu styrenu. 
Lze konstatovat že všechny receptury měly stejné a lepší výsledky než referenční receptura, která neobsahovala 
druhotná plniva. Nejvyšší přídržnosti s betonovým podkladem dosahovala receptura PSIII eco s výsledkem 
1,84 MPa, tato receptura dosahovala o 68% vyšší výsledků než referenční hmota. 

6 ZÁVĚR 

Navržené receptury s obsahem druhotných surovin lze rozdělit na směsi, kde byla použitá polyesterová 
pryskyřice a na eco receptury, kde byla použita polyesterová pryskyřice bez styrenu. Cílem bylo posoudit, 
zda má použití polyesterové pryskyřice bez styrenu významný vliv na receptury s 25% obsahem plniva. 

Bylo potvrzeno, že použití polyesterové pryskyřice vyniká v soudržnosti s betonovým podkladem, což je 
pro aplikaci rukávců metodou CIPP jedna z podstatných vlastností. Druhotné plnivo obecně zlepšuje mechanické 
vlastnosti u obou typů receptur, což potvrzuje hypotézu, že přítomnost druhotných surovin s vyšším obsahem 
SiO2 zlepšuje vlastnosti celého kompozitu.  

Vyhodnocením mechanických vlastností u receptur s polyesterovou pryskyřici (bez styrenu i se styrenem) 
v polymerních hmotách s obsahem druhotných surovin, pro metodu CIPP, lze konstatovat, že obsah styrenu sice 
zlepšuje mechanické vlastností kompozitu, ale výsledky se významně neliší od výsledků při použití bezstyrenové 
pryskyřice. Použití bezstyrenové pryskyřice je pak jednoznačně ekologičtější řešení. A jak bylo prokázáno, 
pokles mechanických vlastností u bezstyrenové varianty není tak výrazný, aby znemožňoval efektivní použití 
této pryskyřice v kompozitu, který je určen pro bezvýkopovou sanaci kanalizačních řádů metodou CIPP. 
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Abstrakt 
Tento příspěvek se zabývá výzkumem nové chemicky odolné cementové opravné malty. Cílem této práce je 
nahradit určité množství pojiva vysokoteplotním popílkem a zároveň posoudit vliv distribuce částic druhotné 
suroviny na vybrané vlastnosti vyvinutého sanačního materiálu. Tato nová malta bude vhodná pro použití 
v extrémně agresivním prostředí kanalizace. Mezi sledované parametry patří klíčové fyzikálně-mechanické 
vlastnosti, jako konzistence čerstvých malt, pevnost v tlaku a absorpce vody zkušebních těles, a odolnost vůči 
působení agresivní biogenní kyseliny sírové, metodicky v souladu s DIN 19573. Výsledky prezentované v této 
práci dokazují, že optimalizací distribuce částic popílku je možné zachovat hodnoty fyzikálně-mechanických 
charakteristik a zároveň navýšit chemickou odolnost zkušebních těles nové opravné malty. 

Klíčová slova 
Chemická odolnost, správková malta, modifikace, distribuce částic, vysokoteplotní popílek 

Abstract 
This paper deals with the research on a new chemically resistant cement repair mortar. The aim of this work is to 
substitute a certain amount of binder with high-temperature fly ash and at the same time assess the influence of 
the particle distribution of secondary raw material on the selected characteristics of the developed remediation 
material. This new mortar will be suitable for use in the extremely aggressive environment of sewers. The 
monitored parameters include key physical-mechanical properties, such as consistency of fresh mortars, 
compressive strength and water absorption of test specimens, and resistance to the attack of aggressive biogenic 
sulfuric acid, methodically in accordance with DIN 19573. The results presented in this paper prove that by 
optimizing the particles distribution of fly ash, it is possible to maintain the values of the physical-mechanical 
characteristics and at the same time achieve an increase in the chemical resistance of test specimens of new 
repair mortar. 

Keywords 
Chemically resistant, repair mortar, modified, particle distribution, fly ash 

1 ÚVOD 

Správkové malty představují jeden z klíčových materiálů při obnově užitných vlastností sanované stavební 
konstrukce. Obvykle se používají k reprofilaci původního poškozeného povrchu. Totéž platí v případě sanací 
betonových kanalizací. Požadavky na správkovou maltu jsou mimo jiné snadná zpracovatelnost, vysoká pevnost, 
odolnost proti mechanickému poškození a odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí. Sanace kanalizačních 
systémů je velkou výzvou z mnoha důvodů. Jde o charakteristické expoziční prostředí s vysokými požadavky na 
odolnost použitých stavebních materiálů. V prostředí splašků se vyskytují specifické podmínky expozice, jako 
jsou vysoké koncentrace síranů a siřičitanů. Jejich výskyt předznamenává vysoké nároky na odolnost použitých 
stavebních materiálů. Problematika koroze betonových kanalizací je známá již od počátku minulého století, ale 
dosud není zcela vyřešena [1], [2]. 

I přes nižší omezenou odolnost v daném prostředí představují materiály na bázi cementového pojiva 
nejčastěji využívaný stavební materiál pro sanaci či výstavbu kanalizačních stok, šachet či potrubí. Důvodem pro 
oblíbenost materiálů na bázi portlandského cementu jsou primárně nízké finanční náklady a flexibilní požadavky 
na okolní prostředí při realizaci výstavby nové či sanace stávající kanalizace. Návrhem konkrétní surovinové 
směsi je přitom možné výrazně zvýšit chemickou odolnost výsledného cementového kompozitu. Majitelé 
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kanalizací jsou nuceni volit kompromis mezi nízkou pořizovací cenou a dlouhou životností použité stavební 
technologie. 

Jak bylo uvedeno výše, chemická degradace cementového kompozitu výrazně snižuje životnost celé stavební 
konstrukce. Hlavní vliv má chemické složení cementového kompozitu, a to vysoký podíl vápníku, který 
v kyselém prostředí chemicky reaguje za vzniku nových minerálů [3]. Ve světě byly hlášeny případy, kdy byla 
životnost betonových vpustí snížena na méně než 10 let [1]. Úroveň koncentrace sirovodíku (H2S) má klíčový 
vliv na životnost kanalizace. Sirovodík vzniká při rozkladu organických látek v odpadních vodách. K tomuto 
rozkladu může dojít za přítomnosti vzduchu – díky aerobním bakteriím, nebo bez přítomnosti vzduchu – díky 
anaerobním bakteriím. Pokud jsou splašky dostatečně okysličeny, probíhají chemické a biologické procesy, při 
kterých dochází k oxidaci sirovodíku a vzniku nových sloučenin. Jednou z velmi rozšířených nových sloučenin 
je kyselina sírová (H2SO4) [4]. 

Zdravý beton je velmi zásaditý materiál (11-13 pH). Naopak plynné alkalické prostředí v kanalizaci má 
obvykle pH < 6, často pH < 4. V první fázi biokoroze povrchu betonové konstrukce dochází k neutralizaci 
povrchu a snížení pH. Ve druhé fázi dochází k oxidaci sirovodíku na povrchu betonu. Oxidace H2S je součástí 
biokoroze a chemické koroze betonu, ale v obou případech jde o aerobní proces. Vzniklá kyselina sírová pak 
reaguje s hydratačními produkty cementu, nejčastěji s portlanditem (Ca(OH)2). Tyto velmi složité chemické 
a fyzikální procesy, které zahrnují mikroskopické a makroskopické procesy, mají za následek postupný rozpad 
cementového kompozitu [5],[6]. 

Charakteristickými produkty degradace cementového kompozitu v důsledku působení agresivní kyseliny 
sírové jsou sádrovec (CaSO4∙2H2O) a ettringit (Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26(H2O).Tvorba těchto minerálů je 
doprovázena výraznými expanzními procesy. U sádrovce dochází kaž 124% expanzi a při vzniku ettringitu je 
uváděna expanze v až 227% míře [7]. V jiných zdrojích se uvádí, že u ettringitu může dojít k až 700% expanzi, 
oproti původnímu objemu minerálu [8]. 

V současnosti je velkou výzvou extrémně rychle rostoucí cena základních surovin. Za poslední rok vzrostla 
cena víceméně všech stavebních materiálů o desítky či stovky procent. Cement není výjimkou. V případě 
cementu je situace dokonce tak vážná, že někteří výrobci přestali nabízet své výrobky a nejsou schopni pokrýt 
stávající objednávky. I přes rostoucí náklady představují materiály na bázi portlandského cementu jednu 
z nejpoužívanějších variant systémů sanace kanalizací. 

Ekonomický aspekt představuje jeden z hlavních argumentů pro využívání druhotných surovin. Existuje 
velké množství výzkumných prací o využití vysokoteplotního popílku, ale stále je nutné hledat nové možnosti 
pro aplikace této druhotné suroviny[9], [10], [11]. Existuje také řada výzkumů zabývajících se možností snížení 
vlivu síranové a siřičitanové koroze betonu částečnou náhradou portlandského cementu vysokoteplotním 
popílkem [12], [13], [14]. Obecně lze však konstatovat, že nepanuje shoda v tom, zda vysokoteplotní popílek je 
či není vhodnou příměsí do polymercementové malty pro zvýšení chemické odolnosti cementového kompozitu. 
V současné době přitom v Evropě neexistuje žádná oficiální jednotná norma, která by poskytovala informace 
o materiálech vhodných pro navrhování stavebních materiálů na bázi cementu používaných pro výstavbu nebo 
sanace v prostředí kanalizace. Podobný problém je s testováním a kategorizací stavebních materiálů na bázi 
portlandského cementu používaných v těchto expozičních prostředích. K dispozici je několik národních norem, 
které tento problém řeší. Příkladem je německá norma DIN 19573 [15]. Součástí této normy je návrh 
expozičních prostředí pro chemicky agresivní roztoky Na2SO4 a H2SO4 s definovanými koncentracemi. Dále 
norma definuje požadavky na zkoušené cementové a polymercementové materiály. 

Výsledky laboratorního výzkumu, prezentované v této práci, se zaměřují na návrh a studium vybraných 
charakteristik surovinových variant správkové malty na bázi portlandského cementu pro sanace betonových 
kanalizačních konstrukcí. Cílem výzkumu a vývoje je upravit surovinovou směs stávající správkové malty tak, 
aby splňovala požadavky na opravné malty dle DIN 19753 [15]. Referenční hmota (SM-R) je stávající 
surovinová varianta vyvíjené správkové malty na bázi portlandského cementu, u níž bylo, v předcházející fázi 
výzkumu, která není součástí této práce, materiálové složení směsi přísad optimalizováno s cílem zvýšení 
chemické odolnosti výsledného kompozitu. Finální surovinová varianta chemicky odolné správkové malty bude 
v0budoucnu součástí zamýšleného komplexního chemicky odolného systému pro sanaci betonových i zděných 
kanalizačních konstrukcí, přičemž vývoj jednotlivých komponent systému stále probíhá. 

2 METODOLOGIE 

Jak bylo uvedeno výše, vývoj nové správkové malty stále probíhá, z toho důvodu je v Tab. 1 uvedeno pouze 
orientační složení testovaných surovinových variant správkové malty. Ze stejného důvodu Tab. 1 pouze shrnuje 
složení směsi přísad, kam patří např. plastifikační a krystalizační přísada, polypropylenová vlákna aj. příměsi. 
Surovinová směs správkové malty je navržena tak, aby v zamýšleném sanačním systému fungovala jako kvalitní 
správkové malta pro ruční aplikaci na malé plochy nebo pro opravy složitějších profilů. 
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Tab. 1Materiálové složení surovinových variant vyvíjené správkové malty. 

Surovina Obsah v receptuře (hm.%) 
Cement CEM I 42,5R 20,3 30,6 

Směs přísad (hm.% z mc) a 0,84 1,84 
Vysokoteplotní popílekb 2,9 10,2 

Jemně mletý vápenec 3,0 6,0 
Křemičitý písek 0,18 – 1,0 34,0 37,0 
Křemičitý písek0,6 – 1,0 17,0 21,0 
Křemičitý písek1,0 – 4,0 3,0 6,0 

aSměs plastifikačních, krystalizačních aj. přísad a polypropylenových vláken. 
bSubstituce cementu v míře 20 hm.%. 

Pojivo (CEM I 42,5R), obsažené v surovinové směsi referenční malty SM-R, bylo u všech modifikovaných 
směsí z 20 % nahrazeno vybraným vysokoteplotním popílkem (VP), jež splňuje požadavky na popílek do betonu 
dle ČSN EN 450. Ve všech upravených směsích byl použit popílek ze stejné hnědouhelné elektrárny, jež nebyl 
ovlivněn denitrifikací částic. Zároveň se jedná o zdroj suroviny, který výhledově na několik let bude dostupný 
v množství, které 100% pokryje požadavky výroby nové správkové malty. V případě směsí VP-P1, VP-P2 a VP-
P3 byl použit popílek z jiného elektrostatického odlučovače pevných částic ze spalin. V případě hmoty VP-mix 
byla použita směs výše uvedených popílků v poměru 4 : 4 : 2 (elektrostatický odlučovač P1 : P2 : P3). 

Na dalším Obr. 1 je graficky znázorněna kumulativní křivka distribuce částic substituovaného cementu a také 
distribuční křivka částic jednotlivých použitých popílků. 

 

Obr. 1Kumulativní křivka distribuce velikosti částic substituovaného cementu a jednotlivých verzí popílku. 

Popílek z jednotlivých elektrostatických odlučovačů byl použit z důvodu, že v případě odlučovače P1 je 
možné získat velké množství materiálu, ale jeho kvalita je nejméně stabilní. Naopak z odlučovače P3 je možné 
získat nejkvalitnější surovinu s distribuční křivkou částic téměř odpovídajícím cementu, ale množství získaného 
materiálu je relativně malé. Proto je vhodné najít optimální poměr popílku z jednotlivých separátorů, aby bylo 
dosaženo co nejlepších vlastností výsledného kompozitu. 

Výroba zkušebních těles 

Pro správnou interakci všech složek obsažených v opravné maltě byly všechny vstupní suroviny 
homogenizovány pomocí nádobového homogenizátoru. Pro zajištění dokonalého promíchání všech surovin byla 
minimální doba homogenizace stanovena na 30 minut. 

Výroba čerstvé směsi probíhala v souladu s normou ČSN EN 196–1: 2016. Doba mísení v normové 
míchačce byla 270 ± 5 sekund. Po dokončení mísení byla konzistence čerstvé malty stanovena podle normy 
ČSN EN 1015-3. Poměr voda / cement (w) byl zvolen tak, aby konzistence jednotlivých čerstvých malt 
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odpovídala zvolené optimální konzistenci 137,5 ± 5 mm. Tato hodnota byla zvolena v předcházející fázi 
výzkumu. Vliv příměsi jednotlivých variant popílku na spotřebu záměsové vody byl zanedbatelný a hodnota 
"w" byla u všech testovaných směsí téměř shodná. 

Veškerá výroba zkoušených malt byla prováděna v laboratorní míchačce s nuceným oběhem při nastavených 
otáčkách dle normy ČSN EN 196-1 a v laboratorních podmínkách (23 ± 2 °C, 55 ± 5 % relativní vlhkosti). 
Nastavení míchačky bylo zvoleno pro dokonalé promíchání suché směsi se záměsovou vodou a pro aktivaci 
práškových příměsí intenzivním mícháním. Všechna vyrobená zkušební tělesa byla ve formách ponechána po 
dobu 24 hodin při více než 90% vlhkosti a teplotě 20 ± 1 °C. Následně byla vyjmuta z forem a umístěna do 
vodního uložení až do provedení jednotlivých laboratorních zkoušek. 

Testovací metody 

Jak bylo uvedeno výše, konzistence čerstvých malt byla stanovena podle ČSN EN 1015-3. Pevnost v tlaku byla, 
u zkušebních těles o rozměrech 40 × 40 × 160 mm, stanovena v souladu s ČSN EN 12190:1998. Pevnost v tlaku 
opravných malt byla zkoušena ve stáří 7, 28 a 90 dnů. Absorpce vody zkušebních těles byla následně stanovena 
na fragmentech těchto zkušebních těles, a to v souladu s ČSN 72 2448. 

Pro stanovení chemické odolnosti správkových malt proti působení biogenní kyseliny sírové byl použit 
roztok kyseliny sírové (H2SO4) o koncentraci pH = 0 (c(H2SO4) = 1,0 mol / l). Zkušební tělesa 
(40 × 40 × 80 mm) byla vystaveny chemicky agresivnímu roztoku po dobu 14 dní. 

Zkouška odolnosti vůči napadení biogenní kyselinou sírovou byla zahájena ve stáří zkušebních těles 
60 ± 3 dny. Hodnota pH roztoku byla kontrolována a denně pravidelně doplňována titrací. Po ukončení 
skladování zkušebních těles v roztoku kyseliny sírové byl veškerý nesoudržný materiál na povrchu zkušebních 
těles odstraněn pomocí pískovacího zařízení. Ze středu každého zkušebního tělesa byl vyřezán hranoly 
o h = 40 mm (± 1 mm). Řezné plochy byly broušeny pro dosažení rovných a rovnoběžných zkušebních ploch. 
Stejným způsobem byly, z referenčních vzorků ponechaných po celou dobu ve vodním uložení, připraveny 
referenční hranoly. Všechny takto připravené zkušební hranoly byly ponechány po dobu 2 dní při 21ºC (± 2º) 
a při 60% (± 10%) relativní vlhkosti. Následně byla stanovena pevnost v tlaku zkušebních hranolu podle 
EN 196-1:2016. 

Jako míra úrovně koroze se chápe relativní zbytková pevnost v tlaku zkušebních těles zkorodované malty. 
Relativní zbytková pevnost v tlaku je zbytková pevnost v tlaku zkorodovaných těles malty (skladovaných 
v příslušném roztoku kyseliny sírové po předem stanovenou dobu)srovnaná s pevností v tlaku referenčních 
těles(skladovaných ekvivalentní dobu ve vodním uložení). 

3 VÝSLEDKY 

Výsledky stanovení pevnosti v tlaku a nasákavosti 7-, 28- a 90 dní starých zkušebních těles jsou uvedeny 
na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Vybrané fyzikálně-mechanické charakteristiky jednotlivých testovaných směsí. 
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Na dalším Obr. 3 jsou graficky znázorněny výsledky stanovení relativní zbytkové pevnosti v tlaku 
zkorodovaných zkušebních těles vystavených agresivnímu roztoku kyseliny sírové o koncentraci pH = 0 
(c(H2SO4) =1,0 mol/l) po dobu 14 dnů. 

 

Obr. 3 Grafické znázornění relativní zbytkové pevnosti v tlaku zkušebních těles vystavených chemicky 
agresivnímu roztoku kyseliny sírové (H2SO4) o koncentraci pH = 0 (c(H2SO4) =1,0mol/l) po dobu 14 dní. 

Na Obr. 4 je fotografie zkušebních těles, vyvíjené správkové malty, po 14 v expozičním prostředí roztoku 
kyseliny sírové (H2SO4) o koncentraci pH = 0 (c(H2SO4) =1,0mol/l). Ze zkušebních těles jsou mechanicky 
odstraněny korozní zplodiny (tři tělesa vlevo – drátěným kartáčem, v souladu s DIN 19573; dvě tělesa vpravo – 
pískovací pistolí). 

 

Obr. 4 Zkušební tělesa správkové malty, po 14 v expozičním prostředí roztoku kyseliny sírové (H2SO4) 
o koncentraci pH = 0 (c(H2SO4) =1,0 mol/l). 

4 DISKUZE 

Z výsledků stanovení pevnost v tlaku na Obr. 2 je zřejmé, že s rostoucí dobou zrání zkušebních těles, se snižoval 
rozdíl mezi referenční hmotou a modifikovanými surovinovými variantami. Důvodem je pucolánový charakter 
vysokoteplotního popílku, jež se projevuje s delší dobou zrání. Nejvýraznější zvýšení pevnosti v tlaku nastalo 
u směsí VP-P3 a VP-mix. Jedná se o směsi, u kterých byly předpokládány nejhodnotnější vlastnosti. 

Nejlepších výsledků bylo samozřejmě dosaženo s hmotou VP-P3, a to jak v případě pevností v tlaku, tak 
i nasákavosti. Tato varianta popílku distribucí velikosti částic nejvíce odpovídá substituovanému cementu, 
zároveň se v této směsi mohl v maximální míře projevit pucolánový charakter popílku. Výsledky ostatních 
surovinových variant "VP" jsou rovněž přijatelné. 
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Ve srovnání s referenční hmotou došlo v případě všech modifikovaných surovinových variant ke zvýšení 
nasákavosti. Důvod tohoto jevu je třeba studovat hlouběji. Jedná se o jev, který jde proti předpokladu, kdy by 
dodatečnou hydratací pucolánů mělo dojít k dalšímu zhutnění struktury cementového kamene a mj. dosažení 
nižší nasákavosti. 

Jak je graficky vyjádřeno na Obr. 3, norma DIN 19573 definuje, že minimální relativní zbytková pevnost 
chemicky odolných opravných malt musí být pro toto řešení expozice > 55 %. Tento normativně předepsaný 
limit byl dodržen u všech testovaných směsí. Nejvyšší odolnost vůči agresivní biogenní kyselině sírové byla 
stanovena u referenční hmoty (SM-R). Vzhledem k tomu, že 20 % pojiva bylo nahrazeno vysokoteplotním 
popílkem, je to očekávaný výsledek. Zároveň to koresponduje s výsledky nasákavosti, z nichž je možné 
usuzovat, že agresivní činidla mohla, v případě zkušebních těles modifikovaných surovinových variant, lépe 
pronikat do struktury kompozitu. Pokles odolnosti u některých vybraných směsí však nebyl významný. 
V případě hmoty VP-mix se relativní zbytková pevnost v tlaku oproti referenční hmotě snížila pouze o 8,5 %. 
Přitom rozdíl v chemické odolnosti směsi s 20% podílem popílku P3 a směsi s 20% podílem popílkových směsí 
je pouze 1%. Metoda mísení jednotlivých frakcí popílku se tedy jednoznačně osvědčila. 

Zároveň výsledky prezentované v této práci korespondují se zahraničními výzkumy např. [12], [13], [14], jež 
jsou zaměřeny na možnosti využití vysokoteplotního popílku pro omezení koroze kompozitů na bázi 
portlandského cementu vlivem působení roztoku kyseliny sírové. Pojivo bylo substituováno v poměrně velké 
míře, avšak z výsledků vyplývá, že přínos vysokoteplotního popílku je v případě tohoto typu koroze betonu 
limitovaný. Je velice pravděpodobné, že v tak silném roztoku H2SO4 již nedocházelo pouze k rozpouštění 
Ca(OH)2, ale rozpouštěly se již i další méně rozpustné produkty hydratace cementu, jako C-S-H gely. V takovém 
případě by již nebyl přínos příměsi vysokoteplotního popílku zaznamenatelný. 

5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo ověřit vlastnosti nových směsí pro chemicky odolnou správkovou maltu modifikovanou 
příměsí několika variant vysokoteplotních popílků s různým rozložením částic. 

Na základě předchozích výzkumů bylo zvoleno 20 % jako optimální míra substituce cementu 
vysokoteplotním popílkem. Optimální distribuce částic použitého vysokoteplotního popílku bylo hodnoceno na 
základě výsledků vybraných fyzikálně-mechanických charakteristik a odolnosti vůči působení biogenní kyseliny 
sírové. 

Laboratorní výsledky ukazují, že s větším počtem elektrostatických odlučovačů je možné získat kvalitnější 
surovinu – popílek. 

Na základě výsledků této práce lze konstatovat, že optimalizací distribuce velikosti částic vysokoteplotního 
popílku lze ve velké míře využít méně kvalitní surovinu a zároveň dosáhnout velmi dobrých vlastností 
výsledného kompozitu. 

Další fáze výzkumu a vývoje nové chemicky odolné správkové malty se zaměří na podrobné studium vlivu 
popílku na vlastnosti správkové malty s důrazem na odolnost vůči působení biogenní kyseliny sírové. Mimo jiné 
bude hodnocen vliv popílku na strukturu cementového kompozitu a tvorbu korozních produktů. 

Stávající soubor laboratorních analýz bude rozšířen o komplex fyzikálně-chemických analýz pro podrobnější 
charakterizaci vyvíjejících se korozních procesů a o analytické metody pro studium mikrostrukturálních 
poškození způsobených chemickým namáháním ve specifických expozičních podmínkách. 

V průběhu této práce byly představeny některé problémy, na jejichž studium se další výzkum taktéž zaměří. 

Poděkování 

Článek byl vytvořen z finančních prostředků v rámci projektu FAST-J-22-8072 "Vývoj zkušební aparatury pro 
laboratorní stanovení odolnosti silikátových materiálů vůči působení biogenní kyseliny sírové". 
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Abstrakt 
Hlavní nosné prvky konstrukce předpjatého pásu jsou předpínací kabely zakotvené do opěr, jež vynáší mostovku 
a zpravidla slouží pro montáž nezávisle na přemosťované překážce. Nosná lana u předpjatých pásů podpírají 
mostovku přímo, bez nutnosti dalšího konstrukčního prvku. Protože je vzepětí shodné s vzepětím mostovky, je 
třeba v nosných lanech navrhovat značné předpínací síly. U jiných typů konstrukcí nemusí být nosná lana 
situována uvnitř průřezu mostovky, ale mohou se nacházet nad mostovkou, s kterou jsou spojeny 
prostřednictvím závěsů a vytvářet tak visutou konstrukci anebo mohou být situovány pod jejím průřezem a být 
s ní spojeny vzpěrami. Příspěvek se zabývá konstrukcemi s různým vedením nosných lan a v předložené statické 
studii zhodnocuje výhody a nevýhody jednotlivých řešení. 

Klíčová slova 
Vzepětí nosných lan, geometrická nelinearita, parametrická studie, konstrukce se štíhlou mostovkou 

Abstract 
The load-bearing member of the stress ribbon structures are bearing tendons anchored into the abutments, which 
carry the bridge deck and usually are used for erecting the bridge independently from existing terrain. The 
bearing cables of the stress ribbon structures directly support the bridge deck, without any additional structural 
components. As the sag of the bearing cable and the deck is identical, the cable prestressing force is significant. 
In other structural arrangements, the cables don’t need to be located within the deck cross-section. They can be 
above the deck and connected to it by hangers to form a suspension structure, or they can be below it and 
connected to it by struts. The paper deals with the structures with different cable sag and evaluates the proposed 
solutions. 

Keywords 
Cable sag, geometric non-linearity, parametric study, slender bridge structures 

1 ÚVOD 

Příspěvek je zaměřen na konstrukce tvořené subtilní mostovkou podpíráné nosnými kabely, které jsou využity 
i pro jejich montáž. Vzhledem k možnosti vedení nosných (montážních) kabelů nad i pod mostovkou vznikla 
předložená parametrická studie zaměřující se na změnu statických veličin při odlišném trasování visutých lan. 
V článku jsou popsány hlavní motivace pro návrh konstrukcí podporovaných kabelem, je stručně popsán přístup 
k modelování těchto konstrukcí a jsou prezentovány hlavní poznatky z provedené parametrické studie. 

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Lávky pro pěší lze vzhledem k nižšímu zatížení, oproti mostním konstrukcím určených pro silniční a železniční 
dopravu, navrhovat štíhlé a subtilní. Mezi konstrukce se štíhlou mostovkou lze především zařadit konstrukce 
visuté, zavěšené, obloukové a konstrukce předpjatého pásu. Hlavním nosným prvkem je pro tyto subtilní 
konstrukce lano. Efektivní a ekonomické využití těchto konstrukcí je patrné z Obr. 1. Z průběhu hlavních napětí 
na spojitě zatíženém prostém nosníku vyplývá, že rozhodující napjatost vzniká v polovině rozpětí, a to pouze 
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na horních (tlak) a spodních (tah) vláknech. Samotný prvek má značné množství nevyužité hmoty, jež celý 
konstrukční systém pouze přitěžuje. Při návrhu obdobné konstrukce na větší rozpětí by nebylo možné provést 
ekonomický návrh ani při využití předpětí. Naopak obloukové a visuté konstrukce značně redukují množství 
nevyužité a přitěžující hmoty a využívají plnohodnotně tahovou (visuté lano) resp. tlakovou (betonový oblouk) 
únosnost jednotlivých konstrukčních prvků [1]. 

 

Obr. 1 Konstrukce oblouku (1) a visutého lana (2): a) prostý nosník a trajektorie hlavních tlaků a tahů, b) oblouk 
a visuté lano, c) samokotvený oblouk a lano. 

Při návrhu konstrukce pro větší rozpětí vzniká u obloukových a visutých konstrukcí značná horizontální 
reakce, kterou musíme zachytit a přenést do podloží, anebo vytvořit samokotvený systém. U visutých konstrukcí 
je možné visuté lano zakotvit přímo do mostovky a přenášet tlakovou únosností mostovky tahovou sílu z lan. 
U obloukových konstrukcí lze naopak využít lano jako táhlo, které zachytí obloukovou reakci svou tahovou 
pevností. Tyto samokotvené konstrukce je ekonomicky výhodné navrhovat v místech, kde lze s ohledem na 
přemosťovaný terén realizovat podpůrnou konstrukci pro vynesení mostovky. Visuté lano v tomto případě nelze 
pro vynesení tíhy mostovky při montáži využít, jelikož není zakotveno. Samokotvený konstrukční systém není 
vhodný v místech, kde je přemosťovaný terén nepřístupný (hluboké údolí, řeka). V těchto případech dává větší 
smysl klasické řešení, kde je visuté lano kotveno do podloží. Hlavní výhodou je využití visutých lan k montáži 
mostovky, kdy není třeba výstavba podpůrné skruže a jsou využity prefabrikované segmenty, jež urychlují 
výstavbu. Na tyto konstrukce je tento článek zaměřen a bude dále rozebrán vliv vzepětí nosných lan na statické 
veličiny. 

Vhodný návrh visuté konstrukce představuje stav, kdy je vlastní tíha konstrukce vynášena radiálními 
složkami předpětí, a proto má mostovka ve výchozím stavu nulovou deformaci [2]. Konstrukce se chová 
obdobně jako nosník předepnutý vnějšími kabely – Obr. 2 (a) a díky podepření mostovky prostřednictvím závěsů 
Obr. 2 (b) nebo vzpěr Obr. 2 (c) po relativně malé vzdálenosti není mostovka výrazně ohybově namáhána. 
Zvláštním případem visuté konstrukce je předpjatý pás, jehož mostovka je přímo uložena na nosná (visutá) lana 
bez potřeby dalších konstrukčních prvků. 

 

Obr. 2 Konstrukce o dvou polích s kabelem a) v mostovce, b) nad mostovkou, c) pod mostovkou, d) v mostovce. 

Tyto konstrukce se zpravidla vyznačují proměnným podélným sklonem a nejsou příliš vhodné pro silniční ani 
železniční dopravu, ale lze je využít pro dopravu pěší. Krása visutých a obloukových konstrukcí vychází z velmi 
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efektivního využití všech konstrukčních prvků, díky čemuž působí staticky čistým dojmem. Z podstatných 
problémů představených konstrukcí lze zmínit prověření dostatečné tuhosti pro zajištění stálosti geometrie při 
jejich využívání a dynamická odezva při harmonickém buzení. Tyto problémy vznikají v důsledku velké 
štíhlosti. Větší výskyt problémů s vibracemi u visutých konstrukcí a konstrukcí předpjatého pásu určených pro 
pěší nám napovídá, že pro tyto konstrukce není dostatečná pouze statická analýza [3]. 
Visuté konstrukce byly realizovány dlouho před tím, než byly prováděny složitější výpočty, ve formě liánových 
mostů, později mostů řetězových, které se časem vyvinuly nahrazením řetězů lany v mosty visuté. První 
realizovaná novodobá visutá konstrukce se datuje do roku 1801. Byla navržena irským inženýrem Jamesem 
Finleym v Pennsylvánii [4]. Od té doby došlo k vývoji těchto konstrukcí a nyní se navrhují pro přemostění 
značných rozpětí. Z visutých konstrukcí následně vzniknul koncept předpjatého pásu. 
Myšlenka konstrukce překlenující velká rozpětí, jejíž mostovka kopíruje tvar řetězovky a přenáší zatížení 
taženou mostovkou do opěr byla prvně formulována německým inženýrem Ulrichem Finsterwalderem. Návrh 
předpjatého pásu od U. Finstrewaldera měl přemostit Bosporskou úžinu, ale nebyl nikdy realizován. První 
realizovaná mostní konstrukce předpjatého pásu vznikla ve Švýcarsku v 60. letech a byla navrhnuta profesorem 
R. Waltherem. Jednalo se o konstrukci o jednom poli s rozpětím 40 m tvořenou tenkou monolitickou betonovou 
deskou. Od té doby vzniklo nejen v zahraničí, ale i v Česku řada konstrukcí předpjatého pásu. Konstrukce 
předpjatého pásu mohou být monolitické i z prefabrikovaných segmentů, tvořené jedním či více poli a půdorysně 
v přímé, či zalomené v místě podpěr. 

3 PŘÍSTUP K NUMERICKÉMU MODELOVÁNÍ 

Pro analýzu konstrukcí, jejichž hlavním nosným prvkem je lano je pro podrobné statické analýzy třeba provádět 
geometricky nelineární výpočet. Pro předloženou parametrickou studii bylo zvoleno prostředí výpočtového 
softwaru Midas Civil vzhledem k jeho rozšířenosti mezi projektanty mostních objektů, možnosti zavedení 
geometrické nelinearity i při fázovaném výpočtu, zavedení reologie a import geometrie formou dávek ze 
softwaru excel. Vzniklé prostorové prutové modely zkoumají přechod mezi konstrukcí předpjatého pásu 
a visutými konstrukcemi. Pro vytvoření výpočtového modelu byly použity následující typy elementů, viz Tab. 1. 

Tab. 1 Přehled použitých elementů ve výpočtovém modelu. 

Část 
konstrukce Element Vlastnosti 

Mostovka  Beam 
element 

Prostorový prutový element, který respektuje Timošenkovu teorii ohybu 
včetně ztužujícího efektu tahové a tlakové, smykové, ohybové a torzní 

deformace. 

Visuté 
kabely, 
závěsy 

Cable 
element 

Prostorový prutový element vycházející z prvku truss přenášející pouze osové 
tahové síly. Tento prvek zohledňuje změnu tuhosti při odlišné vnitřní tahové 
síle. Při geometricky nelineárním výpočtu se prvek transformuje na "elastic 

catenary element". 

Finální 
předpětí 

Tension-
only truss 

Prostorový prutový element vycházející z prvku truss přenášející pouze osové 
tahové síly. Na prvku jsou realizovány pouze osové deformace. 

 
Geometrie navrhovaných konstrukcí respektují požadavky pro komfort chodců. Proto je vzepětí mostovky 
navrhnuto tak, aby byl splněn požadavek na maximální podélný sklon konstrukce ve výchozím stavu 8,33 %. 
Typová konstrukce má rozpětí 70,00 m a vzepětí ve výchozím stavu je rovno 1,40 m, což odpovídá podélnému 
sklonu 8,0 %. Přehled trasování nosných lan je patrné z Obr. 3. Bylo zkoumáno 5 variant rozdílného vzepětí 
nosného lana: 1,60 m (varianta 1), 3,20 m (varianta 2 a 5), 4,80 m (varianta 3), 6,4 m (varianta 4). Varianta 5 má 
na rozdíl od varianty 2 nosné lano vedeno pod mostovkou, se kterou je spojeno prostřednictvím vzpěr. 



278

JUNIORSTAV 2023 3. Structures and Transport Engineering   
 

 
 

 

Obr. 3 Geometrie mostovky a visutých lan řešených variant. 

Provedené numerické analýzy zohledňují postupnou výstavbu konstrukce. Vliv dotvarování a smršťování nelze 
z hlediska stavu napjatosti v mostovce zanedbat v důsledku významných geometrických změn. V montážním 
stavu je vlastní tíha prefabrikovaných segmentů vyrovnána radiálními silami nosných kabelů. Mezi nosnými 
kabely a segmenty je umožněn pokluz, který je vystihnut prostřednictvím funkcionality elastic link – Obr. 4. Pro 
správné fungování spojení musí být uzly nosných kabelů na kolmici k mostovce. Spojení mezi sementy je 
kloubové. Vazba mezi segmenty je modelována funkcionalitou rigid link dovolující rotaci okolo osy y. V další 
fázi dochází k zalití spár mezi segmenty. Zmonolitnění konstrukce je v modelu zajištěno zamezením rotace 
okolo osy y mezi segmenty. Ve výchozím stavu dochází k napnutí finálních lan, čímž je do mostovky vnesena 
tlaková rezerva prostřednictvím radiálních sil. Z toho vyplývá, že účinek radiálních sil od nosných a finálních lan 
je větší než vlastní tíha konstrukce a během životnosti dochází k dotvarování směrem vzhůru, tzn. zmenšení 
vzepětí. Smršťování způsoje zkrácení mostovky, a to vede k dalšímu zmenšování vzepětí. Tyto efekty mají za 
následek zkrácení mostovky i předpínacích kabelů, což se odráží ve zmenšení tlakové síly v mostovce. Tento 
efekt pro bezpečný návrh konstrukce na požadovanou životnost nelze zanedbat. 

 

Obr. 4 Schéma vazeb mezi elementy ve výpočtovém modelu pro (1) montážní stav, (2) výchozí stav. 

Pro nastavení výpočtu bylo bráno v potaz, že se jedná o konstrukci podporovanou kabely. V konstrukci 
mohou během výstavby vznikat velké deformace, a proto je nezbytné zvolit geometricky nelineární výpočet. 
Tím přicházíme o platnost přímo úměrného vztahu mezi deformací a zatížením a nelze využít princip 
superpozice pro sčítání efektů jednotlivých zatěžovacích stavů. To má za příčinu větší složitost z hlediska 
sestavení kombinací a určení kritického stavu pro posouzení konstrukce. Zvolený druh výpočtu je třeba provádět 
v případech, kdy dochází ke značné změně tvaru pod aplikovaným zatížením, což může vyústit ke změně tuhosti 
konstrukčních prvků nebo k přídavnému zatížení. 

Matice tuhosti konstrukce je funkcí deformace, a protože v důsledku deformací může docházet ke změně 
tuhosti konstrukce, není možné nelineární soustavu přímo vyčíslit. Pro řešení jsou využívány iterační metody, 
které do požadované míry postupně zpřesňují řešení. V softwaru Midas Civil je pro numerické řešení soustav 
nelineárních rovnic použita široce použivaná iterační metoda Newton-Raphson neboli metoda tečen [5], která 
stanovuje rovnovážný stav pro příslušné zatížení dle Obr. 5. Tečná křivka vyjadřuje matici tuhosti Ki, vektor 
nevyváženého zatížení je označen ri a přírůstek deformace je di. Soustava konverguje, když se vektor 
nevyváženého zatížení r(d) = fint - fext blíží nule (fint – vektor uzlových zatížení; fext – zatěžovací vektor). 
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Obr. 4 Schéma vazeb mezi elementy ve výpočtovém modelu pro (1) montážní stav, (2) výchozí stav. 
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Obr. 5 Princip Newton-Rhapsonovi metody. 

Pro předloženou studii byl výpočet nastaven tak, že zatížení ve fázích výstavby i vnější zatížení v podobě 
chodců nebo rovnoměrné změny teploty je aplikováno v jednom přírůstku. Pokud by výpočet z důvodu příliš 
velkého přírůstku zatížení nekonvergoval lze přistoupit k rozdělení do více zatěžovacích kroků. Maximální počet 
iterací je definován jako 30. Kritérium konvergence je dáno mezní deformací 0,001 a vychází ze vztahu (1): 

D =  
𝐷𝐷𝐷𝐷1𝑇𝑇𝑇𝑇  ×  𝐷𝐷𝐷𝐷1
𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑇𝑇𝑇𝑇  ×  𝐷𝐷𝐷𝐷2

≤ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (1) 

kde D1 je deformace vyřešená v posledním kroku a D2 celková deformace vzniklá nasčítáním kroků 
předchozích. 

4 VYHODNOCENÍ STATICKÝCH VELIČIN 

V následující kapitole jsou uvedeny hlavní výstupy z provedené parametrické studie. Zejména se jedná 
o normálové síly, ohybové momenty a deformace v průběhu fází výstavby a dále jsou srovnávány odezvy 
konstrukcí na typické zatěžovací stavy. Montážní stav je navrhnut tak, aby se deformace mostovky blížila pro 
všechny varianty nule – Obr. 6. V reakci na vzepětí je navržena předpínací síla v nosných lanech, která byla 
u varianty 1 přibližně 5600 kN a u varianty 4 pouze 1375 kN. To svědčí o možné úspoře z hlediska průřezové 
plochy nosných lan i požadavků na přenesení horizontálních složek do podloží. Ve výchozím stavu bylo 
navrhnuto shodné finální předpětí pro všechny varianty pro lepší srovnávatelnost. Vývoj normálové síly 
v mostovce a předpínacích lanech je patrný z Obr. 8. 
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Obr. 6 Srovnání ohyb. momentů a deformací pro montážní a výchozí stav pro jednotlivé varianty. 

Při srovnání ohybových momentů v průběhu výstavby můžeme vidět značný rozdíl u nadpodporového 
momentu, který dosahuje u variant s větším vzepětím visutého lana menších hodnot. Při srovnání varianty 1 a 4 
je rozdíl lehce přes 40 %. U deformací můžeme sledovat zmenšení deformace směrem vzhůru v polovině rozpětí 
při zvyšování vzepětí lana – Obr. 7, při srovanání variant 1 a 4 je rozdíl přibližně 25 %. Dle grafů z Obr. 8 je 
patrné, že současně se zvětšováním vzepětí dochází k zvětšování ztráty předpětí z nosných lan. U varianty 1 je 
ztráta v montážních lanech během životnosti konstrukce okolo 10 %, pro variantu 2 20 %, pro variantu 3 45 % 
a pro variantu 4 až 65 %. 

 

Obr. 7 Srovnání ohyb. momentů a deformací pro uvedení do provozu a konec životnosti pro jednotlivé varianty. 
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Obr. 8 Srovnání síly v montážních a finálních lanech a mostovce v průběhu výstavby pro jednotlivé varianty. 

Při srovnání odezvy konstrukce na proměnné zatížení si můžeme všimnout lepší odezvy konstrukce 
předpjatého pásu na nesymetrické zatížení –  Obr. 9. Při srovnání příspěvku k ohybovým momentům 
od nesymetrického zatížení na krajní polovině mostovky, získáváme u předpjatého pásu oproti visutým 
konstrukcím o 25-30% menší ohybové momenty v poli a o 5 % menší ohybové momenty v podpoře. U zatížení 
na polovinu délky ve střední části je příspěvek k ohybovým momentům v podpoře u předpjatého pásu menší než 
poloviční a v poli je příspěvek menší o 15-25 %. Vzhledem k tomu, že jsou v grafech uvedeny výsledné hodnoty 
ohybových momentů včetně účinků od stálých složek zatížení včetně předpětí, nejsou tyto změny tak viditelné. 
Z hlediska deformací, kde je na Obr. 9 vyobrazen pouze přírůstek deformace od příslušného proměnného 
zatížení, můžeme u předpjatého pásu oproti visutým konstrukcím sledovat menší deformace na nesymetrické 
zatížení, a naopak větší deformace u symetrického zatížení. 

Na Obr. 10 je následně uveden přírůstek ohybových momentů a deformací při rovnoměrné změně teploty 
o ± 30° C. Na grafech můžeme sledovat větší citlivost konstrukce předpjatého pásu na rovnoměrnou změnu 
teploty z hlediska ohybových momentů i z hlediska deformací. Nadpodporový moment je u předpjatého pásu 
větší o více než 50 % a momenty v poli jsou zvětšeny o více než 10 %. Významnost teplotního zatížení 
z hlediska posouzení spolehlivosti konstrukce je třeba vyzdvihnout. Změna teploty výrazně promlouvá do 
namáhání konstrukce nejen u nadpodporového ohybového momentu, ale i normálových sil. Kritický stav pro 
posouzení vyčerpání tlakové rezervy mezi segmenty a vzniku trhlin v monolitickém náběhu je ochlazení 
konstrukce, naopak oteplení způsobuje větší průvěs mostovky, a proto je zásadním stavem pro splnění 
geometrických požadavků lávky. 
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Obr. 9 Srovnání ohyb. momentů a deformací pro různé polohy zatížení chodci (q) pro jednotlivé varianty. 
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Obr. 9 Srovnání ohyb. momentů a deformací pro různé polohy zatížení chodci (q) pro jednotlivé varianty. 

   
 

 
 

 

Obr. 10 Srovnání ohyb. momentů a deformací při zatížení rovnoměrnou změnou teploty. 

5 ZÁVĚR 

Změna vzepětí nosných lan ovlivňuje statické chování konstrukce a může v některých ohledech přinést 
ekonomické úspory. Zvětšení vzepětí nosných lan přináší úsporu v průřezové ploše předpínacích kabelů 
a požadavků na založení, ale je třeba vzít v potaz potřebu přídavných konstrukčních prvků oproti předjatému 
pásu jako jsou závěsy, popřípadě vzpěry. Z hlediska odezvy na proměnné zatížení lze kladně hodnotit lepší 
odezvu předpjatého pásu na nesymetrické zatížení, ale při aplikaci zatížení přes celou délku, nebo zatížení 
rovnoměrnou změnou teploty se chovají lépe konstrukce visuté. V neposladní řadě je třeba zmínit odlišnou 
estetiku srovnávaných konstrukcí a její vliv na zařazení konstrukce do rázu krajiny. 
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Abstrakt 
Riešenie projektu nadväzuje na problematiku riešenia ohýbanej GFRP výstuže, pričom pozornosť bola zameraná 
na kotvenie výstuže v betóne. Obecne je možné tvrdiť, že pre bezpečné zakotvenie výstuže v betóne je nutné 
za ohybom výstuže zvoliť minimálnu dĺžku priamej časti výstuže, ktorá znemožní vytiahnutie výstuže z betónu. 
Celkovo bolo testovaných 20 kusov ohýbanej výstuže rozdelených do štyroch skupín na základe dĺžky kotviacej 
časti za ohybom a 4 kusy priamej výstuže pre overenie redukcie ťahovej pevnosti. Vo výskume bolo potvrdené, 
že redukcia ťahovej únosnosti je závislá na dĺžke kotviacej časti. Výsledky naznačujú, že minimálna kotviaca 
dĺžka uvedená v odbornej literatúre by mala byť dostatočná a po jej prekročení už nedochádza k zásadnému 
nárastu únosnosti výstuže. Riešenie problematiky bolo použité pre riešenie čiastkových etáp projektu 
FW01010520. 

Kľúčové slova 
Kompozitná GFRP výstuž, ohýbaná GFRP výstuž, kotvenie kompozitnej výstuže v betóne, dĺžka zakotvenia 
GFRP výstuže 

Abstract 
The subject of the project is related to bent GFRP reinforcement, especially on the anchoring of the 
reinforcement in the concrete. In general, it can be argued that for the safe anchorage of the reinforcement in 
concrete, it is necessary to select a minimum length of the straight part of the reinforcement behind the bend, 
which will prevent the reinforcement from being pulled out of the concrete. A total of 20 items of bent 
reinforcement were tested, divided into four groups based on the length of the anchor section behind the bend 
and 4 items of straight reinforcement for verification of the strength reduction. The study confirmed that the 
reduction of the load-bearing capacity depends on the length of the anchorage section. The results indicate that 
the minimum anchor length decreases load-bearing capacity. When minimal anchorage length is exceeded, there 
is no substantial increase in the load capacity of the reinforcement. The problem solution was used to address the 
sub-phases of the FW01010520 project. 

Keywords 
Composite GFRP reinforcement, bent GFRP reinforcement, anchorage of composite reinforcement, length of the 
GFRP anchorage 

1 ÚVOD 

Primárnym cieľom práce je overenie minimálne kotviacej dĺžky ohýbanej GFRP výstuže. V prípade nevhodne 
zvolenej kotviacej dĺžky môže dochádzať k pokĺznutiu výstuže, prípadne k jej vytiahnutiu z betónu, pred jej 
samotným porušením v mieste ohybu. Tento spôsob porušenia je možné považovať za nežiadúci, nakoľko 
spôsobuje značné zníženie funkčnosti výstuže. V odbornej literatúre je pre návrh výstuže stanovená minimálna 
kotviaca dĺžka výstuže, ktorá však bola stanovená pre určitý typ výstuže. Nakoľko zloženie, povrchová úprava 
ale taktiež kvalita prevedenia výstuže nie je unifikovaná a je odlišná pre každého výrobcu, bola táto 
problematika rozšírená o konkrétny typ výstuže. Sekundárnym cieľom bolo stanovenie redukcie ťahovej 
pevnosti ohýbanej výstuže v porovnaní s priamymi výstužami. Na základe výsledkov bude následne možné 
v naväzujúcich častiach projektu FW01010520 popísať stanovenie bezpečného návrhu ohýbanej výstuže 
používanej v betónových konštrukciách. 
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ale taktiež kvalita prevedenia výstuže nie je unifikovaná a je odlišná pre každého výrobcu, bola táto 
problematika rozšírená o konkrétny typ výstuže. Sekundárnym cieľom bolo stanovenie redukcie ťahovej 
pevnosti ohýbanej výstuže v porovnaní s priamymi výstužami. Na základe výsledkov bude následne možné 
v naväzujúcich častiach projektu FW01010520 popísať stanovenie bezpečného návrhu ohýbanej výstuže 
používanej v betónových konštrukciách. 

   
 

 
 

2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Predmetom štúdie [1] bolo skúmanie únosnosti priamej časti výstuže, ťahovej pevnosti ohybu, vplyvu polomeru 
zakrivenia, popisu priebehu napätia po dĺžke ohybu, vplyvu súdržnosti koncovej časti a porovnanie zistení 
so vzťahom pre určenie redukcie ťahovej pevnosti ohýbanej FRP výstuže podľa JSCE [2]. Štúdia potvrdzuje 
redukciu ťahovej pevnosti ohýbanej výstuže v rozptyle 25 až 84 %. Na základe zistení bolo možné za primárnu 
veličinu ovplyvňujúcu pevnosť ohybu určiť polomer zakrivenia výstuže, pričom pre platnosť vzťahu podľa JSCE 
je nutné voliť polomer zakrivenia minimálne ako 3 násobok priemeru výstuže. Bolo taktiež potvrdené, že 
v prípade nevhodného zakončenia (zakotvenia) výstuže, môže v prípade výstuže namáhanej ťahom dochádzať 
k povytiahnutiu výstuže v kotviacej časti a dochádza tak k predčasnému porušeniu výstuže zlyhaním zakotvenia. 
Typický príklad zlyhania zakotvenia výstuže je vyobrazený na Obr. 1. Pre zabezpečenie dostatočného 
zakotvenia zakončenia FRP výstuže je podľa americkej ACI 440.1R-15 [3] stanovená dĺžka koncovej časti na 
12 násobok priemeru výstuže (db) – viď Obr. 2. 

 

  
Obr. 1 Typický príklad zlyhania kotvenie výstuže. Obr. 2 Min. kotvenie výstuže podľa ACI.1R-15 [4]. 

 
Štúdia [1] sa v ďalšej časti zaoberá modelovaním pomocou metódy MKP v softwari ABAQUS. Zaťažovací 

test, vyobrazený na Obr. 3, je zjednodušený na 2D úlohu, pozostávajúcu z betónu hrúbky 200mm a 1D prvkov 
s odpovedajúcimi materiálovými charakteristikami. Medzi betónom a výstužou bolo uvažované pružné spojenie, 
ktoré simuluje súdržnosť výstuže. Vo vrchnej časti výstuže bola aplikovaná ťahová sila konštantnej veľkosti. 
Hlavnou premenou bola sila v kotviacej časti, ktorej veľkosť sa mení na základe uvažovanej dĺžky kotvenia. 
Kotevné dĺžky boli uvažované ako násobky priemeru výstuže, konkrétne 15, 12, 10 a 5 násobok. Jednotlivé 
prvky boli porovnávané na základe zmeny pretvorenia, resp. polohy výstuže v osovom smere. 

 

  
Obr. 3 Model MKP podľa [1]. Obr. 4 Pretvorenie výstuže v osovom smere modelu 

MKP podľa [1]. 

Výsledky štúdie, vyobrazené na grafe na Obr. 4, poukazujú na fakt, že dochádza ku koncentrácií napätí na 
počiatku ohybu výstuže, čo zároveň potvrdzovali porušenia experimentálnych vzoriek. Tento faktor klesá 
s narastajúcim polomerom zakrivenia výstuže, vďaka čomu môže byť dosiahnutá vyššia únosnosť výstuže. Pre 
presnejší popis priebehu napätia je však nutné model upraviť, spresniť, prípadne použiť sofistikovanejšie 
metódy. 
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3 METODOLÓGIA 

Experimentálny program 

Konfigurácia experimentu bola volená tak, aby bola schopná overiť zavedené tvrdenia návrhu popisované 
v kapitole 2 a zároveň  popisovala extrémne stavy, ktoré môžu nastávať. Pre experimentálnu časť boli stanovené 
4 skupiny s premennými kotevnými dĺžkami za ohybom výstuže. Dĺžka kotvenia bola stanovená na 15, 12, 6 
a 0 násobok priemeru výstuže. Bola použitá kompozitná GFRP výstuž priemeru 10mm, s polomerom zakrivenia 
30mm. Pre nosné vlákna boli použité skelné vlákna, pre matricu vinylesterová živica,  povrchová úprava formou 
opieskovania so šróbovitým kevlarovým ovinutím výstuže. Typická skúšobná vzorka výstuže je vyobrazená 
na Obr. 5. 

Celkovo bolo testovaných 27 vzoriek ohýbanej výstuže, súčasne s 4 vzorkami priamej výstuže totožného 
zloženia, priemeru a dátumu výroby. Typický vzorka výstuže je vyobrazená na Obr. 5. Príprava 
experimentálnych pozostávala z osadenia výstuže do foriem o veľkosti 300 × 170 × 250mm (viď Obr. 6). 

 

  

Obr. 5 Typická vzorka výstuže v mieste ohybu. Obr. 6 Príprava skúšobných vzoriek. 

 
Experiment prebiehal pomocou skúšobnej metódy pracovne nazývanej "L_FRP", ktorej overenie správnosti 

bolo predmetom riešenia predošlých častí projektu [4]. Skúšobná metóda vyobrazená na Obr. 7 pozostáva 
z betónového bloku z betónu triedy HPC, do ktorého je osadená testovaná výstuž a je namáhaná ťahovou silou 
v jej hornej časti. Pre zamedzenie príspevku k únosnosti je výstuž v priamej časti od betónu oddilatovaná. 
Zaťažovacia skúška vychádza zo skúšobnej metódy B.5 podľa ACI 440.3R-04 [5]. 

      

Obr. 7 Schéma zaťažovacej skúšky (vľavo) [4] a reálny experiment (vpravo). 
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Výpočtové modely 

Pre základný popis priebehu síl po dĺžke ohybu boli vytvorené modely v softwari SCIA Engineer. Použité boli 
1D elementy priemeru 10mm, pričom postupne boli upravované okrajové podmienky tak, aby sa blížili 
riešenému stavu. Modely, vyobrazené na Obr. 8, boli zaťažované silou 62,93 kN, ktorá odpovedá 60 % 
z únosnosti priamej výstuže odpovedajúceho priemeru. V modeli a) bol povolený posun prvkov v lokálnej osi X, 
čím bola z výpočtu vylúčená súdržnosť výstuže a betónu. V ďalšom kroku bola na základe predpokladu, že platí 
závislosť popisovaná v [6] [7], dopočítaná tuhosť a sila, ktorú dokáže výstuž redistribuovať po dĺžke ohybu 
(modely b) až e)). Modely c) až e) simulujú odlišné tuhosti a únosnosti koncovej časti, pričom so skracujúcim sa 
kotvením klesá taktiež tuhosť a únosnosť kotvenia simulovaná podporou na konci výstuže. 

  
Obr. 8 Zjednodušené modely MKP v programe SCIA Engineer - zľava model a), b), c), d) a e). 

Pre podrobnejší popis bola následne vytvorená numerická analýza pomocou softwaru Ansys Workbench. 
Namodelovaná bola výstuž odpovedajúceho priemeru a materiálových charakteristík. Primárnym cieľom modelu 
bolo určenie popisu správania s uvážením odlišných tuhostí a únosnosti kotviacej časti. Obecne je možné tvrdiť, 
že s narastajúcou dĺžkou kotvenia narastá taktiež tuhosť a únosnosť, ktorou zakončenie vzdoruje ťahovej sile.  

Modelovaná bola výhradne výstuž, pričom okolitý priestor bol simulovaný okrajovými podmienkami. Prvky 
boli zaťažované silovo vo vrchnej časti (na Obr. 9 ozn. "B"). Podpory typu "len tlak" boli aplikované na povrch 
ohybu. Keďže výstuž bola pri experimentálnych podmienkach vo zvislej priamej časti oddilatovaná, boli v tomto 
mieste povolené vodorovné deformácie. Kotvenie výstuže bolo simulované elastickou podporou (na Obr. 9 
ozn. "C") pre jednotlivé typy výstuže. 

   

Obr. 9 Modely v programe Ansys Workbench. 

Celkovo boli vytvorené štyri numerické modely, pričom hlavnou premennou bola tuhosť elastickej podpory 
simulujúca kotvenie výstuže.  Tuhosť bola počítaná ako: 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠
∆𝑙𝑙𝑙𝑙

 (1) 

kde F(lb) označuje silu, ktorú je výstuž schopná preniesť s uvážením maximálneho napätia na povrchu výstuže 
o hodnote 10 MPa, As je plocha výstuže a ∆l je pretvorenie výstuže pri sile F, konštantne uvažované ako 0,2 mm. 
Výsledná tuhosť elastickej podpory bola vždy počítaná ako súčet príspevku súdržnosti ohybu a kotviacej časti 
danej dĺžky. 
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4 VÝSLEDKY 

Experimentálny program 

Výsledky experimentálnej časti sú sumarizované v Tab. 1. 

Tab. 1 Sumarizované výsledky experimentov kotvenia výstuže. 

 počet 
ks 

Ø 
mm 

R 
mm 

lb 

mm 
Fb,avg 

kN 
σb,avg 

MPa 
σu,avg 

MPa 
Red. 
% 

L_FRP_0d 5 

10 30 

0 38,64 448,6 ± 50,7 

1351,7 ± 13,9 

33,19 % 
L_FRP_6d 5 60 42,59 534,5 ± 117,5 39,55 % 

L_FRP_12d 5 120 48,11 612,6 ± 89,6 45,32 % 
L_FRP_15d 12 150 50,62 639,6 ± 64,8 47,32 % 

 
kde R značí polomer zakrivenia ohybu, lb značí dĺžku kotviacej časti v betóne, Fb,avg priemernú ťahovú silu 

pri porušení ohybu, σb,avg strednú ťahovú pevnosť ohýbanej výstuže a odpovedajúcu smerodajnú odchýlku, σu,avg 
strednú ťahovú pevnosť priamej výstuže a odpovedajúcu smerodajnú odchýlku a na záver pomer únosnosti 
ohybu výstuže a priamej výstuže. 

Typický spôsob porušenia ohýbanej výstuže je vyobrazený na Obr. 10. 

     

Obr. 10 Typické porušenie ohybu výstuže obecne pre všetky experimentálne skupiny. 

Výpočtové modely 

Priebeh síl po dĺžke ohybu, od ktorých je v zásade závislé taktiež rozloženie napätí v ohybe, boli v prvom kroku 
pre predstavu popísané pomocou jednoduchého MKP modelu. Na Obr. 11 sú vyobrazené modely s odlišnými 
okrajovými podmienkami. Model a) simuluje vylúčenie súdržnosti medzi výstužou a betónom, teda sú 
aplikované posuvné podpory. Dochádza tak k prenosu ťahových síl konštantnej hodnoty až do spodnej kotviacej 
časti. Po aplikovaní súdržnosti, simulovanej pomocou pružných podpôr, dochádza k postupnému poklesu 
ťahových síl po dĺžke ohybu - viď model b). Znižovaním tuhosti kotviacej časti, simulovanou pružnou podporou 
s obmedzenou únosnosťou, je model pre zachovanie rovnováhy nútený prenášať väčší podiel síl po dĺžke ohybu, 
teda sily preberať súdržnosťou medzi výstužou a betónom. Obr. 11 c) a d) vykresľujú priebehy síl pre modely 
"L_FRP-15d" a "L_FRP-12d". Akonáhle pôsobiaca sila prekročí únosnosť kotviacej časti (Obr. 11 e)) model 
sa stáva nesingulárnym a pre výpočet je nutné použiť sofistikovanejšie metódy výpočtu. 

 

Obr. 11 Zjednodušené 1D MKP modely - zľava modely a), b), c), d) a e). 
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Zjednodušený model umožnil čiastočne popísať zmeny rozloženia napätí, ktoré nastávajú v prípade 
nedokonalého vzorku. Akonáhle je vzorka výstuže v betónovom bloku osadená šikmo, v tomto konkrétnom 
prípade pod uhlom len 3 °, dochádza k zaťažovaniu výstuže prídavným ohybovým momentom, ktorý výrazne 
mení priebeh napätí v mieste ohybu (Obr. 12). 

 

Obr. 12 Zjednodušené 1D MKP modely s odklonom sily 3°. 

Nakoľko zjednodušené modely neumožňovali porovnanie zmien priebehu napätí, bola v nasledujúcom kroku 
použitá numerická analýza pomocou softwaru Ansys Workbench. Ako už bolo popísané v predošlej kapitole, 
jedinou premennou bola tuhosť elastickej podpory simulujúca kotvenie výstuže. Porovnaním modelov 
je s klesajúcou tuhosťou kotvenia možné jasne pozorovať narásť zvislých, ale taktiež vodorovných deformácií 
výstuže (viď Obr. 13). V dôsledku oddilatovania výstuže je umožnené výstuži v priebehu zaťažovacích testov 
sa čiastočne deformovať taktiež vo vodorovnom smere, čo vyvodzuje ohybový moment s ťahovými silami 
na vnútornej strane výstuže. 

     

Obr. 13 Model v software Ansys - zľava 
a) model s plným zakotvením, b) model bez zakotvenia. 

Nakoľko napätia z experimentu sú prepočítavané na celú plochu výstuže a nepočítajú s nerovnomerným 
rozdelením napätia po dĺžke ohybu, pre porovnanie experimentu a výpočtového modelu je vhodnejšie 
porovnávať výsledky priemerného napätia po obvode výstuže (Priemerné napätie po obvode výstuže viď 
Obr. 14). 

  

Obr. 14 Priemerné napätie po obvode výstuže z programu Ansys. 
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V prípade, že napätie odčítame pri sile odpovedajúcej porušeniu z vyhodnotenia experimentu (Obr. 15), obecne 
je pre jednotlivé modely možné tvrdiť, že k porušeniu dochádza na vnútornej strane začiatku ohybu pri napätí 
približne 800 MPa. Na Obr. 16 sú vyobrazené priebehy maximálneho a priemerného napätia v závislosti 
na pôsobiacej sile. Uvedené hodnoty budú ďalej porovnávané s hodnotami nameranými experimentálnou 
metódou. 

 

 

 

 

Obr. 15 Graf závislosti deformácie a pôsobiacej sily 
z programu Ansys. 

Obr. 16 Graf závislosti sily a maximálneho, resp. 
priemerného napätia po obvode výstuže. 

5 DISKUSIA 

Výsledky experimentálnej časti naznačujú pokles únosnosti výstuže v dôsledku zníženia kotviacej časti na dĺžku 
menšiu ako je doporučená hodnota podľa ACI.1R-15 [4]. V porovnaní s výstužou s minimálnou požadovanou 
kotviacou dĺžkou, reprezentovanou skupinou vzorkou "L_FRP_12d", došlo pre prvky bez kotviacej časti 
("L_FRP_0d") k poklesu o 19,7 % a pre prvky "L_FRP_6d" k poklesu o 11,5 %. V prípade nárastu kotviacej 
dĺžky ("L_FRP_15d") došlo k nepatrnému nárastu únosnosti o 4,4 %, čo spadá do štatistického rozptylu. Ťahová 
pevnosť ohýbanej výstuže pre referenčné vzorky ("L_FRP_12d") dosahovala 45,3 % z únosnosti priamej 
výstuže s totožným materiálovým zložením. 

Zjednodušený model pomocou softwaru nie je schopný jasne popísať priebehy napätí a môže slúžiť len ako 
prvotný model pre jednoduchý popis síl po priereze. Zároveň však umožňuje jednoduchý popis vplyvu 
nepriameho (šikmého) uloženia výstuže do betónového bloku. Nepriame uloženie vnáša do výstuže prídavné 
momenty, ktoré spôsobujú zvýšenie koncentrácie napätia na počiatku ohybu. 

Numerická analýza pomocou softwaru Ansys umožnila skúmanie priebehu napätí po dĺžke ohybu v priebehu 
zaťažovacej skúšky. Výsledky potvrdzujú pokles únosnosti výstuže pri nedodržaní minimálne kotviacej dĺžky 
12 násobku priemeru výstuže. Pri porovnaní modelov "L_FRP_0d" a "L_FRP_6d" došlo k poklesu oproti 
referenčnej vzorke ("L_FRP_12d") o 25,0 % ,resp. 16,6 %. V prípade modelu "L_FRP_15d" došlo k nárastu 
únosnosti o 4,4 %. Vypočítané hodnoty sa zásadne nelíšia od hodnôt zistených experimentálnou metódou. 

Pre porovnanie numerickej analýzy a experimentálnych výsledkov boli použité z programu priemerné 
napätia na obvode výstuže v mieste koncentrácie napätia. V prípade experimentov je výpočet únosnosti ohybu 
počítaný ako sila pôsobiaca na plochu výstuže. Ako však bolo preukázané, priebeh napätí po priereze nie je 
konštantný a v prípade experimentov tak ide o určitú formu priemerného napätia. V prípade odčítania 
maximálneho napätia pri sile odpovedajúcej porušeniu výstuže (a zároveň totožného priemerného napätia) 
dosahovali napätia v mieste jeho koncentrácie približne 800 MPa. Ku koncentrácií napätí dochádza na začiatku 
ohybu výstuže, pričom rozdiel medzi vnútorným a vonkajším povrchom narastá so zvyšujúcim sa pokĺznutím 
výstuže v mieste ohybu, ktorý je definovaný schopnosťou zakotviť pôsobiace sily za ohybom výstuže. 
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6 ZÁVER 

Hlavné výsledky práce popisujú: 

• potvrdenie min. kotviacej dĺžky na úrovni 12-násobku priemeru výstuže podľa ACI.1R-15 [4], 
• pokles únosnosti výstuže o 19,7 % pre prvky "L_FRP_0d" a 11, 5 % pre "L_FRP_6d", 
• nárast kotviacej dĺžky na viac ako 12 násobok priemeru výstuže nemá zásadný vplyv na celkový 

nárast únosnosti výstuže, 
• zjednodušený model softwaru SCIA popisuje vplyv nepriameho uloženia, ktorý má zásadný vplyv 

na rozloženie napätia po priereze výstuže. Tieto zistenia je možné interpretovať ako výrobné 
imperfekcie, ktoré spôsobujú nárast rozptylu nameraných hodnôt, 

• numerická analýza pomocou softwaru Ansys potvrdila minimálnu kotviacu dĺžku na úrovni hodnoty 
12 násobku priemeru výstuže; 

• podľa numerického modelu dochádza ku koncentrácií napätia na začiatku ohybu výstuže; 
• kotviaca časť výstuže má zásadný vplyv na deformácie v smere osi výstuže. S jej skracovaním 

výstuž v mieste ohybu pokĺzne, čím vytvára prídavný ohybový moment na začiatku ohybu. 

Výsledky práce umožnili popísanie problematiky priebehu napätí po dĺžke ohybu. Zároveň však otvárajú nové 
otázky a možnosti pre zdokonalenie. Hlavnou otázkou je, akým spôsobom sa výstuž bude chovať v prípade, 
že priama časť nie je oddilatovaná, resp. nie sú umožnené vodorovné deformácie výstuže. Používané skúšobné 
metódy v dôsledku dilatácie síce umožňujú zistenie únosnosti výhradne v mieste ohybu výstuže, tá však môže 
byť v prípade nesprávneho, resp. nedostatočného zakotvenia výstuže, ovplyvnená vodorovnými deformáciami 
výstuže. Nakoľko výstuž je v prípade betónových prvkov bežne osadená tak, že vodorovné deformácie nie sú 
umožnené, správanie a priebeh napätí výstuže sa môže od experimentálnych podmienok čiastočne líšiť. 
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Abstrakt 
Příspěvek prezentuje popis chování různých konfigurací mechanických spojů pultrudovaných profilů při 
tahovém a tlakovém namáhání vzorků. Tyto spoje byly zvoleny ve třech odlišných variantách rozdílných 
v průměru spojovacího prostředku (šroubu), rozmístění otvorů pro šrouby a jejich vzdálenosti od okrajů 
a celkovém počtu kusů a následně porovnány pro zjištění jejich únosnosti a případnému vlivu na porušení 
vzorku. Kromě únosnosti byla zjišťována také tuhost spojů v otlačení prostřednictvím videoextenzometru, který 
snímá pohyb dvou bodů (nekontaktní měření). 

Klíčová slova 
Pultrudovaný profil, mechanické spoje, videoextenzometr 

Abstract 
The paper presents a description of the behaviour of different configurations of mechanical joints of pultruded 
profiles under tensile and compressive loading of specimens. These connections were selected in three different 
variations differing in the diameter of the connection means (bolt), the location of the bolt holes and their 
distance from the edges, and the total number of pieces, and then compared to determine their load carrying 
capacity and possible effect on specimen failure. In addition to load capacity, the stiffness of the joints in 
compression was also investigated using a video extensometer that senses the movement of two points (non-
contact measurement). 

Keywords 
Pultruded composite profile, mechanical joints, videoextensometer 

1 ÚVOD 

Z kompozitních pultrudovaných profilů jsou většinou vyráběny lehké prostorové konstrukce, plošiny a schodiště 
sloužící obvykle jako přístupové konstrukce pro obsluhu provozu. Pro nosnou část se používají prvky o průřezu 
ve tvaru I nebo U, ev. komorový nosník. 

Strukturu materiálu pultrudovaných profilů tvoří polymerní pojivo vyztužené uspořádanými skleněnými 
vlákny. Jako pojivo se nejvíce používá isoftalová nenasycená pryskyřice s dostatečnou odolností proti korozi 
nebo vinylesterová, která má vyšší pevnost a tuhost, více odolává vyšším teplotám a odolává širšímu spektru 
chemických látek. Skleněná vlákna mají formu rohože nebo rovingu. Tekuté pojivo se před vytvrzením spojí 
s vlákny a po vytvrzení vytvoří tuhý celek. Výsledný tvar profilu je určován tažením materiálu přes vyhřívanou 
ocelovou formu. Příklady různých profilů jsou na Obr. 1.a a konkrétní použitý profil, který je dál využíván 
a popsán v tomhle článku na Obr. 1.b, kde se jedná o tzv. "PÍ" profil [1], [5]. 

Spoje jednotlivých prvků mohou být navrženy jako rozebíratelné, a to pomocí: 

• spojení závrtnými šrouby, 
• spojení pomocí šroubů a matic (přes kompozitní nebo ocelové prvky). 

Dalším typem spojů jsou spoje nerozebíratelné, které mohou být prováděny pomocí: 

• nýtování, 
• lepení, které může být kombinováno s nýtováním, závrtnými šrouby, spojením pomocí matic 

a šroubů. 
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a) různé typy profilů b) použitý "PÍ" profil 

Obr. 1 Typy pultrudovaných profilů [4]. 

Výhodou kombinovaných spojů je mimo jiné fixace spoje po dobu vytvrzování lepidla, lepidlem mohou být 
chráněny také závitové plochy. Nevýhodou je, že kvalita spoje je závislá na dodržení technologických postupů 
a doba vytvrzování pryskyřice je závislá na teplotě prostředí. 

Nejčastějším druhem používaných styků je obdoba styků ocelových prutových konstrukcí, tedy pomocí 
šroubů a matek přes tzv. styčníkové plechy. Jejich výhodou je rychlá montáž, snadná kontrola pevnosti spoje 
a možnost demontáže. Projekt je primárně zaměřen na tento typ spojů. Styky jsou představeny na jednoduché 
prostorové konstrukci viz Obr. 2 a Obr. 3. 

 

 

Obr. 2 Detail šroubovaných spojů pultrudovaných profilů [4]. 

 

Obr. 3 Aplikace pultrudovaných profilů v lávce pro pěší [4]. 
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Základním typem spoje při konstrukci je šroubovaný spoj za pomocí nerezových spojovacích prvků. Díky 
spojovacímu prvku s dostačující tuhostí má i spoj dostatečnou počáteční tuhost. K sešroubování prvku se 
využívají nerezové šrouby s pojistnými maticemi. Polymerový samořezný prvek pojistné matice částečně 
zabraňuje povolování konstrukčního prvku. 

Z hlediska aplikace jsou velmi perspektivní oblastí například lávky pro pěší, schodiště, můstky nad ČOV 
anebo jako kompozitní poklopy. Jejich hlavní využití je v exteriérních oblastech, a to hlavně díky dlouhodobé 
odolnosti při vstavení UV záření, teplotním cyklům a vlhkosti, případně působení slabých roztoků kyselin/zásad. 

2 POPIS EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Typy experimentů byly navrženy zejména na základě výše zmíněných možností využití spojů pultrudovaných 
nosníků v praxi, aby jejich následné vyhodnocení mohlo sloužit jako návrhový podklad pro výrobce pro 
dimenzovaní těchto typů spojů. Nejvíce využívané a namáhané bývají spoje na tlak a tah, a proto byly zvoleny 
zkoušky profilů právě na konfiguraci těchto dvou zatížení. Kromě způsobu zatížení pak byly jednotlivé sady 
vzorků odlišné také v spojovacích prvcích (šroubech) a to v jejich množství, průměru a uspořádání. 

U zkoušek v tlaku i v tahu (Obr. 4) byl vždy použit stejný vzorek výřezu "PÍ" profilu o délce 500 mm, do 
kterého z obou stran byly vloženy ocelové jäkly z důvodu proveditelnosti samotného experimentu, a to pro 
osazení čepu do otvorů na obou stranách a následného uchycení za tyto čepy do testovacího zařízení (Obr. 6). 
Jak do tohoto ocelového jäklu, tak i do "PÍ" profilu, byly vyvrtány otvory pro spojovací prvky, a to v těchto 
následujících variantách: 

• Sada A – 6ks otvorů pro šroub o průměru 12 mm (Obr. 5a), 
• Sada B – 3ksotvorů pro šroubo průměru 12 mm (Obr. 5b), 
• Sada C – 3ksotvorů pro šroubo průměru 16 mm (Obr. 5c). 

 

Obr. 4 Schematické zobrazení zkoušek styku "PÍ" profilů v tahu a v tlaku. 

 
 

 

 

a) Sada A a) Sada B b) Sada C 

Obr. 5 Zobrazení jednotlivých sad spojů. 

Návrh těchto spojů i jejich uspořádaní, minimální vzdálenosti od krajů byly navrhnuty dle [2], [3]a tedy 
ocelářské normy pro navrhování spojů ale zároveň také dle doporučení pro kompozitní nosníky, přičemž 
vstupním předpokladem pro stanovení únosnosti bylo stejné chování vzorků v tahu i v tlaku. 
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Pro celkový popis chování a rozdílnosti jednotlivých sad při zatěžování byly vzorky osazeny 
takéindukčnostními snímači dráhy, které sledovali vzájemný posun ocelových jäklů a videoextenzometrem, 
který snímá posuny dvou bodů, a to v tomto konkrétním případě dvou šroubů (Obr. 6) pro výsledný popis tuhosti 
jednotlivých spojů. 

 

Obr. 6 Osazení vzorku v lise. 

3 VÝSLEDKY 

Z výsledků vyhodnocených zkoušek na Obr. 7 a Obr. 8 je možné vidět, že vzorky z dané jedné sady se chovaly 
přibližně stejně. Na začátku zatěžování vždy nejprve dosedly jednotlivé části celého vzorku ("PÍ" profil 
a ocelové jäkly) do sebe a pak následně začaly působit spojovací prostředky (strmější nárůst křivky) a do 
porušení vzorků otlačením materiálu "PÍ" profilu. Ve většině případů došlo k porušení otlačením šroubů do "PÍ" 
profilu a pak následně k porušení vzorku mezi jednotlivými spojovacími prostředky interlaminárním smykem 
směrem ke kraji – vytvoření "blokového smyku". Ve všech případech byla nejvíc únosná sada vzorků 
s označením C, a tedy s největším průměrem šroubů (Tab.1). 
 

Tab. 1 Výsledné hodnoty únosnosti spojů. 

Typ vzorku 

Únosnost 
v otlačení dle  

[2] 
(kN) 

Namáhání tahem 
(kN) 

Namáhání 
tlakem 

(kN) 

Sada A – 6xM12 194,4 104,9 118,7 
Sada B – 3xM12 97,2 92,3 97,4 
Sada C – 4xM16 164,8 126,5 136,0 
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a) průběh zatěžovaní b) typické porušení 

Obr. 7 Vyhodnocení tlakové zkoušky (Tab.1). 

 

 

a) průběh zatěžovaní b) typické porušení 

Obr. 8 Vyhodnocení tahové zkoušky. 

Po vykreslení závislosti síly na deformaci od indukčnostního snímače dráhy bylo možné stanovit celkovou 
tuhost přípoje Ks. Tato tuhost zahrnovala otlačení materiálu, boulení materiálu v případě tlačeného spoje, 
přetvoření jednotlivých materiálu. 

Cílem bylo získat tuhost spoje pouze v otlačení Ko. Pro získání tuhosti v otlačení bylo nutné od celkové 
tuhosti přípoje odečíst tuhost spojovaných materiálu Km. Pro stanovení dílčí tuhosti byl každý vzorek po celou 
dobu zkoušení snímán videoextenzometrem. Tato zařízení slouží pro nekontaktní měření deformací, je možné 
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tak provést dodatečné vyhodnocení. V softwaru se na snímky z kamery pro nekontaktní měření umístily linie 
(Obr. 9), z kterých bylo možné vyčíst deformace v závislosti na síle. Pro vyhodnocení byly nejdůležitější linie 
Ln1 – tuhost materiálu Km a Ln6 – deformace měřené v místě indukčnostního snímače dráhy pro porovnání 
s kontaktním měřením. 

 

Obr. 9 Polohy linií pro zjištění deformací z videoextenzometru. 

Po vyhodnocení nekontaktní metody byla vykreslena závislost síly na deformaci pro křivky, respektive spoje 
typu C, aby bylo možné stanovit tuhost v otlačení. Na Obr. 10 je viditelný rozdíl mezi kontaktním měřením 
a Ln6 (nekontaktní měření). Bylo nutné deformace z nekontaktního měření zvětšit o korekční součinitel. 
K nepřesnostem došlo vlivem možného náklonu kamery, náklonu zkušebního vzorku apod. Po zavedení 
součinitele došlo ke korekci výsledků. Na Obr. 11 je viditelná shoda mezi kontaktním a nekontaktním měřením. 
Výsledná tuhost v otlačení spoje Ko byla stanovena odečtením tuhosti materiálu Km od celkové tuhosti Ks. Pro 
reprezentativní vyhodnocení byla tuhost šroubového spoje v otlačení Ko = 30,82 kN/mm. Tento postup byl 
aplikován pro všechny zkušební vzorky. Průměrná tuhost sady při daném způsobu namáhání se směrodatnou 
odchylkou je zaznamenáno v Tab. 2. Při velké odchylce tuhosti spoje v jedné sadě byl daný vzorek vyřazen 
z vyhodnocení. 

Tab. 2 Únosnost v otlačení jednotlivých sad. 

Typ vzorku 
Ko tuhost 
v otlačení 

(kN/mm) – tah 

Ko tuhost 
v otlačení 

(kN/mm) – tlak 
Sada A – 6xM12 121,2 118,7 
Sada B – 3xM12 25,2 22,0 
Sada C – 4xM16 43,1 33,3 

 

Obr. 10 Závislost síly na deformaci – stanovení tuhostí. 
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Obr. 11 Závislost deformace na síle – stanovení tuhostí po zavedení korekčního součinitele pro deformace 
nekontaktního měření. 

4 ZÁVĚR 

Na základě prezentovaných výsledků bylo možné stanovit únosnosti různých variant mechanických spojů 
pultrudovaných profilů v tlakovém a tahovém namáhání. Tyto varianty byly odlišné v průměru spojovacího 
prostředku (šroubu), rozmístění, vzdálenosti od okrajů a počtem kusů. Po celkovém zhodnocení u obou variant 
zatížení dosahovala nejvyšší únosnosti Sada C – vzorky s největším průměrem šroubu 4 × M16. 

Získané výsledky chování při různých konfiguracích namáhání spoje jsou zásadní pro aplikaci sendvičových 
nosníků v modulárním systému například lávka pro pěší složená z více segmentů navzájem propojených stykem, 
kde právě klíčovou znalostí je tuhost spojů v otlačení při modelovaní v numerickém programu. 

Poděkování 

Výstupy prezentované v textu byly získány při řešení projektů FV40278 – Odolné sendvičové nosné prvky 
z progresivních kompozitních FRP materiálů, FAST-J-22-8075 – Spojování pultrudovaných kompozitních 
profilů a FAST-S-22-7942 - Štíhlý kompozitní FRP nosník se sendvičovou stojinou. 
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SPOLEHLIVOST INJEKTÁŽE KABELOVÝCH 
KANÁLKŮ S PŘÍHLEDNUTÍM K NEJISTOTÁM NA 

STAVBÁCH 

RELIABILITY OF THE GROUTING OF TENDONS UNDER 
CONSIDERATION OF UNCERTAINTIES UNDER ON-SITE CONDITIONS 

Vlastimil Muroň*,1, Ladislav Klusáček1 

*muron.v@fce.vutbr.cz 
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika 

Abstrakt 
U předpjatých konstrukcí je životnost zásadně závislá na stavu předpínací výztuže. Úplné a spolehlivé vyplnění 
dodatečně předepnutých kabelů injektážní maltou, je nezbytné pro ochranu předpínací výztuže proti korozi a pro 
dodržení základních předpokladů spolupůsobení s konstrukcí. Diagnostika starších konstrukcí prokázala, že 
jejich kabelové kanálky často nebyly dostatečně zainjektovány a tím byla způsobena nižší životnost z důvodu 
koroze výztuže. Kvalita injektáže je závislá na vlastnostech injektážní malty, postupu míchání a injektování, 
uložení předpínací výztuže v kabelovém kanálku atd. Tento článek přispívá dalšími poznatky, výběrem znalostí, 
zkoušek a zkušeností z německé literatury, ke zlepšení budoucí spolehlivosti injektáže kabelových kanálků. 

Klíčová slova 
Injektážní malta, kvalita a spolehlivost injektáže, koroze předpínací výztuže 

Abstract 
For prestressed structures, service life depends on conditions of the prestressing steel. The complete and reliable 
filling of post-tensioned tendons with grout is necessary to protect the prestressing steel against corrosion and for 
interaction between prestress steel and the structure. Diagnostics of older constructions showed that the cable 
duct of these constructions were often not sufficiently grouted, and this caused a lower service life due to 
prestressing steel. The quality of grouting depends on the properties of grout, mixing and grouting procedure, the 
layout of tendon, etc. This contributes to the body of knowledge from German article on improving the 
reliability of cable duct grouting. 

Keywords 
Grout, quality and reliability of grouting, corrosion of prestressing steel 

1 ÚVOD 

Injektáž kabelových kanálků cementovou maltou je velice důležitý proces při provádění konstrukcí 
z předpjatého betonu. Jakékoliv chyby při injektáži jsou neakceptovatelné, jelikož by tak nebyla zajištěna 
únosnost, funkčnost a životnost konstrukce.  Cementová malta zajišťuje jak trvalou antikorozní ochranu 
předpínací výztuže, tak vytváří vazbu mezi předpínací výztuží a konstrukcí (soudržnost). Špatně zainjektované 
kabelové kanálky jsou často zdrojem koroze předpínací výztuže, jelikož předpínací výztuž není jakkoliv 
chráněna vůči látkám způsobující korozi. Tyto látky vnikají k předpínací výztuži z oblasti kotev, do nichž se 
dostávají vadnými mostními závěry. Špatná injektáž může být způsobena např. nevhodnými vlastnostmi 
injektážní malty, neprostupností kabelového kanálku, nevhodným uspořádání odvodňovacích a odvzdušňovacích 
otvorů, nedostatečnou znalostí obsluhy, nepříznivými podmínkami při injektáži, nedostatečnou technologií 
injektáže atd. Dodnes nejsou k dispozici senzory provedení kvalitní injektáže a stavu injektáže během životnosti 
konstrukce. Rozdíl mezi správně a špatně zainjektovaným kabelovým kanálkem je zobrazen na Obr. 1. 
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Obr. 1 Špatně (vlevo) a dobře (vpravo) injektovaný kabelový kanálek. 

Dosavadní poznatky o injektáži jsou založeny na rozsáhlých zkouškách injektážních malt, injektáže 
kabelových kanálků a také na různých zkušenostech. Injektážní malta představuje významný faktor nejistoty při 
injektáži předpínací výztuže. Jedním z důvodů je fakt, že maltu je nutné připravovat za často nepříznivých 
podmínek na stavbě. Vlastnosti cementové malty silně závisí na chemicko-fyzikální vlastnostech cementu 
a podmínkách prostředí, které je ovlivňují. Tento článek přispívá poznatky, výběrem znalostí, zkoušek 
a zkušeností jak z německé literatury [1], tak z vlastních zkušeností autorů a doporučení norem [2], [3] a [4] 
ke zlepšení budoucí spolehlivosti injektáže kabelových kanálků. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 
INJEKTÁŽE 

 

 

Obr. 2 Prvky injektáže předpínací výztuže a jejich vzájemná vazba [1]. 

Vlastnosti samotné malty ovlivňují především použité materiály (cement, vodní součinitel v/c, přísady 
a příměsi), technika míchání a injektování a okrajové podmínky (teplota, doba zpracování) viz. Obr. 2. 
S rostoucí délkou kabelů a množstvím předpínací výztuže roste i objem injektované malty a tím i prostor pro 
případné vady. Voda může být mezi jednotlivými lany odváděna pryč (tzv. drenážní efekt) a to může zapříčinit 
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ucpání kabelového kanálku. Pokud je v kabelovém kanálku větší množství předpínacích lan je ztíženo příčné 
proudění injektážní malty mezi jednotlivými dráty a tím nemusí být jednotlivá lana obalena ze všech stran 
cementovou maltou. Proto musí být na cementovou maltu kladeny nároky na její tekutost, zamezení segregace 
a omezení odloučení vody viz. [4]. Injektovaná malta musí být certifikována a při samotné injektáži musí 
vyhovět jednotlivé zkoušky injektážní malty dle [2]. 

Další důležitou veličinou je poměr ploch předpínací výztuže a kabelového kanálku (Ap/Ak). S rostoucím 
poměrem, klesá prostor pro samotnou injektážní maltu a tím není zaručeno řádné zainjektování kabelu, navíc 
může docházet k "drenážnímu" efektu. Naopak s klesajícím poměrem se zvětšuje injektovaný průřez, který 
podporuje sedimentaci a tím můžou vznikat dutiny od stoupajících vzduchových bublin a odloučené vody. 
Optimální poměr se nachází v rozsahu 0,20 ≤ Ap/Ak ≤ 0,45 dle [5]. 

Pro samotné injektování je zapotřebí míchačka a injektážní čerpadlo. Jednotlivé komponenty musí vyhovovat 
dle [3]. Proces míchání je rozhodující pro vlastnosti cementové malty (homogenita, tekutost). Intenzita míchání 
je základním předpokladem pro výrobu homogenní směsi. Musí být zvolen správný postup injektáže (injektážní 
tlak, rychlost injektáže a postup injektáže v konstrukci), umístění odvzdušňovacích a odvodňovacích otvorů 
a obsluha musí být řádně proškolena. Tuhnutí a zpracovatelnost injektážní malty jsou dány teplotou prostředí 
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Obr. 3 Objemové změny a odloučení vody injektážní malty [1]. 
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bylo také zkoumáno za zvýšeného tlaku, avšak výrazně se nelišilo od běžné zkoušky. Výsledky zkoušek ukazují, 
že změna objemu injektážní malty byla dokončena asi 3 hodiny po smíchání a odloučení vody probíhalo 
přibližně ve stejnou dobu. Odloučení vody bylo ukončeno mezi 3 až 4 hodinami od smíchání, s tím že od třetí do 
čtvrté hodiny bylo odloučeno jen nepatrné množství vody. Po 24 hodinách byla voda znovu absorbována maltou 
viz. Obr. 3. Pevnost malty v tlaku byla zkoušena ve stáří 28 dnů. 

Na základě výše uvedených výsledků byla hledána spojitost mezi použitým cementem a vlastnostmi čerstvé 
malty. Použité cementy byly proto zkoumány s ohledem na jejich chemické a fyzikální vlastnosti. Z výsledků šlo 
říci, že tekutost klesala se zvyšujícím se obsahem jak C2S, tak i obsahem alkálií. Také s rostoucím hydratačním 
teplem se snižovala tekutost injektážní malty. 

Dále byly provedeny zkoušky malt s přidáním přísad a příměsí. Výsledky ukázaly, že plastifikátor způsobil 
ztrátu pevnosti malty v tlaku (hodnoty pevností stále splňovaly minimální přípustné hodnoty), avšak doba 
zpracování injektážní malty se prodloužila. To umožnilo snížení vodního součinitele a tím lepší nárůst pevnosti 
malty. S přidáním křemičitého úletu do směsi se zvýšila tekutost směsi a zmenšilo odloučení vody viz. Obr. 4. 

Při zjišťování vlivu okolní teploty na vlastnosti injektážní malty, byla zjišťována jak tekutost, tak i objemové 
změny a odloučení vody. Počáteční teplota malty měla u hustějších směsí značný vliv na tekutost bezprostředně 
po smíchání směsi. U řidších směsí měla teplota zásadní vliv na tekutost během první hodiny tuhnutí. V obou 
případech docházelo k rychlejšímu tuhnutí směsi.  Také objemové změny rostly s rostoucí teplotou. Opačně 
tomu bylo v případě odloučení vody, kdy se snižující se teplotou rostlo odloučení vody. Tato skutečnost mohla 
být zapříčiněna pomalejší reakcí vody a cementu, jelikož se voda nevázala tak rychle na cement. To mohlo být 
kompenzováno přidáním křemičitého úletu. 

V úvahu přišel také ultrajemný cement. Avšak malta byla většinou příliš tekutá a pevnost v tlaku byla pod 
minimální dovolenou hodnotou. Pozitivní vlastností byly malé objemové změny a téměř nulové odloučení vody. 
Ultrajemný cement byl tedy nevhodný pro injektáž kabelových kanálků, ale našel uplatnění při sanacích 
případně při reinjektáži kabelových kanálků. 

Při výběru cementu bylo třeba vzít v úvahu, že uvedené vlastnosti se vzájemně ovlivňují a jednotlivé efekty 
se mohly vzájemně sčítat nebo vyrušit. Pro injektáže jsou vhodné cementy s dobrou tekutostí a odlučování vody 
lze minimalizovat vhodným podílem jemných částic. 

  

Obr. 4 Porovnání tekutosti injektážní malty s a bez plastifikátoru (vlevo), odloučení množství vody v závislosti 
na přidaném množství křemičitého úletu (vpravo) [1]. 

Dále byly provedeny injektážní testy na modelovém kabelu bez předpínací výztuže a s předpínací výztuží. 
Model byl tvořen kabelem ve vrcholovém oblouku s půdorysnou délkou 15,0 m a výškou vrcholu 1,40 m. 
Odvzdušňovací otvory byly umístěny ve vrcholu a 1,5 m nalevo a napravo od vrcholu. Byly testovány i různé 
druhy materiálu kabelových kanálků (ocel, PVC, PE). 

Byl studován tvar malty ve vrcholu při injektážní zkoušce. Při injektáži zespodu, postupovala injektážní 
malta plynule směrem vzhůru. V případě malt s nízkou viskozitou byla hladina téměř vodorovná, pokud byla 
viskozita vyšší, tak bylo čelo injektážní malty lehce vypouklé. Jakmile byl překonán vrchol, řídká malta stekla 
směrem dolů a úsek za vrcholem byl postupně plněn směrem vzhůru a vzduch mohl unikat odvzdušňovacím 
otvorem ve vrcholu včetně otvorů v blízkosti vrcholu. Se zvyšující se tuhostí malty již nebyla hladina malty 
v klesající části vodorovná. Čelo injektážní malty si zachovalo svůj tvar a chránička byla plněna injektážní 
maltou shora dolů. V tomto případě byl odvzdušňovací otvor vyplněn injektážní maltou a vzduch mohl unikat 
pouze na konci kabelového kanálku. Vše je znázorněno na Obr. 5. 



303

JUNIORSTAV 20233. Konstrukce a dopravní stavby   
 

 
 

bylo také zkoumáno za zvýšeného tlaku, avšak výrazně se nelišilo od běžné zkoušky. Výsledky zkoušek ukazují, 
že změna objemu injektážní malty byla dokončena asi 3 hodiny po smíchání a odloučení vody probíhalo 
přibližně ve stejnou dobu. Odloučení vody bylo ukončeno mezi 3 až 4 hodinami od smíchání, s tím že od třetí do 
čtvrté hodiny bylo odloučeno jen nepatrné množství vody. Po 24 hodinách byla voda znovu absorbována maltou 
viz. Obr. 3. Pevnost malty v tlaku byla zkoušena ve stáří 28 dnů. 

Na základě výše uvedených výsledků byla hledána spojitost mezi použitým cementem a vlastnostmi čerstvé 
malty. Použité cementy byly proto zkoumány s ohledem na jejich chemické a fyzikální vlastnosti. Z výsledků šlo 
říci, že tekutost klesala se zvyšujícím se obsahem jak C2S, tak i obsahem alkálií. Také s rostoucím hydratačním 
teplem se snižovala tekutost injektážní malty. 

Dále byly provedeny zkoušky malt s přidáním přísad a příměsí. Výsledky ukázaly, že plastifikátor způsobil 
ztrátu pevnosti malty v tlaku (hodnoty pevností stále splňovaly minimální přípustné hodnoty), avšak doba 
zpracování injektážní malty se prodloužila. To umožnilo snížení vodního součinitele a tím lepší nárůst pevnosti 
malty. S přidáním křemičitého úletu do směsi se zvýšila tekutost směsi a zmenšilo odloučení vody viz. Obr. 4. 

Při zjišťování vlivu okolní teploty na vlastnosti injektážní malty, byla zjišťována jak tekutost, tak i objemové 
změny a odloučení vody. Počáteční teplota malty měla u hustějších směsí značný vliv na tekutost bezprostředně 
po smíchání směsi. U řidších směsí měla teplota zásadní vliv na tekutost během první hodiny tuhnutí. V obou 
případech docházelo k rychlejšímu tuhnutí směsi.  Také objemové změny rostly s rostoucí teplotou. Opačně 
tomu bylo v případě odloučení vody, kdy se snižující se teplotou rostlo odloučení vody. Tato skutečnost mohla 
být zapříčiněna pomalejší reakcí vody a cementu, jelikož se voda nevázala tak rychle na cement. To mohlo být 
kompenzováno přidáním křemičitého úletu. 

V úvahu přišel také ultrajemný cement. Avšak malta byla většinou příliš tekutá a pevnost v tlaku byla pod 
minimální dovolenou hodnotou. Pozitivní vlastností byly malé objemové změny a téměř nulové odloučení vody. 
Ultrajemný cement byl tedy nevhodný pro injektáž kabelových kanálků, ale našel uplatnění při sanacích 
případně při reinjektáži kabelových kanálků. 

Při výběru cementu bylo třeba vzít v úvahu, že uvedené vlastnosti se vzájemně ovlivňují a jednotlivé efekty 
se mohly vzájemně sčítat nebo vyrušit. Pro injektáže jsou vhodné cementy s dobrou tekutostí a odlučování vody 
lze minimalizovat vhodným podílem jemných částic. 

  

Obr. 4 Porovnání tekutosti injektážní malty s a bez plastifikátoru (vlevo), odloučení množství vody v závislosti 
na přidaném množství křemičitého úletu (vpravo) [1]. 

Dále byly provedeny injektážní testy na modelovém kabelu bez předpínací výztuže a s předpínací výztuží. 
Model byl tvořen kabelem ve vrcholovém oblouku s půdorysnou délkou 15,0 m a výškou vrcholu 1,40 m. 
Odvzdušňovací otvory byly umístěny ve vrcholu a 1,5 m nalevo a napravo od vrcholu. Byly testovány i různé 
druhy materiálu kabelových kanálků (ocel, PVC, PE). 

Byl studován tvar malty ve vrcholu při injektážní zkoušce. Při injektáži zespodu, postupovala injektážní 
malta plynule směrem vzhůru. V případě malt s nízkou viskozitou byla hladina téměř vodorovná, pokud byla 
viskozita vyšší, tak bylo čelo injektážní malty lehce vypouklé. Jakmile byl překonán vrchol, řídká malta stekla 
směrem dolů a úsek za vrcholem byl postupně plněn směrem vzhůru a vzduch mohl unikat odvzdušňovacím 
otvorem ve vrcholu včetně otvorů v blízkosti vrcholu. Se zvyšující se tuhostí malty již nebyla hladina malty 
v klesající části vodorovná. Čelo injektážní malty si zachovalo svůj tvar a chránička byla plněna injektážní 
maltou shora dolů. V tomto případě byl odvzdušňovací otvor vyplněn injektážní maltou a vzduch mohl unikat 
pouze na konci kabelového kanálku. Vše je znázorněno na Obr. 5. 

   
 

 
 

 

Obr. 5 Podmínky proudění injektážní malty ve stoupajícím a klesajícím kabelovém kanálku v závislosti na 
konzistenci malty [1]. 

Další věcí, která byla v této zkoušce zkoumána bylo odloučení vody a objemové změny. Bylo patrné, že 
odloučení vody bylo obvykle dokončeno asi 4 hodiny po injektáži. Voda se shromažďovala v hřebenu 
kabelového kanálku, ve vrcholech a specifických bodech náchylných na vznik dutin (rozšíření, oblasti za kotvou 
atd.) odkud nemohla nikam uniknout. Po 24 hodinách nahromaděná voda zcela vymizela nebo byla absorbována 
maltou a tím v kabelovém kanálku vznikla dutina viz. Obr. 6. V těchto bodech by se proto měly umístit další 
odvzdušňovací otvory. 

Na základě těchto výsledků se jeví jako příznivější, pokud je konzistence malty hustější a čelo injektované 
malty je lehce vypouklé i při pohybu směrem dolů. Zbytková voda a vzduch jsou tak dopravovány do 
odvzdušňovacích a odvodňovacích otvorů což do značné míry eliminuje vznik dutin. Další výhodou byla menší 
plocha na čele malty, kde mohlo dojít k míchání zbytkové vody s injektážní maltou. Injektážní malta tak zůstala 
homogennější. 

 

Obr. 6 Tvorba dutin v důsledku odloučení vody při tuhnutí [1]. 

4 DISKUZE A ZÁVĚR 

Spolehlivá injektáž kabelových kanálků předpínací výztuže cementovou maltou závisí na mnoha faktorech, 
z nichž některé se vzájemně ovlivňují. Prezentované výsledky ukazují, že vlastnosti malty výrazně závisí na 
použitém cementu a jeho vlastnostech. Na základě experimentů bylo možné do jisté míry stanovit souvislost 
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mezi fyzikálně-chemickými vlastnosti cementu a vlastnosti čerstvé malty. Vlastnosti malty závisely nejen na 
výchozích materiálech, ale i na procesu míchání a teplotě okolního prostředí. 

Injektážní zkoušky ukázaly, že v maltách se silnou tendencí k sedimentaci dochází vlivem odloučení vody ke 
vzniku dutin, proto je důležité věnovat pozornost odloučení vody u malty. Také bylo zjištěno, že odloučení vody 
probíhá přibližně 3 hodiny po smíchání směsi a změna objemu je v tomto čase téměř na maximu. 

Jaký je optimální vodní součinitel nelze tak jednoduše říci. Konečné vlastnosti dosti záleží na spoustě věcech, 
viz. Obr. 2. Dle [4] musí být hodnota vodního součinitele menší než 0,4 a taktéž musí splňovat požadavky dle 
[2]. Z vlastní zkušeností autorů jsou dané požadavky malty splněny při použití vodního součinitele 0,32 
a odpovídajícímu množství plastifikátoru. 

Většina výsledků byla ověřována a prováděna dle tehdy platných norem. Určitě je třeba provést podobné 
zkoušky znovu a přizpůsobit závěry dnešním požadavkům a trendům. 

Poděkování 

Tento příspěvek vznikl za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictví TA ČR v rámci 
projektu CK01000042 „Upřesnění zbytkové únosnosti předpjatých mostů“. 
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Abstrakt  
Tento článek uvádí návrhový přístup k odhadu únosnosti v příčném kroucení (lateral–torsional buckling – LTB) 
kompozitních I-nosníků vyztužených skleněnými vlákny (glass fiber-reinforced polymer – GFRP). Byl vyvinut 
a ověřen podrobný model konečných prvků (finite element – FE) založený na výsledcích z předchozích 
experimentů obsahující realističtější parametry pro sendvičový FRP nosník. V rámci této analýzy je uvažován 
prostě podepřený nosník s působením 4-bodového ohybového zatížení. V souladu s výsledky parametrické 
analýzy FE byly následně posuzovány výsledky teoretických pevností LTB nosníků, predikovaných rovnicemi 
navrženými pro pultrudované GFRP nosníky dostupné v literatuře. 

Klíčová slova 
FRP nosníky, klopení nosníků, sendvičový pane, model konečných prvků 

Abstract 
This paper presents a design approach to estimate the lateral–torsional buckling (LTB) capacity of glass fiber-
reinforced polymer (GFRP) composite I-beams. A detailed finite element (FE) model was developed and 
verified based on the results of previous experiments containing more realistic parameters for the FRP sandwich 
beam. In this analysis, a simply supported beam with a 4-point bending load is considered. In the results of the 
FE parametric analysis, the results of the compliance of the theoretical strengths of the LTB beams, predicted 
equations proposed for pultruded GFRP beams available in the literature were subsequently assessed. 

Keywords 
FRP beams, lateral–torsional buckling, sandwich panel, finite element model 

1 ÚVOD 

Aplikace pultrudovaných profilů z polymeru vyztuženého vlákny (pultruded fiber-reinforced polymer – PFRP) 
se ve stavebnictví zvyšují díky jejich vysokému poměru pevnosti k hmotnosti, nízké hmotnosti, odolnosti proti 
korozi a vysoké odolnosti proti únavě [3], [4], [5], [6]. Navzdory tomu, že nosníky PFRP nabízejí mnoho výhod, 
některé nevýhody, jako je nedostatek shodných návrhových předpisů, vysoká deformovatelnost a citlivost na 
vzpěr, brání jejich širšímu použití ve stavebnictví a mostech. Pultrudované GFRP profily mají potenciál být 
použity jako alternativní konstrukční materiál v mostních konstrukcích, pobřežních konstrukcích a ve stožárech 
přenosových vedení. 

Materiál GFRP je však ortotropní a kvazikřehký ve srovnání s ocelí, která je svou povahou tažná a izotropní. 
Proto pro GFRP profily nelze jako takové použít zavedené teorie a principy používané pro navrhování ocelových 
konstrukcí. K odvození přesných a spolehlivých návrhových rovnic je nutné podrobné prozkoumání chování 
profilů GFRP. Jelikož se jedná o tenkostěnný prvek, návrh nosníků z PFRP se často řídí kritérii vzpěru. Obecně 
platí, že nosníky z PFRP ztrácejí svou stabilitu buď lokálním nebo globálním vybočením. 

Jedním z nejdůležitějších globálních režimů klopení otevřeného průřezu PFRP je příčné klopení. Pokud je 
tenkostěnný nosník otevřeného průřezu příčně namáhán podél svého rozpětí a zároveň je namáhán ohybem ve 
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směru své hlavní osy, dochází nejen ke svislé deformaci, ale i vybočení do stran (klopení) a podélnému kroucení, 
bez jakékoliv deformace vlastního průřezu nosníku. 

  Tento jev je velmi významný, když má nosník úzké pásnice a postrádá jak tuhost v příčném ohybu, tak 
tuhost v kroucení. Tento článek se proto zaměřuje především na příčné torzní boulení pultrudovaných GFRP 
nosníků vystavených ohybu v hlavní ose. 

2 METODOLOGIE 

Na základě Eurokódu 3 [1], Nguyen a kol. [2] byla navrhnuta křivka LTB pro nosníky PFRP, a tedy LTB 
moment lze vypočítat následovně: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  
𝜒𝜒𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐𝜎𝜎𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1
 (1) 

kde χLT je redukční součinitel pro LTB (≤ 1,0), Wx je modul průřezu kolem hlavní osy, σLoc je lokální vzpěrné 
napětí při porušení nestabilitou, které se dosáhne pomocí získaného pružného kritického vzpěrného momentu 
(Mcrl) z analýzy konečných prvků a 𝛾𝛾𝛾𝛾M1 je dílčí součinitel pro odolnost prutů vůči nestabilitě a bere se jako 1,0. 
Redukční faktor χLT je odvozen z řešení Ayrton-Perryho vzorce (APF) [7] a je definován jako: 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  
1

𝜙𝜙𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + �𝜙𝜙𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 −  𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2
 (2) 

kde:  

𝜙𝜙𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  0,5 �1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 −  𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,0� + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 � (3) 

V rov. (3), 𝛼𝛼𝛼𝛼LT je součinitel imperfekce, který pomáhá zahrnout geometrickou imperfekci nosníku. Lze ho 
dosáhnou prostřednictvím rov. (4): 

𝜂𝜂𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,0� (4) 

𝜂𝜂𝜂𝜂LT je zobecněný součinitel imperfekce, který definovali Szalai a Papp [7], aby zahrnoval vliv geometrických 
nedokonalostí, jako jsou nedokonalosti přímosti mimo rovinu a počáteční zkroucení. Nguyen a kol. [2] uvedli 
hodnotu 𝛼𝛼𝛼𝛼LT pro čtyři různé I-nosníky a zjistili, že maximum 𝛼𝛼𝛼𝛼LT je 0,26. Tento součinitel imperfekce je 
relativně nižší než u ocelových I-nosníků, který se v EN 1993-1-1:2005 [1] pohybuje od 0,21 do 0,76. Proto 
Nguyen a kol. [2] se rozhodli vzít 𝛼𝛼𝛼𝛼LT=0,34, protože je známá praktikujícím inženýrům, kteří navrhují ocelové 
konstrukce na základě Eurokódu 3. Nguyen [2] použili hodnotu 0,5 pro délku desky (tj. 𝜆𝜆𝜆𝜆LT,0=0,5). Bezrozměrná 
štíhlost 𝜆𝜆𝜆𝜆LT je definována: 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =  �
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑥𝑥𝑥𝑥𝜎𝜎𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 (5) 

kde Mcr je elastický kritický boční vzpěrný moment nosníků PFRP. Lze jej definovat jako: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝐶𝐶𝐶𝐶1
𝜋𝜋𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2

����
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑤𝑤𝑤𝑤
�
2 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦

+
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜋𝜋𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦

+ �𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑍𝑍𝑍𝑍𝑔𝑔𝑔𝑔�
2��

0,5

− 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑍𝑍𝑍𝑍𝑔𝑔𝑔𝑔� (6) 

V rov. (6), L je délka prostě podepřeného nosníku, C1 je součinitel rozložení momentu, který zohledňuje tvar 
rozložení ohybového momentu, a C2 je součinitel, který zohledňuje svislou výšku zatížení vzhledem ke středu 
smyku. Pro tuto situaci jsou C1 a C2 brány jako 1,0 a 0. Zg je výška zatížení od středu smyku (SC) (Zg = 0 pro 
případ zatížení rovnoměrným ohybovým momentem). k a kw jsou účinné délkové součinitele pro boční ohyb 
a deformaci a pro tuto studii se berou jako 1,0 a 1,0. IT, Iw a Iy jsou torzní, výsečový a hlavní moment 
setrvačnosti plochy kolem vedlejší osy nosníků. 

Nguyen a kol. [2] navrhli, že křivka LTB je založena na výsledcích nosníků GPFRP vystavených svislému 
bodovému zatížení ve středním rozpětí. Nosník podrobený rovnoměrnému ohybu je však nejhorším případem při 
bočním torzním vzpěru [8, 9]. V tomto článku byly použity nosníky vystavené rovnoměrnému ohybu. 
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směru své hlavní osy, dochází nejen ke svislé deformaci, ale i vybočení do stran (klopení) a podélnému kroucení, 
bez jakékoliv deformace vlastního průřezu nosníku. 

  Tento jev je velmi významný, když má nosník úzké pásnice a postrádá jak tuhost v příčném ohybu, tak 
tuhost v kroucení. Tento článek se proto zaměřuje především na příčné torzní boulení pultrudovaných GFRP 
nosníků vystavených ohybu v hlavní ose. 

2 METODOLOGIE 

Na základě Eurokódu 3 [1], Nguyen a kol. [2] byla navrhnuta křivka LTB pro nosníky PFRP, a tedy LTB 
moment lze vypočítat následovně: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  
𝜒𝜒𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐𝜎𝜎𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1
 (1) 

kde χLT je redukční součinitel pro LTB (≤ 1,0), Wx je modul průřezu kolem hlavní osy, σLoc je lokální vzpěrné 
napětí při porušení nestabilitou, které se dosáhne pomocí získaného pružného kritického vzpěrného momentu 
(Mcrl) z analýzy konečných prvků a 𝛾𝛾𝛾𝛾M1 je dílčí součinitel pro odolnost prutů vůči nestabilitě a bere se jako 1,0. 
Redukční faktor χLT je odvozen z řešení Ayrton-Perryho vzorce (APF) [7] a je definován jako: 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  
1

𝜙𝜙𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + �𝜙𝜙𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 −  𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2
 (2) 

kde:  

𝜙𝜙𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  0,5 �1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 −  𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,0� + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 � (3) 

V rov. (3), 𝛼𝛼𝛼𝛼LT je součinitel imperfekce, který pomáhá zahrnout geometrickou imperfekci nosníku. Lze ho 
dosáhnou prostřednictvím rov. (4): 

𝜂𝜂𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,0� (4) 

𝜂𝜂𝜂𝜂LT je zobecněný součinitel imperfekce, který definovali Szalai a Papp [7], aby zahrnoval vliv geometrických 
nedokonalostí, jako jsou nedokonalosti přímosti mimo rovinu a počáteční zkroucení. Nguyen a kol. [2] uvedli 
hodnotu 𝛼𝛼𝛼𝛼LT pro čtyři různé I-nosníky a zjistili, že maximum 𝛼𝛼𝛼𝛼LT je 0,26. Tento součinitel imperfekce je 
relativně nižší než u ocelových I-nosníků, který se v EN 1993-1-1:2005 [1] pohybuje od 0,21 do 0,76. Proto 
Nguyen a kol. [2] se rozhodli vzít 𝛼𝛼𝛼𝛼LT=0,34, protože je známá praktikujícím inženýrům, kteří navrhují ocelové 
konstrukce na základě Eurokódu 3. Nguyen [2] použili hodnotu 0,5 pro délku desky (tj. 𝜆𝜆𝜆𝜆LT,0=0,5). Bezrozměrná 
štíhlost 𝜆𝜆𝜆𝜆LT je definována: 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =  �
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑥𝑥𝑥𝑥𝜎𝜎𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 (5) 

kde Mcr je elastický kritický boční vzpěrný moment nosníků PFRP. Lze jej definovat jako: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝐶𝐶𝐶𝐶1
𝜋𝜋𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2

����
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑤𝑤𝑤𝑤
�
2 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦

+
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜋𝜋𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦

+ �𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑍𝑍𝑍𝑍𝑔𝑔𝑔𝑔�
2��

0,5

− 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑍𝑍𝑍𝑍𝑔𝑔𝑔𝑔� (6) 

V rov. (6), L je délka prostě podepřeného nosníku, C1 je součinitel rozložení momentu, který zohledňuje tvar 
rozložení ohybového momentu, a C2 je součinitel, který zohledňuje svislou výšku zatížení vzhledem ke středu 
smyku. Pro tuto situaci jsou C1 a C2 brány jako 1,0 a 0. Zg je výška zatížení od středu smyku (SC) (Zg = 0 pro 
případ zatížení rovnoměrným ohybovým momentem). k a kw jsou účinné délkové součinitele pro boční ohyb 
a deformaci a pro tuto studii se berou jako 1,0 a 1,0. IT, Iw a Iy jsou torzní, výsečový a hlavní moment 
setrvačnosti plochy kolem vedlejší osy nosníků. 

Nguyen a kol. [2] navrhli, že křivka LTB je založena na výsledcích nosníků GPFRP vystavených svislému 
bodovému zatížení ve středním rozpětí. Nosník podrobený rovnoměrnému ohybu je však nejhorším případem při 
bočním torzním vzpěru [8, 9]. V tomto článku byly použity nosníky vystavené rovnoměrnému ohybu. 

   
 

 
 

3 POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A EXPERIMENTU 

Na základě výše sepsaného byl vyhotoven štíhlý kompozitní sendvičový nosník, který je složený ze tří 
jednotlivých částí, které pak spolu vytvářejí celistvý sendvičový nosník (Obr. 1). Ve své podstatě byl celý nosník 
vytvořen z kompozitních materiálů a aby byly splněny základní pravidla pro štíhlé nosníky tak jeho délka byla 
6 m a výška 0,9 m  

Při délce nosníků 6 m je již z praktického hlediska i možnosti výroby nutno stykovat stojinu nosníku (rošt 
tvoří stojinu mezi vodorovnými "PÍ" profily tvořícími, horní a dolní pásnici) po délce. V rámci zkoušky nosníků 
o délce 6 m bylo zvoleno stykování stojiny ve čtvrtinách rozpětí nosníku, z důvodu maximálních výrobních 
rozměru roštů (PrefaGrid) od dodavatele v celkové největší délce 3,2 m. 

Horní i spodní pásnice daného štíhlého kompozitního nosníku byla vytvořena z "PÍ" profilů (TT profilů) 
přičemž jejich stojina byla tvořena z kompozitního materiálu a to roštu (PrefaGrid), na kterém byla nalepena 
GFRP tkanina (laminát) po celé výšce nosníku z obou stran (Obr. 1). Nejen, že povrchová vrstva laminátu 
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PÍ profilu tvořícího horní a dolní pásnici, ale zároveň i zabraňuje pronikání vlhkosti do svislé části stojiny se 
zazubenými spoji a chrání je proti poškození povětrnostními vlivy. 

Cílem provedené zkoušky bylo ověřit predikované chování nosníku ve stabilitním selhání při zatížení 
čtyřbodovým ohybem, jeho únosnost a tuhost při tomto typu zatížení a celkové zhodnocení chování pro ověření 
správnosti předem vytvořených numerických modelů, které predikovaly primární stabilitní selhání. 

 

 

  

a) jednotlivé dílce nosníku b) navržený nosník 

Obr. 1 Zobrazení jednotlivých materiálů navrženého nosníku. 

Zkoušený vzorek kompozitního nosníku byl podroben zatěžovací zkoušce čtyřbodovým ohybem. Zatěžovací 
síla byla vnášena symetricky ve vzdálenosti 1,05 m od osy vzorku konstantní rychlostí 2 mm/min. Síla ze 
zatěžovacího zařízení byla do nosníku přenášena přes teflonové destičky, které umožňovaly vzájemný pohyb 
ocelového roznášecího nosníku ve vodorovném směru a kompozitního nosníku, tedy ve směru vybočení nosníku 
při stabilitním problému. Podepření vzorku respektovalo statické schéma prostého nosníku (podepření 
umožňovalo vodorovný posun a pootočení nosníku). V místech podpor byl zkušební vzorek zajištěn proti 
vodorovnému příčnému vybočení nosníku jeho vložením do ocelového rámu, přičemž je umožněno volné 
pootáčení nosníku v místě podpor. 

TT profil  
("PÍ" profil) pásnice 

rošt  
PrefaGrid 
+ 
GFRP 
tkanina pásnice 
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Obr. 2 Výrobní schéma nosníku. 

 
Obr. 3 Znázornění skutečného provedení zkoušky nosníku. 

4 VYHODNOCENÍ 

V rámci provedené zkoušky byl nosník osazený 32 měřícími body. V průběhu experimentu byla snímána nejen 
vnášená celková síla, přičemž tato hodnota udává celkovou sílu v lisu, ale zároveň byly siloměry snímány 
i svislé reakce v podporách a vodorovné síly v úrovni horní pásnice, které vznikají v důsledku prostorové 
deformace – stabilitního problému (vybočení horní pásnice ve vodorovném směru). Potenciometrickými snímači 
dráhy byly kontinuálně měřeny deformace nosníku ve svislém a vodorovném směru uprostřed rozpětí nosníku 
a v místě vnášeného zatížení, a to u spodní i horní pásnice (PÍ profilu) v obou směrech. Na stojinu nosníku byly 
osazeny indukčnostní snímače dráhy pro sledování vzájemného posunu horní i dolní pásnice (PÍ profilu) a roštu 
tvořícího stojinu nosníku. Ve třetinách a polovině rozpětí nosníku (v podélném i příčném směru) bylo měřeno 
prostřednictvím odporových tenzometrů přetvoření krajních (horních a spodních) vláken kompozitního nosníku. 
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a) selhání do "S" – druhý vlastní tvar b) selhání do "U" – první vlastní tvar 

Obr. 4 Stabilitní chování nosníku. 

 
Obr. 5 Svislá deformace nosníku. 

Numerická analýza nosníku 

V rámci numerické analýzy, určené nejen pro predikci chování nosníku, ale i pro zpětnou analýzu výsledků, 
bylo vytvořeno několik matematických modelů v softwaru SCIA Engineer 21.1. Byly provedeny lineární 
výpočty simulující chování rovinné úlohy, nelineární stabilitní výpočty a nelineární výpočty vyjadřující 
geometrickou nelinearitu vycházející ze stabilitního výpočtu. V současné době probíhá porovnání modelů tak, 
aby odpovídaly skutečnému chování na základě provedených experimentů. Po této fázi bude možné pomocí 
optimalizovaných matematických modelů dále extrapolovat nejen chování nosníku s větším rozpětím, ale 
i nosníků které není možno z praktických, ale i ekonomických důvodů ověřit experimentálně. 

Porovnáné matematické modely respektují nejen skutečnou geometrii experimentu a zvolené okrajové 
podmínky, ale i rozdílné vlastnosti jednotlivých komponent sendvičového kompozitního nosníku, tj. rozdílné 
vlastnosti „PÍ“ profilu, roštu tvořícího stojinu nosníku a povrchovou vrstvu výztužného lamina. Model je 
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proveden tak, aby tuhost nosníku i jeho jednotlivých částí odpovídaly dostupným ověřeným hodnotám. Pro 
model byly použity prutové 1D a skořepinové 2D konečné prvky, geometrie prvků odpovídá skutečnému tvaru 
nosníku. 

V modelu byly uvažovány tyto hodnoty modulu pružnosti: TT profil modul pružnosti v tlaku 19 GPa a v tahu 
14 GPa; roštu 24GPa. Povrchová vrstva laminátu, která byla modelována pomocí skořepin s modulem pružnosti 
10 GPa a tl. 1–3 mm. Tyto hodnoty jsou určeny na základě dřívějších zkoušek a hodnot dodaných výrobcem 
kompozitních prvků (Obr. 6). 

 
 

 

Obr. 6 Geometrie numerického modelu. 

 
Obr. 7 Svislá deformace kompozitního nosníku, lineární výpočet, rovinná úloha. 

 
Obr. 8 Hlavní napětí sigma 1, lineární výpočet, rovinná úloha. 
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a) první vlastní tvar b) druhý vlastní tvar 

Obr. 9 Řešení nelineární stabilitní úlohy, vodorovná deformace. 

5 ZÁVĚR 

Prezentované výsledky matematických modelů udávají predikci chování nosníku při zatěžování a následném 
stabilitním selhání, přičemž jejich výsledky pak byly porovnány se skutečností, a tedy provedeným 
experimentem. Dané výsledky svislé deformace a stabilitního chování (Obr. 4 a Obr. 5), kde byla porovnávána 
síla s deformací uprostřed rozpětí nosníku, z provedeného experimentu jsou velice podobná výsledkům svislé 
deformace, která byla obdržena z matematického modelu (Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9). Z experimentu uprostřed 
rozpětí bylo dosaženo síly přibližně 130 kN (tato síla na Obr. 5 je ale celková síla z lisu při 4-bodovém 
zatěžování, tudíž do porovnání s matematickým modelem musí být podělena na polovici) při deformaci 28 mm 
(poměr síla/deformace = 2,3). Následně při vyhodnocení výsledků z numerického modelu při základní síle 10 kN 
(jedno břemeno) vyšla deformace 3,5 mm (poměr síla/deformace = 2,86) a je tedy zřejmé, že tyto modely je 
možné využívat dál pro simulaci chování nosníků různých délek. 

Poděkování  

Výstupy prezentované v textu byly získány při řešení projektů FV40278 – Odolné sendvičové nosné prvky 
z progresivních kompozitních FRP materiálů, FAST-J-22-8075 – Spojování pultrudovaných kompozitních 
profilů a FAST-S-22-7942 - Štíhlý kompozitní FRP nosník se sendvičovou stojinou. 
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Abstrakt 
Článek za zabývá odvozením ekvivalentní šířky diagonální prutové vzpěry, představující železobetonové 
výplňové stěny s otvorem. Článek navazuje na již autorem publikované výsledky experimentů [1], [2]. Jedná se 
o stěny, které zajišťují tuhost konstrukce skeletového typu proti vodorovnému zatížení. Velikost vzpěry 
vyjadřuje různé velikosti otvorů, rozdílné typy vyztužení výplní, a jejich stav zatížení. Popisované výplně 
s otvorem představují případy s předem vytvořeným otvorem, tak i s dodatečně provedeným otvorem. Je tedy 
studován i vliv tzv. „spící výztuže“. To je výztuž, která začne působit až po dodatečném provedení otvoru. 
V poslední řadě je provedeno srovnání získaných výsledků s dostupnou literaturou. 

Klíčová slova 
Ztužující výplňová stěna, vyztužení, vzpěra, prefabrikát, otvor  

Abstract 
This paper deals with the derivation of the equivalent width of a diagonal strut representing reinforced concrete 
infill walls with an opening. The paper follows the results of experiments already published by the author [1], 
[2]. These are the walls that provide the stiffness of the skeletal-type structure against horizontal loads. The size 
of the strut expresses the different sizes of openings, the different types of reinforcement of the infills, and their 
load state. The described infills with an opening represent cases with pre-formed openings as well as additional 
openings. The effect of so-called 'sleeping reinforcement' is therefore studied. This is reinforcement that only 
becomes effective after the additional opening has been made. Finally, a comparison of the results obtained with 
the available literature is made. 

Key words 
Infill shear wall, reinforcement, strut, precast element, opening 

1 ÚVOD 

V budovách, jejíž nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, jsou často umístěny železobetonová jádra nebo 
železobetonové výplňové stěny, jejichž úkolem je zajištění patřičné tuhosti konstrukce proti vodorovnému 
zatížení, například větru či zemětřesení. Ztužující výplňové stěny bez otvoru, pokud nejsou tuze spojeny po 
obvodě s ohraničující skeletovou konstrukcí, jsou prvky namáhané převážně tlakem. Tato skutečnost umožňuje 
návrh těchto stěn z prostého nebo slabě vyztuženého betonu. 

Může se stát, že vznikne potřeba vyřezat do takové stěny otvor, ať už z technologických nebo dispozičních 
důvodů. Pokud se tak stane, je třeba znovu posoudit nově vzniklé namáhání stěny, stejně tak jako nové globální 
působení celé konstrukce budovy, jejíž ztužující systém byl touto úpravou oslaben. 

Cílem provedené studie je ověření chování ztužujících železobetonových výplňových stěn s otvorem. Mimo 
to je ověřen vliv různých způsobů vyztužení stěn. V prvé řadě byly provedeny experimenty na samostatných 
stěnách, které představují betonový prefabrikát, umístěný v železobetonovém skeletu, viz Obr. 1. Stěny byly 
vyzkoušeny v laboratořích AdMaS na VUT v Brně. Po provedení experimentů bylo chování stěn ověřeno 
výpočetními modely v softwaru ATENA [3], viz Obr. 2. Cílem projektu bylo získat relevantní data k ověření 
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vhodného způsobu vyztužování a navrhování obdobných stěn s implementací tzv. „spící výztuže“. To je taková 
výztuž, která by byla předem nachystaná v plné stěně bez otvoru již od fáze výroby a začala by přispívat 
k únosnosti a tuhosti stěny po dodatečném provedení otvoru. Alternativně lze uvažovat i s dodatečně vlepovanou 
výztuží. Výsledky z této fáze studie jsou již publikovány v [1] a [2]. Na základě těchto modelů experimentu byl 
odvozen zjednodušený výpočetní model ve formě ekvivalentní prutové vzpěry, který dokáže vyjádřit vliv 
ztužující výplňové stěny s otvorem v globálním výpočetním modelu konstrukce. 

  

Obr. 1 Provedený experiment. Obr. 2 Výpočetní model experimentu. 

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Jednoduchá implementace ztužující výplňové stěny do výpočtového modelu navrhované rámové konstrukce 
v praxi (např. prutového) může spočívat v nahrazení stěny kloubově připojenou náhradní diagonální vzpěrou, 
Obr. 3a. Nahrazující vzpěra představuje tuhost skutečné ztužující výplňové stěny, která je součástí skeletové 
konstrukce, Obr. 3b. Tuto úvahu první adoptoval Polyakov (1956) [4]. Ekvivalentní šířky vzpěr odvodil 
např. Holmes (1961) [5], Stafford-Smith a Carter (1969) [6], nebo Mainstone a Weeks (1970) [7]. Návrh těchto 
výplní je rovněž popsán v literatuře pro projekční praxi, např. [8]. 

 

Obr. 3 Role ekvivalentní diagonální vzpěry ve ztužující výplňové stěně. 

Při provedení dodatečného otvoru je tato ekvivalentní diagonála přerušena a silový tok musí proudit kolem 
nově vytvořeného otvoru, Obr. 3c. V duchu zachování jednoduchosti pro použití v běžné projekční praxi, je 
možno i stěnu s otvorem uvažovat v modelu pro globální chování konstrukce jako ekvivalentní vzpěru, avšak 
s redukovanou velikostí, Obr. 3d. Popsanou úvahou se zabývali např. Al-Chaar a kol. (2003) [9], Mondal a Jain 
(2008) [10], Asteris a kol. (2012) [11] a Cetisli (2015) [12], kteří se zabývali především vlivem velikostí otvoru 
ve ztužující stěně na míru redukce velikosti ekvivalentní vzpěry, viz Tab. 1, vztahy (2), (3), (4), (5) a (6). 
Redukční součinitele byly odvozeny pro počáteční tuhosti výplně, bez vlivu trhlin. Šířka redukované vzpěry se 
následně vypočte dle vztahu (1). 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 · 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 (1) 

kde vd,red je ekvivalentní redukovaná šířka vzpěry stěny s otvorem; vd je ekvivalentní šířka vzpěry stěny bez 
otvoru; χvd,red je součinitel redukce šířky vzpěry. 
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Tab. 1 Srovnání výpočtu součinitele redukce šířky vzpěry. 

Literatura Výpočetní vztah Ozn. 
Al-Chaar a kol. 

(2003) [9] 
𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜2 − 1,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 + 1 (2) 

Mondal a Jain 
(2008) [10] 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 2,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 (3) 

Asteris a kol. 
(2012) [11] 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜

0,54 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜
1,14 (4) 

Cetisli (2015) 
[12] 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜
0,5𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑘𝑘𝑘𝑘2  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑃𝑃𝑃𝑃é 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ř𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜: 𝑘𝑘𝑘𝑘1 = 1 + 0,4
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐻𝐻𝐻𝐻

; 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 1,0 
(5) 

Výpočet 
součinitele 

velikosti otvoru 
𝝁𝝁𝝁𝝁𝒐𝒐𝒐𝒐  

𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛
; 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟 …𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢;𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 …𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 
(6) 

3 NAVRŽENÉ VZORKY 

Stěny podrobené této studii byly voleny poměrů stran 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2 a 1 : 2,5 (výška × šířka). Bylo snahou co 
nejblíže simulovat vlastnosti ztužujících výplňových stěn v reálných konstrukcích. Rozměry studovaných prvků 
tedy měly rozměry 3000 × 3000–7500 mm (výška × šířka) a tloušťky 200 a 300 mm. Velikost otvoru byla 
ověřována pro případy plochy otvorů 0 až 50 % plochy stěny, viz Obr. 4. Otvor 0 % představuje plnou stěnu, 
bez otvoru, tedy výchozí tuhost pro učení redukčního součinitele χvd,red. 

Otvor různých velikostí byl v případě stěn s poměrem stran 1:1 čtvercového tvaru, situován ve středu stěny. 
V ostatních případech stěn obdélníkového tvaru byl otvor situován rovněž středu stěny, se zachováním dvouosé 
symetrie geometrie v ploše, stejně jako tomu bylo za experimentu. Svislý rozměr otvoru Hotvor, viz Obr. 4, 
byl pro všechny stěny s poměry stran (1 : 1–2,5) a pro danou velikost otvoru vždy totožný. Výška otvoru je tedy 
např. pro stěnu 3 × 3 m s otvorem 10 %: Hotvor = �32 · 0,1 = 0,95 𝑢𝑢𝑢𝑢. Tato výška je držena pro všechny další 
stěny různých poměrů stran se stejnou velikostí otvoru. Dále, pro stěny obdélníkového tvaru, byl pro dosažení 
požadované plochy otvoru (5–50 %) vždy navyšován vodorovný rozměr Lotvor. Okrajové podmínky modelů, 
materiálové modely a nastavení výpočtového řešiče byly odvozeny z modelů, které sloužily k ověření výsledků 
experimentu. 

Analýza modelů byla provedena pro třídu betonu C30/37, která je běžná pro výrobu prefabrikátů. 
Vyšetřování tuhostí a deformací konstrukce je dle ČSN EN 1992-1-1 [13] obor mezního stavu použitelnosti. 
Z tohoto důvodu plyne použití charakteristických hodnot materiálových parametrů pro nelineární výpočetní 
modely. 

Jednotlivé varianty vyztužení navržených stěn jsou nazvány „VSOx“ (výplňová-stěna-otvor-označení typu 
vyztužení). Čísla 1 až 4 odpovídají číselnému označení jednotlivých variant vyztužení vzorků pro experimenty. 
Navíc je navržen vzorek VSO5, který je kombinací vyztužení vzorků VSO3 a 4. Přehled vyztužených modelů, 
viz Tab. 2 a Obr. 5. 

Vyztužení stěn bylo voleno tak, aby plocha výztuže splňovala minimální požadavky pro železobetonové 
stěny, které předepisuje již zmiňovaná norma [13], tedy stupeň vyztužení 0,002. Ke stanovení vyztužení byl 
zároveň uplatněn čl. 12.1 (4) normy [13]: „U prvků z prostého betonu se předem nevylučují ustanovení pro 
betonářskou výztuž potřebnou na splnění požadavků použitelnosti a/nebo trvanlivosti, ani vyztužení určitých 
částí prvků. Tuto výztuž lze uvažovat při ověření lokálních mezních stavů únosnosti a rovněž pro posouzení 
mezních stavů použitelnosti“. Touto úvahou je stěna vyztužena základní plošnou výztuží, která sama o sobě 
nepostačuje na splnění minimálního stupně vyztužení pro železobetonové stěny (uvažováno je tedy s prostým 
betonem). Dále, pro „ověření lokálních mezních stavů únosnosti a použitelnosti“, tedy po obvodě stěny 
v případě stěn VSO2 a po obvodě včetně míst kolem otvoru pro VSO3, VSO4 a VSO5 je doplněna vázaná 
výztuž pro splnění požadavků minimálního stupně vyztužení. Plošná výztuž (kari sítě) analyzovaných modelů je 
Ø4 a Ø6 pro tloušťku stěny 200, resp. 300 mm s oky 150 × 150 mm. Doplňující vázané výztuže jsou Ø12, viz 
Obr. 5. Lemovací „U“ profily jsou zvoleny stejným průměrem jako kari sítě, tedy Ø4 a Ø6 pro tloušťku stěny 
200, resp. 300 mm. Za těchto předpokladů lze stěnu VSO1 posuzovat jako z prostého betonu a stěny VSO2 až 
VSO5 potom jako železobetonové. Vzhledem k rozměrům stěny byly všechny výztuže uvažovány ve dvou 
vrstvách (1 vrstva výztuže u každého povrchu). 
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Tab. 1 Srovnání výpočtu součinitele redukce šířky vzpěry. 

Literatura Výpočetní vztah Ozn. 
Al-Chaar a kol. 

(2003) [9] 
𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜2 − 1,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 + 1 (2) 

Mondal a Jain 
(2008) [10] 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 2,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 (3) 

Asteris a kol. 
(2012) [11] 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜

0,54 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜
1,14 (4) 

Cetisli (2015) 
[12] 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜
0,5𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑘𝑘𝑘𝑘2  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑃𝑃𝑃𝑃é 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ř𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜: 𝑘𝑘𝑘𝑘1 = 1 + 0,4
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐻𝐻𝐻𝐻

; 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 1,0 
(5) 

Výpočet 
součinitele 

velikosti otvoru 
𝝁𝝁𝝁𝝁𝒐𝒐𝒐𝒐  

𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛
; 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟 …𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢;𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 …𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 
(6) 

3 NAVRŽENÉ VZORKY 

Stěny podrobené této studii byly voleny poměrů stran 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2 a 1 : 2,5 (výška × šířka). Bylo snahou co 
nejblíže simulovat vlastnosti ztužujících výplňových stěn v reálných konstrukcích. Rozměry studovaných prvků 
tedy měly rozměry 3000 × 3000–7500 mm (výška × šířka) a tloušťky 200 a 300 mm. Velikost otvoru byla 
ověřována pro případy plochy otvorů 0 až 50 % plochy stěny, viz Obr. 4. Otvor 0 % představuje plnou stěnu, 
bez otvoru, tedy výchozí tuhost pro učení redukčního součinitele χvd,red. 

Otvor různých velikostí byl v případě stěn s poměrem stran 1:1 čtvercového tvaru, situován ve středu stěny. 
V ostatních případech stěn obdélníkového tvaru byl otvor situován rovněž středu stěny, se zachováním dvouosé 
symetrie geometrie v ploše, stejně jako tomu bylo za experimentu. Svislý rozměr otvoru Hotvor, viz Obr. 4, 
byl pro všechny stěny s poměry stran (1 : 1–2,5) a pro danou velikost otvoru vždy totožný. Výška otvoru je tedy 
např. pro stěnu 3 × 3 m s otvorem 10 %: Hotvor = �32 · 0,1 = 0,95 𝑢𝑢𝑢𝑢. Tato výška je držena pro všechny další 
stěny různých poměrů stran se stejnou velikostí otvoru. Dále, pro stěny obdélníkového tvaru, byl pro dosažení 
požadované plochy otvoru (5–50 %) vždy navyšován vodorovný rozměr Lotvor. Okrajové podmínky modelů, 
materiálové modely a nastavení výpočtového řešiče byly odvozeny z modelů, které sloužily k ověření výsledků 
experimentu. 

Analýza modelů byla provedena pro třídu betonu C30/37, která je běžná pro výrobu prefabrikátů. 
Vyšetřování tuhostí a deformací konstrukce je dle ČSN EN 1992-1-1 [13] obor mezního stavu použitelnosti. 
Z tohoto důvodu plyne použití charakteristických hodnot materiálových parametrů pro nelineární výpočetní 
modely. 

Jednotlivé varianty vyztužení navržených stěn jsou nazvány „VSOx“ (výplňová-stěna-otvor-označení typu 
vyztužení). Čísla 1 až 4 odpovídají číselnému označení jednotlivých variant vyztužení vzorků pro experimenty. 
Navíc je navržen vzorek VSO5, který je kombinací vyztužení vzorků VSO3 a 4. Přehled vyztužených modelů, 
viz Tab. 2 a Obr. 5. 

Vyztužení stěn bylo voleno tak, aby plocha výztuže splňovala minimální požadavky pro železobetonové 
stěny, které předepisuje již zmiňovaná norma [13], tedy stupeň vyztužení 0,002. Ke stanovení vyztužení byl 
zároveň uplatněn čl. 12.1 (4) normy [13]: „U prvků z prostého betonu se předem nevylučují ustanovení pro 
betonářskou výztuž potřebnou na splnění požadavků použitelnosti a/nebo trvanlivosti, ani vyztužení určitých 
částí prvků. Tuto výztuž lze uvažovat při ověření lokálních mezních stavů únosnosti a rovněž pro posouzení 
mezních stavů použitelnosti“. Touto úvahou je stěna vyztužena základní plošnou výztuží, která sama o sobě 
nepostačuje na splnění minimálního stupně vyztužení pro železobetonové stěny (uvažováno je tedy s prostým 
betonem). Dále, pro „ověření lokálních mezních stavů únosnosti a použitelnosti“, tedy po obvodě stěny 
v případě stěn VSO2 a po obvodě včetně míst kolem otvoru pro VSO3, VSO4 a VSO5 je doplněna vázaná 
výztuž pro splnění požadavků minimálního stupně vyztužení. Plošná výztuž (kari sítě) analyzovaných modelů je 
Ø4 a Ø6 pro tloušťku stěny 200, resp. 300 mm s oky 150 × 150 mm. Doplňující vázané výztuže jsou Ø12, viz 
Obr. 5. Lemovací „U“ profily jsou zvoleny stejným průměrem jako kari sítě, tedy Ø4 a Ø6 pro tloušťku stěny 
200, resp. 300 mm. Za těchto předpokladů lze stěnu VSO1 posuzovat jako z prostého betonu a stěny VSO2 až 
VSO5 potom jako železobetonové. Vzhledem k rozměrům stěny byly všechny výztuže uvažovány ve dvou 
vrstvách (1 vrstva výztuže u každého povrchu). 

   
 

 
 

Popsaný postup návrhu vyztužení byl zvolen z důvodů úvahy, že výplně zatížené převážně tlakem byly a jsou 
navrhovány z prostého, či slabě vyztuženého betonu. Dává tedy smysl, že při dodatečném provedení otvoru, 
nemusí být výplň připravena na přenášení vzniklých tahových namáhání, zejména v místech rohů dodatečně 
provedeného otvoru a v rozích po obvodě. Při uvažování předem připravené „spící výztuže“ anebo alternativně 
dodatečně vkládané výztuže lze tyto tahová namáhání efektivně přenést. 

 
 

Obr. 4 Popis rozměrů navržených stěn. Obr. 5 Vyztužení jednotlivých variant stěn. 

Tab. 2 Vyztužení jednotlivých variant vzorků. 

Vzorek Plošná výztuž Vnější obvodová 
lemující výztuž 

Rohová šikmá 
výztuž u otvoru 

Svislá a vodorovná 
výztuž u otvoru 

VSO1 ➀2Ø4-6/150/150 - - - 
VSO2 ➀2Ø4-6/150/150 ➁ 2Ø12  - - 
VSO3 ➀2Ø4-6/150/150 ➁ 2Ø12 ➂ 2Ø12 - 
VSO4 ➀2Ø4-6/150/150 ➁ 2Ø12 - ➃ 2Ø12 
VSO5 ➀2Ø4-6/150/150 ➁ 2Ø12 ➂ 2Ø12 ➃ 2Ø12 

Pozn.:  Plošná výztuž Ø4 je pro stěny tl. 200 mm; Ø5 pro tl. 250 mm; Ø6 pro tl. 300 mm 

4 ODVOZENÍ EKVIVALENTNÍ ŠÍŘKY VZPĚRY 
ZTUŽUJÍCÍ VÝPLŇOVÉ STĚNY S OTVOREM 

Ekvivalentní diagonální vzpěra 

Odvození šířky ekvivalentní diagonální vzpěry je popsáno součinitelem χvd,red, tedy na stejném principu, jako 
to bylo popsáno v kap. 2. Tečnové tuhosti byly odvozeny pro navržené vzorky s poměrem stran 1 : 1 až 1 : 2,5 
s tloušťkami 200 až 300 mm, pro varianty otvorů 5 % – 50 %, viz Obr. 8. Z těchto tuhosti byl odvozen součinitel 
χvd,red který lze použít pro výpočet redukované šířky vzpěry vd,red. Závislosti byly odvozeny pro poměr síly 
k únosnosti výplně F/FR = 0 až 0,75 aby bylo pokryto téměř celé spektrum zatížení, které může výplň přenášet. 
Při vyšším poměru zatížení k únosnosti (tj 75 % a víc) se tuhosti blíží nule a nemá smysl je nadále odvozovat. 
Pro popsání redukčního součinitele všech navržených variant vyztužení lze odvodit jednotný výpočetní vztah 
exponenciálního tvaru, viz (7). K němu jsou odvozeny konstanty kvd1 a kvd2, díky kterým je rozlišen výsledný 
průběh součinitele χvd,red pro jednotlivé typy analyzovaných, různě vyztužených stěn (VSO1 až VSO5). 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑒𝑒𝑒𝑒−�
𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑1

�
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑2

; 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 0 < 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 ≤ 0,5 
(7) 

kde χvd,red součinitel redukce šířky ekvivalentní vzpěry ztužující výplňové stěny s otvorem; μo je poměr velikosti 
otvoru ku velikosti plochy plné stěny bez otvoru; e je eulerovo číslo a kvd1 a kvd2 jsou konstanty pro zohlednění 
vyztužení stěny a jejího stavu zatížení, viz Tab. 3. 

Konstanty jsou odvozeny pro jednotlivé vyztužené varianty a jejich zatíženosti F/FR. Průběhy redukčního 
součinitele jsou odvozeny proložením křivky funkce dílčími body, reprezentující tuhost stěny za dané velikosti 
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otvoru a zatíženosti. Dílčí grafy s proloženými funkcemi nejsou zde prezentovány z důvodu omezené délky této 
publikace. Redukční součinitele tuhosti pro vzorek VSO1, který představuje variantu prostého, popř. slabě 
vyztuženého betonu, je odvozen pouze do jeho poměru zatíženosti F/FR ≤ 0,25. To je z důvodu omezené 
duktility prvků z prostého betonu a taky, že při vzniku prvních trhlin není, nebo je v malém množství přítomna 
výztuž která by přebrala vzniklá tahová namáhání. Pro ostatní vyztužené vzorky VSO2 až VSO5 se redukční 
součinitel podařilo odvodit až do poměru F/FR = 0,75, s postupným klesáním součinitele χvd,red se vzrůstajícím 
zatížením. Jednotlivé průběhy jsou zobrazené na Obr. 6 s porovnáním se současnou literaturou. 

 

Tab. 3 Odvozené konstanty pro výpočet redukce ekvivalentní šířky vzpěry. 

F/FR VSO1 VSO2 VSO3 VSO4 VSO5 

Navržená konstanta kvd1; kvd2 

0 0,272 1,453 0,272 1,453 0,272 1,453 0,272 1,453 0,272 1,453 
0,1 0,272 1,453 0,272 1,453 0,272 1,453 0,272 1,453 0,272 1,453 

0,25 - - 0,272 1,453 0,219 1,366 0,203 1,366 0,211 1,366 
0,5 - - 0,118 1,100 0,130 0,062 0,113 1,100 0,128 1,100 

0,75 - - 0,047 0,800 1,100 0,800 0,055 0,800 0,075 0,800 
 

 

Obr. 6 Porovnání navržených vztahů redukčního součinitele χvd,red  s dostupnou literaturou. 
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Únosnost 

Klíčovým parametrem pro návrh výplně otvorem s ohledem na její stav zatíženosti je znalost její únosnosti. 
Únosnosti výplní jsou určeny rovněž na základě numerických nelineárních modelů. Zajištění použití redukčního 
součinitele χvd,red v lineárně pružném oboru pro výpočet ekvivalentních vzpěr stěn VSO1 z důvodu omezené 
duktility je ošetřeno výlučným použitím vypočítaných vzpěr pouze pro poměry do F/FR ≤ 0,1. 

V dostupné literatuře není dosud popsáno stanovení únosnosti betonových výplní s otvorem. Jako řešení 
se nabízí použití obdobného redukčního součinitele pro únosnost s označením χFR,red. Součinitel bude sloužit 
k výpočtu únosnosti výplně s otvorem FR,d,red na základě únosnosti plné výplně bez otvoru FR,d. Tu je možno 
stanovit dle některého ze vztahů, které nabízí odborná literatura, např [6]. Rovnice pro redukci únosnosti potom 
má tvar (8). Hodnotu únosnosti výplně bez otvoru FR,d je nutno v prvé řadě stanovit pro charakteristickou 
pevnost betonu, která má návaznost na stanovení velikosti ekvivalentní vzpěry, tím bude výplň posouzena 
z hlediska mezního stavu použitelnosti. 

Pro posouzení mezního stavu únosnosti výplně s otvorem je nutno znovu vypočítat únosnost výplně bez 
otvoru, avšak s návrhovou pevností betonu. Poté je možno použít znovu redukční součinitel χFR,red pro vyjádření 
únosnosti výplně s otvorem. Tímto postupem je pokryta bezpečnost návrhu, protože návrhová pevnost betonu se 
získá vydělením charakteristické hodnoty pevnosti dílčím součinitelem bezpečnosti γc = 1,5, kdežto dílčí 
součinitel bezpečnosti pro ocel je γs = 1,15 a do výpočtu nebude nijak zaveden. Oba součinitele bezpečnosti platí 
obecně pro Eurokód, součinitel bezpečnosti pro beton bude tak vždy rozhodující. 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜒𝜒𝜒𝜒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 · 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑑𝑑𝑑𝑑 (8) 

kde FR,d,red je únosnost ztužující výplňové stěny s otvorem; χFR,red je součinitel redukce únosnosti ztužující 
výplňové stěny s otvorem; FR,d je únosnost ztužující výplňové stěny bez otvoru. 

Samotný redukční součinitel lze, jako v případě tuhosti, popsat funkcí exponenciálního tvaru, dle (9). 
Navržená konstanta kF1 posouvá graf ve svislém směru, únosnost tak není samotnou funkcí nijak omezena. 
Zbytková únosnost bude vždy o hodnotě (1 - kF1) násobku únosnosti plné výplně bez otvoru. Z tohoto důvodu je 
omezena platnost výpočetního vztahu do 50 % plochy otvoru (maximální velikost otvoru, která byla 
analyzována numerickými modely), aby se předešlo nereálným únosnostem pro výplně s většími otvory. 
Průběhy součinitele χFR,red jsou vyobrazeny na Obr. 7. 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐹𝐹𝐹𝐹1) + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐹𝐹𝐹𝐹1𝑒𝑒𝑒𝑒
−� 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝐹𝐹𝐹𝐹2

�
𝑘𝑘𝑘𝑘𝐹𝐹𝐹𝐹3

; 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 0 < 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 ≤ 0,5 
(9) 

kde χFR,red je součinitel redukce únosnosti ztužující výplňové stěny s otvorem; μo je poměr velikosti otvoru 
ku velikosti plochy plné stěny bez otvoru; e je eulerovo číslo a kF1, kF2 a kF3 jsou konstanty pro zohlednění 
vyztužení stěny, viz Tab. 4. 

 

Tab. 4 Odvozené konstanty pro výpočet redukce únosnosti. 

Navržená 
konstanta VSO1 VSO2 VSO3 VSO4 VSO5 

kF1 0,970 0,940 0,920 0,900 0,880 
kF2 0,133 0,173 0,238 0,249 0,286 
kF3 1,591 1,509 2,100 2,400 3,000 
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Obr. 7 Porovnání navržených vztahů redukčního 
součinitele χFR,red. 

Obr. 8 Mechanismus porušení (stěna 3 × 3 × 0,3, 
otvor 25 %). 

5 DISKUZE 

Pro ověření navržených výpočetních vztahů byla šířka vzpěry vyplívající z numerických modelů vypočtena 
na základě tuhosti zjištěné z numerické analýzy pro stěny s otvorem dle (10). Srovnání výplní s otvorem 
je provedeno pro třídy betonu C30/37, pro charakteristické materiálové parametry betonu. Obr. 9 znázorňuje 
srovnání šířky vzpěry mezi jednotlivými literaturami a navržených výpočetních vztahů vůči výsledkům 
z numerické analýzy formou krabicových grafů. 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣

 
(10) 

kde vd,red je ekvivalentní šířka ztužující výplňové stěny s otvorem; Kt je tečnová tuhost ve směru diagonály 
zjištěná numerickou analýzou; d je délka ekvivalentní diagonální vzpěry; Ev je modul pružnosti výplně a tv je 
tloušťka výplně. 

Dále je uvedeno srovnání výsledků pro nezatížené a počátečně zatížené výplně s otvorem (pro F/FR = 0 
a 0,1), viz Obr. 9. Z dosavadních vztahů je velmi dobrá korelace výsledků od autorů Mondala 
a Jaina   numerickými modely, který však nedefinuje šířku vzpěry nad velikost otvoru 38 %, outliery těchto dat 
jsou potom na hodnotě „0“. Dobrou shodu popisuje i vztah od Asterise a kol. Horší shody potom dává vztah od 
Al-Chaara a kol. a Cetisliho. Navržený výpočetní vztah, má velmi dobrou shodu s výsledky numerické analýzy, 
avšak je zatížen 14 % chybou kvůli výpočtu šířky vzpěry výplně bez otvoru dle Stafforda-Smithe a Cartera. 

Nemá smysl porovnávat navržené výpočetní vztahy s dostupnou literaturou ve vyšších úrovních zatížení, 
protože stávající vztahy nepokrývají spektrum zatížení nad F/FR ≥ 0,25. 

Pro modelování ztužujících výplňových stěn se místo prutové vzpěry nabízí i varianta stěnového modelu 
přímo v globálním modelu konstrukce. Složitost v tomto řešení je skryta v definování okrajových podmínek na 
styku stěnového elementu a prutové ohraničující konstrukce. Zde je třeba zohlednit vliv velikosti kontaktních 
ploch na styku stěny a ohraničující rámové konstrukce na velikosti efektivní plochy přenosu zatížení – šířky 
vzpěry. 

Tato problematika okrajových podmínek je však vyřešena již v definici prutové vzpěry ztužující výplňové 
stěny bez otvoru, a v globálním modelu konstrukce je již netřeba zohledňovat. 
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Obr. 7 Porovnání navržených vztahů redukčního 
součinitele χFR,red. 

Obr. 8 Mechanismus porušení (stěna 3 × 3 × 0,3, 
otvor 25 %). 

5 DISKUZE 

Pro ověření navržených výpočetních vztahů byla šířka vzpěry vyplívající z numerických modelů vypočtena 
na základě tuhosti zjištěné z numerické analýzy pro stěny s otvorem dle (10). Srovnání výplní s otvorem 
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srovnání šířky vzpěry mezi jednotlivými literaturami a navržených výpočetních vztahů vůči výsledkům 
z numerické analýzy formou krabicových grafů. 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣

 
(10) 
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Obr. 9 Srovnání ekvivalentní redukované šířky vzpěry výplně s otvorem (vd,red) mezi výpočetními vztahy (vd 
dle Stafford-Smith a Carter 1969) a numerickou analýzou – Atena (VSO vše; F/FR = 0; 0,1). 

6 ZÁVĚR 

Na základě provedených experimentů byla provedena numerická analýza výpočetních modelů představujících 
ztužující výplňové stěny s otvorem s různými typy vyztužení. Na základě těchto modelů byla odvozena 
idealizovaná prutová diagonální vzpěra představující tento konstrukční prvek. 

Pro výpočet byly odvozeny redukční součinitele, které sníží šířku ekvivalentní vzpěry a únosnost výplně 
na základě vyztužení, velikosti otvoru a úrovně zatížení. 

V poslední řadě byly navržené výpočetní vztahy porovnány s dostupnou literaturou. 
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I PRIEREZU S RÔZNYMI STUPŇAMI VYSTUŽENIA 
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Abstrakt 
Parametrická štúdia sa zaoberá šmykovou odolnosťou predpätého nosníka so súdržnými lanami a je súčasťou 
pripravovaného experimentálneho programu. Zameriava sa hlavne na zmenu úrovne predpätia a zmenu stupňa 
vystuženia prierezu šmykovou výstužou. Analyzovaný nosník je navrhnutý I prierezu typu DPS VP I/10 
s celkovou dĺžkou 7,0 m a výškou 0,6 m. Štandardizované vystuženie prierezu nosníka používaného v praxi 
je doplnené pozdĺžnou výstužou. Na stanovenie šmykovej odolnosti nosníka boli použité rôzne návrhové postupy. 

Klíčová slova 
Predpätý nosník, šmyková odolnosť, I-prierez, súdržné laná 

Abstract 
The parametric study deals with the shear resistance of a prestressed beam with bonded tendons and is part 
of the upcoming experimental program. It mainly focuses on different prestress level and varying degree of shear 
reinforcement. The analysed beam is designed with I cross-section of type DPS VP I/10. A total length of a beam 
is 7,0 m and a height of 0,6 m. The standardized reinforcement of the cross-section used in practice is supplemented 
by longitudinal bars. Different design approaches were used to determine the shear resistance of the beam. 

Keywords 
Prestressed beam, shear resistance, I cross section, bonded tendons 

1 ÚVOD 

Na území Slovenskej Republiky sa nachádza 8266 cestných mostov [1]. Z toho 1706 mostov je vyhotovených 
ako prefabrikované predpäté betónové mosty a 383 mostov je vyhotovených ako monolitické predpäté betónové 
mosty. S pribúdajúcim vekom mostov dochádza k degradácii materiálov a znižovaniu ich šmykovej a ohybovej 
odolnosti. Šmykovej odolnosti sa dlhodobo venuje viacero týmov po celom svete. Výzkumný tým z talianska 
sledoval dlhodobý vplyv morského prostredia na odolnosť predpätých betónových nosníkov [2], [3]. V nemecku 
je experimentálny program zameraní na šmykovú odolnosť spojitých predpätých nosníkov externými káblami [4], 
neskôr v roku 2020 bol rozšírený rozsiahlym experimentom únavovej odolnosti predpätých betónových nosníkov 
s prierezom tvaru I [5] a tvaru T [6]. Komplikované spolupôsobenie  predpätého betónu, betonárskej výstuže 
a predpínacích prvkov je intenzívne skúmanou oblasťou vzhľadom na aktuálne prebiehajúci vývoj novej generácie 
Eurokódov [7]. Pripravovaný pilotný experiment dvoch predpätých nosníkov a následne hlavný experiment 
šiestich predpätých nosníkov prinesie rozšírenie databázy výsledkov a overenie spoľahlivosti výpočtových 
modelov. Tvar nosníkov a statická schéma pripravovaného experimentu je zobrazená na Obr. 1. Článok sa venuje 
návrhu experimentálnych vzoriek  predpätých betónových nosníkov s I prierezom typu DPS VP I/10 podľa 
aktuálne platného návrhového postupu Eurokódu 2 [8]. Nosníky typu DPS VP I/10 sú aktuálne používané 
v mostnom staviteľstve.  
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Obr. 1 Tvar experimentálnej vzorky a statická schéma. 

2 METODOLÓGIA 

Stanovenie šmykovej odolnosti 

Aktuálne platný Eurokód 2 stanovuje šmykovú odolnosť prvkov bez šmykovej výstuže vzťahom (1): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐 =  [𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ (100 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
1
3 + 𝑘𝑘𝑘𝑘1 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐] ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 (1) 

kde CRd,c = 0,15 / γc je empirický súčiniteľ, γc = 1,5 je bezpečnostný súčiniteľ, k = 1 + �200
𝑅𝑅𝑅𝑅

  ≤ 2,0 je parameter výšky 

prierezu, d je účinná výška prierezu, bw najmenšia šírka ťahanej oblasti prierezu, σcp = NEd/Ac je normálové napätie 
od osovej sily (tlak +), ρl = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤∙𝑅𝑅𝑅𝑅
 ≤ 0,02 je stupeň vystuženia pozdĺžnou výstužou riadne zakotvenou za posudzovaný 

rez a fck je charakteristická hodnota valcovej pevnosti betónu. 
Návrhovú šmykovú odolnosť predpätých prvkov s absenciou šmykovej výstuže, při dodržaní podmienky 

aby maximálna návrhová hodnota hlavného napätia v ťahu σ1d,max bola menšia alebo rovná ťahovej pevnosti betónu 
fctd, podľa vzťahu (2): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐼𝐼𝐼𝐼 ⋅ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑆𝑆𝑆𝑆

⋅ �(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅)2 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙 ⋅ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 (2) 

kde bw je šírka prierezu v ťažisku prvku, I je moment zotrvačnosti prierezu, S je statický moment prierezu 
nad ťažiskovou osou, fctd = fctk0,05 je návrhová hodnota pevnosti betónu v centrickom ťahu, , σcp = NEd / Ac 
je normálové napätie od osovej sily (tlak +), αl = ap / lpt2 a ap  je vzdialenosť od začiatku vnášania predpínacej sily 
do prvku po kritický rez - platí len pre vopred predpäté prvky a lpt2 = 1,2 lpt, kde lpt je dĺžka potrebná na vnesenie 
predpätia do prvku. 

Pre prvky vystužené šmykovou výstužou umiestnenou kolmo na neutrálnu os (α = 90 °) sa šmyková odolnosť 
prvku vyjadruje vzťahom(3): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠

∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (3) 

kde Asw je prierezová plocha šmykovej výstuže, fywd = fywk / γs  je návrhová hodnota medze klzu šmykovej výstuže, 
s je vzdialenosť strmeňov, θ je sklon tlakovej diagonály, z je rameno vnútorných síl. 

Norma uvádza rozsah sklonu tlakovej diagonály θ od 22 ° po 45 °. Při predpätých prvkoch je odporúčaný sklon 
v rozmedzí 30 ° až 36 °. 

Pri návrhu šmykovej výstuže s použitím priehradového modelu sa šmyková sila Ved rozkladá do sily v tlakovej 
diagonále Fcwd a horizontálnej sily Hed, čím vznikajú vnútorné sily prenášané betónom v tlakovej diagonále. 
Maximálna šmyková odolnosť prvku z hľadiska porušenia tlakovej diagonály VRd,max sa vyjadruje vzťahom (4):  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝜈𝜈𝜈𝜈1 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)−1 (4) 

kde αcw je uhol ktorý, zviera šmyková výstuž s horizontálnou osou prvku a υ1 je redukčný súčiniteľ zohľadňujúci 
interakciu napätí v tlakových diagonálach. 

 Experimentálna vzorka 

Celková dĺžka vzorky je 7,0 m a efektívne rozpätie nosníka pri experimente je navrhnuté na 4,9 m. Takéto 
umiestnenie podpier dovoľuje použiť jednu experimentálnu vzorku na dve skúšky. Výška nosníka je 600 mm 
a šírka 600 mm. Vzdialenosť pôsobiacej sily F je 1600 mm od osi podpery pre zabezpečenie roznosu aplikovanej 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐 =  [𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ (100 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
1
3 + 𝑘𝑘𝑘𝑘1 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐] ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 (1) 

kde CRd,c = 0,15 / γc je empirický súčiniteľ, γc = 1,5 je bezpečnostný súčiniteľ, k = 1 + �200
𝑅𝑅𝑅𝑅

  ≤ 2,0 je parameter výšky 

prierezu, d je účinná výška prierezu, bw najmenšia šírka ťahanej oblasti prierezu, σcp = NEd/Ac je normálové napätie 
od osovej sily (tlak +), ρl = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤∙𝑅𝑅𝑅𝑅
 ≤ 0,02 je stupeň vystuženia pozdĺžnou výstužou riadne zakotvenou za posudzovaný 

rez a fck je charakteristická hodnota valcovej pevnosti betónu. 
Návrhovú šmykovú odolnosť predpätých prvkov s absenciou šmykovej výstuže, při dodržaní podmienky 

aby maximálna návrhová hodnota hlavného napätia v ťahu σ1d,max bola menšia alebo rovná ťahovej pevnosti betónu 
fctd, podľa vzťahu (2): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐼𝐼𝐼𝐼 ⋅ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑆𝑆𝑆𝑆

⋅ �(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅)2 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙 ⋅ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 (2) 

kde bw je šírka prierezu v ťažisku prvku, I je moment zotrvačnosti prierezu, S je statický moment prierezu 
nad ťažiskovou osou, fctd = fctk0,05 je návrhová hodnota pevnosti betónu v centrickom ťahu, , σcp = NEd / Ac 
je normálové napätie od osovej sily (tlak +), αl = ap / lpt2 a ap  je vzdialenosť od začiatku vnášania predpínacej sily 
do prvku po kritický rez - platí len pre vopred predpäté prvky a lpt2 = 1,2 lpt, kde lpt je dĺžka potrebná na vnesenie 
predpätia do prvku. 

Pre prvky vystužené šmykovou výstužou umiestnenou kolmo na neutrálnu os (α = 90 °) sa šmyková odolnosť 
prvku vyjadruje vzťahom(3): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠

∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (3) 

kde Asw je prierezová plocha šmykovej výstuže, fywd = fywk / γs  je návrhová hodnota medze klzu šmykovej výstuže, 
s je vzdialenosť strmeňov, θ je sklon tlakovej diagonály, z je rameno vnútorných síl. 

Norma uvádza rozsah sklonu tlakovej diagonály θ od 22 ° po 45 °. Při predpätých prvkoch je odporúčaný sklon 
v rozmedzí 30 ° až 36 °. 

Pri návrhu šmykovej výstuže s použitím priehradového modelu sa šmyková sila Ved rozkladá do sily v tlakovej 
diagonále Fcwd a horizontálnej sily Hed, čím vznikajú vnútorné sily prenášané betónom v tlakovej diagonále. 
Maximálna šmyková odolnosť prvku z hľadiska porušenia tlakovej diagonály VRd,max sa vyjadruje vzťahom (4):  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝜈𝜈𝜈𝜈1 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)−1 (4) 

kde αcw je uhol ktorý, zviera šmyková výstuž s horizontálnou osou prvku a υ1 je redukčný súčiniteľ zohľadňujúci 
interakciu napätí v tlakových diagonálach. 

 Experimentálna vzorka 

Celková dĺžka vzorky je 7,0 m a efektívne rozpätie nosníka pri experimente je navrhnuté na 4,9 m. Takéto 
umiestnenie podpier dovoľuje použiť jednu experimentálnu vzorku na dve skúšky. Výška nosníka je 600 mm 
a šírka 600 mm. Vzdialenosť pôsobiacej sily F je 1600 mm od osi podpery pre zabezpečenie roznosu aplikovanej 

   
 

 
 

sily do podpier v pomere 70 % / 30 % a predstavuje trojnásobok efektívnej výšky prierezu d = 547 mm. V štúdii 
sa uvažovalo s dvomi triedami betónu a to s betónom triedy C 35/45 a betónom triedy C 45/55 – s označením 
XC2, XF1 (SK) – Cl 0,1 – Dmax 16 – S3. 

Vystuženie prierezu je tvorené pozdĺžnou betonárskou výstužou priemeru 20 mm v počte 6 ks pri spodnom 
povrchu a pozdĺžnou výstužou priemeru 10 mm v počte 6 ks pri hornom povrchu. V priereze sa tiež nachádza 
konštrukčná pozdĺžna výstuž priemeru 10 mm. Trieda betonárskej výstuže je B 500 B. 

Predpätie prierezu zabezpečuje 10 predpínacích lán priemeru 15,7 mm s nízkou relaxáciou typ LSA. 
Při hornom povrchu sú umiestnené 2 laná a 8 lán je umiestnených pri spodnom povrchu. Výsledné napätie v lanách 
je stanovené na 1300 MPa. V štúdii sa uvažovali nasledovné úrovne predpätia: 100% predpätie 
(1300 MPa * 10 lán), 50% predpätie (650MPa * 10 lán) a takmer 0% predpätie ( 5 MPa *10 lán). Plné 100% 
predpätie vyvoláva v priereze napätostný stav identický s napätostným stavom nosníkov používaných v praxi 
a 50% a 0% úroveň predpätia simuluje úbytok predpínacej sily v prierezoch existujúcich mostov. 

Šmyková výstuž je tvorená dvojstrižnými strmeňmi a to vo dvoch stupňoch . Prvý predstavuje minimálny 
stupeň vystuženia vzhľadom na požiadavky normy a je tvorený strmeňmi priemeru 6 mm s roztečou 300 mm. Prvý 
stupeň vystuženia šmykovou výstužou má hodnotu ρswmin = 0,105 %. Druhý stupeň vystuženia je tvorený strmeňmi 
priemeru 8 mm s roztečou 125 mm. Druhý stupeň vystuženia šmykovou výstužou má hodnotu ρsw125 = 0,447 %. 
Druhý stupeň vystuženia spĺňa požiadavku, aby bola šmyková odolnosť s betonárskou výstužou VRds (3) vačšia 
ako šmyková odolnosť betónového prierezu VRd,c (2).  Pre zabezpečenie zlyhania vzorky v požadovaných rezoch 
je oblasť  v strede dĺžky nosníka vystužená zhustenou šmykovou výstužou vo forme strmeňov priemeru 10 mm 
s roztečou 100 mm. Statická schéma nosníka jeho vystuženie a geometria prierezu sú zobrazené na Obr. 2. 
Prierezové charakteristiky betónového prierezu sú uvedené v Tab. 1 a ideálneho prierezu v Tab. 2. Navrhované 
intenzity predpätia sú uvedené v Tab. 3 a materiálové vlastnosti použitých materiálov sú v Tab. 4. 

 

   

Obr. 2 Vystuženie a statická schéma nosníka. 

 
Stupeň vystuženia prierezu pozdĺžnou výstužou ρl = 1,8 % vypočítaný podľa vzťahu (5): 

𝜌𝜌𝜌𝜌l =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  +  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
= 1,8% (5) 

kde Apcelk je celková plocha predpínacej výstuže v priereze, Ascelk je celková plocha betonárskej výstuže v priereze 
a Ac je plocha betónového prierezu. 

Napätia v priereze s uvažovanou kombináciou vlastnej tiaže a predpätia sú počítané pre prierez v strede 
efektívneho rozpätia nosníka. Napätostný stav prierezu bol stanovený podľa vzťahov (6), (7) s použitím 
materiálových vlastností pre betón C 35/45 / C 45/55. Tlakové napätie v praxi dosahuje pri hornom povrchu 
hodnoty σih, g1PRAX = 5 MPa a pri spodnom povrchu hodnoty σid, g1PRAX = 15 MPa. 
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𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ,𝑔𝑔𝑔𝑔1 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖

+
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ

+
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ
= −3,314 / −3,297  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (6) 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑔𝑔𝑔𝑔1 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖

+
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅

+
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅
=  −12,944 / −13,062 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (7) 

 
kde Mg1kmax je maximálny ohybový moment od vlastnej tiaže prvku, Pmax je celková predpínacia sila pri plnom 
predpätí, epi je excentricita predpínacích prvkov v ideálnom priereze, Ac je plocha betónového prierezu, 
Wid je kvadratický moment dolnej časti ideálneho prierezu a Wih je kvadratický moment hornej časti ideálneho 
prierezu. 

Tab. 1 Prierezové charakteristiky - betónový prierez. 

NOSNÍK DPS VP I/10 – 600 mm 

Plocha prierezu Ac 0,20915 m2 
Statický moment Sc 0,0662623 m3 

Moment zotrvačnosti Iyc 8,6133⸱10-3 m4 
Kvadratický moment - horný Wch  2,7170⸱10-2 m3 
Kvadratický moment - dolný Wcd 3,04325⸱10-2 m3 

 

Tab. 2 Prierezové charakteristiky - ideálny prierez. 

NOSNÍK DPS VP I/10 – 600 mm 

  C 35/45 C 45/55  
Plocha prierezu Ai 0,227 0,226 m2 

Statický moment Si 0,0746513 0,0740979 m3 
Moment zotrvačnosti Ii 9,3386⸱10-3 9,2939⸱10-3 m4 

Kvadratický moment - horný Wih 2,8379⸱10-2 2,8304⸱10-2 m3 
Kvadratický moment - dolný Wid 3,4469⸱10-2 3,4214⸱10-2 m3 

 

Tab. 3 Predpätie prvku. 

Úroveň 
 (%) 

Napätie 
(MPa) 

Počet lán 
(ks) 

Predpínacia sila 
(kN) 

   V 1 lane Spolu ( Pmax) 
100 % 1300 10 195,00        1950,00 
50 % 650 10  97,50          975,00 
0 % 5 10    0,75              7,50 

 

Tab. 4 Materiálové vlastnosti. 

Betón Betonárska oceľ Predpínacia oceľ 

  C 35/45 C 45/55       
fck [MPa] 35 45 fyk [MPa] 500 Φp [mm] 15,7 
fcm [MPa] 43 53 fym [MPa] 550 fpk [MPa] 1860 
fctm [MPa] 3,2 3,8 fyt [MPa] 650 fp01k [MPa] 1640 
Ecm [GPa] 34 36 Es [GPa] 200 Ep [GPa] 195 

 

Parametrická analýza 

Parametrická analýza porovnáva odolnosti prierezu predpätého nosníka s rôznymi stupňami vystuženia 
a predpätia. Pre stanovenie jednotlivých odolností prierezu boli použité vzťahy (1), (2) a (3), ktoré boli 
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𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ,𝑔𝑔𝑔𝑔1 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖

+
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ

+
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ
= −3,314 / −3,297  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (6) 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑔𝑔𝑔𝑔1 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖

+
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅

+
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅
=  −12,944 / −13,062 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (7) 

 
kde Mg1kmax je maximálny ohybový moment od vlastnej tiaže prvku, Pmax je celková predpínacia sila pri plnom 
predpätí, epi je excentricita predpínacích prvkov v ideálnom priereze, Ac je plocha betónového prierezu, 
Wid je kvadratický moment dolnej časti ideálneho prierezu a Wih je kvadratický moment hornej časti ideálneho 
prierezu. 

Tab. 1 Prierezové charakteristiky - betónový prierez. 

NOSNÍK DPS VP I/10 – 600 mm 

Plocha prierezu Ac 0,20915 m2 
Statický moment Sc 0,0662623 m3 

Moment zotrvačnosti Iyc 8,6133⸱10-3 m4 
Kvadratický moment - horný Wch  2,7170⸱10-2 m3 
Kvadratický moment - dolný Wcd 3,04325⸱10-2 m3 

 

Tab. 2 Prierezové charakteristiky - ideálny prierez. 

NOSNÍK DPS VP I/10 – 600 mm 

  C 35/45 C 45/55  
Plocha prierezu Ai 0,227 0,226 m2 

Statický moment Si 0,0746513 0,0740979 m3 
Moment zotrvačnosti Ii 9,3386⸱10-3 9,2939⸱10-3 m4 

Kvadratický moment - horný Wih 2,8379⸱10-2 2,8304⸱10-2 m3 
Kvadratický moment - dolný Wid 3,4469⸱10-2 3,4214⸱10-2 m3 

 

Tab. 3 Predpätie prvku. 

Úroveň 
 (%) 

Napätie 
(MPa) 

Počet lán 
(ks) 

Predpínacia sila 
(kN) 

   V 1 lane Spolu ( Pmax) 
100 % 1300 10 195,00        1950,00 
50 % 650 10  97,50          975,00 
0 % 5 10    0,75              7,50 

 

Tab. 4 Materiálové vlastnosti. 

Betón Betonárska oceľ Predpínacia oceľ 

  C 35/45 C 45/55       
fck [MPa] 35 45 fyk [MPa] 500 Φp [mm] 15,7 
fcm [MPa] 43 53 fym [MPa] 550 fpk [MPa] 1860 
fctm [MPa] 3,2 3,8 fyt [MPa] 650 fp01k [MPa] 1640 
Ecm [GPa] 34 36 Es [GPa] 200 Ep [GPa] 195 

 

Parametrická analýza 

Parametrická analýza porovnáva odolnosti prierezu predpätého nosníka s rôznymi stupňami vystuženia 
a predpätia. Pre stanovenie jednotlivých odolností prierezu boli použité vzťahy (1), (2) a (3), ktoré boli 

   
 

 
 

modifikované do vzťahov (8), (9), (10). Modifikácia vzťahov vychádza z potreby zabezpečenia dostatočnej 
rezervy medzi ohybovou a šmykovou odolnosťou prierezu. Pre stanovenie šmykovej odolnosti prierezu boli 
použité stredné hodnoty materiálových vlastností a pri ohybovej odolnosti boli použité charakteristické hodnoty 
materiálových vlastností. 

Šmyková odolnosť prvku bola vyjadrená modifikovaním vzťahov nasledovne: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  [𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ (100 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚)
1
3 + 𝑘𝑘𝑘𝑘1 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐] ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 (8) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐼𝐼𝐼𝐼 ⋅ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑆𝑆𝑆𝑆

⋅ �(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚)2 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙 ⋅ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 (9) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠

∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (10) 

kde fcm je stredná odolnosť betónu v tlaku, fctm je stredná odolnosti betónu v ťahu, fyt je pevnosť ocele v ťahu. 

3 VÝSLEDKY 

Šmykové a ohybové odolnosti nosníkov so stupňom vystuženia šmykovou výstužou ρswmin = 0,105 % sú uvedené 
v Tab. 5 nosníkov so stupňom vystuženia šmykovou výstužou ρsw125 = 0,447 % sú uvedené v tabuľke Tab. 6. 
V grafoch sú uvedené šmykové a ohybové odolnosti reprezentované prostredníctvom maximálnej sily F.  

Na Obr. 3 sú reprezentované maximálne sily F pre nosník s ρswmin = 0,105 % a Na Obr. 4 sú reprezentované 
maximálne sily F pre nosník s ρsw125 = 0,447 %. 

Tab. 5 Odolnosti prierezu ρswmin = 0,105 %. 

ρswmin = 0,105 % – ϕ 6 mm / 300 mm 

Predpätie VRsTR F VRcTC F VRcEC2 F MR F 
(%) (MPa) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kN) 

C 45/55 
100 % 1300 142,1 211,1 509,8 757,0 266,9 396,3 1448,9 1344,6 
50 % 650 144,8 215,0 463,4 688,1 198,0 294,1 1461,0 1355,9 
0 % 5 145,4 215,9 324,8 482,3 134,5 199,7 1464,0 1358,6 

C35/45 
100 % 1300 128,8 191,3 429,3 637,4 258,2 383,4 1393,3 1293,0 
50 % 650 133,9 198,8 409,9 608,6 189,3 28,1 1417,3 1315,3 
0 % 5 140,1 208,0 275,7 409,4 125,8 186,8 1333,0 1237,1 

 

Tab. 6 Odolnosti prierezu ρsw125 = 0,447 %. 

ρsw125 = 0,447 %  – ϕ 8 mm / 125 mm 

Predpätie VRsTR F VRcTC F VRcEC2 F MR F 
(%) (MPa) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kN) 

C 45/55  
100 % 1300 606,5 900,5 509,8 757,0 266,9 396,3 1448,9 1344,6 
50 % 650 617,7 917,2 463,4 688,1 198,0 294,1 1461,0 1355,9 
0 % 5 620,3 921,1 324,8 482,3 134,5 199,7 1464,0 1358,6 

C 35/45 
100 % 1300 549,6 816,1 429,3 575,9 258,2 346,4 1393,3 1293,0 
50 % 650 571,1 848,1 409,9 608,6 189,3 281,1 1417,3 1315,3 
0 % 5 599,3 889,9 275,7 409,4 125,8 186,8 1326,0 1230,7 
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Obr. 3 Ohybová a šmyková odolnosť nosníka s ρswmin = 0,105 %. 

 

 

Obr. 4 Ohybová a šmyková odolnosť nosníka s ρsw125 = 0,477 %. 

 
kde Fmax V 45/55 je maximálna sila F pri porušení šmykom na vzorke s betónom C45/55, Fmax M 45/55 je maximálna 
sila F pri porušení ohybom na vzorke s betónom C45/55, Fmax V 35/45 je maximálna sila F pri porušení šmykom 
na vzorke s betónom C35/45, Fmax M 45/55 je maximálna sila F pri porušení ohybom na vzorke s betónom C35/45. 

4 DISKUSIA 

Aktuálne pripravovaný pilotný experiment obsahuje 2 nosníky. Obidva nosníky budú predpäté na 100% úroveň 
(1300 MPa * 10 lán), jeden nosník bude vystužený šmykovou výstužou ρswmin a druhý nosník bude vystužený 
šmykovou výstužou  ρsw125. Následne budú vyrobené minimálne ďalšie 4 nosníky.  A to 2 nosníky s 50% predpätím 
a stupňom vystuženia šmykovou výstužou ρswmin, ρsw125. A 2 nosníky s 0% predpätím a stupňom vystuženia 
šmykovou výstužou ρswmin, ρsw125. V diskusii ostáva ešte stupeň vystuženia ρsw175 = 0,319 %, čo predstavuje 
dvojstrižné strmene s priemerom 8 mm a roztečou 175 mm . Pri tomto stupni vystuženia šmykovou výstužou 
je šmyková odolnosť betónu rovnaká ako šmyková odolnosť betonárskej výstuže. Experimentálny výskum 
aj na takýchto vzorkách by  ukázal, čo sa deje na rozhraní keď sú odolnosti betónovej časti a výstuže identické. 

Podobné experimenty pracujú s prierezmi, ktorých predpätie je realizované externe alebo formou nesúdržných 
lán, experiment je preto navrhnutý so súdržnými lanami pre rozšírenie databázy. 
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5 ZÁVER 

Parametrická analýza preukazuje, že navrhnuté vzorky majú dostatočnú rezervu medzi ohybovou a šmykovou 
odolnosťou a sú vhodné na experimentálne testovanie. Parametrická analýza sa doplní nelineárnymi analýzami 
a výpočtami podľa dostupných výpočtových modelov ako ModelCode, americká norma ACI prípadne iné 
odvodené prístupy. 
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Abstrakt 
Tento článok sa zaoberá experimentálnou štúdiou ohybového a šmykového správania nosníkov z betónu 
obsahujúce recyklované kamenivo vystužené dvoma typmi pozdĺžnej nosnej výstuže. Faktor spoľahlivosti sa 
znížil iba mierne. Pre betón s recyklovaným betónovým kamenivom to je 3 % pre EC2 a 5 % pre prEC2. Pre betón 
s recyklovaný, tehlovým kamenivom to je 13 % pre EC2 a 14 % pre prEC2. 

Znížený modul pružnosti neovplyvňuje výsledný priehyb. Koeficient variácie pre nosníky vystužené 
GFRP výstužou je 6,98 % pre nosníky s 10 mm výstužou a 9,40 % pre nosníky s výstužou 16 mm. Koeficient 
variácie pre nosníky vystužené oceľovou výstužou priemeru 10 mm je 16,79 % a nosníky vystužené výstužou 
priemeru 16 mm 9,87 %. 

Klíčová slova 
Betón z recyklovaného kameniva, nosník, šmyk, ohyb, priehyb 

Abstract 
This paper is regarding the experimental study of the behaviour of reinforced beams loaded by bending and shear 
load with two types of longitudinal reinforcement. The experiment confirmed only a slightly reduced reliability 
factor. For concrete with recycled concrete aggregate, it was 3% for EC2 and 5% for prEC2. For concrete with 
recycled brick aggregate, it was 13% for EC2 and 14% for prEC2. 

Decreased modulus of elasticity did not affect the final deflection. The coefficient of variation for beams 
reinforced with GFRP reinforcement is 6,98% for beams with 10 mm diameter reinforcement and 9,40% for beams 
with 16 mm diameter. The coefficient for beams reinforced with steel reinforcement with a 10 mm diameter is 
16,79%, and beams reinforced with a 16 mm diameter got a coefficient 9,87%. 

Keywords 
Recycled aggregate concrete, beam, shear, bending, deflection 

1 ÚVOD 

Slová ako ekológia a udržateľnosť sa začínajú čoraz viacej spomínať vo svete, hlavne vo vyspelých krajinách 
Európy. Európska zelená dohoda chce dosiahnuť aby Európa bola prvý klimaticky – neutrálny kontinent do roka 
2050 [1]. Stavebníctvo je jedno z odvetví s vysokým podielom vyprodukovaných emisií skleníkových plynov [2]. 
Recyklácia betónu a použite kompozitnej výstuže môže byť jedna z možnosti ako zredukovať uhlíkovú stopu. 
Momentálne v Českej republike dochádza k nedostatku prírodného kameniva z dôvodu neotvárania nových 
kameňolomov a postupného vyťaženia otvorených [3]. Recyklované kamenivo dokáže nahradiť prírodné 
v niektorých prípadoch. Náhrada kompozitnej výstuže za oceľovú môže mať výhody napríklad v odolnosti voči 
korózií, vyššej ťahovej pevnosti, vyššej únavovej odolnosti [4]. Odlišný výrobný proces, ktorý je menej ekologicky 
náročný môže taktiež dopomôcť ku splneniu stanoveného cieľa. 

V Českej republike už existuje patentovaný produkt, ktorý obsahuje 100 percentnú náhradu prírodného 
kameniva za recyklované. Novovytvorená betónová zmes dosahuje porovnateľné mechanické a fyzikálne 
parametre ako tradičná betónová zmes, dokonca aj v problémových oblastiach nasiakavosti a odolnosti voči 
namŕzaniu [5]. Vďaka použitej nanotechnológií je možné aj s použitím recyklovaného kameniva zabezpečiť 
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rovnaké pevnostné parametre pre triedu C25/30 s rovnakou alebo ešte menšou dávkou cementu [6]. Použitie 
recyklovaného kameniva dokáže ušetriť až 35 percent nákladov spojených s realizáciou [7]. V momentálnej 
ekonomickej situácií to je veľmi atraktívna úspora, ktorá je veľmi motivujúca pre zhotoviteľov. 

Betón z recyklovaného kameniva je pomerne ešte málo preverený materiál s množstvom neznámych 
parametrov. Pilotný experiment má za úlohu preveriť požadované vlastnosti a parametre, ktoré je potrebné 
preveriť pre správne navrhovanie konštrukcií z betónu s recyklovaným kamenivom. 

2 OPIS EXPERIMENTU 

Experimentálna časť pozostávala zo šmykovej a ohybovej skúšky. Tvar nosníkov bol pre každú časť odlišný, 
stupeň vystuženia bol totožný. Boli použité tri zmesi. Prvá zmes, ktorá je v článku označovaná ako REF je 
referenčná zmes betónu, ktorý obsahuje výlučne prírodné kamenivo. Zmes označovaná ako REC bola zhotovená 
z recyklovaného kameniva, ktorého pôvod je prevažne betón. V zmesi označenej ako REB sa nachádza 
recyklované kamenivo, ktoré prevažne obsahuje tehliarsky črep. V experimente boli použité dva typy výstuže, 
prvá je tradičná oceľova, druhá je kompozitná sklolaminátová výstuž označovaná ako GFRP. 

Šmyk 

Bolo otestovaných dokopy 24 nosníkov, ktoré boli zhotovené z troch rôznych typov betónu (REF, REB, REC), 
dvoch typov výstuže (oceľová a GFRP) a v dvoch stupňov vystuženia. Každá kombinácia mala dva nosníky 
s odlišným stupňom vystuženia. Vďaka návrhu zaťažovacej zostavy bolo možné z jedného nosníka získať dáta 
z dvoch nezávislých testov (Obr. 1). Počas priebehu testu bola meraná pôsobiaca sila, aktuálny priehyb v mieste 
zaťažovania a bol zaznamenávaný rozvoj a priebeh trhlín. Nosník bol zaťažovaný silovým prírastkom, kde jeden 
krok bol 1,5 kN. Pôvodne uvažované zaťažovanie pomocou deformácie nebolo možné z dôvodu nízkeho modulu 
pružnosti použitých materiálov. 
 

 

Obr. 1 Schéma zaťažovacej zostavy pre šmyk. 

Ohyb 

Na namáhanie ohybom bolo otestovaných dokopy 36 nosníkov, ktoré boli zhotovené z troch rôznych typov betónu 
( REF, REB, REC), dvoch typov výstuže (oceľová a GFRP) a v dvoch stupňov vystuženia. Každá kombinácia 
mala 3 nosníky. Z jedného nosníka sme dokázali získať 1 sadu dát  (Obr. 2). Počas priebehu testu bola meraná 
pôsobiaca sila, aktuálny priehyb v mieste zaťažovania a bol zaznamenávaný rozvoj a priebeh trhlín. Nosník bol 
zaťažovaný prírastkom, kde jeden krok bol 1 kN. 
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Obr. 2 Schéma zaťažovacej zostavy pre ohyb. 

Vzorky 

Súčasťou experimentu boli aj skúšky betónových vzoriek. Každá zmes mala 6 kociek, 6 valcov a 3 hranoly. 
Skúšala sa kocková pevnosť v tlaku (kocka), valcová pevnosť v tlaku (valec), modul pružnosti (hranol) a pracovný 
diagram príslušného betónu (hranol). Výsledky sú znázornené v Tab. 1. Koeficienty variácie pre jednotlivé zmesi 
sú vyhodnotené v Tab. 2. Pracovný diagram vybraných betónových zmesí je znázornený na Obr. 3. Parametre 
výstuže zatiaľ neboli testované, vo výpočte sa uvažuje s hodnotami udávanými výrobcom, tieto hodnoty sú 
znázornené v Tab. 3. Ťahová pevnosť betónu bola odvodená od pevnosti v tlaku. 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti skúšaného betónu. 

Typ zmesi f cube (MPa) f c(MPa) f t(MPa) E c(GPa) ε c1 (‰) ε cu(‰) 

REF – Oceľ 36,82 27,92 2,76 25,33 2,83 4,05 
REF – GFRP 40,13 30,67 2,94 26,17 2,83 4,05 
REC – Oceľ 26,36 19,38 2,16 15,83 4,34 5,60 

REC – GFRP 26,68 25,84 2,62 19,50 4,34 5,60 
REB – Oceľ 39,67 30,23 2,91 15,17 4,06 4,89 

REB – GFRP 36,65 29,26 2,85 14,50 4,06 4,89 
fcube – kocková pevnosť v tlaku; fc – valcová pevnosť v tlaku; Ec – modul pružnosti betónu; εc1 – vrcholové 

pomerné pretvorenie betónu; εcu – medzné pomerné pretvorenie betónu; ft – ťahová pevnosť betónu. 

 

Tab. 2 Koeficienty variácie pre jednotlivé zmesi. 

Typ zmesi Kocka (%) Valec (%) 

REF – Oceľ 5,26 6,74 
REF – GFRP 1,01 8,32 
REC – Oceľ 3,68 11,23 

REC – GFRP 7,34 3,78 
REB – Oceľ 1,46 7,43 

REB – GFRP 4,90 7,31 
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Obr. 3 Pracovný diagram vybraných vzoriek betónu. 

 
Tab. 3 Mechanické vlastnosti skúšanej výstuže. 

Typ výstuže Priemer Ø 
(mm) 

Modul pružnosti E 
(GPa) 

Medza pevnosti f y 

(MPa) 
Ťahová pevnosť f t 

(MPa) 
GFRP 10 50 - 1000 
GFRP 16 50 - 1000 
Oceľ 10 200 550 - 
Oceľ 16 200 550 - 

3 VÝSLEDKY 

Vytýčeným cieľom z experimentu namáhania šmykom bolo vyhodnotenie a porovnanie výsledkov experimentu 
s teoretickou odolnosťou vychádzajúcou z platnej normy EC2 [8] a z druhej generácie nastupujúcej normy prEC2 
[9]. Prvá rovnica (1) predstavuje výpočet šmykovej odolnosti prierezu podľa aktuálne platného Eurokódu (EC2) 
a druhá rovnica (2) predstavuje výpočet šmykovej odolnosti prierezu podľa druhej generácie Eurokódu (prEC2). 
 

 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2 = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ �100𝜌𝜌𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙
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3� 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 (1) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 �100𝜌𝜌𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓
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�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠.𝑑𝑑𝑑𝑑
4

�

1
3

𝑏𝑏𝑏𝑏d (2) 

CR,c – koeficient s hodnotou 0,18; kh – 1+�200/𝑏𝑏𝑏𝑏 , v experimentálnej časti sa nelimitoval tento parameter 
s maximálnou hodnotou 2; ρl – stupeň vystuženia pozdĺžnou výstužou; fc – valcová pevnosť v tlaku v MPa; b - šírka 
nosníka; d – efektívna výška nosníka; Ck –  koeficient s hodnotou 0.66; Ef – modul pružnosti GFRP výstuže;  
Es – modul pružnosti oceľovej výstuže; ddg – 32 mm, parameter popisujúci drsnosť povrchu betónu v trhline; 
αcs – |𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸/𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸| > 𝑏𝑏𝑏𝑏. 
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Nosníky vystužené GFRP výstužou prekonávajú teoretický predpoklad Eurokódu 2 v 79,2 % prípadov. 
Konkrétne, REF prekonáva Eurokód 2 v 100 % prípadov, REC v 100 % prípadov a REB v 37,5 % prípadov. 
Nosníky vystužené oceľovou výstužou prekonávajú teoretický predpoklad Eurokódu 2 v 33,3 % prípadov. 
Konkrétne REF prekonáva Eurokód 2 v 62,5 % prípadov, REC v 37,5 % prípadov a REB v 0 % prípadov. 

Nosníky vystužené GFRP výstužou prekonávajú teoretický predpoklad druhej generácie Eurokódu 2 v 87,5 % 
prípadov. Konkrétne, REF prekonáva  druhú generáciu Eurokódu 2 v 100 % prípadov, REC v 100 % prípadov 
a REB v 75 % prípadov. Nosníky vystužené oceľovou výstužou prekonávajú teoretický predpoklad druhej 
generácie Eurokódu 2 v 45,8 % prípadov. Konkrétne REF prekonáva druhú generáciu Eurokódu 2 v 87,5 % 
prípadov, REC v 37,5 % prípadov a REB v 12,5 % prípadov. 

Graf na Obr. 4 zobrazuje pomer nameranej šmykovej odolnosti voči teoretickej šmykovej odolnosti 
vypočítanej podľa EC2. Na Obr. 5 je rovnaké vyhodnotenie avšak teoretická šmyková odolnosť je vypočítaná 
podľa prEC2. 

  

Obr. 4 Vyhodnotenie experimentu podľa EC2. 

 

Obr. 5 Vyhodnotenie experimentu podľa prEC2. 
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V Tab. 4 a Tab. 5 je zobrazený priemerný pomer nameranej a predpokladanej šmykovej odolnosti. Výsledky 
zmesi REB vykazujú spoľahlivosť modelu nižšiu ako 1 a teda teoretický predpoklad je nadhodnotený oproti 
experimentálnemu výsledku. Rovnaký výsledok platí pre oceľovú výstuž. 
 

Tab. 4 Porovnanie pomeru šmykovej odolnosti V Test /V Model pre EC2 a prEC2 (betón). 

Typ betónu EC2 PrEC2 

REF 1,09 1,13 
REC 1,06 1,08 
REB 0,96 0,99 

 

Tab. 5 Porovnanie pomeru šmykovej odolnosti V Test /V Model pre EC2 a prEC2 (výstuž). 

Typ výstuže EC2 PrEC2 

Oceľ 0,99 0,99 
GFRP 1,08 1,13 

 
Tento článok sa taktiež zaoberá porovnaním výsledného priehybu rôznych betónových zmesí. Odlišný modul 

pružnosti a priebeh pracovného diagram je najväčším rozdielom medzi jednotlivými betónovými zmesami.  
Tab. 6 zobrazuje výsledky nosníkov s prútmi priemeru 10 mm a Tab. 7, s prútmi 16 mm.  

Tab. 6 Porovnanie priemernej sily a priehybu pri zlyhaní v ohybe pre nosníky s prútmi priemeru 10 mm. 

Typ betónu Sila (kN) Priehyb (mm) 

REF – Oceľ 5,22 16,20 
REF – GFRP 5,17 38,36 
REC – Oceľ 5,46 20,84 

REC – GFRP 5,13 39,14 
REB – Oceľ 5,67 34,46 

REB – GFRP 5,05 41,59 
 

Tab. 7 Porovnanie priemernej sily a priehybu pri zlyhaní v ohybe pre nosníky s prútmi priemeru 16 mm. 

Typ betónu Sila (kN) Priehyb (mm) 

REF – Oceľ 8,80 16,95 
REF – GFRP 7,54 26,56 
REC – Oceľ 7,87 17,77 

REC – GFRP 6,98 25,22 
REB – Oceľ 10,81 20,13 

REB – GFRP 7,35 26,96 
 

Nosníky s prútmi priemeru 16 mm z kompozitnej výstuže vykazujú veľmi podobný finálny priehyb, pri 
nosníkoch vystužených oceľovou výstužou je disperzia väčšia. Rovnaká situácia nastala aj pri nosníkoch 
vystužených výstužou priemeru 10 mm. 

4 ZÁVER 

Šmyková odolnosť betónových prvkov bez šmykovej výstuže má niekoľko faktorov. Dôležitou zložkou je 
zaklinenie zŕn kameniva v šikmej trhline, tento jav má schopnosť prenášať šmykové namáhanie cez šmykovú 
trhlinu. Prirodzene bola očakávaná nižšia úroveň tohto efektu pri betóne z recyklovaného kameniva. Avšak 
z výsledkov experimentu bola potvrdená iba znížená spoľahlivosť. Pre betón s recyklovaním betónom bola 3 % 
pre EC2 a 5 % pre prEC2. Pre betón s recyklovaným tehliarskym črepom 13 % pre EC2 a 14 % pre prEC2, 
konkrétnejšie výsledky sú uvedené v 3 kapitole. V porovnaní typu výstuže nosníky vystužené GFRP výstužou 
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mali priemerne vyššiu spoľahlivosť ako oceľová výstuž. Očividne vplyv kompozitnej výstuže, ktorý je zahrnutý 
pomocou pomeru modulov pružnosti GFRP a ocele nie je dostatočne presný a neodzrkadľuje skutočné správanie 
nosníka.  

Takmer polovičný modul pružnosti betónu z recyklovaného kameniva sa prejavil iba čiastočne, Nosníky 
vystužené GFRP výstužou mali veľmi podobné hodnoty priehybu. Nosníky vystužené oceľovou výstužou mali 
rozptyl maximálneho priehybu väčší. Koeficient variácie pre GFRP nosníky s 10 mm výstužou bol v našom 
prípade 6,98 %, a nosníky vystužené 16 mm výstužou 9,40 %. Koeficient variácie pre nosníky vystužené oceľovou 
výstužou priemeru 10 mm bol 25,08 % a nosníky vystužené oceľovou výstužou priemeru 16 mm bol 9,87 %. 
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Abstrakt 
Příspěvek se zabývá souhrnem aktuálních znalostí o betonové aditivní fabrikaci, neboli 3D tisku betonových 
konstrukcí. Úvodem jsou představeny jednotlivé technologie tisku, možné využití a jejich výhody a nevýhody. 
V další části jsou prezentovány různé způsoby vyztužení tištěných konstrukcí a následně experimentální či 
reálné aplikace u nás a ve světě. Závěrem je sumarizován tento přehled a okomentován vhodný směr vývoje. 
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Abstract 
The paper deals with a state of the art of concrete additive manufacturing, or 3D printing of concrete structures. 
It starts by introducing the different printing technologies, their possible applications, advantages 
and disadvantages. In the next section, different methods of reinforcement of printed structures are presented, 
followed by experimental or real applications at home and in the world. Finally, this overview is summarized 
and the appropriate direction of development in future is commented. 

Keywords 
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1 ÚVOD 

Snaha nahradit běžný monolitický či prefabrikovaný beton jinou moderní technologií výroby, která by snížila 
lidské a tím i finanční kapacity na výrobu konstrukcí z nich vyráběných se převtělila ve vývoj betonové aditivní 
fabrikace veřejnosti známé pod názvem 3D tisk betonu. Tendence k vývoji nové technologie jsou poháněny 
zejména rozvojem výpočetní techniky a nastupující robotizací k vidění dominantně ve strojírenském odvětví. 
Tisk betonu alternativně označovaný 3DPC (3D printed concrete) formuje velice dynamicky rozvíjející se obor 
otevírající cestu k modernizaci a zvýšení produktivity poněkud pasivního oboru stavebnictví. Tato nová 
technologie vytváří odlišný obraz na realizaci stavebních konstrukcí ve srovnání s námi známými dosud 
praktikovanými postupy výstavby betonových konstrukcí. Za výrazný benefit této technologie se považují 
kladné enviromentální aspekty spojené s úsporou lidských zdrojů, odpadů ze stavební výroby a pohonných hmot 
a tím emisí výfukových plynů pracovních strojů. 

Technologii betonové aditivní fabrikace doprovází mnoho problémů, které jsou v současné době předmětem 
bádání napříč obory materiálového inženýrství, stavitelství, strojírenství a v neposlední řadě informačních 
technologií. Při analýze a hodnocení tohoto nového materiálu je snahou využít znalosti návrhu konstrukcí 
z hutněného monolitického betonu, pro který se během několika desítek let vytvořily normativy udávající jejich 
spolehlivost při zadaném zatížení a poloze v konstrukci. Elementárním prvkem všech vytvořených vztahů 
a postupů jsou materiálové modely betonu a výztuže, které vznikly na základě zkušeností a experimentů. 
Je zřejmé, že vývoj tisknutých betonových konstrukcí vedoucí na spolehlivý návrh je nyní zaměřen na 
následující tři oblasti. První neznámou je samotné srovnání tisknutého a monolitického betonu a z nich plynoucí 
podobnost chování a možnost využití dosud známých principů návrhu, druhou oblastí je vhodný a možný způsob 
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vyztužení a třetí je optimální konstrukční využití do budoucna. Úloze 3DPC je nutné se věnovat ve všech výše 
uvedených rovinách a vytvářet komplexní obraz na danou problematiku v kombinaci se samotným vývojem 
výrobního zařízení, které představuje velice komplikovaný systém zajišťující míchání směsi, její čerpání 
potrubím s následným kladením ve volitelné geometrii tištěného vlákna do přesně dané pozice pomocí 
pohybující se hlavy. 

Ve srovnání s konvenčním monolitickým či prefabrikovaným betonem se běžné tištěné směsi vyznačují 
menší frakcí kameniva. Používaná velikost je 0–1 mm, ale objevují se i testy s kamenivem 4–8 mm. 
Charakteristickou vlastností uložené směsi je její pórovitost a tím nižší objemová hmotnost pohybující se na 
úrovni 2350 kg/m3. V současnosti je možné vyrábět směsi běžných pevností v tlaku přibližně do 40 až 
50 MPa[1]. Obecně je složení, zpracovatelnost a následné mechanické vlastnosti navržené směsi součástí know-
how firem a ústavů či jejich kooperace, které je vyvíjí na praktických experimentech. Na území ČR již byla 
vyvinuta tištěná směs UHPC, u které na rozdíl od čerstvé směsi UHPC byla odstraněna typická tekutost. 
Dosahovaná pevnost byla na úrovni od 115 do 130 MPa v tlaku a od 20 do 28 MPa v tahu[2]. 

2 STATIKA A TECHNOLOGIE 

Stěžejním problémem použití materiálu v praktických úlohách se aktuálně zdá být koncept samotného návrhu. 
Protože u ohýbaných konstrukcí jsou maximálně využita jen krajní vlákna, mají tyto konstrukce mnoho 
nevyužité mrtvé hmoty. Návrh hospodárných betonových konstrukcí by se měl jednoznačně řídit desetinásobně 
vyšší pevností betonu v tlaku oproti tahu a eliminovat tak potřebu zachycení tahů od proměnných složek 
zatížení, reologických účinků smršťování betonu v čase a zejména vlastní tíhy konstrukce. V případě tisknutého 
betonu se zachycení vznikajících tahů zdá být ve srovnání s hutněným betonem nesnadno proveditelné z důvodu 
problematického umístění výztuže. Z uvedeného je zřejmé, že současné poznání technologie 3DPC směřuje 
zejména k návrhu tlačených konstrukcí využívající charakteristické vlastnosti materiálu a minimalizující 
množství nevyužitých hmot v konstrukci možnou variabilitou tvarů, což dokazují i nedávné aplikace u nás i ve 
světe. Z aktuálně vyvíjených, zkoumaných a realizovaných částí konstrukcí mající tento stav napjatosti lze uvést 
sloupy, stěny, skořepiny či obloukové konstrukce pozemního a mostního stavitelství. Návrh skořepinových 
a obloukových konstrukcí vyžaduje studium efektivních statických systémů, u nichž je zachycena horizontální 
složka tlakové výslednice táhlem a konstrukce působí na podloží pouze svislými účinky. Výroba vyztužených 
prvků širokou škálou výztuží různých materiálů a tvarů je limitovaná především kombinací metodiky osazování 
výztuže a samotné technologie tisku a úzce souvisí s předurčeným směrem namáhání v dokončené konstrukci. 

Ze známých technologií tisku lze uvést dominantní Contour Crafting (CC), vyvinutý stejnojmennou 
společností založenou v roce 1994 v Jižní Kalifornii profesorem Behrohk Knoshenevisem [3]. Metoda je 
založená na postupném tisku betonových vrstev na sebe s možným osazením výztuží manuálně mezi vrstvy 
během samotné výroby. Druhou technonologií je Forkednozzle, pro tisk obklopující předem osazenou svislou 
výztuž pomocí dvou tiskových hlav, používaný čínskou firmou Hua Shang Tengda Ltd [4]. Dále ze švýcarského 
technologického institutu v Zurichu (ETH Zurich) koncept Themeshmould, vyplňující a obklopující betonem 
předem vytvořenou síť výztuže, a Smart Dynamic Casting (SDC), o idey založené na centrálně umístěné výztuži 
s nasazenou dutou tiskovou hlavou pohybující se svisle popř. s rotací, umožňující za pohybu betonovat 
a formovat hladký povrch[4]. 

 

Obr. 1 Contour Crafting [4]. Obr. 2 Forkednozzle [5]. 
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Obr. 1 Contour Crafting [4]. Obr. 2 Forkednozzle [5]. 

   
 

 
 

 

Obr. 3The Meshmould [4]. Obr. 4 Smart dynamic casting [6], [7]. 

 
Z uvedených metod se nejvýrazněji uchytila první zmíněná CC, která bude v dalším textu více přiblížena. 

Velice perspektivní pro sloupové konstrukce, zejména z tvarového a časového hlediska, se zdá být metoda SDC. 
Metoda CC v současnosti zažívá obrovský rozvoj a formuje velice silný nástroj, který umožňuje klást jednotlivé 
vrstvy betonové směsi do předem naprogramované trasy a tím vytvářet různě zakřivené a deformované 
konstrukce. Tiskařské zařízení má podobu buď portálového/otočného jeřábu omezeného dimenzemi nosné 
konstrukce nebo robotického ramene s omezeným rozsahem. Nesený extrudér (tisková hlava) tvaruje vystupující 
směsna vlákno o požadované velikosti, přizpůsobené používanému materiálu. Běžně se jeho šířka pohybuje od 
20 mm. 

 

Obr. 5 Podoba variant tiskařského zařízení pro CC. 

Je zřejmé, že výrazným benefitem betonové aditivní fabrikace je volnost tvaru, který by v monolitické 
variantě vyžadoval velice komplikované a pracné bednění. S rozvojem technologie tisku betonu se 
v budoucnosti předpokládá navrhování konstrukcí, jejichž napjatost byla určena například metodou topologické 
optimalizace. Takové úlohy mohou být prostorově velice komplikované, a proto bude nutné se zaměřit při vývoji 
na tvorbu nesvislých prvků, které jsou v současnosti omezeny maximálním možným vyložením vrstvy oproti 
předcházející ze stabilitních důvodů. Jako sofistikované řešení bylo pozorováno postupné zasypávání tištěných 
vrstev pískem. 

 

Obr. 6 Ukázky nesvislých tištěných prvků metodou CC [1]. 
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Výrobní proces je komplikovaný a je nutné najít vhodnou konfiguraci celého systému vedoucí k požadované 
kvalitě vytištěného výrobku. Při výrobě ji lze ovlivnit rychlostí tisku, která je běžně 120 mm/min.,a tato rychlost 
souvisí nejen s celkovou dráhou tisku a celkovým potřebným časem na realizaci tištěného prvku, ale i s rychlostí 
tuhnutí směsi.Pro tyto účely se rozeznává práškový a kapalný urychlovač tuhnutí. První je nutné aplikovat při 
míchání směsi a při možném zastavení tisku se projevuje nevýhoda ve formě tuhnutí již v potrubí. Druhý rychle 
reagující na vnější podmínky urychlovač tuhnutí je aplikovaný přímo v tiskové hlavě a tím odstraňuje zmíněnou 
technologickou nevýhodu[1]. Tištěná betonová směs začíná tuhnout mezi 3 až 5 minutami po extruzi z tiskové 
hlavy[1], což je oproti běžnému monolitickému betonu s časem 1 až 2 hodiny výrazná změna. V případě velké 
rychlosti tisku jsou zaznamenány již zmíněné stabilitní problémy způsobené nedostatečně tuhou směsí 
na zatížení od výše kladených vrstev. Při nízké rychlosti je možné pozorovat zhoršenou soudržnost vrstev mezi 
sebou projevující se delaminací při účincích zatížení[1]. Je zřejmé, že výroba každého prvku je velice 
individuální a například sloupové prvky s krátkou tiskou stopou vyžadují přirozeně velmi krátký čas tuhnutí. 
Kladení betonového vlákna zprostředkovává tisková hlava volitelné technologie. První je zásobníkový typ 
s betonovou směsí dopravenou šnekovým podavačem, u kterého lze pozorovat nevýhoda nekonzistence 
tištěného vlákna. Druhý typ bez zásobníku se zdá být výhodnější, ale výsledná kvalita vlákna je závislá na 
pečlivé konfiguraci celého systému zajišťující konzistentní extruzi betonové směsi v čase bez výkyvů[1]. 

 

Obr. 7 Ukázka ztráty stability tištěného vzorku stěny [8]. 

Na sledování chování konkrétní čerstvé betonové směsi se zaměřuje[9], kde pomocí zkoušek osového tlaku 
a smykové krabicové zkoušky pro různě staré vzorky namíchané směsi jsou získány časově závislé mechanické 
pevnosti a modul pružnosti v čase s lineární náhradou a přirovnáním chování rané směsi k zeminám s limitní 
pevností v prostoru smykových a normálových napětí danou Mohr–Coulombem. Získané mechanické parametry 
jsou aplikovány v časově závislém numerickém modelu tisku rotační válcové skořepiny a výstupy jsou pozitivně 
ověřeny na horizontální deformaci (vybočení) reálné tištěné skořepiny od postupně kladených vrstev. 

 

Obr. 8 Numerický časově závislý model experimentu [9]. 
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Obr. 8 Numerický časově závislý model experimentu [9]. 

   
 

 
 

3 VYZTUŽENÍ PRVKŮ 

Trend tisku je aktuálně z většiny orientován na prefabrikaci, což se v současnosti zdá být nejsnadnější, 
ale ne ideální řešení, které by zohledňovalo rostoucí požadavky na modernizaci stavebnictví a tvorbu konstrukcí, 
jejichž výstavba by snižovala lidské zdroje. Prefabrikované konstrukce je nutno vyrobit, dopravit na stavbu 
a zde smontovat. Kritickými detaily pro návrh jsou spáry mezi jednotlivými konstrukčními prvky a závisí na 
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realizovat všude tam, kam lze dopravit požadovanou technologii a využít ji při stavbě monolitických konstrukcí. 
Bohužel, není jednoduché vyztužit tištěný betonový prvek klasickou betonářskou výztuží, zajistit dostatečnou 
duktilitu a tím bezpečnost konstrukcí. Uvedené důvodyvedou k zamyšlení se nad přijatelnou metodou vyztužení 
průřezů schopné přenášet tahové namáhání, které by nezvyšovalo finanční nebo lidskou náročnost a technologii 
betonové aditivní fabrikace konstrukcí posunula ve všech aspektech dopředu. 

Aktuálně můžeme pozorovat testy různých metodvyztužení průřezů přenášející tahové namáhání ve vyšší 
či nižší míře. Jak již bylo zmíněno v úvodu o technologii CC, je možné přistoupit k manuálnímu osazování 
prutů/sítí mezi tištěné vrstvy rovnoběžně s nimi či kolmo na ně a tím zachytit tahy ve směru výztuží. 
Praktikování toho způsobu je možné, ale v oblasti prefabrikátů eliminuje preferenci 3DPC technologie, která tak 
vyžaduje aktivní pracovníky jako u monolitické varianty a vzniklý výrobek tak nemá z daleka takové uplatnění 
pro svoje mechanické vlastnosti jako prvek vyztužený na míru. Nevyhnutelnou otázkou tohoto vyztužování 
betonářskou výztuží je také velikost napětí v soudržnosti a z něj odvozené kotevní délky. Vše výše uvedené 
je předmětem článku [10]experimentálně zkoušející vzorky na čtyřbodový ohyb. Výsledky testů potvrdily, 
že prostý prvek je přirozeně odolnější při namáhání rovnoběžně s tištěnými vrstvami a při podélném vyztužení 
a postupném zvyšování jeho počtu přestává rozhodovat směr tisku i míra vyztužení touto výztuží a nastává 
porušení smykem. 

 

Obr. 9 Orientace vkládané výztuže během tisku ve vztahu tištěnému vláknu; experiment [10]. 

Snaha obejít nevýhodu ukládání výztuží vyústila v myšlenku jednoduššího tisku dutých prefabrikátů, 
do kterých je možné umístit dodatečně betonářskou výztuž a dutiny následně vyplnit samotným betonem 
nebo aplikovat na sestavu prefabrikátů předpětí a vytvořit dostatečnou tlakovou rezervu či vytvářet jejich 
kombinaci. První typ je k vidění na Obr. 10 a využívá se zejména u sloupů a stěn pozemního stavitelství 
jako defacto ztracené bednění. Druhý způsob je doménou spíše mostní konstrukcí, kde zkušenosti s návrhem 
příčně dělených konstrukcí jsou značné. Na Obr. 11 je zobrazen experiment [12]dodatečně předpjatého, 
vyztuženého pruty a vyplněného injektážní směsí nosníku, založeného na 3DPC technologii a topologické 
optimalizaci. Součástí experimentu je měření deformací od samotného předpětí a od zatížení přiloženého 
na nosník. Podobný experiment lze vidět na Obr. 12 z článku [13] popisující ověření reálné konstrukce mostu. 

 

Obr. 10 Ztracené bednění z prvků 3DPC metodou CC budova v Dubaii [11]. 
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Obr. 11 Příklad vyztužení příčně dělených konstrukcí betonářskou a předpínací výztuží experimentu [12]. 

 

Obr. 12 Lávka pro pěší v Nizozemském Gemertu [13]. 

Z experimentálně zkoušených typů vyztužení to jsou příhradové nosníky vyráběné na pohledové straně 
s následným otočením do finální polohy. Tyto nosníky mají zabetonované kotevní přípravky pro napojení 
soustavy táhel v příčných dutinách. Po jejím sestavení je vytvořena dostatečná duktilita a při možném předepnutí 
táheli tlaková rezerva. U tohoto experimentu [14] se při zvyšování zatížení objevují trhliny v blízkosti kotevních 
přípravků ve směru kolmo na směr připojených táhel a dále v oblastech maximálního tahového namáhání. 

 

Obr. 13 Experimentální testování příhradových soustav doplněných o soustavu táhel [14]. 

Alternativou prutové výztuže jsou FRP/kovová rozptýlená vlákna/drátky použité v samotné tištěné směsi 
procházející tiskovou hlavou. Získaná pevnost v tahu je vysoce závislá na orientaci vláken a ve shodě 
s předchozím i závislá na směru tisku. Uvedenou problematiku je možné podrobně studovat v [15].Vlákna 
v betonu jsou doménou zejména UHPC, kde zachytávají velké počáteční smršťování směsi obsahující přes 
700 kg/m3cementu. Tištěná UHPC směs a její odolnost v tahu i tlaku již byla zmíněna v úvodu. Zejména 
zvýšená tahová odolnost je ze statického hlediska pozitivní, ale u ohýbaných konstrukcí nepředstavuje výraznější 
benefit.Konstrukce z UHPC se v současnosti těší zvyšující se oblibě nejen pro své mechanické vlastnosti, ale 
zejména pro zvýšenou odolnost vůči okolí a tím snazší údržbě. Za poslední variantu možného vyztužení jsou 
považovány vkládané či přilepené lamely a geosyntetika na bázi plastů, ovšem problematické na vnějších vlivy 
prostředí. 



341

JUNIORSTAV 20233. Konstrukce a dopravní stavby   
 

 
 

 

Obr. 11 Příklad vyztužení příčně dělených konstrukcí betonářskou a předpínací výztuží experimentu [12]. 

 

Obr. 12 Lávka pro pěší v Nizozemském Gemertu [13]. 

Z experimentálně zkoušených typů vyztužení to jsou příhradové nosníky vyráběné na pohledové straně 
s následným otočením do finální polohy. Tyto nosníky mají zabetonované kotevní přípravky pro napojení 
soustavy táhel v příčných dutinách. Po jejím sestavení je vytvořena dostatečná duktilita a při možném předepnutí 
táheli tlaková rezerva. U tohoto experimentu [14] se při zvyšování zatížení objevují trhliny v blízkosti kotevních 
přípravků ve směru kolmo na směr připojených táhel a dále v oblastech maximálního tahového namáhání. 

 

Obr. 13 Experimentální testování příhradových soustav doplněných o soustavu táhel [14]. 

Alternativou prutové výztuže jsou FRP/kovová rozptýlená vlákna/drátky použité v samotné tištěné směsi 
procházející tiskovou hlavou. Získaná pevnost v tahu je vysoce závislá na orientaci vláken a ve shodě 
s předchozím i závislá na směru tisku. Uvedenou problematiku je možné podrobně studovat v [15].Vlákna 
v betonu jsou doménou zejména UHPC, kde zachytávají velké počáteční smršťování směsi obsahující přes 
700 kg/m3cementu. Tištěná UHPC směs a její odolnost v tahu i tlaku již byla zmíněna v úvodu. Zejména 
zvýšená tahová odolnost je ze statického hlediska pozitivní, ale u ohýbaných konstrukcí nepředstavuje výraznější 
benefit.Konstrukce z UHPC se v současnosti těší zvyšující se oblibě nejen pro své mechanické vlastnosti, ale 
zejména pro zvýšenou odolnost vůči okolí a tím snazší údržbě. Za poslední variantu možného vyztužení jsou 
považovány vkládané či přilepené lamely a geosyntetika na bázi plastů, ovšem problematické na vnějších vlivy 
prostředí. 

   
 

 
 

4 SOUČASNÉ APLIKACE 

Nejjednodušší reálné aplikace prvků z 3DPC pomocí CC lze pozorovat zejména v oblasti architektury vytvářející 
zajímavé interiérní prvky a městské mobiliáře bez vyztužení. Aktuálně nejvyšší míru rozvoje v oblasti 
konstrukcí zažívají tištěné stěny a tím i celé budovy z výše uvedených materiálových důvodů a současně 
technologických, kterými je svislost a jednoduchost tvaru. Takové konstrukce pozemního stavitelství mají velký 
potenciál pro svoji výrobu v in-situ s omezenou lidskou přítomností. Stabilita tisku je zajištěna vkládanými 
příčnými pruty nebo provazujícími tištěnými vnitřními diagonálními stěnami dle Obr. 14. Výhodou může být 
prostor stěn pro vedení potřebných vnitřních rozvodů budov a vyplnění tepelně izolačním materiálem jako tomu 
je na Obr. 15. 

 

Obr. 14 Tištěná konstrukce pozemního stavitelství 
Dekmatic [8]. 

Obr. 15 Tištěná konstrukce pozemního stavitelství 
COBOD BOD2 [16]. 

V oblasti inženýrských a mostních konstrukcí se objevují pokusné konstrukce převážně ve světě. Příklady 
mohou být díla jako jsou lávky pro pěší a cyklisty v již zmíněném Gemertu a dále v Nijmegenu založené 
na principu předpjatých segmentových dílců o shodné myšlence příčného řezu tvořeného optimalizovaným 
lahvovitým tvarem zajišťující účinnější přenos smykových sil[13]. Segmenty jsou ve výrobně vzájemně spojeny 
lepenými spárami a následně předepnuty prostřednictvím koncových monolitických kotevních prahů. Sepnutá 
konstrukce je pomocí jeřábu montována na stavbě o statickém schématu odpovídajícímu prostému nosníku. 

Pravé obloukové konstrukce působící na podloží horizontálními silami se nachází v Shanghaii, Madridu 
či Tianjinu anebo více efektivní a velmi zdařilá realizace oblouku s táhlem realizovaným pod povrchem 
v Benátkách od studia Zaha Hadid[17]. Všechny tyto konstrukce souhrnně využívající principu tlakové čáry 
a prefabrikace vyžadující montáž na pevné skruži. Výroba v in-situ podobná budovám pozemního stavitelství 
v současnosti není k dispozici a modernizace mostního stavitelství v oblasti 3DPC poskytuje prostor pro 
uplatnění. 

 

Obr. 16 Lávka pro pěší ve městě Nijmegen 
v Nizozemsku [3]. 

Obr. 17 Lávka pro pěší od studia Zaha Hadid 
v Benátkách [17]. 
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5 ZÁVĚR 

Vytvořený souhrn poskytuje přehled dosavadních znalostí o technologii betonové aditivní fabrikace, současných 
možnostech vyztužování a prezentuje část dosud nejvýznamnějších realizovaných děl u nás a ve světě. Mezi 
největší problémy současného tisku nelze zařadit konkrétní disciplínu, neboť obor je velice komplexní a je nutné 
v budoucnu najít technicky vhodné a finančně zajímavé uplatnění, které by přispělo k modernizaci stavebnictví. 
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Abstrakt 
Tento výzkum je zaměřen na rozmístění spřahovacích prvků na ocelobetonovém nosníku. Běžně se u prostě 
podepřeného nosníku používají dvě různé velikosti roztečí spřahovacích trnů, kdy hustší rozmístění se s ohledem 
na větší posouvající sílu nachází v blízkosti podpor. Cílem tohoto výzkumu e najít ideální místo na nosníku, 
kde je vhodné provést změnu roztečí, tak aby ekonomicky mohlo být použito co nejmenší množství 
spřahovacích prostředků. Současně byly odvozeny vztahy pro rychlý návrh množství a rozmístění trnů na 
nosníku, které mohou zefektivnit navrhování v praxi. 

Klíčová slova 
Ocelobetonová spřažená konstrukce, spřahovací trny s hlavou, rozmístění, pružnostní výpočet, parametrická 
studie 

Abstract 
This research is focused on the layout of coupling elements on a steel-concrete beam. Commonly, two different 
centre to centre spacing of shear studs are used for simply supported beam, where the denser distribution is near 
the supports due to the greater shear force. The aim of this research is to find the ideal place on the beam where 
it is appropriate to change the centre to centre spacing so that the smallest possible amount of coupling elements 
can be used economically. At the same time, relations were derived for the rapid design of number 
and the distribution of shear studs on the beam, which can make design more effective in practice. 

Keywords 
Steel-concrete composite structures, shear studs, layout, elastic calculation, parametric study 

1 ÚVOD 

Ocelobetonové spřažené konstrukce se stále častěji využívají ve stavebnictví, jelikož díky kombinaci materiálů, 
dochází k ekonomickému nalezení průřezu a tím pádem ke snížení finančních nákladů za materiál. Spřažené 
konstrukce využívají příznivé vlastnosti jednotlivých použitých materiálů. Ocel má výborné vlastnosti v tahu, 
proto se využívá v místech namáhaných tahovými silami a naopak beton, který má v tahu velice špatné 
vlastnosti, ale má dobré vlastnosti v tlaku se využívá k přenosu tlakových sil. Spojením těchto materiálů můžeme 
vytvořit průřezy, které jsou vhodné pro překlenutí velkých rozpětí nebo pro výstavbu patrových konstrukcí. 

Navrhování spřažených konstrukcí se řídí předpisy danými Eurokódem 4 [1]. Na spolupůsobení oceli 
a betonu má významný vliv způsob jejich spřažení. Existuje velké množství spřahovacích prostředků. V dnešní 
době se nejčastěji využívají smykové trny s hlavou, které jsou výhodné díky rychlé montáži a stejným 
vlastnostem ve všech směrech. Stále ale probíhají po celém světě experimenty na optimalizaci návrhu 
smykových trnů a vývoj nových typů spřahovacích prostředků. Nový typ spřahovací hmoždinky Crestbond byl 
zkoumán na Univerzitě v Minho v Portugalsku [2]. Tato spojka se tvarem podobá puzzlovitému typu, ale má 
užší a výrazně větší výšku jednotlivých zubů a měla by vykazovat větší tuhost. Snahu o dosažení 
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demontovatelnosti spřažených nosníků a znovu využití jejich částí po konci životnosti konstrukce doprovází 
snaha o nahrazení navařených spojek slepými šrouby. Výzkum v oblasti těchto demontovatelných spřahovacích 
prostředků probíhá převážně v Asii. Experimentální měření únosnosti různých velikostí a pevností slepých 
šroubů provedliAbodrezaAtaei a MehranZeynalin z univerzity v Isfahanu v Íránu [3]. Současně pozorovali stádia 
porušení a velikost prokluzu na nosníku. Obdobný experiment se uskutečnil i na univerzitě v Gzangzhou v Číně 
[4]. Zde navíc zkoumali vliv i dalších vstupních parametrů na únosnost šroubů, jako je pevnostní třída betonu 
nebo velikost předvrtaného otvoru. Dodatečně instalovanými spřahovacími prostředky se zabýval společný 
výzkum australských univerzit [5]. Porovnával jak klasické navařené trny, tak demontovatelné spojky, které byly 
dodatečně montovány a daly by se tak využít například při rekonstrukcích mostních konstrukcí s chováním 
zalitých spřahovacích prostředků. 

Většina výzkumů se v dnešní době zabývá optimalizací tvaru jednotlivých smykových spojek a na jejich 
polohu se často zapomíná, přestože důležité je i rozmístění spřahovacích prostředků na nosníku. Výzkum 
ohledně rozdělení trnů s hlavou na spojitém nosníku provedli YongLuo, DongHuaZhou a Bin Duan z Číny [6]. 
Porovnávali velikost síly, prokluzu a deformace na nosníku o dvou polích se dvěma různými roztečemi trnů 
v závislosti na tuhosti jednotlivých spřahovacích prostředků a následně je porovnávali s rovnoměrně 
rozmístěnými trny. 

Vzdálenost mezi spřahovacími prvky je závislá na smykové síle. U prostě podepřeného nosníku je tedy hustší 
umístění situováno nad podporami, kde se vyskytuje největší posouvající síla. Tato síla směrem ke středu 
nosníku klesá, takže teoreticky by se mohla postupně zvětšovat osová vzdálenost smykových spojek. Ale pro 
praktické využití je toto schéma, kdy by se všechny vzdálenosti vzájemně lišili, téměř nepoužitelné, jelikož by 
bylo časově náročné na montáž. Proto se v praxi používají maximálně dvě různé rozteče na jednom nosníku. 
Středová vzdálenost spřahovacích prostředků je závislá na více proměnných. Cílem tohoto výzkumu je navázat 
na předchozí práci [7] a [8] a zjistit, jak které parametry ovlivní rozmístění smykových trnů na nosníku. 
A současně najít ideální pozici na nosníku, kdy je vhodné provést změnu rozteče, tak aby bylo použito co 
nejmenší množství spřahovacích trnů a tím byly sníženy i finanční náklady. 

2 METODOLOGIE 

Existují dvě metody výpočtu spřažení – pružnostní a plastická. Plastický výpočet, který je možný pro 1. a 2. třídu 
průřezu, umožňuje uvažovat s rovnoměrnou redistribucí smykové síly do všech spřahovacích prvků. Díky tomu 
je možné provézt rovnoměrné rozmístění trnů na nosníku tak, že vypočítané množství se rovnoměrně rozmístí 
mezi podporu a místo s maximální hodnotou ohybového momentu, pro které byl počet prvků počítán (u prostě 
podepřeného nosníku s rovnoměrným spojitým zatížením je to tedy od okraje do poloviny rozpětí). Jak bylo 
zmíněno již v předchozí práci [8], tak do plastického výpočtu počtu trnů nevstupuje skutečné zatížení na 
nosníku, ale pouze maximální únosnost, což může vést k značnému předimenzování. To se dá zmírnit využitím 
tzv. částečného spřažení, kdy je možné snížit množství spřahovacích prostředků. Pokud vztah pro výpočet 
částečného spřažení upravíme a dosadíme do něj skutečnou hodnotu momentu na nosníku, přiblížíme se více 
skutečnosti. Oproti tomu při pružnostním výpočtu vstupuje do vztahu pro výpočet množství trnů skutečné 
zatížení na nosníku, a to ve formě posouvající síly. Pružnostní výpočet se sice dá využít i pro 1. a 2. třídu 
průřezu, ale dosahuje dosti konzervativních výsledků. Navíc je oproti plastickému výpočtu pracnější. Ve 
skutečnosti největší využití mají smykové trny v blízkosti podpor, kde je největší posouvající síla a směrem ke 
středu nosníku jejich využití postupně klesá. Proto je vhodné trny umístit hustěji právě v blízkosti podpor 
a u středu nosníku jejich vzájemnou rozteč zvětšit. Rozmístění trnů je tedy úměrné smykové síle. Ta ale 
v plastickém výpočtu nefiguruje, a proto pomocí plastického výpočtu nemůžeme snadno upravit jejich rozteče. 
Přestože tedy plastický výpočet je rychlejší a v praxi více používaný, tak k rozdělení trnů na nosníku musíme 
využít pružné oblasti. 

V pružné oblasti se uvažuje, že smyková síla působící na jeden trn, odpovídá nárustu normálové síly 
v betonu, což lze zapsat vztahem 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿,el =
𝑉𝑉𝑉𝑉Ed ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆c ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠l

𝑛𝑛𝑛𝑛 ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛i
 (1) 

kde VEd je působící posouvající síla, Sc je statický moment betonové desky, sl udává rozteč spřahovacích 
prostředků, n = Ea/Ec,eff je pracovní součinitel a Ii je moment setrvačnosti ideálního průřezu. 

Dle podmínky spolehlivosti musí být poměr smykové síly a počtu spřahovacích trnů v příčném směru menší 
než návrhová únosnost spřahovacího prostředku PRd. Z této podmínky a z rovnice (1) lze poté odvodit vztah 
pro výpočet maximální možné rozteče pro danou sílu. Maximální hodnotě posouvající síly na nosníku odpovídá 
rozteč smykových prvků, která bude nadále značena jako sl,min. S klesající smykovou silou se maximální možná 
rozteč prvků nadále zvětšuje. Vzdálenost spřahovacích trnů odpovídající maximální síle na nosníku se tedy 
spočte jako 
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𝑠𝑠𝑠𝑠l,min =
𝑃𝑃𝑃𝑃Rd ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛r ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛i
𝑉𝑉𝑉𝑉max ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆c

 (2) 

kde PRd je návrhová únosnost spřahovacího prvku, nr počet spřahovacích prvků v příčném směru, n pracovní 
součinitel, Ii moment setrvačnosti ideálního průřezu, VEd působící síla na nosníku a Sc statický moment betonové 
desky. 

Pokud maximální smykové síle odpovídá rozteč spřahovacích prostředků sl,min, tak síle V(x) v kterémkoli 
libovolném bodu nosníku x odpovídá maximální rozteč sl,(x). Využitím rovnice (2) se dá zjistit, že poměr roztečí 
a posouvajících sil je 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙,(𝑥𝑥𝑥𝑥)

=
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑥𝑥)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
 (3) 

kde sl,min je maximální možná rozteč spřahovacích prostředků na nosníku odpovídající síle Vmax, Vmax je 
maximální posouvající síla na nosníku, sl,(x) je maximální možná rozteč spřahovacích prvků odpovídající 
posouvající síle V(x) a V(x) je hodnota posouvající síly na nosníku v místě x od okraje. 

Jednoduchou úpravou rovnice (3) se získá vztah 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙.(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑥𝑥)
 (4) 

který se využije do dalších výpočtů. 
Maximální posouvající síla se u prostě podepřeného nosníku zatíženého rovnoměrným spojitým zatížením 

nachází přímo nad podporami a její hodnota se spočte jako 

𝑉𝑉𝑉𝑉max =
1
2
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 (5) 

kde q je hodnota spojitého zatížení na nosníku a L je rozpětí prostě podepřeného nosníku. 
Pro posouvající sílu v libovolném místě x na prostě podepřeném nosníku se vztah upraví jako 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
1
2
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 (6) 

kde q je hodnota spojitého zatížení na nosníku, L je rozpětí prostě podepřeného nosníku a x je poloha na nosníku 
od okraje, kde se mění rozteč spřahovacích prvků.  

Počet smykových trnů na části nosníku lze zjistit jako délka daného úseku na nosníku dělena použitou roztečí 
na tomto úseku. Pokud budou použity dvě různé vzdálenosti spřahovacích prostředků, menší odpovídající 
maximální posouvající síle Vmax v oblastech nad podporami a větší pro středovou část nosníku odpovídající 
posouvající síle V(x) v bodě kde dochází je změně roztečí, pak se celkové množství trnů spočte jako 

𝑛𝑛𝑛𝑛 =
2𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑠𝑠𝑠𝑠l,min

+
𝑞𝑞𝑞𝑞 − 2𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑠𝑠𝑠𝑠l,(𝑥𝑥𝑥𝑥)

 (7) 

kde L je rozpětí prostě podepřeného nosníku, x je poloha na nosníku od okraje, sl,min je nejmenší možná rozteč 
spřahovacích prostředků na nosníku odpovídající síle Vmax a sl,(x) je maximální možná rozteč spřahovacích prvků 
odpovídající posouvající síle V(x). 

Dosazením rovnic (5) a (6) do rovnice (4) a jejím dosazením do vztahu (7) a následnými úpravami, lze získat 
vztah pro výpočet množství smykových trnů v závislosti na tom, v jaké vzdálenosti od podpor bude provedena 
změna roztečí smykových spojek. Na výsledné rovnice je vidět, že se jedná o kvadratickou funkci, konkrétně 
ve tvaru 

𝑛𝑛𝑛𝑛 =
4

𝑠𝑠𝑠𝑠l,min ⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞
⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞2 −

2
𝑠𝑠𝑠𝑠l,min

⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞 +
𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑠𝑠𝑠𝑠l,min
 (8) 

kde L je rozpětí prostě podepřeného nosníku, x je poloha na nosníku od okraje, sl,min je nejmenší možná rozteč 
spřahovacích prostředků na nosníku odpovídající síle Vmax. 

Jelikož se jedná o kvadratickou funkci jejímž grafem je parabola, lze rovnici (8) snadno převést 
do tzv. vrcholového tvaru 

𝑛𝑛𝑛𝑛 −
3𝑞𝑞𝑞𝑞

4 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠l,min
=

4
𝑠𝑠𝑠𝑠l,min ⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞

⋅ �𝑞𝑞𝑞𝑞 −
𝑞𝑞𝑞𝑞
4
�
2

 (9) 

ze kterého lze snadno vyčíst souřadnice vrcholu paraboly,což je extrém dané funkce. 
Z rovnice (9) je tedy jasně čitelné, že souřadnice vrcholu paraboly jsou  
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𝑠𝑠𝑠𝑠l,min =
𝑃𝑃𝑃𝑃Rd ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛r ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛i
𝑉𝑉𝑉𝑉max ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆c

 (2) 

kde PRd je návrhová únosnost spřahovacího prvku, nr počet spřahovacích prvků v příčném směru, n pracovní 
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙,(𝑥𝑥𝑥𝑥)

=
𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑥𝑥)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
 (3) 
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙.(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑥𝑥)
 (4) 

který se využije do dalších výpočtů. 
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𝑉𝑉𝑉𝑉max =
1
2
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 (5) 

kde q je hodnota spojitého zatížení na nosníku a L je rozpětí prostě podepřeného nosníku. 
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𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
1
2
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 (6) 
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𝑛𝑛𝑛𝑛 =
2𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑠𝑠𝑠𝑠l,min

+
𝑞𝑞𝑞𝑞 − 2𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑠𝑠𝑠𝑠l,(𝑥𝑥𝑥𝑥)

 (7) 
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𝑠𝑠𝑠𝑠l,min ⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞
⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞2 −

2
𝑠𝑠𝑠𝑠l,min

⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞 +
𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑠𝑠𝑠𝑠l,min
 (8) 
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𝑠𝑠𝑠𝑠l,min ⋅ 𝑞𝑞𝑞𝑞
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4
�
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V �
𝑞𝑞𝑞𝑞
4

;
3𝑞𝑞𝑞𝑞

4 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠l,min
� (10) 

kde první souřadnice udává polohu na nosníku, kde je nejvýhodnější provést změnu osových vzdáleností 
spřahovacích prostředků, jelikož při změně roztečí v tomto místě je potřeba na spřažení nosníku nejmenší počet 
smykových trnů. A druhá souřadnice udává konkrétní minimální množství spřahovacích trnů. 

Z první souřadnice vztahu (10) L/4 vyplívá, že pro prostě podepřené nosníky jakékoli délky zatížené 
rovnoměrným spojitým zatížením je vždy nejvýhodnější měnit rozteč trnů ve čtvrtinách jejich rozpětí. To by 
ovšem platilo za ideálního případu, kdy maximální možná rozteč může jít pří uvažování posouvající síly 
v blízkosti středu rozpětí teoreticky do nekonečna. V praxi je osová vzdálenost mezi smykovými trny limitována 
konstrukčními zásadami. Ty udávají že rozteč trnů nemá být větší než menší z hodnot 6·hc nebo 800 mm, kde 
hc je výška betonové desky. Tato hodnota sl,maxnesmí být překročena. Zkombinováním rovnice (2) a (6), kde na 
místo osové vzdálenosti dosadíme maximální povolenu rozteč trnů dle konstrukčních zásad, vznikne vztah 

𝑞𝑞𝑞𝑞 =
1
2
𝑞𝑞𝑞𝑞 −

𝑃𝑃𝑃𝑃Rd ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛r ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ⋅ 𝐼𝐼𝐼𝐼i
𝑆𝑆𝑆𝑆c ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠l,min ∙ 𝑞𝑞𝑞𝑞

 (11) 

kde L je rozpětí prostě podepřeného nosníku, PRd je návrhová únosnost spřahovacího prvku, nr počet 
spřahovacích prvků v příčném směru, n pracovní součinitel, Ii moment setrvačnosti ideálního průřezu, Sc statický 
moment betonové desky, sl,min je nejmenší možná rozteč spřahovacích prostředků na nosníku odpovídající 
síleVmaxa q hodnota spojitého zatížení na nosníku. 

Úpravou vztahu (11) lze zjistit, že tato rovnice udává lineární funkci, jejímž grafem je přímka. Omezení 
maximální rozteče prvků tedy způsobí, že od určitého místa na nosníku už dále nelze zvětšovat vzdálenost mezi 
trny. V grafickém znázornění to vypadá tak, že parabolickou funkci protne přímka, jak je znázorněno na Obr. 1. 
Z hlediska nalezení nejvhodnějšího bodu na nosníku pro změnu roztečí, aby mohlo být použito co nejmenší 
množství smykových spojek je zásadní, jestli přímka protne parabolu před vrcholem nebo až za ním. V případě, 
že protne přímku za vrcholem paraboly je toto omezení nepodstatné a zůstává v platnosti, že nejvhodnější 
pro změnu roztečí jsou čtvrtiny rozpětí nosníku. Pokud ale protne přímka parabolu ještě před vrcholem, znamená 
to, že zde vstupuje do hry omezení dle konstrukčních zásad a potom je minima trnů dosaženo změnou roztečí 
ještě před čtvrtinou rozpětí, konkrétně ve vzdálenosti danou rovnicí (11). Prakticky se tedy spočte poloha na 
nosníku pomocí rovnice (11) a pokud je hodnota menší, než čtvrtina rozpětí nosníku provedeme v ní změnu 
roztečí a v případě, že by výsledek přesahoval hodnotu L/4, tak se rozteč změní právě ve čtvrtinách délky 
nosníku. 

 

Obr. 1 Grafy znázorňující závislost počtu spřahovacích trnů na změně jejich rozteče ve vzdálenosti x od okraje 
nosníku bez omezení maximální možné rozteče a s omezením vlivem konstrukčních zásad. Vlevo pro x < L / 4 

a vpravo pro x > L / 4. 

Rovnice byly ověřeny za pomoci tabulkového procesoru a současně byl pozorován vliv změny vstupních 
parametrů nosníku na polohu vhodného místa pro změnu roztečí. 

3 VÝSLEDKY 

Odvozené vztahy byly dosazeny do tabulkového procesoru a byly porovnány jejich výsledky s parametrickou 
studií, kdy bylo počítáno množství spřahovacích trnů na nosníku při změně roztečí na různých místech od okraje 
nosníku, vždy po nárustu o 5 % rozpětí. 

Jako základní vzorky pro parametrickou studii byly předpokládány 2 nosníky oba z oceli S 235 spřažené 
klasickými trny s hlavou o pevnosti 4.8, průměru dříku 16 mm a délky 50 mm. Jeden nosník byl sestaven 
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z průřezu IPE 220 a betonové desky tloušťky 80 mm, efektivní šířky 2000 mm vyrobené z betonu pevnostní 
třídy C20/25 a druhý z profilu IPE 300 a betonové desky pevnosti C25/30 o tloušťce 70 mm a efektivní šířce 
2200 mm. Oba nosníky byly předpokládány jako prostě podepřené o rozpětí 10 metrů zatížené spojitým 
zatížením. 

U nosníků byly postupně měněny jednotlivé vstupní parametry a sledován vliv jejich změny na hledání bodu 
x, který udává ideální polohu na nosníku pro změnu rozteče spřahovacích prvků, aby bylo možno použit jejich 
co nejmenší množství. Byl pozorován vliv změny délky nosníku a hodnoty zatížení, které mají přímý vliv 
na posouvajcí sílu, ale i vliv změny parametrů, které ovlivní hodnotu maximální povolené rozteče spřahovacích 
prvků a únosnosti smykových trnů, jelikož i ty mají vliv na rozložení prvků na nosníku. 

 

Obr. 2 Grafy závislosti množství spřahovacích prostředků na vzdálenosti bodu x od okraje nosníku 
pro procentuální nárust délky (vlevo), respektive spojitého zatížení (vpravo). Minimální hodnoty jsou v grafech 

zvýrazněny. 

 

Obr. 3 Graf porovnávající polohu bodu x v závislosti na procentuálním růstu délky nosníku a hodnoty spojitého 
zatížení. 

 

Obr. 4 Graf závislosti množství spřahovacích prostředků na poloze bodu x pro různé pevnosti betonu. 
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Obr. 5 Graf porovnávající počet smykových spojek při nejefektivnějším rozdělení spřahovacích trnů na nosníku 
pomocí bodu x u pružného výpočtu a částečného spřažení u plastického výpočtu pro ohybový moment 

odpovídající násobku momentové plastické únosnosti. 

4 DISKUZE 

Tabulkový procesor prokázal správnost odvozených vztahů. Byla provedena parametrická studie, kde se měnila 
poloha bodu, ve kterém byla provedena změna rozteče spřahovacích prvků po jednotkách procent délky nosníku. 
Pro každý tento bod byl zjišťován odpovídající počet smykových trnů s hlavou. Minimálního množství prvků 
bylo dosaženo v bodě na nosníku odpovídajícímu hodnotě x získané použitím rovnice (11). Pravdivost této 
rovnice dokazuje i tvar funkcí v grafech na Obr. 2, kde je ukázána závislost množství smykových spojek na 
poloze bodu x, udávajícího vzdálenost od okraje nosníku, kde dochází ke změně roztečí spřahovacích prvků. 
V parametrické studii byly po desítkách procent zvětšovány hodnoty délky nosníku, respektive spojitého 
zatížení. Z grafu je jasně patrné, že funkce má tvar paraboly do určitého bodu, kde přechází do přímky. To je 
místo na nosníku, kde je dosaženo maximální přípustné rozteče trnů a další zvětšení již není z konstrukčních 
důvodů možné. 

Na Obr. 2 je současně vidět, že procentuální nárust délky nosníku sice vyvolá znatelnější nárust množství 
spřahovacích prostředků než procentuální růst spojitého zatížení, ale co se týče polohy, kde je využito nejmenší 
množství smykových prvků, tak v obou případech při stejném procentuálním navýšení dochází k minimu ve 
stejné vzdálenosti od okraje nosníku. (Místa, kde je dosaženo použití nejmenšího možného počtu prvků, jsou pro 
snazší orientaci v grafech zvýrazněny.) Tato závislost je lépe viditelná na grafu na Obr. 3, kde je znázorněna 
poloha bodu x pro procentuální nárust délky nosníku a hodnoty spojitého zatížení na něj působícího. Je zde 
vidět, že pro oba parametry zde platí stejná závislost. Zároveň je zde vidět, že nárust vzdálenosti bodu x od 
okraje nosníku se ustálí na 25 % délky rozpětí, jelikož zde je extrém funkce a výhodnější poloha pro změnu 
roztečí už dále na nosníku neexistuje (viz Obr. 1). 

U parametrické studie byly současně měněny i hodnoty dalších vstupních parametrů, jako jsou pevnost 
betonu, výška betonové desky, změna velikosti ocelového profilu či parametry smykových trnů. Každý z těchto 
parametrů může také ovlivnit polohu bodu x na nosníku, ale pouze omezeně, jelikož jednotlivé parametry se 
vzájemně ovlivňují. A například u únosnosti smykových trnů PRd, která se také objevuje ve výpočtu pro polohu 
bodu x, se vybírá menší ze dvou hodnot a je důležité, která z nich bude rozhodující a vstoupí do výpočtu. Za 
všechny proměnné je zde uveden graf pro změnu pevnosti betonu na Obr. 4, kdy pro vyšší pevnosti betonu roste 
právě hodnota PRd a tím dochází ke zmenšení hodnoty x, tedy k posunutí bodu blíže podporám. Z dalších 
parametrů zmenšení hodnoty x vyvolá nárust průměru dříku nebo výšky spřahovacího trnu, případně zvětšení 
ocelového profilu. Zmenšení parametru x způsobí samozřejmě také zmenšení rozpětí nosníku nebo zatížení, ale 
také snížení výšky betonové desky, případně i její efektivní šířky. 

Na závěr bylo provedeno porovnání minimálního počtu spřahovacích prvků získaných pružným výpočtem 
za využití bodu x na nosníku pro nejvhodnější polohu změny roztečí a množství trnů získané plastickým 
výpočtem za využití částečného spřažení. Hodnoty byly spočítány pro různou velikost ohybového momentu 
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trnů na nosníku vycházející z pružnosntího návrhu, jelikož se jedná o odpovídající množství trnů, pouze jejich 
přerozdělením dosáhneme lepšího využití, než kdybych uvažovali s redistribucí sil a rozmístili trny rovnoměrně. 

5 ZÁVĚR 

Výsledky výzkumu dokázali správnost odvozeného vztahu pro určení ideální polohy na nosníku pro změnu 
roztečí smykových spojek. Pokud je výsledek z rovnice (11) menší než čtvrtina délky rozpětí nosníku, jedná se 
přímo o pozici na nosníku nejvhodnější ke změně osové vzdálenosti spřahovacích trnů, tak aby byl použit jejich 
co nejmenší počet. V případě, že by výsledek přesáhl čtvrtinu rozpětí, je tento bod vždy přesně v 25% délky 
nosníku, což dokazuje odvození tvaru funkce závislosti počtu trnů na poloze bodu x. Přímý vliv na určení této 
polohy mají délka nosníku a hodnota zatížení, které ovlivní velikost posouvající síly, ale i ostatní parametry jako 
jsou pevnosti materiálu či rozměry nosníku aspřahovacích prvků, které jsou zahrnuty ve výpočtu únosnosti 
smykových trnů. 

Dále z výzkumu vyplívá, že i v případě, kdy je spřažený nosník počítán plasticky (pružnostním výpočtem by 
posudek už nemusel vyhovět), je možné přerozdělit trny na nosníku využitím pružnostního výpočtu, jelikož 
minimum smykových spojek z pružnostního výpočtu a plastického výpočtu pro částečné spřažení se cca rovná. 
Proto je možné rovnoměrné rozložení trnů, které umožňuje plastický výpočet díky předpokladu redistribuce sil, 
uzpůsobit za použití dvou různých velikostí roztečí dle pružného výpočtu a dosáhnout tak rozložení trnů, které 
lépe odpovídá jejich skutečnému namáhání. 

Tento výzkum se zabýval pouze prostě podepřenými nosníky zatížení rovnoměrným spojitým zatížením, 
ale obdobný přístup je pravděpodobně možné aplikovat i na jiné typy nosníků a zatížení, což bude předmětem 
dalšího zkoumání. 

Poděkování 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu Specifického vysokoškolského výzkumu na Fakultě stavební 
Vysokého učení technického v Brně č. FAST-S-22-8006. 

Použité zdroje 

[1] ČSN EN 1994-1-1: Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konsrtukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Praha, Český normalizační institut, 2006. 

[2] ALVES, Ana Rita, B. Valente ISABEL, B. Vieira WASHINTGON a S. Veríssimo GUSTAVO. 
Prospective study on the behaviour of composite beams with an indented shear connector. Journal 
of Constructional Steel Research [online]. 2018, 148, 508-524 [cit. 2022-11-01]. ISSN 0143974X. 
Dostupné z: doi:10.1016/j.jcsr.2018.06.015 

[3] ATAEI, Abdolreza a Mehran ZEYNALIAN. A study on structural performance of deconstructable bolted 
shear connectors in composite beams. Structures [online]. 2021, 29, 519-533 [cit. 2022-11-01]. ISSN 
23520124. Dostupné z: doi:10.1016/j.istruc.2020.11.065 

[4] ZHANG, Yujie, Bingcong CHEN, Airong LIU, Yong-lin PI, Junping ZHANG, Yang WANG a Licong 
ZHONG. Experimental study on shear behavior of high strength bolt connection in prefabricated 
steel-concrete composite beam. Composites Part B: Engineering [online]. 2019, 159, 481-489 
[cit. 2022-11-01]. ISSN 13598368. Dostupné z: doi:10.1016/j.compositesb.2018.10.007 

[5] HENDERSON, I.E.J., X.Q. ZHU, B. UY a O. MIRZA. Dynamic behaviour of steel-concrete composite 
beams retrofitted with various bolted shear connectors. Engineering Structures [online]. 2017, 131, 
115-135 [cit. 2022-11-01]. ISSN 01410296. Dostupné z: doi:10.1016/j.engstruct.2016.10.021 

[6] LUO, Yong, Dong Hua ZHOU a Bin DUAN. Study on the influence of step changed spacing of shear 
stud connector on the behavior of continuous composite beams. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science [online]. 2018, 153 [cit. 2022-11-01]. ISSN 1755-1307. Dostupné z: 
doi:10.1088/1755-1315/153/5/052060 

[7] HRABOVSKÁ, Kristýna a Jan BŘEČKA. Teoretický výzkum optimalizace rozměrů a volby pevnosti 
maeteriálu u ocelobetonových spřažených nosníklů, Juniorstav 2021: 23. odborná konference 
doktorského studia s mezinárodní účastí = 23rd International conference of doctoral students ; sborník 
příspěvků = proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. ISBN 978-80-86433-75-2. 

[8] HRABOVSKÁ, Kristýna. Teoretický výzkum vlivu změny vstupních parametrů na únosnost a množství 
spřahovacích prostředků. In: Juniorstav [online]. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brne, 2021, 2022-1-
27, s. 261-266 [cit. 2022-11-01]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: 
doi:10.13164/juniorstav.2022.261 



351

JUNIORSTAV 20233. Konstrukce a dopravní stavby   
 

 
 

trnů na nosníku vycházející z pružnosntího návrhu, jelikož se jedná o odpovídající množství trnů, pouze jejich 
přerozdělením dosáhneme lepšího využití, než kdybych uvažovali s redistribucí sil a rozmístili trny rovnoměrně. 

5 ZÁVĚR 

Výsledky výzkumu dokázali správnost odvozeného vztahu pro určení ideální polohy na nosníku pro změnu 
roztečí smykových spojek. Pokud je výsledek z rovnice (11) menší než čtvrtina délky rozpětí nosníku, jedná se 
přímo o pozici na nosníku nejvhodnější ke změně osové vzdálenosti spřahovacích trnů, tak aby byl použit jejich 
co nejmenší počet. V případě, že by výsledek přesáhl čtvrtinu rozpětí, je tento bod vždy přesně v 25% délky 
nosníku, což dokazuje odvození tvaru funkce závislosti počtu trnů na poloze bodu x. Přímý vliv na určení této 
polohy mají délka nosníku a hodnota zatížení, které ovlivní velikost posouvající síly, ale i ostatní parametry jako 
jsou pevnosti materiálu či rozměry nosníku aspřahovacích prvků, které jsou zahrnuty ve výpočtu únosnosti 
smykových trnů. 

Dále z výzkumu vyplívá, že i v případě, kdy je spřažený nosník počítán plasticky (pružnostním výpočtem by 
posudek už nemusel vyhovět), je možné přerozdělit trny na nosníku využitím pružnostního výpočtu, jelikož 
minimum smykových spojek z pružnostního výpočtu a plastického výpočtu pro částečné spřažení se cca rovná. 
Proto je možné rovnoměrné rozložení trnů, které umožňuje plastický výpočet díky předpokladu redistribuce sil, 
uzpůsobit za použití dvou různých velikostí roztečí dle pružného výpočtu a dosáhnout tak rozložení trnů, které 
lépe odpovídá jejich skutečnému namáhání. 

Tento výzkum se zabýval pouze prostě podepřenými nosníky zatížení rovnoměrným spojitým zatížením, 
ale obdobný přístup je pravděpodobně možné aplikovat i na jiné typy nosníků a zatížení, což bude předmětem 
dalšího zkoumání. 

Poděkování 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu Specifického vysokoškolského výzkumu na Fakultě stavební 
Vysokého učení technického v Brně č. FAST-S-22-8006. 

Použité zdroje 

[1] ČSN EN 1994-1-1: Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konsrtukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Praha, Český normalizační institut, 2006. 

[2] ALVES, Ana Rita, B. Valente ISABEL, B. Vieira WASHINTGON a S. Veríssimo GUSTAVO. 
Prospective study on the behaviour of composite beams with an indented shear connector. Journal 
of Constructional Steel Research [online]. 2018, 148, 508-524 [cit. 2022-11-01]. ISSN 0143974X. 
Dostupné z: doi:10.1016/j.jcsr.2018.06.015 

[3] ATAEI, Abdolreza a Mehran ZEYNALIAN. A study on structural performance of deconstructable bolted 
shear connectors in composite beams. Structures [online]. 2021, 29, 519-533 [cit. 2022-11-01]. ISSN 
23520124. Dostupné z: doi:10.1016/j.istruc.2020.11.065 

[4] ZHANG, Yujie, Bingcong CHEN, Airong LIU, Yong-lin PI, Junping ZHANG, Yang WANG a Licong 
ZHONG. Experimental study on shear behavior of high strength bolt connection in prefabricated 
steel-concrete composite beam. Composites Part B: Engineering [online]. 2019, 159, 481-489 
[cit. 2022-11-01]. ISSN 13598368. Dostupné z: doi:10.1016/j.compositesb.2018.10.007 

[5] HENDERSON, I.E.J., X.Q. ZHU, B. UY a O. MIRZA. Dynamic behaviour of steel-concrete composite 
beams retrofitted with various bolted shear connectors. Engineering Structures [online]. 2017, 131, 
115-135 [cit. 2022-11-01]. ISSN 01410296. Dostupné z: doi:10.1016/j.engstruct.2016.10.021 

[6] LUO, Yong, Dong Hua ZHOU a Bin DUAN. Study on the influence of step changed spacing of shear 
stud connector on the behavior of continuous composite beams. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science [online]. 2018, 153 [cit. 2022-11-01]. ISSN 1755-1307. Dostupné z: 
doi:10.1088/1755-1315/153/5/052060 

[7] HRABOVSKÁ, Kristýna a Jan BŘEČKA. Teoretický výzkum optimalizace rozměrů a volby pevnosti 
maeteriálu u ocelobetonových spřažených nosníklů, Juniorstav 2021: 23. odborná konference 
doktorského studia s mezinárodní účastí = 23rd International conference of doctoral students ; sborník 
příspěvků = proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. ISBN 978-80-86433-75-2. 

[8] HRABOVSKÁ, Kristýna. Teoretický výzkum vlivu změny vstupních parametrů na únosnost a množství 
spřahovacích prostředků. In: Juniorstav [online]. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brne, 2021, 2022-1-
27, s. 261-266 [cit. 2022-11-01]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: 
doi:10.13164/juniorstav.2022.261 

   
 

 
 

UPLATNENIE EFEKTU SPOJITEJ DOSKY V RÁMCI 
PRÍPOJA STROPNEJ DOSKY Z KRÍŽOM LEPENÉHO 
LAMELOVÉHO DREVA K OCEĽOVÉMU NOSNÍKU 

APPLICATION OF THE EFFECT OF CONTINOUS DESK WITHIN THE 
CONECTION OF CROSS LAMINATED TIMBER AND STEEL BEAM  
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Abstrakt  
Použitie hybridných systémov prináša výhody v ich aplikácii. Takáto konštrukcia je schopná odolať vyššiemu 
zaťaženiu a prekonávať väčšie rozpätia. Práve kombináciou materiálov ako je krížom lepené lamelové drevo 
a oceľ je možné získať efektívne konštrukcie a súčasne docieliť estetické, ale aj ekologické konštrukčné riešenie. 
Pre maximálne využitie potenciálu konštrukcie je potrebné vytvárať vhodné konštrukčné prípoje. Vytvorením 
vhodného detailu vzájomného prepojenia stropných dosiek a nosníka je možné vytvoriť nosnú stropnú 
konštrukciu, ktorá sa správa ako spojitá doska. 

Klíčová slova 
Spriahnuté konštrukcie, stropné konštrukcie, CLT, DELTABEAM 

Abstract 
The usage of hybrid systems brings advantages in their application. The construction is capable to withstand 
higher loads and overcome greater spans. By combining materials as cross laminated timber and steel allows to 
obtain efficient structures as well as aesthetics and also ecological structures. Precisely for the maximum 
possible use of the potential of the structure, it is necessary to create appropriate structural connections. By 
creating an appropriate detail of connection of the ceiling desks and beam, it is possible to create a load-bearing 
ceiling structure that behaves like a continuous desk. 

Keywords 
Coupled structures, ceiling, CLT, DELTABEAM 

1 ÚVOD  

V súčasnosti sa kladie dôraz na používanie materiálov a konštrukcií, ktoré sú schopné spĺňať požiadavky na 
návrh s maximálnou možnou mierou efektivity. Koncept hybridných sústav je charakteristický tým, že sa 
používajú kombinácie dvoch a viac materiálov, pričom jednotlivé materiály sú používané v čo najpriaznivejších 
návrhových situáciách. Umožňuje to vytváranie efektívnejších konštrukčných systémov na základe čoho je 
možné dosahovať väčšie rozpätia resp. odolávať väčšej miere zaťaženia [1] [2]. Práve pri výškových budovách 
sa najčastejšie uplatňuje potenciál hybridných sústav. Zaužívané sú kombinácie materiálov ako oceľ a betón [3]. 
Medzi už bežné kombinácie materiálov v rámci sústavy patria oceľ a drevo poprípade oceľ, drevo a betón [4]. 

Špecifikácia hybridnej sústavy 

Vzhľadom na požiadavku dosahovať čoraz vyššiu efektivitu jednotlivých systémov, je potrebné upraviť a zvoliť 
čo najefektívnejšie moduly jednotlivých komponentov v rámci systému. Vhodnou kombináciou materiálov sa 
vie dosiahnuť omnoho efektívnejšia konštrukcia, avšak pri stropných konštrukciách aj výška stropnej 
konštrukcie hrá značnú úlohu. Práve z tohto dôvodu je tendencia vytvárať čo najtenšie konštrukcie tzv. Slim-
Floor, to sa vie docieliť uložením stropných panelov na dolnú pásnicu nosníku [5] [6]. Na základe tohoto 
princípu dochádza k redukcii výšky o výšku stropného prievlaku, keďže už stropné dosky nie sú uložené na 
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hornej hrane prievlakov (Obr. 1). Častá kombinácia pri štíhlych stropných konštrukciách je oceľový prievlak 
kombinovaný s masívnou drevenou stropnou doskou, najčastejšie sa používa krížom lepené lamelové drevo 
(CLT). 

 

 

Obr. 1 Príklad hybridnej sústavy oceľ-CLT [7], a) Oceľový nosník na ktorom je uložený CLT panel, b) Oceľový 
nosník do ktorého je vsunutý CLT panel. 

Kombinácia stropných dosiek z CLT a DELTABEAM nosníku od spoločnosti Peikko sa používa od roku 
2011 [8]. A však aj pri tejto sústave dochádza k vývoju. V dnešnej dobe už je možné použiť spriahnuté CLT- 
betónové stropné dosky uložené na spriahnutom DELTABEAM nosníku ktorý je vyplnený betónom. V rámci 
systému je dosky možné aplikovať ako prosto uložené dosky alebo ako spojité. Avšak nastáva otázka, ako 
vzájomne prepojiť jednotlivé dosky na opačných stranách prievlaku aby bolo možné sústavu považovať za 
spojitú. 

Vykonaný výskum  

Výskum prebiehajúci v rámci spoločnosti Peikko sa zaoberá aplikovaním ich certifikovaných nosníkov 
DELTABEAM s použitím drevených masívnych dosiek. Jedná sa o laboratórny výskum zameriavajúci 
sa na overenie prenosu zaťaženia z dosky do nosníku. Overujú sa dve štádia, štádium užívania a požiarna 
situácia. 

Počas experimentu boli používané tri skupiny vzoriek (Obr. 2). V prvej skupine (A1–A4) sa jednalo o CLT 
dosku vzájomne prepojenú s nosníkom, v druhej (B1–B4) a tretej (C1 a C2) skupine sa jednalo už o spriahnuté 
CLT-betónové dosky prepojené s nosníkom s tým, že v tretej skupine bol použitý nosník obsahujúci zahnutú 
prírubu (downstand) na dolnom páse DELTABEAM nosníku. 

 

Obr. 2 Zoznam vzoriek [8]. 

V rámci skupiny A a B boli vyhotovené po štyri vzorky a v poslednej skupine C boli zhotovené dve vzorky, 
s tým, že vzorka 1 a 3 mala kolmú hranu CLT panelu v mieste ukončenia pri nosníku, vo vzorkách 2 a 4, hrana 
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už bola upravená a sklon hrany bol identický so šikmou stenou nosníku. S tým, že vo vzorkách 3 a 4 došlo 
k odstráneniu dolného pásu v dôsledku simulácie požiarnej situácie. Skupina vzoriek A, teda aplikované CLT 
dosky sú zaťažované 3 kN/m2 v rámci rastru 6 × 6 m. Skupiny vzoriek B a C reprezentujúce kompozitové dosky 
sú taktiež zaťažované s 3 kN/m2 v rámci rastru 6 × 6 m (Obr. 3). 

 

Obr. 3 Zaťažovacie schémy pre vzorky [8]. 

Výsledky experimentálnych skúšok preukázali, že všetky overované vzorky sú schopné odolávať násobnému 
zaťaženiu so zreteľom na predpokladané odolnosti (Obr. 4). Práve výsledky potvrdili predpokladanú hypotézu 
zvýšenia únosnosti použitím zošikmenej hrany CLT panelu. 

 

Obr. 4 Deformácie vzoriek vplyvom zaťaženia [8]. a) CLT doska (skupina vzoriek A), b) Kompozitová CLT-
betónová doska (skupina vzoriek B), c) Kompozitová CLT-betónová doska so zahnutou prírubou (skupina 

vzoriek C). 
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Na základe tejto analýzy je možné usúdiť, že zvolenie naklonenej hrany je výhodnejším riešením aj vďaka 
mechanizmu prenosu zaťaženia (klenbový efekt) (Obr. 5). 

 

Obr. 5 Prenos zaťaženia v štádiu užívania [9]. 

2 METODOLOGIA 

Príprava experimentu  

V rámci pripravovaného experimentu sa nadviaže na získané poznatky z komerčného výskumu. Keďže 
v predošlom výskume sa potvrdila účinnosť použitia zošikmenej hraný CLT panelu, aplikuje 
sa to aj v nastávajúcom experimente. 

Budú overované dve vzorky (vzorka A a B). Vzorka A je obdobná zo vzorkou A2 (Obr. 2). Na základe 
podobnosti vzorky A zo vzorkou A2 sa predpokladá dosiahnutie primerane rovnakých výsledkov. Vzorka bude 
pozostávať z CLT panelu typu: CLT 200 L5s do ktorého budú vyfrézované drážky zaznačené v rámci Obr. 6, 
DELTABEAM nosníku D20-400, betonárskej výstuže B500B priemeru 10 mm a betónovej zálievky triedy 
C 20 / 25. 

 

Obr. 6 Schéma prípoju CLT dosky k DELTABEAMu (Vzorka A). 

Vzorka B (Obr. 7) bude pozostávať z podobných súčastí ako predošlá vzorka. S tým, že dôjde k úprave tvaru 
drážok a tým potrebnému ohýbaniu výstuže. Dôjde k vytvoreniu kapsy v tvare U. Predpokladá sa vyššia 
odolnosť oproti vzorke A. 
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Obr. 7 Schéma prípoju CLT dosky k DELTABEAMu (Vzorka B). 

Zaťažovanie vzoriek 

Vzorky budú zaťažované podľa zaťažovacích schém znázornených na Obr. 8 Zaťažovacia skúška bude 
simulovať pôsobiace zaťaženie pôsobiace na stropné dosky. DELTABEAM nosník bude podoprený líniovo 
v strednicovej rovine pod dolnou pásnicou. Zaťaženie bude pôsobiť na oboch stranách konzol vytvorených zo 
stropných dosiek z CLT panelov (Obr. 6 a 7). Tiaž bude aplikovaná vo vzdialenosti od podopretia v hodnote 
trojnásobku výšky prierezu, na základe čoho bude maximalizovaný účinok šmykového namáhania v blízkosti 
overovaného prípojového detailu. V počiatočnej fáze bude aplikované zaťaženie odpovedajúce 3 kN/m2 
z pôvodného rastru 6 × 6 m s tým že sa predpokladá dosiahnutie porušenia vzorky až pri zaťažení približujúcom 
sa 9 kN/m2 z pôvodného rastru 6 × 6 m. Predpokladá sa porušenie v okolí výstuže v dôsledku ťahových účinkov. 
Z tohto dôsledku dôjde k nadmernému praskaniu betónu. Z týchto dôvodov budú na vzorkách umiestnené 
meracie ihly, pomocou ktorých bude možné dôkladne vyhodnotiť jednotlivé vzájomné deformácie (Obr.8). 
Pomocou tenzometrov umiestnených na výstuži sa stanovia vznikajúce napätia vo výstuži. Taktiež sa 
predpokladá, že vplyvom šmykových účinkov dôjde k porušeniu CLT panela od valivého šmyku. 

 

Obr. 8 Schéma zostavenia vzoriek a rozmiestnenia snímačov na vzorkách. a) vzorka A, b) vzorka B. 
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3 DISKUSIA 

Aj na základe výsledkov z vykonaných experimentov spoločnosťou Peikko je možné nadviazať v overovaní 
a vo vytváraní čo najefektívnejšieho prípoja v rámci prenosu zaťaženia zo stropných dosiek do prievlaku. 
Už z tejto série experimentov možno pozorovať, že zvolené usporiadanie prvkov je dostatočne efektívne a spĺňa 
predpoklad zavedenia do praxe. Využitie klenbového efektu na zlepšenie prenosu síl z dosky do prievlaku 
sa prejavil ako efektívne vylepšenie prípoja, na základe čoho sa nadviaže aj v pripravovanej sérii experimentov. 

Pri zhotovovaní vzoriek bude potrebné zohľadniť rozličnosť jednotlivých použitých materiálov. Zároveň 
pristupovať k zhotovovanému prípoju komplexne. Na základe čoho bude možné overiť namáhanie 
a tým aj prípadné porušenia pre jednotlivé materiály. 

Predpokladá sa, že pri dosiahnutí limitnej odolnosti materiálu dôjde k jeho postupnému porušeniu. Tým 
pádom aj k narušeniu vzájomnej integrity celej overovanej vzorky. Zlyhanie konštrukcie vyvolá značný narasť 
deformácií, ktoré budú podrobne sledované v priebehu celého experimentu. 

Meracie ihly slúžiace na zaznamenanie vzájomných posunov sú použité aj z dôvodu predpokladanej 
nepresnosti zaznamenanej pomocou tenzometrov, keďže sa predpokladá ich porušenie už v počiatku 
zaťažovania. 

Prvotné zlyhanie oboch vzoriek sa predpokladá z dôvodu pôsobenia šmykových účinkov zapríčiňujúce 
valivý šmyk. Zároveň by malo dochádzať k porušeniu súdržnosti betónu v okolí výstuže. 
Očakáva sa, že vytvorením kapsy dôjde pri simulovanom zaťažení k aktivácii nie len výstuže ako v prípade 
vzorky A ale aj k otláčaniu betónovej výplne v kapse o drevenú časť prierezu. Táto úprava by mala mať za 
následok dosiahnutia menších deformácii. Taktiež sa predpokladá dosiahnutie väčšej odolnosti prípojového 
detailu. 

4 ZÁVER 

Výsledky získane z laboratórnych skúšok budú vyhodnotené a na základe získaných poznatkov spätne upravené 
numerické modely. K dodatočnej úprave numerických modelov bude dochádzať aj v dôsledku získania 
korešpondujúcich charakterov správania vzoriek, následne sa za pomoci numerických modelov vyhodnotia 
hodnoty napätí v kritických oblastiach. 

Výsledkom experimentu bude vyhodnotenie efektivity úpravy detailu pripojenia vykonanom na vzorke B. 
Stanovením materiálovej efektivity na základe schopnosti prenosu zaťaženia k miere dosahovania limitných 
odolností a vyhodnotením pracnosti a náročnosťou zhotovovania jednotlivých konštrukčných detailov dôjde 
ku zváženiu nasledovného smerovania v rámci vývoja prípoja medzi CLT stropnými doskami a DELTABEAM 
nosníkom. 
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Abstrakt  
Článok sa zaoberá diagnostikou a modelovaním historických krovov. Poznanie a diagnostika historických krovov 
sú pre novodobý rozvoj tesárstva veľmi dôležité. Tesárstvo je jedno z najstarších remesiel a už od pradávna bolo 
považované za stavebnú profesiu. Krovy striech boli stáročiami zdokonaľované tými najskúsenejšími tesármi. 
Nástupom novodobých konštrukcií striech sa poznatky o pôvodných krovoch dostali do úzadia. V súčasnosti pri 
obnovovaní a diagnostike historických striech je dôležité poznať nielen stav krovu, ale aj jeho statický model. 
Modelovanie historických krovov prináša nové poznatky a doplňujúce informácie nielen o súčasnom, ale aj 
pôvodnom stave diagnostikovaného krovu. 

Kľúčové slová 
Diagnostika, historické krovy, modelovanie krovov, drevo 

Abstract 
The article deals with diagnostics and modelling of historical trusses. Knowledge and diagnostics of historical 
trusses is very important for the modern development of carpentry. Carpentry is one of the oldest crafts and has 
been considered as construction profession since ancient times. Roof trusses have been improved for centuries by 
the most experienced carpenters. With the advent of modern roof constructions, knowledge about the original 
trusses has fallen into the background. Currently, when restoring and diagnosing historic roofs, it is important to 
know not only the state of the truss, but also its static model. Modelling of historic trusses brings new knowledge 
and additional information not only about the current, but also about the original state of the diagnosed truss. 

Keywords 
Diagnostics, historic trusses, truss modelling, timber 

1 ÚVOD  

Cieľom tejto práce je diagnostika a modelovanie krovu historického kaštieľa v obci Moravany nad Váhom. Budova 
kaštieľa vznikla v 16. storočí a od roku 1960 sa pomaly menila na ruinu. V rámci rekonštrukcie, ktorá v súčasnosti 
prebieha v budove kaštieľa, bol na krove objektu vykonaný doplňujúci prieskum a diagnostika. Daný objekt okrem 
hlavnej časti budovy, obsahuje aj vežu a kaplnku. Predmetom diagnostiky a zamerania bola iba konštrukcia krovu 
štvrtého nadzemného podlažia hlavnej časti. Konštrukcia veže štvorcového pôdorysu a kaplnky polygonálneho 
pôdorysu nebola predmetom vykonaného merania. 

V tomto článku sú stručne uvedené najhlavnejšie zistenia z meraní konštrukcie krovu, z uskutočnenej 
diagnostiky a z výsledkov výpočtového modelu. 

2 METODOLÓGIA 

Pre správne vypracovanie diagnostickej správy a statických výpočtov skúmaného krovu boli na objekte 
uskutočnené merania a vizuálne prehliadky. Prvý dôležitý krok pozostával zo zamerania konštrukcie a terénnych 
škíc, ktoré boli neskôr analyzované a porovnané s poskytnutou výkresovou dokumentáciou od architekta [1]. 
Na meranie skutočných rozmerov krovu bol použitý ručný laserový zameriavač. Meraním bola zdokumentovaná 
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šírka (rozpätie krovu medzi pomúrnicami), dĺžka (dĺžka zastrešeného priestoru) a jednotlivé výšky od spodnej 
hrany väzného trámu po vrchol hrebeňa. Ďalej boli zamerané dĺžky a rozmery prierezov jednotlivých prvkov 
a polohy k tesárskym spojom v jednotlivých väzbách. Na základe vizuálneho prieskumu bol zistený materiál krovu 
- ihličnaté smrekové drevo [2]. Pri diagnostickom meraní neboli vykonané deštruktívne metódy zisťovania kvality 
dreva, ani čiastočné odvŕtavacie skúšky. V statickom posúdení bola použitá pevnosť dreva C16. Jedná sa 
o nezateplený krov, ktorý okrem pôvodných drevených prvkov obsahuje aj oceľové prvky vo forme ťahadiel. 
Trieda použitia bola určená ako trieda 2. Pri diagnostike nebolo prevedené dendochronologické datovanie, ani sa 
z konštrukcie neodoberali skúšobné vzorky. 

Pri vykonávaní prieskumu bola kontrolovaná a meraná vlhkosť konštrukčných prvkov meračom vlhkosti dreva 
a stavebných materiálov. Toto meranie sa uskutočnilo v dôsledku viditeľného kondenzovania vlhkosti na prvkoch 
pri vstupe do malej veže a pri otvore výstupu na strechu. Pri vizuálnych prehliadkach boli zistené aj poškodenia 
biotickými činiteľmi a tieto poškodenia boli zaradené do 4 bodovej škály poškodení. 

Spomenuté merania a všetky poskytnuté dokumenty boli podkladom pre vymodelovanie a zaťaženie nosnej 
konštrukcie v príslušnom výpočtovom programe SCIA Engineer 20. Konštrukcia bola posúdená podľa platných 
noriem STN EN. Výpočtový model nezohľadňoval vplyv dopnutia napínacích tiahel. 

3 VÝSLEDKY 

Pôdorys 4. nadzemného podlažia kaštieľa je v tvare obdĺžnika so skosenými hranami v každom rohu objektu. 
Pôdorysné rozmery sú 16,99 m x 29,78 m. Najvyšší bod strešnej konštrukcie sa nachádza vo výške 15,95 m nad 
úrovňou upraveného terénu. Spád strešnej roviny je 22 % (Obr. 1). Strecha je valbového tvaru so 600 mm vysokou 
atikou. Na premennej dĺžke v priečnom aj pozdĺžnom smere, je sklon strechy upravený smerom od atiky pomocou 
námetku v spáde 7 %. Najväčšia dĺžka pre úpravu sklonu námetkom je 2,4 m [3]. 

 

Obr. 1 Spádovanie strechy kaštieľa. 

Krov je riešený ako stojatá stolica s vrcholovou väznicou a stredovými väznicami s rozmermi prierezov 
160 × 200 mm, ktoré sú podopierané stĺpmi s rozmermi 160 × 160 mm. Jednotlivé stĺpy sú uložené na drevený 
úložný prah rozmerov 160 × 160 mm. Vrcholová väznica sa nachádza vo výške 3,2 m od úrovne spodnej hrany 
väzného trámu a stredové väznice vo výške 2,2 m. Stuženie krovu spočíva v stužení pásikmi 120 × 120 mm. 
V konštrukcií sú použité oceľové tiahla s priemerom 20 mm [3]. Pôvodné tiahla boli v konštrukcii krovu počas 
rekonštrukcie vymenené za nové s napínacími maticami (Obr. 2). Cieľom bolo ich dopnutie v potrebných miestach 
krovu. 
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pri vstupe do malej veže a pri otvore výstupu na strechu. Pri vizuálnych prehliadkach boli zistené aj poškodenia 
biotickými činiteľmi a tieto poškodenia boli zaradené do 4 bodovej škály poškodení. 

Spomenuté merania a všetky poskytnuté dokumenty boli podkladom pre vymodelovanie a zaťaženie nosnej 
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Obr. 1 Spádovanie strechy kaštieľa. 

Krov je riešený ako stojatá stolica s vrcholovou väznicou a stredovými väznicami s rozmermi prierezov 
160 × 200 mm, ktoré sú podopierané stĺpmi s rozmermi 160 × 160 mm. Jednotlivé stĺpy sú uložené na drevený 
úložný prah rozmerov 160 × 160 mm. Vrcholová väznica sa nachádza vo výške 3,2 m od úrovne spodnej hrany 
väzného trámu a stredové väznice vo výške 2,2 m. Stuženie krovu spočíva v stužení pásikmi 120 × 120 mm. 
V konštrukcií sú použité oceľové tiahla s priemerom 20 mm [3]. Pôvodné tiahla boli v konštrukcii krovu počas 
rekonštrukcie vymenené za nové s napínacími maticami (Obr. 2). Cieľom bolo ich dopnutie v potrebných miestach 
krovu. 

   
 

 
 

  

Obr. 2 Priečny rez krovom. 

 

Obr. 3 Vonkajší pohľad na strechu kaštieľa. 

Nájdené poruchy a viditeľné vady boli zaznamenané na nasledujúcich fotografiách. Na krove boli skúmané 
tieto typy biotických činiteľov: 

• Poškodenie drevokaznými hubami. 
• Poškodenie drevokazným hmyzom (črvotoč a fúzač krovový). 

Následne boli zistené poškodenia zaradené do 4 bodovej škály: 

• 1. stupeň – drevo s dobrou kresbou, bez farebných zmien, bez stôp po biotickom poškodení, 
• 2. stupeň – lokálne známky biotického poškodenia, zmena farby, prirodzené vady napadnutí, 
• 3. stupeň – zlá kresba dreva, poškodený prvok, zjavné známky biotického poškodenia, 
• 4. stupeň – rozsiahle poškodenie, minimálne mechanické vlastnosti, výrazné biotické poškodenie 

(vyskytujúce sa plodnice drevokazných húb) alebo daný prvok chýba. 

Niektoré poškodené vodorovné prvky boli viditeľne pokryté vrstvou plesne z dôvodu zvýšenej vlhkosti. 
Na základe zvýšenia vlhkosti bol aj predpokladaný výskyt húb (Obr. 4). Táto zvýšená hodnota vlhkosti vznikla 
následkom zatekania okolo výlezových otvorov na strechu. 
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Obr. 4 Napadnutie prvku plesňami – 4. stupeň poškodenia. 

V krove boli miesta viditeľne napadnuté drevokazným hmyzom (Obr. 5). Keďže sa jedná o krov, v ktorom sú 
na niektorých miestach rôzne hodnoty vlhkosti, napáda toto drevo predovšetkým fúzač krovový. Tomuto 
drevokaznému hmyzu postačuje pre jeho vývoj iba 10% vlhkosti [4]. V posudzovanom krove mal tento hmyz 
dostatočné podmienky na vznik a tým pádom bolo toto poškodenie zaradené do tretieho stupňa bodovej škály. 
Na nasledujúcej fotografii je možné pozorovať poškodenie dreva týmto činiteľom. 

 

Obr. 5 Napadnutie prvku drevokazným hmyzom – 3. stupeň poškodenia. 

Ďalšia fotografia poukazuje na poškodenie prvkov v okolí výlezového otvoru, vplyvom zatekania vody, 
zo  strechy smerom do vnútra objektu (Obr. 6). Zatekanie vody spôsobilo zvýšenú vlhkosť dreva v tomto mieste. 
To malo za následok rozpadnutie prvkov. Na tomto mieste konštrukcie, bola zistená pri meraní vlhkostí 
jednotlivých prvkov krovu, jedna z najvyšších hodnôt. Dané prvky podľa typov poškodenia boli zaradené do 
štvrtého stupňa. 
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Obr. 6 Rozpadanie sa prvkov v okolí výlezového otvoru vplyvom vlhkosti – 4. stupeň poškodenia. 

V skúmanom krove kaštieľa nastali situácie, kedy sa v dôsledku skrútenia jednotlivé nosné prvky nenachádzali 
na pôvodnom mieste uloženia, ako môžeme vidieť na nasledujúcej fotografii (Obr. 7). Jedná sa o spojenie krokvy 
a väznice na obvodových stĺpikoch. Následkom skrútenia sa krokva nenachádza v mieste uloženia. V dôsledku 
skrútenia daného prierezu krokvy prišlo k zníženiu plochy na otlačenie prvku a k zníženiu vlastností, preto dané 
poškodenie bolo taktiež zaradené do štvrtého stupňa. 

 

Obr. 7 Skrútenie krokvy – 4. stupeň poškodenia. 

Výpočtový model strešnej konštrukcie bol posúdený v programe SCIA Engineer 20 (Obr. 8). Na základe dvoch 
meraní a príslušných poskytnutých dokumentov boli vytvorené dva statické modely krovu.  

Prvý statický model zohľadňoval znížené pevnosti materiálu tam, kde sa nachádzali poškodené prvky alebo 
znížený prierez prvku v miestach odhnitia [5]. 

Druhý statický model obsahoval už vymenené prvky po uskutočnenej čiastočnej rekonštrukcií kde sa overilo, 
či nový stav spĺňa požiadavky noriem. 
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Výpočtový model obsahoval taktiež napojenie väznice na krokvu vo forme krátkych prútov, fungujúcich ako 
tuhé rameno na zabezpečenie excentricity. Uloženie stĺpov do úložného trámu bolo riešené začapovaním, preto 
statický model bol uvažovaný ako kĺbová podpora. Model nezohľadňoval a neuvažoval s debnením na priestorovú 
tuhosť konštrukcie. 

Všetky zaťaženia sa vnášajú na konštrukciu ako líniové zaťaženia na prúte. Hovoríme o stálom zaťažení 
klimatické zaťaženie, ako je zaťaženie snehom a vetrom [6]. Ako už bolo vyššie spomenuté, vplyv dopnutia 
napínacích tiahel nebol vo výpočtovom modeli zohľadnený. Pri vytváraní výpočtového modelu bola využitá 
symetria strešnej roviny. 

  

Obr. 8 Výpočtový model krovu. 

V miestach nárožných krokiev vznikla najväčšia deformácia konštrukcie (Obr. 9). Je to z dôvodu, že toto 
miesto je najviac zaťažované a väznice sú tu realizované ako vyložené. 

 

Obr. 9 3D deformácia konštrukcie. 

4 DISKUSIA 

Aby sa predišlo problému s rastúcim počtom rozpadnutých a podľa predpisov nevyhovujúcich historických 
krovov, bude v súčasnosti potrebné prijať viaceré opatrenia: zabrániť prenikaniu vody a vlhkosti na konštrukciu 
krovu, drevené konštrukčné prvky chrániť vhodnými nátermi proti biotickým činiteľom a organizovať pravidelné 
kontroly stavu krovu. 

V prípade historického kaštieľa v Moravanoch nad Váhom sa podieľalo na úpadku technického stavu krovu 
viacero faktorov: poškodená krytina strechy, cez ktorú pretekala voda do vnútra konštrukcie, následné napadnutie 
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dreva biotickými činiteľmi a skrútenie prvkov v dôsledku výberu nevhodného dreva. Avšak najhlavnejším 
faktorom je, že objekt bol vyše 50 rokov bez majiteľa a preventívnych opatrení, ktoré by mohli predísť jeho 
chátraniu. 

5 ZÁVER 

Cieľom diagnostiky a statického výpočtu historického krovu kaštieľa bolo overenie, či nosná konštrukcia krovu 
vyhovuje na požiadavky súčasných platných noriem a medzných stavov. Na základe obhliadok krovu sa 
konštatovalo, že sa v krove vyskytovali viaceré abiotické a biotické poškodenia, ktoré výrazne znížili nosnosť 
konštrukcie. Najhoršie poškodenie prvkov bolo zistené v oblasti výlezového otvoru na strechu. Tu dochádzalo 
k  sa prvkov a tým znižovaniu ich nosnosti. Navrhovaným riešením je výmena poškodených prvkov. Výpočtový 
model ukázal, že miesta nárožných krokiev sú z pohľadu zaťaženia najkritickejšími miestami v modeli krovu. 
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Abstrakt 
Problematika příčně tlačených ocelových dvouose symetrických otevřených prutů, která se často vyskytuje 
u stavebních konstrukcí, může mít až zásadní vliv na únosnost stavebních celků. Článek se proto zaměřuje na 
posouzení těchto případů pomocí aktuálně platných normativních dokumentů (ČSN EN 1993-1-5 a ČSN EN 1993-
1-8). Pro vybrané profily dochází následně k porovnání výsledků s numerickou analýzou provedenou v programu 
ANSYS. 

Klíčová slova 
Stojina, dvouose symetrické otevřené průřezy, únosnost, příčný tlak, ocel 

Abstract 
Problems of double-symmetrical open cross-sections in transverse compression are easy to find in engineering 
structures. It may essentially affect the load-bearing capacity of the structure. The paper is focused on assessment 
of these cases using valid standards (ČSN EN 1993-1-5 and ČSN EN 1993-1-8). For selected cases comparison 
with numerical analysis using ANSYS system is performed. 

Keywords 
Column web, double-symmetrical open cross-sections, resistance, transverse compression, steel 

1 ÚVOD 

Článek se zabývá problematikou příčně tlačených ocelových dvouose symetrických otevřených prutů 
(H a I průřezy), která se často vykytuje u stavebních konstrukcí. Typickým příkladem takto zatížených prutů může 
být přípoj nosníků ke sloupu (viz Obr. 1), kde dochází navíc k lokálním navýšením napětí, čímž může tento jev 
hrát zásadní roli v únosnosti konstrukce. Případně také u lokálně zatížených konstrukcí (např.: nosníky jeřábových 
drah). Vlivem příčné síly působící na stojinu může docházet k přesažení únosnosti průřezu závisející na materiálu 
a geometrii. Únosnost prvku může dále redukovat boulení stěny ovlivněné deskovou štíhlostí. 

 

Obr. 1 Typický příklad výskytu problematiky (vlevo), deformovaný stav (vpravo). 
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Na únosnost má dopad i způsob provedení přípoje, je tedy třeba takovýto detail správně navrhnout. Dále je 
třeba správně daný detail posoudit a tím ověřit jeho schopnost odolávat zatížení. K tomu v současné době slouží 
4 základní způsoby výpočtu únosnosti: 

• ČSN EN 1993-1-5: Boulení stěn [1] (kap. 6 Únosnost na příčné síly), 
• ČSN EN 1993-1-8: Navrhování styčníků [2] (kap. 6.2.6.2 Stěna sloupu v příčném tlaku),  
• numerickou analýzou pomocí metody konečných prvků, 
• pomocí reálných experimentů. 

ČSN EN 1993-1-8, kap. 6.2.6.2.  

V daném normativním dokumentu se nachází rovnice (1) a (2), kterými se dá určit návrhová únosnost nevyztužené 
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kde 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 je mez kluzu oceli prvku, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 je tloušťka stojiny prvku, 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤  je účinná roznášecí šířka, 𝜔𝜔𝜔𝜔 je redukční 
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𝜌𝜌𝜌𝜌 je redukční součinitel boulení stěny, 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀0 a 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1 jsou příslušné součinitelé spolehlivosti materiálu. 

ČSN EN 1993-1-5 

Zde se dá nalézt rovnice (3), kterou se určí návrhová únosnost v lokálním boulení nevyztužených i vyztužených 
stěn při příčném zatížení silami FRd: 
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𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1
 , (3) 

 
kde 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤 je mez kluzu stojiny, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤 je tloušťka stojiny, 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1 je příslušný součinitel spolehlivosti materiálu, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  je 
účinná délka pro únosnost na příčné síly, která je definována v rovnici (4): 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝜒𝜒𝜒𝜒𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 , (4) 

kde 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 je účinná zatížená délka, 𝜒𝜒𝜒𝜒𝐹𝐹𝐹𝐹  je součinitel lokálního boulení. 
Na toto téma bylo vedeno několik studií. Článek [3] se zabývá porovnáváním výpočtové únosnosti dle britské 

normy BS 5950 a EN 1993-1-1 s únosností skutečných testovaných průřezů. Autor zde dochází k tomu, že 
EN 1993-1-1 platný v dané době je vzhledem k provedeným testům bezpečný s ponechanou dostatečnou rezervou. 
Příspěvek [4] dochází k závěru, že EN 1993-1-1 v počáteční fázi pevnost sice nadhodnocuje, ale obecně (tak jako 
jiné přístupy) vypočtené pevnosti zaručují bezpečný návrh konstrukce. Článek [5] se zabývá porovnáváním 
numerickými a analytickými přístupy s experimenty. Autor v rámci své práce nabízí vyhodnocování přístupů 
a vybírá ten nejvhodnější vzhledem k provedeným experimentům. Studie [6] zkoumá lokální napětí ve stojině 
nosníku jeřábové dráhy zatíženého nejen centrickým, ale i excentrickým zatížením. Článek [7] popisuje vliv 
působení osové síly na únosnost v příčném tlaku. 

2 METODOLOGIE 

V článku bude porovnána únosnost průřezů v příčném tlaku pomocí normových podkladů a pomocí numerické 
analýzy. K tomu byly zvoleny válcované průřezy IPE 100 až IPE 600 (viz Tab. 1). Uvažovaný materiál profilů je 
ocel S235. V modelu je použit bilineární materiálový model se zpevněním dle ČSN EN 1993-1-5, C.6, 
Obr. C.2. [1]. 
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Tab. 1 Průřezy použité pro analýzu. 

Průřez 
h b tw tf r 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
IPE 100 100,00 55,00 4,10 5,70 7,00 
IPE 200 200,00 100,00 5,60 8,50 12,00 
IPE 300 300,00 150,00 7,10 10,70 15,00 
IPE 400 400,00 180,00 8,60 13,50 21,00 
IPE 500 500,00 200,00 10,20 16,00 21,00 
IPE 600 600,00 220,00 12,00 19,00 24,00 

 
Pro studii je uvažován model viz Obr. 2. Délka uvažovaného nosníku je 750 mm. Zatížení působí uprostřed 

a je přenášeno pomocí dvou protilehlých bloků o rozměrech 20 × 20 × b mm.  

 

Obr. 2 Model příčně tlačeného prutu využitý pro příklady. 

V modelu provedeném v programu ANSYS [8] byla stojina dělena po výšce 32 dílky a tloušťky 4 dílky. 
V podélném směru byla zahuštěna oblast pod zatížením o délce h na 34 dílků. Od této oblasti do kraje je nosník 
dělen 40 dílky. Okrajové podmínky byly nastaveny tak, aby bylo bráněno pásnicím ve vybočení viz ČSN EN 
1993-1-8 [2] kapitola 6.2.6.2. Použitý typ konečných prvků byl objemový prvek s mezilehlými uzly SOLID 186. 

Při stanovování únosnosti numerickou analýzou byly provedeny dvě analýzy. Pro stanovení prosté únosnosti 
byla provedena materiálově nelineární a geometricky lineární analýza bez imperfekcí (MNA). Pro zjištění 
únosnosti s vlivem boulení byla využita geometricky a materiálově nelineární analýza s imperfekcemi (GMNIA). 
Zde byl nejdříve určen vlastní tvar vybočení, následně provedená modifikace geometrie a poté provedený výpočet 
II. řádem. Únosnost je definována poměrným přetvořením stanoveným v ČSN EN 1993-1-5, C.8. [1] na 5 %. 

3 VÝSLEDKY 

Výsledky normativních dokumentů 

V Tab. 2 jsou uvedeny normové výpočty dle ČSN EN 1993-1-5 a ČSN EN 1993-1-8. 
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Tab. 2 Výsledky použití normativních podkladů. 

Průřez 

Výpočet dle ČSN EN 1993-1-8, čl. 
6.2.6.2 

Výpočet dle ČSN 
EN 1993-1-5, čl. 6 

 

Fc,wc,Rd Fc,wc,Rd s vlivem 
boulení FRd 

Procentuální 
vliv 

boulení1) 
(kN) (kN) (kN) (%) 

IPE 100 66,674 66,674  56,705 0,00 
IPE 200 146,076 144,094 128,097 1,36 
IPE 300 232,255 214,711 217,677 7,55 
IPE 400 375,906 324,980 331,492 13,55 
IPE 500 481,797 418,218 454,707 13,20 
IPE 600 659,880 569,792 619,572 13,65 

1) Protože ČSN EN 1993-1-5 nepracuje se silou bez vlivu boulení, je procentuální vliv boulení určen pouze 
pro hodnoty dle ČSN EN 1993-1-8. 

 
V Obr. 3 je znázorněn vliv boulení na únosnost podle ČSN EN 1993-1-8: 

 

Obr. 3 Porovnání výsledků pro ČSN EN 1993-1-8. 

V Obr. 4 jsou porovnány únosnosti určené pomocí ČSN EN 1993-1-5 a ČSN EN 1993-1-8: 

 

Obr. 4 Posouzení únosnosti průřezu výpočtem dle ČSN EN 1993-1-8 a ČSN EN 1993-1-5. 



368

JUNIORSTAV 2023 3. Structures and Transport Engineering   
 

 
 

Výsledky numerické analýzy 

V Tab. 3 jsou uvedeny výsledky dosažené pomocí numerické analýzy: 

Tab. 3 Výsledky numerické analýzy. 

Průřez 
FRd (MNA) FRd s vlivem boulení 

(GMNIA) 
Procentuální vliv 

boulení 
(kN) (kN) (%) 

IPE 100 81,557 80,808 0,92 
IPE 200 171,637 169,995 0,96 
IPE 300 275,286 272,708 0,94 
IPE 400 421,453 414,865 1,56 
IPE 500 563,326 544,853 3,28 
IPE 600 744,395 739,628 0,64 

 
V Obr. 5 a 7 jsou graficky znázorněny průběhy napětí a poměrného přetvoření pro jeden z modelů. V Obr. 6 

je znázorněn vlastní tvar vybočení stojiny. 

 

Obr. 5 Průběh von Misesova napětí (vlevo) a poměrné přetvoření (vpravo) pro MNA. 

 

Obr. 6 Uvažovaný vlastní tvar vybočení stojiny. 
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Obr. 7 Průběh von Misesova napětí (vlevo) a poměrné přetvoření (vpravo) pro GMNIA. 

4 DISKUZE 

Z výsledků vyplývá, že určení únosnosti ČSN EN 1993-1-5 a ČSN EN 1993-1-8 se v principu neliší a dosažené 
hodnoty spolu korelují. Pro průřezy IPE 100 a IPE 200 vychází konzervativněji určení únosnosti dle ČSN EN 
1993-1-5. Pro vyšší průřezy je poté konzervativnější výpočet dle ČSN EN 1993-1-8. Dále dle ČSN EN 1993-1-8 
se vliv boulení může pro IPE 100 zcela zanedbat. U IPE 200 se sice již mírná redukce únosnosti boulením objevuje, 
ale její vliv je prakticky marginální. Obecně se dá říci, že normativní dokumenty redukují únosnost průřezů až 
o 14 %. 

Pro numerickou analýzu platí, že redukce únosnosti je výrazně nižší (pohybuje se v nižších jednotkách procent) 
a nestoupá úměrně s výškou stojiny. U jednoho u průřezu IPE 500 je redukce až nelogicky vyšší (vystupuje 
z logické řady). To se dá vysvětlit použitou metodou získávání poměrného přetvoření. Počtem mezikroků při 
iteračním výpočtu se dají mírně ovlivnit výsledky. 

Při porovnání normativních přístupů s numerickou analýzou je patrný rozdíl ve výsledcích znázorněný graficky 
v Obr. 8. 

 

Obr.  8 Porovnání redukce únosnosti vlivem boulení pro normativní výpočet a numerickou analýzu. 

5 ZÁVĚR 

Z výše uvedeného vyplývá: 

• Normativní dokumenty použité v této studii spolu korelují a udávají podobné hodnoty, jak je vidět 
například v Obr. 4. Shodují se na redukci únosnosti vlivem boulení. 
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• Při porovnání stanovení únosnosti dle normativních dokumentů a numerickou analýzou dochází 
k výraznému rozkolu. Normativní dokumenty zavádí výrazně vyšší rezervu, než ke které dochází 
numerická analýza. Je-li nastavena podmínka únosnosti na 5 % poměrného přetvoření, ke kterému 
dochází těsně po přechodu z pásnic do stojiny (viz Obr. 7), tak uvažovaný tvar vybočení (viz Obr. 6) 
výrazně neovlivňuje oblast maximálního přetvoření. 

Bylo by proto třeba prezentované výsledky porovnat s řadou experimentů, aby bylo možné konstatovat, je-li třeba 
taková míra konzervativnosti, jako je zavedena normami. 
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Abstrakt 
Mezi nedestruktivní zkoušení dřeva patří technologie odporového vrtání. Pro tyto účely slouží detekční vrtačka 
Rinntech RESISTOGRAPH R650-EA. Článek stručně popisuje, jak postupovat při měření a interpretaci 
naměřených hodnot. V experimentální části jsou stanoveny hodnoty plochy pod křivkou pro vzorky při různých 
vlhkostních stavech. Následně jsou zobrazeny závislosti plochy pod křivkou na vlhkosti a na hustotě dřeva. 

Klíčová slova 
Diagnostika dřeva, vlhkost dřeva, hustota dřeva, odporové mikrovrtání, resistograph 

Abstract 
Non-destructive wood testing includes resistance drilling technology. For this purpose, the Rinntech 
RESISTOGRAPH R650-ea detection drill is used. The article briefly describes how to proceed 
with the measurement and interpretation of the measured values. In the experimental part, the values of the area 
under the curve for the samples at different moisture conditions are determined. Subsequently, the dependencies 
of the area under the curve on humidity and wood density are shown. 

Keywords 
Wood diagnostics, wood humidity, wood density, resistive microdrilling, resistograph 

1 ÚVOD 

Dřevo je materiál, který je s námi už mnohá staletí. Díky jeho početným druhům, dobrým vlastnostem a své 
originalitě patří mezi velmi zajímavé a oblíbené materiály. Jedná se o zelený materiál, který výrazně snižuje 
spotřebu energie v budově. V dnešní době je velký důraz kladen na životní prostředí. Dřevo patří mezi 
obnovitelné zdroje, a proto má stále své uplatnění u staveb domů a přístřešků [1]. 

Dřevěné konstrukce jsou ve vhodných podmínkách velmi trvanlivé, ovšem v nevhodných podmínkách docela 
rychle podléhají zkáze. Mezi nevhodné podmínky lze zařadit také vyšší relativní vlhkost okolního vzduchu. 
Dřevo patří mezi hygroskopické materiály to znamená, že dokáže přijímat a odevzdávat vodu podle vlhkosti 
vzduchu. Právě vlhkost má velký vliv na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva [1], [2]. 

Cílem diagnostiky dřevěných konstrukcí je co nejméně zasahovat do zkoušeného prvku. Moderní 
diagnostické metody disponují mnoha vhodnými nedestruktivními metodami. Mezi nejrozšířenější 
nedestruktivní zkoušení dřeva patří vizuální průzkum. Touto metodou lze odhalit viditelné povrchové biotické 
a mechanické poškození dřeva. Bohužel tímto způsobem nelze stanovit míru vnitřního poškození, které je 
většinou rozhodující pro posouzení únosnosti. Dalšími nedestruktivními zkouškami jsou např. měření rychlosti 
šíření ultrazvukových vln, radiografie nebo georadar. Tyto metody jsou poměrně složité na provedení měření 
a na vyhodnocování [3]. 

Mezi často používané metody v praxi patří odporové zarážení trnu. Tato metoda je poměrně 
rychlá a jednoduchá. Provádí se nejčastěji přístrojem Pilodyn 6J Forest. Nevýhodou je, že zkouška probíhá 
pouze lokálně. Je potřeba udělat větší počet měření po celé délce zkoušeného prvku. Výsledky bývají často 
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zkresleny a případná vnitřní hniloba nemusí být odhalena. Pro hodnocení stavu konstrukce je doporučeno 
kombinovat vizuální hodnocení konstrukce s nedestruktivními metodami [3]. 

Odporové vrtání dřeva pomocí vrtačky RINNTECH Resistograph R650-EA lze zařadit mezi částečně 
invazivní zjišťování stavu dřevěného prvku. Díky této metodě je možné zjistit stav vnitřního poškození 
hodnoceného prvku. Výsledkem měření je grafický výstup, který zobrazuje závislost odporu na délce vrtání 
vzorkem. Během zkoušky se záznam, tzv. dendrogram, průběžně tiskne na papírovou pásku a zároveň 
se automaticky ukládá do elektronické podoby. Takže výsledky lze předběžně vyhodnotit přímo in-situ 
nebo lze naměřené hodnoty následně upravovat v počítači ve vhodném programu [3], [4]. 

Článek se zabývá problematikou vyhodnocování naměřených hodnot pomocí detekční vrtačky RINNTECH 
Resistograph R650-EA při různých vlhkostních stavech zkušebních vzorků. Naměřenou hodnotou je odpor 
v závislosti na délce vrtání. Podle průběhu křivky lze stanovit případné vnitřní poškození. Cílem je zjistit, 
zda plocha pod křivkou naměřeného průběhu nějakým způsobem závisí na vlhkosti nebo hustotě dřeva. 

2 METODOLOGIE 

Dřevo patří mezi přírodní, organický materiál. V různých směrech má různé fyzikální a mechanické vlastnosti. 
Je proto důležité rozlišovat základní anatomické směry zkoušení dřeva. Tento jev se nazývá anizotropie. 
Struktura dřeva je nestejnorodá, jelikož se tento materiál řadí mezi nehomogenní. Dřevo je hygroskopický 
materiál, proto je schopné přizpůsobit se vlhkosti prostředí, ve kterém se nachází. Všechny tyto vlastnosti 
vyplývají z mikroskopické a makroskopické stavby dřeva [1], [2]. 

Pro experimentální část bylo vybráno 6 sad označených písmeny od A do F. Každá sada obsahovala 
10 zkušebních vzorků, označených číslem od 1 do 10 s rozměry 110 mm × 55 mm × 90 mm. Všechny vzorky 
byly vloženy do horkovzdušné sušárny o teplotě 105 °C ± 2 °C až do ustálení hmotnosti a rozměru podle normy 
ČSN EN 408. Všechna zkušební tělesa byla změřena a zvážena. Následně byly sady B, C a D postupně vkládány 
do klimakomory při teplotě 25 °C a příslušné odpovídající relativní vlhkosti vzduchu a klimatizovány 
až do ustálení požadované vlhkosti vzorku. Sady s větší požadovanou vlhkostí, tedy sady E a F, byly máčené 
ve vodě, aby dosáhly dostatečného stupně nasycení. Aby neplavaly na hladině vody, musely být zatíženy. 
Hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 1 Požadované vlhkosti jednotlivých sad vzorků a způsob jejich vlčení. 

Tab. 1 Požadované vlhkosti jednotlivých sad vzorků a způsob jejich vlhčení. 

Vzorky 
Požadovaná 

vlhkost 
v % 

Rel. vlhkost 
vzduchu 

v % 

 
Poznámka 

 
A 0 0 sušárna 
B 8 32 klimakomora 
C 12 65 klimakomora 
D 17 90 klimakomora 
E 30 100 máčení 
F 50 100 máčení 

 
Po dosažení požadovaného stupně nasycení a ustálení těchto hodnoty byly jednotlivé sady znovu zváženy 

a změřeny. Následně dle normy ČSN EN 13183-1 byla stanovena vlhkost tzv. váhovou metodou a hustota dřeva 
byla stanovena dle normy ČSN 49 0108 [7], [8], [9]. 

Odporové vrtání dřeva pomocí vrtačky RINNTECH Resistograph R650-EA 

Základním principem je mechanické vrtání, během kterého je zjišťován odpor. Vrták je upraven zvláštní úhlovou 
geometrii tak, aby se odpor soustředil pouze v ocelové špičce a bylo tak eliminováno vnitřní tření vřetene. 
Průměr vrtáku je 3 mm v hlavici a 1,5 mm v dříku. Vrtání by mělo probíhat v radiálním směru. Výsledkem 
měření je graf (dendrogram). Osa y odpovídá energii, která je potřebná pro udržení konstantní rychlosti vrtání. 
Osa x představuje délkový záznam vrtání. Data lze vyhodnotit in-situ, nebo je lze později otevřít ve speciálním 
softwaru, který je součástí přístroje. Po importu do souboru s příponou .xlsx lze naměřené údaje různě upravovat 
v programu Excel [3], [5]. 

Vrcholy odpovídají vyšším odporům, a tedy i vyšší hustotě materiálu, zatímco nižší hodnoty představují nižší 
hodnoty odporu, a tedy nižší hustotu. Střídání vyšších a nižších hodnot je způsobeno střídáním jarního a letního 
dřeva. Graficky je to znázorněno na Obr. 1. Ukázka záznamu odporového vrtání. Čím víc se blížíme ke středu 
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kmenem, tím rychleji dochází ke změnám přechodu mezi jarním a letním dřevem. Poškozený materiál má 
viditelně nižší odpor než zdravé dřevo, proto lze snadno identifikovat přítomnost a místo degradace [3], [6]. 

 

Zkouška pomocí odporového mikrovrtání byla provedena na všech 6 sadách vzorků s různým stupně 
nasycení vodou, označených symbolem "kolmý" a písmenem od A do F. Každá sada obsahovala 10 zkušebních 
těles. Každé těleso bylo zkoušeno ve třech zkušebních místech a radiálním směru. Výstupem měření byl graf, 
tzv. dendrogram, díky kterému lze jednoduše a rychle identifikovat vnitřní poškození. Jelikož se jednalo 
o zkušební vzorky, které nebyly vystavené klimatický podmínkám nebylo patrné vnitřní poškození. 

Na začátku měření je potřeba správně nastavit číslo projektu a hloubku měření podle rozměrů tělesa. 
Důležitým aspektem je "počáteční nulový odpor". Přístroj RINNTECH Resistograph R650-EA je navržen tak, 
že než se hrot dostane ke zkoušenému vzorku, tak vrtá asi 8 mm "na prázdno" s nulovým odporem. Je nutno 
si uvědomit, že tento nízký odpor nepředstavuje žádné povrchové anomálie dřeva, nýbrž se jedná o vrtání 
naprázdno vzduchem. Proto je vhodné nastavit hloubku vrtání o 1 cm větší, než byla výška vzorku. Vzorky, 
které byly použity pro účely tohoto experimentu měly výšku od 110 do 120 mm, proto hloubka vrtání byla 
nastavena na 130 mm. Jelikož nás zajímá vnitřní část zkoušených těles, výsledné grafy byly ohraničeny na 
interval od 10 mm do 120 mm tak, aby výsledky šlo lépe porovnávat mezi sebou a nebyly ovlivněny 
"počátečním nulovým odporem" nebo jinými okolními vlivy. 

Výpočet plochy pod křivkou 

Pro vyhodnocení naměřených hodnot při různých vlhkostních stavech byla zvolena jako porovnávací parametr 
plocha pod křivkou vykreslené křivky. Jelikož plocha pod křivkou má docela složitý a nepravidelný tvar je 
potřeba zvolit vhodný způsob výpočtu této veličiny. 

První metodou provedenou v programu Excel byl výpočet pomocí tzv. lichoběžníkového pravidla. Plocha 
byla rozdělena na více lichoběžníků, u kterých se spočítaly dílčí plochy, které se nakonec sečetly ve výslednou 
hodnotu. Druhým možným způsobem výpočtu v programu Excel, byl výpočet pomocí trendové čáry. 
Z naměřených hodnot byl vykreslen graf, který se proložil nejlépe odpovídající spojnicí trendu. Následně 
pomocí určitého integrálu byly stanoveny plochy pod křivkou. 

Těmito dvěma způsoby byly stanoveny plochy pod křivkou pro všechna vrtání a následně byly 
zprůměrovány pro jednotlivé sady s různými vlhkostními stavy. 
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Obr. 1 Ukázka záznamu odporového vrtání. 
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3 VÝSLEDKY 

Dle příslušných norem byla stanovena vlhkost a hustota u každého zkušebního tělesa. Tyto hodnoty 
byly zprůměrovány pro jednotlivé sady dle požadovaných hodnot. Vypočítané hodnoty byly vyhodnoceny 
v Tab. 2 Interpretace vypočítaných hodnot pro jednotlivé vlhkostní kategorie. 

Tab. 2 Interpretace vypočítaných hodnot pro jednotlivé vlhkostní kategorie. 

Vzorky 
Požadovaná 

vlhkost 
v % 

Naměřená 
vlhkost 

v % 

Naměřená 
hustota ρ0  

v kg·m-3 

Naměřená 
hustota ρw   
v kg·m-3 

A 0 0 399 399 

B 8 8,95 408 428 

C 12 13,1 421 452 

D 17 18,0 411 434 

E 30 29,6 357 423 

F 50 53,3 394 534 
 

Plocha pod křivkou byla stanovena dle dvou výše uvedených postupů, a to pomocí lichoběžníkového 
pravidla a pomocí trendové čáry grafu. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 3 Hodnoty plochy 
pod křivkou stanovené pomocí lichoběžníkového pravidla a pomocí trendové čáry pro jednotlivé sady. 

Tab. 3 Hodnoty plochy pod křivkou stanovené pomocí lichoběžníkového pravidla a pomocí trendové čáry pro 
jednotlivé sady. 

Vzorky 
Naměřená 

vlhkost 
v % 

Lich. pravidlo 
Akřivka 
v mm2 

Trendová čára 
Apřímka 
v mm2 

A 0 13016,82 11980,56 

B 8,95 16321,34 14655,26 

C 13,1 17288,45 15252,29 

D 18,0 16452,26 16336,34 

E 29,6 13576,70 13443,26 

F 53,3 16208,01 15052,05 

 
Vypočítané hodnoty se docela výrazně liší. Pro zjištění přesnosti metod byly všechny naměřené hodnoty 

vrtání vloženy do programu Origin, který disponuje funkcemi jak lehce a efektivně spočítat plochu pod křivkou 
i plochu pod proloženou přímkou. U těchto dvou metod, po zprůměrování a vyhodnocení hodnot pro jednotlivé 
sady, bylo zjištěno, že se od sebe výrazně neliší. Dokonce výpočet plochy pod křivkou pomocí sofistikovaného 
softwaru Origin a výpočet pomocí lichoběžníková pravidla v programu Excel měly totožné výsledky. Lze tedy 
tyto výsledky uvažovat za výstižné a objektivní a pro vyhodnocení dalších závislosti byly použity právě tyto 
hodnoty. 

Závislost plochy pod křivkou na vlhkosti dřeva 

Stanovené hodnoty plochy pod křivou a hodnoty vlhkosti byly, pro znázornění závislosti těchto dvou veličin, 
vloženy do grafu. Výsledný graf je znázorněn na Obr. 2 Závislost plochy pod křivkou na vlhkosti. 
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3 VÝSLEDKY 

Dle příslušných norem byla stanovena vlhkost a hustota u každého zkušebního tělesa. Tyto hodnoty 
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v Tab. 2 Interpretace vypočítaných hodnot pro jednotlivé vlhkostní kategorie. 

Tab. 2 Interpretace vypočítaných hodnot pro jednotlivé vlhkostní kategorie. 

Vzorky 
Požadovaná 

vlhkost 
v % 

Naměřená 
vlhkost 

v % 

Naměřená 
hustota ρ0  

v kg·m-3 

Naměřená 
hustota ρw   
v kg·m-3 

A 0 0 399 399 

B 8 8,95 408 428 

C 12 13,1 421 452 

D 17 18,0 411 434 

E 30 29,6 357 423 

F 50 53,3 394 534 
 

Plocha pod křivkou byla stanovena dle dvou výše uvedených postupů, a to pomocí lichoběžníkového 
pravidla a pomocí trendové čáry grafu. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 3 Hodnoty plochy 
pod křivkou stanovené pomocí lichoběžníkového pravidla a pomocí trendové čáry pro jednotlivé sady. 

Tab. 3 Hodnoty plochy pod křivkou stanovené pomocí lichoběžníkového pravidla a pomocí trendové čáry pro 
jednotlivé sady. 

Vzorky 
Naměřená 

vlhkost 
v % 

Lich. pravidlo 
Akřivka 
v mm2 

Trendová čára 
Apřímka 
v mm2 

A 0 13016,82 11980,56 
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C 13,1 17288,45 15252,29 

D 18,0 16452,26 16336,34 

E 29,6 13576,70 13443,26 

F 53,3 16208,01 15052,05 

 
Vypočítané hodnoty se docela výrazně liší. Pro zjištění přesnosti metod byly všechny naměřené hodnoty 

vrtání vloženy do programu Origin, který disponuje funkcemi jak lehce a efektivně spočítat plochu pod křivkou 
i plochu pod proloženou přímkou. U těchto dvou metod, po zprůměrování a vyhodnocení hodnot pro jednotlivé 
sady, bylo zjištěno, že se od sebe výrazně neliší. Dokonce výpočet plochy pod křivkou pomocí sofistikovaného 
softwaru Origin a výpočet pomocí lichoběžníková pravidla v programu Excel měly totožné výsledky. Lze tedy 
tyto výsledky uvažovat za výstižné a objektivní a pro vyhodnocení dalších závislosti byly použity právě tyto 
hodnoty. 

Závislost plochy pod křivkou na vlhkosti dřeva 

Stanovené hodnoty plochy pod křivou a hodnoty vlhkosti byly, pro znázornění závislosti těchto dvou veličin, 
vloženy do grafu. Výsledný graf je znázorněn na Obr. 2 Závislost plochy pod křivkou na vlhkosti. 

   
 

 
 

 

Obr. 2 Závislost plochy pod křivkou na vlhkosti. 

Závislost plochy pod křivkou na hustotě dřeva 

Vypočítané hodnoty plochy pod křivkou byly vloženy do grafu v závislosti na hustotě dřeva. Závislost 
je znázorněna na následujícím Obr. 3 Závislost plochy pod křivkou na hustotě. 

 

Obr. 3 Závislost plochy pod křivkou na hustotě. 
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4 DISKUZE 

Vyhodnocení naměřených hodnot pomocí měření odporu detekční vrtačkou RINNTECH Resistograph R650-EA 
je založeno pouze na subjektivním posouzení vykresleného grafu. Bohužel není známý korelační vztah pro 
zjištění pevnosti zkušebního tělesa. Praktická část tohoto článku se zabývala porovnáním zjištěné plochy pod 
křivkou při různých vlhkostních stavech. Bylo zjištěno, že závislost plochy pod křivkou na vlhkosti měly mírně 
stoupající lineární závislost. Tato závislost nebyla zcela průkazná, což naznačuje i hodnota spolehlivosti R2, 
která odpovídá číslu 0,0016. Tato hodnota by se měla blížit číslu 1, aby byla co nejvíce přesná. Dřevo patří mezi 
přírodní anizotropní materiály a jelikož každý vzorek, na kterým bylo provedeno vrtání, byl originál, tak mohlo 
dojít ke zkreslení výsledků. Pro další experimenty by bylo vhodné zvolit jeden vzorek, který bude zkoušený 
v různých vlhkostních stavech, aby byla zachována lepší objektivnost a porovnatelnost výsledků. 

Dále byla vyhodnocena závislost plochy pod křivkou na hustotě dřeva. Z výsledných grafů byla patrná 
průkazná lineární závislost. Hodnota spolehlivosti byla rovná 0,5335, takže lze říci, že tato závislost byla 
přesnější než závislost plochy pod křivkou na vlhkosti. Bylo zjištěno, že právě hustota hraje důležitou roli 
pro vyhodnocování a případné vyjádření korelačního vztahu pro zjištění pevnosti prvku. Pro potvrzení 
pravdivosti by bylo vhodné provést větší množství měření. Nejlepším způsobem pro potvrzení této hypotézy by 
bylo, obdobně jak u závislosti plochy pod křivkou na vlhkosti, použít jeden vzorek. Ten by byl zkoušený 
ve různých vlhkostních stavech nasycení v různých místech vzorku. Byla by zachována počáteční hustota, 
ze které by se vycházelo. 

Nevýhodou této semi-destruktivní zkoušky je, že je potřeba dostatečný manipulační prostor kolem místa 
vrtání.  Důležité je zajistit, aby vrták byl dostatečně ostrý. Pro adekvátnější výsledky je potřeba provést více 
vrtání, jelikož jedno měření popisuje stav dřeva pouze lokálně v místě zkoušení. Dalším nedostatkem zjištěným 
v průběhu měření je absence vodováhy. Ta by mohla pomoci při udržení směru vrtání v radiálním směru. 

5 ZÁVĚR 

Měření odporu pomocí detekční vrtačky je poměrně nová metoda, u které není známý nejvhodnější způsob 
vyhodnocování. Je to problematika, která má budoucnost, ale je potřeba zapracovat na způsobu interpretace 
výsledků. Aktuálně nám přístroj pomáhá zjistit vnitřní strukturu dřeva in-situ. To je velice nápomocné 
pro vyhodnocování stavu konstrukcí, ale je to hodnocení pouze ústní a velice subjektivní. Tato zkouška 
není podložena žádným číslem pro statické posouzení. Dalším cílem tohoto výzkumu bude zkoušení dalších 
zkušebních těles a porovnávání naměřených hodnot tak, aby bylo možné pomocí přepočtu zjistit pevnostní 
kategorií zkoušeného vzorku. V ideálním případě by bylo vhodné zjistit korelační vztah pro výpočet pevnosti 
pro statické posouzení konstrukčního prvku. 

Poděkování  

Výsledky uvedené v článku byly financovány v rámci řešení projektu č. FAST-J_20_6308: Návrh a testování 
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VLIV VLHKOSTI NA DEFORMACE CIHELNÉHO 
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THE EFFECT OF MOISTURE ON THE DEFORMATION OF BRICKWORK 
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Abstrakt 
Cihelné zdivo je materiál s vysokou nasákavostí. Proto je zřejmé, že vlhkost bude cihelné zdivo ovlivňovat, jak 
z hlediska jeho mechanických, tak i jeho deformačních vlastnosti. Cílem této práce je sledovat vliv vlhkosti 
právě na deformační vlastnosti zdiva. Za tímto účel byly vytvořeny čtyři cihelné pilíře. Pilíře byly vyzděné 
z cihel ze 16. století na vápennou maltu, tak aby experiment co možná nejpřesněji reprezentoval reálnou 
historickou konstrukci. Pilíře byly podrobeny destruktivní zkoušce pevnosti v tlaku. Každý pilíř byl zkoušen 
v různém stupni nasycení tak, aby bylo možné sledovat vliv vlhkosti na deformace cihelného zdiva. Během 
zatěžování byly osazeny tenzometry, kterými byly sledovány deformace v závislosti na síle a čase. V této práci 
tak byla prokázaná jistá závislost deformačních vlastností cihelného zdiva na jeho procentuálním nasycení. 

Klíčováslova 
Historické zdivo, deformace zdiva, pevnost v tlaku, vlhkost 

Abstract 
Brickwork is a material of high absorption. It is therefore obvious that moisture will affect the brickwork, both in 
terms of its mechanical and its deformation properties. The aim of this work is to investigate the effect of 
moisture on the deformation properties of masonry. For this purpose, four brick pillars were made. The pillars 
were constructed of 16th century bricks on lime mortar, so that the experiment would represent real historical 
construction as much as possible. The pillars were subjected to destructive compressive strength testing. Each 
pillar was tested at different degrees of saturation so that the effect of moisture on the deformation of the 
brickwork could be monitored. Strain gauges were fitted during loading to monitor the strain as a function of 
force and time. In this work, the dependence of brick masonry deformation on the percentage of saturation was 
demonstrated. 

Keywords 
Historic masonry, masonry deformation, compressive strength, moisture 

1 ÚVOD 

Cihelné zdivo je tradiční stavební materiál. V dnešní době je však tento materiál vytlačen do ústraní. Jedná se 
o pochopitelný vývoj, kdy bylo zdivo z cihel plných pálených nahrazeno modernějšími materiály i postupy. 
I přes tuto skutečno bychom cihelného zdivo neměli zcela opomíjet. Z cihel plných pálených je v našich zemích 
zbudována velké část bytové zástavby ale především řada historických staveb a památek. Tyto stavby tvoří 
historický ale i umělecký ráz našich sídel a dotváří celkový obraz našeho okolí [1].Jedná se o jeden z nejstarších 
stavebních materiálů, první zmínky o využívání pálených cihel lze nalézt již přibližně 3000 př. n. l. [2]. 

Nicméně i přes tuto skutečnost se stále jedná o materiál z velké části neprozkoumaný. Abychom byli schopni 
efektivně ale zároveň šetrně opravovat památkové objekty je potřeba mít dostatečné informace o vlastnostech 
materiálu. V minulosti se jiní autoři zabývali především mechanickými vlastnosti cihelného zdiva. Mechanické 
vlastnosti jsou tak velmi dobře zdokumentovány a při posuzování cihelného zdiva máme dostatek podkladů, jak 
je stanovit [3].Cihelné zdivo je však velmi nasákavý materiál, kdy jeho nasákavost může dosahovat zpravidla až 
25 % [4]a neměli bychom tak přehlížet ani vlastnosti jako je trvanlivost nebo jeho deformace, které právě 
s vlhkostí můžou úzce souviset.  Trvanlivostí neboli schopností materiálu odolávat povětrnostním podmínkám 
(nejčastěji opakovanému zmrazování)se v minulosti zabývala řada autorů např. [5], včetně autorů této práce[6]. 
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Další často přehlíženou skupinou jsou právě deformační vlastnosti zdiva, které mohou způsobit škody na 
objektech opravitelné jen velmi složitě, anebo dokonce již zcela neopravitelné. Deformacemi zdiva se 
v minulosti rovněž zabývala řada autorů, například lze uvést[7], [8] nebo [9]. Řada autorů problematiku 
deformací zdiva řešila i zkouškami in-situ [10]. V těchto pracích je však zcela ignorován vliv vlhkosti zdiva. 
Vliv vlhkosti na mechanické a fyzikální vlastnosti zdiva byla prokázána například již v [11], [12] nebo [13]. 
V těchto publikacích je regresní vztah vyjadřující závislost mechanických a fyzikálních vlastností cihelného 
zdiva na vzrůstající vlhkosti polynom 2. stupně. Nejhorší vlastnosti cihelného zdiva tedy nenastávají při 
maximálním nasycení. V případě závislosti deformačních vlastností na vzrůstající vlhkosti lze očekávat obdobný 
trend. 

Tato práce si proto klade za cíl tuto teorii ověřit. Z tohoto důvodu byly zhotoveny celkem 4 zkušební pilíře, 
které byly zkoušeny v různých stupních nasycení. 

2 METODOLOGIE 

Současné normy [14], [15]nebo[16]na posuzování existujících zděných konstrukcí se problematikou deformací 
zabývají jen velmi okrajově, vliv vlhkosti na tyto deformace je potom zcela přehlížen. Vlhkost cihelného zdiva 
by však měla být brána jako významný faktor při posuzovaní. 

Z tohoto důvodů byl navrhnut experiment, který by měl tuto závislost ověřit. V rámci tohoto experimentu 
byly vyzděné celkem čtyři pilíře přibližných rozměrů 365 × 140 × 290 mm (Obr. 1), rozměry byly zvoleny na 
základě [16] a přizpůsobeny na zkušební zařízení (lis). Pro jednoznačnost byly pilíře označené A až D. Pilíře 
byly vyzděné z historických cihel, získaných z barokních kasáren postavených v 18. století. Byla použita 
vápenocementová malta s tloušťkou spár přibližně 10 mm, tak aby experiment co možná nejvíce demonstroval 
skutečné historické konstrukce. Každý z těchto pilířů byl zkoušeny v různém stupni nasycení, tak aby bylo 
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Obr. 1 Pohledy na zkušební pilíř s umístěním tenzometru. 

Před zahájením samotného experimentu bylo nejprve nutné připravit zdicí prvky. Historické cihly plné 
pálené tedy byly očištěny od malty a dalších nečistot. Část zdicích prvků bylo potřeba rozřezat na poloviny, aby 
mohla být dodržena vazba pilířů (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Vlevo – příprava cihel plných pálených před vyzděním pilířů. Vpravo – vyzděné cihelné pilíře. 
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Aby bylo možné stanovit požadované procento nasycení (vlhkost) pro jednotlivé pilíře, byly potřeba stanovit 
hmotnosti ve vysušeném a nasyceném stavu. Z tohoto důvodu byly pilíře nejprve vysušeny do ustálené 
hmotnosti. Byla zvolena nízká teplota sušení (80 °C) tak, aby nedošlo ke vzniku trhlin ve zdicí maltě. Po 
vysušení byly pilíře zváženy. Následně byly pilíře zcela nasycené vodou a opět zváženy[17]. 

Z hmotností pilířů ve vysušeném a nasyceném stavu byly následně stanovené hmotnosti, které odpovídají 
požadovaným procentuálním nasycením. V Tab. 1jsou uvedené hmotnosti pilířů v nasyceném a vysušeném 
stavu. Dodržení přesných procentuálních nasycení(přesných hmotností), pro jednotlivé pilíře bylo 
z technologických důvodů náročné, a nebyly zcela dodrženy. Z tohoto důvodů jsou zde uvedené také reálně 
změřené procentuální nasycení. Rozdíly mezi požadovanými a změřenými hodnotami jsou však pro účely této 
práce zanedbatelné. Dále byla stanovená nasákavost pilířů a jejich vlhkost v daných procentuálních nasyceních. 

Tab. 1 Hmotnosti pilířů v nasyceném a vysušeném stavu. Požadované a skutečné procentuální nasycení 
a vlhkosti pilířů. 

pilíř 

hmotnost 
nasákavost 

pilíře 

procentuální nasycení vlhkost 
v procentuálním 

nasycení 
nasycený 

stav 
vysušený 

stav požadované skutečné 
 

[kg] [kg] [%] [%] [%] [%]  
A 27,156 23,112 17,5 0,0 0,0 0,00  
B 28,831 24,735 16,6 25,0 28,7 4,76  
C 28,182 24,225 16,3 75,0 73,6 12,02  
D 28,677 24,783 15,7 100,0 100,0 15,71  
 
Cihelné pilíře byly následně podrobeny destruktivnímu stanovení pevnosti v tlaku, postup zatěžování 

odpovídal [16]. Aby bylo možné stanovit deformace během zatěžování byly pilíře osazeny měřičem přetvoření 
(tenzometrem) typu E-Module Model 0612 (Obr. 3). Tento tenzometr umožňuje měření svislých délkových 
změn v závislosti na čase ale především na síle. Deformace nebyly měřeny až do porušení pilíře, z důvodů 
citlivosti přístroje, který by mohl být poškozen. Byly tak zaznamenány pouze počáteční deformace, což je ovšem 
pro účely této práce zcela dostatečné. 

 

Obr. 3 Měřící souprava pro stanovení deformací cihelného pilíře během jeho zatěžování. 

Z měření deformací je možné stanovit krátkodobé sečnové moduly pružnosti. Pro tento účel je však nutné 
stanovit napětí při porušení pilíře [18]. Z tohoto důvodu byly pilíře zatěžovány až do úplného porušení (Obr. 4), 
z výše popsaných důvodů již nebyly měřeny jejich deformace. 

Krátkodobý sečnový modul pružnosti se stanoví z poměrného přetvoření a napětí, a to v třetině maximálně 
dosaženého napětí (pevnosti v tlaku) [18]. Z tohoto důvodu byla síla převedena na napětí jako poměr síly ku 
zatěžovací ploše pilíře a svislé deformace (změna délky) na poměrné přetvoření jako změna délky ku délce 
počáteční, které v tomto případě byla 150 mm (rozteč měřících bodů tenzometru). Takovým to způsobem byly 
stanovené krátkodobé sečnové moduly pružnosti pro všechny pilíře s odlišným procentuálním nasycením. 
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Obr. 4 Cihelné pilíře po dosažení maximálního napětí (síly). 

3 VÝSLEDKY 

Z hodnot měření svislých deformací během zatěžování pilířů byly stanovené deformační diagramy pro jednotlivé 
pilíře s různým stupněm nasycení, (Obr. 5). Jedná se pouze o počáteční část deformačních diagramů. Měření 
svislých přetvoření totiž nebylo možné až do porušení pilířů. Snímač přetvoření musel být z pilířů sejmut před 
ukončením zkoušky, aby nedošlo k jeho porušení. Na deformačních diagramech jsou vyznačené poměrná 
přetvoření a napětí v bodě, odpovídajícímu třetině maximálně dosaženému napětí (pevnosti v tlaku). 

 

 

Obr. 5 Deformační diagramy jednotlivých pilířů A ÷ D. 

V následujícím grafu jsou pro přehlednost uvedeny deformační diagramy všech zkoušených pilířů (Obr. 6). 
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Obr. 6 Srovnání deformačních diagramů jednotlivých pilířů. 

Z naměřených hodnot byly dále podle [18] stanovené krátkodobé sečnové moduly pružnosti (Tab. 2). 

Tab. 2 Maximální napětí při porušení pilířů a krátkodobé sečnové moduly pružnosti pilířů. 

pilíř 
procentuální 

nasycení 
maximální 

napětí při porušení (f) 
f/3 

(Δσ) 

poměrné 
přetvoření při f/3 

(Δε) 

krátkodobý sečnový 
modul pružnosti (E) 

 
(%) (MPa) (MPa) (‰) (GPa)  

A 0,0 8,7 2,90 0,52 5,57  
B 28,7 5,5 1,84 1,11 1,66  
C 73,6 5,6 1,88 3,65 0,51  
D 100,0 4,6 1,54 0,67 2,29  

4 DISKUZE 

Deformační vlastnosti cihelné zdiva jsou poměrně neprozkoumanou problematikou, obzvláště s uvážením vlivu 
vlhkosti, která je v případě nasákavého materiálu jako jsou právě cihly plné pálené výrazným faktorem. Z toho 
důvodů byl navrhnut experiment, který měl napomoct k pochopení dané problematiky. 

Experiment spočíval ve zhotovení celkem 4 cihelných pilířů, které byly testovány v různém stupni 
procentuálního nasycení. Cihelné pilíře mohly být rovněž zkoušeny v předem zvolené vlhkosti. Tento přístup 
však nebyl použit. Hlavním důvodem je fakt, že nasákavost u jednotlivých zdicích prvků může být velmi 
odlišná. Stejná vlhkost by tak na zdicí prvky s odlišnou nasákavostí měla rozdílný vliv. 

Tento experiment potvrdil prvotní předpoklady. Vliv vlhkosti na vlastnosti zdiva, jak již bylo prokázáno 
v minulosti např v [13], je významný. Potvrdilo se také, že závislost deformačních vlastností na vlhkosti není 
lineární. Z Obr. 5,Obr. 6 a Tab. 2 jasně vyplývá, že deformační vlastnosti jsou nejhorší v případě pilíře 
s procentuálním nasycení 75 % (pilíř C), při následném zvýšení procentuálního nasycení dochází k opětovnému 
zlepšení vlastností (pilíř D).To odpovídá předešlému výzkumu, kde byly nejhorší mechanické vlastnosti okolo 
60 % procentuálního nasycení. Obdobný trend lze sledovat v případě krátkodobých sečnových modulů 
pružnosti, což je logické, neboť moduly pružnosti vychází právě z hodnot deformačních diagramů. 

Z Obr. 6lze také vyčíst, že v případě pilíře C (75 % nasycení – nejhorší deformační vlastnosti) byl především 
z počátku zatěžování velký nárůst deformací při malém nárustu napětí (síly). 

5 ZÁVĚR 

Při posuzování stávajících konstrukcí je téměř nemožné bez větších zásahů do konstrukce stanovit 
nasákavost,respektive procentuální nasycení jednotlivých prvků a určit, při jaké vlhkosti jsou deformační 
vlastnosti zdiva nejproblematičtější. Je však nutno brát v úvahu vliv vlhkosti, a skutečnost že pokles vlastností 
není lineární. 

Tomuto problému je potřeba věnovat zvýšenou pozornost především u cihelných staveb, které nejsou 
vytápěny a trvale nevyužívány jako mohou být především nejnižší podlaží zámků, muzeí nebo sakrálních staveb 
kde je relativní vlhkost nad 60 % a hmotností vlhkost cihelného zdiva nad 10 % [2]. Výsledky této práce byly 
stanoveny na minimální počtu zkušebních vzorků a jedná se tak pouze o demonstrování dané problematiky. Pro 
přesné stanovení vlivu vlhkosti na deformace cihelného zdiva bude zkušební soubor v budoucnu podstatně 
rozšířen. 
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Abstrakt  
V České republice ale i ve světě se každý rok buduje mnoho významných konstrukcí z moderních materiálů. 
Nově vybudované konstrukce často plní základní funkce státu, např. zajištění infrastruktury. Aby bylo možné 
sledovat změny v materiálech a konstrukcích při působení vnějších klimatických podmínek, jejich chování při 
nenadálém zatížení, nebo kontrolovat jejich životnost, je vhodné tyto konstrukce nepřetržitě monitorovat. Článek 
se zabývá dlouhodobým monitoringem konstrukcí pomocí moderních přístupů. Při dlouhodobém monitoringu se 
využívají snímače, které se připevní na vybraný objekt a nepřetržitě sledují změny konstrukce. Ze získaných dat 
je následně možné určit např. aktuální stav, zbývající životnost nebo varovat před významným poškozením 
konstrukce. 

Klíčová slova 
Structural health monitoring, bezdrátové snímače, monitoring, komorový most, diagnostika 

Abstract 
Many important constructions are built every year from modern materials, in the Czech Republic and the world. 
New constructions built with modern materials often fulfil one of the basic functions of the state, e.g., the 
provision of infrastructure. To monitor the changes in materials under the influence of external climatic 
conditions, the behaviour of materials under sudden loads, or to control their durability, it is advisable to 
continuously monitor the constructed structures. Scope of this paper deals with structural health (SHM) 
monitoring of structures using novel approaches. SHM uses modern sensors that are attached to a selected object 
and continuously monitor the material changes of the structure. From the data obtained, it is then possible to 
determine, for example, the current condition, the remaining service life or warn of significant structural 
damage. 

Keywords 
Structural health monitoring, wireless sensors, monitoring, box grid bridge, diagnostics of structures. 

1 ÚVOD 

Materiálový vývojový trend ve stavebnictví je spojen se zrychlující se výstavbou a také s využitím nových 
konstrukcí, které jsou budovány z moderních materiálů. V souvislosti s vývojovým trendem materiálů je vhodné 
přizpůsobit diagnostiku objektů. Nové objekty jsou často budovány z moderních materiálů například 
z vysokopevnostních betonů. Dále se v současnosti z důvodu udržitelnosti zkoumá využitelnost recyklovaných 
betonů [1], nebo použitelnost a výhody 3D tisknutého betonu. Všechny výše uvedené materiály jsou nyní ve fázi 
výzkumu nebo jejich raného využívání v praxi. Konstrukce z těchto materiálů bývají často velice členité, tenké 
a štíhle, nebo jelikož jsou v rámci výzkumu není přesně známo, jak se budou chovat v reálném prostředí. 
Standardní diagnostika pomocí destruktivních metod je u moderních objektů velice obtížná nebo neproveditelná, 
z důvodu tvarů konstrukce, dostupnosti jednotlivých částí. Také betonové receptury, používané v současnosti, 
které mají například velkou pevnost v tlaku nebo specifické přísady jsou problematické při běžném 
nedestruktivním zkoušení. V současné době se proto využívá kombinace nedestruktivní a destruktivní 
diagnostiky objektů, která však má své limity. Využitelnost kombinace obou způsobů je velká a u mnoha 
konstrukcí je možné za její pomoci odhalit závažné poruchy na objektu, avšak její proveditelnost a časová 
náročnost je značná. Další nevýhodou je, že objekt je diagnostikován pouze v určitém čase a za určitých 
okolností, nejčastěji na vyžádání správcem objektu, nebo periodicky například každých x let. Vyžádání většinou 
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přichází, pokud se na objektu začínají vyskytovat viditelné poruchy, je potřeba objekt rekonstruovat, změnit jeho 
účel nebo zatížitelnost. Řešením nynější situace může být využití nepřetržitého monitorování staveb (structural 
health monitoring) který se již desítky let používá v kosmonautice, letectví a strojírenství. 
Pomocí structural health monitoring je možné neustále sledovat mechanicko-fyzikální vlastnosti objektů 
s následným vyhodnocením stavu a určením jeho poškození. Zjednodušené schéma structural health monitoringu 
je vyobrazeno na Obr. 1 [2]. Definicí structural health monitoringu stavebních objektů je neustálé monitorování 
a analyzování vybraného stavebního díla [3]. K monitorování se využívají měřicí snímače, které jsou na objekt, 
nebo v jeho těsné blízkosti, osazeny. Cílem snímačů je monitorovat mechanicko-fyzikální, geometrické 
vlastnosti a klimatické změny blízkého okolí se zaměřením na změny v čase. Cílem structural health 
monitoringu je nepřetržitě provádět vyhodnocování stavu konstrukce na základě získaných dat. Následně je 
možné pomocí dat lokalizovat pozici, rozsah, velikost a závažnost vady nebo poruchy. Ze všech získaných 
informací se vyhodnotí rizika využívání objektu dle jeho aktuálního stavu a o rizicích se informuje správce nebo 
majitel objektu. Majitel nebo správce objektu se pak na základě informací rozhodne, zda daná rizika přijme nebo 
provede například lokální diagnostiku poruchového místa, omezení provozu objektu, neodkladnou sanaci nebo  
naplánuje rekonstrukci s podrobnějším monitorováním objektu. 

 

Obr. 1 Schéma structural health monitoringu [2]. 

2 METODY 

Standardní monitorovací systémy se skládají ze snímačů, kabelů a vyhodnocovacího systému. Kabeláž nejčastěji 
slouží jako komunikátor mezi ústřednou a snímačem a k přívodu elektrické energie. Nevýhodou standardních 
systémů je kabeláž vedená ke každému senzoru. Běžně se u významných a větších konstrukcí používají stovky 
senzorů. Vyrobení robustní kabelové sítě je pracné a časově náročné. Například u Tsing Ma Bridge v Honkongu 
[4] bylo použito 350 senzorů na jednom mostním objektu. Vybudování rozsáhlé kabelové sítě je pracné, časově 
náročné a také nákladné. Je potřebné rovněž zajistit kabely proti poškození povětrnostními vlivy, jako například 
dešti, větru, slunci nebo dokonce vandalismem. Dále je nezbytné zaopatřit přístupové podmínky pro pracovníky, 
kteří budou celý systém instalovat. 

Jako alternativní systém pro inspekci konstrukce je možné využít moderní monitorovací systémy. Mezi 
monitorovací systémy používané ve structural health monitoringu se řadí například optické, laserové nebo 
bezdrátové systémy. Optické systémy přenášejí všechna data pomocí optických vláken. Jejich největší předností 
jsou pasivní senzory, tedy senzory, které nejsou napájeny elektrickou energií. Další výhodou je možnost 
napojení mnoha senzorů na jeden optický kabel a odolnost vůči rušivým vlivům. Signál v optických vláknech 
není ovlivněn elektrickou, magnetickou a radioaktivní energii, teplotou, vlhkostí nebo různými stínícími nebo 
rušivými přístroji. Laserové systémy se nejčastěji využívají ve spojení s bezpilotními systémy. Jejich největší 
předností je, že dokážou monitorovat zadaný objekt, aniž by vyžadovaly kontaktní přístup. Řízení bezpilotních 
systémů probíhá vzdáleně, pomocí speciálních softwarů. Následné monitorování je nejčastěji realizováno 
pomocí kamer s vysokým rozlišením, a laserových zařízení umístěných přímo na dronech nebo letadlech. 
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Bezdrátové systémy se začaly využívat pro usnadnění montáže, snížení nákladů a zrychlení celého 
realizačního procesu diagnostiky. Tyto senzory nepotřebují kabeláž. Senzory jsou přímo napájené ze svých 
baterií a ve většině případů obsahují i solární panely, pomocí kterých dobíjejí své baterie a prodlužují tak 
životnost senzoru. Přenos dat ze senzoru do databáze je zajištěn pomocí bezdrátových komunikačních systémů 
(wireless comunications systems). Výhodou jejich využití je velká časová úspora celého projektu, a to od návrhu 
až po realizaci. Instalace senzorů je mnohem snadnější, jelikož není potřebné se dostat ke všem částem 
konstrukce, ale pouze k místům, kde budou senzory umístěny. Dále není potřeba na konstrukci umísťovat další 
dodatečné prvky zajišťující ochranu kabeláže. Standardně se životnost baterie senzorů pohybuje okolo 2 let, 
záleží však na kapacitě baterie, počtu snímačů v jednom senzoru a snímkovací frekvenci senzorů. 

Se snižujícími se náklady na výpočetní a komunikační technologie se snižují také náklady na bezdrátové 
snímače. Tato skutečnost pozitivně ovlivnila mnoho oblastí, ve kterých se nyní snímače standardně využívají. 
Aplikace bezdrátových senzorů byla v mnoha případech navržena z důvodu snížení nákladů a manuálního úsilí 
při jejich instalaci. Ve stavebnictví se bezdrátové senzory začaly aplikovat v roce 1998, kde Straser 
a Kiremidjian [5] poprvé navrhli řešení pomocí rádiových snímačů umístěných na konstrukci, aby snížili celkové 
náklady na vybudování monitorovacího systému. Poté se mnoho výzkumníků začalo zajímat o možnosti 
využitelnosti bezdrátových technologií. Práce výzkumníku vyvrcholila ve vynalezení nízkonákladové bezdrátové 
technologii, která se ve stavebnictví nyní využívá k monitorování stavu konstrukce. 

3 MĚŘENÝ OBJEKT 

Z rešerší a průzkumů byla za měřený objekt vybrána estakáda, která má dlouhodobé statické problémy. Estakáda 
spojuje Českou republiku se Slovenskou republikou, převádí dálnici D2 a překlenuje řeku Moravu a silnici 
II/425. Estakáda se skládá ze dvou mostních celků (levého a pravého). Každý mostní celek je tvořen 
z 16 jednopólových mostních objektů na České straně. V hraniční linii, tedy přes řeku Moravu, je umístěn 
spojitý komorový most o 3 polích, který překlenuje řeku Moravu. Na Slovenské straně estakáda pokračuje 
4 typickými jednopólovými objekty. 

 

Obr. 2 Podélný a příčný řez mostu s umístěním senzorů. 
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Celkově se estakáda skládá z 20 jednopólových celků o délce 35,5 m a spojitého komorového objektu o délce 
40,0, 80,0 a 49,1 m (celkem 169,12 m). Silnice II/425 prochází pod 8. polem (počítáno ve směru staničení tedy 
od Brna). Celková délka estakády je 879 m s šířkou 13,45 m. Mostní objekt byl vybudován v roce 1980 a je kolmý. 

Nosná konstrukce jednopólových celků se skládá z 9 prefabrikovaných předpjatých nosníků DPS, s osovou 
vzdálenosti 1 500 mm, které jsou spřaženy v příčném směru železobetonovou deskou tloušťky 200 mm. Mostní 
objekt překlenující řeku Moravu je jednokomorový s uzavřeným obdélníkovým profilem. Šířka komory 
je 6 550 mm a její výška je proměnná mezi 1 300–3 500 mm. Tloušťka svislých stěn je 200–700 mm, spodní 
deska má tloušťku 150–650 mm a horní deska 220 mm. Horní, pojízdná část mostu je rozšířena na obě strany 
pomocí konzolového vyložení o 3 300 mm. Komorový nosník byl původně předepnut 24 předpínacími kabely 
Pz 7 mm. V roce 1991 došlo k jeho rekonstrukci a k přidání 4 ks volných předpínacích kabelů. Všechna pole 
nosné konstrukce jsou uložena na hrncová ložiska. 
V rámci měření byly využity wireless snímače vyobrazené na Obr. 2. Snímače obsahují náklonoměry, 
akcelerometry, teploměry a vlhkoměry. Přenos dat ze snímače do databáze je zajištěn pomocí LoRaWan 
a NBIoT komunikace. Tato komunikace je pro senzory výhodnější než síť GSM nebo LTE, které nedosahují 
například do údolí v patě přehrady nebo do mostních komor a podzemních podchodů [1]. Snímkovací frekvence 
senzorů lze individuálně nastavit, standardně se používá 2,7–3,0 mHz. Pro dlouhodobé sledování mostní 
estakády byla snímkovací frekvence nastavena na 2,7 mHz (jednou za 360 s), dále zaznamenávají snímače data 
při vybuzení nenadále situace. Senzory jsou napájený bateriemi LiSoCL2 a jejich životnost záleží především na 
snímkovací frekvenci. U mostních objektů se životnost pohybuje okolo 1 roku, poté je nutná rychlá výměna 
baterie. 

 

Obr. 3 Bezdrátové senzor. 

4 VÝSLEDKY 

Konstrukce je snímána od 26. 4. 2022. Zároveň s monitoringem konstrukce je prováděna rozsáhlá diagnostika 
estakády pomocí destruktivních i nedestruktivních zkoušek. V rámci diagnostiky byly odebrány jádrové vývrty 
(dle [7]). Provádělo se vyhodnocení tvrdosti a následné pevnosti betonu za použití Schmidtova tvrdoměru 
(dle [8]). Vyhodnocovala se karbonatace (dle [9]), stanovovala se soudržnost betonu (dle [10]) a ověřoval se stav 
předpínací výztuže a poloha výztuže (dle [11]). 

 

Obr. 4 Teplota a vlhkost od 1.5 do 30. 7. 2022. 
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a NBIoT komunikace. Tato komunikace je pro senzory výhodnější než síť GSM nebo LTE, které nedosahují 
například do údolí v patě přehrady nebo do mostních komor a podzemních podchodů [1]. Snímkovací frekvence 
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Obr. 3 Bezdrátové senzor. 

4 VÝSLEDKY 

Konstrukce je snímána od 26. 4. 2022. Zároveň s monitoringem konstrukce je prováděna rozsáhlá diagnostika 
estakády pomocí destruktivních i nedestruktivních zkoušek. V rámci diagnostiky byly odebrány jádrové vývrty 
(dle [7]). Provádělo se vyhodnocení tvrdosti a následné pevnosti betonu za použití Schmidtova tvrdoměru 
(dle [8]). Vyhodnocovala se karbonatace (dle [9]), stanovovala se soudržnost betonu (dle [10]) a ověřoval se stav 
předpínací výztuže a poloha výztuže (dle [11]). 

 

Obr. 4 Teplota a vlhkost od 1.5 do 30. 7. 2022. 

   
 

 
 

V prvním půl roce snímání konstrukce byla ověřena funkčnost mechanických spojů mezi senzorem 
a konstrukcí, a rovněž funkčnost senzorů na konstrukci. Na Obr. 4 je vyobrazena teplota a vlhkost v komoře 
konstrukce. Z dat je možné určit, že komora je i při letních měsících nadměrně vlhká a dochází k výraznému 
zatékání do konstrukce. Z Obr. 4 je možné vyčíst, že v obdobích 1. 6., 26. 6. a 16. 7. docházelo k nadměrnému 
zatékání. To odpovídá záznamům z meteorologické stanice umístěné v přilehlém městě, viz [12]. 
Z meteorologických dat vyplývá, že v období 1. 6., 25. 6., a 15. 7. byly výrazné deště. Největší změna vlhkosti, 
která je zaznamenána 26.6 (z 90,8 na 98,1 %) vznikla po celodenním dešti s hodnotou srážek 32,7 mm/den. 
Zatékání do komory mostu potvrzují také předběžné výsledky z diagnostiky a hlavní mostní prohlídky 
konstrukce. Dlouhodobá vlhkost v mostní komoře v letních měsících (červen a červenec), kdy je průměrná 
teplota okolního prostředí 25,6 °C je 96,2 %. 

 

Obr. 5 Data z náklonoměru. 

Náklon konstrukce ve všech osách je velice stálý, viz Obr. 5. Jelikož probíhá snímání konstrukce pomocí 
senzorů jednou za 6 minut, není možné snímat náklon od dynamického zatížení dopravou. V datech je možné 
zaznamenat svislé čáry, které znamenají chybové měření snímače. K těmto chybám došlo nejspíše z důvodu 
výpadku signálů odesílacího zařízení. Z dat je možné určit změnu podélného náklonu komorového mostu, která 
je způsobena teplotou. Při teplotě 15 °C byla komora nakloněna -0,179 °, při nejvyšší zaznamenané teplotě 
30 °C byla komora nakloněna o -0,216 °. Z rozdílu hodnot úhlu je možné stanovit změnu průhybu uprostřed 
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Obr. 6 Záznam akcelerace konstrukce v době opravy vozovky. 

Zrychlení konstrukce je také ustálené viz Obr. 6. Ke změně zrychlení došlo při lokální rekonstrukci obrusné 
vrstvy prováděné v nočních hodinách mezi 1. 7. a 2. 7. Tato rekonstrukce způsobila změnu zrychlení ve všech 
osách. Změna zrychlení konstrukce byla zaznamenána na obou senzorech ve stejnou dobu. Tato změna trvala po 
celou dobu opravy, tedy po dobu 8 hodin. V rámci rekonstrukce vozovky nedošlo na konstrukci k významné 
změně náklonu, nejspíše z důvodu, že oprava byla pouze malého rozsahu. 
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5 ZÁVĚR 

Structural health monitoring mostní estakády na hraničním přechodu potvrdil mimo jiné zatékání do konstrukce 
z důvodu nefunkční hydroizolace. Monitoring dále poskytl, předběžné výsledky o stavu konstrukce a také 
průměrné zrychlení a průhyb konstrukce. V rámci počátečního monitorování byla ověřena funkčnost senzorů 
a z prvotních naměřených dat byly stanoveny limitní hodnoty zrychlení a náklonu, při kterých může dojít 
k nevratnému poškození konstrukce. Limitní hodnoty budou dále porovnány s modelem a poté zadány do online 
vyhodnocovacího softwaru. Při jejich překročení bude vyhodnocovací software neprodleně kontaktovat správce 
objektu. Výše navržený varovný systém bude sloužit k zajištění bezpečnosti mostní estakády, k včasnému 
varování a k neodkladné kontrole konstrukce. Na základě kontroly je možné rozhodnout, zda došlo opravdu ke 
kritickému poškození konstrukce a je nutné provést její neprodlenou opravu, nebo se jedná o méně závažnou 
poruchu a k její opravě může dojít v příští plánované rekonstrukci. 

Z předběžných výsledků ze structural health monitoringu je patrné že snímače snímají reálné změny stavu 
konstrukce. Z výsledku bylo navrženo správci objektu provést neprodleně výměnu celoplošné hydroizolace 
horní desky a pojízdných asfaltových vrstev objektu. Na základě doporučení se správce objektu rozhodl 
v příštím roce naplánovat rozsáhlou rekonstrukci vozovky a celoplošnou hydroizolaci. V rámci rekonstrukce 
bude možné pomocí structural health monitoringu sledovat změnu zrychlení konstrukce, jelikož dojde k výrazné 
změně vlastní tíhy konstrukce. Jedná se o celoplošnou rekonstrukci vozovky, kde se předpokládá změna náklonu 
konstrukce. Data z plánované rekonstrukce budou dále porovnávána s daty již proběhlé rekonstrukce v období 
1. a 2. 7., které jsou vyobrazeny na Obr. 5 a s připravovaným modelem. V rámci projektu je naplánován 
nadměrný přejezd přes komorový most. Při zmíněném přejezdu bude dočasně změněna snímkovací frekvence 
všech senzorů na 5 Hz, aby bylo možné detailně zaznamenat změny konstrukce vyvolané přejezdem nákladu. 
V rámci přejezdu je naplánováno osadit na objekt dodatečné senzory (potenciometry). Na základě naměřených 
dat ze senzorů bude upřesněn vztah mezi náklonem a průhybem konstrukce. 

 Z dat ze structural health monitoringu je možné neprodleně ověřovat stav konstrukce a tím zajišťovat její 
bezpečnost a udržitelnost. Jeho výhodou je, že data jsou získávána a vyhodnocována kontinuálně. Pokud tedy 
dojde k poškození konstrukce, structural health monitoring vyhodnotí stav konstrukce a kontaktuje odborníky 
odpovídající za bezpečnost konstrukce. Na základě structural health monitoringu a rozhodnutí odborníka dochází 
k vyhodnocení rizik vyplývajících z aktuálního stavu objektu a tím k zajištění bezpečnosti a použitelnosti 
konstrukce. 

Poděkování 

Příspěvek vznikl za podpory fakultního specifického výzkumu VUT „Vliv klimatického a mechanického 
zatížení na životnost betonových objektů“, evidovaným pod číslem FAST-J-22-7982. 
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Abstrakt 
Pro zeminy je typické výrazné zvýšení tuhosti při velmi malých přetvořeních.  Laboratorní měření zvýšené 
tuhosti zemin v této oblasti přetvoření vyžaduje speciální laboratorní vybavení, v tomto případě piezokeramické 
snímače. Měření byla prováděna za edometrických podmínek a za tímto účelem byl navržen přípravek pro 
úpravu edometrického přístroje. Testované vzorky byly odebrané z jedné lokality v Brně, Křenové ulici, ale 
odlišnými metodami, kterými byly získány neporušené vzorky, vzorky z jádrového vrtání a dále byly testovány 
rekonstituované vzorky. Pro každý vzorek byla změřena závislost tuhosti při velmi malých přetvořeních na 
středním efektivním napětí, která byla nakonec porovnána pro všechny testované typy vzorků. Z výsledků je 
jasně patrný vliv překonsolidace u neporušených vzorků. 

Klíčová slova 
Tuhost zemin při velmi malých přetvořeních, laboratorní zkoušky zemin, smykový modul zemin, brněnský jíl 

Abstract 
For soil is typical significant increase in stiffness at small strain. Laboratory measurement of this increased 
stiffness at small strain requires special laboratory equipment, piezoceramic transducers were used in this case. 
Measurements were made under oedometric conditions and a new device for extension of oedometric test was 
designed. Laboratory measurements were taken on soil samples from one site on Krenova street in Brno, but 
with different soil sampling methods, so tested samples were undisturbed samples, core drilling samples and 
reconstituted samples. For each sample, mean effective stress - small strain stiffness dependency was measured. 
Finally, this dependency was compared for all sample types and it shows significant influence of 
overconsolidation of undisturbed samples. 

Keywords 
Small strain stiffness of soils, laboratory testing of soils, soil shear modulus, Brno clay 

1 ÚVOD 

Pro zeminy jsou typické výrazné změny hodnoty tuhosti při velmi malých přetvořeních. Při smykových 
přetvořeních menších než 10-6 [1] se zeminy chovají lineárně pružně a vykazují počáteční smykovou tuhost 
značenou G0. S rostoucím přetvořením postupně tuhost zemin klesá. Zvýšená hodnota smykového modulu při 
velmi malých přetvořeních má praktický význam spočívající ve zpřesnění numerického modelování základových 
konstrukcí, které vede k efektivnějšímu návrhu těchto konstrukcí. 

Pomocí běžných laboratorních přístrojů je možné měřit hodnoty smykového modulu pouze při přetvořeních 
větších než přibližně 10-4, ale pro stanovení počáteční hodnoty smykového modulu je nutné použít speciální 
laboratorní vybavení. Cílem této práce je laboratorním měřením počáteční hodnoty smykového modulu G0 na 
vzorcích odebraných odlišnými metodami na jednom staveništi na ulici Křenové v Brně. Hlavní otázkou je to, do 
jaké míry se budou lišit hodnoty modulu G0 stanovené na jednotlivých typech vzorků. Pro měření počátečního 
smykového modulu G0 byly použity piezokeramické snímače (bender elementy). 
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Abstract 
For soil is typical significant increase in stiffness at small strain. Laboratory measurement of this increased 
stiffness at small strain requires special laboratory equipment, piezoceramic transducers were used in this case. 
Measurements were made under oedometric conditions and a new device for extension of oedometric test was 
designed. Laboratory measurements were taken on soil samples from one site on Krenova street in Brno, but 
with different soil sampling methods, so tested samples were undisturbed samples, core drilling samples and 
reconstituted samples. For each sample, mean effective stress - small strain stiffness dependency was measured. 
Finally, this dependency was compared for all sample types and it shows significant influence of 
overconsolidation of undisturbed samples. 
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Small strain stiffness of soils, laboratory testing of soils, soil shear modulus, Brno clay 

1 ÚVOD 

Pro zeminy jsou typické výrazné změny hodnoty tuhosti při velmi malých přetvořeních. Při smykových 
přetvořeních menších než 10-6 [1] se zeminy chovají lineárně pružně a vykazují počáteční smykovou tuhost 
značenou G0. S rostoucím přetvořením postupně tuhost zemin klesá. Zvýšená hodnota smykového modulu při 
velmi malých přetvořeních má praktický význam spočívající ve zpřesnění numerického modelování základových 
konstrukcí, které vede k efektivnějšímu návrhu těchto konstrukcí. 

Pomocí běžných laboratorních přístrojů je možné měřit hodnoty smykového modulu pouze při přetvořeních 
větších než přibližně 10-4, ale pro stanovení počáteční hodnoty smykového modulu je nutné použít speciální 
laboratorní vybavení. Cílem této práce je laboratorním měřením počáteční hodnoty smykového modulu G0 na 
vzorcích odebraných odlišnými metodami na jednom staveništi na ulici Křenové v Brně. Hlavní otázkou je to, do 
jaké míry se budou lišit hodnoty modulu G0 stanovené na jednotlivých typech vzorků. Pro měření počátečního 
smykového modulu G0 byly použity piezokeramické snímače (bender elementy). 

   
 

 
 

Bender elementy jsou tenké destičky, které se osadí do protilehlých podstav vzorku zeminy a jeden následně 
slouží jako vysílač příčného vlnění do vzorku a druhý jako přijímač. Bender element je prvek konstruovaný tak, 
že při připojení k časově proměnnému elektrickému signálu dochází k jeho vychylování ze své roviny a při 
frekvenci v jednotkách kHz se tento kmitavý pohyb přenáší okolní zeminou. Druhý bender element slouží jako 
přijímač vlnění díky tomu, že pokud je ohýbán ze své roviny, tak je v něm naopak indukováno časově proměnné 
elektromagnetické vlnění. 

Počáteční hodnota smykového modulu G0 není pro danou zeminu konstantní, ale závisí na stavu zeminy. 
Korelační vztah pro stanovení hodnoty G0 pro danou zeminu v nějakém konkrétním stavu má tvar (1), který 
formuloval Hardin [2] a upravil Benz [1]. 

𝐺𝐺𝐺𝐺0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑒𝑒𝑒𝑒) ⋅ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ �
𝜎𝜎𝜎𝜎′
𝑝𝑝𝑝𝑝′𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�
𝑚𝑚𝑚𝑚

 (1) 

kde A, k a m jsou korelační koeficienty charakteristické pro danou zeminu, f(e) je funkce popisující závislost na 
čísle pórovitosti, σ' je střední efektivní napětí v zemině a p'ref je referenční hodnota středního efektivního napětí, 
za kterou je obvykle volena hodnota 100 kPa. Vztah (1) tedy říká, že hodnota modulu G0 pro danou zeminu 
nelineárně roste s aktuálním středním efektivním napětím a dále s rostoucím stupněm překonsolidace zeminy. 

Měření smykového modulu G0 je obvykle prováděno v triaxiálním přístroji při několika úrovních středního 
efektivního napětí v rámci standardní triaxiální zkoušky během fází izotropní konsolidace. Je tak získáno větší 
množství informací o zemině při stejném počtu otestovaných vzorků. V této práci bylo provedeno měření 
modulu G0 v edometrickém přístroji, neboť edometrická zkouška je oproti triaxiální zkoušce jednodušší a méně 
náročná na instrumentaci a je tedy i levnější. Měření počátečního smykového modulu za edometrických 
podmínek prováděli [3], [4]. S ohledem na požadavky na měření smykového modulu G0 pomocí 
piezokeramických snímačů byl edometrický přístroj v rámci této práce upraven, jak je blíže popsáno v kapitole 
2. 

Měření hodnot počátečního modulu G0 prováděli v minulosti na vzorcích z odlišných částí Brna 
v triaxilálním přístroji Svoboda [5] a Krupička [6]. Porovnání výsledků měření je provedeno v kapitole 4. 

Hlavní motivací pro laboratorní měření smykového modulu G0 je skutečnost, že v geotechnické praxi 
v České republice je zohlednění jevu zvýšené tuhosti zemin při velmi malých přetvořeních při statických 
výpočtech i samotné laboratorní stanovení hodnot smykového modulu G0 u zemin vzácné. Cílem zároveň bylo 
porovnat výsledky měření modulu G0 na rekonstituovaných a neporušených vzorcích, protože odběr a příprava 
rekonstituovaných vzorků je výrazně jednodušší a levnější než odběr neporušených vzorků, u kterých navíc i při 
velmi pečlivém odběru není zaručeno dokonalé zachování původních vlastností zeminy. Je tedy otázkou, zda by 
bylo možné nahradit měření na neporušených vzorcích vhodně připravenými rekonstituovanými vzorky se 
simulací historie zatěžování. 

Testované vzorky dle kvality 

• Rekonstituované vzorky jsou vzorky, které se připravují v laboratoři z rozmělněné zeminy. 
Rozmělněná zemina je přivlhčena tak, aby měla vlhkost v rozmezí 1 až 1,5násobku vlhkosti na mezi 
tekutosti [7] a následně je míchána, dokud nevznikne homogenní kaše. Tato kaše se nalije do 
konsolidačního válce, kde je postupně zatěžována. Vzorek zkonsolidovaný na požadované napětí by 
měl být dostatečně tuhý, aby snesl manipulaci při přesunu do triaxiálního nebo edometrického 
přístroje. 

• Vzorky z jádrových vývrtů byly odebrány technologií rotačního jádrového vrtání s jednoduchým 
jádrovákem. Tato technologie je vhodná pro odběr soudržných vzorků, ale vlivem rotačního vrtání 
může docházet k poškození vzorku a kvalita takto odebraného vzorku je proto nižší než 
u neporušených vzorků. 

• Neporušený vzorek je takový vzorek, u nějž nebyly vlivem odběru významně změněny jeho 
vlastnosti. V praxi však není možné odebrat dokonale neporušený vzorek, ale za neporušený lze 
považovat vzorek třídy kvality 1 dle ČSN EN ISO 22475-1 [8]. Odběr neporušeného vzorku se 
provádí obvykle ze dna vrtu zhotovené některou z běžných technologií vrtání, ale tato technologie 
nesmí zasáhnout do plánované oblasti odběru vzorku. Následně je do dna statickou sílou zatlačen 
speciální odběrný přístroj. Odebraný vzorek je poté uložen v ocelovém pouzdře a zabalen kvůli 
zachování původní vlhkosti. 
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2 METODOLOGIE 

Pro laboratorní zkoušky byly použity vzorky zeminy odebrané na jednom staveništi na ulici Křenová v Brně. 
Z hlediska klasifikace zemin jde podle ČSN EN ISO 14688-2 [9] o jíl (Cl) a podle ČSN 73 6133 [10] jde o jíl 
s vysokou plasticitou (CH), tedy zeminu třídy F8 tuhé konzistence. Hustota pevných částic byla odhadnuta jako 
2700 kg/m3 na základě dostupné literatury. Horák [11] udává pro Brněnský jíl pro hustotu pevných částic rozsah 
hodnot od 2570 kg/m3 do 2780 kg/m3 a Svoboda [5] udává hodnotu 2660 kg/m3. Zvolená hodnota hustoty 
pevných částic navíc poskytovala reálné hodnoty odhadu stupně nasycení pro všechny testované. Efektivní úhel 
vnitřního tření stanovil na stejném materiálu již před touto prací Rozmánek [12], který zjistil hodnotu 24,6°. 
Z této práce byla převzata také hodnota vlhkosti na mezi tekutosti, která je 66 %. Vzorky byly odebrány 
z hloubky 12 m. 

Aby bylo možné osadit bender elementy do vzorku zeminy v edometrické zkoušce, tak bylo nutné navrhnout 
a vyrobit podstavy vzorku, které umožňují přenos rovnoměrného svislého zatížení na podstavy vzorku bez 
poškození snímačů instalovaných v podstavách a datových kabelů bender elementů. Pro první testované vzorky 
byly použity prototypové podstavy vyrobené technologií 3D tisku, poslední zkoušky již byly vybaveny 
podstavami vyrobenými z korozivzdorné oceli. Jedna z těchto podstav je zobrazena na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Bender element vyčnívající z vzorku z korozivzdorné oceli spolu s drenážní destičkou. 

Při měření modulu G0 pomocí příčného mechanického vlnění je požadována určitá minimální vzdálenost 
snímačů, která závisí na délce vlny vyslaného signálu. Je doporučeno, aby vzdálenost snímačů byla větší než 
1,6násobek délky vlny, optimálně 2násobek délky vlny [13]. V této práci byla proto výška vzorku zvolena na 
přibližně 50 mm. Proto také nebyl dodržen požadavek normy ČSN EN ISO 17892-5 [14] na poměr průměru 
a výšky vzorku při edometrické zkoušce na min 2,5 : 1, neboť průměr testovaných vzorků byl 50 mm. 

Příprava a vlastnosti testovaných vzorků 

Odběr vzorků ani výroba rekonstituovaných vzorků nebyly předmětem této práce, ale byly využity vzorky 
v rekonstitučních válcích vyrobené v rámci dřívějších prací na Ústavu geotechniky, Fakulty stavební, VUT 
v Brně. 

V této práci byly testovány dva rekonstituované vzorky, které byly zkonsolidovány na svislé napětí 100 kPa 
a byly připraveny z kaše o vlhkosti 73 %. Tyto vzorky byly nejprve přetlačeny z rekonstitučního válce do trubky 
v edometrickém prstenci. Následně byla upravena výška vzorku, byly zarovnány podstavy vzorku a do podstav 
byly vyhloubeny drážky pro vložení bender elementů. Po vložení do upraveného edometrického přístroje byla 
před započetím zkoušky provedena rekonsolidace, což je proces zajišťující dostatečný kontakt mezi vzorkem 
a zkušební trubkou, ve které je vzorek umístěn. Rekonsolidace probíhá tak, že je na vzorek aplikováno zvolené 
napětí, nyní 100 kPa, po dobu 22 hodin, následně je odlehčen na nízkou hodnotu napětí, nyní 20 kPa, po dobu 
2 hodin, a nakonec je opět přitížen na větší napětí po dobu 22 hodin. Tyto cykly se opakují tak dlouho, dokud 
není rozdíl výšky na konci dvou po sobě následujících stupňů s vyšším zatížením menší než 0,3 % počáteční 
výšky vzorku. První rekonstituovaný vzorek byl zatěžován v mechanickém zatěžovacím rámu a druhý 
rekonstituovaný vzorek byl již osazen v automatickém zatěžovacím rámu. Oba rekonstituované vzorky byly 
opatřeny 3D-tištěnými podstavami. 

Dále byly pro testování připraveny dva vzorky z jádrového vývrtu. U těchto vzorků byla trubka s břitem, 
ve které byl později vzorek umístěn v edometrickém přístroji, přímo zatlačována v lisu do odebraných válcových 
vzorků průměru 120 mm. Z tohoto důvodu následně nebylo nutné provádět rekonsolidaci, protože zatlačením 
trubky do většího vzorku byl zajištěn dobrý kontakt mezi vzorkem a prstencem. Před osazením vzorku do 
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přibližně 50 mm. Proto také nebyl dodržen požadavek normy ČSN EN ISO 17892-5 [14] na poměr průměru 
a výšky vzorku při edometrické zkoušce na min 2,5 : 1, neboť průměr testovaných vzorků byl 50 mm. 

Příprava a vlastnosti testovaných vzorků 

Odběr vzorků ani výroba rekonstituovaných vzorků nebyly předmětem této práce, ale byly využity vzorky 
v rekonstitučních válcích vyrobené v rámci dřívějších prací na Ústavu geotechniky, Fakulty stavební, VUT 
v Brně. 

V této práci byly testovány dva rekonstituované vzorky, které byly zkonsolidovány na svislé napětí 100 kPa 
a byly připraveny z kaše o vlhkosti 73 %. Tyto vzorky byly nejprve přetlačeny z rekonstitučního válce do trubky 
v edometrickém prstenci. Následně byla upravena výška vzorku, byly zarovnány podstavy vzorku a do podstav 
byly vyhloubeny drážky pro vložení bender elementů. Po vložení do upraveného edometrického přístroje byla 
před započetím zkoušky provedena rekonsolidace, což je proces zajišťující dostatečný kontakt mezi vzorkem 
a zkušební trubkou, ve které je vzorek umístěn. Rekonsolidace probíhá tak, že je na vzorek aplikováno zvolené 
napětí, nyní 100 kPa, po dobu 22 hodin, následně je odlehčen na nízkou hodnotu napětí, nyní 20 kPa, po dobu 
2 hodin, a nakonec je opět přitížen na větší napětí po dobu 22 hodin. Tyto cykly se opakují tak dlouho, dokud 
není rozdíl výšky na konci dvou po sobě následujících stupňů s vyšším zatížením menší než 0,3 % počáteční 
výšky vzorku. První rekonstituovaný vzorek byl zatěžován v mechanickém zatěžovacím rámu a druhý 
rekonstituovaný vzorek byl již osazen v automatickém zatěžovacím rámu. Oba rekonstituované vzorky byly 
opatřeny 3D-tištěnými podstavami. 

Dále byly pro testování připraveny dva vzorky z jádrového vývrtu. U těchto vzorků byla trubka s břitem, 
ve které byl později vzorek umístěn v edometrickém přístroji, přímo zatlačována v lisu do odebraných válcových 
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edometru byla opět upravena jeho výška, byly zarovnány podstavy a vytvořeny drážky pro snímače. Oba vzorky 
z jádrového vývrtu byly testovány v automatickém zatěžovacím rámu s 3D-tištěnými podstavami. 

Nakonec byly testovány dva neporušené vzorky. V tomto případě byl odebraný vzorek postupně ořezán na 
průměr pouze o málo větší, než je průměr trubky, ve které je osazen během zkoušky, a až poté byl vzorek do 
trubky zatlačen. Vzhledem k zatláčení opět nebylo nutné provádět rekonsolidaci. Po zatlačení vzorku do trubky 
byl opět vzorek zkrácen na výšku, byly zarovnány podstavy a vytvořeny drážky pro snímače. Oba neporušené 
vzorky byly testovány v automatickém zatěžovacím rámu a s podstavami vyrobenými z korozivzdorné oceli. 

U jednotlivých vzorků bylo při zatěžování provedeno několik zatěžovacích cyklů, při kterých bylo dosaženo 
určité úrovně zatížení, následně byl vzorek odlehčen na napětí 100 kPa a poté byl opět přitížen na vyšší napětí. 

Vzorky byly v edometrickém přístroji přitěžovány v krocích, které trvaly minimálně 24 hodin a na konci 
každého kroku byl vždy změřen počáteční smykový modul G0. Oproti běžné praxi, kdy je napětí na následujícím 
zatěžovacím kroku dvojnásobné oproti stávajícímu napětí, byl zvolen maximální krok velikosti 400 kPa, který 
umožnil získat podrobnější záznam vývoje hodnoty modulu G0. 

Vyhodnocení měření 

Měření počátečního smykového modulu G0 pomocí piezokeramických snímačů je možné díky existující 
závislosti mezi smykovým modulem a rychlostí šíření příčného mechanického vlnění vzorkem [1], viz vztah (2). 

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 ⋅ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠2 (2) 

kde ρ je objemová hmotnost vysušené zeminy a vs je rychlost šíření příčného vlnění vzorkem. Společným 
vyhodnocením vyslaného a přijatého signálu je získána doba šíření příčného vlnění mezi oběma snímači. Při 
známé vzdálenosti podstav vzorku a se známými rozměry snímačů lze stanovit dráhu, kterou vlnění urazilo a je 
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𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑑𝑑𝑑𝑑Φ

2 ⋅ 𝜋𝜋𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓
=
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓

= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼𝛼𝛼 (3) 

kde ϕ je fázový posun, f je frekvence a α je sklon křivky závislosti fázového posunu na frekvenci harmonických 
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3 VÝSLEDKY 

Závislost modulu G0 na svislém efektivním napětí pro obě zkoušky rekonstituovaných vzorků je zobrazena na 
Obr. 2. 

V případě druhého vzorku z jádrového vývrtu došlo v průběhu zkoušky k poruše na jednom z bender 
elementů a z toho důvodu nebylo možné na tomto vzorku změřit hodnoty modulu G0. Výsledky měření pro první 
vzorek jsou uvedeny na Obr. 3. 

Pro zkoušky na neporušených vzorkách jsou zjištěné hodnoty pro první vzorek zobrazeny na Obr. 4 a pro 
druhý vzorek na Obr. 5. 

Porovnání hodnot modulu G0 pro jednotlivé zkoušky a jednotlivé větve zatěžování při referenčním napětí 
100 kPa je uvedeno v Tab. 1. Jednotlivé typy vzorků jsou odlišeny zkratkami – rekonstituované vzorky (R), 
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vzorky z jádrového vývrtu (J) a neporušené vzorky (N). Pro první testované vzorky bylo zvoleno nižší 
maximální dosažené napětí, protože byly použity prototypové 3D-tištěné podstavy, které mají omezenou 
únosnost a tuhost oproti později vyrobeným podstavám z korozivzdorné oceli. 

 

 

Obr. 2 Závislost modulu G0 na svislém efektivním napětí pro rekonstituované vzorky. 

 

 

Obr. 3 Závislost modulu G0 na svislém efektivním napětí pro první vzorek z jádrového vývrtu. 
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Obr. 4 Závislost modulu G0 na svislém efektivním napětí pro zkoušku prvního neporušeného vzorku včetně 
vyznačených jednotlivých zatěžovacích cyklů. 

 

Obr. 5 Závislost modulu G0 na svislém efektivním napětí pro zkoušku druhého neporušeného vzorku včetně 
vyznačení jednotlivých zatěžovacích cyklů. 

Tab. 1 Srovnání hodnot modulu G0 v MPa při referenčním napětí 100 kPa pro jednotlivé testované vzorky 
a jednotlivé větve zatěžování těchto vzorků. 

Vzorek G0 při 
1. přitížení 

G0 před 
2. přitížením 

G0 před 
3. přitížením 

G0 po 
3. přitížení 

Maximální 
dosažené napětí 

σv,max v kPa 
R 1 14 34 - - 800 
R 2 (13) 42 43 - 1200 
J 1 32 41 50 - 1200 
N 1 44 48 48 54 2400 
N 2 50 49 57 64 2400 

4 DISKUZE 

Ze zkoušek rekonstituovaných vzorků je dobře patrný nárůst hodnoty modulu G0 při odlehčení z maximální 
napětí, jaké se na vzorku v minulosti vyskytovalo, což je projev vlivu překonsolidace na hodnotu modulu G0. 
Zároveň je z průběhu jednotlivých zkoušek patrné hysterezní chování zeminy, kdy jsou hodnoty modulu G0 při 
odtěžování vyšší než hodnoty při opětovném přitěžovaní za srovnatelných hodnot svislého efektivního napětí. 

Při vzájemném porovnání závislostí modulu G0 na středním efektivním napětí pro jednotlivé typy vzorků je 
možné pozorovat značné rozdíly v hodnotách na počátku zkoušek. Nejnižší hodnoty byly naměřeny 
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u rekonstituovaných vzorků. U vzorku z jádrového vývrtu byly zjištěny vyšší hodnoty, ale nejvyšší hodnoty byly 
zjištěny u neporušených vzorků. 

Dále je možné pozorovat odlišné trendy ve vývoji modulu G0 u větví počátečního zatěžování, a to zejména 
mezi rekonstituovanými vzorky a neporušenými vzorky. U rekonstituovaných vzorků je sklon závislosti menší 
než u neporušených vzorků a zároveň je patrný trend postupného přibližování těchto křivek s rostoucím svislým 
efektivním napětím. Tento trend odpovídá skutečnosti, že neporušené vzorky si zachovaly původní vlastnosti 
zeminy, která byla značně překonsolidovaná a vykazuje tedy vysoký překonsolidační poměr OCR. 

Za účelem porovnání výsledků této práce s hodnotami dostupnými v literatuře byly grafy závislosti modulu 
G0 na svislém efektivním napětí transformovány na grafy závislosti modulu G0 na středním efektivním napětí, 
které je používáno v ostatních pracích, kdy byl modul G0 měřen v triaxiálním přístroji. Při výpočtu středního 
efektivního napětí byl pro stanovení horizontálního napětí použit vzorec (4) pro zemní tlak v klidu. 

𝐾𝐾𝐾𝐾0 = 1 − sin𝜑𝜑𝜑𝜑′𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  (4) 

Použití vzorce (4) není zcela přesné, protože u překonsolidovaných zemin se koeficient zemního tlaku v klidu 
mění s hodnotou stupně překonsolidace. Vzorec (4) byl ale použit z toho důvodu, že přesná hodnota stupně 
překonsolidace brněnských jílů není známá. 

Měření hodnot modulu G0 pro vzorky z lokality města Brna prováděli v minulosti Svoboda [5] a Krupička 
[6]. S výsledky těchto prací byl porovnán průběh průměrných hodnot modulu G0 z prvních přitěžovacích větví 
obou neporušených vzorků v závislosti na středním efektivním napětí. Srovnání těchto prací je provedeno na 
Obr. 6, kde je ještě uvedena křivka pro londýnský jíl, kterou stanovil Gasparre [16]. Toto srovnání je provedeno 
na základě podobnosti mechanických vlastností brněnského a londýnského jílu, které uvádí Svoboda [5]. 

 

Obr. 6 Porovnání závislosti hodnot modulu G0 na středním efektivním napětí stanovené v této práci a závislostí 
zjištěných v dostupné literatuře pro brněnský jíl nebo podobný materiál. 

Z porovnání jednotlivých křivek na Obr. 6 je zřejmé, že průběh stanovený v této práci vykazuje nejnižší 
hodnoty modulu G0, pouze pro nízké hodnoty zatížení se přibližuje hodnotám stanoveným Svobodou [5] 
a Gasparre [16]. Zároveň lze ale pozorovat značné rozdíly mezi všemi porovnávanými křivkami. Významným 
faktorem odlišností tří křivek stanovených pro brněnský jíl může být vzdálenost odběru jednotlivých vzorků 
v jednotkách km a také odlišná hloubka odběru vzorků. Již Krupička [6] ve své práci vyslovil domněnku, že 
skutečné hodnoty modulu G0 závisí na konkrétní lokalitě odběru. Určitá nepřesnost u průběhu křivky z této práce 
spočívá ve stanovení hodnoty koeficientu zemního tlaku v klidu pro překonsolidovaný vzorek, ale v rámci 
porovnání by tato nepřesnost neměla mít zásadní vliv. 

5 ZÁVĚR 

V této práci byly provedeny 2 zkoušky na rekonstituovaných vzorkách, 1 zkouška na vzorku z jádrového vývrtu 
a 2 zkoušky na neporušených vzorkách, při kterých byla změřena závislost modulu G0 na svislém efektivním 
napětí.  

Z výsledků vyplývá, že rekonstituované vzorky vykazují nižší hodnoty modulu G0 než neporušené vzorky, 
které jsou překonsolidované, ale s rostoucím napětím se zároveň hodnoty pro oba typy vzorků přibližují. 
Postupný vývoj podstav vzorků se snímači od 3D-tištěných po korozivzdorné neumožnil dosažení shodného 
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maximálního napětí pro rekonstituované a neporušené vzorky, ale trend vývoje hodnot G0 u rekonstituovaných 
vzorků s rostoucím napětím naznačuje, že při dostatečně vysokém napětí by byly hodnoty stanovené na obou 
typech vzorků blízké. Pro zjištění, zda mohou být zkoušky na neporušených vzorkách nahrazeny zkouškami na 
rekonstituovaných vzorkách by tedy bylo vhodné provést dodatečné zkoušky na rekonstituovaných vzorkách až 
do zatížení nad hodnotou maximálního napětí, které se nacházelo na původní zemině v její geologické historii. 

Hodnoty stanovené v této práci za edometrických podmínek byly také porovnány s hodnotami pro brněnský 
jíl dostupnými v literatuře, které byly měřeny v triaxiálním přístroji. Hodnoty stanovené v této práci jsou nižší, 
než hodnoty zjištěné v literatuře, ale jednotlivé testované vzorky byly odebrány z různých hloubek a z míst 
odběru vzdálených jednotky kilometrů, takže mohou odrážet místní variabilitu vlastností zemního prostředí. 

V rámci dalšího výzkumu by bylo přínosné provést podobná srovnávací měření i pro zeminy z jiných lokalit 
a v širším rozpětí napětí během zkoušek, neboť praktická měření modulu G0 v ČR jsou ojedinělá, a i případná 
možnost využívání rekonstituovaných vzorků by mohla vést k rozšíření měření tohoto mechanického parametru 
zemin. 
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Abstract 
As the world is facing a fossil fuel crisis, burning them releases a considerable amount of carbon dioxide, which 
accelerates global warming and consequently climate change. Renewable green energies, including geothermal 
energy, are one of the critical factors in fighting those issues. The ground source heat pump (GSHP) as low-grade 
geothermal energy is a heating-cooling system that absorbs/extracts heat from/to the ground that can be classified 
into several different groups. In this paper, a horizontal closed-loop heat exchanger is simulated by numerical 
modelling in the heating mode with the common ground condition of locality in Slovakia for computing the heat 
produced by the GSHP system and the time required for the pumping work to meet the energy demand of a typical 
family house. 

Keywords 
Numerical modelling, geothermal energy, horizontal heat exchanger 

1 INTRODUCTION 

Energy affects all aspects of modern life and there is a strong positive correlation between energy use and 
productivity per capita in the country [1]. Although oil and gas are expected to continue to be important sources 
of energy, the peak of the non-renewable fossil fuels era has already passed [2]. The combustion of fossil fuels is 
by far the largest human source of greenhouse gas emissions. A contemporary challenge for climate policy is how 
to discourage fossil fuel-rich economies from in effect exporting emissions [3]. Transitioning from fossil fuels to 
renewable energy resources (RERs) is key to addressing the climate crisis [4]. There are several types of RERs 
such as solar energy, wind power, hydropower, and geothermal energy that are expected to increase significantly 
in the current century. Every source has advantages and disadvantages and the region which plays a key role must 
be taken into account [5]. Geothermal energy is the heat produced deep in the Earth's core, then the semi-liquid 
and extremely hot magma moves upwards and carries the heat towards the earth's crust. Sometimes, hot magma 
reaches the Earth's surface but mostly is trapped below the crust and heats rocks and underground water. Hot 
waters may move up through the faults and fractures of the earth and reach the surface or could be trapped near 
the surface and they create geothermal resources [6]. The geothermal gradient is defined as the increase in 
temperature with depth in the Earth. In Slovakia, the geothermal gradient within the first 3 to 5 kilometres (2 or 
3 miles) of Earth’s surface is about 25 °C/km. Above a certain level of the earth's surface (so-called neutral level), 
the ground temperature is influenced not only by the geothermal gradient but also by solar energy, which varies 
during different seasons [7].  Fig.1 demonstrates typical temperature distribution with depth in the shallow 
subsurface for different seasons. 

Geothermal energy can be extracted in three levels. Low-grade (up to 200 meters below the surface), which 
can be used for heating/cooling in combination with a heat pump bringing the temperature to the desired operating 
temperature of the heating (or cooling) system. Medium grade, (the depth from 200 to 1000 meters), that can be 
used for direct heating and production of electricity. High-grade, for production of electricity in geothermal power 
plants [7], [8]. All geothermal systems use ground loops to capture the consistent temperature of the earth to 
provide heating and cooling. There are several different approaches to ground loop design, but they all fall under 
two basic categories: closed loop and open loop, see Fig. 2 [9]. 
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Fig. 1 Temperature distribution with shallow depth during the year. 

 

Fig. 2 Geothermal loop systems (modified from GeoCube Ltd). 

A horizontal ground loop can be used when a wide area of open space is available such as rural or suburban 
houses and the ground conditions provide the possibility of easy digging of trenches [10]. 

Compared to vertical loops, horizontal loop systems require longer pipes because they absorb both geothermal 
energy from the earth and heat energy extracted by the sun radiation. Besides, horizontal loops are more affected 
by the variation of seasonal temperature, therefore this system is not suitable for regions with extreme weather 
conditions [10], [11]. 

The other main factors influencing the performance of the horizontal closed loop system will include boundary 
conditions such as the initial temperature, and properties such as thermal conductivity and volumetric heat capacity 
of involved materials including ground, heat carrier fluid (HCF) and the pipes [12]. 

According to Fig.1, the initial temperature of the surface equals to 1.5 ° C and above the neutral level (up to 
5 m below the surface), the slope of gradient equals to 2.9 ° C/m in the winter season. 

For the design of geothermal systems, it is important to determine the groundwater flow rate (vW) [m/day]. 
It is defined as the movement of water in the subsurface. This subsurface parameter is very important for the design 
of geothermal systems that are part of energy geo-structures. If the groundwater flow velocity (vW) is in the range 
of 0.5-1.0 m/day it is possible to seasonally store heat in the subsurface. Otherwise, i. e. outside the interval, we 
speak of an overpotential value that does not allow seasonal heat storage. 

Thermal conductivity and volumetric heat capacity of soils depends on the type of soil and increases with 
moisture content. Since the sub-soils are usually above the water table, they are partially saturated, but the moisture 
content may vary from season to season (in temperate climates –high during winter, low during summer due to 
the rainfall). In addition, the moisture content is also a function of the operation of the ground source heat pump 
(GSHP) system. The heating/cooling mode causes the phenomenon of vapor migration and ice formation, resulting 
in an increase and decrease in moisture content, respectively. Fortunately, there are a few techniques for 
determining subsoil thermal conductivities in situ such as the TRT test. The properties of the material investigated 
in this research are shown in Tab.1. 
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Tab. 1 Properties of the materials used in research. 

Description  Material 
Thermal 

conductivity 
W/(m·K) 

Volumetric heat 
capacity (kJ/m3·K) 

Moisture content  
 (%) 

Soil  F6 (Clay with 
medium plasticity) 1.75  1.39 30 

Water - 0.598 4.2E03 - 
HCF - 0.4 - - 

Pipe  High density 
polyethene 400   

 
In closed-loop systems, water with antifreeze is circulated in pipes in the ground and acts as a heat exchanger. 

The heat capacity of soil and groundwater is relatively high, whereas its thermal conductivity is moderate and 
dependent on the type of soil and moisture condition [13]. As for ground loops material, the required properties 
are high thermal conductivity, being tough and durable. Polyethene materials including medium density 
polyethene (MDP) and high density polyethene (HDPE) meet those conditions [14]. 

There are several methods to install the horizontal ground loop. Single pipe, two pipes in various levels, four 
pipes and so on. The most common form is the single-pipe system which can be classified into two main groups: 
series, and parallel that are shown in Fig. 3. Single pipe systems have the advantages, requiring less pipe, and 
trenches will be relatively shorter. In this pattern, the distance between the pipes should be at least 1.2 meter to 
prevent ground freezing. 

 

Fig. 3 Geothermal loop systems (modified from GeoCube Ltd). 

Rosén et al (2001), recommended a maximum specific heat absorption or specific heat extraction rate of 
14 W·m-1 25 W·m-1 for soil single pipes in dry and wet soils respectively with the assumption that the HCF entry 
temperature to the heat pump doesn't drop below −5 °C [15]. 

The amount of heating required would be roughly related to the volume of the building, the external surface 
area including walls, windows and roof, and insulations of those surfaces. Sumner (1976) stated that, for a well – 
insulated domestic house, considering a 20 °C for comfortable living temperature, and 0 °C for outdoor 
temperature, the demand heat energy equals to 36 W·m-3 [16]. The groundwater flow will have a positive impact 
on the efficiency due to the continuous supply of energy. 

The main method of heat transfer mechanisms from soil to pipe and from pipe to HCF are conduction, and 
convection respectively. 

In this paper, a 3D numerical model of a horizontal heat exchanger with a FEM program, COMSOL, is 
developed to perform a full hydro-thermal coupling analyse to determine the heat absorption rate buried in 
a homogeneous subsoil layer with a typical ground condition in Slovakia. Furthermore, the time required for the 
heat pump to meet the heat demand is obtained. 

2 MODEL AND METHODOLOGY 

A domestic house with total area of 200 𝑚𝑚𝑚𝑚2 with the average interior the height of 4 𝑚𝑚𝑚𝑚 is considered. Therefore, 
for the volume of 800 𝑚𝑚𝑚𝑚3, the required heat energy demand in the winter season approximately equals to 30 kW. 
To meet this demand, a horizontal GSHP with a closed-loop option with a series pattern was chosen. The groud 
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condition is moisture soil; therefore, the length of the ground loop depends on the working time of the heat pump. 
For example, with the assumption of 8 hours working time of the heat pump per day, we have: 

• the heat energy demand to be absorbed from the ground = 30 (kW) / 8 (h) = 3.75 (kW/h), 
• the required length for the ground loop = 3750 (W/h) / 25 (W·m-1) = 150 m. 

Considering a rectangular trench with dimensions of 20 × 15 × 6. Ground loops can be arranged in 8 rows and 
separated with a 1.5-meter distance which is placed in the depth of 4 m below the surface, see Fig. 4. 

According to VDI (2001a), one of the most widely cited German guidance notes, the diameter of pipe used in 
the model is 36 mm, with the thickness of 3.25 mm and thermal conductivity of 400(𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑘𝑘𝑘𝑘) [17]. 
 

 

Fig. 4 The model of the ground loop with the length of 150 meter. 

The total amount of heat transfer between ground loops and soil can be obtained by equation (1). 
 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 =
∆𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇

=
𝑇𝑇𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇4
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇

 

 

(1) 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇4 = HCF temperature, 𝑇𝑇𝑇𝑇1 = soil temperature, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 = the total thermal resistance transfer which can be computed 
as equation (2). 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 +  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 +  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 (2) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, and 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠  are the thermal resistance transfer of heat carrier fluid (HCF), pipe, and soil that are shown 
in Fig. 5, and can be calculated by equation (3), equation (4), and equation (5), respectively. 

 

Fig. 5 Scheme of thermal resistant parameter in the cross-section of the system. 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =
1

2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ
 (3) 

where 𝑛𝑛𝑛𝑛 = the number of pipes, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝 =the internal pipe radius, ℎ = the convective heat transfer coefficient 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝

) 

2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝
 (4) 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 =the pipe outer radius, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 = the thermal conductivity of the pipe material 
For the heat fluid carrier, the flow rate inside the pipe is considered as 1 (𝑙𝑙𝑙𝑙/𝑠𝑠𝑠𝑠) with the minimum allowable 

temperature of −5 °C. For the setting of graphs, the observation time period (cyclic) is set to 2 days with a time 
interval of 3 hours. 

3 RESULTS 

The results include the daily heat generation in time, the pump status (running or stopping) in time, and the 
visualization of the inlet and outlet fluid temperatures in the pipe at different time steps in the first day cycle are 
shown in Fig. 6, Fig. 7, and Fig. 8, respectively. The program uses several interpolation functions, which are based 
on rough estimations of local temperature variations. In this section, the result of the thermo-hydro analysis is 
summarized. Fig. 6 shows the daily heat production graph which represents the heat production in time. As the 
heat pump stops when the daily heat demand is met, this graph periodically goes to zero unless the daily heat 
demand is not satisfied. In this case, a warning is displayed below the graph. Fig. 7 shows the heater state graph 
which represents the heat pump activity. A value of 1 indicates that the heater is turned on, and a value of 
0 indicates that the heater is turned off. The heater state controls the heat production as discussed before. Just after 
the daily requirement of 30 kWh, the production is stopped until the next day. In Fig. 8 a visualization of the 
temperature of inlet and outlet fluid in the pipe at different time steps in the first day cycle is shown. 

4 DISCUSSION 

The heat generation diagram, Fig. 6, shows the amount of heat energy transferred from the horizontal geothermal 
loop system to the heat pump unit. As shown in Fig. 7, the working cycle of the heating pump starts from the initial 
time to 0.3 days with a heating production rate of 100 kWh, and the heating energy requirement is obtained within 
8 hours. Upon reaching the daily energy requirement, for the remaining cycle of the day (16 hours), the heat pump 
switches to rest mode. 

Figure 8 shows the inlet and outlet temperatures of geothermal pipes at different time frames. After the initial 
conditions and at time of t = 0.04 d, the inlet and outlet temperatures can be observed as -1.5°C and -0.6°C, 
respectively. It means a temperature difference of +0.9  °C that indicates the thermal energy obtained by the pipes.  
At time t = 0.08 d, the inlet and outlet temperatures are -2.7 °C  ,and -1.8 °C, respectively. It can be understood 
that there is  a -1.2 °C drop of temperature at the inlet pipe of loops compared to time of t = 0.04 d. This 
phenomenon can be explained by the fact that the outlet pipe of ground loops is connected to the heating pump, 
where the fluid is sent to lose its energy. As a result of losing energy, the temperature of the fluid decreases. The 
HCF is then sent to the geothermal pipes to re-energize. This cycle continues until the desired amount of energy 
is absorbed at t = 0.3 d. 

5 CONCLUSION 

1.  To simulate a horizontal heat exchanger, one of the Multiphysics FEM programs, COMSOL, was employed 
for creating a 3D numerical modelling. Then a full hydro-thermal coupling analysis including heating energy 
extraction in a GSHP system in the depth of 4 meters below the ground surface in the winter season is calculated 
and the least required working time of the heating pump for family house with a total area of 200 m2 was 
computed. 

2.  The time required for heat production to reach the heat demand (30 kW) was found to be 0.3 days or 8 hours, 
which was equal to our initial assumption. Therefore, the design length of the ground loop heat exchanger was 
chosen correctly. 
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loop system to the heat pump unit. As shown in Fig. 7, the working cycle of the heating pump starts from the initial 
time to 0.3 days with a heating production rate of 100 kWh, and the heating energy requirement is obtained within 
8 hours. Upon reaching the daily energy requirement, for the remaining cycle of the day (16 hours), the heat pump 
switches to rest mode. 

Figure 8 shows the inlet and outlet temperatures of geothermal pipes at different time frames. After the initial 
conditions and at time of t = 0.04 d, the inlet and outlet temperatures can be observed as -1.5°C and -0.6°C, 
respectively. It means a temperature difference of +0.9  °C that indicates the thermal energy obtained by the pipes.  
At time t = 0.08 d, the inlet and outlet temperatures are -2.7 °C  ,and -1.8 °C, respectively. It can be understood 
that there is  a -1.2 °C drop of temperature at the inlet pipe of loops compared to time of t = 0.04 d. This 
phenomenon can be explained by the fact that the outlet pipe of ground loops is connected to the heating pump, 
where the fluid is sent to lose its energy. As a result of losing energy, the temperature of the fluid decreases. The 
HCF is then sent to the geothermal pipes to re-energize. This cycle continues until the desired amount of energy 
is absorbed at t = 0.3 d. 

5 CONCLUSION 

1.  To simulate a horizontal heat exchanger, one of the Multiphysics FEM programs, COMSOL, was employed 
for creating a 3D numerical modelling. Then a full hydro-thermal coupling analysis including heating energy 
extraction in a GSHP system in the depth of 4 meters below the ground surface in the winter season is calculated 
and the least required working time of the heating pump for family house with a total area of 200 m2 was 
computed. 

2.  The time required for heat production to reach the heat demand (30 kW) was found to be 0.3 days or 8 hours, 
which was equal to our initial assumption. Therefore, the design length of the ground loop heat exchanger was 
chosen correctly. 

   
 

 
 

3.  The thermal energy extraction rate was obtained as 3.75 kWh, which demonstrates that initial assumption was 
correct. 

4.  The pump works in cyclic mode, 8 hours on and 16 hours off (during off time, it operates but only with 
1/10 speed of working mode). 

5.  During operation, the difference between inlet and outlet temperature is maximum, and vice versa, during the 
shutdown, the difference is minimum. 

 

 

Fig. 6 The daily heat production in time. 

 

Fig. 7 Pump state in time (value of 0 indicates that the pump is turned off while 1 indicates that the pump is 
turned on). 
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Fig. 8 Visualization of the temperature of inlet and outlet fluid in pipe at different time steps in the first day 
cycle. 
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IDENTIFIKACE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 
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Abstrakt 
Stanovení vstupních parametrů zemin v rozvíjejícím se numerickém modelování je obvykle úloha laboratorních 
zkoušek. K identifikaci parametrů zemin mohou sloužit také in-situ zkoušky nebo měření na reálných konstrukcích 
s využitím zpětné analýzy. To však vede na komplexní nelineární problém, při kterém řešení pomocí optimalizační 
metody nemusí být vždy jednoznačné. Článek se věnuje získání vstupních parametrů zemin pomocí zpětné analýzy 
optimalizační technikou za využití více měření. Použita je metoda optimalizace hejnem částic (PSO), se zahrnutím 
tzv. Paretova optima. Tato varianta optimalizace hejnem částic (MOPSO) je schopna řešit více-kriteriální 
problémy. Ke stanovení vstupních parametrů byly využity dva syntetické testy simulující data získaná 
z monitorované pažící konstrukce. 

Klíčová slova 
Optimalizace hejnem částic, materiálové modely, zeminy, Paretovo optimum, vícekriteriální 

Abstract 
The identification of soil parameters according to laboratory tests is using in geotechnical numerical modeling 
also. On the other side, the in-situ tests and back-calculation of monitored geotechnical structures could be useful 
alternatives of them. Back-calculations using single-objective optimization, like Particle Swarm Optimization 
(PSO), lead to non-linear problems, therefore obtained soil parameters may not be unambiguous. The paper 
presents the Multi-Objective PSO including Pareto optimality to obtain soil constitutive model parameters. The 
two synthetic tests of retaining wall simulated monitored wall are used. 

Keywords 
Particle swarm optimization, constitutive models, soils, Pareto optimality, multi-objective 

1 ÚVOD 

Při návrhu a posouzení geotechnických konstrukcí je již řadu let využívána, tak jako v jiných oblastech průmyslu, 
metoda konečných prvků (MKP). Využití této výpočetní metody s sebou nese robustní řešení, které může 
postihnout širokou řadu reálného chování zemin (nelineární chování zemin, konsolidační analýzy, sdružené 
analýzy proudění podzemní vody s deformačně napjatostní analýzou). Zmíněné možnosti MKP jsou však 
podmíněny materiálovými modely obsahujícími konstitutivní vztahy, které tyto aspekty zahrnují. Konstitutivní 
vztahy vyžadují specifické vstupní parametry, které je obvykle možné získat laboratorními zkouškami. 
Alternativně jsou tyto parametry odvoditelné z in-situ zkoušek, kde je zemina ve svém přirozeném uložení. 
Poslední stupeň získání vstupních parametrů pro materiálové modely je zpětná analýza geotechnické konstrukce, 
případně in-situ zkoušky. Výhodou získání parametrů z těchto typů úloh je, že zemina se nachází ve svém 
přirozeném uložení a nejsou její vlastnosti znehodnoceny nesprávným odběrem vzorků. Zejména tuhost může být 
značně degradována odběrem a přípravou vzorků pro laboratorní zkoušky, což narušuje vypovídající schopnost 
matematického modelu založeného na takto získaných vstupech. 
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vztahy vyžadují specifické vstupní parametry, které je obvykle možné získat laboratorními zkouškami. 
Alternativně jsou tyto parametry odvoditelné z in-situ zkoušek, kde je zemina ve svém přirozeném uložení. 
Poslední stupeň získání vstupních parametrů pro materiálové modely je zpětná analýza geotechnické konstrukce, 
případně in-situ zkoušky. Výhodou získání parametrů z těchto typů úloh je, že zemina se nachází ve svém 
přirozeném uložení a nejsou její vlastnosti znehodnoceny nesprávným odběrem vzorků. Zejména tuhost může být 
značně degradována odběrem a přípravou vzorků pro laboratorní zkoušky, což narušuje vypovídající schopnost 
matematického modelu založeného na takto získaných vstupech. 

   
 

 
 

Předkládaný článek se věnuje studiu využití vícekriteriální optimalizační procedury pro stanovení vstupních 
parametrů materiálových modelů a porovnání výsledků identifikace parametrů s jednokriteriální analýzou. 
Identifikace parametrů probíhala úlohou zpětné analýzy metodou syntetického experimentu. Matematický model 
pažící konstrukce, která byla využita, byl vytvořen v softwaru Plaxis 2D. Pro všechny metody identifikace 
vstupních parametrů byla použita optimalizační metoda Optimalizace hejnem částic (PSO) v různých modifikacích 
a to jednokriteriální (SOPSO), jednokriteriální kombinovaná (SOCPSO) a vícekriteriální (MOPSO). Materiálový 
model, jehož parametry byly dohledávány byl Hardening soil small strain model [1], [2]. 

Vícekriteriální optimalizace hejnem částic jsou běžně používané v řadě odvětví: plánování léčby zhoubných 
onemocnění [3], možnosti využití odpadní vody pro zavlažování v zemědělství [4] a další [5], [6]. V oblasti 
geotechniky je rozvinuta metoda PSO [7] a také MOPSO [8] a také pro identifikaci parametrů materiálových 
modelů vícekriteriální variantou PSO [9]. 

2 METODY 

Optimalizace hejnem částic 

Optimalizace hejnem částic (PSO) je metaheuristickým optimalizačním algoritmem spadajícím do skupiny 
evolučních algoritmů [10] a [11]. Tento algoritmus si rychle našel široké uplatnění, a to díky snadné implementaci 
a rychlé konvergenci [12]. 

PSO se vyznačuje sdílením informací o své poloze vzájemně mezi všemi částicemi. Hejno částic, které 
prohledává prostor pro nalezení požadovaného cíle, se chová jako hejno ptáků, či ryb, hledajících potravu. Hejno 
částic udržuje v paměti nejlepší dosaženou pozici a každá částice individuálně udržuje v paměti svojí nejlepší 
dosaženou pozici. Tyto dvě složky paměti se následně podílí na stanovení nové polohy částice. Optimalizace 
hejnem částic je iterační algoritmus, kde při každé další iteraci je stanovena změna polohy částice a z ní nová 
poloha částice. Diagram iteračního algoritmu optimalizace hejnem částic je uveden na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Vývojový diagram algoritmu PSO. 

Metoda PSO se od jejího uvedení dočkala řady změn od samotných autorů i dalších [13], [14] a [15]. Cílem 
bylo dosažení spolehlivější a rychlejší konvergence hejna. Základní algoritmus PSO zůstal zachován, 
modifikovány byly koeficienty řídící pohyb hejna po prohledávaném prostoru a modifikován byl oproti 
originálnímu znění i vztah pro změnu polohy částice. Takto modifikovaná změna polohy částice byla použita 
i v této studii (1). 

𝒗𝒗𝒗𝒗𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕𝒕𝒕 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒗𝒗𝒗𝒗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1𝝐𝝐𝝐𝝐𝟏𝟏𝟏𝟏⨀(𝒑𝒑𝒑𝒑𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1) + 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝝐𝝐𝝐𝝐𝟐𝟐𝟐𝟐⨀(𝒈𝒈𝒈𝒈∗ − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1) 

𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 
(1) 

kde 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 je vektor nové polohy i-té částice, iterace t,𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1 je vektor polohy i-té částice z předcházející iterace, 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 je 
změna polohy i-té částice, iterace t, 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1 je změna polohy i-té částice z předcházející iterace (setrvačnost), 𝜔𝜔𝜔𝜔 je 
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koeficient tlumení, 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 jsou koeficienty řídící rozptyl hejna, 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟏𝟏𝟏𝟏 a 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟐𝟐𝟐𝟐 jsou vektory náhodných čísel od 0 do 1, 
𝒑𝒑𝒑𝒑𝑖𝑖𝑖𝑖 je osobní paměť i-té částice, 𝒈𝒈𝒈𝒈∗ je globální paměť hejna. Vizualizace změny polohy částice je uvedena na 
Obr. 2. 

 

Obr. 2 Změna polohy částice v PSO. 

Řídícími parametry pohybu hejna po prohledávaném prostoru jsou koeficienty 𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2. Například, pokud 
𝜔𝜔𝜔𝜔 a 𝑐𝑐𝑐𝑐1 nabývají vyšší hodnoty a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 nižší, hejno má snahu prohledávat širší oblast prohledávaného prostoru. 
Naopak, je hejno zaměřeno na menší oblast. Koeficienty 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 jsou fixní po všechny iterace. Řízení globálního 
a lokálního průzkumu zajišťuje koeficient tlumení 𝜔𝜔𝜔𝜔. Komplexní prohledání prostoru zajistí v prvních iteracích 
vyšší hodnota koeficientu 𝜔𝜔𝜔𝜔. Koeficient 𝜔𝜔𝜔𝜔 klesá s počtem iteraci exponenciálně dle vztahu 𝜔𝜔𝜔𝜔 = 0,99𝑡𝑡𝑡𝑡, kde t je 
číslo iterace. 

Vícekriteriální varianta PSO 

Vícekriteriální neboli multi-objective (MO) optimalizační problémy jsou více než běžné v reálném světě. Obvykle 
optimalizační úlohy vedou na řešení, kde je třeba vyhledat minimální či maximální hodnotu dvou a více účelových 
funkcí. Tedy optimalizovat dva i více problémů. Ty však mohou mít protichůdné tendence, které se projevují 
v situaci, kdy změna řešení vede ke zlepšení jedné účelové funkce, avšak druhá účelová funkce dosáhne zhoršení. 
Paretovo optimum objevil italský ekonom Vilfredo Pareto. Definoval ho jako ekonomický stav, kdy žádný jedinec 
nemůže dosáhnout lepšího postavení, aniž by druhý dosáhl zhoršení. Stejně tak se dá zmíněné pravidlo aplikovat 
v praxi. Příklad inženýrské praxe může být: zkrácení času výstavby by vedlo ke zvýšení investice a naopak. 
Aplikace Paretova optima do PSO sice neposkytuje komplexně optimální řešení, ale předkládá množinu řešení, 
kdy řešení nejsou vůči sobě dominantní (𝑌𝑌𝑌𝑌 ≻ 𝑍𝑍𝑍𝑍, 𝑌𝑌𝑌𝑌 dominuje nad 𝑍𝑍𝑍𝑍) jsou tedy Pareto optimální. Taková sada řešení 
se nazývá "Pareto set", viz Obr. 3. 

Na Obr. 3 je zobrazena množina řešení vícekriteriální úlohy. Množinu Pareto optimálních řešení zobrazují 
řešení A-L, která vytváří Pareto set, neboli Pareto front. Tato řešení dominují nad ostatními řešeními, ale vzájemně 
nejsou vůči sobě dominantní. Řešení M a N nejsou Pareto optimální, jelikož existují řešení A-L které nad nimi 
dominují. Vyjádření Paretova optima matematickým zápisem je uvedeno ve vztahu (2). 

Implementace vícekriteriální optimalizace hejnem částic (MOPSO) probíhala dle Coello [16]. Coello ve své 
práci popisuje komplexní rozšíření jednokriteriální varianty PSO o tři nové funkcionality. Repozitář Pareto 
optimálních řešení, adaptivní řízení repozitáře a operátor mutace. V popisované variantě MOPSO v tomto článku 
je zahrnut pouze repozitář Pareto optimálních řešení. 

Paretovo optimum je aplikováno jak do osobní paměti částice, tak do globální paměti hejna. Ukládání 
a vyzvedávání globální nejlepší pozice se oproti základnímu PSO algoritmu zahrne následovně: 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑌𝑌𝑌𝑌) ≤ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑍𝑍𝑍𝑍),∀𝑔𝑔𝑔𝑔 ∈ {1, … ,𝐺𝐺𝐺𝐺} 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑌𝑌𝑌𝑌) < 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑍𝑍𝑍𝑍),∃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ {1, … ,𝐺𝐺𝐺𝐺} 

∄𝑍𝑍𝑍𝑍 ∈ 𝑋𝑋𝑋𝑋|𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑍𝑍𝑍𝑍) ≻ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑌𝑌𝑌𝑌) 

(2) 
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koeficient tlumení, 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 jsou koeficienty řídící rozptyl hejna, 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟏𝟏𝟏𝟏 a 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟐𝟐𝟐𝟐 jsou vektory náhodných čísel od 0 do 1, 
𝒑𝒑𝒑𝒑𝑖𝑖𝑖𝑖 je osobní paměť i-té částice, 𝒈𝒈𝒈𝒈∗ je globální paměť hejna. Vizualizace změny polohy částice je uvedena na 
Obr. 2. 

 

Obr. 2 Změna polohy částice v PSO. 

Řídícími parametry pohybu hejna po prohledávaném prostoru jsou koeficienty 𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2. Například, pokud 
𝜔𝜔𝜔𝜔 a 𝑐𝑐𝑐𝑐1 nabývají vyšší hodnoty a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 nižší, hejno má snahu prohledávat širší oblast prohledávaného prostoru. 
Naopak, je hejno zaměřeno na menší oblast. Koeficienty 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 jsou fixní po všechny iterace. Řízení globálního 
a lokálního průzkumu zajišťuje koeficient tlumení 𝜔𝜔𝜔𝜔. Komplexní prohledání prostoru zajistí v prvních iteracích 
vyšší hodnota koeficientu 𝜔𝜔𝜔𝜔. Koeficient 𝜔𝜔𝜔𝜔 klesá s počtem iteraci exponenciálně dle vztahu 𝜔𝜔𝜔𝜔 = 0,99𝑡𝑡𝑡𝑡, kde t je 
číslo iterace. 

Vícekriteriální varianta PSO 

Vícekriteriální neboli multi-objective (MO) optimalizační problémy jsou více než běžné v reálném světě. Obvykle 
optimalizační úlohy vedou na řešení, kde je třeba vyhledat minimální či maximální hodnotu dvou a více účelových 
funkcí. Tedy optimalizovat dva i více problémů. Ty však mohou mít protichůdné tendence, které se projevují 
v situaci, kdy změna řešení vede ke zlepšení jedné účelové funkce, avšak druhá účelová funkce dosáhne zhoršení. 
Paretovo optimum objevil italský ekonom Vilfredo Pareto. Definoval ho jako ekonomický stav, kdy žádný jedinec 
nemůže dosáhnout lepšího postavení, aniž by druhý dosáhl zhoršení. Stejně tak se dá zmíněné pravidlo aplikovat 
v praxi. Příklad inženýrské praxe může být: zkrácení času výstavby by vedlo ke zvýšení investice a naopak. 
Aplikace Paretova optima do PSO sice neposkytuje komplexně optimální řešení, ale předkládá množinu řešení, 
kdy řešení nejsou vůči sobě dominantní (𝑌𝑌𝑌𝑌 ≻ 𝑍𝑍𝑍𝑍, 𝑌𝑌𝑌𝑌 dominuje nad 𝑍𝑍𝑍𝑍) jsou tedy Pareto optimální. Taková sada řešení 
se nazývá "Pareto set", viz Obr. 3. 

Na Obr. 3 je zobrazena množina řešení vícekriteriální úlohy. Množinu Pareto optimálních řešení zobrazují 
řešení A-L, která vytváří Pareto set, neboli Pareto front. Tato řešení dominují nad ostatními řešeními, ale vzájemně 
nejsou vůči sobě dominantní. Řešení M a N nejsou Pareto optimální, jelikož existují řešení A-L které nad nimi 
dominují. Vyjádření Paretova optima matematickým zápisem je uvedeno ve vztahu (2). 

Implementace vícekriteriální optimalizace hejnem částic (MOPSO) probíhala dle Coello [16]. Coello ve své 
práci popisuje komplexní rozšíření jednokriteriální varianty PSO o tři nové funkcionality. Repozitář Pareto 
optimálních řešení, adaptivní řízení repozitáře a operátor mutace. V popisované variantě MOPSO v tomto článku 
je zahrnut pouze repozitář Pareto optimálních řešení. 

Paretovo optimum je aplikováno jak do osobní paměti částice, tak do globální paměti hejna. Ukládání 
a vyzvedávání globální nejlepší pozice se oproti základnímu PSO algoritmu zahrne následovně: 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑌𝑌𝑌𝑌) ≤ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑍𝑍𝑍𝑍),∀𝑔𝑔𝑔𝑔 ∈ {1, … ,𝐺𝐺𝐺𝐺} 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑌𝑌𝑌𝑌) < 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑍𝑍𝑍𝑍),∃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ {1, … ,𝐺𝐺𝐺𝐺} 

∄𝑍𝑍𝑍𝑍 ∈ 𝑋𝑋𝑋𝑋|𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑍𝑍𝑍𝑍) ≻ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑌𝑌𝑌𝑌) 

(2) 

   
 

 
 

• Uložení částice do repozitáře globální paměti, pokud částice splňuje pravidla Paretova optima. (viz 
Obr. 4). 

• Dosazení náhodného prvku z repozitáře za nejlepší globální polohu 𝒈𝒈𝒈𝒈∗ do výpočtu změny polohy 
částice. 

 

Obr. 3 Pareto set. 

 

Obr. 4 Varianty ukládání řešení částice hejna do repozitáře. 

Na Obr. 4, jsou různé případy, které mohou nastat při ukládání řešení částice do repozitáře schraňujícího Pareto 
optimální řešení. Případ a) nastane, pokud je repozitář prázdný, nová částice 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 je přidána do repozitáře. Pokud je 
nová částice dominována řešením uloženým v repozitáři, je nová částice zahozena, případ b). Nová částice 
dominuje nad stávající části v repozitáři, případ c), stávající částice v repozitáři je nahrazena novou. V případě, že 
nová částice nedominuje nad stávající částici v repozitáři, ani tomu tak není naopak, je nová částice přidána do 
repozitáře ke stávající, varianta d). Částice v repozitáři 2 a 3 jsou dominovány novým řešením, obě částice jsou 
zahozeny a do repozitáře je přidána nová částice, varianta e). 

Analogicky pro každou částici existuje repozitář její osobní nejlepší dosažené pozice 𝒑𝒑𝒑𝒑𝑖𝑖𝑖𝑖. Ten obsahuje vždy 
pouze jedno řešení, a to takové, které je dominantní. 

Optimalizace parametrů na základě syntetického testu 

Ověření optimalizačních procedur bylo provedeno s využitím syntetického testu. Syntetický test, či syntetický 
experiment je využitelný v případech testování optimalizačních algoritmů a jeho výhodou je, že cílové hodnoty 
optimalizovaných parametrů jsou předem známé. Po ukončení optimalizace může být tedy prohlášeno, zda získané 
(optimalizované) parametry jsou správné, jelikož nám byly známy již před optimalizací. 
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Syntetický experiment se vytvoří z matematického modelu. Se známými parametry je provedena analýza, 
kterou se získají hodnoty veličin, které jsou za cíl optimalizací stanovit. Takové výsledky numerické analýzy 
můžeme považovat za reálné měření, ke kterému se cílenou úpravou vstupních parametrů snaží optimalizační 
algoritmus co nejvíce přiblížit. 

Optimalizační úlohy byly prováděny na syntetickém testu pažící konstrukce. Jako předloha byla vybrána reálná 
pažící konstrukce, sloužící pro zajištění hluboké stavební jámy pro výstavbu Technologického centra 
Královopolských tunelů v Brně rozepřenou v sedmi úrovních [17] a [18]. Model pažící konstrukce se sestával 
celkem z pěti geologických vrstev zemin s rozhraními v 1,06 m; 5,26 m; 7,46 m a 9,56 m, z navážky, spraše, hlíny 
jílovité a písčitého štěrku. Pro tyto vrstvy bylo užito Mohr-Coulombova materiálového modelu. Poslední vrstva, 
která obklopuje 2/3 hloubky pažící konstrukce je tvořena typickými brněnskými neogenní jíly z období miocénu. 
Materiálový model pro tento jíl byl zvolen Hardening Soil Small strain (HSS) a jeho vstupní parametry byly 
dohledávány optimalizačním algoritmem. Se známými vstupními parametry této vrstvy byl vytvořen syntetický 
experiment, jak bylo popsáno výše, a jeho řešení zafixováno pro použití v optimalizačním algoritmu. 

Optimalizovanými parametry v následujících analýzách jsou vstupní parametry (HSS) materiálového modelu 
a to: 

• 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  - referenční modul tuhosti v odlehčení a opětovném přitížení, s předpokladem 𝐸𝐸𝐸𝐸50

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/3. 

• 𝜑𝜑𝜑𝜑′ - efektivní úhel vnitřního tření. 
• 𝐺𝐺𝐺𝐺0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  - smykový modul za velmi malých přetvoření. 

Tyto parametry mají největší vliv na deformace pažící konstrukce, které budou sledovanou veličinou, dle 
parametrických studií. 

Pokud nejsou parametry optimalizovány, jsou využity jejich původní hodnoty, viz Tab. 1. 

Tab. 1 Výchozí parametry materiálového modelu HSS. 

 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(kPa) 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓  

(kPa) 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(kPa) 
𝒄𝒄𝒄𝒄′ 

(kPa) 
𝝋𝝋𝝋𝝋′ 
(°) 

𝒎𝒎𝒎𝒎 
(-) 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(kPa) 
𝜸𝜸𝜸𝜸𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟕𝟕𝟕𝟕 
(-) 

Neogenní jíl 36 170 11 860 11 860 6 24 0,5 60 000 0,0001 

Aplikace optimalizačního algoritmu na okrajovou úlohu 

Optimalizační algoritmy mají za cíl minimalizovat, či maximalizovat cílovou neboli účelovou funkci. Tedy najít 
minimum či maximum sledované veličiny, kterou ovlivňují vstupní parametry. Sledovanou veličinou bude 
v následujících úlohách optimalizace rozdíl predikované a reálné deformace pažící konstrukce. Vstupními 
parametry jsou parametry HSS modelu. Cílenou změnou vstupních parametrů HSS modelu, usiluje optimalizační 
algoritmus o minimalizaci účelové funkce, rozdílu predikované a reálné, v našem případě syntetické, deformace 
pažící konstrukce. Definice účelových funkcí jsou uvedeny ve vztahu (3) pro jednokriteriální (SOPSO) 
a vícekriteriální optimalizaci (MOPSO) a (4) pro jednokriteriální kombinovanou optimalizaci (SOCPSO). 

𝑓𝑓𝑓𝑓 =  ��𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 (3) 

kde 𝑓𝑓𝑓𝑓 je účelová funkce, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 je měřená hodnota vodorovné deformace pažící konstrukce v i-té úrovni, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 je 

predikovaná hodnota vodorovné deformace pažící konstrukce v i-té úrovni z numerické analýzy. 

𝑓𝑓𝑓𝑓 =  ����𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

�
2

+ ���𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

�
2

 (4) 

kde 𝑓𝑓𝑓𝑓 je účelová funkce, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 a 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 jsou hodnoty odpovídající prvnímu měření, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 a 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 jsou hodnoty 
odpovídající druhému měření. 

S využitím jednokriteriální optimalizace (SOPSO), neboli řízení optimalizačního algoritmu dle jedné účelové 
funkce, dochází k dosažení obdobných hodnot účelové funkce (minima), avšak vstupní parametry se pro tato řešení 
odlišují. Pro získání lepší opakovatelnosti výsledků optimalizovaných parametrů, je možné zavést více účelových 
funkcí. K tomu lze využít dva způsoby. Využít různých metod váženého součtu dvou účelových funkcí (4), což 
vede na jednu účelovou funkci, kterou je řízen optimalizační algoritmus (SOCPSO). Druhou variantou je využití 
vícekriteriální analýzy, kde se každá účelová funkce vyhodnocuje samostatně, ale její další využití je řízeno 
metodami vícekriteriálních úloh se zavedením Paretova optima (MOPSO). 
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Syntetický experiment se vytvoří z matematického modelu. Se známými parametry je provedena analýza, 
kterou se získají hodnoty veličin, které jsou za cíl optimalizací stanovit. Takové výsledky numerické analýzy 
můžeme považovat za reálné měření, ke kterému se cílenou úpravou vstupních parametrů snaží optimalizační 
algoritmus co nejvíce přiblížit. 

Optimalizační úlohy byly prováděny na syntetickém testu pažící konstrukce. Jako předloha byla vybrána reálná 
pažící konstrukce, sloužící pro zajištění hluboké stavební jámy pro výstavbu Technologického centra 
Královopolských tunelů v Brně rozepřenou v sedmi úrovních [17] a [18]. Model pažící konstrukce se sestával 
celkem z pěti geologických vrstev zemin s rozhraními v 1,06 m; 5,26 m; 7,46 m a 9,56 m, z navážky, spraše, hlíny 
jílovité a písčitého štěrku. Pro tyto vrstvy bylo užito Mohr-Coulombova materiálového modelu. Poslední vrstva, 
která obklopuje 2/3 hloubky pažící konstrukce je tvořena typickými brněnskými neogenní jíly z období miocénu. 
Materiálový model pro tento jíl byl zvolen Hardening Soil Small strain (HSS) a jeho vstupní parametry byly 
dohledávány optimalizačním algoritmem. Se známými vstupními parametry této vrstvy byl vytvořen syntetický 
experiment, jak bylo popsáno výše, a jeho řešení zafixováno pro použití v optimalizačním algoritmu. 

Optimalizovanými parametry v následujících analýzách jsou vstupní parametry (HSS) materiálového modelu 
a to: 

• 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  - referenční modul tuhosti v odlehčení a opětovném přitížení, s předpokladem 𝐸𝐸𝐸𝐸50

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/3. 

• 𝜑𝜑𝜑𝜑′ - efektivní úhel vnitřního tření. 
• 𝐺𝐺𝐺𝐺0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  - smykový modul za velmi malých přetvoření. 

Tyto parametry mají největší vliv na deformace pažící konstrukce, které budou sledovanou veličinou, dle 
parametrických studií. 

Pokud nejsou parametry optimalizovány, jsou využity jejich původní hodnoty, viz Tab. 1. 

Tab. 1 Výchozí parametry materiálového modelu HSS. 

 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(kPa) 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓  

(kPa) 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(kPa) 
𝒄𝒄𝒄𝒄′ 

(kPa) 
𝝋𝝋𝝋𝝋′ 
(°) 

𝒎𝒎𝒎𝒎 
(-) 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(kPa) 
𝜸𝜸𝜸𝜸𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟕𝟕𝟕𝟕 
(-) 

Neogenní jíl 36 170 11 860 11 860 6 24 0,5 60 000 0,0001 

Aplikace optimalizačního algoritmu na okrajovou úlohu 

Optimalizační algoritmy mají za cíl minimalizovat, či maximalizovat cílovou neboli účelovou funkci. Tedy najít 
minimum či maximum sledované veličiny, kterou ovlivňují vstupní parametry. Sledovanou veličinou bude 
v následujících úlohách optimalizace rozdíl predikované a reálné deformace pažící konstrukce. Vstupními 
parametry jsou parametry HSS modelu. Cílenou změnou vstupních parametrů HSS modelu, usiluje optimalizační 
algoritmus o minimalizaci účelové funkce, rozdílu predikované a reálné, v našem případě syntetické, deformace 
pažící konstrukce. Definice účelových funkcí jsou uvedeny ve vztahu (3) pro jednokriteriální (SOPSO) 
a vícekriteriální optimalizaci (MOPSO) a (4) pro jednokriteriální kombinovanou optimalizaci (SOCPSO). 

𝑓𝑓𝑓𝑓 =  ��𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 (3) 

kde 𝑓𝑓𝑓𝑓 je účelová funkce, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 je měřená hodnota vodorovné deformace pažící konstrukce v i-té úrovni, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 je 

predikovaná hodnota vodorovné deformace pažící konstrukce v i-té úrovni z numerické analýzy. 

𝑓𝑓𝑓𝑓 =  ����𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

�
2

+ ���𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

�
2

 (4) 

kde 𝑓𝑓𝑓𝑓 je účelová funkce, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 a 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 jsou hodnoty odpovídající prvnímu měření, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 a 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 jsou hodnoty 
odpovídající druhému měření. 

S využitím jednokriteriální optimalizace (SOPSO), neboli řízení optimalizačního algoritmu dle jedné účelové 
funkce, dochází k dosažení obdobných hodnot účelové funkce (minima), avšak vstupní parametry se pro tato řešení 
odlišují. Pro získání lepší opakovatelnosti výsledků optimalizovaných parametrů, je možné zavést více účelových 
funkcí. K tomu lze využít dva způsoby. Využít různých metod váženého součtu dvou účelových funkcí (4), což 
vede na jednu účelovou funkci, kterou je řízen optimalizační algoritmus (SOCPSO). Druhou variantou je využití 
vícekriteriální analýzy, kde se každá účelová funkce vyhodnocuje samostatně, ale její další využití je řízeno 
metodami vícekriteriálních úloh se zavedením Paretova optima (MOPSO). 

   
 

 
 

Výsledné hodnoty optimalizovaných parametrů odpovídají v případě SOPSO a SOCPSO nejnižší dosažené 
hodnotě účelové funkce neboli také globálnímu minimu 𝒈𝒈𝒈𝒈∗. V případě vícekriteriální optimalizace, není výstupem 
globální minimum ale množina Pareto optimálních řešení. V ideálním případě optimalizace vstupních parametrů 
materiálového modelu na základě reálných měření, by se Paretova optima měla shlukovat v jednom místě. 
V obecném případě vícekriteriální analýzy je výstupem Pareto set, viz Obr. 3. Výběr optima, výsledné hodnoty 
optimalizace, probíhal nalezením mediánu řešení na Pareto front. Následně eukleidovskou normou byla stanovena 
vzdálenost všech řešení na Pareto front od mediánu a vybráno to nejbližší, jako výsledné řešení optimalizace. 

Parametry syntetického testu použité pro testovaní optimalizačního algoritmu jsou uvedeny v Tab. 2. 
Syntetický test byl tvořen jako simulace dvou měření konstrukce v různých časových úsecích, které by mohly být 
využity pro kalibraci vstupních parametrů materiálového modelu optimalizací. V případě numerického modelu to 
odpovídá dvěma fázím výstavby, 14 a 22. Předpokladem byla možnost získání hodnot parametru z těchto dvou 
měření, která se budou od sebe lišit a budou tak vnášet, při SOPSO, nejistotu do získaných výsledků. 

Tab. 2 Výchozí hodnoty parametrů. 

Fáze výstavby 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
𝝋𝝋𝝋𝝋′ 
(°) 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
14 42000 24 60000 
22 48000 21 75000 

3 VÝSLEDKY 

Tab. 3 Jednokriteriální optimalizace (SOPSO). 

Optimalizovaná kombinace 
parametrů Fáze výstavby 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 

𝝋𝝋𝝋𝝋′ 
(°) 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒎𝒎𝒎𝒎) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  

14 
42000 
42013 
42000 

- - 
1,705e-8 
1,900e-4 
1,705e-8 

22 
48483 
48481 
48472 

- - 
0,004 
0,005 
0,008 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ 

14 
28060 
40319 
43034 

30,0 
24,6 
23,7 

- 
0,026 
0,004 
0,004 

22 
44249 
44919 
24000 

22,3 
21,9 
31,9 

- 
0,014 
0,010 
0,085 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ − 𝐺𝐺𝐺𝐺0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  

14 
40933 
47991 
43816 

24,7 
22,1 
23,0 

57421 
59756 
61925 

0,004 
0,024 
0,007 

22 
49113 
46074 
38515 

21,1 
22,2 
26,5 

73091 
68996 
53768 

0,003 
0,014 
0,037 

 
V Tab. 3, Tab. 4 a Tab. 5 jsou uvedeny výsledné hodnoty optimalizovaných parametrů ze syntetického testu. 

V případě SOPSO, jsou jednotlivá měření, resp. fáze výstavby, ze kterých byly parametry optimalizovány uvedeny 
zvlášť. V případě SOCPSO a MOPSO, jsou vždy fáze kombinované. 

Tab. 4 Jednokriteriální kombinovaná optimalizace (SOCPSO). 

Optimalizovaná kombinace 
parametrů Fáze výstavby 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 

𝝋𝝋𝝋𝝋′ 
(°) 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒎𝒎𝒎𝒎) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  14 + 22 

47477 
46600 
47046 

- - 
0,091/0,065/0,112 
0,078/0,076/0,109 
0,085/0,073/0,112 
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ 14 + 22 

25357 
49690 
43320 

31,8 
21,0 
23,0 

- 
0,030/0,085/0,091 
0,043/0,027/0,050 
0,030/0,038/0,048 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ − 𝐺𝐺𝐺𝐺0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  14 + 22 
47652 
41708 
42817 

22,7 
27,8 
25,2 

57703 
23367 
49174 

0,024/0,022/0,033 
0,042/0,065/0,078 
0,022/0,043/0,048 

Tab. 5 Vícekriteriální optimalizace (MOPSO). 

Optimalizovaná 
kombinace parametrů 

Fáze 
výstavby 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
𝝋𝝋𝝋𝝋′ 
(°) 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏 

(𝒎𝒎𝒎𝒎) 
𝒓𝒓𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐 

(𝒎𝒎𝒎𝒎) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  14 + 22 

45922 
45248 
46685 

- - 
0,066 
0,056 
0,079 

0,105 
0,113 
0,091 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ 14 + 22 

47000 
40733 
45677 

21,9 
23,9 
22,0 

- 
0,030 
0,027 
0,047 

0,040 
0,042 
0,024 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ − 𝐺𝐺𝐺𝐺0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  14 + 22 
53925 
47366 
40651 

21,8 
22,5 
25,4 

41671 
59625 
55262 

0,044 
0,022 
0,023 

0,033 
0,025 
0,049 

 
Postupně byl zvyšován počet optimalizovaných parametrů z 1 na 3. Hodnoty účelových funkcí jsou uvedeny 

v posledních sloupcích, vyjadřují odchylku predikované deformace pažící konstrukce od syntetického měření 
(menší hodnota, lepší shoda). U SOCPSO jsou uvedeny postupně, první účelová funkce, druhá a kombinace obou 
dle vztahu (4). U MOPSO, jsou uvedeny pro každou fázi, fázi 14 odpovídá 𝑓𝑓𝑓𝑓1 a fázi 22 odpovídá 𝑓𝑓𝑓𝑓2. 

4 DISKUZE 

Při pohledu na optimalizované parametry jsou hodnoty spolehlivě pro všechny tři opakováni získané v případě 
optimalizace pouze jednoho parametru, a to modulu tuhosti 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 . Při zvýšení počtu optimalizovaných parametrů 
selhávají ve spolehlivosti, opakovatelnosti, získaných výsledků všechny tři varianty. Nejmenší rozptyl hodnot je 
možné pozorovat u MOPSO avšak i tak to nelze považovat za spolehlivé výsledky. Obecně malý rozptyl hodnot 
je pozorován i u SOPSO a optimalizace všech tří parametrů. Dá se však uvažovat o tom, že algoritmus 
optimalizoval pouze jednu účelovou funkci a mohl uvíznout v menším počtu minim. Naopak tomu bylo v případě 
SOPSO a MOPSO, kdy okolí syntetického řešení je obklopeno větším počtem minim v účelové funkci a algoritmus 
tak uvízne v jednom z nich. I přes někdy značné rozdíly v získaných parametrech se dá uvažovat, že shody měřené 
a predikované deformace konstrukce bylo dosaženo a rozdíly hodnot účelových funkcí jsou velmi minimální. 
Podrobnější rozbor MOPSO ukázal, že repozitář Pareto optimálních řešení byl v různých případech naplněn pouze 
hodnotami pravděpodobně uvázlými kolem minima účelové funkce. 

5 ZÁVĚR 

Potvrdilo se, že kombinací vstupních parametrů pro dosažení stejné shody s měřením na pažící konstrukci je možné 
získat více. Optimalizované, získané, hodnoty parametrů se tímto však jeví nespolehlivé. I zavedení více měření 
různými způsoby tento problém nevyřešilo. Všechny varianty optimalizačního algoritmu ukázaly, že jsou schopny 
nalézt minima účelových funkcí, avšak ne spolehlivě. 

Prvním prvkem, který může mít vliv na nespolehlivé výsledky, je že vstupní parametry materiálového modelu 
se ovlivňují. V HSS modelu celkovou tuhost mimo referenčního modulu řídí i úhel vnitřního tření. Dalším může 
být celková komplikovanost úlohy. V neposlední řadě může mít vliv i použitý optimalizační algoritmus. Dalšími 
kroky by mělo být v první řadě prověřit optimalizaci parametrů, které nejsou na sobě závislé a specifikovat 
jednodušší úlohu pro získání vstupních parametrů. Dále je důležité stanovit, zda optimalizace více parametrů, které 
se i ovlivňují, je pro optimalizační algoritmus PSO proveditelná, případně zda vůbec nějaký algoritmus je toto 
schopen zvládnout. Zavedení vícekriteriální optimalizace v tuto chvíli neprokázalo, že by bylo instantním řešením. 
Kombinované i vícekriteriální optimalizace budou ověřovány stále. 
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ 14 + 22 

25357 
49690 
43320 

31,8 
21,0 
23,0 

- 
0,030/0,085/0,091 
0,043/0,027/0,050 
0,030/0,038/0,048 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ − 𝐺𝐺𝐺𝐺0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  14 + 22 
47652 
41708 
42817 

22,7 
27,8 
25,2 

57703 
23367 
49174 

0,024/0,022/0,033 
0,042/0,065/0,078 
0,022/0,043/0,048 

Tab. 5 Vícekriteriální optimalizace (MOPSO). 

Optimalizovaná 
kombinace parametrů 

Fáze 
výstavby 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
𝝋𝝋𝝋𝝋′ 
(°) 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 

(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌) 
𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏 

(𝒎𝒎𝒎𝒎) 
𝒓𝒓𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐 

(𝒎𝒎𝒎𝒎) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  14 + 22 

45922 
45248 
46685 

- - 
0,066 
0,056 
0,079 

0,105 
0,113 
0,091 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ 14 + 22 

47000 
40733 
45677 

21,9 
23,9 
22,0 

- 
0,030 
0,027 
0,047 

0,040 
0,042 
0,024 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝜑𝜑′ − 𝐺𝐺𝐺𝐺0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  14 + 22 
53925 
47366 
40651 

21,8 
22,5 
25,4 

41671 
59625 
55262 

0,044 
0,022 
0,023 

0,033 
0,025 
0,049 

 
Postupně byl zvyšován počet optimalizovaných parametrů z 1 na 3. Hodnoty účelových funkcí jsou uvedeny 

v posledních sloupcích, vyjadřují odchylku predikované deformace pažící konstrukce od syntetického měření 
(menší hodnota, lepší shoda). U SOCPSO jsou uvedeny postupně, první účelová funkce, druhá a kombinace obou 
dle vztahu (4). U MOPSO, jsou uvedeny pro každou fázi, fázi 14 odpovídá 𝑓𝑓𝑓𝑓1 a fázi 22 odpovídá 𝑓𝑓𝑓𝑓2. 

4 DISKUZE 

Při pohledu na optimalizované parametry jsou hodnoty spolehlivě pro všechny tři opakováni získané v případě 
optimalizace pouze jednoho parametru, a to modulu tuhosti 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 . Při zvýšení počtu optimalizovaných parametrů 
selhávají ve spolehlivosti, opakovatelnosti, získaných výsledků všechny tři varianty. Nejmenší rozptyl hodnot je 
možné pozorovat u MOPSO avšak i tak to nelze považovat za spolehlivé výsledky. Obecně malý rozptyl hodnot 
je pozorován i u SOPSO a optimalizace všech tří parametrů. Dá se však uvažovat o tom, že algoritmus 
optimalizoval pouze jednu účelovou funkci a mohl uvíznout v menším počtu minim. Naopak tomu bylo v případě 
SOPSO a MOPSO, kdy okolí syntetického řešení je obklopeno větším počtem minim v účelové funkci a algoritmus 
tak uvízne v jednom z nich. I přes někdy značné rozdíly v získaných parametrech se dá uvažovat, že shody měřené 
a predikované deformace konstrukce bylo dosaženo a rozdíly hodnot účelových funkcí jsou velmi minimální. 
Podrobnější rozbor MOPSO ukázal, že repozitář Pareto optimálních řešení byl v různých případech naplněn pouze 
hodnotami pravděpodobně uvázlými kolem minima účelové funkce. 

5 ZÁVĚR 

Potvrdilo se, že kombinací vstupních parametrů pro dosažení stejné shody s měřením na pažící konstrukci je možné 
získat více. Optimalizované, získané, hodnoty parametrů se tímto však jeví nespolehlivé. I zavedení více měření 
různými způsoby tento problém nevyřešilo. Všechny varianty optimalizačního algoritmu ukázaly, že jsou schopny 
nalézt minima účelových funkcí, avšak ne spolehlivě. 

Prvním prvkem, který může mít vliv na nespolehlivé výsledky, je že vstupní parametry materiálového modelu 
se ovlivňují. V HSS modelu celkovou tuhost mimo referenčního modulu řídí i úhel vnitřního tření. Dalším může 
být celková komplikovanost úlohy. V neposlední řadě může mít vliv i použitý optimalizační algoritmus. Dalšími 
kroky by mělo být v první řadě prověřit optimalizaci parametrů, které nejsou na sobě závislé a specifikovat 
jednodušší úlohu pro získání vstupních parametrů. Dále je důležité stanovit, zda optimalizace více parametrů, které 
se i ovlivňují, je pro optimalizační algoritmus PSO proveditelná, případně zda vůbec nějaký algoritmus je toto 
schopen zvládnout. Zavedení vícekriteriální optimalizace v tuto chvíli neprokázalo, že by bylo instantním řešením. 
Kombinované i vícekriteriální optimalizace budou ověřovány stále. 
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Abstract 
The paper describes finite element (FEM) analyses of simply supported concrete slabs reinforced by BFRP bars 
(basalt fibre reinforced polymer) exposed to close range explosions of TNT charges (1 m above the mid span) 
of two various masses. Data from physical experiments were provided in literature, and are compared with 
the results of numerical simulations. 3D FEM models have been prepared utilizing Karagozian and Case (K&C) 
nonlinear material model in order to properly describe concrete behaviour exposed to high velocity pressure 
waves. Numerical analyses have been conducted in explicit solver, which is suitable when high strain rates are 
involved. A simplified blast loading method has been used, where the load is applied on the top surface of slab 
as a time dependent pressure based on empirical equations. 

Keywords 
Blast loading, concrete slab, explicit numerical analysis, finite element model, basalt fibre reinforced polymer 

1 INTRODUCTION 

Many structures are required to resist extreme loading conditions, for example impacts of various high-velocity 
objects, for example nuclear power plants needs to withstand an airplane crash, as modelled by Králik [1]. 
Another examples are impacts of projectiles (defence structures for military purpose), or while exposed to high 
velocity pressure blast wave from explosion of various chemicals in industry, nature gas or another explosive. 
The effects of blast loads might be feasibly modelled and numerically analysed utilizing various approaches. 

In the presented research paper, simplified approach has been utilized, where the effect of the blast wave 
is being considered as pressure load varying in time applied on the outer surface of the exposed structure 
(modelled by Lagrangian mesh of finite element method). This approach is also implemented in LS-Dyna 
explicit [2] solver, where it is known under the name "load blast enhanced" further noted as "LBE". 

Different and more sophisticated approaches exist, for example so called "Arbitrary Lagrangian Eulerian 
formulation" (ALE), where not only the exposed structure numerically modelled by Lagrangian finite elements, 
but also the surrounding air domain with the explosive material as multi material ALE mesh (MMALE) [2]. 
The propagation of the blast pressure wave through this domain is being analysed as well, and there 
is significantly larger requirement for CPU time during analysis. The advantage of this approach is it's 
robustness in use, as it could be used for any geometry of the exposed surface, and also to model interactions 
of several pressure waves before these reach the structure surface. 

It is possible to combine two previous approaches (LBE and ALE), so that the ALE mesh is defined only 
in the volume close to the exposed structure. Afterwards, the exterior surface of the air domain which faces 
the blast is modelled by a special ambient elements [2] which are loaded by the pressure-time LBE function. 
The ambient finite elements convert the load pressure data into a thermodynamic state data, which 
are considered as source for the surrounding ALE air domain. Particle velocity and density are based 
on Rankine-Hugoniot relations [3]. This approach enables to effectively model a more complex surface 
geometry loaded by blast, which detonation epicentre was located further from the exposed structure, so there is 
no need to model all the air ALE elements, which saves computational time. Several comparative studies are 
available in the literature, e.g. by Tabatabaei et al. [4], or Slavik [5]. 

It is also possible to utilize smooth particle hydrodynamics (SPH) method in order to model the blast itself. 
SPH has been presented by Monaghan et al. [6] and Lucy [7] independently. The method originally invented 
to model astrophysical phenomena has been already used in several engineering applications, e.g. by Schwer 
et al. [8], or Trajkovski [9]. 
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1 INTRODUCTION 

Many structures are required to resist extreme loading conditions, for example impacts of various high-velocity 
objects, for example nuclear power plants needs to withstand an airplane crash, as modelled by Králik [1]. 
Another examples are impacts of projectiles (defence structures for military purpose), or while exposed to high 
velocity pressure blast wave from explosion of various chemicals in industry, nature gas or another explosive. 
The effects of blast loads might be feasibly modelled and numerically analysed utilizing various approaches. 

In the presented research paper, simplified approach has been utilized, where the effect of the blast wave 
is being considered as pressure load varying in time applied on the outer surface of the exposed structure 
(modelled by Lagrangian mesh of finite element method). This approach is also implemented in LS-Dyna 
explicit [2] solver, where it is known under the name "load blast enhanced" further noted as "LBE". 

Different and more sophisticated approaches exist, for example so called "Arbitrary Lagrangian Eulerian 
formulation" (ALE), where not only the exposed structure numerically modelled by Lagrangian finite elements, 
but also the surrounding air domain with the explosive material as multi material ALE mesh (MMALE) [2]. 
The propagation of the blast pressure wave through this domain is being analysed as well, and there 
is significantly larger requirement for CPU time during analysis. The advantage of this approach is it's 
robustness in use, as it could be used for any geometry of the exposed surface, and also to model interactions 
of several pressure waves before these reach the structure surface. 

It is possible to combine two previous approaches (LBE and ALE), so that the ALE mesh is defined only 
in the volume close to the exposed structure. Afterwards, the exterior surface of the air domain which faces 
the blast is modelled by a special ambient elements [2] which are loaded by the pressure-time LBE function. 
The ambient finite elements convert the load pressure data into a thermodynamic state data, which 
are considered as source for the surrounding ALE air domain. Particle velocity and density are based 
on Rankine-Hugoniot relations [3]. This approach enables to effectively model a more complex surface 
geometry loaded by blast, which detonation epicentre was located further from the exposed structure, so there is 
no need to model all the air ALE elements, which saves computational time. Several comparative studies are 
available in the literature, e.g. by Tabatabaei et al. [4], or Slavik [5]. 

It is also possible to utilize smooth particle hydrodynamics (SPH) method in order to model the blast itself. 
SPH has been presented by Monaghan et al. [6] and Lucy [7] independently. The method originally invented 
to model astrophysical phenomena has been already used in several engineering applications, e.g. by Schwer 
et al. [8], or Trajkovski [9]. 

   
 

 
 

Concrete structures exposed to blast loading has been analysed numerically by several researchers, e.g. Tai 
et al. [10], Zhao and Chen [11], [12] , Thiagarajan et al. [13] and Dubec, et al [14]. This research presents 
numerical finite element analysis of recent physical experiments conducted by Gao et al. [15] who compared 
the performance of sea-sand sea-water concrete slabs reinforced by basalt fibre reinforced polymer (BFRP) 
and ordinary concrete slabs reinforced by BFRP, both exposed to close-range TNT blasts. The analysis 
of ordinary concrete slabs has been conducted and is discussed in this paper. Nonlinear material model known 
as Karagozian and Case (K&C) [16] has been used in order to properly describe the concrete behaviour in large 
strain rates. The strain rate effects on concrete has been considered in accordance with study by Malvar et al. 
[17]. Although in this study polymer reinforcement is considered, the strain rate effects are preliminary 
established based on review of static and dynamic properties of steel bars by Malvar et al. [18]. 

Physical model and experimental results of concrete slabs exposed to blast load 

The physical experiments are described in the research by Gao et al. [15] in detail. In this study, the ordinary 
(plain) concrete slabs have been considered for the numerical analysis (In study by Gao [15] noted as BRPS1 
and BRPS2). The concrete class is C40. The average strength of six concrete cubes (150 mm) cured for 28 days 
at room temperature was 49.34 MPa [15]. Concrete slab dimensions are: 1100 mm in length, 500 mm in width 
and the thickness is 50 mm. Concrete tensile strength is considered as 3 MPa, and Poisson's ratio as 0.2. 

Slabs are reinforced by BFRP bars of diameter Ø 6 mm. At the bottom slab surface, there is a reinforcement 
bar grid (in both directions) in regular raster of 100 mm with 10 mm thick concrete cover (the effective depth 
of the slab is 37 mm). Material properties of BFRP bars have been tested [15]. The average tensile strength 
is 1.53 GPa (Fig 1 right, based on [15], [19]), and the Young's elastic modulus 57.68 GPa [15], [19]. 

The experiment set up is depicted in the Fig. 1. Slab is simply supported on a steel frame (1000 mm 
structural span), and secured by a frame from top face to prevent post-blast lifting. The TNT charge is located 
above the mid-span upper surface in 1 m stand-off distance. Strain gauges have been previously installed 
on the BFRP bars in the mid-span. In this study, slab response to two various TNT masses is analysed: 
0.4 and 0.8 kg. 

 

Fig. 1 left and middle: Experiment set-up, Gao et al. [15]; right: tensile tests of BFRP bars, Gao, Feng et al. [19]. 

2 NUMERICAL ANALYSES 

Simplified blast model (LBE) 

A simplified approach described as "load blast enhanced" (LBE) in LS-Dyna manual [2] has been utilized in this 
research, where the blast pressure wave is considered as time-dependent pressure. The pressure is defined 
by the empirical blast loading function established by Randers-Pehrson and Bannister [20]: 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑡𝑡) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝜃𝜃𝜃𝜃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡𝑡𝑡)(1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝜃𝜃𝜃𝜃 – 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃), (1) 

where θ is the angle of incidence, Pr(t) and Ps(t) are time dependent reflected and incident (free-air) 
overpressures respectively [Pa], both defined by Friedlander equation [21]. For free air overpressure Ps(t) 
the function is defined as: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �1 −
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠
� ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒–𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜  , (2) 

where Pso is the peak incident overpressure [Pa], b is a decay coefficient of the waveform [-], and to 
is the positive phase duration [s]. These parameters are defined in dependence on scaled distance Z introduced 
by Hopkinson [22] and Cranz [23] and are expressed by equation (3) as: 
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𝑊𝑊𝑊𝑊1/3, (3) 

where W is the equivalent TNT mass [kg], and R is the distance from the centre of blast [m]. Parameter values in 
SI units are obtained from JRC report [24]. In this paper, the scaled distances are 1.357 and 1.077 m·kg−1/3 for 
TNT mass of 0.4, and 0.8 respectively. The arrival times of the blast wave ta are approximately 695 and 567 μs. 

Concrete material model - Karagozian and Case (K&C) 

K&C material model [16] is suitable for numerical analysis of concrete structures exposed to high strain 
rates. The first release of the material model is dated to year 1994 [25]. In the second release, some additional 
aspects as shear dilation has been implemented [26]. The third release [27] has introduced automatic parameter 
generation based on uniaxial compressive strength (used in this study). The dependence on finite element mesh 
geometry due to strain-softening of K&C has been reduced in 2010 [28]. More details are available is in K&C 
report [29] which describes the use and validation of this material model. 

K&C model is constitutive model defined by three invariants with using of three shear failure surfaces: 
initial, maximal and residual. These surfaces are mutually independent, and the general definition 
is mathematically described by equation (4) as: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑎𝑎𝑎𝑎0𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝
, (4) 

where y, m and r are substituted for index i to describe initial yield strength surface, maximum shear failure 
surface and residual failure surface respectively. Values of the parameters 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖  (j = 0,1,2; i = y, m, r) are required 
to be calibrated based on experimental data. Pressure 𝑝𝑝𝑝𝑝 [Pa] is dependent on the first invariant of stress tensor: 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = −
𝐼𝐼𝐼𝐼1
3

. (5) 

The resultant failure surface is interpolated between the maximal and initial (Equation 6) or between the 
maximal and residual (Equation 7) failure surface based on provided formulas: 

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐼𝐼𝐼𝐼1, 𝐽𝐽𝐽𝐽2, 𝐽𝐽𝐽𝐽3) = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐽𝐽𝐽𝐽3) �𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆) �𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑝𝑝𝑝𝑝) − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑝𝑝𝑝𝑝)� + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑝𝑝𝑝𝑝)� ↔  𝜆𝜆𝜆𝜆 𝜆 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚, (6) 

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐼𝐼𝐼𝐼1, 𝐽𝐽𝐽𝐽2, 𝐽𝐽𝐽𝐽3) = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐽𝐽𝐽𝐽3)�𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆)�𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑝𝑝𝑝𝑝) − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑝𝑝𝑝𝑝)� + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑝𝑝𝑝𝑝)� ↔  𝜆𝜆𝜆𝜆 > 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 , (7) 

where 𝐼𝐼𝐼𝐼1 is the first invariant of the stress tensor, 𝐽𝐽𝐽𝐽2 and 𝐽𝐽𝐽𝐽3 are the second and the third invariants 
of the deviatoric stress tensor. 𝜆𝜆𝜆𝜆 express modified effective plastic strain, 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆) is a function of internal damage 
dependent on 𝜆𝜆𝜆𝜆, with values: 𝜂𝜂𝜂𝜂(0) = 0 , 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚) = 1, 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆 > 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚) = 0. This means, that the failure surface begins 
at the initial yield strength surface, and reaches the maximum shear surface as 𝜆𝜆𝜆𝜆 is increasing to 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚. Afterwards 
the failure surface decreases to the residual surface for further increasing 𝜆𝜆𝜆𝜆 up to the value of 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . The relations 
between 𝜆𝜆𝜆𝜆, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 and 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆) are callibrated based on experiental data. 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐽𝐽𝐽𝐽3) is a scaling factor in a form of equation 
by William Warnke [30], which express the dependence on 𝐽𝐽𝐽𝐽3 in a way that the transition between brittle 
and ductile (under higher confinement) response is well described. 

Material dependency on strain rates 

The material strength parameters increase rapidly under high strain rates 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀. For the rates during exposure to blast 
loads (10 to 1000 s−1), the increase is about 100% for concrete compressive strength, 600% for the concrete 
tensile strength [17], and about 50% in case of steel reinforcement yield stress or ultimate stress [18]. 

The effect of strain rate on concrete parameters is expressed by dynamic increase factors (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹), noted 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 
for tensile strength increase and 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 for the compressive strength increase, and depends on strain rate 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 [17]: 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

=  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�
1,016𝛿𝛿𝛿𝛿

↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝜆 30𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ;         𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�
1
3 ↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 > 30𝑐𝑐𝑐𝑐−1, (8) 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 1
5+0,75∗𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 ;     log(𝛽𝛽𝛽𝛽) = 6,156 𝛿𝛿𝛿𝛿 − 2 ;     𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1,205 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐, (9) 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐

=  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐
�
𝛼𝛼𝛼𝛼
↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝜆 1𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ;        𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐
�
1
3 ↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 > 1𝑐𝑐𝑐𝑐−1, (10) 
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𝑊𝑊𝑊𝑊1/3, (3) 

where W is the equivalent TNT mass [kg], and R is the distance from the centre of blast [m]. Parameter values in 
SI units are obtained from JRC report [24]. In this paper, the scaled distances are 1.357 and 1.077 m·kg−1/3 for 
TNT mass of 0.4, and 0.8 respectively. The arrival times of the blast wave ta are approximately 695 and 567 μs. 

Concrete material model - Karagozian and Case (K&C) 

K&C material model [16] is suitable for numerical analysis of concrete structures exposed to high strain 
rates. The first release of the material model is dated to year 1994 [25]. In the second release, some additional 
aspects as shear dilation has been implemented [26]. The third release [27] has introduced automatic parameter 
generation based on uniaxial compressive strength (used in this study). The dependence on finite element mesh 
geometry due to strain-softening of K&C has been reduced in 2010 [28]. More details are available is in K&C 
report [29] which describes the use and validation of this material model. 

K&C model is constitutive model defined by three invariants with using of three shear failure surfaces: 
initial, maximal and residual. These surfaces are mutually independent, and the general definition 
is mathematically described by equation (4) as: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑎𝑎𝑎𝑎0𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝
, (4) 

where y, m and r are substituted for index i to describe initial yield strength surface, maximum shear failure 
surface and residual failure surface respectively. Values of the parameters 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖  (j = 0,1,2; i = y, m, r) are required 
to be calibrated based on experimental data. Pressure 𝑝𝑝𝑝𝑝 [Pa] is dependent on the first invariant of stress tensor: 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = −
𝐼𝐼𝐼𝐼1
3

. (5) 

The resultant failure surface is interpolated between the maximal and initial (Equation 6) or between the 
maximal and residual (Equation 7) failure surface based on provided formulas: 

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐼𝐼𝐼𝐼1, 𝐽𝐽𝐽𝐽2, 𝐽𝐽𝐽𝐽3) = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐽𝐽𝐽𝐽3) �𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆) �𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑝𝑝𝑝𝑝) − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑝𝑝𝑝𝑝)� + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑝𝑝𝑝𝑝)� ↔  𝜆𝜆𝜆𝜆 𝜆 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚, (6) 

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐼𝐼𝐼𝐼1, 𝐽𝐽𝐽𝐽2, 𝐽𝐽𝐽𝐽3) = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐽𝐽𝐽𝐽3)�𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆)�𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑝𝑝𝑝𝑝) − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑝𝑝𝑝𝑝)� + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑝𝑝𝑝𝑝)� ↔  𝜆𝜆𝜆𝜆 > 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 , (7) 

where 𝐼𝐼𝐼𝐼1 is the first invariant of the stress tensor, 𝐽𝐽𝐽𝐽2 and 𝐽𝐽𝐽𝐽3 are the second and the third invariants 
of the deviatoric stress tensor. 𝜆𝜆𝜆𝜆 express modified effective plastic strain, 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆) is a function of internal damage 
dependent on 𝜆𝜆𝜆𝜆, with values: 𝜂𝜂𝜂𝜂(0) = 0 , 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚) = 1, 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆 > 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚) = 0. This means, that the failure surface begins 
at the initial yield strength surface, and reaches the maximum shear surface as 𝜆𝜆𝜆𝜆 is increasing to 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚. Afterwards 
the failure surface decreases to the residual surface for further increasing 𝜆𝜆𝜆𝜆 up to the value of 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . The relations 
between 𝜆𝜆𝜆𝜆, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 and 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝜆𝜆𝜆𝜆) are callibrated based on experiental data. 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐽𝐽𝐽𝐽3) is a scaling factor in a form of equation 
by William Warnke [30], which express the dependence on 𝐽𝐽𝐽𝐽3 in a way that the transition between brittle 
and ductile (under higher confinement) response is well described. 

Material dependency on strain rates 

The material strength parameters increase rapidly under high strain rates 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀. For the rates during exposure to blast 
loads (10 to 1000 s−1), the increase is about 100% for concrete compressive strength, 600% for the concrete 
tensile strength [17], and about 50% in case of steel reinforcement yield stress or ultimate stress [18]. 

The effect of strain rate on concrete parameters is expressed by dynamic increase factors (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹), noted 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 
for tensile strength increase and 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 for the compressive strength increase, and depends on strain rate 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 [17]: 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

=  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�
1,016𝛿𝛿𝛿𝛿

↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝜆 30𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ;         𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�
1
3 ↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 > 30𝑐𝑐𝑐𝑐−1, (8) 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 1
5+0,75∗𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 ;     log(𝛽𝛽𝛽𝛽) = 6,156 𝛿𝛿𝛿𝛿 − 2 ;     𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1,205 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐, (9) 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐

=  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐
�
𝛼𝛼𝛼𝛼
↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝜆 1𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ;        𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐
�
1
3 ↔ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 > 1𝑐𝑐𝑐𝑐−1, (10) 

   
 

 
 

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 1

1+8∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜

 ;     log(𝛾𝛾𝛾𝛾) = 6 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 2 ;     𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 = 10 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, (11) 

where 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 [Pa] is compressive strength at the dynamic strain rate 𝜀𝜀𝜀𝜀̇ in range 3 ∙ 10−5 −  300 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 [Pa] 
is compressive strength at static loading strain rate 𝜀𝜀𝜀𝜀�̇�𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 = 3 ∙ 10−5𝑐𝑐𝑐𝑐−1, and the relation is defined by parameters 
𝛿𝛿𝛿𝛿 and 𝛽𝛽𝛽𝛽 and concrete strength 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (cubes). For tension parameters analogically 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 [Pa] is tensile strength 
at the dynamic strain rate 𝜀𝜀𝜀𝜀̇ in range 1 ∙ 10−6 −  300 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 [Pa] is tensile strength at static loading strain rate 
𝜀𝜀𝜀𝜀�̇�𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1 ∙ 10−6𝑐𝑐𝑐𝑐−1, and parameters 𝛼𝛼𝛼𝛼 and 𝛾𝛾𝛾𝛾 are used. By default, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 and 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 have been determined based 
on compressive strength of 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 45.4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. In this study concrete of strength 49.34 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 has been used (the 
difference is negligible). 

For reinforcement material, the dependency of yield stress 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 [Pa] on strain rates might be expressed using 
Cowper Symonds [31] formulation for the 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
= 1 + �

𝜀𝜀𝜀𝜀̇
𝐷𝐷𝐷𝐷
�
1
𝑝𝑝𝑝𝑝

    
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑
��������������     𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 1) + ln(𝐷𝐷𝐷𝐷) = ln(𝜀𝜀𝜀𝜀̇), (12) 

where parameters 𝐷𝐷𝐷𝐷 [𝑐𝑐𝑐𝑐−1] and 𝑝𝑝𝑝𝑝 [-] are required to be calibrated based on experimental dataset of 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 and 
corresponding strain rates 𝜀𝜀𝜀𝜀̇ [𝑐𝑐𝑐𝑐−1]. Using the experimental data from the study [18], and the least square method 
for approximation by a linear function (12, right) the 𝐷𝐷𝐷𝐷 and 𝑝𝑝𝑝𝑝 parameters are 43.06 and 5.02 for steel of yield 
stress 600 MPa. 

However, the maximal strain experimentally detected on a reinforcement bar is 1.5% [15], what corresponds 
to stress of 865 MPa (E = 57.68 GPa). The failure of BFRP bars is brittle (Fig. 1 right), hence the tensile strength 
is considered as yield stress while bilinear material model with negligible hardening (linear elastic, ideal plastic 
behaviour) has been used. There is no need to define the 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 for yield stress of BFRP bars in this study. 

Numerical finite element models 

Several different numerical models have been considered and compared in this study (Fig. 2). 
Model #A: The concrete slab consists of regular hexahedral mesh of solid elements (5 mm cubes). Simplified 

boundary conditions - line supports applied directly on the bottom slab surface. 
Model #B: Mesh elements near the supports are cubes of 10 mm edge, in the middle of the slab the mesh 

is refined into prisms (5×5×10 mm). Boundary conditions are applied to a layer of contact material elements, 
and linear elastic concrete is defined for solid elements near these contact areas (Fig. 2). These boundary 
conditions are applied also from upper surface in order to simulate supports of the steel frame (Fig. 1 left). 
It is suitable to avoid using of triangular prisms in the mesh refinement area (Fig. 2), and also for contact 
elements near boundary conditions. Few alternations of this model have been considered, and are explained 
in the results chapter (different material parameter, or different concrete cover of the reinforcement). 

Model #C: Analogical to Model #B, with finer mesh of 5 mm cubes near the supports and prisms 
of 2.5×2.5×5 mm (Fig. 2 right) in the mid area of the concrete slab. 

For all model variants, solid elements with constant stress formulation have been used (along with hourglass 
control) [2]. Reinforcing bars are modelled by beam elements with the same mesh size as the solid elements, 
and formulation is considered according to Hughes-Liu with cross section integration [2]. The history of axial 
strain is being monitored in a reinforcing bar located in the mid-span of the slab (Fig. 2 left). 

 

Fig. 2 Geometry of numerical models. 
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Applied pressure loads 

 

Fig. 3 Pressure-time experimental data [15] and used loading curves, left 0.4 kg TNT, right 0.8 kg TNT. 

Time-pressure data are available in the study by Gao et al. [15], and are depicted in the Fig. 3 
as the experimental reference curves. Position of the pressure sensor A is in the slab mid-span beneath the blast 
epicentre, sensor B is at the edge (see Fig. 1). Loading at these points during the numerical analysis 
is determined in accordance with the simplified blast model (LBE) - equations (1) and (2). The shape 
of the loading pressure time curve is similar to the experiment data for TNT charge of 0.4 kg (Fig. 3 left), also 
the impulse of the loading curve 280 Pa·s is in match with the impulses obtained by integration of these 
experimental pressure-time curves, 256 Pa·s at sensor A (integration up to time of 700 μs), and 214 Pa·s 
at sensor B (integration up to time of 550 μs). 

However, in case of 0.8 kg TNT mass, the impulse obtained by integrating the pressure-time data 
up to 1000  μs from contact time is approximately 1340 Pa·s (Fig. 3 right), what is significantly larger than 460 
Pa·s impulse of the load considered by LBE [2], [20], [21]. On the other hand, the peak pressure is in nice match. 
In order to achieve the same reflected pressure impulse of 1340 Pa·s, for 1 m of stand-off distance, required 
mass of TNT is 3 kg [24]. In such case however the peak reflected pressure is 13 MPa (instead of 4 MPa 
for 0.8 kg TNT in 1 m distance). Therefore, loading by blast of 3 kg TNT equivalent mass has been analysed 
as well. 

3 ANALYSES RESULTS 

Figure 4 depicts the analysis results of 0.4 kg TNT in the stand-off distance of 1 m. In these cases, dynamic 
impact factors for concrete material model 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 and 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 have been determined in accordance with equations 
(8) - (11) considering the compressive strength 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 45.4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [2], what is only negligible difference from 
dynamic impact factors based on the actual compressive strength of 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 49.34 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, which was used 
for parameter generation of K&C material model. 

  

Fig. 4 Results of slab exposed to 0.4 kg TNT, left: reinforcement axial strain, right: slab mid-span displacement. 

Results of the slab exposed to 0.8 kg TNT are available in Fig. 5. In the cases #1 and #2, the dynamic impact 
factors are based on compressive strength 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 45.4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [2]. The model cases #3 and #4 (par #a) have several 
input material values different: tensile strength of 2.859 MPa (instead of 3 MPa), compressive strength 
of 51.96 MPa used for K&C parameter generation, and slightly different compressive strengths 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 considered 
in eq. (8) - (11) in order to determine 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 and 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷: 55.46 MPa and 48.89 MPa respectively. Also the TNT 
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Fig. 3 Pressure-time experimental data [15] and used loading curves, left 0.4 kg TNT, right 0.8 kg TNT. 

Time-pressure data are available in the study by Gao et al. [15], and are depicted in the Fig. 3 
as the experimental reference curves. Position of the pressure sensor A is in the slab mid-span beneath the blast 
epicentre, sensor B is at the edge (see Fig. 1). Loading at these points during the numerical analysis 
is determined in accordance with the simplified blast model (LBE) - equations (1) and (2). The shape 
of the loading pressure time curve is similar to the experiment data for TNT charge of 0.4 kg (Fig. 3 left), also 
the impulse of the loading curve 280 Pa·s is in match with the impulses obtained by integration of these 
experimental pressure-time curves, 256 Pa·s at sensor A (integration up to time of 700 μs), and 214 Pa·s 
at sensor B (integration up to time of 550 μs). 

However, in case of 0.8 kg TNT mass, the impulse obtained by integrating the pressure-time data 
up to 1000  μs from contact time is approximately 1340 Pa·s (Fig. 3 right), what is significantly larger than 460 
Pa·s impulse of the load considered by LBE [2], [20], [21]. On the other hand, the peak pressure is in nice match. 
In order to achieve the same reflected pressure impulse of 1340 Pa·s, for 1 m of stand-off distance, required 
mass of TNT is 3 kg [24]. In such case however the peak reflected pressure is 13 MPa (instead of 4 MPa 
for 0.8 kg TNT in 1 m distance). Therefore, loading by blast of 3 kg TNT equivalent mass has been analysed 
as well. 

3 ANALYSES RESULTS 

Figure 4 depicts the analysis results of 0.4 kg TNT in the stand-off distance of 1 m. In these cases, dynamic 
impact factors for concrete material model 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 and 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 have been determined in accordance with equations 
(8) - (11) considering the compressive strength 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 45.4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [2], what is only negligible difference from 
dynamic impact factors based on the actual compressive strength of 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 49.34 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, which was used 
for parameter generation of K&C material model. 

  

Fig. 4 Results of slab exposed to 0.4 kg TNT, left: reinforcement axial strain, right: slab mid-span displacement. 

Results of the slab exposed to 0.8 kg TNT are available in Fig. 5. In the cases #1 and #2, the dynamic impact 
factors are based on compressive strength 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 45.4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [2]. The model cases #3 and #4 (par #a) have several 
input material values different: tensile strength of 2.859 MPa (instead of 3 MPa), compressive strength 
of 51.96 MPa used for K&C parameter generation, and slightly different compressive strengths 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 considered 
in eq. (8) - (11) in order to determine 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 and 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷: 55.46 MPa and 48.89 MPa respectively. Also the TNT 

   
 

 
 

charge was 0.895 kg. The case #3 was the best realization out of 100 random samples of a sensitivity analysis 
with objective to minimize the difference between maximal strain in reinforcement based on experiment 
and numerical analysis. It is not a focus of this paper to describe in detail this sensitivity study. In case #4, 
the cover of the reinforcement is decreased to 5 mm (instead of initial 10 mm), just to investigate the influence 
of the bars position on the structural response. In case #5, the TNT charge was increased to 3 kg, so the impulse 
of the pressure load based on simplified blast model [2] is in match with the measured data. However, under 
this load the slab has slipped out of the considered boundary conditions (Fig. 5 right), as these were applied 
on contact elements with defined friction (dynamic friction coefficient as 0.6, static as 0.7). 

  

Fig. 5 Results of slab exposed to 0.8 kg TNT, left: reinforcement axial strain, right: slab mid-span displacement. 

4 DISCUSSION 

The overall performance of the finite element model #B and #C (finer mesh) is in better match with 
the experimental data then the performance of the finite element model #A (Fig. 4 and 5). In cases of #B and #C, 
the boundary conditions better reflect the experimental setup. 

In case of slab exposed to 0.4 kg of TNT, very nice match between experimental data and numerical analyses 
results have been achieved (Fig. 4). For this case also the measured pressure time data are very similar to loading 
curves of the simplified blast model (Fig. 3 left). On the other hand, according to data presented by Gao et al. 
[15], the load impulse of 0.8 kg TNT blast is larger than values considered by the simplified approach LBE, what 
might explain the larger differences compared to the results of the 0.4 kg TNT case. 

Variant of 3 kg TNT in the distance of 1 m, where the pressure impulse is analogical to the measured data 
(Fig. 3 right) resulted in pushing the slab out of the defined boundary conditions. Similar behaviour has been 
observed during the experiment while the slab was exposed to only 2 kg of TNT [15]. 

In both cases of exposure to 0.4 and 0.8 kg TNT, the slope of the reinforcement strain in strain-time curve 
is in nice match with the experimental data [15]. 

For time 𝑡𝑡𝑡𝑡 [s] duration of the pressure impulse 𝑖𝑖𝑖𝑖 [Pa·s] much shorter then natural period 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑, the displacement 
in time could be estimated by equation (13). Half of the upper slab surface exposed to loading is considered 
(𝑏𝑏𝑏𝑏 0.5 𝑙𝑙𝑙𝑙), 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑑𝑑𝑑𝑑 [rad/s] is the first angular frequency estimated by a simplified calculation (Fig. 6 left), 𝑚𝑚𝑚𝑚 [kg] is the 
mass of moving slab considered as mid-half of the whole slab. 

𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑏𝑏𝑏𝑏 0.5 𝑙𝑙𝑙𝑙)
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑑𝑑𝑑𝑑

sin(𝜔𝜔𝜔𝜔𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡) (13) 

 

Fig. 6 left: estimation of the first natural frequency of the concrete slab; right: comparison of reference mid-span 
displacement with estimations based on simplified calculation. 
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The experiment reference displacement-time data are compared with simplified assumptions (Fig. 6), where 
simply supported slab and stiffness of reinforced concrete member damaged by crack is considered. 
The concrete slab exposed to blast impulse load is expected to initiate the oscillation with period of 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 ≅ 52 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐. 
The first half wave of the movement is in nice match, although the amplitude of slab exposed to 0.4 kg TNT 
(10 mm) is smaller than expected value (20 mm). However, the amplitude in case of model #A (Fig. 4 right) 
reached approximately 20 mm as well, and the period of the oscillation was about 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 ≅ 60 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐. 

The differences in model performance were negligible between two cases of a different reinforcement 
concrete cover of 10 mm or 5 mm (Fig. 5, cases #3 and #4). 

The set-up of boundary conditions appears to have the highest impact on the analyses results. For case 
of model #A, simply supported slab was considered, and the maximal strain in the reinforcement was the closest 
to the experimental data. However, based on deflection-time dependence, it is evident the boundary condition 
are not purely simple supports, but some rotational stiffness is also present. Introducing the model #B and #C 
improved the performance of the numerical models in the matter of displacements. 

Base on simplified assumption of the displacement in time (Fig. 6 right), it appears that the experimental data 
and the finite analyses results are in match in general. In order to evaluate the numerical analyses 
with the experimental data more precisely, larger amount of test specimen would be needed. However, 
in the study by Gao et al. [15], only one sample of each case (0.4 kg and 0.8 kg) has been physically tested. 

5 CONCLUSION 

In this paper, numerical study of a concrete slab reinforced by basalt fibre polymer (BFRP) exposed to high 
velocity impact loads is presented (exposure to blast pressure wave). The geometry of the slab is based 
on physical experiments conducted by Gao et al. [15]. Explicit approach of finite element method (FEM) has 
been utilized in order to numerically model and analyse the structure. For concrete elements, nonlinear material 
model Karagozian and Case (K&C) has been used. The impact of blast pressure wave has been considered 
by a simplified loading method based on empirical data. Several variants of FEM models have been tested 
and the results are compared with the experimental data and discussed. Overall, the performance 
of the numerical analyses is in a nice match with the physical experiments. Properly considered boundary 
conditions appears to have the largest impact on the numerical analysis results. 
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Abstract 
This paper deals with nonlinear snow load on tensile surface structures, which are characterized by high 
deformability under external loads. Snow load is usually applied on a projected area, but in the case of membrane 
structures this approach is very inaccurate due to the great surface inclination. An algorithm that takes into 
consideration the surface shape coefficients for snow load with additional snow accumulation in lower parts 
of the structure has been developed. In the first part the effect of a lower total sum of load on the conical structure 
was proved. The subsequent complex model illustrates the possibilities of analysis of snow accumulation 
on the membrane structures. 

Keywords 
Algorithm, membrane structure, shape coefficient, snow load 

1 INTRODUCTION 

Tensile surface structures represent an ecological and highly economical type of building structures. There are 
many advantages such as fast speed of construction, low weight or aesthetic appeal. From an architectural point 
of view, the possibilities are endless due to great variability and material diversity. A space roofed with 
a membrane structure is open, light and airy. These advantages contributes to a better integration of membrane 
structures into open urban spaces. 

On the other hand, there are also disadvantages that may in the best case shorten the service life of the tensile 
surface structure. The biggest risk is probably a great deformability of the membrane surface. In case of a heavy 
snowfall the roof may deform in an unfavorable way. The snow may accumulate on the surface and cause 
overloading of the structure. 

Snow load on membrane structures 

A standard approach of applying snow load to a numerical model is in the global Z direction on the projected area. 
The load is calculated according to the European standard [1]. The main part is calculation of the shape coefficient 
µi which affects the load magnitude according to the roof inclination. In the case of conventional buildings, 
applying load is easy, because only small deformations are expected. The final inclination of the surface is 
approximately the same as in the initial model. It does not apply for the membrane structures, because the surfaces 
undergo large deformations. Furthermore, the inclination of the surfaces changes during calculation, this implies 
nonlinear utilization of the µi coefficient. It does not remain constant, but varies between the initial and the final 
configuration of the membrane structure. 

Considering that membrane materials usually have a smooth surface the snow slips from the areas with greater 
inclination and in the case of insufficient design it may accumulate in the least suitable area. The accumulated 
snow may cause damage to the structure or contribute to its overloading [2]. The problems that may occur due to 
snow accumulation, such as the change of density of the compressed snow, are closely described on a particular 
structure in the contribution [3]. The paper [4] describes further complications which may occur on a tensile surface 
structure. More importantly, the protective design elements are closely described on the existing structures. 

The response of various forms of structures to loading is analysed in [5]. One of the many results is 
a recommendation for the proper dimension ratios of the structures in order to avoid ponding effect. The ponding 
effect means the accumulation of melted snow on a deformed surface. 
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General principle of virtual work 

Membrane surfaces are generally subjected to large displacements, large rotations and large strains. The variation 
of the overall virtual work is described by equation (1). 

δW = δ𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − δ𝑊𝑊𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 
 (1) 

where δ𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 and δ𝑊𝑊𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖  are the variation of the virtual internal and external loads at time 𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡𝑡𝑡. If we assume 
the load is dependent on the deformation we obtain equation (2). 

δ𝑊𝑊𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡𝑡𝑡

+ � 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡𝑡𝑡

+  � 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿𝛿𝛿𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

 

(2) 

where 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖+∆𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖+∆𝑖𝑖𝑖𝑖  are the volume and the surface, 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖  are volume, surface and nodal external 
forces in the configuration at time 𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖  is the nodal displacement variation of the body [6]. 

2 METHODOLOGY 

In order to analyse and quantify the proper magnitude of snow load a closer research and development was 
conducted. 

Firstly, an algorithm that facilitates applying snow load on the structure according to the actual inclination in 
the iteration has been designed and developed. An input for this algorithm is a load magnitude and a diagram of 
shape coefficients µi related to the inclination of the finite elements. The algorithm calculates the angle 𝛾𝛾𝛾𝛾 between 
the normal vector 𝒖𝒖𝒖𝒖��⃗  of the element and the global axis Z 𝒗𝒗𝒗𝒗��⃗  via equation (3). 

cos 𝛾𝛾𝛾𝛾 =
𝒖𝒖𝒖𝒖��⃗ ∙ 𝒗𝒗𝒗𝒗��⃗

|𝒖𝒖𝒖𝒖��⃗ | ∙ |𝒗𝒗𝒗𝒗��⃗ | 
 

(3) 

Then the corresponding shape coefficient for the angle is calculated via linear interpolation. The proper load 
is subsequently applied to the element. Concurrently, the amount of snow that slipped from the surface is calculated 
and saved for further calculations. 

The study was conducted in order to evaluate the proposed algorithm. A conical membrane structure in Fig. 1 
was loaded with snow. 

 

The diameter of the base is 5.0 m and the diameter of the upper ring is 1.0 m. The height of the structure 
changes from 1.0 m to 5.0 m. The material of the membrane surface is PVC coated fabric type II. The membrane 
surfaces were prestressed to 1.0 kNm-1 prescribed on the projected area in both directions. The structure was loaded 
with a snow load of 0.8 kNm-2 on the projected area. The uniform snow load distribution was chosen, because it 
is difficult to enter correct load on a highly curved surface. Then, the algorithm was implemented and the structure 
loaded with a load dependent on the inclination. 

Secondly, an extension of the algorithm was developed. The amount of snow that slipped from the elements 
above may be significant in some of the cases that were mentioned earlier. If fresh snow accumulates on the surface 
as the result of an accident it is necessary to include the additional load in the calculation. For the purpose 

Fig. 1 Topology of the conical membrane structure. 
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of searching for a catchment area on the surface, the algorithm for ponding effect detection on a deformed surface 
was used. This algorithm was presented at the 20th International Conference of Numerical Analysis and Applied 
Mathematics in Heraklion and proposed in [7]. 

Essentially, the adjusted algorithm calculates the catchment area of the surface and evaluates the amount of 
accumulated snow. Then the slipped snow is redistributed on the elements at the bottom of the pond. The level of 
the surface of the accumulated snow is calculated iteratively. This process is executed in every iteration of the 
calculation, because the deformation of the surface changes. 

The second study was conducted in order to show the use of the algorithm on the complex membrane structure 
in Fig. 2. Four conical structures are 3.0 m high, the diameter of the bases is 5.0 m. The structure is drained by 
a funnel in the middle. The funnel is 2.0 m high and 4.0 m wide. There are steel cables on the edges of the surfaces 
with a diameter of 10.0 mm. The cables are prestressed to a force of 10.0 kN. The membrane surface was made of 
PVC coated fabric type III and prestressed to the prescribed 1.0 kNm-1 on the projected area in both directions. 
This study simulates a situation which is closely described in [3]. The snow slipped from the higher parts of the 
structure and the funnel was blocked by the accumulated snow. 

 

3 RESULTS 

Firstly, the results on the conical membrane structure are presented. There are recorded magnitudes of the 
resultants of the forces in the global direction Z on the membrane structure in Fig. 3. The resultants of the forces 
were recorded on the structure with changing geometry loaded with snow. 

 

The blue line represents the forces resultants on the structure loaded on the projected area. The load is evenly 
distributed on the elements of the structure. The red line represents the forces resultants if the algorithm is 
implemented and load is applied according to the inclination. The higher the height / diameter ratio the lower the 
forces resultant. 

Secondly, the complex membrane structure was analysed. Major differences are visible at the top of the cones. 
There are principal internal forces n1 in Fig. 4. The view is in the global Y direction and only two of the four peaks 

Fig. 2 Topology of the complex membrane structure. 

Fig. 3 Comparison of magnitudes of the resultants of the forces. 
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are visible. The principal internal forces are evenly distributed around the peak. The maximal principal internal 
force n1 9.50 kNm-1 is located at the top of the structure. The resultant of the forces on the structure is 92.62 kN. 

 

There are principal internal forces n1 on the complex membrane structure loaded according to the inclination 
of the elements in Fig. 5. The maximal internal force n1 11.19 kNm-1 is also located at the top of the structure. On 
the other hand, the distribution of the forces is not even and the forces are directed to the center where the snow in 
the funnel is accumulated. The resultant of the forces on the structure is 76.98 kN. 

 

4 DISCUSSION 

The results of the study focused on the resultants of the forces recorded in Fig. 3. The nearly constant value of the 
blue line of the force resultant of the structure loaded on the projected area corresponds to the assumptions. The 
projected area is constant, because the diameters of the rings remain unchanged. Hence, the amount of load on the 
structure is constant. The small changes are caused by the weight of the membrane material itself. The overall 
volume of the material grows due to the growing dimensions of the structure, thus the resultants of the force 
increases. 

There is an obvious decrease of the resultants of the force of the structure loaded according to the inclination 
of the elements. The curve is not linear, because the spatial shape of the surface is not straight. As the height to 
diameter ratio increases the forces resultant decreases. The inclination of the surfaces increases as well as the 
amount of the slipped snow. There is no catchment area where snow may accumulate so it slips from the surface. 

The results of the second study are represented by Fig. 4 and Fig. 5. There are principal internal forces n1 of 
the structure loaded on the projected area in the global direction Z recorded in Fig. 4. The distribution of the 

Fig. 4 The principal internal forces n1 (kNm-1) on the structure loaded on the projected area. 

Fig. 5 The principal internal forces n1 (kNm-1) on the structure loaded according to the element inclination. 
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internal forces is even, because the load is also evenly distributed and the membrane structure is symmetric. 
The maximal internal forces are located around the peaks, due to the direction of the load. In the case of the conical 
structures the membrane surface edges at the top are usually reinforced with steel elements. Fig. 4 demonstrates 
the necessity of this measure. 

The principal internal forces n1 of the structure loaded according to the inclination of the finite elements are 
recorded in Fig. 5. The internal forces are not evenly distributed in comparison with Fig. 4. This is caused by 
the accumulated snow in the middle funnel. The importance of the distribution is obvious, because the design of 
the reinforcing steel elements depends on it. The values of the force resultants of the structures in Fig. 4 and Fig. 5 
prove that the overall possible amount of snow on the structure is not significant. Hence, the distribution of the load 
and accumulation in the least favorable areas is important. 

5 CONLUSION 

This contribution focuses on the importance of the snow load application on tensile surface structures. It was 
proved that the standard approach for the loading of the conventional buildings is not sufficient in the case of the 
membrane structures. The results of the study focused on the resultants of the forces proved that the initial 
hypothesis was correct. The loading of membrane structures by snow according to the local inclination of the finite 
elements corresponds to reality. 

The proposed algorithm for the snow accumulation evaluation may facilitate the design of the membrane 
structures. The snow accumulation may unfavorably affect the distribution of the internal forces which might lead 
to dangerous structural damage. This phenomenon was demonstrated on the complex membrane structure. The 
complex analysis of the structure is important for proper consideration of all elements. Therefore, in order to 
prevent the occurrence of the phenomenon in the design part of the project, the algorithm will be proposed for 
implementation in RFEM software by Dlubal Software GmbH. 
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Abstrakt 
Příspěvek představuje základní teoretické aspekty a softwarovou implementaci pro stanovení návrhové odolnosti 
železobetonového mostního nosníku s ohledem na průběh degradačních procesů a požadovanou míru 
spolehlivosti. Únosnost je stanovena pro mezní stavy únosnosti – mezní ohybová a smyková únosnost – a mezní 
stavy použitelnosti – omezení šířky trhlin a napětí v betonu a v betonářské výztuži. Z pohledu degradace jsou 
modelovány průběh karbonatace betonu a následná koroze výztuže. Z hlediska spolehlivosti je pak reflektována 
třída následků/spolehlivosti doporučená pro danou konstrukci a jí odpovídající indexy spolehlivosti. Metodika 
a software jsou testovány na příkladu stávajícího železobetonového jednopolového mostu z nosníků PD20. 

Klíčová slova 
Návrhová odolnost, spolehlivost, degradace, softwarová implementace 

Abstract 
The paper deals with basic theoretical aspects and software implementation for determining the design resistance 
of reinforced concrete bridge girder with respect to degradation processes. The load bearing capacity is 
determined for the ultimate limit state – limit bending and shear capacity – and serviceability limit states – 
limiting the width of crack and stresses in concrete and in reinforcement. From the point of view of degradation, 
the carbonation of concrete and subsequent corrosion of reinforcement are modelled. In terms of reliability, the 
consequence/reliability class recommended for the design and its corresponding reliability indices are reflected. 
The methodology and software are tested on an example of an existing reinforced concrete bridge made of PD20 
girders. 

Keywords 
Design resistance, reliability, degradation, software implementation 

1 ÚVOD 

Současné normy jsou z hlediska spolehlivosti postavené na konceptu mezních stavů a dílčích součinitelů 
spolehlivosti. Doporučené hodnoty součinitelů vychází ze standardních požadavků na spolehlivost stavebních 
konstrukcí a předpokládají běžné hodnoty materiálových, geometrických a modelových nejistot. Při posouzení 
stávajících konstrukcí však z důvodu degradace vykazuje konstrukce často větší míru těchto nejistot. Zároveň lze 
s ohledem na stáří konstrukce uvažovat snížené hodnoty spolehlivosti po dobu její zbývající životnosti. Normy 
umožňují upravovat hodnoty součinitelů spolehlivosti na základě požadovaných indexů spolehlivosti 
a aktuálních hodnot vstupních nejistot popsaných teoretickými modely pravděpodobnosti. Tento postup je však 
poměrně složitý a až na výjimky v běžné inženýrské praxi nepoužívaný. 

Cílem práce bylo algoritmizovat postup časově závislé analýzy stávající železobetonové mostovky 
zohledňující aktuální stáří konstrukce včetně rozsahu její degradace, míry vstupních nejistot a požadované 
spolehlivosti. Výpočet probíhá v souladu s normami ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí [1] 
a ČSN EN 1992: Navrhování betonových konstrukcí [2]. Posouzení se provádí pro mezní stavy únosnosti – 
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mezní ohybová a smyková únosnost – a mezní stavy použitelnosti – omezení šířky trhlin a omezení tlakového 
napětí v betonu a omezení tahového napětí v betonářské výztuži. 

Z pohledu degradace je modelován průběh hloubky karbonatace betonu a následná koroze výztuže. 
Implementované degradační modely umožňují provést odhad únosnosti v libovolném časovém okamžiku až do 
konce návrhové životnosti. Rovněž je možné provést zpřesnění parametrů modelů na základě dat získaných 
z měření. Z hlediska spolehlivosti je pak reflektována třída následků/spolehlivosti doporučená pro danou 
konstrukci a jí odpovídající indexy spolehlivosti. Hodnoty vstupních materiálových parametrů je možné 
uvažovat v souladu s normovými doporučeními či zadat hodnoty získané z diagnostického průzkumu včetně 
míry jejich variability. 

2 METODIKA 

V teoretické části jsou postupně popsány základní aspekty stanovení směrných hodnot ukazatelů spolehlivosti, 
materiálových vlastností a jejich pravděpodobnostních modelů, použitých degradačních modelů a výpočtů 
mezních odolností pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti, které jsou implementované v softwaru. 

Spolehlivost a životnost 

Nejistoty ve vstupních veličinách jsou v programu uvažovány pomocí metody dílčích součinitelů spolehlivosti. 
Jejich hodnoty jsou dopočítávány na základě rozdělení pravděpodobnosti příslušné materiálové charakteristiky, 
zatřídění konstrukce do třídy následků, referenční doby její životnosti a analyzovaného mezního stavu. Dle 
ČSN EN 1990 [1], přílohy B lze konstrukce pozemních a inženýrských staveb zařadit do tří tříd následků 
poruchy.Každé ze tříd následků pak odpovídá třída spolehlivosti, pro kterou norma definuje minimální 
požadované směrné hodnoty indexů spolehlivosti.Norma ČSN ISO 13822 [3] pro hodnocení existujících 
konstrukcí uvádí podrobnější členění následků poruchy a přidává taktéž mezní stavy použitelnosti. 

Směrné hodnoty indexů spolehlivosti jsou ve výpočtu použity pro stanovení dílčích součinitelů spolehlivosti 
pevnosti betonu v tlaku a meze kluzu betonářské výztuže. Tyto dílčí součinitelé v sobě vedle materiálových 
nejistot zahrnují rovněž nejistoty modelu odolnosti konstrukce (včetně geometrických nejistot). Při jejich 
stanovení se vychází z pravděpodobnostních modelů materiálových vlastností a modelových a geometrických 
nejistot. U obou materiálových parametrů se předpokládá dvouparametrické lognormální rozdělení s variačními 
koeficienty 0,1 (beton) a 0,05 (ocel). Modelové nejistoty jsou uvažovány s normálním rozdělením a variabilitou 
0,05. Pro detailní postup stanovení dílčích součinitelů spolehlivosti viz [1],[4]. 

Modelování degradačních procesů 

Nejčastějším typem degradace železobetonových konstrukcí je koroze výztuže způsobená karbonatací betonu 
nebo pronikáním chloridových iontů. Vlivem těchto jevů může dojít k narušení tenké ochranné (pasivační) 
vrstvy výztuže, která se na jejím povrchu tvoří díky vysoké zásaditosti okolního betonu odpovídající hodnotě 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 >  12 (Steffens a kol. 2002) [5], a výztuž tak může začít korodovat. Dalšími, již méně častými typy 
degradace jsou odlupování či vnitřní poškozování betonu při jeho opakovaném zmrazování a rozmrazování. 

S odhadem životnosti konstrukce souvisí zejména znalost iniciačního času 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖. V případě karbonatace, kterou 
se program zabývá, se jedná o časový úsek, který uplyne od zhotovení konstrukce do okamžiku, kdy pomyslná 
karbonatační fronta 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑡𝑡) prostoupí celou tloušťkou betonové krycí vrstvy. Tím dochází k narušení pasivační 
vrstvy na povrchu výztuže, a výztuž tak může v přítomnosti kyslíku a vlhkosti začít korodovat. 

Matematické modely karbonatace jsou založené na difúzi CO2 v pórovém systému betonu (Šmerda a kol. 
1999) [6], kterou je možné popsat pomocí II. Fickova zákona. Vztah mezi karbonatační hloubkou 𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) 
a časem 𝑡𝑡𝑡𝑡 lze vyjádřit jednoduchým vztahem: 

𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝐴𝐴√𝑡𝑡𝑡𝑡. (1) 

Dílčí modely se liší vyjádřením parametru 𝐴𝐴𝐴𝐴, který zohledňuje informace týkající se složení betonové směsi 
a doby jejího ošetřování či vlivu okolního prostředí. Použití jednotlivých modelů tedy závisí na znalosti 
příslušných vstupních veličin a jejich statistických parametrů. Program pracuje s modelem karbonatace dle Bob 
a Afana [7], který představuje rozumný kompromis mezi výstižností a nízkým počtem požadovaných vstupních 
parametrů. Výpočet hloubky karbonatace 𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) ve vyšetřovaném čase 𝑡𝑡𝑡𝑡 je dán vztahem: 

𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜓𝜓𝜓𝜓 ∙ 150 𝑟𝑟𝑟𝑟c,6∙𝑓𝑓𝑓𝑓(RH)∙𝑟𝑟𝑟𝑟CO2
𝑓𝑓𝑓𝑓c

√𝑡𝑡𝑡𝑡, (2) 
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mezní ohybová a smyková únosnost – a mezní stavy použitelnosti – omezení šířky trhlin a omezení tlakového 
napětí v betonu a omezení tahového napětí v betonářské výztuži. 

Z pohledu degradace je modelován průběh hloubky karbonatace betonu a následná koroze výztuže. 
Implementované degradační modely umožňují provést odhad únosnosti v libovolném časovém okamžiku až do 
konce návrhové životnosti. Rovněž je možné provést zpřesnění parametrů modelů na základě dat získaných 
z měření. Z hlediska spolehlivosti je pak reflektována třída následků/spolehlivosti doporučená pro danou 
konstrukci a jí odpovídající indexy spolehlivosti. Hodnoty vstupních materiálových parametrů je možné 
uvažovat v souladu s normovými doporučeními či zadat hodnoty získané z diagnostického průzkumu včetně 
míry jejich variability. 

2 METODIKA 

V teoretické části jsou postupně popsány základní aspekty stanovení směrných hodnot ukazatelů spolehlivosti, 
materiálových vlastností a jejich pravděpodobnostních modelů, použitých degradačních modelů a výpočtů 
mezních odolností pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti, které jsou implementované v softwaru. 

Spolehlivost a životnost 

Nejistoty ve vstupních veličinách jsou v programu uvažovány pomocí metody dílčích součinitelů spolehlivosti. 
Jejich hodnoty jsou dopočítávány na základě rozdělení pravděpodobnosti příslušné materiálové charakteristiky, 
zatřídění konstrukce do třídy následků, referenční doby její životnosti a analyzovaného mezního stavu. Dle 
ČSN EN 1990 [1], přílohy B lze konstrukce pozemních a inženýrských staveb zařadit do tří tříd následků 
poruchy.Každé ze tříd následků pak odpovídá třída spolehlivosti, pro kterou norma definuje minimální 
požadované směrné hodnoty indexů spolehlivosti.Norma ČSN ISO 13822 [3] pro hodnocení existujících 
konstrukcí uvádí podrobnější členění následků poruchy a přidává taktéž mezní stavy použitelnosti. 

Směrné hodnoty indexů spolehlivosti jsou ve výpočtu použity pro stanovení dílčích součinitelů spolehlivosti 
pevnosti betonu v tlaku a meze kluzu betonářské výztuže. Tyto dílčí součinitelé v sobě vedle materiálových 
nejistot zahrnují rovněž nejistoty modelu odolnosti konstrukce (včetně geometrických nejistot). Při jejich 
stanovení se vychází z pravděpodobnostních modelů materiálových vlastností a modelových a geometrických 
nejistot. U obou materiálových parametrů se předpokládá dvouparametrické lognormální rozdělení s variačními 
koeficienty 0,1 (beton) a 0,05 (ocel). Modelové nejistoty jsou uvažovány s normálním rozdělením a variabilitou 
0,05. Pro detailní postup stanovení dílčích součinitelů spolehlivosti viz [1],[4]. 

Modelování degradačních procesů 

Nejčastějším typem degradace železobetonových konstrukcí je koroze výztuže způsobená karbonatací betonu 
nebo pronikáním chloridových iontů. Vlivem těchto jevů může dojít k narušení tenké ochranné (pasivační) 
vrstvy výztuže, která se na jejím povrchu tvoří díky vysoké zásaditosti okolního betonu odpovídající hodnotě 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 >  12 (Steffens a kol. 2002) [5], a výztuž tak může začít korodovat. Dalšími, již méně častými typy 
degradace jsou odlupování či vnitřní poškozování betonu při jeho opakovaném zmrazování a rozmrazování. 

S odhadem životnosti konstrukce souvisí zejména znalost iniciačního času 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖. V případě karbonatace, kterou 
se program zabývá, se jedná o časový úsek, který uplyne od zhotovení konstrukce do okamžiku, kdy pomyslná 
karbonatační fronta 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑡𝑡) prostoupí celou tloušťkou betonové krycí vrstvy. Tím dochází k narušení pasivační 
vrstvy na povrchu výztuže, a výztuž tak může v přítomnosti kyslíku a vlhkosti začít korodovat. 

Matematické modely karbonatace jsou založené na difúzi CO2 v pórovém systému betonu (Šmerda a kol. 
1999) [6], kterou je možné popsat pomocí II. Fickova zákona. Vztah mezi karbonatační hloubkou 𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) 
a časem 𝑡𝑡𝑡𝑡 lze vyjádřit jednoduchým vztahem: 

𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝐴𝐴√𝑡𝑡𝑡𝑡. (1) 

Dílčí modely se liší vyjádřením parametru 𝐴𝐴𝐴𝐴, který zohledňuje informace týkající se složení betonové směsi 
a doby jejího ošetřování či vlivu okolního prostředí. Použití jednotlivých modelů tedy závisí na znalosti 
příslušných vstupních veličin a jejich statistických parametrů. Program pracuje s modelem karbonatace dle Bob 
a Afana [7], který představuje rozumný kompromis mezi výstižností a nízkým počtem požadovaných vstupních 
parametrů. Výpočet hloubky karbonatace 𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) ve vyšetřovaném čase 𝑡𝑡𝑡𝑡 je dán vztahem: 

𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜓𝜓𝜓𝜓 ∙ 150 𝑟𝑟𝑟𝑟c,6∙𝑓𝑓𝑓𝑓(RH)∙𝑟𝑟𝑟𝑟CO2
𝑓𝑓𝑓𝑓c

√𝑡𝑡𝑡𝑡, (2) 

   
 

 
 

kde 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐,6 zohledňuje typ použitého cementu v závislosti na množství latentní hydraulické přísady (doporučené 
hodnoty se pohybují v rozmezí 0,8 < 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐,6 < 2), 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝) zahrnuje vliv relativní vlhkosti okolního prostředí 
(doporučené hodnoty se pohybují od 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1 pro uzavřený prostor do 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝) = 0,3 pro trvale vlhké 
prostředí), 𝑟𝑟𝑟𝑟CO2  je koeficient koncentrace CO2 v ovzduší(𝑟𝑟𝑟𝑟CO2 = 1 pro okolní atmosféru s obsahem 0,03 % 
CO2 ≈ 550 mg/m3CO2 a 𝑟𝑟𝑟𝑟CO2 = 2  pro okolní atmosféru s obsahem 0,10 % CO2 ≈ 1833 mg/m3CO2), 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 je 
tlaková pevnost betonu a 𝜓𝜓𝜓𝜓 je koeficient modelových nejistot. 

Alternativně k vyjádření časového vývoje hloubky karbonatace lze na základě podmínky rovnosti hloubky 
karbonatace 𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡) a tloušťky betonové krycí vrstvy a jednoduchou inverzí funkce (1) vyjádřit i iniciační čas 
depasivace výztuže 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖. Potom lze obecný vztah (1) přepsat do tvaru: 

𝑥𝑥𝑥𝑥c(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝐴𝐴
�
2
. (3) 

Koroze betonářské výztuže probíhá během tzv. propagačního stádia předpokládané životnosti konstrukce, tedy 
po dosažení iniciačního času depasivace výztuže. Korozí výztuže dochází ke snižování její efektivní plochy, 
naopak vznikající korozivní produkty mají dvojnásobně až šestinásobně větší objem, což vede k nárůstu 
tahového napětí v okolním betonu, a tím vzniku podélných průběžných trhlin a následně i odlupování betonové 
krycí vrstvy. 

Existují dva typy koroze. Jedná se o korozi rovnoměrnou, při níž dochází k rovnoměrnému úbytku výztuže 
po celém jejím obvodu, dochází k ní zpravidla v případech depasivace výztuže vlivem karbonatace betonu,  
a korozi důlkovou, která způsobuje značný lokální úbytek efektivní plochy výztuže a činí výztužné pruty 
mnohem křehčí, ta vzniká při působení chloridů, výskytu trhlinek v betonové krycí vrstvě, či lokálních 
poškození povrchu výztuže. 

Pro predikci rovnoměrné koroze se jako vhodný jeví model dleAndrade[8], implementovaný v programu. Pro 
odhad průměru výztužného prutu 𝑑𝑑𝑑𝑑 v čase 𝑡𝑡𝑡𝑡 jsou použity následující vztahy: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡𝑡𝑡) =

⎩
⎨

⎧
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖pro 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜓𝜓𝜓𝜓[𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0,0116 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖corr𝑅𝑅𝑅𝑅corr(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖)]    pro𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
0,0116𝑖𝑖𝑖𝑖corr𝑅𝑅𝑅𝑅corr

0                                                                  pro 𝑡𝑡𝑡𝑡 > 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
0,0116𝑖𝑖𝑖𝑖corr𝑅𝑅𝑅𝑅corr

, (4) 

kde 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖je počáteční průměr výztuže, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  zohledňuje korozní proudovou hustotu (rychlost koroze), 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  typ 
koroze a 𝜓𝜓𝜓𝜓 je koeficient modelových nejistot. 

Výpočet návrhové odolnosti pro mezní stavy únosnosti 

Posouzení mezního stavu únosnosti je do programu implementováno jako mezní ohybová a smyková únosnost. 
Návrhová hodnota ohybového momentu se stanoví dle vztahu z čl. 6.1 normy ČSN EN 1992-1-1 [9]: 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rd = 𝐴𝐴𝐴𝐴sd ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓yd ∙ �ℎ − Φsw − Φsd
2
− 𝑎𝑎𝑎𝑎 − �

𝐴𝐴𝐴𝐴sd∙𝑓𝑓𝑓𝑓yd
2∙𝑓𝑓𝑓𝑓cd∙𝑏𝑏𝑏𝑏

��, (5) 

kde 𝐴𝐴𝐴𝐴sdje plocha podélné výztuže u dolního okraje průřezu, 𝑓𝑓𝑓𝑓yd je návrhová mez kluzu výztuže, ℎ je výška 
průřezu, Φsw je průměr smykové výztuže, Φsd je průměr podélné výztuže u dolního okraje průřezu, 𝑎𝑎𝑎𝑎 je krytí 
podélné výztuže, 𝑓𝑓𝑓𝑓cd je návrhová pevnost betonu v tlaku, 𝑏𝑏𝑏𝑏 je šířka průřezu. 

Mezní smyková únosnost prvku bez smykové výztuže je dána vztahem z čl. 6.2.2 normy ČSN EN 1992-1-1:  

𝑉𝑉𝑉𝑉Rdc = �𝐶𝐶𝐶𝐶Rd,c ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘(100 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌1 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓ck)
1
3� 𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑, (6) 

kde 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1 + �200
𝑑𝑑𝑑𝑑
≤ 2, 𝜌𝜌𝜌𝜌1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴sl

𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑑𝑑𝑑𝑑
≤ 0,02, 𝐶𝐶𝐶𝐶Rd,c = 0,18

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐
, 𝐴𝐴𝐴𝐴sl je plocha tažené podélné výztuže zatažené do podpory, 

předpoklad všech podélných výztuží v podpoře, tedy 𝐴𝐴𝐴𝐴sl =  𝐴𝐴𝐴𝐴sd, 𝑑𝑑𝑑𝑑 je účinná výška průřezu, 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 je dílčí součinitel 
betonu, 𝑓𝑓𝑓𝑓ck je charakteristická pevnost betonu v tlaku. Její minimální hodnota je: 

𝑉𝑉𝑉𝑉Rdcmin = 0,0353/2 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓ck
1/2 ∙  𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑. (7) 

Mezní smyková únosnost prvku se smykovou výztuží se stanoví z čl. 6.2.3 normy ČSN EN 1992-1-1 jako: 

𝑉𝑉𝑉𝑉Rds = 𝐴𝐴𝐴𝐴sw
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓ywd ∙ cot𝛩𝛩𝛩𝛩, (8) 

kde 𝐴𝐴𝐴𝐴sw je plocha smykové výztuže, 𝑠𝑠𝑠𝑠je osová vzdálenost smykové výztuže, 𝑧𝑧𝑧𝑧 je rameno vnitřních sil, 𝑓𝑓𝑓𝑓ywd je 
návrhová mez kluzu smykové výztuže, předpoklad stejného typu výztuže pro podélnou i smykovou výztuž, 
tedy: 𝑓𝑓𝑓𝑓ywd =  𝑓𝑓𝑓𝑓yd. Předpoklad úhlu tlačené diagonály𝛩𝛩𝛩𝛩 je 45°, tedy cot𝛩𝛩𝛩𝛩 = 1. 
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Pro maximální smykovou únosnost prvku danou drcením tlakové diagonály platí:  

𝑉𝑉𝑉𝑉Rdcmax = 𝛼𝛼𝛼𝛼cw∙𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑧𝑧𝑧𝑧∙𝜈𝜈𝜈𝜈1∙𝑓𝑓𝑓𝑓cd
cot 𝛩𝛩𝛩𝛩+tan𝛩𝛩𝛩𝛩

, (9) 

kde𝛼𝛼𝛼𝛼cw je součinitel, zohledňující stav napjatosti v tlačeném pásu, u nepředpjatých konstrukcí je hodnota 
uvažována 1,0. 𝜈𝜈𝜈𝜈1 je redukční součinitel pevnosti pro beton se smykovými trhlinami, hodnota pro  𝑓𝑓𝑓𝑓ck ≤ 60 MPa 
je 0,6, jinak je hodnota 0,9 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ck/200 > 0,5. 

Výpočet návrhové odolnosti pro mezní stavy použitelnosti 

Posouzení mezního stavu použitelnosti je v programu uvažováno ve formě omezení vzniku trhlin a omezení 
napětí v tlačeném betonu a tažené výztuži. 

Maximální ohybový moment pro průřez neporušený trhlinami se stanoví dle vzorce z čl. 7.1 normy ČSN EN 
1992-1-1 [9], bod (2): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,fctm = 𝑓𝑓𝑓𝑓ctm ∙  𝐼𝐼𝐼𝐼cn
𝑧𝑧𝑧𝑧cn

∙ 1000, (10) 

kde  𝐼𝐼𝐼𝐼cn je moment setrvačnosti a 𝑧𝑧𝑧𝑧cn je rameno vnitřních sil neporušeného průřezu. 
Maximální ohybový moment při omezení napětí v betonu a výztuži pro charakteristickou kombinaci se 

spočítá dle vzorce z čl. 7.2 normy ČSN EN 1992-1-1, bod (2), bod (5): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk = min�𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,6fck,𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,8fyk�, (11) 

kde 𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,6fck je ohybový moment pro omezení napětí v betonu (0,6 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,6fck =  0,6 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼cp ∙ 1000/𝑥𝑥𝑥𝑥, (12) 

kde 𝐼𝐼𝐼𝐼cp je moment setrvačnosti porušeného průřezu a 𝑥𝑥𝑥𝑥 je neutrální osa. 
Maximální ohybový moment pro omezení napětí v betonářské výztuži (0,8 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐)je vyjádřen jako: 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,8fyk =  0,8 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐/𝛼𝛼𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼cp/(d𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑥𝑥𝑥𝑥) ∙ 1000. (13) 

Maximální ohybový moment při omezení napětí v betonu pro kvazi-stálou kombinaci se stanoví dle vzorce 
z čl. 7.1 normy ČSN EN 1992-1-1, bod (3): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,45fck =  0,45 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼cp ∙ 1000/𝑥𝑥𝑥𝑥. (14) 

3 PROGRAM PREDIKT-C 

Spolehlivost a konstrukce 

V rámci spolehlivosti je v programu PREDIKT-C třeba nastavit aktuální stáří a referenční délku životnosti 
konstrukce. Následně je třeba konstrukci zatřídit do odpovídající třídy následků, jak je definovaná v ČSN EN 
1990 [1], příloze B. Pro každou třídu následků a jí odpovídající třídu spolehlivosti jsou poté automaticky 
definovány hodnoty indexů spolehlivosti pro jednotlivé mezní stavy. 

Z hlediska konstrukce se definují materiálové vlastnostianalyzované konstrukce. Při zadávání materiálových 
vlastností se vychází z diagnostického průzkumu. Program nabízí automatické nastavení parametrů betonu 
a oceli dle tříd definovaných v normových předpisech. V případě, že je k dispozici podrobnější diagnostika, lze 
hodnoty dílčích parametrů zadat přímo z ní. Hodnoty netestovaných parametrů jsou následně dopočítány dle 
doporučení fib Model Code 2010 [10]. 

Dále se v programu nadefinuje obdélníkový železobetonový průřezmostovky, který je vyztužen hlavní 
podélnou výztuží při horním a dolním líci a smykovou výztuží v podobě dvou nebo čtyř střižných třmínků. 

Degradace 

Modelování degradačních procesů konstrukce vlivem karbonatace betonu a následné koroze výztuže se mírně 
liší v závislosti na podrobnosti diagnostického průzkumu a aktuálním stáří/stavu konstrukce. 

• Pokud součástí diagnostického průzkumu není informace o hloubce karbonatace ani míře koroze 
výztuže, probíhá časová analýza degradace plně v souladu s uvedenými modely a jejich výchozími 
parametry. 
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Pro maximální smykovou únosnost prvku danou drcením tlakové diagonály platí:  

𝑉𝑉𝑉𝑉Rdcmax = 𝛼𝛼𝛼𝛼cw∙𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑧𝑧𝑧𝑧∙𝜈𝜈𝜈𝜈1∙𝑓𝑓𝑓𝑓cd
cot 𝛩𝛩𝛩𝛩+tan𝛩𝛩𝛩𝛩

, (9) 

kde𝛼𝛼𝛼𝛼cw je součinitel, zohledňující stav napjatosti v tlačeném pásu, u nepředpjatých konstrukcí je hodnota 
uvažována 1,0. 𝜈𝜈𝜈𝜈1 je redukční součinitel pevnosti pro beton se smykovými trhlinami, hodnota pro  𝑓𝑓𝑓𝑓ck ≤ 60 MPa 
je 0,6, jinak je hodnota 0,9 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ck/200 > 0,5. 

Výpočet návrhové odolnosti pro mezní stavy použitelnosti 

Posouzení mezního stavu použitelnosti je v programu uvažováno ve formě omezení vzniku trhlin a omezení 
napětí v tlačeném betonu a tažené výztuži. 

Maximální ohybový moment pro průřez neporušený trhlinami se stanoví dle vzorce z čl. 7.1 normy ČSN EN 
1992-1-1 [9], bod (2): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,fctm = 𝑓𝑓𝑓𝑓ctm ∙  𝐼𝐼𝐼𝐼cn
𝑧𝑧𝑧𝑧cn

∙ 1000, (10) 

kde  𝐼𝐼𝐼𝐼cn je moment setrvačnosti a 𝑧𝑧𝑧𝑧cn je rameno vnitřních sil neporušeného průřezu. 
Maximální ohybový moment při omezení napětí v betonu a výztuži pro charakteristickou kombinaci se 

spočítá dle vzorce z čl. 7.2 normy ČSN EN 1992-1-1, bod (2), bod (5): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk = min�𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,6fck,𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,8fyk�, (11) 

kde 𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,6fck je ohybový moment pro omezení napětí v betonu (0,6 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,6fck =  0,6 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼cp ∙ 1000/𝑥𝑥𝑥𝑥, (12) 

kde 𝐼𝐼𝐼𝐼cp je moment setrvačnosti porušeného průřezu a 𝑥𝑥𝑥𝑥 je neutrální osa. 
Maximální ohybový moment pro omezení napětí v betonářské výztuži (0,8 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐)je vyjádřen jako: 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,8fyk =  0,8 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐/𝛼𝛼𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼cp/(d𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑥𝑥𝑥𝑥) ∙ 1000. (13) 

Maximální ohybový moment při omezení napětí v betonu pro kvazi-stálou kombinaci se stanoví dle vzorce 
z čl. 7.1 normy ČSN EN 1992-1-1, bod (3): 

𝑀𝑀𝑀𝑀Rk,0,45fck =  0,45 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼cp ∙ 1000/𝑥𝑥𝑥𝑥. (14) 

3 PROGRAM PREDIKT-C 

Spolehlivost a konstrukce 

V rámci spolehlivosti je v programu PREDIKT-C třeba nastavit aktuální stáří a referenční délku životnosti 
konstrukce. Následně je třeba konstrukci zatřídit do odpovídající třídy následků, jak je definovaná v ČSN EN 
1990 [1], příloze B. Pro každou třídu následků a jí odpovídající třídu spolehlivosti jsou poté automaticky 
definovány hodnoty indexů spolehlivosti pro jednotlivé mezní stavy. 

Z hlediska konstrukce se definují materiálové vlastnostianalyzované konstrukce. Při zadávání materiálových 
vlastností se vychází z diagnostického průzkumu. Program nabízí automatické nastavení parametrů betonu 
a oceli dle tříd definovaných v normových předpisech. V případě, že je k dispozici podrobnější diagnostika, lze 
hodnoty dílčích parametrů zadat přímo z ní. Hodnoty netestovaných parametrů jsou následně dopočítány dle 
doporučení fib Model Code 2010 [10]. 

Dále se v programu nadefinuje obdélníkový železobetonový průřezmostovky, který je vyztužen hlavní 
podélnou výztuží při horním a dolním líci a smykovou výztuží v podobě dvou nebo čtyř střižných třmínků. 

Degradace 

Modelování degradačních procesů konstrukce vlivem karbonatace betonu a následné koroze výztuže se mírně 
liší v závislosti na podrobnosti diagnostického průzkumu a aktuálním stáří/stavu konstrukce. 

• Pokud součástí diagnostického průzkumu není informace o hloubce karbonatace ani míře koroze 
výztuže, probíhá časová analýza degradace plně v souladu s uvedenými modely a jejich výchozími 
parametry. 

   
 

 
 

• Pokud je z diagnostiky známa hloubka karbonatace betonu, dojde ke zpřesnění koeficientu 
koncentrace CO2 v ovzduší 𝑟𝑟𝑟𝑟CO2. Aktualizovaný model je následně použit pro výpočet iniciačního 
času koroze. Predikce koroze probíhá s výchozími parametry modelu. 

• V případě znalosti aktuální míry obou degradačních jevů program zpřesní jak koeficient 
koncentrace CO2 v ovzduší 𝑟𝑟𝑟𝑟CO2, tak i korozní proudovou hustotu 𝑖𝑖𝑖𝑖corr. S aktualizovanými modely 
jsou následně určeny iniciační čas koroze vlivem karbonatace a míra koroze. 

• Jestliže byla při diagnostickém průzkumu změřena koroze výztuže, ale hloubka karbonatace není 
známa (nebyla měřena), stanoví se iniciační čas pomocí karbonatačního modelu s výchozími 
parametry. Následně se na základě změřené koroze zpřesní korozní proudová hustota 𝑖𝑖𝑖𝑖corr. 
Aktualizovaný model pak slouží pro predikci koroze po dobu zbytkové životnosti konstrukce. 

• Pokud u předchozí varianty vyjde doba iniciace koroze časově dále, než je současnost, pak lze 
předpokládat, že aktuální hloubka karbonatace je menší než tloušťka krycí vrstvy betonu. 
Poznamenejme, že stejná kombinace, tedy malá hloubka karbonatace a zároveň určitá míra koroze, 
může vyplynout i z měření. V obou případech je z průběhu karbonatace zřejmé, že k iniciaci koroze 
dochází z důvodu lokálního, např. mechanického, poškození krycí vrstvy betonu. Odhad iniciačního 
času pak nelze korelovat s karbonatací, ale stanoví se na základě míry koroze s využitím korozního 
modelu s výchozími parametry. Následně je možné provést následnou predikci koroze. 

Mezní stavy 

Po nastavení všech základních parametrů spolehlivosti, konstrukce a po analýze degradačních procesů je možné 
přistoupit k výpočtu návrhové odolnosti konstrukce pro jednotlivé mezní stavy. U mezního stavu únosnosti se 
stanovuje únosnost v ohybu a ve smyku. V případě mezního stavu použitelnosti se uvažuje omezení vzniku 
trhlin, omezení tlakového napětí v betonu a tahového napětí v betonářské výztuži pro charakteristickou i kvazi-
stálou kombinaci.Výpočet je vždy proveden pro několik časových uzlů během návrhové životnosti konstrukce, 
přičemž v každém časovém uzlu je reflektovánaktuální stav konstrukce z hlediska degradačních procesů, a to 
skrze efektivní plochu výztuže zasaženou případnou korozí. Časový průběh návrhových hodnot je graficky 
znázorněn na pravé straně okna programu, viz ukázka pro ohybový momentna Obr. 1. V levé části okna pak jsou 
uvedeny i číselné hodnoty zmíněných únosností, a to vždy pro některý z předdefinovaných časových uzlů. 
 

 

Obr. 1 Část okna programu s MSÚ –Ohybového momentu na mezi únosnosti. 

4 VÝSLEDKYA DISKUZE 

Funkčnost softwaru a správnost získaných výsledků byla verifikována na příkladu stanovení návrhové odolnosti 
železobetonového mostního nosníku PD20 (Obr. 2), pomocí ručního přepočtu. Vstupními parametry jsou: 
rozměry nosníku (výška 450 mm, šířka 900 mm), beton C35/45, ocel B400B a 10 ks podélné výztuže o průměru 
32 mm s těžištěm 50 mm od spodního líce nosníku. 

Pomocí ručního výpočtu byla stanovena návrhová ohybová únosnost průřezu jako 911,90 kNm. Výsledná 
hodnota získaná pomocí programu je 919,51 kNm (Obr. 1). 

Rozdíl v návrhové únosnosti je způsoben odlišnými hodnotami dílčích součinitelů spolehlivosti. Při ručním 
výpočtu jsou uvažovány dle normy zaokrouhlené hodnoty 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 =1,5 a 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 =1,15, software počítá s přesnějšími 
hodnotami 1,49 a 1,14. 
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Obr. 2 Schéma nosníku PD20v mm. 

5 ZÁVĚR 

V článku byla představena softwarová implementace časově závislé analýzy stávající železobetonové mostovky 
zohledňující aktuální stáří konstrukce včetně rozsahu její degradace, míry vstupních nejistot a požadované 
spolehlivosti. Jedním zbenefitů softwaru je možnost změny indexu spolehlivosti dle požadované spolehlivosti. 
Další výhodou je predikce návrhové únosnosti v závislosti na aktuální změřené hloubce karbonatace a/nebo 
korozi výztuže. V dalších verzích programu je plánováno doplnění predikce založené na Bayesovské statistice, 
kdy se predikce nebude stanovovat pouze z aktuálního stavu mostu, ale i z výchozího stavu. Dle potřeby bude 
software dále doplněn o další typy průřezů a o model degradace betonové krycí vrstvy působením chloridových 
iontů. 

Poděkování 
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Abstract 
Lattice Discrete Particle Model (LDPM) is a modelling approach that aims to simulate the behaviour of concrete 
at the level of individual aggregates, allowing for the high-fidelity simulation of fracture processes. Detailed 
geometry is obtained by tessellation, which creates interconnected rigid particles. Constitutive equation at the 
contact of the particles defines the traction response of the material based on strains between the particles. The 
present work describes a specific implementation of the LDMP constitutive equation into an existing in-house 
software. The concept of the model is introduced in the context of other modelling approaches, followed by 
a detailed description of the constitutive equation itself and its implementation. Finally, results obtained by the 
model are presented and discussed. 

Keywords 
Concrete, Lattice Discrete Particle Model, constitutive law, damage, fracture 

1 INTRODUCTION 

Concrete is without a doubt one of the most prominent building material of today. Given its widespread use, the 
necessity to model the material's behaviour is ever-present, whether throughout the design process or during later 
stages in the life-cycle of a structure, when some form of a reconstruction is imminent. 

Modelling of a heterogeneous material such as concrete may be mathematically approached from two 
fundamentally different perspectives. The first alternative is to consider the material as continuous. Although 
concrete itself consists of individual aggregates and the surrounding matrix, each fulfilling different function, 
their individual material properties may be idealized as averaged over a domain of a structure. Drawing on the 
assumption, primary fields in the computational framework (displacements, strains and stresses, in the most 
common form) may also be considered continuous. Such an approach is usually applied at macro scale, as we 
perceive the structure as a homogeneous entity. 

The approach has been successfully used (for example [1]), however, the continuous idealisation of 
a material incorporates mesoscale mechanics (that is mutual interaction between individual aggregates and 
surrounding matrix), only phenomenologically and thus fails to address the real mechanism of fracturing 
behaviour [2]. 

In an effort to account for the processes at lower scales, continuous numerical methods were applied to 
a considerably more detailed models, where individual aggregates and matrix are described by its proper 
material parameters and their interaction is considered. Despite the advantage of building on established 
continuous computational framework, it requires considerably higher computational resources and poses 
challenge in terms of a geometry generation. See comprehensive review of continuous meso scale modelling in 
[3]. 
Alternative approach to the one described above, on the quest to model meso scale processes, is to abandon the 
continuity assumption altogether and rely rather on a discrete description of the material [2]. 

Of itself, discrete approach does not imply physical representation of the material per se. It may well be used 
for example in conjunction with "averaged" material properties like above or as a highly idealised geometry of 
small number of degrees of freedom (for example [4]). Nonetheless, discrete setting does give the possibility of 
a physical representation of heterogeneous materials, thus providing a way to describe mesoscale processes 
which profoundly affect the macroscopic response of the material more closely [2]. 

The present article deals with a specific discrete model developed for concrete, the Lattice Discrete Particle 
Model (LDPM) [5], [6] and the implementation of its constitutive law. The model holds a prominent position 
among discrete meso scale models, which aim for a physical representation of heterogeneous materials [2] and 
has been validated in full range of loading scenarios (blast loading [7], uniaxial and multiaxial compression, 
bending, shear and cyclic loading [6]) with reinforcement (consisting of fibres [8] or reinforcement bars [9]). 
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2 METHODS 

Lattice Discrete Particle Model 

The model geometry consists of aggregates modelled as polyhedral rigid bodies, which mutually interact and 
may be also interlocked (Fig. 1). Contact surfaces between the particles represent interfacial transition zones on 
the interface between aggregate and matrix, where microcracks develop before strain localization and coalesce to 
macrocracks [10]. Unless explicitly stated otherwise, description of the model was taken from [5]. 

Mutual movement on a contact facet SIJ of particles given by their centres I and J is characterized by six 
degrees of freedom, three translational uIJ

T  = {u1 u2 u3} and three rotational ones θIJ
T = {θ1 θ2 θ3}. The two 

vectors are used to define displacement jump in centroid of a facet [[uc,IJ]]. Strains are then obtained by 
a projection of the displacement jump onto the coordinate system of the facet and subsequent division by the 
length between the particles centres hIJ. Axis of the projected coordinate system are given by vectors nIJ (normal 
direction), mIJ and lIJ (shear direction). Schematic representation of the problem is shown in Fig. 
1.Sem zadejte rovnici. 
 

𝜀𝜀𝜀𝜀N =
𝐧𝐧𝐧𝐧IJ[�𝐮𝐮𝐮𝐮c,IJ�]

ℎIJ
               𝜀𝜀𝜀𝜀M =

𝐦𝐦𝐦𝐦IJ[�𝐮𝐮𝐮𝐮c,IJ�]
ℎIJ

               𝜀𝜀𝜀𝜀L =
𝐥𝐥𝐥𝐥IJ[�𝐮𝐮𝐮𝐮c,IJ�]

ℎIJ
 (1) 

Following-up on the descriptions of strains on the contact plane of the two rigid bodies, stresses on the contact 
are also described by three components relating to normal and two shear directions: σT  = {σN σM σL}. 

Constitutive law 

The relationship between strains and stresses is defined by the constitutive law developed by prof. Cusatis and 
co-workers [5], [6]. It accounts separately for different types of loading which might occur on a contact of two 
particles. The present section describes an implementation of the constitutive law proposed in [5] into an existing 
framework of LDPM model. 

 

 

Fig. 1 Rigid body particles representing concrete aggregates (left) and schematic representation of the norm to 
the contact facet (right), taken from [2]. 

 
Based on the value of normal strains, either tensile or compressive stresses are expected, each of which are 

dealt with separately. Nevertheless, in the first phase of loading, linear elasticity is assumed in all three 
directions, for both tension and compression. Two material parameters are employed at the stage: normal 
modulus E0 and parameter α which couples normal to shear directions. The relationship between macroscopic 
elastic properties of Young's modulus E and Poisson's ratio ν is defined as 

𝐸𝐸𝐸𝐸0 =
𝐸𝐸𝐸𝐸

1 − 2𝜈𝜈𝜈𝜈
                    𝛼𝛼𝛼𝛼 =

1 − 4𝜈𝜈𝜈𝜈
1 + 𝜈𝜈𝜈𝜈

 (2) 

In the elastic regime, stresses are obtained as 

σN = 𝐸𝐸𝐸𝐸0𝜀𝜀𝜀𝜀N          σM = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐸𝐸𝐸𝐸0𝜀𝜀𝜀𝜀M          σL = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐸𝐸𝐸𝐸0𝜀𝜀𝜀𝜀L (3) 
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In the inelastic regime, the algorithm separates to (i) tensile or (ii) compressive and shear loading. In the first 
case, the fracturing behaviour which includes damage is defined between effective strain and effective stress, 

 𝜀𝜀𝜀𝜀eff =  �𝜀𝜀𝜀𝜀N2 +  𝛼𝛼𝛼𝛼(𝜀𝜀𝜀𝜀M2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀L2) and σeff =  �σN2 +  σM
2 +σL

2

𝛼𝛼𝛼𝛼
 respectively. In an iterative computational process, the 

effective stress is subjected to strain dependent damage boundary σbt(𝜀𝜀𝜀𝜀,σ) defined as follows 

σbt(𝜀𝜀𝜀𝜀,σ) =  σ0(ω)exp [−𝐻𝐻𝐻𝐻0(ω0)
max {0, 𝜀𝜀𝜀𝜀max − 𝜀𝜀𝜀𝜀0(ω0)}

 σ0(ω) ] (4) 

where σ0(ω) is a strength limit of effective stress, defined as a function of a variable ω which represents the 
interaction between normal and shear strains as 

tan(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  
σN

 �𝛼𝛼𝛼𝛼(σM2 + σL2)
 (5) 

The variable 𝐻𝐻𝐻𝐻0(ω0) governs damage as a function of normal and shear stress coupling. Stress strain diagrams 
for different values of ω are shown in Fig. 2. 𝜀𝜀𝜀𝜀max stands for the maximum effective stress reached in the 
loading history (without any unloading, 𝜀𝜀𝜀𝜀max =  𝜀𝜀𝜀𝜀).  𝜀𝜀𝜀𝜀0 is the strain elastic limit. 

In case of unloading in inelastic regime (assuming absolute unloading for the purpose of the description) the 
decrease is considered as elastic until σeff = 0 at corresponding 𝜀𝜀𝜀𝜀eff  and than constant until 𝜀𝜀𝜀𝜀eff = 0. When 
subsequently reloading, effective stress starts to elastically grow at a strain limit 𝜀𝜀𝜀𝜀tr which governs the size of 
hysteresis cycle based on user defined input parameter. Elastic growth continues until previously reached σbt, 
after which the stress level is constant until previously reached 𝜀𝜀𝜀𝜀eff . Finally, under increased strains the stress 
response continues in the general softening trend. 

In the opposite case, that is when compression occurs between the two particles, normal and shear directions 
are dealt with separately to account for volumetric effects, hardening of the material due to pore collapse and 
frictional effects of aggregates. In the normal direction, stress is limited by a boundary σbc(𝜀𝜀𝜀𝜀D, 𝜀𝜀𝜀𝜀V)  which is a 
function of deviatoric and volumetric strain respectively. Volumetric effects are obtained based on volume 
change of a tetrahedron given by four particles while deviatoric part is obtained by the mere subtraction of the 
volumetric effects from normal strains. Their ratio is given by 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝜀𝜀𝜀𝜀D 𝜀𝜀𝜀𝜀V� . Example of purely volumetric 
change in the material in comparison to dominant deviatoric change in strains is given in Fig. 2. 

The boundary σbc(𝜀𝜀𝜀𝜀D, 𝜀𝜀𝜀𝜀V) consists of three parts, each describing different phase in compressive loading of 
the material, applied to a contact of two particles. Initially, stress increases linearly until pores begin to collapse 
and the material starts to yield (a). Limiting stress of this stage denoted by σc,0 is a user defined material 
parameter. The pore collapse subsequently prompts decreased slope of the stress strain diagram (see both curves 
in Fig. 2 where  σc,0 = 100 MPa), followed by progressive hardening as the material is compacted. Unloading in 
the region of pore collapse occurs under densified normal modulus whereas in the linear part of the diagram, 
original normal modulus is used in unloading. 

By increasing compression between the two particles, the materials resistance to shear loading becomes more 
prominent. The shear strength of the material is a function of normal stress σbs(σN) defined by a frictional law as 

σbs(σN) =  σS + (μ0 − μ∞)σN0 − μ∞σN − (μ0 − μ∞)σN0 exp
σN
σN0

 (3) 

where μ0 and μ∞ are the initial and final friction coefficients respectively, σN0 is the value of normal stress under 
which internal friction transitions between the two. σS is the initial shear strength. 

 

Fig. 2 Stress strain diagram for different ratios of tensile and shear strains (left) and stress strain diagram in 
compressive loading, with and without deviatoric strains (right). 
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3 RESULTS 

In order to demonstrate capabilities of the constitutive law, it was applied on a problem of uniaxially compressed 
cylinders. The study is part of a continuous effort to model the effect of friction between specimens and loading 
platens in a relationship to slenderness ratio of cylinders. It follows an experimental investigation of the 
phenomena done by computed tomography. Results of the initial study were published in [11]. Findings in the 
literature (see for example [12]) show that friction on the interface between loading platen and the specimen 
creates a zone of triaxial compression. If such zones occur in high slenderness ratio specimens (1.5 and higher), 
they don't effect the experiment much. However, in case of low slenderness ratio specimens, they take larger 
percentage of the specimen's volume, restricting the creation of splitting cracks and consequently increasing 
strength of the specimen. 

In this particular simulation, friction coefficient of μ = 0.2 is applied at the top and at the bottom base of the 
cylinder. Lateral movement of the particles adjacent to both is restricted by the frictional effect. Bottom base is 
fixed in the vertical direction while top base is loaded by constant prescribed displacement. Dimensions of the 
modelled cylinders are written in Tab. 1. All other material parameters were left unchanged throughout the 
simulations. 

Tab. 1 Dimensions and slenderness ratios of tested cylinders. 

Diameter (mm) Depth (mm) Slenderness ratio 

50 50 1,0 
50 75 1,5 
50 100 2,0 

 
Fig. 3 shows load-displacement curve of the experiments. Five geometries were randomly generated per each 

of the dimensions, mean and standard deviation of which is presented in the figure. Fig. 4 and Fig. 5 show 
geometry and cracking state of the smallest (r = 1.0) and the largest (r = 2.0) cylinder. 

 

Fig. 3 Resulting load displacement curves of the simulations for cylinders of different slenderness ratios. 
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Fig. 4 Geometry (left) and cracking state shortly after peak (right) of simulated cylinder of slenderness ratio 1.0. 

 

Fig. 5 Geometry (left) and cracking state shortly after peak (right) of simulated cylinder of slenderness ratio 2.0. 

4 DISCUSSION 

Based on the presumptions [11], peak load obtained for the slenderness ratio r = 2,0 may be thought of as 
a reference one. A slight increase of peak load is evident for r = 1,5, however, the results clearly show significant 
increase by about 25 % for ratio r = 1.0. 

Fig. 4 and Fig. 5 on the left show geometries of the lowest slenderness ratio specimen (r = 1,0) and the 
highest slenderness ratio specimen (r = 2,0) respectively. Next to the geometries are depicted states of the 
specimens after loading of 0,15 mm. 

In Fig. 4, the effect of friction is clearly visible. Crack openings tend to form horizontally, presumably under 
tensile stress in the lateral direction. Cracks are rather uniformly scattered. The areas adjacent to the bases show 
significantly lower tendency to crack formation. On the contrary, the crack state of the large slenderness ratio 
specimen (Fig. 5 on the left) shows a more concentrated damage to only certain parts of the specimen, 
suggesting the formation of splitting cracks. 

5 CONCLUSION 

The Lattice Discrete Particle Model has been introduced in the context of alternative approaches used for 
modelling of heterogeneous materials on meso scale. Subsequent section of the article described a particular 
constitutive law, which was implemented to an existing computational framework. Details of the law as well as 
characteristics of the implementation were accounted for. In the final part of the paper, the model was applied on 
a particular problem of cylinders subjected to uniaxial compression. 

To obtain statistically representative results, five different geometries were considered for cylinders of three 
different slenderness ratio. The behaviour of the model fulfilled the expected trend of low slenderness ratio 
exhibiting higher strength. Nevertheless, post-peak behaviour showed considerable standard deviation in each 
case, suggesting lower robustness of the model in the softening phase. The aspect of the results will be the focus 
of future work. 

Acknowledgements 

Support of the project FAST-J-22-7889 is gratefully acknowledged. The first author is Brno Ph.D. Talent 
Scholarship Holder - Funded by the Brno Municipality, Czech Republic. 

References 

[1] Negi A, Singh U, Kumar S. Structural size effect in concrete using a micromorphic stress-based 
localizing gradient damage model. Engineering Fracture Mechanics [Internet]. 2021;243. 



438

JUNIORSTAV 2023 3. Structures and Transport Engineering   
 

 
 

[2] Bolander JE, Eliáš J, Cusatis G, Nagai K. Discrete mechanical models of concrete fracture. Engineering 
Fracture Mechanics [Internet]. 2021;257 

[3] Thilakarathna PSM, Kristombu Baduge KS, Mendis P, Vimonsatit V, Lee H. Mesoscale modelling of 
concrete – A review of geometry generation, placing algorithms, constitutive relations and 
applications. Engineering Fracture Mechanics [Internet]. 2020;231. 

[4] Jirásek M, Bažant ZP. Particle Model for Quasibrittle Fracture and Application to Sea Ice. Journal of 
Engineering Mechanics [Internet]. 1995;121(9):1016-1025. 

[5] Cusatis G, Pelessone D, Mencarelli A. Lattice Discrete Particle Model (LDPM) for failure behavior of 
concrete. I: Theory. Cement and Concrete Composites [Internet]. 2011;33(9):881-890. 

[6] Cusatis G, Mencarelli A, Pelessone D, Baylot J. Lattice Discrete Particle Model (LDPM) for failure 
behavior of concrete. II: Calibration and validation. Cement and Concrete Composites [Internet]. 
2011;33(9):891-905. 

[7] Smith J, Cusatis G, Pelessone D, Landis E, O'Daniel J, Baylot J. Discrete modeling of ultra-high-
performance concrete with application to projectile penetration. International Journal of Impact 
Engineering [Internet]. 2014;65:13-32.  

[8] Schauffert EA, Cusatis G, Pelessone D, O’Daniel JL, Baylot JT. Lattice Discrete Particle Model for 
Fiber-Reinforced Concrete. II: Tensile Fracture and Multiaxial Loading Behavior. Journal of 
Engineering Mechanics [Internet]. 2012;138(7):834-841. 

[9] Alnaggar M, Pelessone D, Cusatis G. Lattice discrete particle modeling (LDPM) of flexural size effect in 
over reinforced concrete beams. Proceedings of the 9th International Conference on Fracture 
Mechanics of Concrete and Concrete Structures [Internet]. 2016May29;:-. 

[10] Wang J, Jivkov AP, Li QM, Engelberg DL. Experimental and numerical investigation of mortar and ITZ 
parameters in meso-scale models of concrete. Theoretical and Applied Fracture Mechanics [Internet]. 
2020;109. 

[11] Lisztwan D, Kumpová I, Daněk P, Frantík P, Keršner Z. Mechanical fracture parameters of concrete drill-
core specimens supported by a slenderness ratio study. IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering [Internet]. 2021Dec.1;1209(1). 

[12] van Mier JGM, Shah SP, Arnaud M, Balayssac JP, Bascoul A, Choi S, et al. Strain-softening of concrete 
in uniaxial compression. Materials and Structures [Internet]. 1997;30(4):195-209. 



439

JUNIORSTAV 20233. Konstrukce a dopravní stavby   
 

 
 

[2] Bolander JE, Eliáš J, Cusatis G, Nagai K. Discrete mechanical models of concrete fracture. Engineering 
Fracture Mechanics [Internet]. 2021;257 

[3] Thilakarathna PSM, Kristombu Baduge KS, Mendis P, Vimonsatit V, Lee H. Mesoscale modelling of 
concrete – A review of geometry generation, placing algorithms, constitutive relations and 
applications. Engineering Fracture Mechanics [Internet]. 2020;231. 

[4] Jirásek M, Bažant ZP. Particle Model for Quasibrittle Fracture and Application to Sea Ice. Journal of 
Engineering Mechanics [Internet]. 1995;121(9):1016-1025. 

[5] Cusatis G, Pelessone D, Mencarelli A. Lattice Discrete Particle Model (LDPM) for failure behavior of 
concrete. I: Theory. Cement and Concrete Composites [Internet]. 2011;33(9):881-890. 

[6] Cusatis G, Mencarelli A, Pelessone D, Baylot J. Lattice Discrete Particle Model (LDPM) for failure 
behavior of concrete. II: Calibration and validation. Cement and Concrete Composites [Internet]. 
2011;33(9):891-905. 

[7] Smith J, Cusatis G, Pelessone D, Landis E, O'Daniel J, Baylot J. Discrete modeling of ultra-high-
performance concrete with application to projectile penetration. International Journal of Impact 
Engineering [Internet]. 2014;65:13-32.  

[8] Schauffert EA, Cusatis G, Pelessone D, O’Daniel JL, Baylot JT. Lattice Discrete Particle Model for 
Fiber-Reinforced Concrete. II: Tensile Fracture and Multiaxial Loading Behavior. Journal of 
Engineering Mechanics [Internet]. 2012;138(7):834-841. 

[9] Alnaggar M, Pelessone D, Cusatis G. Lattice discrete particle modeling (LDPM) of flexural size effect in 
over reinforced concrete beams. Proceedings of the 9th International Conference on Fracture 
Mechanics of Concrete and Concrete Structures [Internet]. 2016May29;:-. 

[10] Wang J, Jivkov AP, Li QM, Engelberg DL. Experimental and numerical investigation of mortar and ITZ 
parameters in meso-scale models of concrete. Theoretical and Applied Fracture Mechanics [Internet]. 
2020;109. 

[11] Lisztwan D, Kumpová I, Daněk P, Frantík P, Keršner Z. Mechanical fracture parameters of concrete drill-
core specimens supported by a slenderness ratio study. IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering [Internet]. 2021Dec.1;1209(1). 

[12] van Mier JGM, Shah SP, Arnaud M, Balayssac JP, Bascoul A, Choi S, et al. Strain-softening of concrete 
in uniaxial compression. Materials and Structures [Internet]. 1997;30(4):195-209. 

   
 

 
 

MEZO-ÚROVŇOVÝ DISKRÉTNÍ MODEL PRO 
SIMULACI VLÁKNY VYZTUŽENÉHO BETONU  

MESO-SCALE DISCRETE MODEL FOR SIMULATION OF FIBER-
REINFORCED CONCRETE 

Beáta Fleischerová*,1, Jan Eliáš1 

*fleischerova.b@fce.vutbr.cz 
1Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické Brno, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česko 

Abstrakt 
Příspěvek se zaobírá modelováním vláken v diskrétních modelech. Model simuluje chování vlákna, které kříží 
jednu trhlinu. Pro nalezení rovnováhy mezi pravou a levou sílou ve vláknu je použita Newtonova iterační 
metoda. Silová rovnováha musí být zajištěna během celé simulace. Pro ověření správného chování vlákna jsou 
představeny jednoduché příklady jednoosého tahu. Výsledkem simulací jsou průběhy sily ve vláknu v závislosti 
na otevření trhliny. 

Klíčová slova 
Diskrétní modely, vlákna, vlákny vyztužený beton 

Abstract 
The contribution presents simulations of fibers in a meso-scale discrete model. The model simulates behavior of 
a fiber crossing a single crack. Newton iterative method is used to find equilibrium between right and left 
bridging force of the fiber. The force equilibrium has to be satisfied during the whole simulation. Simple 
examples of uniaxial tension are used to verify proper implementation of the fiber behavior. The evolution of the 
bridging force with respect to the crack-opening is presented. 

Keywords 
Discrete models, fibers, fiber-reinforced concrete 

1 ÚVOD  

Nejrozšířenější metodou pro simulování mechanického chování materiálů je tzv. metoda konečných prvků 
(MKP).MKP je založena na spojitém popisu pole posunů. Tenhle přístup ve většině případů spolehlivě simuluje 
mechanické chování materiálů. Problém nastává při lomových procesech, kde vzniklé trhliny v materiálu 
způsobují diskontinuity v poli posunů. Lomové procesy závisí na vnitřní struktuře materiálu, a proto běžně 
používaný homogenní popis materiálu již nemusí být vhodný. 

V případě heterogenních materiálu je možné zohlednit vnitřní strukturu materiálu přímo, a to použitím 
tzv. diskrétních modelů. Tyto modely také umožňují bez větších problémů popsání diskontinuit v poli posunů 
způsobené trhlinami v materiálu. Charakteristický rozměr vnitřní struktury materiálu je zohledněn diskretizací 
založenou na skutečné vnitřní struktuře materiálu. 

Způsobů, jak diskrétně modelovat heterogenní materiál (v našem případě beton) je mnoho [1]. Často se 
využívá mřížkový (lattice) model, který nahrazuje zrna kameniva hmotnými body navzájem propojenými 
vazbami (Obr. 1). Pomocí vazeb je definována kontaktní plocha mezi jednotlivými zrny. Takhle vytvořená 
mřížka v průběhu deformace nemění vzájemná propojení a mění pouze tuhost vazeb. 

Příspěvek se omezuje na použití mezo-úrovňového mřížkového diskrétního modelu, který je podobný 
tzv. LatticeDiscreteParticle Modelu [2], [3]. Model je vyvinut v programovacím jazyce C++pod vedením 
doc. Jana Eliáše, který se tomuto modelu, jako i diskrétním modelům obecně věnuje dlouhou dobu [1], [4], [5], 
[6]. 

Jak je obecně známo, velkou nevýhodou betonu jako stavebního materiálu je jeho pevnost v tahu. Proto je 
beton často vyztužován různými prvky, které zlepšují jeho vlastnosti. Jedním ze způsobů, jak zvýšit tahovou 
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pevnost je vyztužení betonu vlákny. Cílem příspěvku je vyvinout diskrétní model simulující mechanické chování 
vláken, čemuž se věnuje i více zahraničních vědců [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 

2 METODOLOGIE 

Vlákna, jako i jiné výztužné prvky zlepšují mechanické vlastnosti materiálu. V našem případě se jedná hlavně 
o zvýšení tahové únosnosti a duktility betonu. Vlákna v betonu, které kříží trhlinu působí jako přídavné síly 
bránicí jejímu otevíraní. Když vlákno nekříží žádnou trhlinu, jsou jeho účinky zanedbané. 

Pokud nebude napsáno jinak byly následující vztahy aplikované v modelu převzaty z publikace [7]. Síla 
ve vláknu F(v), které je kolmé na kontaktní plochu, a tedy i plochu trhliny, se spočítá jako  

𝐹𝐹𝐹𝐹f(𝑣𝑣𝑣𝑣) = �𝜋𝜋𝜋𝜋
2𝐸𝐸𝐸𝐸f𝑑𝑑𝑑𝑑f3

2
(𝜏𝜏𝜏𝜏0 ⋅ 𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝐺𝐺𝐺𝐺d)                     pro 𝑣𝑣𝑣𝑣 ≤ 𝑣𝑣𝑣𝑣d (1a) 

𝐹𝐹𝐹𝐹f(𝑣𝑣𝑣𝑣) = 𝐹𝐹𝐹𝐹0 �1 −
𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑣𝑣d
𝐿𝐿𝐿𝐿e

� �1 +
𝛽𝛽𝛽𝛽f(𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑣𝑣d)

𝑑𝑑𝑑𝑑f
�               pro 𝑣𝑣𝑣𝑣 > 𝑣𝑣𝑣𝑣d (1b) 

kde df je průměr vlákna a Le je jeho délka v matrici. Ef, τ0 a Gd odpovídají materiálovým parametrům vlákna, a to 
konkrétně modulu pružnosti, tření a lomové energie. βf je bezrozměrný koeficient vyjadřující zda se jedná 
o vlákno bez zpevnění (βf = 0), vlákno se zpevněním (βf > 0) nebo vlákno se změkčením (βf  < 0).  

F0 je síla ve vláknu spočítaná rovnicí (1a) pro limitní stav, tedy pro Ff(v=vd) s uvažováním nulové lomové 
energie Gd. Po úpravách odpovídá vztah pro sílu F0 rovnici (3).vd je limitní vytažení vlákna, po dosáhnutí 
kterého je propojení vlákna s matricí natolik poškozené, že se vlákno začne z matrice vytahovat. Aktuální 
vytažení vlákna je definované jako v. 

𝑣𝑣𝑣𝑣d =
2𝜏𝜏𝜏𝜏0𝐿𝐿𝐿𝐿e2

𝐸𝐸𝐸𝐸f𝑑𝑑𝑑𝑑f
+ �

8𝐺𝐺𝐺𝐺d𝐿𝐿𝐿𝐿e2

𝐸𝐸𝐸𝐸f𝑑𝑑𝑑𝑑f
 (2) 

𝐹𝐹𝐹𝐹0 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝐿𝐿𝐿𝐿e𝑑𝑑𝑑𝑑f𝜏𝜏𝜏𝜏0 (3) 

Vlákno, které kříží trhlinu o šířce w je v místě trhliny rozděleno na pravou Le
P a levou část Le

L. Síla z levé 
části vlákna Ff

L(vL) musí být v rovnováze se sílou z pravé části Ff
P(vP). Přitom musí platit, že součet 

vytažení vL a vP se rovná šířce trhliny w. Pro nalezení rovnováhy mezi silami byla použita Newton iterační 
metoda. 

V případě, že vlákno není kolmé na plochu trhliny a je tedy od normály kontaktní plochy odkloněno o úhel 
ϕse síla ve vláknu počítá dle [8] jako 

𝐹𝐹𝐹𝐹f(𝜙𝜙𝜙𝜙) = 𝐹𝐹𝐹𝐹f(𝜙𝜙𝜙𝜙 = 0) ⋅ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (4) 

kde f představuje koeficient redukující původní silu Ff(ϕ=0). Úhel odklonu ϕ se spočítá jako úhel, který svírá 
normála vlákna nf s normálou kontaktní plochy n. Doposud skalární veličina Ff představující sílu ve směru 
vlákna může být převedena na vektor Ff, který odpovídá síle z vlákna ve směru trhliny w. 

 

Obr. 1 Základní mechanický prvek trojrozměrného diskrétního modelu propojující částice Ja I s kontaktní 
plochou S a vzdáleností h [1]. 
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 (6) 

Správná implementace chování vlákna byla ověřena na jednoduchém příkladě jednoosého tahu s jedním 
kontaktem a vláknem kolmém na plochu trhliny. Byla provedena analýza chování samostatného vlákna, tedy 
průběhu síly ve vláknu v závislosti na otevření trhliny. Následně se zkoumal vliv vláken na odezvu celého 
modelu. Parametry vlákna pro výpočty byly převzaty z publikace [13]. 

3 VÝSLEDKY 

Tab. 1 Vstupní parametry pro analýzu chování vlákna v modelu [13]. 

lf (m) df (m) Ef (Pa) τ0 (Pa) Gd(N/m) βf (-) 

0.01 40 × 10-6 30 × 109 2 × 106 0 
5 

0 
∓ 0.01 

 
S uvažováním parametrů z Tab. 1 byly provedeny simulace a výsledné průběhy sil ve vláknu shrnuje Obr. 2. 
Při výpočtech se uvažovala nulová i nenulová lomová energie Gd. Černé křivky reprezentují nenulovou lomovou 
energii, šedé naopak nulovou. Dále se křivky rozlišují podle nastavení parametru βf. Na svislé ose je vykreslena 
síla ve vláknu, která dle rovnice (6) odpovídá normálové složce výsledného vektoru Ff. 

Dle rovnice (1a) způsobuje nenulová lomová energie při nulovém otevření trhliny nenulovou sílu ve vláknu. 
Černé křivky tedy nevychází z bodu (0,0) a proto se nepřekrývají s křivkami šedými. Z rovnice (2) vidět, že 
lomová energie Gd má také vliv na velikost limitního vytažení vd, což ovlivňuje velikost síly Ff ve vrcholu. Při 
nenulové lomové energie je tato síla ve vláknu větší, což však způsobuje náhlý pokles síly při překročení 

 

Obr. 2 Průběhy sil ve vláknu v závislosti na otevření trhliny w. 
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hodnoty vd. S přihlédnutím k rovnicím (2) a (3) popisuje chování vlákna po dosáhnutí limitního vytažení rovnice 
(1b). 

Odezva celého modelu je vykreslena na Obr. 3. Pro porovnání je vykreslena i odezva prostého betonu, tedy 
bez vyztužení vlákny. Barevné křivky odpovídají betonu vyztuženému vlákny. Všechny vlákna jsou uvažovány 
kolmo na kontaktní plochu, tedy úhel odklonu je dle rovnice (5) rovný nule. Redukce síly ve vláknu popsaná 
rovnicí (4) se tedy v tomhle jednoduchém příkladě neprojeví. Kromě vlivu počtu vláken nf na odezvu modelu se 
zkoumal také vliv nulové a nenulové lomové energie Gd. 

První část křivek, po dosažení prvního vrcholu, odpovídá elastické odezvě modelu. Kontakt mezi částicemi 
zatím nebyl porušen a proti zatížení působí jenom beton. Po dosažení prvního vrcholu vznikne trhlina 
a do odezvy modelu se zapojují vlákna. Při inicializaci trhliny je její šířka nulová, takže při nulové lomové 
energii je i síla ve vláknu Ff = 0 (tečkované čáry). Po inicializaci začne reakce vlivem vláken narůstat a křivka 
dosáhne druhého vrcholu. Ten odpovídá dosáhnutí limitního vytažení vd. 

Navýšení reakce v prvním vrcholu i skok ve vrcholu druhém je způsobem nenulovou lomovou energii Gd. 
Její vliv byl vysvětlen při analýze chování samotného vlákna. 

4 DISKUZE 

Dosažené výsledky při analýze chování vlákna plně korespondují s výsledky z publikace [13]. Obr. 2 je 
v souladu také s typickým průběhem síly ve vláknu uvedeným v publikaci [12]. Implementaci rovnic 
popisujících chování vlákna kolmého k ploše trhliny tedy můžeme pokládat za správnou. 

Dalšími simulacemi se ověřovalo zapojení vláken do odezvy celého modelu na jednoosý tah. Z Obr. 3 je 
vidět, že vlákna skutečně zvyšují tahovou pevnost betonu a na toto zvýšení má velký vliv počet vláken v modelu. 
Získané křivky popisující odezvu celého modelu se typově shodují s výsledky dosaženými v publikaci [13]. 
Odlišnosti ve velikosti reakce R jsou způsobené hlavně velikostí kontaktní plochy. V provedených výpočtech se 
uvažovala plocha kontaktu Ak = 4e-6 m2. Po dosažení druhého vrcholu reakce přímočaře klesne, zatímco 
v publikaci [13] můžeme vidět spíše schodovitý pokles. Ostrý pokles z druhého vrcholu je zapříčiněn stejnými 
délkami Le u všech vláken. Všechna vlákna mají tedy stejnou hodnotu limitního vytažení vd a skok vyvolaný 
nenulovou lomovou energii nastane pro všechna vlákna ve stejný moment. 

 

Obr. 3 Odezva modelu jednoosého tahu s jedním kontaktem. 
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Obr. 3 Odezva modelu jednoosého tahu s jedním kontaktem. 

 

   
 

 
 

Omezením momentálního stavu modelu je uvažování pouze kolmých vláken k ploše trhliny a taktéž 
simulování jediného kontaktu/trhliny. 

5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce byla implementace chování vlákna do existujícího mezo-úrovňového diskrétního modelu. 
Použité rovnice popisují chování vlákna, které je kolmé na plochu trhliny. Síla ve vláknu se pak převádí 
na vektor Ff, který odpovídá směru trhliny. Odklon vlákna zatím nebyl v simulacích uvažován. Dosažené 
výsledky jsou v souladu s očekáváními a korespondují také s již publikovanými výsledky. 

Jedním z dalších kroků ve výzkumu bude implementace natočení vláken a s tím související efekty. Dalším 
pak implementace modelu s vlákny křížícími více trhlin. 
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Abstrakt 
Výstupy z lomových zkoušek často vykazují určité odchylky od „ideálního“ stavu, jejichž důvodem mohou být 
např. experimentální chyby. Nicméně zanedbáním těchto odchylek by došlo ke zkreslení hodnot lomově-
mechanických parametrů, které se z těchto zkoušek vyhodnocují. Tento příspěvek se zabývá úpravou výstupu 
z lomové zkoušky a přibližuje úvahy, na kterých jsou tyto úpravy založeny. Vliv těchto úprav je demonstrován 
na hodnotách specifické lomové energie, která je jednou ze základních lomově-mechanických parametrů a která 
je nejvíce citlivá na tyto úpravy. Výsledky ukazují, že největší vliv na hodnoty specifické lomové energie má 
aproximace sestupné větve diagramu síla–posun, zatímco vliv ostatních úprav je víceméně marginální. 

Klíčová slova 
Lomová zkouška, lomová práce, specifická lomová energie 

Abstract 
The results of fracture tests often show certain deviations from the “ideal” state, which can be caused 
by the experimental errors etc. If these deviations were not taken into account, there would be a distortion 
of the mechanical fracture parameters. This contribution deals with the modification of the fracture test output 
and shows detailly the principles on which these modifications are based. The influence of these modifications is 
demonstrated on the evaluated values of specific fracture energy, which is the most modifications-sensitive 
mechanical fracture parameter. The results show that the approximation of the descending branch of the force 
vs. deflection diagram has the highest impact on the specific fracture energy value, while the influence of the 
other corrections is marginal. 

Keywords 
Fracture test, work of fracture, specific fracture energy 

1 ÚVOD 

Řada stavebních materiálů obsahuje množství vnitřních defektů (dutin, pórů, trhlin apod.) a nehomogenit 
(inkluze, vměstky), které mohou existovat či vzniknout v konstrukci/prvku před započetím užívání. Tyto vnitřní 
defekty vytváří singulární koncentrátory napětí, které mohou fungovat jako iniciátory, nebo naopak překážky, 
šíření trhlin, čímž ovlivňují životnost konstrukce. Návrh takových konstrukcí je typicky založen na teorii 
pružnosti a plasticity, jejíž vztahy byly odvozeny za předpokladu homogenního a izotropního kontinua a neberou 
tedy v potaz existenci těchto vnitřních defektů (koncentrátorů napětí). Oproti tomu teorie lomové mechaniky se 
snaží na základě fyzikálních principů zahrnout vliv těchto koncentrátorů napětí, čímž může např. objasnit 
empirická pravidla v normových předpisech [1]. 

Podobně jako teorie pružnosti a pevnosti, která využívá pro posouzení mechanické (Youngův modul 
pružnosti v tahu a ve smyku) a pevnostní (pevnost v tlaku, tahu, příčném tahu apod.) parametry [2], využívá 
i lomová mechanika pro posouzení lomově-mechanické parametry materiálů (lomová houževnatost, 
houževnatost, lomová energie) [3]. Existuje celá řada normalizovaných konfigurací, např. tříbodový/čtyřbodový 
ohyb, test štípání klínem, zkouška Charpyho kladivem aj., které umožňují stanovit vybrané lomově-mechanické 
parametry materiálu. Tyto jsou stanoveny na základě výsledků lomových zkoušek, zejména z naměřených 
diagramů síly F v závislosti na průhybu d nebo otevření ústí trhliny CMOD (z anglického crack mouth opening 
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displacement) [4]. Nicméně, naměřené F–d diagramy mohou od „ideálních“ diagramů, které lze dostat 
např. z numerické simulace, vykazovat určité odchylky [5]. Důvodem mohou být např. experimentální chyby 
(viz níže), nedoměření celé sestupné větve F–d digramu z důvodu časové náročnosti zkoušky nebo náhlého 
porušení vzorku (z důvodu ztráty stability při zatěžování posunem [5] – tzv. snap down [6]). Experimentální 
chyby mohou být následujícího charakteru [7], [8]: 

• neideální okrajové podmínky na podpěrách (tření, poškození vzorku u podpor), 
• hystereze tenzometrů pro měření CMOD nebo indukčních senzorů pro měření d, 
• hystereze zapisovače (elektronická nebo mechanická). 

Předmětem tohoto příspěvku je ukázat postup korekce vybraného naměřeného F–d diagramu a její vliv 
na stanovení hodnoty specifické lomové energie. Specifická lomová energie, viz Rov. (1), je definována 
jako energie potřebná k vytvoření jednotkové plochy trhliny [9]: 

𝐺𝐺𝐺𝐺F =
𝑊𝑊𝑊𝑊F

𝐴𝐴𝐴𝐴lig
 , (1) 

kde GF je specifická lomová energie v J∙m–2, Alig plocha ligamentu v m2 a WF lomová práce v N∙m, resp. N∙mm 
definovaná jako plocha pod křivkou F–d digramu, viz Rov. (2). 

𝑊𝑊𝑊𝑊F = � 𝐹𝐹𝐹𝐹d𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

0
 , (2) 

kde F je síla v N a dd infinitezimální přírůstek průhybu uprostřed rozpětí v m, resp. mm.  

2 METODOLOGIE 

Úprava diagramů probíhala v tabulkovém editoru MS Excel s využitím maker vytvořených v objektovém 
programovacím jazyku Visual Basic for Applications. Z důvodu omezeného rozsahu příspěvku nebudou 
prezentována konkrétní makra, ale pouze úvahy, na jejichž základě úpravy probíhají. 

 Surová naměřená data lze nalézt v následujících grafech. Na Obr. 1 je zobrazen diagram síly F v závislosti 
na hodnotě průhybu d (vlevo), zatímco detail vzestupné větve tohoto diagramu je zobrazen vpravo. Oproti tomu 
je na Obr. 2 zobrazen diagram síly F v závislosti na času t, který tvoří doplněk k F–d diagramu na Obr. 1. 

  

Obr. 1 Diagram síly F v závislosti na hodnotě průhybu d (vlevo); detail vzestupné větve F–d diagramu (vpravo). 

  

Obr. 2 Diagram síly F v závislosti na času t (vlevo); detail vzestupné větve F–t diagramu (vpravo). 
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Je zřejmé, že vlivem okrajových podmínek je první část vzestupné větve téměř vertikální, což 
nekoresponduje s reálnou odezvou zkušebního tělesa, a proto je třeba graf upravit. Úprava spočívá v odebrání 
bodů diagramu až do úrovně odpovídající přibližně lineárnímu tvaru F–d diagramu, viz Obr. 3 (vlevo). 

  

Obr. 3 Diagram síly F v závislosti na hodnotě průhybu d (vlevo); diagram síly F v závislosti na času t (vpravo). 

Na Obr. 3 (vlevo) je možné naleznout vodorovné skupiny bodů, které vybočují z jinak konzistentní křivky. 
Tyto body jsou způsobeny hysterezí indukčních senzorů a objevují se pouze na vzestupné větvi F–d digramu. 
Nicméně tyto body nemají žádný fyzikální význam, jsou tedy nežádoucí a je třeba je odstranit. 

Odstranění těchto bodů probíhalo za předpokladu, že tyto vybočují z přímky, která je definována body 
v blízkém okolí posuzovaného bodu xi. Parametrická rovnice přímky [10], resp. postačí pouze rovnice pro x-ové 
souřadnice bodů náležící přímce, viz Rov. (3). 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝒖𝒖𝒖𝒖𝒙𝒙𝒙𝒙 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡 , (3) 

kde xi je x-ová souřadnice i-tého bodu v mm, xi-1 je x-ová souřadnice (i−1)-tého bodu v mm, ux směrový vektor 
přímky v ose x a t je parametr, v tomto případě čas. Následuje výpočet rozdílu Δx – Rov. (4) – mezi vypočtenou 
souřadnicí bodu xi a reálnou souřadnicí odpovídající bodu �̅�𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖. 

Δ𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖. (4) 

Je-li hodnota rozdílu záporná, dojde k vymazání řádku obsahující tento bod. Tento výpočet se opakuje 
u každého bodu, přičemž je uvažována délka intervalu rovna 2 s. Výsledný detail vzestupné větve F–d diagramu 
lze nalézt na Obr. 4. 

  

Obr. 4 Detail diagramu síly F v závislosti na hodnotě průhybu d. 

Posun grafu je založen na lineární regresi naměřených hodnot síly F a průhybu d metodou nejmenších 
čtverců, viz Rov. (5) [10]. Pro lineární regresi vzestupné větve F–d diagramu je nutné zmenšit oblast, která má 
být aproximována. V tomto případě byla horní hranice oblasti omezena silou F = 0,3 kN. 

𝐴𝐴𝐴𝐴TAx = 𝐴𝐴𝐴𝐴Tb. (5) 

Výsledná aproximace přímky rovnicí je znázorněna na Obr. 5 (vlevo). Po získání rovnice přímky ve tvaru 
y = ax + b aproximující body metodou nejmenších čtverců byl graf doplněn o chybějící body a posunut 
o hodnotu Δx dle Rov. (6) do počátku, viz Obr. 5 (vpravo). 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑎𝑎

. (6) 
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𝐴𝐴𝐴𝐴TAx = 𝐴𝐴𝐴𝐴Tb. (5) 

Výsledná aproximace přímky rovnicí je znázorněna na Obr. 5 (vlevo). Po získání rovnice přímky ve tvaru 
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𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑎𝑎

. (6) 

 

   
 

 
 

  

Obr. 5 Aproximace bodů metodou nejmenších čtverců (vlevo); posunutý a doplněný graf vzestupné větve F–d 
diagramu (vpravo). 
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že ani sestupná větev se nenaměřila korektně, přičemž důvodem byla náhlá ztráta stability vyvolaná nízkou 
tuhostí zatěžovacího zařízení [5]. Nicméně tato sestupná větev je kvalitativně nepřijatelná a je třeba její úprava 
a doplnění o chybějící body. 

  

Obr. 6 Diagram síly F v závislosti na hodnotě průhybu d (vlevo); diagram síly F v závislosti na času t (vpravo). 
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

=
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖+1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖

. (7) 

  

Obr. 7 Diagram síly F v závislosti na hodnotě průhybu d (vlevo); diagram síly F v závislosti na času t (vpravo). 

Finálním krokem je doplnění sestupné větve F–d diagramu. Pro doplnění byl vybrán polynom 3. stupně 
z důvodu zahrnutí okrajových podmínek dle Rov. (8), Rov. (9), Rov. (10) a Rov. (11) vyjadřující spojitost 
ve funkčních hodnotách a v první derivaci navazujících částí F–d diagramu. 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝� = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝 , (8) 

𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘  , (9) 
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 , (11) 

kde xp, yp jsou souřadnice počátečního bodu v mm a xk, yk jsou souřadnice koncového bodu aproximace v mm. 
Výsledný F–d diagram lze nalézt na Obr. 8 (vlevo). Porovnání tohoto diagramu s experimentálně 

naměřenými diagramy z předešlé kampaně je zobrazeno na Obr. 8 (vpravo). 

  

Obr. 8 Diagram síly F v závislosti na hodnotě průhybu d (vlevo); porovnání upraveného diagramu 1_IV_BF_2 
s naměřenými diagramy z předchozí kampaně (vpravo). 

Z porovnání je zřejmé, že doplněná sestupná větev nekoresponduje s naměřenými větvemi F–d diagramů 
(ozn. Exp_1, Exp_2 a Exp_3) a chyba v případě výpočtu specifické lomové energie GF by byla na stranu 
nebezpečnou. Z tohoto důvodu je nutné neuvažovat při nahrazení sestupné větve s dalšími vybranými body, 
které jsou naměřeny po dosažení maximální síly Fmax. Je tedy nutné odebrání těchto bodů a zvolení okrajové 
podmínky tečnosti na začátku aproximace – viz Rov. (12), což je hodnota známá z experimentů na stejné sadě 
těles, kde se sestupná větev naměřila korektně. 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝� = −25. (12) 

Výsledný F–d diagram lze nalézt na Obr. 9 (vlevo) a jeho porovnání s naměřenými sestupnými větvemi F–d 
diagramů z předchozí měřící kampaně na Obr. 9 (vpravo). Z tohoto porovnání je zřejmé, že tato aproximace 
sestupné větve lépe koresponduje s již naměřenými sestupnými větvemi. 

  

Obr. 9 Diagram síly F v závislosti na hodnotě průhybu d (vlevo); porovnání upraveného diagramu 1_IV_BF_2 
s naměřenými diagramy z předchozí kampaně (vpravo). 

3 VÝSLEDKY 

V této kapitole budou prezentovány upravené F–d diagramy (Obr. 10) a stanovené hodnoty lomové práce 
a specifické lomové energie (Tab. 1) pro lomové odezvy třech zkušebních těles označených jako 1_IV_BF_i, 
kde i = 1, 2, 3. Výsledky jsou vztažené ke třem stádiím úpravy – označení „0“ (modrá barva v grafech na Obr. 
10) odpovídá původním datům bez jakékoliv úpravy (Obr. 1), označení „1“ (oranžová barva v grafech na Obr. 
10) odpovídá úpravě dle Obr. 8 a označení „2“ (zelená barva v grafech na Obr. 10) odpovídá úpravě dle Obr. 9. 
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Z průběhů F–d diagramů (Obr. 10) je zřejmé, že rozdíl mezi křivkami označenými „0“ a „1“ je zanedbatelný, 
zatímco mezi křivkami „1“ a „2“ je již tento rozdíl zřetelný. Tento rozdíl je způsoben odlišným nahrazením 
sestupné větve, kde u křivky „1“ je zcela opomenut vliv náhlé ztráty stability zatěžování, v literatuře nazývaný 
jako „snap down“ [6].  

   

Obr. 10 Diagram síly F v závislosti na hodnotě průhybu d pro zkušební tělesa (zleva) – 1_IV_BF_1, 1_IV_BF_2 
a 1_IV_BF_3. 

Úprava F–d diagramů má samozřejmě vliv na výsledné stanovení hodnot lomové práce WF a specifické 
lomové energie GF uvedené v Tab. 1, ve které E(X) reprezentuje střední hodnotu, σ(X) směrodatnou odchylku 
a CoV variační koeficient, který je definován jako podíl směrodatné odchylky střední hodnotou. Z Tab. 1 je 
zřejmé, že nejnižší hodnota variačního koeficientu je dosažena pro úpravu „2“, zatímco nejvyšší hodnoty 
variačního koeficientu je dosaženo u hodnot získaných z neupravených dat. 

Tab. 1 Hodnoty (a základní statistické vyhodnocení) lomové práce WF a specifické lomové energie GF vypočtené 
pro různé úpravy diagramů. 

 
WF (N∙mm) GF (N∙mm–1) 

0 1 2 0 1 2 
1_IV_BF_1 63,14 64,30 61,24 56,37 57,41 54,68 
1_IV_BF_2 75,77 73,99 64,50 67,66 66,06 57,59 
1_IV_BF_3 72,04 75,94 67,62 64,32 67,81 60,37 

E(X) 70,32 71,41 64,45 62,78 63,76 57,55 
σ(X) 6,49 6,24 3,19 5,80 5,57 2,85 

CoV (%) 9,23 8,73 4,94 9,23 8,73 4,94 

4 DISKUZE 

Porovnání hodnot specifické lomové energie GF, i, kde i = 1, 2, pro úpravy označené „1“ a „2“ k hodnotě 
specifické lomové energie GF, 0 vypočtené z původních dat (bez úprav) je uvedeno v Tab. 2. Je zřejmé, že úprava 
„1“ vykazuje hodnoty GF, 1 velmi blízké k hodnotě GF, 0, což znamená, že není reálný důvod pro provedení této 
úpravy. Oproti tomu hodnoty GF, 2 jsou o cca 8 % nižší než GF, 0. V práci [5] bylo dosaženo podobných výsledků, 
kdy autoři uvádějí, že katastrofický průběh zatěžování v jejich případě nadhodnocuje hodnotu specifické lomové 
energie asi o 6 %. 

Tab. 2 Porovnání relativních hodnot specifické lomové energie pro jednotlivé úpravy. 

 
GF, i /GF, 0 [–] 
1 2 

1_IV_BF_1 1,02 0,97 
1_IV_BF_2 0,98 0,85 
1_IV_BF_3 1,05 0,94 

E(X) 1,02 0,92 
σ(X) 0,04 0,06 

CoV (%) 3,83 6,69 
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5 ZÁVĚR 

Předložený příspěvek se věnoval aplikaci korekčního postupu na vyhodnocení lomové práce a z ní stanovené 
specifické lomové energie z vybraných vzorků vyrobených z jemnozrnného cementového kompozitu. Bylo 
zjištěno, že katastrofický průběh zatěžování nadhodnocuje hodnotu specifické lomové energie o cca 8 %, 
což je na stranu nebezpečnou. Rovněž bylo zjištěno, že odstranění špatně podmíněných bodů ze sestupné větve 
zatěžovacího diagramu není dostatečné pro korektní aproximaci této sestupné větve. Za tímto účelem byla 
navržena okrajová podmínka tečnosti na začátku aproximované části na hodnotu známou z korektně naměřených 
diagramů u předešlé měřící kampaně a odstranění bodů po dosažení maximálního zatížení. 

Je ovšem nutné podotknout, že v této publikaci byla řešena pouze problematika prvotní korekce výstupů 
z lomových zkoušek. Nicméně v publikacích [11], [12] uvádějí autoři metodu ke stanovení rozměrově nezávislé 
specifické lomové energie opravené o vlivy disipace energie a/nebo nedoměření F–d diagramu. Za zmínku stojí, 
že tuto metodu využívá i program StiCrack vyvinutý v rámci disertace [13], který byl dlouhé roky na FAST 
VUT v Brně využíván ke stanovení lomově-mechanických parametrů materiálů. Každopádně vstupem do tohoto 
programu musejí být data, která jsou prvotně upravena např. dle metodiky uvedené v tomto příspěvku. 

Poděkování 

Tento příspěvek vznikl za podpory Vysokého učení technické v Brně, Fakulty stavební pod projektem 
juniorského specifického výzkumu FAST-J-22-8038. 
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programu musejí být data, která jsou prvotně upravena např. dle metodiky uvedené v tomto příspěvku. 
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Abstrakt 
Článek popisuje identifikaci materiálových parametrů vzorků z alkalicky aktivovaného betonu (alkali-activated 
concrete, AAC) nominálních rozměrů 80 × 80 × 240 mm s centrálními zářezy typu: přímý, šípový s úhlem zářezu 
90° a šípový s úhlem zářezu 120° testovaných v tříbodovém ohybu. Numerický model byl vytvořen v software 
ATENA-GiD na základě poznatků získaných z experimentálního výzkumu. Lomově-mechanické parametry 
studovaného materiálu byly stanoveny pomocí inverzní analýzy využívající umělé neuronové sítě. Cílem 
předloženého článku je prezentace výsledků identifikace materiálových parametrů AAC, jejich porovnání 
s hodnotami získanými přímým vyhodnocením experimentů a sledování kritérií shody mezi křivkami získanými 
experimentálně a numerickou simulací. 

Klíčová slova 
Inverzní analýza, numerická simulace lomové zkoušky, alkalicky aktivovaný beton, přímý zářez, šípový zářez 

Abstract 
The paper describes the identification of material parameters of alkali-activated concrete specimens of nominal 
dimensions 80 × 80 × 240 mm with central notches of the type: straight-through notch, chevron notch with 90° 
notch angle and chevron notch with 120° notch angle tested in three-point bending. The numerical model was 
developed in the ATENA-GiD software. The searched parameters were determined by inverse analysis using an 
artificial neural network. The goal of this paper is to present the results of the identification of the material 
parameters of the AAC, their comparison with the values obtained by direct evaluation of the experiments and the 
observation of the criteria of agreement between the curves obtained experimentally and by numerical simulation. 

Key words 
Inverse analysis, numerical simulation of fracture test, alkali-activated concrete, straight-through notch, chevron 
notch 

1 ÚVOD 

Článek si klade za cíl představit výsledky identifikace lomově-mechanických parametrů alkalicky aktivovaného 
betonu nezávisle na typu zářezu. Znalost zmíněných parametrů je důležitá pro co nejpřesnějšího vyhodnocení míry 
spolehlivosti a životnosti konstrukcí realizovaných z kvazikřehkých materiálů. Stanovení hledaných parametrů 
bylo provedeno pomocí souboru neuronových sítí (neural network ensemble, NNE [1]) na základě výsledků 
a konfigurace experimentálních zkoušek [2]. 
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Experimentálně získané diagramy závislosti síly na průhybu byly v rámci předchozího výzkumu zpracovány 
a vyhodnoceny pomocí přímých metod dle doporučení RILEM [3]. Druhou možností, jak stanovit lomově-
mechanické parametry je inverzní analýza. V tomto případě je nemožné odvodit inverzní vztah, proto je využit 
náhradní model např. ve formě umělé neuronové sítě (artificial neural network, ANN) a v kombinaci s numerickou 
simulací dané zkoušky [4], [5] jsou získány hledané parametry studovaného materiálu. Inverzní analýzou lze získat 
stejné materiálové parametry jako přímými metodami a také další, které je obtížné získat přímým vyhodnocením 
lomových zkoušek např. pevnost v tahu. 

V článku je popsán proces identifikace lomově-mechanických parametrů pomocí inverzní analýzy založené 
na umělých neuronových sítích. Stanovené hodnoty hledaných parametrů jsou dále porovnány s hodnotami 
získanými přímým vyhodnocením experimentů. Dílčím cílem článku je zhodnotit přesnost aproximace inverzní 
funkce na základě kritérií shody mezi křivkami získanými experimentálně a numerickou simulací. 

2 NUMERICKÁ SIMULACE ZKOUŠKY TŘÍBODOVÉHO 
OHYBU 

Lomové experimenty 

Pro účely článku byly využity výsledky experimentálního programu provedeného v laboratořích VUT v Brně 
s cílem ověření vlivu typu zářezu na hodnoty lomově-mechanických parametrů alkalicky aktivovaného betonu [2]. 
V konfiguraci testu tříbodovým ohybem (3PBT) byly zkoušeny vzorky jmenovitých rozměrů B = 80 mm 
(šířka) × W = 80 mm (výška) × S = 240 mm (rozpětí podpor) lišící se typem středového zářezu. Vzorky byly 
opatřeny přímým zářezem (označení P, Obr. 1 vlevo), šípovým zářezem (označení Š) s úhlem zářezu φ = 90° 
a šípovým zářezem s úhlem zářezu φ = 120° viz Obr. 1 vpravo. 

     

Obr. 1 Porovnání plochy ligamentu přímého zářezu (vlevo) a šípového zářezu s konstantním úhlem (vpravo) [2]. 

Relativní délka trhliny u přímého zářezu je vyjádřena pomocí bezrozměrného parametru α0 = a0/W, kde W je 
výška vzorku a a0 je počáteční hloubka zářezu. V případě ostrého šípového zářezu je relativní délka trhliny 
vyjádřena dvěma parametry α0 a α1. Parametr α0 vyjadřuje polohu ostrého konce šípového zářezu ve středu průřezu, 
zatímco α1 označuje hloubku zářezu na okraji vzorku. Parametry α0 a α1 se vyjadřují jako a0/W, resp. a1/W. Zbylá 
plocha nad zářezem, která je na Obr. 1 barevně vyplněna, je tzv. plocha ligamentu Alig. Na základě měření zářezů 
experimentálních vzorků byly definovány rozměry zářezů u numerických modelů viz Tab. 1. 

Tab. 1 Rozměry zářezů a plochy ligamentů vzorků numerických modelů. 

Vzorky α0 a0 a1 Alig 
(-) (mm) (mm) (mm2) 

Přímý zářez (P) 
0,1 8 0 5760 
0,3 24 0 4480 
0,5 40 0 3200 

Šípový zářez (Š) 90° 0,3 4 44 4480 
0,5 16 56 3520 

Šípový zářez (Š) 120° 0,3 7 30 4920 
0,5 22 45 3720 
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(šířka) × W = 80 mm (výška) × S = 240 mm (rozpětí podpor) lišící se typem středového zářezu. Vzorky byly 
opatřeny přímým zářezem (označení P, Obr. 1 vlevo), šípovým zářezem (označení Š) s úhlem zářezu φ = 90° 
a šípovým zářezem s úhlem zářezu φ = 120° viz Obr. 1 vpravo. 

     

Obr. 1 Porovnání plochy ligamentu přímého zářezu (vlevo) a šípového zářezu s konstantním úhlem (vpravo) [2]. 

Relativní délka trhliny u přímého zářezu je vyjádřena pomocí bezrozměrného parametru α0 = a0/W, kde W je 
výška vzorku a a0 je počáteční hloubka zářezu. V případě ostrého šípového zářezu je relativní délka trhliny 
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Tab. 1 Rozměry zářezů a plochy ligamentů vzorků numerických modelů. 

Vzorky α0 a0 a1 Alig 
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Přímý zářez (P) 
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Numerický model 

Pro každý typ zářezu byl vytvořen deterministický 3D výpočetní model (Obr. 2) v softwaru ATENA-GiD [6]. 
Celkem bylo vytvořeno 7 modelů. Chování alkalicky aktivovaného betonu v průběhu zkoušky je popsáno 
materiálovým modelem CC3D Non Linear Cementitious 2, který se běžně využívá pro kvazikřehké materiály. 
Zmíněný materiálový model má v sobě zabudovanou funkci exponenciálního tahového změkčení dle Hordijka [7]. 

Během zkoušky je vzorek podepřen na každé straně své délky dvěma ocelovými válečky (prostě podepřený 
nosník). Podpěry jsou v modelu zjednodušeny a uvažují se jako ocelové desky z pružného izotropního materiálu 
s Youngovým modulem 210 GPa. Nosník je zatížen vlastní tíhou a konstantním přírůstkem svislého posunutí 
uprostřed rozpětí těsně nad zářezem. 

 

Obr. 2 Výpočtový MKP model s přímým zářezem α0 = 0,3 – rozpětí podpor (vlevo) a natočení kolem svislé osy 
(vpravo). 

Stanovení lomově-mechanických parametrů 

Identifikace hodnot lomově-mechanických parametrů alkalicky aktivovaného betonu s využitím inverzní analýzy 
se skládá ze dvou fází: přípravná a identifikační. Cílem bylo v rámci identifikace získat pro každý testovaný vzorek 
odpovídající kombinaci hodnot lomových parametrů, které mají dle citlivostní analýzy největší vliv na odezvu 
během testu tříbodovým ohybem – modul pružnosti EID, tahovou pevnost ft,ID a lomovou energii Gf,ID. 

V přípravné fází se nejprve pro hledané parametry sestaví stochastický model – jsou definovány statistické 
momenty a příslušná pravděpodobnostní rozdělení. Stochastický model byl vytvořen v softwaru FReET [8]. 
Hledané parametry měly shodně rovnoměrné rozdělení s rozsahem od a (minimum) po b (maximum). Simulační 
metodou LHS [9] bylo provedeno vzorkování náhodných veličin, přičemž pro každou sadu vzorků byl počet 
simulací třicet. Pro ověření dostatečné přesnosti aproximace inverzní funkce byly simulační metodou Monte Carlo 
vygenerovány náhodné realizace hledaných parametrů definovaných stochastickým modelem. Testovací soubor 
tvořilo 10 % realizací parametrů z celkového počtu realizací, tj. 3 simulace. Opakovaným výpočtem 
deterministického MKP modelu byly získány náhodné odezvy. Náhodné realizace hledaných parametrů a k nim 
příslušné náhodné odezvy vzorků byly následně použity při sestavení učící množiny, resp. testovacího souboru 
pro trénování ANN. 

Poslední krok přípravné fáze je zaměřen na tvorbu struktury ANN a její trénování. K aproximaci inverzní 
funkce byla použita u všech sad vzorků stejná struktura dopředné vícevrstvé sítě: 3 vstupy sítě = 3 parametry 
odezvy (síla Flin v lineární oblasti – síla při deformaci 0,012 mm, maximální síla Fmax – vrchol zatěžovacího 
diagramu a lomová práce W, což je celková plocha pod křivkou zatěžovacího diagramu až do deformace 0,5 mm), 
5 neuronů ve skryté vrstvě sítě s přenosovou funkcí hyperbolický tangens a 3 neurony na výstupu sítě s lineární 
přenosovou funkcí = 3 hledané parametry. Naučená ANN, která s dostatečnou přesností aproximuje inverzní 
funkci, slouží následně ve druhé identifikační fázi ke stanovení hledaných materiálových parametrů jednotlivých 
zkušebních vzorků. 

3 VÝSLEDKY 

Lomově-mechanické parametry byly získány na základě inverzní analýzy s využitím NNE, kdy na vstupu byly 
odpovídající síti předloženy příslušné parametry odezvy získané z experimentální zkoušky. Celkem byly tímto 
způsobem identifikovány parametry u 15 vzorků. Stanovené hodnoty parametrů všech vzorků jsou uvedeny 
v Tab. 2. Střední hodnoty hledaných parametrů jednotlivých sad vzorků jsou zvýrazněny tučně a variační 
koeficienty jsou uvedeny v závorkách. 
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Tab. 2 Hodnoty identifikovaných parametrů, střední hodnoty (tučně) a variační koeficienty (v závorce v %). 

Vzorky α0 
(-) 

 Modul pružnosti EID Pevnost v tahu ft,ID Lomová energie Gf,ID 

n Hodnoty  
(GPa) 

Stř. 
hodnoty 

(CoV v %) 

Hodnoty  
(MPa) 

Stř. 
hodnoty 

(CoV v %) 

Hodnoty  
(J/m2) 

Stř. 
hodnoty 

(CoV v %) 

Přímý zářez (P) 

0,1 1 54,35 53,61 
(1,95) 

4,03 3,88 
(5,66) 

227,39 226,52 
(0,55) 2 52,87 3,72 225,64 

0,3 
1 39,85 44,85 

(19,38) 

6,85 5,64 
(20,78) 

208,63 263,58 
(31,93) 2 54,88 4,51 360,47 

3 39,81 5,56 221,63 

0,5 
1 37,54 47,34 

(18,78) 

6,42 6,27 
(25,68) 

150,83 189,66 
(28,42) 2 49,59 7,80 251,21 

3 54,89 4,59 166,94 

Šípový zářez (Š) 
90° 

0,3 1 57,31 57,31 
(-) 3,61 3,61 

(-) 264,39 264,39 
(-) 

0,5 1 49,88 50,27 
(1,10) 

4,83 4,77 
(1,78) 

204,87 181,43 
(18,28) 2 50,66 4,71 157,98 

Šípový zářez (Š) 
120° 

0,3 1 53,10 52,69 
(1,11) 

4,91 4,21 
(23,71) 

334,65 271,07 
(33,17) 2 52,27 3,50 207,49 

0,5 1 55,98 52,51 
(9,35) 

4,23 4,39 
(5,15) 

191,86 208,53 
(11,31) 2 49,04 4,55 225,20 

 
V Tab. 3 jsou pomocí poměru PID,TEST porovnány identifikované hodnoty lomové energie Gf,ID s hodnotami 

lomové energie Gf získanými přímým vyhodnocením experimentů. Dále bylo sledováno kritérium shody mezi 
křivkami získanými experimentálně a numerickou simulací. Jedná se o střední absolutní procentuální chybu (1), 
kdy jsou porovnávány rozdíly mezi jednotlivými silami při konstantním přírůstku deformace: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀0,5 =  
100%
𝑛𝑛𝑛𝑛

� �
𝑀𝑀𝑀𝑀d − 𝑆𝑆𝑆𝑆d
𝑀𝑀𝑀𝑀d

�
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑑𝑑𝑑𝑑=1

, (1) 

kde n je počet porovnávajících bodů (v tomto případě 100), Ed (kN) je síla při dané deformaci získána 
experimentálně a Sd (kN) je síla při dané deformaci získána numerickou simulací. 

Tab. 3 Hodnoty identifikovaných parametrů, střední hodnoty (tučně) a variační koeficienty (v závorce v %). 

Vzorky α0 
(-) 

Lomová energie Gf Lomová energie Gf,ID PID/TEST 

(-) 

Střední absolutní 
procentuální chyba 

MAPE0,5 
Stř. hodnoty (J/m2) 

(CoV v %) 
Stř. hodnoty (J/m2) 

(CoV v %) 
Stř. hodnoty (%) 

(CoV v %) 

Přímý zářez 
(P) 

0,1 224,17 
(0,28) 

226,52 
(0,55) 1,01 130,31 

(87,92) 

0,3 267,32 
(25,92) 

263,58 
(31,93) 0,99 25,36 

(42,74) 

0,5 210,46 
(25,44) 

189,66 
(28,42) 0,90 22,76 

(67,57) 

Šípový 
zářez (Š) 

90° 

0,3 294,03 
(-) 

264,39 
(-) 0,90 49,78 

(-) 

0,5 234,10 
(26,50) 

181,43 
(18,28) 0,77 12,32 

(83,31) 

Šípový 
zářez (Š) 

120° 

0,3 266,62 
(-) 

271,07 
(33,17) 1,02 39,46 

(33,32) 

0,5 231,21 
(5,28) 

208,53 
(11,31) 0,90 21,94 

(4,93) 
 

U všech vzorků bylo provedeno grafické porovnání experimentálně a numericky získaných zatěžovacích 
diagramů, jak je patrné z Obr. 3. Numerická simulace zkoušky jednotlivých vzorků byla provedena 
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Tab. 2 Hodnoty identifikovaných parametrů, střední hodnoty (tučně) a variační koeficienty (v závorce v %). 

Vzorky α0 
(-) 

 Modul pružnosti EID Pevnost v tahu ft,ID Lomová energie Gf,ID 

n Hodnoty  
(GPa) 

Stř. 
hodnoty 

(CoV v %) 

Hodnoty  
(MPa) 

Stř. 
hodnoty 

(CoV v %) 

Hodnoty  
(J/m2) 

Stř. 
hodnoty 

(CoV v %) 

Přímý zářez (P) 

0,1 1 54,35 53,61 
(1,95) 

4,03 3,88 
(5,66) 

227,39 226,52 
(0,55) 2 52,87 3,72 225,64 

0,3 
1 39,85 44,85 

(19,38) 

6,85 5,64 
(20,78) 

208,63 263,58 
(31,93) 2 54,88 4,51 360,47 

3 39,81 5,56 221,63 

0,5 
1 37,54 47,34 

(18,78) 

6,42 6,27 
(25,68) 

150,83 189,66 
(28,42) 2 49,59 7,80 251,21 

3 54,89 4,59 166,94 

Šípový zářez (Š) 
90° 

0,3 1 57,31 57,31 
(-) 3,61 3,61 

(-) 264,39 264,39 
(-) 

0,5 1 49,88 50,27 
(1,10) 

4,83 4,77 
(1,78) 

204,87 181,43 
(18,28) 2 50,66 4,71 157,98 

Šípový zářez (Š) 
120° 

0,3 1 53,10 52,69 
(1,11) 

4,91 4,21 
(23,71) 

334,65 271,07 
(33,17) 2 52,27 3,50 207,49 

0,5 1 55,98 52,51 
(9,35) 

4,23 4,39 
(5,15) 

191,86 208,53 
(11,31) 2 49,04 4,55 225,20 

 
V Tab. 3 jsou pomocí poměru PID,TEST porovnány identifikované hodnoty lomové energie Gf,ID s hodnotami 

lomové energie Gf získanými přímým vyhodnocením experimentů. Dále bylo sledováno kritérium shody mezi 
křivkami získanými experimentálně a numerickou simulací. Jedná se o střední absolutní procentuální chybu (1), 
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀0,5 =  
100%
𝑛𝑛𝑛𝑛

� �
𝑀𝑀𝑀𝑀d − 𝑆𝑆𝑆𝑆d
𝑀𝑀𝑀𝑀d

�
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑑𝑑𝑑𝑑=1

, (1) 

kde n je počet porovnávajících bodů (v tomto případě 100), Ed (kN) je síla při dané deformaci získána 
experimentálně a Sd (kN) je síla při dané deformaci získána numerickou simulací. 

Tab. 3 Hodnoty identifikovaných parametrů, střední hodnoty (tučně) a variační koeficienty (v závorce v %). 

Vzorky α0 
(-) 

Lomová energie Gf Lomová energie Gf,ID PID/TEST 

(-) 

Střední absolutní 
procentuální chyba 

MAPE0,5 
Stř. hodnoty (J/m2) 

(CoV v %) 
Stř. hodnoty (J/m2) 

(CoV v %) 
Stř. hodnoty (%) 

(CoV v %) 

Přímý zářez 
(P) 

0,1 224,17 
(0,28) 

226,52 
(0,55) 1,01 130,31 

(87,92) 

0,3 267,32 
(25,92) 

263,58 
(31,93) 0,99 25,36 

(42,74) 

0,5 210,46 
(25,44) 

189,66 
(28,42) 0,90 22,76 

(67,57) 

Šípový 
zářez (Š) 

90° 

0,3 294,03 
(-) 

264,39 
(-) 0,90 49,78 

(-) 

0,5 234,10 
(26,50) 

181,43 
(18,28) 0,77 12,32 

(83,31) 

Šípový 
zářez (Š) 

120° 

0,3 266,62 
(-) 

271,07 
(33,17) 1,02 39,46 

(33,32) 

0,5 231,21 
(5,28) 

208,53 
(11,31) 0,90 21,94 

(4,93) 
 

U všech vzorků bylo provedeno grafické porovnání experimentálně a numericky získaných zatěžovacích 
diagramů, jak je patrné z Obr. 3. Numerická simulace zkoušky jednotlivých vzorků byla provedena 

   
 

 
 

s identifikovanými hodnotami hledaných parametrů. Dále na Obr. 3 je vykreslena pro každý vzorek absolutní 
procentuální chyba (APE, vychází z uvedeného vztahu (1)) v celém průběhu experimentálních a z numerické 
simulace získaných zatěžovacích diagramů. 

 

Obr. 3 Grafické a numerické (kritérium shody – absolutní procentuální chyba) porovnání zatěžovacích diagramů 
získaných z laboratorních zkoušek a simulací numerického modelu s identifikovanými hodnotami parametrů 

vzorků s různými typy zářezů. 

4 DISKUZE 

Identifikované hodnoty modulu pružnosti EID jsou napříč sadami vzorků poměrně konzistentní viz Tab. 2. Naopak 
hodnoty pevnosti v tahu ft,ID a lomové energie Gf,ID jsou poměrně variabilní. Lze si však povšimnout, že pro stejnou 
hodnotu relativní délky trhliny α0 = 0,3, resp. 0,5 nebyly střední hodnoty lomové energie zkoušených vzorků tolik 
ovlivněny typem použitého zářezu. 

Pomocí poměru PID,TEST byly porovnány hodnoty lomové energie Gf,ID stanovené na základě inverzní analýzy 
s hodnotami lomové energie Gf získanými přímým vyhodnocením experimentů viz Tab. 3. U vzorků s přímým 
zářezem a šípovým zářezem s úhlem zářezu φ = 120° bylo dosaženo poměrně dobré shody. Nejmenší shoda byla 
pozorována u souboru vzorků se šípovým zářezem s úhlem zářezu φ = 90° a relativním poměrem délky trhliny 
α0 = 0,5. 

Až na některé výjimky vypadají dosažené diagramy síla vs. průhyb z experimentálního výzkumu a numerické 
simulace vizuálně podobně (Obr. 3). Při numerickém ověření shody pomocí střední absolutní procentuální chyby 
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MAPE0,5 (Tab. 3) není shoda v některých případech vysoká. Z grafického průběhu absolutní procentuální chyby 
(Obr. 3) je patrné, že u všech vzorků dochází na sestupné větvi diagramů cca při deformaci 0,2 až 0,3 mm 
k prudkému nárůstu zmíněné chyby, což je způsobeno velmi nízkými hodnotami únosnosti na konci zatěžovacích 
diagramů, vůči kterým je chyba normována. 

5 ZÁVĚR 

V článku byl představen způsob stanovení hodnot tří lomově-mechanických parametrů patnácti vzorků AAC 
se třemi různými typy zářezů a třemi různými relativními délkami trhlin. Na základě výsledků experimentálních 
zkoušek byly pomocí NNE identifikovány hodnoty hledaných parametrů. Bylo provedeno porovnání dosažených 
hodnot materiálových parametrů napříč jednotlivými sadami vzorků. 

Při pohledu na průběh hodnot průměrné absolutní procentuální chyby během zatěžování, zejména pak na konci 
sestupné větve diagramů, lze u všech vzorků konstatovat možné příčiny horší shody mezi experimenty 
a numerickými simulacemi: nebylo dosaženo dostatečně přesné aproximace inverzní funkce (kontrola však 
neodhalila nějaké velké odchylky u aproximace); některé získané hodnoty hledaných parametrů spadaly mimo 
uvažovaný interval pravděpodobnostního rozdělení stochastického modelu, což může mít za následek nižší 
přesnost identifikovaných hodnot parametrů; Hordijkův model tahového změkčení má své limity a nedokáže 
v některých případech dostatečně přesně vystihnout sestupnou větev diagramu síla vs. průhyb; hlavní příčinou 
jsou pak nižší hodnoty sil v této oblasti, kde i malý rozdíl může znamenat velkou absolutní procentuální chybu. 

Do budoucna je v plánu ještě přesněji zacílit stochastický model, což by mohlo vést k přesnější aproximaci 
inverzní funkce. Druhou variantou se zdá být využití jiného modelu tahového změkčení. Místo exponenciálního 
modelu dle Hordijka by v tomto případě mohl být výhodnější bilineární model tahového změkčení. 
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VLIV STUPNĚ ASYMETRIE CYKLU NA RYCHLOST 
ŠÍŘENÍ TRHLINY VE VZORKÁCH Z NEREZOVÉ 
OCELI ZATÍŽENÝCH V TŘÍBODOVÉM OHYBU  

INFLUENCE OF STRESS RATIO ON CRACK GROWTH RATE OF 
STAINLESS-STEEL SPECIMENS IN THREE-POINT BENDING 

Tereza Juhászová*,1,2, Petr Miarka 1,2, Stanislav Seitl1,2 

*juhaszova.t@fce.vutbr.cz 
1Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České republiky, Žižkova 22, 616 00 Brno, Česká Republika 
2Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká Republika 

Abstrakt 
Nerezová ocel je materiál, který se používá v široké škále prostředích včetně konstrukčních a nosných prvků 
budov. Téměř každá inženýrská konstrukce je vystavena cyklickému zatížení, které vede k únavovému 
poškození materiálu, což by v kombinaci s diskontinuitami (mikrotrhlinami, vadami atd.), které již v každém 
materiálu existují, mohlo vést k selhání konstrukční části, nebo ještě hůře, k selhání celé stavební konstrukce. 
Pro pochopení tohoto chování byla provedena experimentální studie na nosnících z nerezové oceli v tříbodovém 
ohybu vystavených cyklickému zatížení. Celkem byly testovány tři vzorky s různými stupni asymetrie cyklu 
(R = 0,1, 0,3, 0,5) a pomocí modelování v softwarovém prostředí MKP byly vyhodnoceny materiálové konstanty 
Parisova vztahu. 
 

Klíčová slova 
Nerezová ocel, únava, tříbodový ohyb, Parisův zákon, rozkmit napětí 

Abstract 
Stainless steel is a material which is widely used in various environments, including structural, load-bearing 
components of buildings. Almost every engineering structure is exposed to cyclic loading, which results in 
fatigue damage of the material, which could, in combination with discontinuities (cracks, flaws, etc.) already 
existing in every material, lead to the failure of the structural part, or worse, to the failure of the whole civil 
structure. To understand this behaviour, the experimental study took place on stainless-steel beams in three-point 
bending exposed to cyclic loading. In total, three specimens with different stress ratios (R = 0.1, 0.3, 0.5) were 
tested and Paris’ material’s constants were evaluated using modelling in FEM software environment. 

Keywords 
Stainless steel, fatigue, three-point bending, Paris' law, stress ratio 

1 ÚVOD 

Lomová mechanika je rozvinutá disciplína v inženýrství, která studuje chování těles s trhlinou. Původ trhliny 
může mít vícero příčin, které mohou souviset se statickým nebo cyklickým zatížením. Výzkum ocelových dílů 
a strojů v oblasti strojírenství se zaměřuje především na únavovou životnost relativně malých součástí 
vystavených většinou tahovému zatížení, viz například [1],[2]. Na druhou stranu větší stavební konstrukce jsou 
vystaveny cyklickému zatížení, které může být důsledkem dopravního zatížení nebo povětrnostních podmínek 
jako je opakované rázové působení větru. Pro zvážení vlivu únavy na jejich navrhování byly zavedeny důležité 
dokumenty, jedním z nich je Eurokód 3 [3].Eurokód 3 uvádí S-N křivku, která se nadměrně používá při 
navrhování nosných konstrukcí vystavených cyklickému zatížení. Nevýhoda tohoto dokumentu spočívá v tom, 
že se uvažuje nepoškozená konstrukce, tedy bez přítomnosti trhlin. Jak je obecně známo, přítomnost 
diskontinuity vede ke změně chování součástí a způsobuje změnu polohy a koncentrace pole napětí. Zohlednění 
lomové mechaniky ve stavebním inženýrství a při navrhování konstrukcí je tedy nezbytné. K pochopení 
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únavového chování velkých stavebních konstrukcí je třeba provádět únavové zkoušky na větších prvcích, jejichž 
zatížení se blíží skutečné situaci, která nastává v nosných systémech. Tento článek proto zkoumá cyklicky 
zatěžované vzorky z nerezové oceli zatížené v tříbodovém ohybu. Zkouška simuluje nosník s jednoduchým 
silovým zatížením, což je typické zatížení například pro mostní prvky. 

Nerezová ocel se jako materiál nosného systému dostala do popředí zájmu na počátku tohoto století, a to díky 
mechanickým vlastnostem, odolnosti proti korozi a také vizuálním aspektům, viz [4],[5]. V článku byly 
zkoumány nosníky z nerezové oceli třídy AISI 304, která je široce používána v inženýrských stavbách [6]. 

K popisu únavového chování trhlin v konstrukčních prvcích byl použit Parisův zákon [7], který popisuje 
vztah mezi rychlostí růstu únavové trhliny a hodnotou součinitele intenzity napětí. Vyhodnocení bylo provedeno 
pomocí kombinace numerického modelu vytvořeného v softwaru Ansys Mechanical založeném na metodě 
konečných prvků (MKP) s provedenými únavovými experimenty. Porovnání únavového chování oceli AISI 304 
bylo studováno na plechu 20 × 50 mm a byl analyzován vliv různých rozkmitů napětí na materiálové konstanty 
a zejména na rychlost šíření trhliny. 

2 METODOLOGIE 

Parisův zákon 

Parisův zákon [7] je nástroj používaný k popisu únavového chování těles s trhlinou. Vyjadřuje závislost poměru 
změny délky trhliny da a počtu vykonaných zatěžovací cyklů dN, který se označuje jako rychlost šíření trhliny, 
na rozkmitu součinitele intenzity napětí ΔKa to rovnicí: 

da/dN =  C ΔK𝑚𝑚𝑚𝑚 , (1) 

kde m a C vyjadřují materiálové konstanty závislé na geometrii, součiniteli asymetrie cyklu R, způsobu 
zatěžování tělesa a podmínkách okolního prostředí. 

Součinitel intenzity napětí (SIF- ang. Stress intensity factor) pro otevírací mód (mód I), KI, jako veličina 
nejčastěji používána na popis únavového chování, se dá kalkulovat pomoci otevíracího napětí působícího v okolí 
trhliny jako [8]: 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 =  σ √2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 , (2) 

kde σ je otevírací napětí neboli napětí působící kolmo k rovině trhliny a r je vzdálenost od kořene trhliny v místě 
vyčíslení daného napětí. 
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Materiál AISI 304 

Vzorky, které byly vybrány k experimentálnímu testování, byly plechy o rozměrech 50 × 20 mm. Vzorky byly 
řezány z tyčí délky 2 m. Tepelné zpracování použité tyče bylo pro všechny stejné- žíhání při 1050 °C 
a následnékalení ve vodě. Chemické složení deklarované výrobcem je uvedeno v Tab. 1. 

Mechanické vlastnosti deklarovány výrobcem byly testovány v tahových zkouškách, výsledky jsou uvedeny 
v Tab.2.Tahovými zkouškami byla ověřena tahová pevnost Rm a smluvní mez kluzu Rp (odpovídající 0,2 % 
z celkového prodloužení). Rovněž bylo ověřeno celkové přetvoření odpovídající tahové pevnosti. 

Tab. 1 Chemická kompozice materiálů z materiálových listů výrobce. 
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Ni 
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Cr 
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Mo 
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A01 – PL20 0,018 0,35 1,22 0,036 0,027 8,03 18,22 0.082 0,62 0,001 0,69 0,150 

Tab.2 Mechanické parametry určené experimentálně při tahové zkoušce [9]. 

Vzorek Rm 

(MPa) 
Rp(0,2 %) 

(MPa) 
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(%) 
A01 – PL20 756,89 ± 50,49 626,15 ± 80,81 39,71 ± 1,22 
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Únavové experimenty 

 

Obr. 1 Zkušební konfigurace. 

Únavové testování proběhlo pomocí vysokofrekvenčního pulsátoru Vibrophore 250. Zkušební konfigurace je 
zobrazena na Obr.1. Jako testovací tělesa byly zvoleny vzorky s konstantním průřezem 20 × 50 mm (Š × V). 
Únavové vzorky byly podepřené v poměru rozpětí podpor S k výšce WS/W = 3. Zatížení bylo aplikováno 
uprostřed rozpětí cyklicky při různé asymetrii cyklu (R = 0,1,0,3 a 0,5). Dosáhlo se toho změnou poměru 
maximální a minimální aplikované síly v průběhu jednoho cyklu. Pro vyhodnocení zkoušky byl ke spodní hraně 
tělesa uprostřed rozpětí v bezprostřední blízkosti trhliny připevněn extenzometr, který měřil maximální 
a minimální otevření ústí trhliny pro každých 100 zatěžovacích cyklů. Tělesa s rozkmitem napětí 0,1 a 0,3 byly 
zatěžovány maximální silou Pmax = 100 kN a vzorek s rozkmitem napětí 0,5 silou Pmax = 120 kN. 

Numerické modelování 

K vyhodnocení experimentálních dat bylo nutno provést numerické modelování v programu založeném na 
principu konečných prvků, AnsysMechanical [10]. Materiálové konstanty, použité u modelování odpovídající 
nerezové ocele, byly Youngův modul E = 190 GPa a poissonův součinitel ν = 0,3. 

Modelované těleso mělo rozměry identické se zkušebním vzorkem a bylo využito symetrie jak ve směru 
rozpětí, tak ve směru tloušťky tělesa, jak je zobrazeno na Obr. 2. Zatěžování bylo modelováno dle 
experimentálního měření a zjednodušeně simulováno jako liniové, působící kolmo k rovině tělesa uprostřed 
rozpětí podpor. Trhlina byla modelována jako plocha bez okrajových podmínek napříč tělesem s rovným čelem. 
Délka trhliny byla měřena jako svislý rozměr plochya do výpočtů byla uvažována jako poměrná délka trhliny 
v poměru k svislému rozměru tělesa. Pro každou délku trhliny bylo z modelu kalkulováno otevření ústí trhliny. 
Jelikož byl rozměr destiček, na který byl přichycen extenzometr, porovnatelný s rozměry tělesa, do modelu byly 
ve spodní části přidány pomocné prvky odpovídající rozměrům destiček, 1,8 mm.  Otevření ústí trhliny, CMOD 
(ang. crackmouthopenning displacement) pro jednotlivé délky trhliny bylo měřeno na spodním okraji 
pomocných přídavných prvků a upraveno pomocí reálných výsledků experimentů. 

Pomocí modelu byl rovněž kalkulován součinitel intenzity napětí KI, s využitím rovnice (2) a přímé metody, 
u které se se zanedbáním plastické zóny v blízkosti kořene trhliny lineárně aproximuje závislost součinitele 
intenzity napětí na vzdálenosti od čela trhliny. Konstantní člen v numerickém vyjádření přímky určuje 
KI v kořenu trhliny. 

Cílem modelování bylo zjistit závislost mezi délkou trhliny a otevřením ústí trhliny, a mezi otevřením 
a součinitelem intenzity napětí. 
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Obr. 2 Numerický model z výpočetního prostředí s aplikovanými okrajovými podmínkami. 

3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Hodnoty CMOD získané z experimentů byly zpracovány pomocí numerického modelování, ze kterého byly 
určeny jejich závislosti na hodnotěKI a na délce trhliny pro každých 100 zatěžovacích cyklů. Takto byly snadno 
vypočteny všechny veličiny použité pro stanovení závislosti mezi rychlostí šíření trhliny a součinitelem intenzity 
napětí. Obr. 3 (a) ukazuje zpracovaná data v logaritmickém měřítku. Je vidět, že u všech vzorků došlo k iniciaci 
únavové trhliny po dosažení určité hodnoty součinitele intenzity napětíSIF (ang. stress intensity factor), kterou 
lze považovat za prahovou hodnotu. 

Lineární část dat uvedených na Obr. 3 (a) byla aproximována pomocí mocninné funkce. Na Obr. 3 (b) jsou 
vynesena experimentální data proložená lineárními křivkami v logaritmickém měřítku. Z mocninné aproximace 
byly vyhodnoceny materiálové konstanty C a m podle Parisova zákona, jelikož hodnota m vyjadřuje sklon křivky 
a hodnota konstanty C průsečík s osou y. Srovnání pro všechny studované případy je uvedeno v Tab.3 
v závislosti na asymetrii cyklu R. Konstanta m nevykazuje výrazný rozptyl, ale její hodnota roste 
s asymetriícykluR použitou v experimentu. Naproti tomu konstanta C klesá v závislosti na růstu hodnoty R. 
V tabulce je rovněž uvedena hodnota koeficientu determinace R2, která označuje přesnost aproximace hodnot 
lineární křivkou. 

 

 (a) 

 

(b) 

Obr. 1 Celkový set vyhodnocených dat (a) a (b)- aproximace pouze lineární časti závislosti. 
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Tab. 3 Výsledné hodnoty materiálových konstant pro jednotlivé vzorky. 

Vzorek R m 
(-) 

C 
(mm/MPam1/2) R2 

1 0,1 2,058 5,464 × 10-7 0,875 
2 0,3 2,212 1,838 × 10-7 0,913 
3 0,5 2,633 3,469 × 10-8 0,926 

V práci [11] autoři analyzovali rychlost šíření trhliny v tělesech tloušťky 10 mm vyrobených z AISI 304 od 
různých výrobců Asie a Evropa. Zde rychlosti měly v důsledku menší tloušťky vyšší sklon, m = 4 až 6. Což 
odpovídá trendu změny rychlosti pro různou tloušťku B = 5, 10, 15 a 20 mm měřenou na zkušebních tělesech 
pro excentrický tah publikovaných v [12], parametr asymetrie cyklu R = 0,1. 

4 ZÁVĚR 

V článku byl analyzován vliv součinitele asymetrie cyklu R na rychlost šíření trhliny u nosníků z nerezové oceli 
AISI 304. Celkem byly testovány tři vzorky v tříbodovém ohybu s různými součiniteli asymetrie cyklu R (0,1, 
0,3 a 0,5). Pro vyhodnocení experimentálně získaných údajů byl vytvořen numerický model v softwaru ANSYS 
Mechanical APDL. Lineární část vyhodnocených dat byla proložena křivkou vyjadřující Parisův vztah. Získané 
výsledky materiálového parametru m ukazují vyšší hodnoty rychlosti růstu trhlin při vyšším použitém parametru 
asymetrie cyklu. Rozptyl hodnot nevykazuje významný trend. Tyto výsledky lze interpretovat jako rychlejší růst 
únavové trhliny s vyšším rozkmitem napětí. Na druhé straně hodnoty konstanty Parisova zákona C vykazují 
nepřímou úměrnost k parametru asymetrie cyklu. 
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Abstrakt 
Vyhovující povrchové vlastnosti vozovek jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Danou 
problematikou se zabývá metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR: Zásady pro použití obrusných vrstev 
vozovek z hlediska protismykových vlastností z roku 2006, který se ovšem díky novým technologiím stal 
zastaralým. Z tohoto důvodu probíhá výzkum s cílem aktualizace této metodiky, který analyzuje životnost 
povrchových vlastností vozovek a vlivy mající dopad na výsledky měření textury a protismykových vlastností. 
V rámci výzkumu jsou využívány různé typy měřicích zařízení. Jedním z těchto zařízení je přenosný rám 
s automatickým pojezdem měřící texturu povrchu vyvinutý institucí CDV. Cílem tohoto článku je představit 
řešený výzkumný projekt s detailním zaměřením na vyvinutý přenosný rám. 

Klíčová slova 
Povrchové vlastnosti vozovek, makrotextura, protismykové vlastnosti, měřicí zařízení, přenosný měřicí rám 

Abstract 
Adequate road surface properties are essential to ensure road safety on roads. This issue is dealt with by the 
methodology of the Ministry of Transport: Guidelines for the usage of road wearing courses with respect to their 
anti-skid properties from 2006, which has become unactual because of new technologies. For this reason, 
research, which analyse the durability of road surface properties and various influences affecting the results of 
measuring, is being carried out with the aim of updating this methodology. Various types of measuring devices 
are used in the research. One of these devices is portable frame for measuring texture, which is developed by 
Transport Research Centre. The aim of this article is to introduce a research project with a detailed focus on 
measuring portable frame. 

Keywords 
Road surface properties, macrotexture, anti-skid properties, measuring device, portable measuring frame 

1 ÚVOD 

Aby byl zajištěn bezpečný provoz na silniční síti, je nutné pravidelně sledovat povrchové vlastnosti vozovek. 
Jedná se o parametry, které se v průběhu času mění v závislosti na použité technologii, dopravním zatížení, 
klimatických vlivech apod. Povrchové vlastnosti jsou sledovány v rámci hospodaření s vozovkami, a to na 
tzv. síťové úrovni, což je sledování silniční sítě za účelem statistického vyhodnocování, a tzv. projektové úrovni, 
což je detailní analýza stavu vozovky, která slouží jako podklad pro návrh údržby či opravy. Mezi tyto 
parametry se řadí např. protismykové vlastnosti, mikrotextura, makrotextura, podélné a příčné nerovnosti apod. 

Vzhledem k důležitosti vyhovujících povrchových vlastností vozovek, zejména protismykových vlastností, 
byl roce 2006 vydán metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR s názvem: Zásady pro použití obrusných vrstev 
vozovek z hlediska protismykových vlastností, který slouží jako podklad při navrhování obrusných vrstev 
s ohledem na životnost protismykových vlastností v závislosti na typu obrusné vrstvy a dopravním zatížení. 
Autorem této metodiky je pan Leoš Nekula ze společnosti Měření PVV [1]. 
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V průběhu posledních let došlo k vývoji nových typů obrusných vrstev a technologií údržby a opravy, což 
vedlo k tomu, že výše zmíněný metodický pokyn se stal zastaralým. Z tohoto důvodu a vzhledem k důležitosti 
dané problematiky vznikl výzkumný projekt TAČR s označením CK01000110 „Životnost protismykových 
vlastností povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase“, jehož cílem je aktualizace metodického 
pokynu, který bude popisovat vývoj protismykových vlastností v čase u obrusných vrstev a technologií, které 
jsou v současné době na komunikacích v ČR využívány, při různém dopravním zatížení. Na rozdíl od stávající 
metodiky zde nebude sledován pouze vliv dopravního zatížení, ale rovněž zde budou sledovány další parametry 
povrchu vozovky, které mohou protismykové vlastnosti vozovky ovlivnit. Na výzkumném projektu pracuje 
Centrum dopravního výzkumu společně se společností Měření PVV a Stavební fakultou VUT v Brně [2]. 

Pro sledování proměnných parametrů vozovek jsou využívány měřicí zařízení v souladu s příslušnými 
technickými normami (např. pro sledování protismykových vlastností vozovek je využíváno národní referenční 
zařízení TRT [3]). Vedle těchto standardních zařízení je využíván nový přenosný rám s automatickým pojezdem 
pro měření textury povrchu vozovky. Jedná se o prototyp vyvinutý Centrem dopravního výzkumu pro účely 
měření lokálních nerovností a textury povrchu, jehož výhodou je "statická" podstata měření, která není ovlivněna 
svislými pohyby měřicího vozidla během jízdy, což společně s nižší měřící rychlostí zajišťuje vysokou přesnost 
naměřených dat. 

Cílem tohoto článku je čtenáře seznámit s podstatou řešeného výzkumného projektu (jelikož je výzkum 
teprve v procesu, není cílem článku prezentovat konkrétní výsledky výzkumu). Dalším cílem je představení nově 
vyvinutého měřicího zařízení, které je v rámci tohoto výzkumného projektu využíváno. 

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Normy ČSN používané v ČR 

Z hlediska protismykových vlastností vozovek je hlavním předpisem norma ČSN 73 6177 Měření a hodnocení 
protismykových vlastností povrchů vozovek z roku 2015. Norma popisuje jednotlivé měřené parametry, jako je 
např. součinitel tření povrchu vozovky kyvadlem (parametr mikrotextury) – PTV, střední hloubka profilu 
(parametr makrotextury) – MPD, součinitel podélného tření – Fp, součinitel tření po ohlazení – μFAP apod. Vedle 
popisu jednotlivých parametrů se norma věnuje hodnocení vozovek na základě naměřených hodnot výše 
zmíněných parametrů [4]. 

Z hlediska bezpečnosti jsou vhodné protismykové vlastnosti zásadní. Norma ČSN 73 6177 definuje 
protismykové vlastnosti jako schopnost povrchu vozovky zatíženého dopravou zajišťovat prostřednictvím tření 
spolupůsobení mezi pohybující se pneumatikou a povrchem vozovky. Dále říká, že protismykové vlastnosti lze 
posuzovat na základě zjištění součinitele tření. Z tohoto důvodu je základním parametrem, na kterém je postaven 
stávající metodický pokyn a současný výzkumný projekt, součinitel podélného tření – Fp [1], [4]. 

Nerovnostmi povrchů vozovek se zabývá norma ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchů 
vozovek z roku 2015. Norma popisuje jednotlivé způsoby měření nerovností povrchu vozovek, mezi které patří 
např. měření pomocí latě, planografem, přesnou nivelací, profilometrem s dvouhmotovým odezvovým 
systémem, ručním profilometrem Dipstick apod. Co se týká měřených parametrů, tak pro dálnice a silnice 
I. třídy je základním parametrem mezinárodní index nerovnosti – IRI, u silnic nižších tříd se rovinatost povrchu 
měří pomocí latě. Stejně jako u ČSN 73 6177 se i tato norma zabývá hodnocením vozovek na základě 
naměřených hodnot řešených parametrů [5]. 

Metodický pokyn 

Pro návrh obrusných vrstev vozovek s ohledem na jejich protismykové vlastnosti slouží metodický pokyn z roku 
2006 představený v úvodu článku. Metodika vychází z dlouhodobého měření vybraných úseků mezi lety 1980 až 
2004, přičemž bylo sledováno 19 typů tehdy využívaných povrchů vozovek. V průběhu měření byl sledován 
vývoj součinitele podélného tření Fp na jednotlivých typech povrchu s ohledem na dopravní zatížení (intenzity 
dopravy RPDI) [1]. 

Výsledná metodika obsahuje tzv. katalogové listy pro jednotlivé typy obrusných vrstev, které se skládají ze 
tří diagramů: 

• diagram změny součinitele tření Fp v čase, 
• diagram průběhu součinitele tření Fp v závislosti na rychlosti, 
• diagram doby trvání vyhovujících protismykových vlastností v závislosti na intenzitě dopravy. 

Jelikož byl metodický pokyn vydán v roce 2006, je v současné době již zastaralý. Pokyn využívá terminologii, 
která je nyní již neaktuální (např. asfaltový beton hrubozrnný – ABH, což je směs, která je dle TP 170 nyní 
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označena jako ACO 16 [6]). Dalším problémem jsou typy povrchů, které jsou v metodice popsány. V současné 
době se používají nové technologie, které nejsou v metodice uvedeny (např. BPÚ – bezpečnostní protismyková 
úprava). Co se týká intenzit dopravy, metodika vychází ze sčítání dopravy v letech 1995 a 2000. V porovnání 
s tímto obdobím ovšem došlo k vysokému nárustu dopravního zatížení, které informacím v metodice již 
neodpovídá. 

Pro lepší představu vzhledu metodického pokynu ukazuje následující graf (Obr. 1) příklad vývoje součinitele 
podélného tření Fp v čase u povrchu typu ABH (ACO 16) pro RPDI dopravního proudu 4000 voz/24 h. 

 

Obr. 1 Změna součinitele podélného tření Fp v čase u povrchu typu ABH pro RPDI dopravního proudu 
4000 voz/24 h [1]. 

3 AKTUALIZACE METODICKÉHO POKYNU 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vznikla snaha metodický pokyn aktualizovat. V současnosti probíhá 
výzkumný projekt TAČR s označením CK01000110, jehož výsledkem bude aktualizovaná metodika. Výzkum 
byl započat v roce 2020 a bude pokračovat do konce roku 2023 [2]. 

Pro potřeby výzkumu jsou sledovány v současnosti využívané obrusné vrstvy vozovek různého stáří včetně 
technologií využívaných pro potřeby údržby a opravy vozovek. Mezi nově zařazené typy povrchů se řadí 
např. CB kryt s použitou technologií vymývaného povrchu, BPÚ – bezpečnostní protismyková úprava, 
nízkohlučné úpravy povrchu apod. 

Jelikož vývoj protismykových vlastností není ovlivněn pouze dopravním zatížením, ale roli zde hrají i další 
vlivy, jsou v rámci výzkumného projektu tyto vlivy rovněž sledovány. Z tohoto důvodu je u jednotlivých úseků 
zjišťována ohladitelnost použitého kameniva (hodnota PSV) a sledován vliv na životnost protismykových 
vlastností. Vedle parametru Fp jsou sledovány další parametry povrchu vozovek, jako je mikrotextura, 
makrotextura a podélné nerovnosti, je sledován jejich vývoj v čase a analyzován vztah mezi vývojem těchto 
parametrů a vývojem protismykových vlastností. 

Výzkumný projekt bude celkově trvat necelé 4 roky. V porovnání se současným metodickým pokynem, který 
vycházel z dat měřených více než 20 let, je tato doba velice krátká. Z tohoto důvodu bude vedle dlouhodobého 
měření v terénu prováděno i laboratorní měření součinitele tření po ohlazení μFAP dle ČSN EN 12697-49 
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení. Díky tomuto parametru 
můžeme predikovat vývoj protismykových vlastností v laboratorním prostředí [7]. 
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prováděny laboratorní měření pro predikování dalšího vývoje (viz. kapitola 3). 
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na rychlosti a v závislosti na intenzitě dopravy, bude se tedy vycházet ze struktury stávajícího metodického 
pokynu. Tyto průběhy budou vyjádřeny pro veškeré typy obrusných vrstev a technologie údržby a opravy, které 
jsou v současnosti v ČR využívané. Současně budou vhodným způsobem zakomponovány vlivy dalších 
měřených parametrů na protismykové vlastnosti, vliv ohladitelnosti kameniva, relevantní získané informace od 
správců apod. 

5 PŘENOSNÝ RÁM MĚŘÍCÍ TEXTURU POVRCHU 

Vedle standardních zařízení využívaných pro měření povrchových vlastností vozovek je pro potřeby 
výzkumného projektu využíváno nové zařízení pro měření textury povrchu vyvinuté Centrem dopravního 
výzkumu. Jedná se o přenosný rám s automatickým pojezdem sloužící k měření lokálních nerovností povrchu 
a makrotextury vyjádřené parametrem MPD a k ověřování funkčnosti měřicích vozidel. Zařízení vzniklo v rámci 
projektu TAČR s označením TP01010056 „Inovace pro dopravu“, konkrétně TP01010056/60934 „Uplatnění 
zařízení pro měření podélné nerovnosti vozovek vyjádřené parametrem IRI“ [11]. 

Zařízení umožňuje provádět měření textury povrchu na předem určeném lokálním místě při nižší rychlosti, 
než je tomu u měřicích vozidel. Měření zároveň není ovlivněno svislými pohyby, které vznikají při pohybu 
měřicího vozidla, výstupem je tedy velice přesný záznam textury povrchu. 
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Měřicí zařízení se v letošním roce účastnilo srovnávacího měření společně s dalšími zařízeními měřicími 
makrotexturu povrchu na letišti Pacov-Kámen. Výsledky měření potvrdily výše zmíněnou přesnost měření. 

Základní popis zařízení 

Měřicí zařízení je tvořeno 2m hliníkovou latí osazenou na 4 nohách. Samotný záznam je prováděn pomocí 
laserového senzoru LIMAB RoadRun 32, který vysílá laserový paprsek na povrch vozovky a následně snímá 
odražené světlo. Na základě pozice odraženého světla senzor vyhodnotí vzdálenost povrchu vozovky od senzoru. 
Automatický pojezd je zajištěn pomocí motoru, který uvádí do pohybu ozubený řemen. Samotný senzor je 
připevněn k posuvnému vozíku, který je spojen s ozubeným řemenem a umožňuje pohyb senzoru v obou 
směrech. Napájení měřicího zařízení je zajištěno pomocí baterií nebo přímým napojením do elektrické sítě [12]. 

Měření textury povrchu 

Senzor provádí měření v obou směrech na délce 2 m při rychlosti 100 mm/s. Krok měření je 0,5 mm 
s vertikálním rozlišením 0,05 mm. Vertikální rozsah zařízení je 200 až 400 mm, z tohoto důvodu je senzor 
umístěn 300 mm nad povrchem vozovky. 

Během měření je k zařízení připojen notebook se softwarem, který zaznamenává naměřená data. Výsledkem 
měření je textový soubor se záznamem výšek po jednotlivých krocích. Takto zaznamenanou texturu povrchu je 
možné graficky vykreslit pomocí volně přístupného softwaru ProVAL (Profile Viewing and Analysis Software) 
Michiganské univerzity [13]. 

Výpočet parametru MPD je prováděn dle normy ČSN EN ISO 13473-1 Popis textury vozovky pomocí 
profilů povrchu – Část 1: Určování průměrné hloubky profilu. Pro tyto potřeby je využíván volně přístupný kód 
napsaný v prostředí Matlab, který je volně přístupný na stránkách skupiny ERPUG (European Road Profile 
Users' Group). Výsledkem výpočtu jsou vypočítané jednotlivé hodnoty MSD (střední hloubka segmentu o délce 
100 mm dle výše zmíněné normy) a průměrná hodnota MPD pro stanovenou vyhodnocovací délku [9], [14]. 

 

Obr. 2 Přenosný rám s osazeným laserovým senzorem LIMAB RoadRun 32 a notebookem pro sběr dat. 
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Ověřování funkčnosti zařízení 

Pro potřeby ověřování funkčnosti měřicího zařízení před samotným měřením v terénu byla vyrobena 
tzv. ověřovací deska ze slitiny hliníku se zářezy o různých hloubkách a šířkách. Před měřením se provede 
záznam této desky a graficky se vykreslí. Tento grafický výstup se následně porovná se skutečným stavem. 

Pokud ověření prokáže funkčnost rámu jako celku (samotného senzoru i automatického pojezdu), je zaručena 
přesnost měření a je možné provést měření v terénu. 

 

Obr. 3 Nákres ověřovací desky. 

 

Obr. 4 Vyrobená ověřovací deska. 

Následující graf představuje grafický záznam ověřovací desky v softwaru ProVAL. Záznam je převýšený 
ve směru y. Na záznamu lze pozorovat nepravidelnost měření na rovném úseku ve střední části desky. Tyto 
nerovnosti způsobuje "Backround noise", který je ovšem v rozsahu deklarovaným výrobcem senzoru a v souladu 
s požadavkem normy ISO/PAS 13473-6 Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 
6: Verification of the performance of laser profilometers used for pavement texture measurements [15]. 

 

 

Obr. 5 Grafický záznam z měření ověřovací desky pomocí programu ProVAL. 
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6 ZÁVĚR 

Prvním cílem článku bylo seznámit čtenáře s výzkumným projektem, jehož cílem je aktualizace metodiky z roku 
2006. V současné době probíhají veškeré úkony, které povedou k naplnění vytyčených cílů a vydání 
aktualizovaného předpisu na konci výzkumného projektu. 

Druhým cílem bylo seznámení s novým měřicím zařízením vyvinutým Centrem dopravního výzkumu, který 
je v rámci výzkumného projektu využíván a pomůže při měření textury povrchu a následném vyhodnocování 
parametru MPD. 

Téma sledování povrchových vlastností vozovek je velice důležité, protože vyhovující povrchové vlastnosti 
vozovek nám zajišťují rychlý, pohodlný a zejména bezpečný provoz na naší silniční síti. Téma je tedy aktuální 
a je žádoucí aktualizovat příslušný metodický pokyn, aby mohl být využíván i při navrhování v současnosti 
používaných technologií. Z tohoto pohledu byl rovněž žádoucí vznik nového měřicího zařízení, který umožňuje 
měření nerovností a textury povrchu s vysokou přesností. 

Poděkování 

Tento článek byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci 
Programu DOPRAVA2020+, v rámci řešení projektu CK01000110. 
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Abstract 
Stiffness of an asphalt mixture is of paramount importance in defining how well the pavement performs and 
is primary to the analysis of traffic loading response on the roads. According to literature, a correlation between 
stiffness and other mixture properties was found, and thus it can be considerate as a fundamental criterion 
to evaluate asphalt mix performance. There are several tests for stiffness determination including direct and 
indirect tensile tests and bending tests, test performed under a sinusoidal loading or other controlled loading and 
using different types of specimens. The present paper deals with the correlation between two different 
methodologies of stiffness tests measurements – indirect tensile test on cylindrical specimen with pulse load 
form (IT–CY) and 4-point bending test with prismatic specimens (4PB–PR) measurements. A total of 
54 mixtures was manufactured and tested for the purpose of this study covering different structural pavement 
layers. 

Keywords 
Asphalt mixture, 4-point bending test, indirect tension test, stiffness modulus 

1 INTRODUCTION 

Through the years, engineers have been developing the most appropriate mechanical characterization of the 
asphalt mixtures. From which the stiffness modulus was identified as the most suitable parameter to efficiently 
represent the response of the asphalt mixtures. It is an important key in the analysis and the rational structural 
design of pavements. It provides a good representation of how well the pavement performs and a beneficial tool 
for the analysis of traffic loading response on the pavement layers [1]. 

 Different repeated loading methods were established to investigate this modulus in accordance with 
the applicable European standard EN 12697-26: Bituminous mixtures – Test methods for hot asphalt – Part 26: 
Stiffness [2]. This standard describes the determination of the stiffness of bituminous mixtures by different test 
configurations including 2-point bending test on trapezoidal or on prismatic specimens (Annex A), 3- and 
4-point bending test on prismatic specimens (Annex B), indirect tensile test on cylindrical specimens (Annex C), 
direct tension-compression test on cylindrical specimen (Annex D) and direct tensile test on cylindrical or on 
prismatic specimens (Annex E) [2]. 

Among these configurations, the indirect tensile testing has been predominant in many countries since this 
test is very simple to perform and can be carried out on laboratory specimens as well as on field-cored specimens 
[3]. On the other hand, the 4-point bending testing was more representative and more complex to analyse. Yet, it 
is good test to determine the strains and deflections of the asphalt mixture [4]. Though, this test requires a proper 
machine for dynamic modulus testing which is expensive and thus less widespread. In this case, performing 
a simple static test was a good alternative [5]. 

The present study focuses on evaluation and compare modulus testing results in indirect tensile mode 
on cylindrical specimens (IT-CY) and in 4-point bending mode on prismatic specimens (4PB-PR). The aim of 
this comparative tests was to evaluate possible correlation between these two different methodologies of stiffness 
test measurements. A total of 54 mixtures was manufactured and tested for the purpose of this study covering 
different structural pavement layers - surface course denoted here as "ACO", binder course denoted "ACL", and 
base course denoted "ACP". 
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2 DESCRIPTION OF TEST METHODS 

Indirect Tension to Cylindrical specimen (IT–CY) Test 

Non-destructive Repeatede Indirect Tension (IT-CY) test is performed according to the European Standard 
EN 12697-26 [2] – Annex C. During this test, an impulsive load with a rise-time of (124 ± 4) ms is applied 
to a cylindrical specimen with a diameter of 100 or 150 mm and a height of 40 to 70 mm. The horizontal 
deformations were measured with the purpose to achieve the 5 μm target. This displacement was measured using 
two Linear Variable Differential Transducers (LDVTs) placed opposite one another in a rigid frame clamped 
to the specimen (see Fig. 1). 

                
Fig. 1 Schematic representation of the IT-CY as described in EN standard [2]. 

The test is conducted in a controlled stress mode. Firstly, at least 10 conditioning pulses were applied in 
order to enable the equipment to adjust the load magnitude and duration to give the specified horizontal 
diametric deformation and time. Then, 5 load pulses were applied. For each load pulse, the stiffness modulus 
was calculated using the following equation 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 =  
𝐹𝐹𝐹𝐹 × (𝜈𝜈𝜈𝜈 + 0.27)

𝑧𝑧𝑧𝑧 × ℎ
 (1) 

Were Sm is the measured stiffness modulus in MPa, 𝐹𝐹𝐹𝐹 is the peak value of the applied vertical load in N, 𝑧𝑧𝑧𝑧 is the 
amplitude of the horizontal deformation in mm, ℎ is the mean thickness of the specimen in mm, and 𝜈𝜈𝜈𝜈 
is the Poisson’s ratio. 

The used Poisson's ratio (see Tab. 1) is depending on the selected temperature at which the test was 
performed. 

Tab. 1 Poisson's ratio [6]. 

Temperature (°C) Poisson’s ratio 

0 0.25 
5 0.27 
15 0.31 
27 0.38 
40 0.45 

 
Afterward, these measured stiffness moduli were adjusted to a load factor of 0.60 using the equation below 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚′ =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 × �1 − 0.322 × (log(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚) − 1.82) × (0.60 − 𝑘𝑘𝑘𝑘)� (2) 

Were where 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚′  is the stiffness modulus adjusted to a load area factor of 0.60 in MPa, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 is the measured 
stiffness modulus at a load area factor 𝑘𝑘𝑘𝑘 in MPa, and 𝑘𝑘𝑘𝑘 is the measured load area factor. 
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The measurements were repeated along two diameters, and the average of both stiffness modulus 
was calculated. 

For the present study, two testing machines from the Cooper research technology setups - the original 
Nottingham Asphalt Tester from the early 90ties and the newer Universal Testing Machine, shown in Fig. 2 and 
Fig. 3, were used. Despite the different loading system of these machines, an approximate of 10 %, calculated on 
repeated comparative stiffness results during the last 10 years, was determined. 

 

 

 

Fig. 2 The IT-CY pneumatic Cooper research technology device. 

 
 

Fig. 3 The IT-CY hydraulic Cooper research technology device. 

4-point bending on prismatic specimen (4PB–PR) test 

The 4-point bending on prismatic specimen (4PB-PR) test is performed according to the European Standard 
EN 12697-26 [2] – Annex B. Through this test, a continuous sinusoidal loading is applied to the central load 
points of a prismatic specimen (beam: 405 mm in length × 50 mm in height × 50 mm in width). While the 
vertical positions at the two end points of the specimen were fixed (see Fig. 4). 

The test is conducted under a periodic, sinusoidal and symmetrical around the zero displacement and 
constant as a function of time amplitude. During the test, the required force for the deformation of the specimen 
is measured as a function of time as well as the phase lag between the displacement signal and the force signal. 
From this, the complex modulus (E*) is calculated. 
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The complex modulus has a real (𝐸𝐸𝐸𝐸1) and an imaginary (𝐸𝐸𝐸𝐸2) part that provides important information about 
the elastic and the viscous behaviour of the linear viscoelastic behaviour of the asphalt mixture over wide range 
of temperatures and loading frequencies. 

 

Fig. 4 Schematic representation of the 4PB as described in EN 12697-26 standard: 1-applied load, 2-reaction, 
3-specimen, 4-specimen clamp, 5- deflection, 6-return to original position, and 7-free translation and rotation 

[2]. 

For the study of this research, a Cooper research technology setup, shown in Fig. 5, was used. 

 

 

 

Fig. 5 The 4PB Cooper research technology device. 

3 DESCRIPTION OF EVALUATED ASPHALT MIXTURES 

The development of this study was based on the stiffness/dynamic modulus results of selected asphalt concrete 
mixtures used for different layers: ACsurf 11, ACbin 16, ACbin 22, and ACbase 16. A total of 54 mixtures 
were produced in either the laboratory as part of different experimental studies, or in asphalt plant as part of 
regular control testing the Czech Technical University in Prague is providing to different asphalt mix producers. 

According to the Czech national annex, there are two quality mix type abbreviations: (i) "S" which is 
a premium mix with a compaction energy of 2x75 Marshall blows, and (ii) "+" which is a conventional mix with 
a compaction energy of 2 × 50 Marshall blows. All the mixtures used in this project are conventional mixtures 
and thus they are denoted with "+". The experimental design of all the mixtures were manufactured in 
accordance to the Czech technical standard CSN 73 6121:2019. 

Tab. 2 Basic description of evaluated asphalt concrete mixtures. 

Asphalt concrete Denotation 
Nominal maximum 

aggregate size (NMAS) 
(mm) 

Number of mixtures in 
the comparison 

Surface course ACO 11+ 11  4 



473

JUNIORSTAV 20233. Konstrukce a dopravní stavby   
 

 
 

The complex modulus has a real (𝐸𝐸𝐸𝐸1) and an imaginary (𝐸𝐸𝐸𝐸2) part that provides important information about 
the elastic and the viscous behaviour of the linear viscoelastic behaviour of the asphalt mixture over wide range 
of temperatures and loading frequencies. 

 

Fig. 4 Schematic representation of the 4PB as described in EN 12697-26 standard: 1-applied load, 2-reaction, 
3-specimen, 4-specimen clamp, 5- deflection, 6-return to original position, and 7-free translation and rotation 

[2]. 

For the study of this research, a Cooper research technology setup, shown in Fig. 5, was used. 

 

 

 

Fig. 5 The 4PB Cooper research technology device. 

3 DESCRIPTION OF EVALUATED ASPHALT MIXTURES 

The development of this study was based on the stiffness/dynamic modulus results of selected asphalt concrete 
mixtures used for different layers: ACsurf 11, ACbin 16, ACbin 22, and ACbase 16. A total of 54 mixtures 
were produced in either the laboratory as part of different experimental studies, or in asphalt plant as part of 
regular control testing the Czech Technical University in Prague is providing to different asphalt mix producers. 

According to the Czech national annex, there are two quality mix type abbreviations: (i) "S" which is 
a premium mix with a compaction energy of 2x75 Marshall blows, and (ii) "+" which is a conventional mix with 
a compaction energy of 2 × 50 Marshall blows. All the mixtures used in this project are conventional mixtures 
and thus they are denoted with "+". The experimental design of all the mixtures were manufactured in 
accordance to the Czech technical standard CSN 73 6121:2019. 

Tab. 2 Basic description of evaluated asphalt concrete mixtures. 

Asphalt concrete Denotation 
Nominal maximum 

aggregate size (NMAS) 
(mm) 

Number of mixtures in 
the comparison 

Surface course ACO 11+ 11  4 

   
 

 
 

Binder course ACL 16+ 16 33 
Binder course ACL 22+ 22 4 
Base course ACP 16+ 16 10 

4 TEST RESULTS 

The subjected specimens were tested under the following tests conditions: 
1. the IT-CY test was carried out at the temperatures 0 °C, 15 °C, and 27 °C (for some mixtures, the test 

was carried out at 10 °C and 40 °C as well). 
2. the 4PB-PR test was carried out at four temperatures 0 °C, 10 °C, 20 °C, and 30 °C, and eleven 

frequencies 50, 30, 20, 15, 10, 8, 5, 3, 2, 1 and 0.1 Hz at each of the temperatures.  
The following table shows the volumetric properties of all mixtures. Results are averages of several 

specimens all tested at the same conditions. All used mixtures in this project were designed to fulfil the EN 
standard of minimum and maximum values for voids content according to ČSN EN 13108-1:2018 and ČSN 73 
6121. Tab. 3 shows that all the mixtures have fulfilled these criterions. 

Tab. 3 Volumetric properties. 

Mixture 
type 

Air void content 
(%) 

Bulk density  
(kg/m3)  

Standard limitation for 
air void content (%) 

ACO 11+  3.95 % 2.635 2 % – 6 % 
ACL 16+ 6.94 % 2.373 3 % – 8 % 
ACL 22+ 4.96 % 2.404 3 % – 8 % 
ACP 16+ 6.39 % 2.362 3 % – 9 % 

 
In order to establish a correlation and a relationship between the IT-CY and 4PB-PR tests, it was essential 

in a first place to adjust the values of the stiffness/dynamic modulus at the same temperatures. For that purpose, 
a regression analysis of the 4PB-PR stiffness data to the IT-CY temperatures, i.e., to the temperatures 0 °C, 
15 °C, and 27 °C was performed using a linear model of the type: 

ST = a × T + b (3) 

where ST is the dynamic modulus at the temperature T, T is the calculated temperature, a and b are regression 
coefficients depending on the group of mixture. In Tab. 4 the regression coefficients and the coefficient 
of determination R² are given for the data at the frequency of 10 Hz. This regression analysis was done to all 
the mixtures and at all frequencies (0.10 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 30 Hz, and 50 Hz). 

 

Tab. 4 Average 4PB-PR dynamic modulus projection at 15 °C and 27 °C and regression parameters: a-the slope 
and b-the intercept of the regression line and R²-the coefficient of determination. 

Mixture 
type 

4PB-PR dynamic modulus @ 10 Hz  

0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 15 °C 27 °C      a      b             R² 
ACO 11+  20 567 14 461 8 498 4 247 11 943 5 352 -549 20181 0.9935 

ACL 16+ 23 564 19 056 12 398 6 563 15 395 8 476 -577 24045 0.9947 

ACL 22+ 21 673 16 488 10 908 5 790 13 715 7 327 -532 21699 0.9997 

ACP 16+ 24 342 19 199 13 071 7 307 15 980 9 112 -572 24565 0.9989 

Indirect Tension to Cylindrical specimen (IT-CY) results 

The IT-CY stiffness testing was performed at three temperatures: 0 °C, 15 °C, and 27 °C. These temperatures 
are being used for decades in the Czech Republic since they represent its common annual weather conditions. 
The stiffness testing at the temperature of 15 °C is considerate the most important one according to the Czech 
pavement design manual TP 170. 
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Tab. 5 Average measured stiffness modules in MPa of IT-CY test. 

Mixture 
type 

Stiffness modulus [MPa] Thermal  
susceptibility 0 °C 15 °C 27 °C 

ACO 11+  17 536 10 183 4 388 4.00 

ACL 16+ 22 449 12 415 5 851 3.84 

ACL 22+ 18 300 11 538 6 404 2.86 

ACP 16+ 22 881 13 947 6 508 3.52 

 
Tab. 5 shows the average of the stiffness modulus of all measurements at the same conditions and road layer 

as well as the thermal susceptibility. Graphical evaluation and comparison of these results are shown at the 
Fig. 6. Of course, a more detailed breakdown of the determined values would be more appropriate especially if 
the tested mixtures contained paving grade bitumen and modified binders. For this paper all mixtures in one mix 
category were understood as one data set. 

It is shown that ACO 11+ (mixture of the surface layer) has exhibited the worsen results with a lowest 
stiffness modulus value at all temperatures and the highest value of the thermal susceptibility. Such result can be 
expected since these mixtures contain less contents of coarse aggregates, their binder content is higher and 
usually softer binders can be used compared to ACL or ACP mixtures. Thus, this mixture type is disclosed as 
a stiff and sensitive to temperature change mixture. Both mixtures with the same nominal maximum aggregate 
size (NMAS) of 16 mm, i.e., ACL 16+ and ACP 16+ have showed similar stiffness modulus values at all 
temperatures. This result was predicted since both mixtures have the same recipe meaning very similar aggregate 
size distribution curve, bituminous binder content, and air void content. However, an increase in the NMAS has 
led to a decrease in the stiffness modulus at all temperatures. 

 

Fig. 6 Stiffness modulus of AC mixtures. 

4-point bending on prismatic specimen (4PB-PR) results 

As mentioned earlier, the 4PB-PR stiffness testing was performed at four temperatures: 0 °C, 10 °C, 20 °C, and 
30 °C and at eleven frequency 50, 30, 20, 15, 10, 8, 5, 3, 2, 1 and 0.1 Hz for each temperature. From the resulted 
values of the complex dynamic modulus, isothermal curves were plotted and then shifted by means of the 
principle of time-temperature superposition till these curves merge into one smooth function. This function is 
called the master curve. 

The master curves of all mixtures are portrayed in the Fig. 7. All these master curves were constructed using 
20 °C as a reference temperature to which all the isothermal curves were shifted to. Due to the restriction on the 
length of this paper, the shifting function including the theory behind the time-temperature superpisition 
principle and explanation will not be included in this paper. Yet, this can be found in an extended version. 

Similarly, to the results of the stiffness modulus, the dynamic modulus of the mixtures ACO 11+ showed 
the lowest values throughout the range of frequencies and temperatures. In the range of high frequencies (low 
temperatures), the dynamic modulus values of the mixtures ACL 22+ have displayed lower values comparing 
to the mixtures ACL 16+. Which was confirmed by the stiffness modulus. However, at the range of low 
frequencies (high temperatures), the coarser mixture indicated higher complex dynamic modulus values. 
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On the other hand, even though the stiffness of the binder and base layer mixtures with the same NMAS 
was similar, the dynamic modulus of these latter was not. Nevertheless, they were both analogous. 

 
Fig. 7 Master curves of the AC mixtures. 

Comparison of both test results 

Some European countries have set some requirements for stiffness performance test such as in Hungary, where 
the stiffness modulus was tested at 20 °C for IT-CY and at 20 °C and 8 Hz for 4PB-PR [7] and in France, where 
the stiffness modulus was reported at 15 °C and 10 Hz for 4PB-PR [8]. Throughout the analysis, previous data, 
research and the comparison of the IT-CY and 4PB-PR stiffness modulus results, the frequency of 10 Hz 
was chosen as a frequency of reference for the purpose of comparison. 

For better investigation of the correlation between both tests, the identity function (x = y), representing 
the ideal case namely when both stiffnesses are equal, was portrayed. In addition, the regression analysis of the 
plotted data using a linear model was represented. 

 
Fig. 8 Comparison of stiffness for all AC mixtures at 0 °C (the dotted line is the regression analysis of all 

the mixtures and the red line is the identity function). 

 
Fig. 9. Comparison of stiffness for all AC mixtures at 15 °C (the dotted line is the regression analysis of all 

the mixtures and the red line is the identity function). 
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Fig. 10 Comparison of stiffness for all AC mixtures at 27 °C (the dotted line is the regression analysis of all 

the mixtures and the red line is the identity function). 

The comparison of both tests for all the selected mixtures of this study was represented in Fig. 8, Fig. 9, 
and Fig. 10. It was shown that the higher the temperature is the better the correlation between the stiffness 
modulus and the complex modulus along the regression analysis and the identity function. Yet, the slope values 
of all regression curves are more or less equal. Therefore, in the following, the temperature of reference of 
comparison will be 27 °C. The coefficient of determination of all the figures is low (< 0.5). This can be due to 
the variation of the mixtures – NMAS and composition. 

5 CONCLUSION 

The paper summarized some of the results of stiffness modulus derived from the IT-CY and 4PB-PR test 
methods. 

For both tests, the comparison of the stiffness values, have shown the presence of a relationship between 
the data and the temperature. The correlation between the determined values is high, especially for the lower 
temperatures, so with certain caution and focusing only on this data set, the IT-CY values can be estimate from 
the 4PB values and otherwise. The increase in the temperature engendered a decrease in the value of R² and 
a divergence between the regression slope and the identity function, so higher the test temperature is, the harder 
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Abstrakt  
Předmětem článku je analýza aktuálního českého vozového parku, ověření, zda jsou normové rozměry 
parkovacích stání odpovídající nejběžněji prodávaným, a tudíž nejvíce zastoupeným osobním vozidlům 
a průzkum, jak se rozměry vozidel a stání měnily v průběhu posledních čtyřiceti let. Práce vychází z rešerše, která 
byla provedena na českých předchozích i nyní platných normách. 

Klíčová slova 
Rozměry vozidel, parkovací stání, český vozový park, městské prostředí 

Abstract 
The subject of this paper is an analysis of the current Czech car fleet, a check whether the standard dimensions of 
parking spaces are adequate for the most sold and therefore most represented standard vehicles, and an 
investigation of how vehicle and parking dimensions have changed over the last forty years. The work is based on 
research that was carried out on Czech previous and currently valid standards. 

Keywords 
Dimensions of cars, parking spaces, Czech car fleet, urban environment 

1 ÚVOD  

V současné době je ve městském prostředí kladen důraz nejen na dostatečný počet odstavných a parkovacích stání, 
ale i na zachování a obnovu zeleně [1]. Vzhledem ke zvyšujícím se letním teplotám jsou centra měst vystavena 
nadměrnému horku a zeleň přispívá k ochlazování rozpálených ulic zastíněním ploch komunikací [2]. Z tohoto 
důvodu nastává potřeba využít zpevněné parkovací a odstavné plochy co nejúčelněji s maximální možnou 
kapacitou a nezatěžovat životní prostředí více než je nutné [3]. 

Návrh parkovacích ploch by měl být v souladu s normou ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních 
vozidel. Vzhledem k vývoji osobních vozidel je důležité ověřovat změny, kterými se vyvíjí a aktualizovat normové 
parametry rozměrů parkovacích stání. 

Článek navazuje na diplomové práce Optimalizace návrhových prvků ČSN 73 6056 [4] a Optimalizace 
parkovacích stání pro autobusy a nákladní vozidla [5]. 

Současný stav poznání 

V normě pro odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 z roku 1987 byly navrženy šířkové 
rozměry kolmých parkovacích stání podle tehdejších rozměrů vozidel, která se kategorizovala dle typu vozidla na 
O1 „malé a střední automobily“ se šířkou vozidla 1,65 m a délkou 4,25 m a na O2 „velké osobní automobily, 
karavany“ se šířkou vozidla 1,80 m – 2,10 m a délkou 5,00 m, na 2,25 m nebo 2,40 m v závislosti na dané kategorii 
vozidla [6]. V roce 2011 byla provedena revize zmíněné normy a šířkové rozměry parkovacích a odstavných stání 
pro osobní automobily byly změněny na 2,50 m, neboť se v průběhu času pozměnil vozový park [7]. 

S nynějšími rozměry osobních automobilů, které se běžně pohybují v rozmezí od 1,60 m do 1,90 m pro šířkové 
rozměry a od 3,50 m do 4,90 m pro délkové rozměry (např. Škoda Citigo má rozměry 1,64 m × 3,56 m, Škoda 
Octavia 1,81 m × 4,67 m, Škoda Superb 1,85 m × 4,87 m, což jsou zástupci běžně se vyskytujících vozidel 
z kategorie malé, střední a velké osobní automobily [8]) nastává otázka, zda normové hodnoty neupravit tak, aby 
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odpovídaly aktuálnímu vozovému parku a eventuálně znovu rozdělit osobní vozidla do více kategorií, pro něž by 
od určité plochy parkoviště byla určena procentuální část konkrétních stání tak, aby byly plochy vyhrazené pro 
odstavování a parkování vozidel využity v nejvyšší možné míře. 

Cíl práce 

Cílem projektu je zanalyzovat aktuální český vozový park s důrazem na procentuální zastoupení různých typů 
osobních vozidel, ověřit, zda jsou normové rozměry parkovacích a odstavných stání odpovídající nejběžněji se 
vyskytujícím vozidlům v České republice, vytvořit možný podklad pro revizi normy ČSN 73 6056 Odstavné 
a parkovací plochy silničních vozidel z roku 2011 a aktualizovat její údaje. 

2 METODOLOGIE 

Článek se zabývá analýzou a zhodnocením normových rozměrů odstavných a parkovacích stání a jejich porovnání 
s rozměry osobních vozidel nejběžněji využívaných v České republice. Nejdříve bylo nutné vybrat a vyhledat 
veškeré dostupné informační zdroje týkající se dané problematiky. Poté byla provedena rešerše současných 
platných norem a předpisů. V další části byly analyzovány z výše zmíněných norem jednotlivé části návrhových 
parametrů potřebné pro návrh parkovacích a odstavných stání. V poslední části byly navrženy možné úpravy 
a optimalizace, které mohou vést ke zlepšení parkovacích poměrů ve vybraných oblastech, a to nejen z hlediska 
bezpečnosti, komfortu a plynulosti silničního provozu, ale i účelnému využívání zpevněných parkovacích ploch. 

3 VÝSLEDKY 

Tato kapitola prezentuje poznatky získané studiem předešlých i současně platné normy ČSN 73 6056 Odstavné 
a parkovací plochy silničních vozidel a nabízí náhled na proměnu českého vozového parku v průběhu posledních 
čtyřiceti let. 

Z norem byly vybrány parametry týkající se pouze skupin zastupujících osobní vozidla a zároveň bylo 
uvažováno s řazením parkování pouze podélným a kolmým z důvodu větší přehlednosti článku. 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (1987) 

V Tab. 1 lze spatřit orientační normové rozměry osobních vozidel typických pro dobu vzniku normy, v Tab. 2 
tomu odpovídající rozměry parkovacích stání. Obr. 1 doplňuje Tab. 2 a vysvětluje uvažované rozměry "a" a "b". 
Tehdejší norma rovněž zohledňovala nejmenší vzdálenosti od vozidla (Tab. 3). 

Tab. 1 Třídění a orientační rozměry vozidel skupiny 1 [6]. 

Podskupina Druh Šířka (m) Délka (m) Výška (m) 

O1 Malé a střední automobily 1,65 4,25 1,50 

O2 Velké osobní automobily,  
karavany 

1,80 
2,10 

5,00 
5,00 

1,90 
- 

  
Obr. 1 Rozměry stání podle Tab. 2, vlevo podélné řazení, vpravo kolmé řazení [6]. 



479

JUNIORSTAV 20233. Konstrukce a dopravní stavby   
 

 
 

odpovídaly aktuálnímu vozovému parku a eventuálně znovu rozdělit osobní vozidla do více kategorií, pro něž by 
od určité plochy parkoviště byla určena procentuální část konkrétních stání tak, aby byly plochy vyhrazené pro 
odstavování a parkování vozidel využity v nejvyšší možné míře. 

Cíl práce 

Cílem projektu je zanalyzovat aktuální český vozový park s důrazem na procentuální zastoupení různých typů 
osobních vozidel, ověřit, zda jsou normové rozměry parkovacích a odstavných stání odpovídající nejběžněji se 
vyskytujícím vozidlům v České republice, vytvořit možný podklad pro revizi normy ČSN 73 6056 Odstavné 
a parkovací plochy silničních vozidel z roku 2011 a aktualizovat její údaje. 

2 METODOLOGIE 

Článek se zabývá analýzou a zhodnocením normových rozměrů odstavných a parkovacích stání a jejich porovnání 
s rozměry osobních vozidel nejběžněji využívaných v České republice. Nejdříve bylo nutné vybrat a vyhledat 
veškeré dostupné informační zdroje týkající se dané problematiky. Poté byla provedena rešerše současných 
platných norem a předpisů. V další části byly analyzovány z výše zmíněných norem jednotlivé části návrhových 
parametrů potřebné pro návrh parkovacích a odstavných stání. V poslední části byly navrženy možné úpravy 
a optimalizace, které mohou vést ke zlepšení parkovacích poměrů ve vybraných oblastech, a to nejen z hlediska 
bezpečnosti, komfortu a plynulosti silničního provozu, ale i účelnému využívání zpevněných parkovacích ploch. 

3 VÝSLEDKY 

Tato kapitola prezentuje poznatky získané studiem předešlých i současně platné normy ČSN 73 6056 Odstavné 
a parkovací plochy silničních vozidel a nabízí náhled na proměnu českého vozového parku v průběhu posledních 
čtyřiceti let. 

Z norem byly vybrány parametry týkající se pouze skupin zastupujících osobní vozidla a zároveň bylo 
uvažováno s řazením parkování pouze podélným a kolmým z důvodu větší přehlednosti článku. 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (1987) 

V Tab. 1 lze spatřit orientační normové rozměry osobních vozidel typických pro dobu vzniku normy, v Tab. 2 
tomu odpovídající rozměry parkovacích stání. Obr. 1 doplňuje Tab. 2 a vysvětluje uvažované rozměry "a" a "b". 
Tehdejší norma rovněž zohledňovala nejmenší vzdálenosti od vozidla (Tab. 3). 

Tab. 1 Třídění a orientační rozměry vozidel skupiny 1 [6]. 

Podskupina Druh Šířka (m) Délka (m) Výška (m) 

O1 Malé a střední automobily 1,65 4,25 1,50 

O2 Velké osobní automobily,  
karavany 

1,80 
2,10 

5,00 
5,00 

1,90 
- 

  
Obr. 1 Rozměry stání podle Tab. 2, vlevo podélné řazení, vpravo kolmé řazení [6]. 

   
 

 
 

Tab. 2 Velikost stání a šířky komunikací mezi stáními [6]. 

Řazení Podskupina Rozměr stání [m] 
a                 b1 Šířka komunikace (m) 

Podélné O1 2,00 5,50 - O2 2,20 6,50 

Kolmé 
O1 

2,25 4,50 6,0 
4,5* 

2,40 4,50 5,50 
4,5* 

O2 2,40 5,30 6,00 
  4,5* 

* Tyto hodnoty platí při zajíždění vozidel na stání couváním nebo jízdou vpřed 
s jedním nadjetím. Používají se u odstavných a parkovacích ploch s malou intenzitou 
provozu. 

 

Tab. 3 Nejmenší vzdálenost od vozidla [6]. 

Označení Vzdálenost Pro vozidla délky [m] 
do 4,25 (O1) 4,25 - 5 (O2) 

A mezi pevnou překážkou a bokem vozidla na straně řidiče; 
mezi vozidly vedle sebe 0,60     0,70 

B 
mezi hranicí plochy a vozidlem; mezi pevnou překážkou a 

bokem vozidla na opačné straně řidiče; mezi pevnou 
překážkou a bokem vozidla při šikmém řazení 

0,25     0,25 

C mezi čelem vozidla a pevnou překážkou; mezi dvěma vozidly 
za sebou 0,50     0,60 

D mezi koncem vozidla a pevnou překážkou 0,50     0,50 
E mezi dvěma vozidly při podélném řazení 1,00     1,50 

 
Typickým zástupcem osobních vozidel v době vzniku dané normy je Škoda 120 (Obr. 2). Prodalo se jí přes 

milion kusů a její rozměry jsou šířka 1595 mm a délka 4160 mm [8]. 

 

Obr. 2 Škoda 120. Vyráběná v letech 1976–1983 [8]. 

ČSN 73 6056 ZMĚNA Z1 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (2001) 

V roce 2001 byla vydána změna Z1 k platné normě ČSN 73 6056 z roku 1987. Ve změně došlo k rozdělení skupiny 
karavany na malé a velké (Tab. 4). Rozměry byly upraveny pouze pro karavany [9]. 
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Tab. 4 Třídění a orientační rozměry vozidel skupiny 1 [9]. 

Podskupina Druh Šířka (m) Délka (m) Výška (m) 

O1 Malé a střední osobní automobily 1,65 4,25 1,50 

O2 
Střední a velké osobní automobily  1,80 5,00 1,90 

Karavany: malé 2,30 5,00 2,80 
Karavany: velké 2,30 7,30 3,00 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (2011) 

V roce 2011 byla vydána nová verze normy ČSN 73 6056 téměř po 25 letech. V rámci této normy došlo ke sloučení 
osobních vozidel do jedné skupiny a vytvoření nové kategorie Lehká užitková vozidla, do kterých byly zařazeny 
i karavany. Vlastní sekce pro karavany byla zrušena [7]. 

Tab. 5 nabízí náhled na normové orientační rozměry vozidel typických pro dobu vzniku normy, Tab. 7 a Tab. 8 
tomu odpovídající rozměry parkovacích stání. Tabulky jsou rozšířeny o Obr. 4. a Obr. 5, které vysvětlují 
uvažované rozměry v tabulkách. Norma zohledňuje i nejmenší odstupy vozidla od pevné překážky a odstupy mezi 
vozidly (Tab. 6), čímž navazuje na předchozí normu (Tab. 3). Obr. 3 vysvětluje uvažované rozměry v Tab. 6. 

Tab. 5 Třídění a orientační rozměry vozidel [7]. 

Druhy vozidel Šířka bez zpětných zrcátek (m) Délka (m) Výška (m) 

Osobní 1,75 4,75 1,80 
Lehké užitkové (dodávka) 2,00 6,00 2,80 

 

Tab. 6 Nejmenší odstupy vozidla od pevné překážky a odstupy mezi vozidly [7]. 

Označení Vzdálenost Kategorie vozidel 
Osobní   Lehké užitkové 

A mezi pevnou překážkou a bokem vozidla na straně řidiče; mezi 
vozidly vedle sebe 0,75       0,75 

B mezi pevnou překážkou a bokem vozidla na opačné straně 
řidiče 0,40       0,40 

C mezi čelem vozidla a pevnou překážkou 0,25       0,25 
D mezi koncem vozidla a pevnou překážkou 0,25       0,50 
E mezi dvěma vozidly při podélném řazení 1,00       1,00 
F mezi dvěma vozidly za sebou 0,50       1,00 

 

Obr. 3 Rozměry stání podle Tab. 6 [7]. 
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C mezi čelem vozidla a pevnou překážkou 0,25       0,25 
D mezi koncem vozidla a pevnou překážkou 0,25       0,50 
E mezi dvěma vozidly při podélném řazení 1,00       1,00 
F mezi dvěma vozidly za sebou 0,50       1,00 

 

Obr. 3 Rozměry stání podle Tab. 6 [7]. 

   
 

 
 

Tab. 7 Rozměry parkovacích stání při podélném řazení [7]. 

Řazení Skupina vozidel Způsob parkování Rozměr stání [m] 
a             b               b2  

Šířka jízdního 
pruhu/pásu (m) 

Podélné 
Osobní Jízda vpřed 2,00       6,75        7,75 3,25 

Couvání 2,00       5,75        6,75 3,75 

Lehké užitkové Jízda vpřed 2,25       8,25        9,00 3,50 
Couvání 2,25       7,50        8,00 3,75 

 

Obr. 4 Rozměry stání podle Tab. 7 [7]. 

 
Tab. 8 Rozměry parkovacích stání při kolmém řazení [7]. 

Řazení Skupina vozidel Rozměr stání (m) 
a                 b  

Šířka j. pruhu/pásu – 
jízda vpřed (m) 

Šířka j. pruhu/pásu – 
couvání (m) 

Kolmé 

Osobní 
2,50         5,00 6,00 4,75 
2,65         5,00 5,75 4,25 
2,80         5,00 4,25 3,75 

Lehké užitkové 
2,75         6,50 7,75 6,25 
2,90         6,50 7,00 6,00 
3,10         6,50 5,50 5,50 

 

Obr. 5 Rozměry stání podle Tab. 8 [7]. 

Typickým zástupcem osobních vozidel v době vzniku dané normy je Škoda Octavia I (Obr. 6). Prodalo se jí téměř 
milion kusů a její rozměry jsou šířka 1731 mm a délka 4511 mm [8]. 
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Obr. 6 Škoda Octavia I. Vyráběná v letech 1996–2010 [8]. 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) v platném znění 

I v normě pro projektování místních komunikací jsou uvedeny rozměry parkovacích pruhů nebo pásů (Tab. 9). 
Tyto rozměry mohou být ve stísněných poměrech sníženy na hodnotu nižší, než udává norma ČSN 73 6056 [10].  

Tab. 9 Skladební prvky místních komunikací [10]. 

Název Šířka (m) Použití Poznámka 

Parkovací a zastavovací 
pruh 

2,25 
2,00 

ve stísněných poměrech 1,80 

Na sběrných a obslužných 
komunikacích 

Platí jen při 
podélném stání. 

Parkovací pás 4,50–5,00 
Na obslužných komunikacích 

(v odůvodněných případech i na 
sběrných komunikacích) 

Šikmá a kolmá 
stání podle ČSN 

73 6056 

Aktuální zastoupení registrovaných vozidel 

Již několik let dosahují v průměru osobní automobily stáří v České republice nad 14 let [11], z čehož se dá 
předpokládat výhledová obměna vozového parku. Proto byla v rámci Specifického juniorského výzkumu FAST-
J-22-8055 zpracována analýza nově vyrobených a registrovaných vozidel v České republice za rok 2019 a 2021. 
V době zpracování článku nebyla pro rok 2022 zatím kompletní data. Podle statistik dopravy [11] bylo vybráno 
100 modelů nově vyrobených a registrovaných vozidel v České republice pro roky 2019 a 2021 a k nim byly 
přiřazeny rozměry jejich délky a šířky bez zrcátek [12]. Z těchto dat byl vypočítán vážený průměr a 85% percentil 
rozměrů (Tab. 10 a Tab. 11). 

Tab. 10 Rozměry vozidel registrovaných v roce 2019. 

 Šířka (mm) Délka (mm) 

Vážený průměr 1796 4367 
85% percentil 1848 4670 

 

Tab. 11 Rozměry vozidel registrovaných v roce 2021. 

 Šířka (mm) Délka (mm) 

Vážený průměr 1805 4369 
85% percentil 1865 4755 
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4 DISKUZE 

Z provedené rešerše vyplývá, že v průběhu posledních čtyřiceti let se osobní automobily neustále zvětšují. Můžou 
za to zejména požadavky na deformační zóny a tuhost vozidel. Zatímco v roce 1987 uvažovala norma se šířkou 
osobního vozidla 1,65 m, což je o 5 cm více, než tehdejší nejčastější vozidlo Škoda 120, norma v roce 2011 uvažuje 
se šířkou osobního vozidla 1,75 m, což je pouze o 2 cm více, než tehdejší typické vozidlo Škoda 
Octavia I (Tab. 12). Nyní, podle váženého průměru vozidel registrovaných v roce 2021 je šířka vozidel 1,80 m, 
což je o 5 cm více než uvažuje současně platná norma. Dále je také nutné upozornit na to, že rozptyl kategorií 
vozidel je v současné době rozmanitý, stejně tak jejich šířky. Přestože norma v roce 2011 sloučila osobní vozidla 
do jedné kategorie, nyní vyvstává potřeba tuto kategorii opět rozdělit na více podskupin. Na jedné straně se 
objevují vozidla SUV, díky kterým se šířky vozidel zvětšují, na straně druhé jsou zde (například pro rozvoz jídel) 
miniautomobily, pro která jsou normové rozměry parkovacích stání naddimenzovaná, a tím vznikají nevyužité 
plochy. 

Vzhledem k rozdílnému vozovému parku by bylo vhodné odstupňovat i velikosti parkovacích stání s ohledem 
na procentuální zastoupení různých kategorií vozidel. Není ovšem zřejmé, která vozidla by se měla privilegovat 
a umisťovat blíže vchodům. Pokud se u vchodů budou navrhovat parkovací stání o větších rozměrech, nebude 
zajištěno, že na nich nebudou parkovat řidiči menších vozidel, nehledě na to, že řidiči jsou neznalí ohledně 
reálných rozměrů svých vozidel. 

Srovnání verzí ČSN 73 6056 z roku 1987, 2001 a 2011 

Tab. 12 Srovnání rozměrů vozidel první skupiny. 

Rok vydání Druh vozidla Šířka (m) Délka (m) Výška (m) 

1987 Malé a střední automobily 1,65 4,25 1,50 
Velké osobní automobily 1,80 5,00 1,90 

2001 Malé a střední osobní automobily 1,65 4,25 1,50 
Střední a velké osobní automobily  1,80 5,00 1,90 

2011 Osobní 1,75 4,75 1,80 
 
Další přístup, který je vhodné zohlednit je doba využití (krátkodobost vs. dlouhodobost) parkovacího stání 

s ohledem na jejich rozměry. Pro krátkodobé parkovací stání by měl být zajištěn větší komfort zajíždění, a to 
velikostí parkovacího stání a šířkou příjezdové komunikace než pro stání dlouhodobé. Například na letištích, 
bývají vozidla odstavená i několik dnů, zatímco na stání u supermarketů s potravinami vozidlo stojí v řádech 
desítek minut, jedná se tedy o vysokou obrátkovost. 

5 ZÁVĚR 

Z rešerše vyplynulo, že rozměr osobních vozidel v současně platné normě udává velikost o 5 cm menší, než pro 
jaká vozidla byla provedena registrace v roce 2021. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba nejen zaktualizovat normové 
rozměry parkovacích stání, ale také rozdělit vozidla do nových kategorií. 

Jelikož pro dlouhodobá stání není potřeba zajistit tak velký komfort než pro stání krátkodobá, další výzkum by 
se měl věnovat určení rozměrů parkovacích stání v závislosti na délce trvání využití parkovacích stání. 

Navazující výzkum by se měl věnovat průzkumu norem nám kulturně blízkých zemí a zjištění, jakých principů 
se zde užívá při určování normových rozměrů parkovacích sání. 

Poděkování  

Výzkum byl zpracován za finanční podpory VUT ze Specifického juniorského výzkumu FAST-J-22-8055. 
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VYUŽITÍ HRUBOZRNNÉHO KAMENIVA 
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Petr Veselý*,1 

*Petr.Vesely5@vut.cz 
1Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Abstrakt 
Práce se zabývá porovnáním vlastností asfaltových směsí obsahujících hrubozrnná kameniva s vlastnostmi 
asfaltových směsí s nejhrubším kamenivem běžně používaným v asfaltových směsích v České republice. Se 
stoupajícím nedostatkem kameniva v Evropě se zvyšuje i jeho cena a přechod k využívání hrubozrnných 
kameniv v asfaltových směsích se zdá jako dalším logickým krokem. Před tím, než se začnou hrubší frakce 
kameniv v silničním stavebnictví používat, je potřeba zajistit kvalitu směsí a ověření hodnot výsledků základních 
zkoušek asfaltových směsí. Pro tento účel byly provedeny zkoušky, kterými jsou určení kritické teploty 
zkouškou nízkoteplotních vlastností s rovnoměrným řízeným poklesem teploty (TSRST), vyhodnocení modulu 
tuhosti a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím. 

Klíčová slova 
Asfaltová směs, silniční asfalt, nízkoteplotní vlastnosti, modul tuhosti, vyjeté koleje 

Abstract 
The paper deals with comparing the properties of asphalt mixtures with very coarse aggregates to the regularly 
used coarse aggregate asphalt mixtures in the Czech Republic. With rising shortage of aggregates in Europe, its 
price rises with it and transition to using more very coarse aggregates in asphalt mixtures seems like next logical 
step in the right direction. Before we can start to use coarse aggregates, we must make sure that the quality 
of mixtures and results of the basic tests for asphalt mixtures are adequate to today's standards. For this purpose, 
we have made tests such as the thermal stress restrained specimen test to set critical temperature of asphalt 
mixture, determination of stiffness modulus and the determination of resistance against permanent deformations. 

Key words 
Asphalt mixtures, bitumen, low temperature properties, stiffness modulus, rut 

1 ÚVOD 

Cílem práce je zjistit, zda při použití hrubozrnných kameniv dojde ke změně vlastností finálních asfaltových 
směsí při porovnání s běžně používanými asfaltovými směsmi. Pokud nedojde ke značnému zhoršení vlastností 
směsí při použití hrubších frakcí kameniv, bylo by možné tyto frakce použít pro výrobu asfaltových směsí do 
podkladní vrstvy. 

Důvodem tohoto výzkumu je nedostatek a s tím i související stoupající cena kameniv nejčastěji používaných 
frakcí v asfaltových směsích, a zároveň stoupající cena ropy, která se přímo promítá na cenu asfaltu jakožto 
sekundárního produktu ropy. Při použití hrubozrnnějších frakcí kameniv do asfaltových směsí je možné snížit 
obsah nedostatkových frakcí ve směsi a zároveň, díky menšímu měrnému povrchu zrn kameniva ve směsi, snížit 
obsah asfaltu ve směsi oproti dnes běžně používaným směsím. 

K porovnání došlo za použití dnes nejhrubozrnnější asfaltové směsi ACP22 s nově vyvíjenou ACP32 za 
použití dvou různých pojiv, jimiž jsou běžný silniční asfalt a poté dnes stále více využívaný polymerem 
modifikovaný asfalt. 

Příspěvek poskytuje stručný popis použitých metod a materiálů. Zároveň zohledňuje relevantní práce 
provedené na podobné téma a požadavky norem v jiných zemích, kde už například různé asfaltové směsi s velmi 
hrubým kamenivem dnes používané jsou. 

V práci jsou porovnány výsledky zkoušek asfaltových směsí jako například zkouška kritické teploty 
s označením TSRST, vyhodnocení modulu tuhosti a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím. Za cíl si tedy 
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práce dává poukázat na to, že využití hrubozrnných kameniv do asfaltových směsí nemusí ihned znamenat 
zhoršení kvality výsledného produktu, pokud se držíme správného postupu při navrhování asfaltové směsi. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Při snaze stavět dlouhodobě udržitelné, ekonomicky přívětivé a kvalitní vozovky je jedním z očividných řešení 
začít používat levnější materiály. Jedním z nich je použití hrubozrnných kameniv do podkladních vrstev 
asfaltových souvrství. Nejhrubší směsí používanou do podkladních vrstev je dnes směs ACP22, což je asfaltový 
beton pro podkladní vrstvy se zrnitostí kameniva do 22 mm. Zároveň použití hrubších frakcí kameniv je 
nerozlučné se sníženým obsahem použitého asfaltu ve směsi, neboť směs s většími zrny má menší měrný 
povrch, který je potřeba obalit pojivem. V některých zemích se již hrubozrnné směsi používají, avšak 
nenahrazují nedostatkové frakce kameniv nýbrž jen zapracovávají frakce s velikostí zrn do 32 mm do směsi. 
Například rakouská AC32H1, AC32H2, AC32T1, německá AC32 či švýcarské směsi ACT32 a ACF32 [1], [2], 
[3], [4]. 

Cena kameniva nejčastěji používaných frakcí 8/11 mm nebo 4/8 mm vysoce převyšuje cenu v asfaltových 
směsích stále nevyužívané frakce 16/32 mm, a to v některých případech i dvojnásobně. Cena všech frakcí 
kameniv stoupla meziročně až o 25 %, především vlivem stoupajících cen energií, nafty, ale i například války na 
Ukrajině. Energetická krize není bohužel jediným faktorem, který přispívá k nátlaku využívat hrubozrnnější 
kameniva, ale je to také fakt, že se v České republice od roku 1989 neotevřel žádný kamenolom. Kamenolomů 
za posledních 30 let navzdory tomu bylo u nás zavřeno již několik a ve stále fungujících lomech rychle docházejí 
zásoby kvalitního kameniva. Už nyní se v optimistických případech očekává nárůst cen kameniva na stavební 
sezónu 2023 o 13 % oproti předchozímu roku [5]. 

Cena asfaltu se oproti tomu od září 2020 do května 2022 zvedla o více než 120 % a i když od tohoto období 
cena již neroste, stavební průmysl na toto nebyl připraven a je tedy důležité optimalizovat využití asfaltu a udržet 
ekonomičnost stavby vozovek u nás [6]. 

Pro to, aby bylo možné používat hrubších zrn kameniv jako je například velikost zrna 32 mm, je potřeba 
předem zajistit kvalitu při návrhu směsí. 

3 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY 

K porovnání vlastností asfaltových směsí vyrobených s hrubozrnným kamenivem s běžně využívanými směsmi 
bylo zapotřebí provést zkoušky, jejichž postup provedení je popsán v následující části textu. Jedná se o nejčastěji 
používané zkoušky pro určení těchto vlastností, kterými jsou vyhodnocení modulu tuhosti, nízkoteplotních 
vlastností díky výsledné kritické teplotě a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím. Tyto zkoušky nejsou 
normou vyžadovány jako kontrolní zkoušky. Hlavním faktorem, proč se v praxi tyto zkoušky nepoužívají, je 
cena potřebného příslušenství a časová náročnost provedení těchto zkoušek. 

Stanovení odolnosti proti trvalým deformacím dle ČSN EN 12697-22+A1 

Podstata této zkoušky spočívá v měření hloubky vyjeté koleje kolem za stálé teploty v malém zkušebním 
zařízení na vzduchu, v tomto případě 50 °C. Deska z asfaltové směsi o rozměrech 260 × 320 × 60 mm je pevně 
upevněna do ocelové formy, a poté natemperována na zkušební teplotu. Temperování před zahájením zkoušky 
musí trvat nejméně 4 hodiny. Poté se deska i s ocelovou formou vloží do předem natemperované zkušební 
komory, je na ni umístěna folie pro ochranu zatěžovacího kola a na toto kolo je umístěno závaží, které simuluje 
tíhu jedné nápravy těžkého nákladního vozidla. Takto připravená deska se nyní nechá pojíždět zatíženým kolem 
a po 10 000 pojezdových cyklech (1 cyklus = pojezd tam a zpět) je zkouška ukončena. Výsledkem této zkoušky 
je WTSair, což je přírůstek hloubky vyjeté koleje vyjádřený v mm a PRDair, což je průměrná poměrná hloubka 
vyjeté koleje po 10 000 cyklech vyjádřená v % [7]. 

Modul tuhosti dle ČSN EN 12697–26 

K vyhodnocení této zkoušky bylo využito metody dvoubodového ohybu s harmonickým sinusovým zatížením na 
jednostranně vetknutém trapezoidu. Pro zkoušku je využito zařízení, které vyvozuje sinusový dynamický pohyb 
na vrcholu zkušebního tělesa. Rychlost zatěžování se pohybuje ve frekvencích mezi 1 Hz do 30 Hz. Celý průběh 
zatěžování probíhá uvnitř temperační komory, aby byly zajištěny konstantní podmínky a modul tuhosti byl při 
zkoušení neměnný. Zkušební teplota v temperační komoře se mění v závislosti na zkoušce a předem 
stanovených okrajových podmínkách. Tato teplota byla stanovena na 15 °C. Výsledný modul tuhosti se mění 
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s frekvencí zatěžování a teplotou vzorku asfaltové směsi. Při vyhodnocení je k účelu porovnání jednotlivých 
výsledků stanovena základní zkušební frekvence 10 Hz a teplota 15 °C [8]. 

Zkouška TSRST dle ČSN EN 12697-46 

Jedná se o zkušební metodu používanou pro získání kritické teploty asfaltové směsi. Zkouška se provádí 
v nízkoteplotní komoře (Cyklon -40). Zkušební trámec o rozměrech 200 × 50 × 50 mm je pevně upnutý do 
přístroje a postupným snižováním teploty dochází ke vzniku napětí z důvodu pevného upevnění a tím 
neumožnění jeho zkracování. V testovací komoře je uloženo "slepé" těleso, které má otvor pro teploměr, aby 
bylo možné měřit teplotu jak uvnitř komory, tak i v testovacím vzorku. Napětí se zvyšuje do té doby, dokud 
nedojde k porušení tělesa z důvodu vzniklé osové síly. Výsledkem této zkoušky je teplota, při které dojde 
k porušení tělesa trhlinou a odpovídající tahové napětí. Tato teplota se nazývá kritická teplota a je vyjádřena ve 
°C [9]. 
 

4 POUŽITÉ MATERIÁLY 

V této práci byly vyrobeny asfaltové směsi pro podkladní vrstvy ACP 22 a ACP 32. Kamenivo bylo odebráno 
z kamenolomu Jakubčovice s výjimkou vápencové moučky, která byla odebrána z kamenolomu Mokrá. Jedná se 
o jeden z největších kamenolomů na Moravě, kde se těží moravská droba. V této práci byly využity následující 
frakce kameniv 0/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm, 11/16 mm, 16/22 mm a 16/32 mm. Jako pojivo pro výrobu směsí byl 
využit silniční asfalt 50/70 a polymerem modifikovaný asfalt PMB 25/55-65 od výrobce OMV. 

Návrh směsí proběhl v laboratoři postupnou výrobou Marshallových těles s různým obsahem asfaltu 
a úpravou křivky zrnitosti. Nejdůležitějším faktorem pro asfaltovou směs je zastoupení jednotlivých frakcí, její 
čára zrnitosti (viz Obr. 1), mezerovitost (viz Tab. 1), a obsah asfaltu (viz Tab. 1). Srovnání čar zrnitosti 
srovnávaných směsí je uvedeno na Obr. 1. 

 

Tab. 1 Specifikace směsí. 

Směs Mezerovitost  
v % 

Obsah 
asfaltu 

v % 
ACP 22 5,1 4,4 
ACP 32 5,8 4,2 

 
 

 

 

Obr. 1 Čára zrnitosti. 
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Obr. 2 Porovnání trvalých deformací. 

 

5 VÝSLEDKY 

Odolnost proti trvalým deformacím 

Odolnost proti trvalým deformacím byla vyhodnocena hloubkou vyjeté koleje po pojezdu zatíženým kolem za 
teploty 50 °C a 10 000 zatěžovacími cykly (Obr. 2 a Tab. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na Obr. 2 je vidět, že u asfaltových směsí s využitím hrubozrnného kameniva je mírně větší výsledná hloubka 
vyjeté koleje, což může být způsobeno vyšší mezerovitostí, a také hrubými zrny kameniva, která se při hutnění 
neposkládala do směsi a vytvořila malé kaverny, které ale byly při prvních několika pojezdech srovnány 
a přírůstek hloubky vyjeté koleje v druhé polovině zatěžovacího cyklu (5 000 až 10 000) razantně klesl, což je 
znázorněno výslednou hodnotou WTSair. Výsledná hloubka vyjeté koleje ale přesto ukazuje na fakt, že změna 
byla pouze přibližně 10 % a nemá na finální funkci asfaltové směsi vliv. 

Modul tuhosti dvoubodovým ohybem 

Druhou prováděnou zkouškou bylo určení modulu tuhosti za ohybu dynamickým zatěžováním. Výsledný modul 
tuhosti byl určen při teplotě 15 °C a frekvenci zatěžování 10 Hz (Obr. 4). Změna modulu tuhosti podle frekvence 
zatěžování je znázorněna na Obr. 3. 

 

Tab. 2 Výsledné hodnoty trvalých deformací. 

Směs WTSair 
v mm/103 

cyklů 

PRDair 

ACP22 0,022 1,96 
ACP32 0,018 2,3 

ACP22 PMB 0,018 1,84 
ACP32 PMB 0,008 1,98 
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Obr. 3b Modul tuhosti při frekvenci 10 Hz. Obr. 3a Modul tuhosti při různých frekvencích. 

Obr. 4b Kritická teplota směsi dle testu TSRST. Obr. 4a Průběh napětí v asfaltové směsi při zkoušce TSRST. 

 

Z Obr. 3a je zřetelné, že průběhy výsledného modulu tuhosti jsou téměř identické mezi jednotlivými směsmi, 
při použití směsi s maximální velikostí zrna 32 mm se výsledný modul od referenční směsi ACP22 liší 
maximálně do 10 %. U směsi se silničním asfaltem 50/70 modul tuhosti pro směs ACP32 vychází dokonce 
mírně vyšší, jak je vidět na Obr. 3b. 

Nízkoteplotní vlastnosti zkouškou TSRST 

Zkouškou nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí pomocí TSRST je vyhodnocena kritická teplota 
při porušení společně s maximálním tahovým napětím, při kterém došlo k porušení tělesa. Výsledná kritická 
teplota byla vyhodnocena jako průměr dvou měření, avšak u těles s modifikovaným pojivem 25/55-65 nedošlo 
k porušení tělesa křehkým lomem, pouze k přerozdělení tahového napětí. Proto byl jejich průběh vyřazen ze 
znázornění v Obr. 4a. Výsledné hodnoty kritických teplot jsou znázorněny v Obr. 4b. 
 

 

Průběh napětí a výsledná kritická teplota mezi testovanými tělesy s hrubší frakcí kameniva a běžnou směsí 
ACP22 se opět liší v hodnotách do 2 °C, a proto se dá usoudit, že tyto směsi jsou vhodné pro použití do 
podkladních vrstev, stejně jako směs ACP22. 

6 ZÁVĚR 

Z provedených zkoušek je znatelné, že směs s hrubozrnným kamenivem velikosti zrn do 32 mm má vlastnosti 
přirovnatelné ke směsi ACP22 za současného splnění cíle snížení obsahu asfaltu o 0,2 % a využití hrubších 
neboli levnějších frakcí kameniva. Výsledky zkoušek na určení modulu tuhosti, trvalých deformací se neliší od 
referenčních směsí o více jak 10 % a lze tedy směs ACP32 považovat za velmi kvalitní. 

Pro využití těchto směsí v praxi a jejich zařazení do českých standardů je však požadován podrobnější 
výzkum, například s využitím jiných druhů kameniva. Dalším krokem výzkumu by také mohlo být úplné či 
alespoň částečné vyloučení frakcí kameniv 4/8 mm a 8/11 mm neboť to jsou nejdražší frakce u nás a s výjimkou 
asfaltu nejvíce ovlivňují finální cenu produktu. 
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Také stále častěji a ve větším množství používaná recyklace asfaltových směsí by měla být zahrnuta do 
následujícího výzkumu, neboť hrubozrnné R-materiály nemají v dnešním silničním stavitelství vysoký poměr 
využití, což by bylo možné docílit hrubozrnnou podkladní vrstvou. 

Se stoupající cenou asfaltu a kameniv nedostatkových frakcí lze očekávat, že se tato směs brzy objeví 
v českých předpisech a toto je pouze jeden z prvních výzkumů na obdobné téma potřebný pro její zařazení. 

Poděkování 

Příspěvek byl zpracován za podpory projektu Technologické agentury ČR č. CK03000169 s názvem "Vývoj 
konstrukčních vrstev vozovek s optimalizovanou zrnitostí". 
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Také stále častěji a ve větším množství používaná recyklace asfaltových směsí by měla být zahrnuta do 
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Abstrakt 
Cílem tohoto příspěvku je přiblížit zahraniční přístup k asfaltovým směsím s vysokým obsahem R-materiálu 
a polymerem modifikovaným pojivem, případně speciálním polymerem modifikovaným pojivem označovaným 
jako "PMB RC". PMB pojiva typu RC jsou vhodná pro použití právě ve směsích s vysokým obsah R-materiálu. 
V zemích jako je Německo nebo Rakousko se tato pojiva již používají. Každá z těchto zemí má však odlišný 
přístup k použití těchto pojiv v asfaltových směsích s vysokým podílem R-materiálu. V České republice se 
asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu, a právě polymerem modifikovaným pojivem teprve začínají 
používat. 

Klíčová slova 
R-materiál, PMB, PMB RC, Rakousko, Německo, Česká republika, předpisy 

Abstract 
The aim of this paper is to present the foreign approach to asphalt mixtures with high RAP content and polymer 
modified binder or special polymer modified binder referred to as "PMB RC". PMB binders of the RC type are 
suitable for use specifically in high RAP mixtures. In countries such as Germany or Austria these binders are 
already in use. However, each of these countries has a different approach to the use of these binders in asphalt 
mixtures with high RAP content. In the Czech Republic, asphalt mixes with a high RAP content and PMB 
binders are just beginning to be used. 

Key words 
RAP, PMB, PMB RC, Germany, Austria, Czech Republic, regulations 

1 ÚVOD 

Silnice jsou důležitou součástí moderního života, kterou většina lidí považuje za samozřejmost. Potřebujeme 
je k našemu každodennímu fungování ve společnosti, k cestě do práce, do obchodu, nebo za zábavou. Veškeré 
zboží se přepravuje částečně, nebo dokonce výhradně po silnicích. 

Evropská silniční síť se vyvíjela po staletí, přičemž převážná většina byla vybudována v posledních 
100 letech. Správa silničního majetku tedy postupně přechází od výstavby nových silnic k rekonstrukcím 
a údržbě těch stávajících, což vede k zásadní změně v přístupu k využívání potřebných zdrojů. Stejně tak se 
klade stále větší důraz na ochranu životního prostředí a redukci skleníkových plynů. Problematika využití 
R-materiálu při rekonstrukci stávajících, dosluhujících silnic se tedy v posledních deseti letech dostává výrazně 
do popředí. V současnosti recyklacím nahrávají také právě probíhající finanční krize. Využitím recyklovatelných 
materiálů bude v menší míře ovlivněna celková cena asfaltové směsi, která je závislá na nepředvídatelném 
cenovém vývoji asfaltového pojiva (viz Obr. 1) [1]. 



492

JUNIORSTAV 2023 3. Structures and Transport Engineering   
 

 
 

 
Obr. 1 Vývoj ceny asfaltového pojiva od roku 1995 [2]. 

Dle údajů Evropské asociace pro asfaltové vozovky (EAPA) tvoří evropskou silniční síť více než 90 % 
netuhých (asfaltových) vozovek. V roce 2017 tato organizace provedla odhad roční produkce asfaltové směsi 
v Evropě, jehož výsledkem bylo 296,7 milionů tun. Pro srovnání roční produkce asfaltových směsí v USA za rok 
2017 byla cca 344 milionů tun. V České republice se ročně vyprodukuje průměrně 7 milionů tun asfaltové směsi 
[3]. 

V Evropě bylo doposud použito pro výstavbu silniční infrastruktury odhadem až 950 miliard tun asfaltových 
směsí, které mohou být různým způsobem recyklovány. Rovněž podle odhadů EAPA je v Evropě ročně 
k dispozici okolo 45 milionů tun znovuzískaných asfaltových směsí, určených k recyklaci v podobě R-materiálu. 
Toto roční disponibilní množství se v Evropě za posledních 10 let téměř nezměnilo. Nicméně jeho použité 
množství do za horka vyráběných asfaltových směsí vzrostlo téměř o jednu třetinu. Rozdíly ve využití 
R-materiálu do za horka vyráběných směsí jsou mezi jednotlivými státy Evropské unie výrazné. Pohybují se 
mezi 10 % až 100 %. Je však nutné si uvědomit, že využití R-materiálu ze 100 % neznamená, že veškerá roční 
produkce asfaltových směsí v dané zemi bude tvořena pouze zpracováním R-materiálu [3]. 

Použití vysokého procenta R-materiálu v asfaltových směsích vyrobených za horka je jednou z alternativ 
udržitelné výstavby v oboru silničního stavitelství.  Je však nutno ošetřit negativní vlastnosti R-materiálu spojené 
s procesem stárnutí a degradace asfaltového pojiva v něm obsaženém. Proces stárnutí asfaltového pojiva 
lze rozdělit do dvou samostatných fází. Fáze krátkodobého stárnutí, ke kterému dochází během procesu výstavby 
vlivem působení vysokých teplot při výrobě a pokládce asfaltové směsi a fáze dlouhodobého stárnutí, ke které 
dochází během životnosti asfaltové vozovky. Dlouhodobé stárnutí je ovlivněno především působením 
klimatických vlivů, jako jsou například dešťové srážky či působení UV záření. 

Jedním z hlavních problémů asfaltových směsí obsahujících nijak neošetřený R-materiál je, že se zvyšujícím 
se procentuálním podílem R-materiálu jsou výsledné asfaltové směsi náchylnější k tvorbě únavových 
a mrazových trhlin. Pojivo v zestárlé směsi je vlivem degradace tvrdší, asfaltová směs je tedy tužší a dosahuje 
vyšších modulů tuhosti. Tyto tuhé směsi následně nezvládají roznos napětí od dopravního zatížení a kolabují. 
Stejně tak dochází ke kolapsu zestárlého pojiva v zimních měsících, kdy teplota klesá pod bod mrazu. To se na 
vozovce projeví výskytem smršťovacích a mrazových trhlin [4]. 

Využití polymerem modifikovaných asfaltových pojiv, popřípadě speciálních pojiv typu RC, ve směsích 
s vyšším obsahem R-materiálu může napomoci ke zvýšení odolnosti proti vzniku trhlin. Polymerem 
modifikovaná pojiva jsou mnohem více elastická a lépe tak odolávají napětí od zatížení způsobeného silniční 
dopravou. Kromě toho polymerem modifikovaná asfaltová pojiva jsou méně náchylná k degradaci spojené 
s procesem stárnutí, a to ať už krátkodobému, nebo dlouhodobému. Mohou tedy výrazně prodloužit životnost 
konstrukce vozovky [5]. 

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Jak již bylo naznačeno v úvodní kapitole, Česká republika v oblasti přidávání R-materiálu do hutněných 
asfaltových směsí v současné době zaostává za většinou západních zemí Evropy. 

V současné době lze vysledovat především mezi investory značnou nedůvěru k využití R-materiálu v za 
horka vyráběných asfaltových směsích. Jejich pochyby pravděpodobně souvisí s obavou o homogenitu a kvalitu 
R-materiálu, který dle jejich názorů může zkrátit trvanlivost asfaltových směsí a snížit tak celkovou životnost 
dopravních konstrukcí, zejména při jeho vyšším dávkování [6]. 
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Obr. 1 Vývoj ceny asfaltového pojiva od roku 1995 [2]. 
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Stávající české předpisy týkající se R-materiálu 

V České republice se problematikou použití R-materiálu do za horka vyráběných asfaltových směsí zabývají 
čtyři normy.  Jedná se o ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – část 8: R-materiál [7], 
ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí [8], ČSN 73 6120 Stavba vozovek – 
Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody [9] a ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové 
vrstvy – Provádění a kontrola shody [10]. 

Evropský předpis ČSN EN 13108-8 [7] obecně informuje o náležitostech, které musí R-materiál splňovat. 
Na základě tohoto předpisu se R-materiál musí popisovat jako U RA d/D, kde U je maximální velikost slepence 
asfaltové směsi z R-materiálu a d/D je zrnitost kameniva. Pro R-materiál platí, že d je vždy rovno 0. Dále 
je zapotřebí uvádět druh pojiva vyskytující se v R-materiálu. V případě, že zásoba R-materiálu obsahuje 
převážně silniční asfalt, může se R-materiál použít do asfaltové směsi pouze tehdy, splní-li podmínky stanovené 
tímto předpisem [7]. 

Tento evropský předpis stanovující obecné podmínky pro nakládání s R-materiálem si mohou jednotlivé státy 
Evropské unie dále vlastním předpisem upravit. Je však možné znění této normy pouze zpřísnit. Pro Českou 
republiku tuto normu doplňuje ČSN  73 6141 [8]. 

Norma ČSN 73 6141 [8] podrobně stanovuje požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí. Tato 
norma nedovoluje použití R-materiálu z „horší“ vrstvy do vrstvy „lepší“. Například R-materiál z ložní vrstvy 
se nesmí použít do vrstvy obrusné, může se však dávkovat do směsí pro ložní a podkladní vrstvy. Důvodem 
je snaha zamezit dávkování méně kvalitního, případně rozdrceného kameniva do kvalitních asfaltových směsí. 

Dle této normy je dovoleno do nově vyráběných asfaltových směsí přidávat pouze R-materiál, který splňuje 
parametry vyhlášky č. 130/2019 Sb. [11]. Na základě této vyhlášky se R-materiál získaný ze znovuzískané 
asfaltové směsi zařazuje do 4 jakostních tříd (ZAS – T1 až ZAS – T4). Toto zařazení probíhá na základě obsahu 
nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Toto rozdělení do jakostních tříd a rozsah 
stanovených kongenerů PAU jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab. 1 Jakostní třídy pro znovuzískanou asfaltovou směs [11]. 

Celkové obsahy parametrů Jednotka Jakostní třída 
ZAS - 1  ZAS - 2 ZAS - 3 ZAS - 4 

∑ PAU 16 (EPA) mg/kg sušiny ≤12 12-25 25-300 >300 
 
Na základě normy ČSN 73 6141 [8] se do asfaltových směsí smí použít R-materiál zatříděný do skupiny 

ZAS – T1 a ZAS – T2. R-materiál získaný ze znovuzískané asfaltové směsi zařazené do jakostní třídy ZAS – T3 
je možno přidávat na obalovně do asfaltové směsi pouze tehdy, splní-li výsledná asfaltová směs požadavky 
pro jakostní třídu ZAS – T2. Materiál zařazený do skupiny ZAS – T4 se dle vyhlášky 130-2019 Sb. nepovažuje 
za stavební materiál, ale za nebezpečný odpad a musí s ním být patřičně naloženo [6]. 

Normy ČSN 73 6120 [9] a ČSN 73 6121 [10] dále upřesňují typ a maximální množné množství, ve kterém 
se R-materiál smí do patřičné směsi přidávat. 

Směsi s PMB pojivy a R-materiálem 

Podíl používaných polymerem modifikovaných asfaltových pojiv v dopravním stavitelství se neustále zvyšuje 
[12]. Z procentuálního zastoupení polymerem modifikovaných asfaltů při výrobě asfaltových směsí se Česká 
republika v rámci Evropy drží spolu s Německem na předních příčkách. V roce 2016 činil podíl polymerem 
modifikovaných asfaltů na českém trhu 28 %, přičemž v porovnání s předchozími lety došlo k téměř třetinovému 
nárustu. Z dat uvedených v [12], [13] je patrné, že trhy s polymerem modifikovanými asfalty se nejvíce rozvíjí 
právě ve střední a východní Evropě. Na základě těchto informací lze předpovídat zvýšení množství R-materiálu 
stmeleného právě polymerem modifikovanými asfaltovými pojivy. Chceme-li naplno využít kvalitního 
potenciálu R-materiálů s běžnými silničními asfalty, ale i s polymerem modifikovanými asfalty, musíme nutně 
definovat podmínky jejich efektivního použití při výrobě asfaltových směsí. Je nutné, aby kvalita těchto směsí 
odpovídala kvalitě konvenčních asfaltových směsí, tedy asfaltových směsí bez jakéhokoliv typu R-materiálu. 

Chceme-li při výrobě asfaltové směsi s R-materiálem oživit zestárlý silniční asfalt v něm obsažený, můžeme 
k oživení využít buď vhodné oživovací přísady (tzv. „rejuvenátor“), nebo měkčího asfaltového pojiva, případně 
jejich kombinaci [14], [15]. V případě směsí s R-materiálem s polymerem modifikovaným pojivem je postup 
oživeni složitější. Ukázalo se, že použití oživovací přísady u polymerem modifikovaných pojiv není tak 
efektivní, jako u běžných silničních asfaltů. Dochází totiž pouze ke změkčení pojiva, nikoliv k obnovení funkce 
modifikačního systému pojiva [16]. Jde o logický důsledek odlišného charakteru modifikovaného pojiva, 
kterému modifikační přísada udává jeho funkční vlastnosti jako tažnost a elasticitu, a silničním asfaltem, kde 
jeho vlastnosti udává pojivo samotné. Oživovací přísady byly vyvinuty především pro použití do silničních 
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asfaltů, k zajištění obnovy viskozitních charakteristik degradovaných v důsledku působení vysokých teplot při 
výrobě asfaltových směsí [17]. 

I přes výše zmíněné se můžeme domnívat, že existuje spolehlivá cesta, jak využít jakýkoliv typ R-materiálu 
k výrobě směsí s nově dávkovaným polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem, aniž by došlo ke snížení 
kvality takto vyráběných asfaltových směsí.  Jde o použití speciálně modifikovaných pojiv navržených za 
účelem recyklace. Tato pojiva se označují jako PMB RC („polymer modified bitumen for recycling“). 
Průkopníkem vývoje a použití těchto druhů pojiv se stalo na počátku 21. století německé silniční stavitelství 
[18]. 

Použití R-materiálů v asfaltových směsích s PMB má svá specifika a omezení. Jednou z nejdůležitějších 
informací je, zda se v R-materiálu nachází silniční, nebo modifikovaný asfalt. V případě modifikovaného asfaltu 
je velmi důležité znát, jak moc je degradován modifikační systém pojiva v R-materiálu [19]. Tyto skutečnosti 
zásadním způsobem ovlivní, jak bude přídavek R-materiálu ovlivňovat výsledné funkční vlastnosti a chování 
asfaltové směsi. Zde je velmi důležité, zda hospodaření s R-materiálem probíhá v souladu s určitými pravidly. 
Například směsi s modifikovaným a nemodifikovaným asfaltem je žádoucí frézovat odděleně a tento 
vyfrézovaný materiál je velmi výhodné skladovat odděleně, minimálně pro stavby velkého významu. Přesto je 
při návrhu směsi vhodné brát v úvahu, že se v R-materiálu nevyskytuje modifikované pojivo. Není-li tomu tak, 
existuje riziko „zředění“ výsledného obsahu modifikační přísady (nejčastěji polymeru) v nově vyrobené 
asfaltové směsi [20]. 

Rovněž je nutné si uvědomit, že existuje nespočet způsobů, pomocí kterých se dá modifikovat asfaltové 
pojivo. V Evropě patří mezi nejčastější způsoby modifikace použití termoplastických elastomerů. Typickým 
příkladem je triblokový styren-butadien-styren (SBS). Nejčastějším zástupcem plastomerů je zástupce skupiny 
etylenových kopolymerů – etylen vinil acetát (EVA). I přesto, že je tento typ modifikace na ústupu, stále se 
používá k některým účelům například ve Francii a Německu [13]. Kromě těchto způsobů modifikace lze také 
použít reaktivní terpolymery (RET), pryžový granulát (CR), nebo jiné polymerní látky [17]. 

Jak je již tedy zřejmé, pojiva obsažená v R-materiálu mohou být velice různorodá. Lišit se mohou nejen 
kvalitou, ale také svým složením. Tyto odlišnosti a specifika nelze určit pomocí běžných zkoušek R-materiálu 
uvedených v ČSN EN 13108-8 [7]. Tato norma stanovuje pouze požadavky na empirické zkoušky pojiv, pomocí 
kterých nelze ani říct, zda je použitý R-materiál modifikovaný či nikoliv. Orientačním bodem může být pouze 
hodnota vypočítaného penetračního indexu, která u modifikovaných pojiv přesahuje hodnotu 0,7, což je zároveň 
horní hranice běžných silničních asfaltů. V případě požadavku na ověření použití modifikovaného pojiva 
v R-materiálu by bylo nutné provézt například zkoušku vratné duktility dle ČSN EN 13398, zkoušku tažných 
vlastností stanovených pomocí silové duktility dle ČSN EN 13589, měření na dynamickém smykovém reometru 
(DSR) dle ČSN EN 16659 (MSCR), dle ČSN EN 14770 s následným vyhodnocením například pomocí 
Blackových diagramu, nebo použití některých z moderních analytických metod, mezi které se řadí například 
infračervená spektrometrie (FTIR) [17]. 

V ideálním případě by měl být pro výrobu asfaltové směsi s R-materiálem a s polymerem modifikovaným 
asfaltem použit R-materiál rovněž obsahující polymerem modifikované pojivo. Na základě výsledků z výzkumů 
[21], [22] bylo prokázáno, že i zestárlé modifikované pojivo obsažené v R-materiálu může pozitivně přispět 
k chování výsledné asfaltové směsi. 

Polymerem modifikovaná pojiva se v dnešní době ve velké míře používají k výrobě asfaltových směsí, a to 
především díky jejich vysoké únavové resistenci a odolnosti proti vzniku trvalých deformací. V případě použití 
R-materiálu v asfaltových směsích se nabízí při jejich výrobě využití speciálních polymerem modifikovaných 
pojiv označených jako PMB RC. Využitím RC pojiv ve směsích s vysokým podílem R-materiálu se zabývala 
studie [17]. Studie prokázala, že německý postup omezení bodu měknutí seshora v souvislosti s ochranou proti 
nízkoteplotním trhlinám se jeví jako zbytečný. Naopak vysoce modifikovaná pojiva s bodem měknutí vyšším 
než 80 °C mají lepší nízkoteplotní vlastnosti a lépe odolávají poškození než běžná pojiva s nižším bodem 
měknutí. Dále studie prokázala, že po přídavku zestárlého asfaltového pojiva z R-materiálu se nízkoteplotní 
vlastnosti zhoršují u vysoce modifikovaných pojiv o poznání pomaleji než u konvenčních asfaltových pojiv. To 
má za důsledek, že vysoce modifikovaná asfaltová pojiva mají širší obor použitelnosti než běžné silniční asfalty 
a méně modifikovaná pojiva. Závěrem studie je důkaz, že vyšší modifikace asfaltového pojiva zkvalitňuje 
vlastnosti výsledného polymerem modifikovaného asfaltového pojiva, především jeho odolnost proti nízkým 
teplotám. Pojiva PMB RC se jeví jako vhodná pro použití v asfaltových směsích s vysokým obsahem  
R-materiálu. 

Německý přístup k použití PMB pojiv typu RC 

Nejpoužívanějším polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem v Německu je pojivo označené jako 
25/55-55 A. A v názvu tohoto pojiva znamená, že se jedná o pojivo modifikované elastomerem. Tento typ pojiva 
zaujímá necelých 90 % německého trhu s polymerem modifikovanými asfaltovými pojivy. Druhou nejčetnější 
třídou s necelými 10 % je pojivo 10/40-65 A. Dále následuje v zanedbatelném množství pojivo 45/80-50 A. 
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asfaltů, k zajištění obnovy viskozitních charakteristik degradovaných v důsledku působení vysokých teplot při 
výrobě asfaltových směsí [17]. 

I přes výše zmíněné se můžeme domnívat, že existuje spolehlivá cesta, jak využít jakýkoliv typ R-materiálu 
k výrobě směsí s nově dávkovaným polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem, aniž by došlo ke snížení 
kvality takto vyráběných asfaltových směsí.  Jde o použití speciálně modifikovaných pojiv navržených za 
účelem recyklace. Tato pojiva se označují jako PMB RC („polymer modified bitumen for recycling“). 
Průkopníkem vývoje a použití těchto druhů pojiv se stalo na počátku 21. století německé silniční stavitelství 
[18]. 

Použití R-materiálů v asfaltových směsích s PMB má svá specifika a omezení. Jednou z nejdůležitějších 
informací je, zda se v R-materiálu nachází silniční, nebo modifikovaný asfalt. V případě modifikovaného asfaltu 
je velmi důležité znát, jak moc je degradován modifikační systém pojiva v R-materiálu [19]. Tyto skutečnosti 
zásadním způsobem ovlivní, jak bude přídavek R-materiálu ovlivňovat výsledné funkční vlastnosti a chování 
asfaltové směsi. Zde je velmi důležité, zda hospodaření s R-materiálem probíhá v souladu s určitými pravidly. 
Například směsi s modifikovaným a nemodifikovaným asfaltem je žádoucí frézovat odděleně a tento 
vyfrézovaný materiál je velmi výhodné skladovat odděleně, minimálně pro stavby velkého významu. Přesto je 
při návrhu směsi vhodné brát v úvahu, že se v R-materiálu nevyskytuje modifikované pojivo. Není-li tomu tak, 
existuje riziko „zředění“ výsledného obsahu modifikační přísady (nejčastěji polymeru) v nově vyrobené 
asfaltové směsi [20]. 

Rovněž je nutné si uvědomit, že existuje nespočet způsobů, pomocí kterých se dá modifikovat asfaltové 
pojivo. V Evropě patří mezi nejčastější způsoby modifikace použití termoplastických elastomerů. Typickým 
příkladem je triblokový styren-butadien-styren (SBS). Nejčastějším zástupcem plastomerů je zástupce skupiny 
etylenových kopolymerů – etylen vinil acetát (EVA). I přesto, že je tento typ modifikace na ústupu, stále se 
používá k některým účelům například ve Francii a Německu [13]. Kromě těchto způsobů modifikace lze také 
použít reaktivní terpolymery (RET), pryžový granulát (CR), nebo jiné polymerní látky [17]. 

Jak je již tedy zřejmé, pojiva obsažená v R-materiálu mohou být velice různorodá. Lišit se mohou nejen 
kvalitou, ale také svým složením. Tyto odlišnosti a specifika nelze určit pomocí běžných zkoušek R-materiálu 
uvedených v ČSN EN 13108-8 [7]. Tato norma stanovuje pouze požadavky na empirické zkoušky pojiv, pomocí 
kterých nelze ani říct, zda je použitý R-materiál modifikovaný či nikoliv. Orientačním bodem může být pouze 
hodnota vypočítaného penetračního indexu, která u modifikovaných pojiv přesahuje hodnotu 0,7, což je zároveň 
horní hranice běžných silničních asfaltů. V případě požadavku na ověření použití modifikovaného pojiva 
v R-materiálu by bylo nutné provézt například zkoušku vratné duktility dle ČSN EN 13398, zkoušku tažných 
vlastností stanovených pomocí silové duktility dle ČSN EN 13589, měření na dynamickém smykovém reometru 
(DSR) dle ČSN EN 16659 (MSCR), dle ČSN EN 14770 s následným vyhodnocením například pomocí 
Blackových diagramu, nebo použití některých z moderních analytických metod, mezi které se řadí například 
infračervená spektrometrie (FTIR) [17]. 

V ideálním případě by měl být pro výrobu asfaltové směsi s R-materiálem a s polymerem modifikovaným 
asfaltem použit R-materiál rovněž obsahující polymerem modifikované pojivo. Na základě výsledků z výzkumů 
[21], [22] bylo prokázáno, že i zestárlé modifikované pojivo obsažené v R-materiálu může pozitivně přispět 
k chování výsledné asfaltové směsi. 

Polymerem modifikovaná pojiva se v dnešní době ve velké míře používají k výrobě asfaltových směsí, a to 
především díky jejich vysoké únavové resistenci a odolnosti proti vzniku trvalých deformací. V případě použití 
R-materiálu v asfaltových směsích se nabízí při jejich výrobě využití speciálních polymerem modifikovaných 
pojiv označených jako PMB RC. Využitím RC pojiv ve směsích s vysokým podílem R-materiálu se zabývala 
studie [17]. Studie prokázala, že německý postup omezení bodu měknutí seshora v souvislosti s ochranou proti 
nízkoteplotním trhlinám se jeví jako zbytečný. Naopak vysoce modifikovaná pojiva s bodem měknutí vyšším 
než 80 °C mají lepší nízkoteplotní vlastnosti a lépe odolávají poškození než běžná pojiva s nižším bodem 
měknutí. Dále studie prokázala, že po přídavku zestárlého asfaltového pojiva z R-materiálu se nízkoteplotní 
vlastnosti zhoršují u vysoce modifikovaných pojiv o poznání pomaleji než u konvenčních asfaltových pojiv. To 
má za důsledek, že vysoce modifikovaná asfaltová pojiva mají širší obor použitelnosti než běžné silniční asfalty 
a méně modifikovaná pojiva. Závěrem studie je důkaz, že vyšší modifikace asfaltového pojiva zkvalitňuje 
vlastnosti výsledného polymerem modifikovaného asfaltového pojiva, především jeho odolnost proti nízkým 
teplotám. Pojiva PMB RC se jeví jako vhodná pro použití v asfaltových směsích s vysokým obsahem  
R-materiálu. 

Německý přístup k použití PMB pojiv typu RC 

Nejpoužívanějším polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem v Německu je pojivo označené jako 
25/55-55 A. A v názvu tohoto pojiva znamená, že se jedná o pojivo modifikované elastomerem. Tento typ pojiva 
zaujímá necelých 90 % německého trhu s polymerem modifikovanými asfaltovými pojivy. Druhou nejčetnější 
třídou s necelými 10 % je pojivo 10/40-65 A. Dále následuje v zanedbatelném množství pojivo 45/80-50 A. 

   
 

 
 

Kromě těchto běžných pojiv se v Německu používají také speciální modifikovaná asfaltová pojiva, a to 
především u drenážního koberce PA, nízko hlučného asfaltového koberce mastixového SMA LA, nebo při 
výstavbě velmi zatížených ploch a komunikací. 

Z podkladů společnosti Total S. A. [23] [24] vyplývá, že v roce 2011 tvořil podíl PMB RC ve třídě pojiv 
25/55-55 celkem 22 % a trend používání pojiv PMB RC byl nadále rostoucí. V roce 2014 byl v téže třídě tento 
podíl již 33 %. 

Technická regulace týkající se požadavků na asfaltové směsi, volbu druhu asfaltového pojiva, použití 
R-materiálu nebo provádění kontrolních zkoušek je v Německu specifikována v následujících předpisech: 

• TL Asphalt – StB 07 udává požadavky na asfaltové směsi a mimo jiné také určuje výpočet 
teoretické hodnoty bodu měknutí při použití R-materiálu. 

• TL Asphalt – StB 09 stanovuje požadavky na zkoušení homogenity skládky R-materiálu, jejichž 
výsledky jsou použity k určení maximálního množství dávkovaného R-materiálu podle předpisu 
„M WA“. 

• ZTV Asphalt – StB 07 udává požadavky pro maximální hodnoty bodu měknutí a pro minimální 
hodnoty vratné duktility v případě polymerem modifikovaných asfaltů. Tyto charakteristiky jsou 
zjišťovány na zpětně získaném pojivu z asfaltové směsi. 

• M WA umožňuje pomoci daných nomogramů stanovit maximální dávkování R-materiálu 
v závislosti na variabilitě hodnocených parametrů. Maximální dávkování je zde omezeno i podle 
způsobu přidávání R-materiálu na obalovně. 

Zároveň musí být splněny požadavky na pojivo zpětně získané z R-materiálu. Tyto požadavky vycházejí 
z ČSN EN 13108-8 a jsou totožné s požadavky v Česku. Průměrná penetrace zpětně získaného asfaltového 
pojiva musí být alespoň 15 x 0,1 mm anebo průměrná hodnota bodu měknutí nesmí být vyšší než 70 °C. Použití 
nomogramu z předpisu „M WA“ v ČR je popsáno v [25]. 

V Tab. 2. jsou uvedeny maximální horní limity bodu měknutí u jednotlivých kategorií silničních i polymerem 
modifikovaných asfaltů bez ohledu na způsob modifikace vstupního pojiva. Tyto požadavky vycházejí 
z předpisu ZTV Asphalt – StB 07 a vztahují se na hodnoty, které jsou naměřeny na zpětně získaném asfaltovém 
pojivu. V předpisu ZTV Asphalt – StB 07 je navíc uveden požadavek pro hodnotu vratné duktility u zpětně 
získaných polymerem modifikovaných pojiv, kdy vratná duktilita nesmí klesnout pod 40 %. Dodržení limitních 
parametrů je vyžadováno u směsi s R-materiálem i bez něj. 

Tab. 2 Limitní hodnoty bodu měknutí stanovené ZTV Asphalt – StB 07 [26]. 

Silniční asfalt Polymerem modifikovaný asfalt 
Penetrační třída Horní limit bodu měknutí v °C Druh/třída Horní limit bodu měknutí v °C 

160/220 51 45/80-50 66 
70/100 59 25/55-55 71 
50/70 62 10/40-65 81 
30/45 68   
20/30 71   

 
V Německu se polymerem modifikované asfalty s nízkým deklarovaným bodem měknutí během výroby 

běžných asfaltových směsí jeví jako jediná možná volba s ohledem na požadavky z ZTV Asphalt – StB 07. 
V České republice požadavky na horní hranici bodu měknutí ani na vratnou duktilitu u zpětně získaných 
polymerem modifikovaných asfaltů nejsou. 

Požadavky na horní limity bodu měknutí částečně předcházejí tomu, že dojde k přílišné degradaci 
asfaltového pojiva během výroby směsi. Omezení maximální hodnoty bodu měknutí může být jakýmsi 
nepřímým kritériem zabraňujícím vzniku nízkoteplotních trhlin, jelikož brání přílišnému posunutí oboru 
použitelnosti k vyšším teplotám. Tento předpoklad platí jak při použití silničních asfaltů, tak také při použití 
pojiv modifikovaných plastomery. Vysoká hodnota bodu měknutí dosažená v případě modifikace pomocí 
termoplastických elastomerů, jako je například SBS, nemusí nízkoteplotní chování negativně ovlivnit. Přesto že 
pojiva s vyšším obsahem SBS dosahují vyšších hodnot bodu měknutí, dosahují ve srovnání s pojivy s nižším 
obsahem SBS lepšího nízkoteplotního chování [27], [28]. 

Z těchto důvodů se jeví požadavek na omezení bodu měknutí v případě modifikace pomocí SBS, uvedený 
v ZTV Asphalt – StB 07, jako neopodstatněný. Je však nutno si uvědomit, že vysoký bod měknutí nemusí hned 
znamenat vysoký obsah elastomerní přísady, přestože elastomer mohl být použit jako hlavní modifikační 
přísada. Zvýšení bodu měknutí může být dosaženo například také přidáním kyseliny polyfosforečné, jak 
popisuje [29]. Zlepšení elastických vlastností pojiva nemusí být dosaženo jen zvýšením elastomerní přísady, 
může postačit i přidání vhodné zesíťující přísady [30]. 
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V případě výroby směsi s nemodifikovaným pojivem a R-materiálem lze v Německu podle platných předpisů 
použít jen o jednu penetrační třídu měkčí pojivo, ale ne měkčí než 70/100. Pojivo penetrační třídy 160/220 není 
samostatně vhodné pro výrobu asfaltové směsi. Tato omezení jsou na základě požadavků z TL Asphalt – StB 07, 
nicméně v současné době se v Německu diskutuje o tom, zda je nutné z důvodu nízkoteplotních trhlin požadovat 
omezení horní hranice bodu měknutí. Stejně tak se ověřuje použití pojiva 160/220, které bylo na základě 
zkušebního úseku označeno jako vhodné [17]. 

Rakouský přístup k použití PMB pojiv typu RC 

Mezi další země se zkušenostmi s používáním polymerem modifikovaných pojiv označených jako PMB RC 
je Rakousko. Od roku 2012 se v Rakousku používá R-materiál v asfaltových směsích s modifikovaným pojivem 
u dálničních vozovek. Kategorie běžných polymerem modifikovaných pojiv zde zaujímá zhruba 25 % spotřeby 
asfaltového pojiva. Dominantní používanou kategorii zastupuje pojivo 45/80-65. 

Výrobce asfaltových směsí se musí v případě použití R-materiálu řídit následujícími předpisy: 

• ÖNORM B 3580-1: 3016-08, 
• ÖNORM EN 13108-8: 2016, 
• dále se požaduje splnění navazujících podmínek RVS, které jsou podřízené evropským výrobkovým 

normám řady EN 13108. Jde především o předpisy RVS 11.03.22 popisující možnosti dávkování  
R-materiálu, RVS 08.97.05 udávající požadavky na asfaltové směsi a RVS 11.03.21 udávající 
požadavky kontrolních zkoušek. 

Norma ÖNORM B 3580-1: 3016-08 uvádí, že u výsledné směsi s R-materiálem musí být uvedená teoretická 
hodnota bodu měknutí. V případě použití polymerem modifikovaného asfaltového pojiva musí být navíc splněna 
také podmínka vratné duktility. Tyto údaje jsou však pouze teoretické a nemusí být prováděny na 
znovuzískaném asfaltovém pojivu výsledné asfaltové směsi, jak je tomu u německého předpisu ZTV Asphalt – 
StB 07 [17]. 

Typickým příkladem, jakým je definována použitá asfaltová směs, druh pojiva a množství R-materiálu 
investorem ASFINAG v Rakousku je následující [17]: 

• AC32 binder, PmB 45/80-65, H1, G4, RA20, 11 cm Fahrb/Abst. 

V příkladu je uvedeno, že asfaltová směs obsahuje 20 % R-materiálu (RA20) spolu s polymerem 
modifikovaným pojivem 45/80-65. Dle požadavků z normy ÖNORM B 3580-1 (EN 13108-1) z roku 2016 
kapitoly 4.4 je požadováno, aby hodnota vratné duktility i v případě přidání R-materiálu splnila požadavek na 
vratnou duktilitu stejně, jako v případě pojiva v zadávací dokumentaci (45/80-65). Na základě tohoto požadavku 
musí výrobce použít takové pojivo, které odpovídá požadovaným parametrům uvedených v ÖNORM B 
3613:2011 (EN 14023). Z tohoto důvodu se používají pojiva s vyšším stupněm modifikace. Tato pojiva jsou dle 
zkoušky typu (ITT) stanovená například jako 45/80-65 nebo 45/80-70, přestože skutečný bod měknutí přesahuje 
často 80 °C [42]. 

Dodavatel asfaltové směsi musí dále splnit požadavky na zkoušku vyjetí kolem podle ÖNORM EN 12697-
22. Výsledky zkoušek trvalých deformací však v případě použití R-materiálu vychází lépe než u konvenčních 
asfaltových směsí bez R-materiálu. Proto se dále předepisuje, že na úseku komunikace se před dosažením konce 
záruční doby smí vyskytnout jen určité procento poruch (trhlin). Tímto se investoři brání použití tvrdších 
asfaltových pojiv, nebo pojiv s nízkým stupněm modifikace, které nejsou schopny kompenzovat přítomnost 
degradovaných pojiv z R-materiálu [17]. 

V Rakousku se při použití R-materiálu nezkoumá, zda pojivo v něm obsažené je modifikováno, nebo se 
jedná pouze o silniční asfalt. V Rakousku se rovněž nepoužívá technologických postupů selektivního frézování. 
Stejně jako je tomu doposud v České republice se obrusné, ložní a podkladní vrstvy frézují současně. 
V Rakousku neexistují pomocné nomogramy, pomocí kterých je možno odhadovat maximální možné dávkování 
R-materiálu do asfaltových směsí. Vlastnosti R-materiálu, který může být použit při výrobě asfaltových směsí, 
se řídí dle požadavků z EN 13108-8 stejně jako je tomu v České republice a Německu. 

Na obalovnách často dochází při výrobě asfaltových směsí s nemodifikovaným pojivem, R-materiálem 
a měkčím pojivem k míchání pojiv. Toto míchání pojiv se provádí z důvodu dostatečného změkčení asfaltového 
pojiva. Na rozdíl od Německa je v Rakousku povoleno za účelem změkčení zestárlého pojiva používat i pojivo 
kategorie 160/220 [17]. 
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V případě výroby směsi s nemodifikovaným pojivem a R-materiálem lze v Německu podle platných předpisů 
použít jen o jednu penetrační třídu měkčí pojivo, ale ne měkčí než 70/100. Pojivo penetrační třídy 160/220 není 
samostatně vhodné pro výrobu asfaltové směsi. Tato omezení jsou na základě požadavků z TL Asphalt – StB 07, 
nicméně v současné době se v Německu diskutuje o tom, zda je nutné z důvodu nízkoteplotních trhlin požadovat 
omezení horní hranice bodu měknutí. Stejně tak se ověřuje použití pojiva 160/220, které bylo na základě 
zkušebního úseku označeno jako vhodné [17]. 

Rakouský přístup k použití PMB pojiv typu RC 

Mezi další země se zkušenostmi s používáním polymerem modifikovaných pojiv označených jako PMB RC 
je Rakousko. Od roku 2012 se v Rakousku používá R-materiál v asfaltových směsích s modifikovaným pojivem 
u dálničních vozovek. Kategorie běžných polymerem modifikovaných pojiv zde zaujímá zhruba 25 % spotřeby 
asfaltového pojiva. Dominantní používanou kategorii zastupuje pojivo 45/80-65. 

Výrobce asfaltových směsí se musí v případě použití R-materiálu řídit následujícími předpisy: 

• ÖNORM B 3580-1: 3016-08, 
• ÖNORM EN 13108-8: 2016, 
• dále se požaduje splnění navazujících podmínek RVS, které jsou podřízené evropským výrobkovým 

normám řady EN 13108. Jde především o předpisy RVS 11.03.22 popisující možnosti dávkování  
R-materiálu, RVS 08.97.05 udávající požadavky na asfaltové směsi a RVS 11.03.21 udávající 
požadavky kontrolních zkoušek. 

Norma ÖNORM B 3580-1: 3016-08 uvádí, že u výsledné směsi s R-materiálem musí být uvedená teoretická 
hodnota bodu měknutí. V případě použití polymerem modifikovaného asfaltového pojiva musí být navíc splněna 
také podmínka vratné duktility. Tyto údaje jsou však pouze teoretické a nemusí být prováděny na 
znovuzískaném asfaltovém pojivu výsledné asfaltové směsi, jak je tomu u německého předpisu ZTV Asphalt – 
StB 07 [17]. 

Typickým příkladem, jakým je definována použitá asfaltová směs, druh pojiva a množství R-materiálu 
investorem ASFINAG v Rakousku je následující [17]: 

• AC32 binder, PmB 45/80-65, H1, G4, RA20, 11 cm Fahrb/Abst. 

V příkladu je uvedeno, že asfaltová směs obsahuje 20 % R-materiálu (RA20) spolu s polymerem 
modifikovaným pojivem 45/80-65. Dle požadavků z normy ÖNORM B 3580-1 (EN 13108-1) z roku 2016 
kapitoly 4.4 je požadováno, aby hodnota vratné duktility i v případě přidání R-materiálu splnila požadavek na 
vratnou duktilitu stejně, jako v případě pojiva v zadávací dokumentaci (45/80-65). Na základě tohoto požadavku 
musí výrobce použít takové pojivo, které odpovídá požadovaným parametrům uvedených v ÖNORM B 
3613:2011 (EN 14023). Z tohoto důvodu se používají pojiva s vyšším stupněm modifikace. Tato pojiva jsou dle 
zkoušky typu (ITT) stanovená například jako 45/80-65 nebo 45/80-70, přestože skutečný bod měknutí přesahuje 
často 80 °C [42]. 

Dodavatel asfaltové směsi musí dále splnit požadavky na zkoušku vyjetí kolem podle ÖNORM EN 12697-
22. Výsledky zkoušek trvalých deformací však v případě použití R-materiálu vychází lépe než u konvenčních 
asfaltových směsí bez R-materiálu. Proto se dále předepisuje, že na úseku komunikace se před dosažením konce 
záruční doby smí vyskytnout jen určité procento poruch (trhlin). Tímto se investoři brání použití tvrdších 
asfaltových pojiv, nebo pojiv s nízkým stupněm modifikace, které nejsou schopny kompenzovat přítomnost 
degradovaných pojiv z R-materiálu [17]. 

V Rakousku se při použití R-materiálu nezkoumá, zda pojivo v něm obsažené je modifikováno, nebo se 
jedná pouze o silniční asfalt. V Rakousku se rovněž nepoužívá technologických postupů selektivního frézování. 
Stejně jako je tomu doposud v České republice se obrusné, ložní a podkladní vrstvy frézují současně. 
V Rakousku neexistují pomocné nomogramy, pomocí kterých je možno odhadovat maximální možné dávkování 
R-materiálu do asfaltových směsí. Vlastnosti R-materiálu, který může být použit při výrobě asfaltových směsí, 
se řídí dle požadavků z EN 13108-8 stejně jako je tomu v České republice a Německu. 

Na obalovnách často dochází při výrobě asfaltových směsí s nemodifikovaným pojivem, R-materiálem 
a měkčím pojivem k míchání pojiv. Toto míchání pojiv se provádí z důvodu dostatečného změkčení asfaltového 
pojiva. Na rozdíl od Německa je v Rakousku povoleno za účelem změkčení zestárlého pojiva používat i pojivo 
kategorie 160/220 [17]. 

   
 

 
 

3 ZÁVĚR 

Česká republika v porovnání se západními zeměmi zaostává v množství využívaného R-materiálu do za horka 
vyráběných asfaltových směsí. Naopak ve výrobě asfaltových směsí s polymerem modifikovanými pojivy 
se umísťuje na předních příčkách spolu s Německem a Rakouskem. To znamená, že u nás neustále roste podíl 
R-materiálu s polymerem modifikovaným pojivem. Z ekonomických a ekologických důvodů je vyvíjen stále 
větší tlak na využívání R-materiálu jak v konvenčních asfaltových směsích, tak v asfaltových směsích s PMB 
pojivy. Na základě technických norem musí R-materiál v České republice splňovat tyto podmínky: 

• Pro zamezení výskytu méně kvalitního kameniva v kvalitnějších vrstvách se smí R-materiál přidávat 
pouze do stejné, nebo "horších" vrstev, než ze kterých daný R-materiál pochází. Tedy R-materiál 
odebraný z ložní vrstvy se smí použít do ložní a podkladní vrstvy, nikoliv do vrstvy obrusné. 

• Znovuzískaná asfaltová směs podléhá kontrole množství přítomných polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU) na jejíž základě dochází k zatřízení do čtyř skupin. Pro dávkování do asfaltových 
směsích v podobě R-materiálu je povoleno použití pouze 1. a 2. skupiny. 3. skupina se do asfaltové 
směsi smí přidávat pouze tehdy, dosáhne-li výsledná asfaltová směs okrajových podmínek pro 
2. skupinu. 

• Aby mohl být R-materiál dávkován do asfaltové směsi, musí být na znovuzískaném pojivu 
deklarována hodnota penetrace a bodu měknutí. 

• Množství maximálního množství dávkovaného R-materiálu závisí na typu asfaltové směsi. 

V případě použití R-materiálu do asfaltových směsí s PMB pojivy dochází v České republice k velkému rozvoji. 
Doposud se na směsi s PMB pojivy pohlíželo jako na směsi s výbornými vlastnostmi. Z toho důvodu bylo do 
nich zakázáno přidávat R-materiál. V současné době dochází k revizi norem a pohled na směsi s PMB pojivy se 
mění. PMB pojiva se přidávají do asfaltových směsí s R-materiálem za účelem zkvalitnění jejich výsledných 
vlastností. Na základě technických norem musí tyto směsi v České republice splňovat následující podmínky: 

• Výsledná kvalita asfaltové směsi s PMB pojivem a R-materiálem musí odpovídat stejné kvalitě jako 
směs bez R-materiálu. 

• K oživení R-materiálu s PMB pojivem se smí použít pouze čerstvé PMB pojivo. Přidáním oživovací 
přísady dochází pouze ke změkčení pojiva, nikoliv ke znovu aktivaci polymerního systému 
v zestárlém asfaltu. 

• Množství maximálního množství dávkovaného R-materiálu závisí na typu asfaltové směsi. 

V Německu není omezeno množství dávkovaného R-materiálu do asfaltových směsí s PMB pojivem, 
znovuzískané asfaltové pojivo však musí splňovat tyto podmínky: 

• Vratná duktilita na zpětně získaném asfaltovém pojivu nesmí klesnout pod 40 %. 
• Bod měknutí stanovený na zpětně získaném asfaltovém pojivu nesmí překročit hodnoty stanovené 

v předpisu ZTV Asphalt – StB 07. 

V České republice se používají PMB pojiva modifikovaná odlišným způsobem než v Německu. To je důvod, 
proč u nás nejsou kladeny žádné podmínky pro zpětně získané asfaltové pojivo. 

V Rakousku musí být u asfaltové směsi uvedeny tyto náležitosti: 

• V případě použití R-materiálu v asfaltové směsi, musí být v názvu uvedená teoretická hodnota bodu 
měknutí. 

• V případě použití PMB pojiva musí být navíc v názvu uvedená teoretická hodnota vratné duktility. 

V obou případech se však jedná o teoretickou hodnotu, nemusí se tedy stanovovat na znovuzískaném asfaltovém 
pojivu jako je tomu v Německu. Výrobce však musí použít takové pojivo, aby byly splněny požadavky uvedené 
v předpisu ÖNORM B 3613:2011 (EN 14023). Z tohoto důvodu se používají PMB pojiva s vyšším stupněm 
modifikace označované jako 45/80-65, nebo 45/80-70. 

• Asfaltová směs musí dále splňovat požadavky na zkoušku vyjetí kolem podle 
ÖNORM EN 12697-22. 

Výsledky zkoušek trvalých deformací však v případě použití R-materiálu vychází lépe než u konvenčních 
asfaltových směsí bez R-materiálu. Proto se dále předepisuje, že na úseku komunikace se před dosažením konce 
záruční doby smí vyskytnout jen určité procento poruch (trhlin). V České republice žádná takováto podmínka 
není. 

Česká republika se svým přístupem a použitými PMB pojivy modifikovanými pomocí SBS polymery podobá 
spíše Rakousku než Německu. 
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Abstrakt 
Zájem o softwary určené k modelování dopravních a přepravních proudů v odborných kruzích roste čím dál více 
– počítačové modelování se stalo nejvyužívanějším způsobem odhadu zatížení na silničních sítích a na linkách 
hromadné dopravy. Autor se zaměřil na rozšíření funkcionality simulačních nástrojů s otevřeným zdrojovým 
kódem. V článku se jedná o nový způsob převodu souborů výsledků makroskopické simulace z programu 
MATSim do mikroskopického formátu programu SUMO a následné nápravy možných nedostatků exportu. 
Tento způsob umožňuje spuštění exportovaných mikroskopických simulací vybraných oblastí nebo křižovatek 
bez nutnosti použití vysoce výkonného počítače. 

Klíčová slova 
Dopravní modelování, dopravní simulace, mikroskopické měřítko, makroskopické měřítko, otevřený software 

Abstract 
The interest in software for modelling traffic and public transport flows in professional community is constantly 
growing – computer modelling has become the most used way of estimating intensities on road networks and the 
usage of public transport lines. The author has focused on extending the functionality of open-source simulation 
tools. The paper discusses a new way of converting macroscopic simulation output files from MATSim to the 
microscopic format of SUMO and then correcting possible shortcomings of the export. This method allows 
running exported microscopic simulations of selected areas or intersections without the need for 
a high-performance computer. 

Keywords 
Traffic modelling, traffic simulations, microscopic scale, macroscopic scale, open-source software 

1 ÚVOD 

Význam dopravního plánování 

Individuální automobilová doprava ve velkých městech má zásadní vliv na kvalitu života obyvatel – nejedná se 
pouze o čas dojezdu nebo náklady na cestu každého řidiče. Nevyhovující stav silniční dopravy se podílí na 
zvýšených úrovních znečištění ovzduší, hluku, stresu a dalších faktorů, které při dlouhodobém působení vedou 
k nezanedbatelnému počtu předčasných úmrtí [1]. 

Správně odhadnuté parametry dopravního proudu na hlavních tazích při změnách organizace provozu, 
uzavírkách, mimořádných událostech za různých podmínek umožní včasnou přípravu vhodných dopravních 
opatření, která nezpůsobí kolaps. 

Proto je tak důležité prognózování poptávky po dopravě. Počítačové modelování je jedním z nástrojů, které 
pomáhají zhodnotit dopady změn z hlediska vytížení a dalších kritérií, například environmentálních. Tímto 
oborem se zabývají vědci a vývojáři jak v komerčních, tak i neziskových organizacích po celém světě, 
a přinášejí poznatky a softwary, které jsou schopny na základě určitých vstupních dat simulovat provoz na 
silnicích i v hromadné dopravě. 
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Dopravní modely 

Dopravní modely se podle měřítka rozdělují na makroskopické, mezoskopické a mikroskopické – všechny 
vychází z fundamentálního diagramu Greenshieldse, který byl představen v roce 1933; co se týče principu 
fungování, rozlišují rodiny car-following, kinetické, Lighthill-Whitham-Richards (LWR) atd., z každé rodiny 
vychází více větví, jak je vidět na Obr. 1 [2]. Některé zdroje vyčleňují z mikroskopických modelů i další 
podskupinu – submikroskopické [3]. Téměř pro každý ze zmíněných typů modelů existuje relativně soudobá 
softwarová reprezentace. 

 

Obr. 1 Historický vývoj rodin dopravních modelů [2]. 

Mezi komerčními dopravně modelovacími produkty jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších je rodina 
softwarů vyvíjená společností PTV Group, která se v oboru pohybuje přes 40 let, prohlašuje, že její řešení 
zvolilo 2500 měst ve 120 zemích [4]. Softwary od PTV Group zahrnují frameworky pro mikroskopické 
i makroskopické simulace a umožňují poměrně snadnou konverzi mezi měřítky, například, z prostředí programu 
PTV Visum (makroskopické) do PTV Vissim (mikroskopické) [5]. 

Dalším hráčem na komerčním trhu je, například, španělská společnost Aimsun, která poskytuje stejnojmenný 
framework. Na svých stránkách podotýká: "Náš přístup je zcela integrovaný: jediná jednotná síťová reprezentace 
toho, jak se lidi pohybují na makro-, mezo- i mikroúrovni. Naše hybridní simulátory umožňují libovolné 
zvětšování a zmenšování měřítka v závislosti na tom, jak moc detailní síť potřebujete" [6]. 

Skupina nekomerčních produktů je také poměrně rozsáhlá, a mezi známé názvy v této kategorii patří sídlící 
v německých výzkumných institucích týmy vyvíjející framework MATSim pro agentní makrosimulace [7], 
a balíček SUMO, který slouží k přípravě a spuštění mikrosimulací [8]. 

Na rozdíl od komerčních, nekomerční produkty se nemohou pochlubit takovým stupněm integrace mezi 
sebou, protože každý framework je zaměřen na jedno měřítko a vlastní způsob zacházení s daty, byť ve svém 
arsenálu mají určité převodové skripty pro kompatibilitu s jinými simulátory. 
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Motivace práce 

Při napsání článku autor vycházel z motivace umožnit efektivní propojení makroskopického a mikroskopického 
měřítka za použití výhradně softwarů s otevřeným zdrojovým kódem. Software s otevřeným zdrojovým kódem 
má jak výhody: bezplatná licence, možnost se důkladně seznámit s fungováním kódu a libovolně jej upravovat, 
tak i nevýhody: zpravidla omezená nebo pomalá technická podpora, nutnost kompetencí v oblasti programování 
a datové analytiky. 

Je očividné, že pro některé společnosti, města a státy výše licenčních poplatků za komerční produkty může 
být odrazující, což se jistě promítá do pomalejšího pokroku v oblasti dopravního plánování. Tato práce je právě 
zaměřena na rozšíření přístupu k technologiím dopravního modelování pro co největší počet zájemců, proto pro 
propojení makroskopického a mikroskopického měřítka byly zvoleny simulační produkty MATSim a SUMO. 

2 METODOLOGIE 

Popis principu fungování zvolených nástrojů 

Princip fungování simulátorů MATSim a SUMO je zásadně odlišný. 
MATSim pracuje s pojmy agentního modelování, skórování a teorie front. Agent je reprezentací osoby ze 

syntetické populace, který má denní plán aktivit a přesunů. Za včasné a efektivní přesuny agent získává body, za 
zpoždění a stání v kongescích se body odečítají. Před další iterací simulace se skóre agentů vyhodnocují, 
a v případě špatného hodnocení se volí nové strategie – s posunem času odjezdu, změnou trasy nebo módu 
dopravy atd. 

Trasování probíhá s pomocí nějakého z trasovacích algoritmů (Dijkstra, AStar Landmarks apod.) s ohledem 
na hodinovou kapacitu komunikace. Jeden směr komunikace je frontou, do které se vkládají vozidla agentů; 
v případě přesažení kapacity další vozidla na úsek nemohou být vložena a fronta se tvoří na předcházejícím 
úseku. Základní aplikace nepodporuje světelné řízení křižovatek, jelikož takové podrobnosti sítě jsou nad rámec 
makroskopického měřítka. Koncepce jízdních pruhů je ve většině scénářů nahrazena hodinovou kapacitou, 
nicméně pruhy jsou podporovány. 

Výstupy jsou textové soubory s popisem událostí, které se odehrály. Základní aplikace jako taková nemá 
grafické rozhraní pro zobrazení výsledků, ale pouze pro volbu vstupních souborů. Tvorba vstupních dat musí 
probíhat vně prostředí MATSim. MATSim je vhodný na simulace celých měst, regionů i zemí. 

SUMO se zakládá na mikroskopickém principu, kde jsou plně zohledněny pruhy, světelné řízení křižovatek, 
dávání předností atd. Místo agentů jsou zde "osoby" s jednoduchými neměnnými plány. Měnit se může cesta, 
pokud jsou zadány jen počáteční a konečný bod. Běžným využitím SUMO je simulování křižovatek a menších 
městských oblastí. SUMO je schopný základního importu souboru sítě a plánů agentů z nativního formátu 
MATSim. 

Stávající způsob exportu makroskopického modelu 

Jak již bylo zmíněno, existuje defaultní cesta konverze sítě MATSim na síť pro SUMO (s pomocí utility 
netconvert), a také převodu plánů MATSim (prostřednictvím skriptu matsim_importPlans.py). 

Omezením mikrosimulací je ale to, že jejich měřítko není koncipováno na modelování rozsáhlých regionů, 
které jsou běžně úkolem makrosimulací. Ze zkušenosti autora bylo stanoveno, že v případě, kdy plány mají 
počet aktivních agentů nad 500 tisíc (dopravní model BMO1 připravovaný v KAM2 [9], [10]), pokus o import do 
SUMO se vyznačuje nadměrným využitím zdrojů operační paměti a procesoru, a nakonec pádem simulace, která 
ani nezačne. 

Navrhovaný způsob exportu makroskopického modelu 

Pro překonání nemožnosti exportu hodně velkých makroskopických simulací se navrhuje upravit výstupní 
soubory, a zmenšit je vždy do velikosti zájmové oblasti. 

Autorem byl připraven skripty v programovacím jazyce Python, který se stará o "oříznutí" sítě a omezení 
počtu agentů v souborech, které slouží jako vstupní do mikrosimulace. Skript přijímá argumenty: 

 
1 Brněnská metropolitní oblast 
2 Kancelář architekta města Brna 
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měřítka za použití výhradně softwarů s otevřeným zdrojovým kódem. Software s otevřeným zdrojovým kódem 
má jak výhody: bezplatná licence, možnost se důkladně seznámit s fungováním kódu a libovolně jej upravovat, 
tak i nevýhody: zpravidla omezená nebo pomalá technická podpora, nutnost kompetencí v oblasti programování 
a datové analytiky. 

Je očividné, že pro některé společnosti, města a státy výše licenčních poplatků za komerční produkty může 
být odrazující, což se jistě promítá do pomalejšího pokroku v oblasti dopravního plánování. Tato práce je právě 
zaměřena na rozšíření přístupu k technologiím dopravního modelování pro co největší počet zájemců, proto pro 
propojení makroskopického a mikroskopického měřítka byly zvoleny simulační produkty MATSim a SUMO. 

2 METODOLOGIE 

Popis principu fungování zvolených nástrojů 

Princip fungování simulátorů MATSim a SUMO je zásadně odlišný. 
MATSim pracuje s pojmy agentního modelování, skórování a teorie front. Agent je reprezentací osoby ze 

syntetické populace, který má denní plán aktivit a přesunů. Za včasné a efektivní přesuny agent získává body, za 
zpoždění a stání v kongescích se body odečítají. Před další iterací simulace se skóre agentů vyhodnocují, 
a v případě špatného hodnocení se volí nové strategie – s posunem času odjezdu, změnou trasy nebo módu 
dopravy atd. 

Trasování probíhá s pomocí nějakého z trasovacích algoritmů (Dijkstra, AStar Landmarks apod.) s ohledem 
na hodinovou kapacitu komunikace. Jeden směr komunikace je frontou, do které se vkládají vozidla agentů; 
v případě přesažení kapacity další vozidla na úsek nemohou být vložena a fronta se tvoří na předcházejícím 
úseku. Základní aplikace nepodporuje světelné řízení křižovatek, jelikož takové podrobnosti sítě jsou nad rámec 
makroskopického měřítka. Koncepce jízdních pruhů je ve většině scénářů nahrazena hodinovou kapacitou, 
nicméně pruhy jsou podporovány. 

Výstupy jsou textové soubory s popisem událostí, které se odehrály. Základní aplikace jako taková nemá 
grafické rozhraní pro zobrazení výsledků, ale pouze pro volbu vstupních souborů. Tvorba vstupních dat musí 
probíhat vně prostředí MATSim. MATSim je vhodný na simulace celých měst, regionů i zemí. 

SUMO se zakládá na mikroskopickém principu, kde jsou plně zohledněny pruhy, světelné řízení křižovatek, 
dávání předností atd. Místo agentů jsou zde "osoby" s jednoduchými neměnnými plány. Měnit se může cesta, 
pokud jsou zadány jen počáteční a konečný bod. Běžným využitím SUMO je simulování křižovatek a menších 
městských oblastí. SUMO je schopný základního importu souboru sítě a plánů agentů z nativního formátu 
MATSim. 

Stávající způsob exportu makroskopického modelu 

Jak již bylo zmíněno, existuje defaultní cesta konverze sítě MATSim na síť pro SUMO (s pomocí utility 
netconvert), a také převodu plánů MATSim (prostřednictvím skriptu matsim_importPlans.py). 

Omezením mikrosimulací je ale to, že jejich měřítko není koncipováno na modelování rozsáhlých regionů, 
které jsou běžně úkolem makrosimulací. Ze zkušenosti autora bylo stanoveno, že v případě, kdy plány mají 
počet aktivních agentů nad 500 tisíc (dopravní model BMO1 připravovaný v KAM2 [9], [10]), pokus o import do 
SUMO se vyznačuje nadměrným využitím zdrojů operační paměti a procesoru, a nakonec pádem simulace, která 
ani nezačne. 

Navrhovaný způsob exportu makroskopického modelu 

Pro překonání nemožnosti exportu hodně velkých makroskopických simulací se navrhuje upravit výstupní 
soubory, a zmenšit je vždy do velikosti zájmové oblasti. 

Autorem byl připraven skripty v programovacím jazyce Python, který se stará o "oříznutí" sítě a omezení 
počtu agentů v souborech, které slouží jako vstupní do mikrosimulace. Skript přijímá argumenty: 

 
1 Brněnská metropolitní oblast 
2 Kancelář architekta města Brna 

   
 

 
 

• cesta k souborům sítě (output_network.xml.gz) a její souřadnicový systém; 
• cesta k souboru událostí MATSim (output_events.xml.gz); 
• cesta, kde se musí uložit výsledek běhu skriptu; 
• oddělené čárkou ID úseků, které se musí objevit v mikrosimulaci a/nebo souřadnice ohraničující 

zájmovou oblast (podle standardu bounding box: xmin, ymin, xmax, ymax) a souřadnicový systém 
těchto hodnot; 

• nejdřívější čas plánů, které musí být ve výstupním souboru, výchozí hodnota 07:00:00; 
• nejpozdější čas plánů, které musí být ve výstupním souboru, výchozí hodnota 08:00:00; 
• kapacita jednoho pruhu, výchozí hodnota 900; 
• prostorová tolerance, při které se uzly ležící vedle sebe považují za stejný uzel, výchozí hodnota 

0,1m; 
• volba, jestli musí proběhnout pouze konverze souboru událostí nebo pouze souboru sítě. 

V případě, že uživatel zvolí odfiltrování úseků podle ID, skript vyhledá přesné shody v síti, a bude počítat jen s 
nimi. To stejné platí pro ohraničující box – budou ponechány pouze úseky, jejichž geometrie leží uvnitř 
polygonu, nebo se jej aspoň dotýká. Na koncích oříznutých se zajišťuje možnost otáčení o 180 stupňů pro 
případ, kdyby nějaký agent měl problém se dostat na úsek ležící v protisměru, když jiné cesty k němu neexistují. 
Příklad oříznutí sítě silnic BMO je na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Ukázka příkladu oříznutí sítě. 

Dále se na základě souboru událostí vytvoří soubor populace neboli plánů. Skript postupně načítá každý 
řádek souboru (jeho velikost v komprimované podobě při více jak 500 tisících agentů může dosahovat 3 GB 
a čítat až 200 milionů řádků) a rozhoduje, zda ho ponechá. 

Vynechávají se řádky, jejichž čas události je buď menší nebo větší než ten, který uživatel specifikoval 
v argumentech při spuštění skriptu. Nezachovávají se řádky, kde typ události neodpovídá vjezdu na úsek 
(entered link) nebo opuštění sítě (vehicle leaves traffic), kde samotný úsek není mezi vybranými v předešlém 
kroku, a kde vozidlo není silniční, tzn. není osobní nebo nákladní. 

Následně se u každého agenta, který se na povolených úsecích v povoleném čase objevil, kontroluje, zda po 
vjezdu opouštěl povolenou zónu, a pokud ano, na jak dlouho. Jestli čas, když agent byl z oříznuté sítě pryč, 
přesahuje 5 minut, jeho cesta se automaticky ukončí na posledním navštíveném úseku. Pokud ne, cesta se 
považuje za nepřerušenou, a bude ukončena při dalším výjezdu ze sítě nebo zastavení pro plnění aktivity. Když 
se stejný agent po delší době absence opět objeví na síti, je již považován za nového agenta s částí původního 
plánu. 

Potom jsou všechny "oříznuté" soubory podrobeny reformátování zmíněnými skripty z balíčku SUMO. 
Dodatečně je vytvořen soubor konfigurace, kde jsou uvedeny cesty ke změněným souborům a čas, který se musí 
simulovat (podle výchozího nastavení je mezi 7. a 8. hodinou ranní). 

Import a úpravy získaných souborů 

Fakticky simulace je připravena ke spuštění již po běhu skriptu popsaného výše, je nutné pouze spustit soubor 
konfigurace v prostředí SUMO. Nicméně mohou být potřeba určité úpravy (např. vložení semaforů a korekce 
odbočovacích pruhů) v závislosti na topologii a specifice exportované sítě. 
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Síť z modelu BMO od KAM má vlastní způsob řešení zákazů určitých pohybů. Je zcela vyhovující pro účely 
makrosimulace, ale po převodu do prostředí s mikroskopickým měřítkem má výrazné nedostatky. Složité 
křižovatky se zákazy odbočení zde nejsou jediný uzel, ale několik, a SUMO je proto vnímá jako několik 
křižovatek (Obr. 3), což není správné. 

 

Obr. 3 Ukázka chyby importu do SUMO. 

Problém se nevyřeší pouze úpravou sítě, protože skoro na všechny úseky v síti jsou vázány plány osob, 
a jejich odstranění nebo přejmenování povede k nemožnosti spustit simulaci. Proto byl vymyšlen postup, jak 
tomu předejít. 

V grafickém rozhraní SUMO se manuálně vyberou všechny úseky, které by se měly odstranit pro nápravu 
geometrie, a uloží se do textového souboru. 

Následně se spouští další připravený autorem Python-skript. Jako argumenty dostane konvertované plány, síť 
SUMO a rovněž zmíněný textový soubor s vybranými úseky. Postupně prohledává plány, ve kterých jsou 
přítomné vybrané úseky, a zkouší posunout začátek a/nebo konec cesty na úseky, které v síti zůstanou. Po běhu 
skriptu je možné vybrané úseky odstranit a upravit síť, aby vypadala tak, jak má (příklad na Obr. 4), včetně 
vložení světelného řízení a detektorů (indukčních smyček počítajících auta). 

 

Obr. 4 Napravená chyba importu z Obr. 3. 
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3 VÝSLEDKY 

Výsledkem popsaných výše manipulací je plně funkční mikrosimulace v prostředí SUMO (Obr. 5), která byla 
odvozena z výstupů makrosimulace v MATSim. Provozu se účastnilo 9466 vozidel, která vjela na oříznutou síť 
během doby mezi 7. a 8. hodinou ranní. 

 

Obr. 5 Běh mikrosimulace v grafickém prostředí SUMO. 

Výsledné plány vstupující do SUMO jsou 77krát menší než originální plány, které vstupovaly do MATSim 
(4,5 MB vs. 350 MB). Počet úseků se redukoval z téměř 45000 na 300. 

Nedostatky exportu křižovatek, které se musely upravit v poloautomatickém režimu, jsou dány specifikou 
zdrojové sítě. Další případné úpravy mohou být prováděny tak, jak kdyby podklady simulace byly původně 
vytvořeny v SUMO. 

4 DISKUZE 

Hlavním dosažením provedené práce je umožnění spuštění výsledků hodně velké makrosimulace MATSim 
aspoň v nějaké podobě v mikroskopickém měřítku v SUMO; během rešerše nebyly nalezeny informace o něčí 
předchozí zkušenosti takové transformace. 

Primární výhodou převodu právě výstupů MATSim do prostředí SUMO je časová a směrová přesnost 
pohybu, což je velice zásadní během dopravních špiček. Agenti v MATSim jsou sledováni během celého 
simulačního dne se sekundovým intervalem. Na rozdíl od MATSim, zatím nejnovější verze komerčních 
produktů PTV řeší proměnlivost směrovosti a intenzit během dne pomocí pseudo-dynamické evaluace, která 
odvozuje hledané parametry ze sady celodenních intenzit [11]. 

Co se týče přímo výsledků mikrosimulace, došlo zde k objevení nečekaných dopadů exportů. Jak bylo 
zmíněno, cesty agentů, kteří odjeli ze sítě a následně se objevili v jiné zóně dříve než za 5 minut, jsou 
považovány za nepřetržité. V některých případech to vedlo k tomu, že agenti byli trasováni jinudy než ve 
skutečnosti, protože část původní trasy byla při exportu odebrána. Kvůli tomu docházelo k přeplnění těch 
komunikací, kde k tomu dojít vůbec nemělo. 

Ostatně jsou výsledky považovány za úspěšné. 

5 ZÁVĚR 

Vzniklé během práce na částečném exportu makrosimulace do mikroskopického měřítka skripty mají potenciál 
se stát oficiálními nástroji exportu. Po dopracování autor bude kontaktovat vydavatele MATSim a SUMO 
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s žádostí o přidání skriptů do distribuovaných jimi balíčků nástrojů. Vývojáři těchto produktů ochotně přijímají 
příspěvky třetích stran, pokud jsou užitečné pro uživatele. 

Nicméně, než k tomu dojde, autor plánuje vylepšit skripty za účelem větší univerzality, zejména: 

• napravit chyby trasování agentů po oříznutí sítě; 
• zohlednit nepovinný soubor laneDefinitions.xml, který v MATSim slouží k upřesnění možných 

pohybů v křižovatkách; 
• zohlednit nepovinné světelné řízení křižovatek v MATSim (balíček signals) a automatický export 

semaforů do SUMO; 
• zohlednit hromadnou, cyklistickou dopravu a pěší přesuny. 
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Abstrakt 
Příspěvek svým obsahem navazuje na loňský článek týkající se konstrukce modelu vozovky s názvem „Full-
Scale model vozovky pro zkoušení konstrukcí netuhých vozovek nejen z recyklovaných materiálů“ [1]. První 
část článku se zaměřuje na přípravu a průběh konstruování modelu referenčního souvrství vozovky 
v laboratorních podmínkách včetně podrobné fotodokumentace. Prostřední část článku stručně popisuje doposud 
provedené zkoušky jak na samotném zkušebním zařízení, tak jednotlivé funkční zkoušky použitých materiálů. 
V závěru příspěvku jsou uvedeny výsledky z výše popsaných zkoušek a je rozebrán následný výzkum týkající se 
samotného zatěžování Full-Scale modelu. Začátek tohoto procesu je plánován na poslední měsíce roku 2022. 

Klíčová slova 
Full Scale model vozovky, konstrukce vozovkového souvrství, měření přetvoření asfaltových směsí, referenční 
charakteristiky materiálů vozovek 

Abstract 
The article is a follow-up to last year's article on road model design, entitled "Full-Scale Pavement Model 
for Testing of Non-Rigid Pavement Structures Not Only from Recycled Materials" [1]. The first part of the paper 
focuses on the preparation and progress of the construction of the reference pavement layers model under 
laboratory conditions, including detailed photo documentation. The middle part briefly describes the tests 
performed so far both on the test rig itself and the individual functional tests of the materials used in the 
construction of the model. The paper concludes by presenting the results from the tests described above 
and discussing the follow-up research regarding the actual loading of the Full-Scale model. The start of this 
process is planned for the last months of 2022. 

Keywords 
Full Scale Road Model, Construction of Pavement Layers Model, Strain Measuring of HMA, Pavement 
Materials Reference Characteristics 

1 ÚVOD 

V silničním inženýrství stále dochází k prudkému rozvoji, ať již se jedná o vývoj nových materiálů, technologií 
či výpočetních modelů. A právě oblast výpočetních modelů a návrhových programů vozovek je ta, na kterou se 
zaměřuje tento článek. Výpočetní model může projektantovi výrazně pomoci při navrhování vozovky a dokáže 
poukázat na chyby v návrhu, např. týkající se únosnosti, které by jinak zůstaly skryty. Žádný výpočtový model 
ani program však nedokáže pracovat bez vstupních dat, které nelze získat jinak než měřením na reálné 
konstrukci. 

Full-Scale model vozovky, jehož konstrukce je popsána v následujících kapitolách tohoto článku, je přesně 
tím příkladem fyzického měření, které poskytuje vstupní data pro počítačové modelování. Díky konstrukci 
tohoto modelu získáme nejen základní parametry daných materiálů, měřitelné některými funkčními zkouškami, 
ale především nám může poskytnout pohled na chování vozovky jako celku. Je předpoklad, že pomocí 
osazených čidel přetvoření v asfaltových vrstvách bude možné změřit vzájemné spolupůsobení vrstev při odezvě 
na zatížení či zjistit porušení vzniklé vzájemným nespolupůsobením. Uvažuje se i o instalaci čidel pro zjištění 
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Poissonova čísla u asfaltových směsí. Zmíněné parametry zatím nejsou měřitelné jinak, než právě pomocí Full-
Scale modelu. 

2 SKLADBA MODELU VOZOVKY 
Vzhledem k problémům, jež se předpokládaly v souvislosti s prvotní stavbou modelu vozovky, musel být u první 
navržené konstrukce zvolen co nejvhodnější typ referenční vozovky. Protože se jedná o doposud první zkušební 
model vozovky v ČR, byly na jeho stavbu kladeny velmi vysoké nároky, a to jak po materiálové, instrumentální, 
tak i po konstrukční stránce. Požadovaná referenční skladba proto musela odpovídat platným předpisům 
používaným pro stavbu vozovek v ČR, a zároveň být na těchto stavbách často používaná. Dále byl kladen důraz 
na použití standardních materiálů bez obsahu jakýchkoliv recyklovaných materiálů. Návrh skladby vozovky 
proto vycházel z TP 170 dodatek 1 - navrhování vozovek pozemních komunikací, a jako nejvhodnější byla 
zvolena netuhá skladba vozovky D0-N-1 pro TDZ I s podložím PIII [2], [3]. 

V seznamu níže je uvedena referenční skladba vozovky a její podloží použité ve Full-Scale modelu: 

• asfaltový koberec mastixový SMA 11 S tl. 40 mm, 
• asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 22 S tl. 80 mm, 
• asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22 S tl. 110 mm, 
• mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 tl. 200 mm, 
• štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 250 mm, 
• jíl se střední plasticitou F6CI tl. 800 mm (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Zhutněná vrstva podloží vozovky. 

Asfaltové směsi použité pro stavbu vrstev vozovkového souvrství ve Full-Scale modelu byly odebrány 
na obalovně asfaltových směsí firmy COLAS CZ, a.s. v Sudoměřicích u Bechyně a byly reálně použity pro 
stavbu vozovek první třídy I/24 a I/34 v blízkém okolí. Obrusná i ložná vrstva obsahovaly modifikovaná pojiva 
PMB 45/80-65 a PMB 25/55-60, podkladní vrstva obsahovala nemodifikovaný silniční asfalt gradace 50/70. 
Kamenivo pro asfaltové vrstvy pocházelo z kamenolomu Slapy [3]. 

Pro podkladní vrstvy bylo použito kamenivo z lomu v Předklášteří. Vrstva štěrkodrti frakce 0/32 byla 
odebrána přímo v kamenolomu, zatímco vrstva mechanicky zpevněného kameniva byla namíchána v laboratorní 
míchačce (Obr. 2) z jednotlivých frakcí 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32 mm, a to dle požadavků uvedených v normě 
ČSN EN 13285 [4], [3]. 

 

Obr. 2 Příprava nestmelené podkladní vrstvy MZK v laboratorní míchačce. 
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Spojovací postřiky mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami byly provedeny modifikovanou kationaktivní 
asfaltovou emulzí v množstvích dle požadavků normy ČSN 73 6121 [5], [3]. 

3 ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Kapitola etapizace výstavby popisuje postup konstrukce jednotlivých vrstev od úpravy podloží, přes konstrukci 
nestmelených podkladních vrstev až po pokládku asfaltových vrstev, a to včetně instalace měřicích senzorů. 

Etapa I - Úprava stávajícího podloží 

V rámci výzkumu bylo rozhodnuto, že tlakoměrná krabice zabudovaná do podloží vozovky při předchozím 
výzkumu [6], bude použita v navrhované konstrukci v jiné vrstvě. V první etapě tak bylo nutné odstranit starou 
nevyhovující vrstvu štěrkodrti a skrýt povrchovou vrstvu podloží. Poté bylo možné vyjmout měřicí čidlo, které 
je zobrazeno na Obr. 3. V závěru etapy byla navrácena skrývka podloží a došlo k jejímu zhutnění vibrační 
deskou. 

 

Obr. 3 Tlakoměrná krabice vyjmutá z podloží vozovky. 

Etapa II - Konstrukce nestmelených podkladních vrstev 

Ve druhé etapě byly vybudovány dvě nestmelené podkladní vrstvy. Na podloží byla položena a zhutněna vrstva 
štěrkodrti frakce 0/32 mm a tloušťky 250 mm. Pro dosažení dostatečného hutnícího účinku byla vrstva rozdělena 
na tři části o stejné mocnosti, které byly hutněny každá samostatně. 

Na vrstvu štěrkodrti byla navržena vrstva mechanicky zpevněného kameniva frakce 0/32 mm a tloušťky 
200 mm. Tato vrstva byla namíchána dle požadavků normy ČSN EN 13285 ze 4 frakcí uvedených v kapitole 2, 
a zhutněna stejným způsobem jako spodní podkladní vrstva ze štěrkodrti. 

Celkem bylo do nestmelených podkladních vrstev zabudováno cca 1 500 kg kameniva. Povrch horní 
nestmelené podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva po ukončení hutnění je zobrazen na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Povrch horní nestmelené podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva. 
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Etapa III - Konstrukce asfaltových vrstev 

Ve třetí, nejobtížnější etapě, byly položeny a zhutněny tři asfaltové vrstvy. Materiál (asfaltové směsi) pro 
všechny asfaltové vrstvy byl nahříván v papírových pytlích v laboratorních sušárnách na požadovanou teplotu 
hutnění. Vzhledem k dalekým dovozovým vzdálenostem a obtížnému odběru materiálů nebylo možné zajistit 
okamžité položení směsi bez opakovaného ohřevu. Položené asfaltové směsi tak byly nahřívány pouze o jeden 
ohřev navíc oproti standardní pokládce a průběh nahřívání byl pravidelně kontrolován. Díky dodržení výše 
uvedených podmínek nedocházelo k přehřívání směsí a s tím spojeným stárnutím asfaltového pojiva. 

Samotná pokládka a hutnění asfaltových směsí probíhalo ve třech oddělených fázích, vždy po jedné vrstvě 
za den. Pokládka asfaltových vrstev probíhala stejně jako u nestmelených vrstev po částech, aby bylo docíleno 
100% míry zhutnění. Při pokládce byla v reálném čase sledována odezva senzorů uložených v jednotlivých 
vrstvách, aby bylo možné pokládku v případě poruchy čidla přerušit. Uložení čidel je dále popsáno v etapě IV. 

Celkem bylo do asfaltových vrstev použito přes 800 kg asfaltových směsí. Průběh hutnění obrusné asfaltové 
vrstvy z asfaltového koberce mastixového je zobrazen na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Průběh hutnění asfaltové obrusné vrstvy. 

Etapa IV - Umístění a typy měřicích senzorů 

Čtvrtá etapa popisuje umístění jednotlivých senzorů v konstrukci vozovkového souvrství. Vzhledem k množství, 
druhu a umístění použitých čidel tato etapa nenavazuje na přechozí etapu, nýbrž propojuje všechny předcházející 
etapy výstavby dohromady. 

Do jednotlivých vrstev ve zkušebním zařízení byly instalovány celkem dvě tlakoměrné krabice, čtyři teplotní 
sondy a čtyři senzory příčného přetvoření používané v horkých asfaltových směsích. 

Prvním typem tlakoměrné krabice byl senzor GEOKON 3500 s rozsahem 250 kPa, který byl umístěn 
na rozhraní podkladních nestmelených vrstev – mezi štěrkodrť a mechanicky zpevněné kamenivo. Druhá, 
tenzometrická tlakoměrná krabice s označením TML KDC-500 a rozsahem 500 kPa, byla umístěna na rozhraní 
mechanicky zpevněného kameniva a spodní podkladní vrstvu z asfaltového betonu. Toto umístění senzorů bylo 
zvoleno v návaznosti na přechozí výpočet pomocí metody konečných prvků, který zjistil, že při požadovaném 
zatížení nedochází k výrazným přírůstkům napětí v hloubkách pod spodní podkladní vrstvou – tj. cca 700 mm 
pod povrchem obrusné vrstvy [6]. Použité tlakoměrné krabice jsou zobrazeny na Obr. 6 a Obr. 7. 
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Obr. 6 Tlakoměrná krabice TML KDC-500.   Obr. 7 Tlakoměrná krabice GEOKON 3500. 

Druhým typem senzorů byly tři teplotní sondy PT1000TG8/E, resp. jedna sonda PT1000TG7/E, které 
sloužily k měření teploty v jednotlivých asfaltových vrstvách a na povrchu zkoušeného souvrství. Tato čidla byla 
zabudována do konstrukce za účelem sledování teplotních změn v jednotlivých vrstvách vozovky a v současné 
době měří pouze mírné teplotní odchylky způsobené proměnlivou teplotou v okolí zařízení. Jejich větší využití je 
plánováno v pokračujícím výzkumu, kde se uvažuje o zřízení temperační komory, která bude sloužit 
k simulování teplotních změn ve vozovce. 

Třetím typem použitých senzorů jsou speciální snímače horizontálního přetvoření KM-100HAS produkované 
firmou Tokyo Measuring Instruments Lab., které lze zabudovat do horkých asfaltových směsí. Tyto senzory, 
s teplotní odolností do 180 °C a měřicím rozsahem 5000 microstrain, jsou uloženy v asfaltových vrstvách, vždy 
pod jednou zatěžovací deskou. Výjimku tvoří podkladní asfaltová vrstva, v níž je navíc instalováno pomocné 
čtvrté čidlo, osazené v ose zkušební dvoumontáže. Všechna čidla jsou osazena podle návodu výrobce, a to v loži 
z asfaltu, přičemž vrchní část čidel kryje asfaltová směs s maximální velikostí zrna 5 mm. Způsob uložení 
snímače ve dvou různých stádiích montáže je zobrazen na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Usazení dvou snímačů přetvoření KM-100HAS (před a po zakrytí ochrannou vrstvou). 

4 POPIS PROVEDENÝCH ZKOUŠEK 

Protože se jednalo o referenční vozovku, bylo nutné provést co nejvíce zkoušek, a to jak empirických, tak 
funkčních. Výsledky těchto zkoušek popsaly parametry a chování jednotlivých materiálů použitých v konstrukci 
vozovkového souvrství, a to při různých podmínkách. Stručný popis doposud provedených zkoušek je uveden 
v následujících podkapitolách, kde jsou použité zkoušky rozděleny podle typů vrstev, na kterých byly 
provedeny. 



512

JUNIORSTAV 2023 3. Structures and Transport Engineering   
 

 
 

Zkoušky podloží 

S ohledem na to, že podloží vozovky bylo použito stejné, jako v dříve provedeném předchozím výzkumu, aniž 
by došlo ke změně jeho složení, byly převzaty i původně provedené zkoušky a jejich výsledky [6]. Na podloží 
byly provedeny následující zkoušky: 

• klasifikace zeminy [7], 
• zkouška kalifornského poměru únosnosti (CBR) [8], 
• zkouška okamžitého indexu únosnosti (IBI) [8], 
• zkouška zhutnitelnosti Proctor standard [9]. 

Zkoušky podkladních nestmelených vrstev 

Na obou podkladních nestmelených vrstvách byly provedeny stejné zkoušky. První dvě uvedené zkoušky 
sloužily ke zjištění optimální vlhkosti a maximální objemové hmotnosti, potřebných při návrhu vrstvy 
mechanicky zpevněného kameniva. Po zhutnění každé nestmelené vrstvy byla provedena statická zatěžovací 
zkouška, která byla doplněna rázovými zatěžovacími zkouškami. Ty byly provedeny jak v místě statické 
zatěžovací zkoušky (referenční), tak v dalších místech na dané vrstvy (doplňkové). 

 
Seznam provedených zkoušek na podkladních nestmelených vrstvách je uveden v následujícím seznamu: 

• sítový rozbor [10], 
• zkouška zhutnitelnosti Proctor modifikovaný [9],  
• statická zatěžovací zkouška [11], 
• rázová zatěžovací zkouška [12]. 

Průběh provádění statické zatěžovací zkoušky na spodní podkladní vrstvě ze štěrkodrti je zobrazen na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Statická zatěžovací zkouška na vrstvě štěrkodrti ŠD 0/32 mm. 

Zkoušky asfaltových vrstev 

Nejvíce zkoušek bylo provedeno na asfaltových referenčních vrstvách, které jsou hlavním cílem tohoto 
výzkumu. Po vyzkoušení referenční skladby vozovky a vyhodnocení všech naměřených dat budou právě tyto 
vrstvy nahrazeny novými asfaltovými souvrstvími z inovativních materiálů, jejichž vlastnosti a chování se budou 
porovnávat právě s naměřenými daty na referenční vozovce. Není však vyloučeno, že dojde také k výměně 
podkladní nestmelené vrstvy za jinou, pravděpodobně recyklovanou podkladní vrstvu. 

Doposud provedené zkoušky jsou stejné na všech asfaltových směsích a jsou uvedeny v následujícím 
seznamu: 

• sítový rozbor [10], 
• obsah pojiva v asfaltové směsi [13], 
• stanovení objemové hmotnosti [14], 
• stanovení maximální objemové hmotnosti [15], 
• stanovení mezerovitost asfaltové směsi [16], 
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Obr. 9 Statická zatěžovací zkouška na vrstvě štěrkodrti ŠD 0/32 mm. 

Zkoušky asfaltových vrstev 

Nejvíce zkoušek bylo provedeno na asfaltových referenčních vrstvách, které jsou hlavním cílem tohoto 
výzkumu. Po vyzkoušení referenční skladby vozovky a vyhodnocení všech naměřených dat budou právě tyto 
vrstvy nahrazeny novými asfaltovými souvrstvími z inovativních materiálů, jejichž vlastnosti a chování se budou 
porovnávat právě s naměřenými daty na referenční vozovce. Není však vyloučeno, že dojde také k výměně 
podkladní nestmelené vrstvy za jinou, pravděpodobně recyklovanou podkladní vrstvu. 

Doposud provedené zkoušky jsou stejné na všech asfaltových směsích a jsou uvedeny v následujícím 
seznamu: 

• sítový rozbor [10], 
• obsah pojiva v asfaltové směsi [13], 
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• stanovení mezerovitost asfaltové směsi [16], 

   
 

 
 

• stanovení modulů tuhosti [17], 
• stanovení odolnosti vůči únavě [18], 
• stanovení odolnosti vůči vodě pomocí zkoušky ITSR [19], 
• pojíždění kolem [20]. 

V době zpracování tohoto článku stále probíhají některé další vybrané zkoušky asfaltových směsí, respektive 
tyto zkoušky budou provedeny po ukončení zatěžovacího cyklu. Proto dojde k dalšímu rozšíření výše uvedeného 
seznamu zkoušek, a to např. o zkoušku nízkoteplotních vlastností či zkoušku spojení vrstev [21] a [22]. 

Zkoušky asfaltových směsí probíhaly nejen na předem připravených zhutněných tělesech, ale je v plánu 
provést některé vybrané zkoušky i na porušené vozovce po ukončení jejího zatěžování. 

5 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ZKOUŠEK 

Výsledky provedených zkoušek jsou stejně jako jejich popis v kapitole 4 rozděleny do tří kategorií podle typu 
zkoušených vrstev. Uvedené výsledky mohou být v několika případech pouze částečné, protože u některých 
zkoušek stále probíhá jejich měření. I přes tuto skutečnost doposud získané hodnoty dostatečně věrohodně 
popisují zkoušené materiály a mohou tak být publikovány v následujících odstavcích. 

Výsledky zkoušek podloží 

Výsledky zkoušek podloží, provedených v rámci předchozího výzkumu, jsou uvedeny v Tab. 1 [6]. 

Tab. 1 Výsledky zkoušek podloží. 

Typ zkoušky Výsledná hodnota 

Klasifikace zeminy F6 CI - jíl se střední plasticitou 
Kalifornský poměr únosnosti (CBR) 10 % 

Okamžitý index únosnosti (IBI) 16 % 
Proctor standard ρd,max = 1816 kg/m3, wopt = 15 % 

Výsledky zkoušek nestmelených podkladních vrstev 

Průměrné čáry zrnitosti štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva jsou zobrazeny na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Čáry zrnitosti nestmelených vrstev ŠD 0/32 mm a MZK 0/32 mm. 

Výsledky zkoušky zhutnitelnosti Proctor modifikovaný obou nestmelených směsí – maximální objemová 
hmotnost zhutněné suché směsi a optimální vlhkost směsi - jsou uvedeny na Obr. 11. 
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Obr. 11 Výsledky zkoušky Proctor modifikovaný na nestmelených vrstvách. 

Výsledky statických zatěžovacích zkoušek a rázových zatěžovacích zkoušek provedených na nestmelených 
podkladních vrstvách jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2 Výsledky statických a rázových zatěžovacích zkoušek nestmelených směsí. 

Typ zkoušky Výsledná hodnota 

Statická zatěžovací zkouška ŠD 0/32 Edef,2 = 143,8 MPa, Edef,2/Edef,1 = 1,10 
Statická zatěžovací zkouška MZK 0/32 Edef,2 = 190,7 MPa, Edef,2/Edef,1 = 1,25 

Rázová zatěžovací zkouška ŠD 0/32 Mvd,ref = 39,9 MPa, Mvd,avg/Mvd,ref = 1,05 
Rázová zatěžovací zkouška MZK 0/32 Mvd,ref = 36,3 MPa, Mvd,avg/Mvd,ref = 1,23 

Výsledky zkoušek asfaltových vrstev 

Všechny výsledky dosud provedených zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách Tab. 3 až Tab. 5. Zatím 
byla provedena většina zkoušek na podkladní a ložní vrstvě, přičemž zkoušky na obrusné vrstvě právě probíhají. 
Z důvodu omezeného rozsahu článku a velkému množství naměřených dat jsou nejdůležitější naměřená data 
uvedena pouze v tabulkové, a nikoliv v grafické podobě. Podrobnější výsledky jsou dostupné na vyžádání 
u autora článku. 

Naměřené výsledky zkoušek na asfaltovém betonu pro podkladní vrstvu ACP 22S jsou uvedeny v Tab. 3. 

Tab. 3 Částečné výsledky zkoušek provedených na ACP 22S. 

Typ zkoušky Výsledná hodnota 

Sítový rozbor vyhovuje ČSN 73 6121 
Obsah pojiva 4,3 % (50/70) 

Objemová hmotnost 2441 kg/m3 
Maximální objemová hmotnost 2564 kg/m3 

Mezerovitost 4,8 % 
Nízkoteplotní vlastnosti dosud nezměřeno 

Modul tuhosti (15 °C, 10 Hz) 14 097 MPa 
Odolnost vůči únavě ε6 = 117,2 microstrain 

Odolnost vůči vodě pomocí ITSR 83,8 % 
Pojíždění kolem WTSAIR = 0,035, PRDAIR = 2,45 

 
Naměřené výsledky zkoušek na asfaltovém betonu pro ložní vrstvu ACL 22S jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4 Částečné výsledky zkoušek provedených na ACL 22S. 

Typ zkoušky Výsledná hodnota 

Sítový rozbor vyhovuje ČSN 73 6121 
Obsah pojiva 4,2 % (PMB 25/55-60) 

Objemová hmotnost 2446 kg/m3 
Maximální objemová hmotnost 2557 kg/m3 
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Mezerovitost 4,3 % 
Nízkoteplotní vlastnosti dosud nezměřeno 

Modul tuhosti (15 °C, 10 Hz) 11 770 MPa 
Odolnost vůči únavě ε6 = 147,1 microstrain 

Odolnost vůči vodě pomocí ITSR 80,2 % 
Pojíždění kolem WTSAIR = 0,021, PRDAIR = 2,25 

 
Naměřené výsledky zkoušek na asfaltovém betonu pro obrusnou vrstvu SMA 11S jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5 Částečné výsledky zkoušek provedených na SMA 11S. 

Typ zkoušky Výsledná hodnota 

Sítový rozbor vyhovuje ČSN 73 6121 
Obsah pojiva 6,5 % (PMB 45/80-65) 

Objemová hmotnost 2477 kg/m3 
Maximální objemová hmotnost 2398 kg/m3 

Mezerovitost 3,2 % 
 

Měření modulů tuhosti jednotlivých směsí probíhalo po 5 °C při teplotách od 10 °C do 30 °C tak, aby došlo 
k pokrytí celého spektra teplot, které se mohou ve zkušebním zařízení vyskytnout. Zároveň byly moduly tuhosti 
měřeny mj. i při nízkých frekvencích (1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz a 5 Hz), při kterých bude zatěžován model 
vozovkového souvrství. Ve výše uvedených Tab. 3 a Tab. 4 jsou uvedeny pouze standardní srovnávací hodnoty 
modulů tuhosti při 15 °C a 10 Hz. 

6 PRŮBĚH DALŠÍHO VÝZKUMU 

V současné době se v rámci zatěžovacího zařízení řeší poslední detaily a očekává se, že v průběhu prosince roku 
2022 dojde k prvním zatěžovacím pokusům včetně kalibrace všech měřicích senzorů. V případě pozitivních 
výsledků provedených pokusů začne počátkem roku 2023 kompletní zatěžování vozovky. To bude probíhat 
zatěžovací funkcí haversine, jejíž průběh simuluje přejezd návrhové nápravy vozidla těžkého nákladního 
vozidla. Zatěžovací zařízení bude působit na model s frekvencí 4 Hz a silou 50 kN, která vychází z TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací. Toto zatížení bude působit na model vozovky do porušení 
libovolné z vrstev nebo do maximálního počtu zatěžovacích cyklů uvedených v TP 170 [2]. Průběh odezvy čidla 
na nižší zatížení 10 kN (z důvodu kalibrace senzoru) je zobrazen na Obr. 12. 

  

Obr. 12 Průběh přetvoření na čase vrstvy asfaltového betonu pro podkladní vrstvu ACP 22S. 
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7 ZÁVĚR 

Použití výpočtových modelů či zkušebních úseků osazených měřicími systémy se dnes stává v moderním světě 
běžnou praxí [23]. Tyto modely nejen pomáhají navrhovat a snadno zkoušet nové, dříve nepoužívané typy 
vozovek, ale dokáží včasně odhalit možné problémy související s návrhy vozovek z těchto inovativních 
materiálů. Právě díky těmto modelům lze zjištěné problémy vyřešit včas ve zkušebních laboratořích a nedochází 
tak k mnohonásobně dražším opravám, které by nastaly po provedení a porušení stavby. 

Full-Scale model vozovky, představený v tomto článku, je zatím stále prototypem. Jeho konstrukce je 
průběžně zdokonalována, a to jak ze strany zatěžovacího systému, tak především po stránce instrumentační. 
Pokud bude možno v projektu dále pokračovat, je v dalším rozvoji modelu plánována modernizace a rozšíření 
měřicích senzorů a uvažuje se i o výstavbě temperační komory. Zároveň je po ukončení zatěžování referenční 
vozovky plánována výstavba a zkoušení nově navržených vozovkových souvrství, tvořených převážně 
recyklovanými materiály a speciálními technologiemi. 
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7 ZÁVĚR 

Použití výpočtových modelů či zkušebních úseků osazených měřicími systémy se dnes stává v moderním světě 
běžnou praxí [23]. Tyto modely nejen pomáhají navrhovat a snadno zkoušet nové, dříve nepoužívané typy 
vozovek, ale dokáží včasně odhalit možné problémy související s návrhy vozovek z těchto inovativních 
materiálů. Právě díky těmto modelům lze zjištěné problémy vyřešit včas ve zkušebních laboratořích a nedochází 
tak k mnohonásobně dražším opravám, které by nastaly po provedení a porušení stavby. 

Full-Scale model vozovky, představený v tomto článku, je zatím stále prototypem. Jeho konstrukce je 
průběžně zdokonalována, a to jak ze strany zatěžovacího systému, tak především po stránce instrumentační. 
Pokud bude možno v projektu dále pokračovat, je v dalším rozvoji modelu plánována modernizace a rozšíření 
měřicích senzorů a uvažuje se i o výstavbě temperační komory. Zároveň je po ukončení zatěžování referenční 
vozovky plánována výstavba a zkoušení nově navržených vozovkových souvrství, tvořených převážně 
recyklovanými materiály a speciálními technologiemi. 
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PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTÍCH 
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Abstrakt  
V červnu 2021 byl zákonodárci schválen nový stavební zákon, který by měl nabýt platnosti v červenci roku 2023. 
Tato změna přinesla i potřebu aktualizace prováděcí vyhlášky, ze které požadavek na výstavbu parkovacích stání 
vychází. Vyhláška by nově měla umožnit městům a obcím parkovací minima na základě své dopravní politiky 
nejen zvyšovat, ale i snižovat. Výzkum ukazuje, že snižování požadavků na výstavbu stání je častým nástrojem 
využívaným pro naplňování cílů plánů udržitelné mobility, které tvoří dopravní politiku dnes již i menších obcí. 
Článek shrnuje závěry výzkumu, který se zaměřil na parkování na sídlištích. Mapuje počty parkovacích stání 
ve vztahu k počtu bytů a obyvatel v dané lokalitě a tím si klade za cíl přinést vodítko k nastavení regulačních 
koeficientů parkovacích minim. 

Klíčová slova 
Požadavky na výstavbu parkovacích stání, parkovací minima, parkovací politika, plán udržitelné městské mobility, 
parkování na sídlištích 

Abstract 
In June 2021 the new planning and building code was passed by Czech legislators and it should largely come into 
force in July 2023. This recodification has raised a need to update the implementing norm that deals with parking 
minimums. The updated norm should now allow cities and municipalities not just to increase their parking 
minimums but also to decrease them based on their traffic policy. Research shows that decreasing the requirements 
for parking space construction is a common tool used to fulfil sustainable mobility plans, which can be nowadays 
found also in smaller cities. This article sums up the outcomes of research focused on parking in housing estates. 
It maps the number of parking spaces and the number of flats and inhabitants in a given locality and aims to provide 
a solution for setting the parking minimums coefficients. 

Keywords 
Parking requirements, parking minimums, parking policies, sustainable urban mobility plan, parking in housing 
estates 

1 ÚVOD  

S novým stavebním zákonem vzniká i aktualizace prováděcí vyhlášky, která by nově měla umožnit obcím nejen 
navyšovat, ale i regulovat počty povinně stavěných stání pro parkování a odstavování osobních vozidel. Výzkumy 
ukazují, že dostupnost stání přispívá k častějšímu vlastnictví a užívání auta [1], [2], [3], [4]. I proto se redukce 
požadavků na parkovací minima využívá jako nástroj pro naplnění cílů plánů udržitelné mobility, které tvoří 
dopravní politiku velké části českých obcí a měst. Úloha popsaná tímto článkem se zaměřuje na parkování 
ve stávající sídlištní zástavbě ve městě Brně a jiných menších městech. Cílem je přinést představu o reálném počtu 
stání na obyvatele a byty a tím poskytnout vodítko pro nastavení regulačních koeficientů parkovacích minim 
pro novou výstavbu. 

Předpokladem je, že s ohledem na dobu výstavby sídlišť se v této zástavbě vyskytuje výrazně méně 
parkovacích stání, než vyžadují dnešní normové požadavky. Další otázkou, na kterou by měla úloha odpovědět je, 
zdali se počet stání na obyvatele/byt liší na jednotlivých sídlištích, nebo je přibližně stejný. V neposlední řadě 
je snahou ověřit, zda je v Brně a Olomouci výrazný rozdíl v počtu stání na skutečně žijící obyvatele a obvykle 
přítomné obyvatele (studenti). 

Popisovaná úloha je založena na práci s existujícími datovými sadami, jako je Registr sčítacích obvodů a budov 
RSO [5], analýza parkování Brněnských komunikací (BKOM) [6], ale i na vlastním sledování parkování 
na sídlištích. 
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ve stávající sídlištní zástavbě ve městě Brně a jiných menších městech. Cílem je přinést představu o reálném počtu 
stání na obyvatele a byty a tím poskytnout vodítko pro nastavení regulačních koeficientů parkovacích minim 
pro novou výstavbu. 

Předpokladem je, že s ohledem na dobu výstavby sídlišť se v této zástavbě vyskytuje výrazně méně 
parkovacích stání, než vyžadují dnešní normové požadavky. Další otázkou, na kterou by měla úloha odpovědět je, 
zdali se počet stání na obyvatele/byt liší na jednotlivých sídlištích, nebo je přibližně stejný. V neposlední řadě 
je snahou ověřit, zda je v Brně a Olomouci výrazný rozdíl v počtu stání na skutečně žijící obyvatele a obvykle 
přítomné obyvatele (studenti). 

Popisovaná úloha je založena na práci s existujícími datovými sadami, jako je Registr sčítacích obvodů a budov 
RSO [5], analýza parkování Brněnských komunikací (BKOM) [6], ale i na vlastním sledování parkování 
na sídlištích. 

   
 

 
 

Analýza navazuje na širší výzkumnou úlohu, která se snaží popsat podmínky pro parkování v různých 
charakteristických typech zástavby tak, aby měly obce dostatek relevantních informací pro rozhodnutí 
při nastavování regulačních koeficientů parkovacích minim dle nové prováděcí vyhlášky stavebního zákona. 

2 METODOLOGIE 

Lokality 

V prvním kroku byly vytipovány sídliště, která tvoří samostatné územní celky. Z podstaty sídlišť se jedná 
o převážně monofunkční urbanistické celky s hlavní funkcí bydlení doplněné o stavby veřejné vybavenosti, jako 
jsou například různé stupně vzdělávacích zařízení, obchody, zdravotní střediska a podobně. Až na sídliště 
Severovýchod se jedná vždy o vlastní základní sídelní jednotky (ZSJ). Ve výběru je celkem 7 sídlišť z Brna, 
pro srovnání byly vybrány i lokality mimo brněnskou metropoli. 

Základní údaje pro sledované lokality shrnuje Tab. 1. Automobilizace vyjadřuje počet osobních vozidel 
na 1000 obyvatel pro určitou územní jednotku. Počet registrovaných provozovaných osobních vozidel, byl zjištěn 
z registru Ministerstva dopravy České republiky (MDČR) [7]. Nejmenší územní jednotka, za kterou jsou data 
poskytována, je obec s rozšířenou působností. Počet obyvatel pro stanovaní automobilizace byl převzat z RSO [5]. 

Každá z lokalit má ve své blízkosti zastávky MHD [8], jejich obslužnost je však složitě kvantifikovatelná 
a srovnatelná. Pro zjednodušení není obslužnost vyjádřena konkrétní hodnotou, ale velikostí obce, ze které se dá 
kvalita veřejné dopravy odvodit. Zatímco na sídliště v Brně a Olomouci zajíždí pravidelná městská hromadná 
doprava s poměrně vysokou frekvencí, v menších městech jsou zastávky obsluhovány příměstskými 
ale i městskými linkami, jejichž četnost je ale o poznání nižší [8]. 

Tab. 1 Základní údaje o sledovaných lokalitách [5], [7]. 

 Město 

Počet obyvatel 
za obec  

(SLDB 2011, 
obvyklý) 

Automobilizace 
za OPR 
(os. voz/ 
1000 ob.) 

 

Kód ZSJ Název lokality 
(ZSJ) 

Rozloha 
ZSJ 
(ha) 

1 

Brno               376 172  596 

313301 Slatina-sídliště 28,8 
2 328618 Teyschlova 21,5 
3 011134 Vinohrady 112,8 

4 010481 Makovského 
náměstí 30,5 

5 10308 Kamenný vrch 82,8 

6 012033 Mikuláškovo 
náměstí 84,8 

7 304000 Sevastopolská 41,4 
8 Zábřeh                 14 001  510 - Severovýchod - 
9 Šumperk                 29 490  486 164429 Skřivánčí 14,8 

10 Olomouc               102 607  539 110698 Tererovo náměstí 3048 
11 Bruntál                 17 454  468 13269 Sídliště Dolní 28,8 

12 Vysoké 
Mýto                 12 279  566 329291 Družba 21,5 

13 Krnov                 25 764  483 315028 Sídliště-východ 10,5 
14 315036 Sídliště-západ 10,5 

Parkování 

Pro ZSJ v Brně jsou převzaty počty parkovacích stání ze Strategie parkování ve městě Brně [6]. V analytické části 
tohoto projektu byly detailně sčítány stání na jednotlivých ulicích, a to včetně garážových a nelegálních stání. 
Obr. 1 zobrazuje ukázku z dokumentu, na které lze vidět, jak jsou modře zapsaná legální stání, červeně nelegální 
stání a magentou stání v rámci garáží. 
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Obr. 1 Ukázka z analytické části Strategie parkování ve městě Brně [6]. 

Pro ZSJ mimo Brno byla stání sčítána ručně za využití mapy.cz [8], maps.google.com [9] i osobních prohlídek. 
I zde byly zaznamenány všechny typy stání včetně nelegálních a garážových. Počty stání pro jednotlivé lokality 
jsou vypsány v Tab. 3. 

Byty a obyvatelé 

Demografická data byla převzata z RSO Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten ve svých statistikách vede 
několik záznamů o počtu obyvatel. Pro naše potřeby byly využity data o evidovaných, trvalých a obvyklých 
obyvatelích. Počet evidovaných obyvatel vychází z administrativních zdrojů, konkrétně z databáze fyzických osob 
a registru obyvatel. Trvalí a obvyklí obyvatelé vychází ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) k 26. 3. 2011. Přehled 
počtu obyvatel společně s počty parkovacích stání zobrazuje Tab. 3 [5]. 

Zmíněné datové sady neobsahují dispozice/rozlohu bytových jednotek. Pro výpočet požadovaného počtu stání 
dle ČSN 73 6110 je však nutné rozdělit byty mezi jednopokojové byty a byty do a nad 100 m2. Protože se tato data 
pro jednotlivé ZSJ nepodařilo dohledat, byly dispozice odhadnuty na základě dispozic a rozlohy bytů v městské 
části Brno Vinohrady, která je z převážné většiny tvořena právě sídlištní zástavbou. Odhad je tedy založený na 
datových sadách z SLDB 2021, konkrétně ze sad, které ukazují právě počet obytných místností [10] a rozlohy bytů 
[11] za městské části statutárních měst. Přehled rozdělení bytových jednotek je zobrazen v Tab. 2. 

Tab. 2 Rozdělení bytových jednotek podle dispozice a rozlohy [11], [10]. 

 1 obytná 
místnost 

> 1 obytná 
místnost 

> 1 obytná místnost 
< 100 m2 > 100 m2 

Brno-Vinohrady 
(5343 bytů) 10,6 % 89,4 % 86,0 % 3,4 % 

Tento odhad ze své podstaty není přesný, protože na různých sídlištích se v závislosti na době výstavby objevují 
různé typy panelových domů, které mají různé dispozice bytů. Toto zjednodušení však bylo vzhledem 
k podrobnosti řešené úlohy považováno za dostatečné. 

Požadovaný počet parkovacích stání  

Jako požadovaný počet parkovacích stání byl uvažován počet, který by bylo nutné vystavět v případě, že by 
se stavělo sídliště v dnešní době. Vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. § 20 odstavce 5, který se odkazuje 
na příslušnou normu, kterou je v tomto případě ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací [12], [13]. 
Základní počet odstavných a parkovacích stání byl určen dle tabulky 34 „Doporučené základní ukazatele 
výhledového počtu odstavných a parkovacích stání“ pro obytné domy – činžovní a velikosti jednotek rozpočtené 
dle Tab. 2 [13]. Součinitel redukce počtu stání kp byl vzhledem k charakteru území pro všechny lokality uvažován 
jako kp = 1 [13]. Součinitel vlivu stupně automobilizace ka byl dohledán pro jednotlivá města v územních plánech, 
ročenkách dopravy nebo projektových dokumentacích. 

Mimo to byly vypočteny i počty požadovaných stání při koeficientu ka = 1, tzn. bez koeficientu, který se dle 
dnešní legislativy používá k navýšení požadovaného počtu stání na základě dopravní politiky obce či města [13].  

Tab. 3 Přehled skutečného počtu stání, bytů a obyvatel a vypočteného počtu stání 
 [6], [5],  [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 

 Lokalita 
Skutečný 

počet 
stání 

Počet 
bytů 

Obyvatelé 
evidovaní 

Obyvatelé 
2011 

(trvalý) 

Obyvatelé 
2011 

(obvyklý) 
ka 

Požad. 
stání 

Požad. 
stání 
ka = 1 

1 Slatina-
sídliště 1162 1620 3937 3955 3823 1,25 2233 1786 

2 Teyschlova 1260 1744 3816 4441 4584 1,25 2377 1902 
3 Vinohrady 4526 5476 13377 12742 12700 1,25 7551 6041 
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 Lokalita 
Skutečný 

počet 
stání 

Počet 
bytů 

Obyvatelé 
evidovaní 

Obyvatelé 
2011 

(trvalý) 

Obyvatelé 
2011 

(obvyklý) 
ka 

Požad. 
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Požad. 
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4 Makovského 
náměstí 852 1607 2949 2972 2984 1,25 2155 1724 

5 Kamenný 
vrch 2450 2926 6455 6735 7089 1,25 3991 3193 

6 Mikuláškovo 
náměstí 2864 3595 8091 8134 7794 1,25 4914 3931 

7 Sevastopolská 895 1520 3346 3325 3274 1,25 2073 1658 
8 Severovýchod 500 1041 2272 - - 1,2 1362 1135 
9 Skřivánčí 483 820 1878 1856 1767 1,25 1123 898 

10 Tererovo 
náměstí 795 1594 3083 3132 3048 1 1718 1718 

11 Sídliště Dolní 828 1861 4058 4021 3880 1 2029 2029 
12 Družba 903 1293 2587 2347 2262 - - 1398 

13 Sídliště-
východ 332 744 1468 1449 1435 1,25 1004 803 

14 Sídliště -
západ 463 854 1853 1881 1739 1,25 1163 930 

Analýza 

Posledním krokem byla samotná analýza a interpretace dat. Data byla jednak dána do poměru, byl vyčíslen poměr 
mezi parkovacími stáními a byty, evidovanými, trvalými a obvyklými obyvateli. Dále byl zjištěn i poměr mezi 
požadovaným a skutečným počtem stání, a to jak pro skutečně vyžadované ka, tak pro ka = 1. 

3 VÝSLEDKY 

Tab. 4 Výsledky. 

 ZSJ Stání/ 
byt 

Stání/ 
obyvatelé 
evidovaní 

Stání/ 
obyvatelé 

2011 
(trvalý) 

Stání/ 
obyvatelé 

2011 
(obvyklý) 

Stání/ 
požadovaná 

stání 

Stání/ 
požadovaná 

stání 
ka = 1 

        
1 Slatina-sídliště 0,72 0,30 0,29 0,30 52 % 65 % 
2 Teyschlova 0,72 0,33 0,28 0,27 53 % 66 % 
3 Vinohrady 0,83 0,34 0,36 0,36 60 % 75 % 

4 Makovského 
náměstí 0,53 0,29 0,29 0,29 40 % 49 % 

5 Kamenný vrch 0,84 0,38 0,36 0,35 61 % 77 % 

6 Mikuláškovo 
náměstí 0,80 0,35 0,35 0,37 58 % 73 % 

7 Sevastopolská 0,59 0,27 0,27 0,27 43 % 54 % 
8 Severovýchod 0,48 0,22 - - 39 % 44 % 
9 Skřivánčí 0,59 0,26 0,26 0,27 43 % 54 % 
10 Tererovo náměstí 0,50 0,26 0,25 0,26 46 % 46 % 
11 Sídliště Dolní 0,44 0,20 0,21 0,21 41 % 41 % 
12 Družba 0,69 0,35 0,39 0,40 - 65 % 
13 Sídliště-východ 0,45 0,23 0,23 0,23 33 % 41 % 
14 Sídliště-západ 0,54 0,25 0,25 0,27 40 % 50 % 
        
 průměr 0,62 0,29 0,29 0,30 47 % 57 % 
 medián 0,59 0,28 0,28 0,27 43 % 53 % 
 min 0,44 0,20 0,21 0,21 33 % 41 % 
 max 0,84 0,38 0,38 0,39 61 % 77 % 
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4 DISKUZE 

Před samotnou interpretací výsledků je nutné pojmenovat jejich limity. Mezi nejvýznamnější z nich patří to, že 
i když jsou sledována sídliště převážně zastavěná bytovou funkcí, vždy se ve sledovaném území nachází i jiné 
využití, které v analýze bylo zanedbáno. Obecně by se dalo říct, že služby a další využití v sídlištní zástavbě má 
převážně lokální charakter, to ale nevylučuje, že jej nemůžou využívat i lidé odjinud. Navíc stávající nastavení 
parkovacích minim lokální význam stavby nezohledňuje, a v nové zástavbě by tak musela být vystavěna i stání 
pro tyto budovy. To znamená, že skutečný podíl stání na obyvatele a byty je reálně pravděpodobně nižší. Dalším 
limitem výzkumu je měřítko sledovaných dat. Při pohledu na lokality, které jsou převážně tvořeny celými ZSJ, 
nelze zohledňovat každý detail (např. větší počet parkovacích míst při parkování menších vozidel, občasná 
nelegální stání atd.). Samotná analýza dat ukazuje, že pro všechny sledované ukazatele se průměr a medián výrazně 
neliší, můžeme tedy říct, že se jedná o vzorek, který není příliš vybočený extrémy a není tedy problematické 
sledovat průměrné hodnoty. V Tab. 4 lze vidět, že nejvíc vychýlené hodnoty se objevují u Sídliště Dolní v Bruntále, 
které má nejnižší počet parkovacích míst na byt i obyvatele, sídliště Kamenný vrch má počty parkovacích míst na 
byt a obyvatele naopak nejvyšší. Ze sledovaných dat také vidíme, že je v průměru na sídlištích 0,3 parkovacích 
míst na osobu, jinak řečeno, na jedno parkovací místo jsou tři lidé. Srovnání také ukazuje, že rozdíly mezi 
evidovanými ani obvyklými a trvalými obyvateli dle SLDB v poměru k parkovacím místům nejsou výrazné. 
Ve srovnání s normovými požadavky se na sídlištích vyskytuje v průměru 0,47 požadovaných stání, to znamená, 
že pokud by se stavělo obdobné sídliště při dnešních požadavcích na parkování, obsahovalo by jednou tolik 
parkovacích stání. (Opět je nutné zmínit, že v průzkumu byly uvažovány jen stání pro bydlení, v obdobné zástavbě 
by musely vzniknout další stání i pro všechny stavby s jiným využitím.) Nejblíže dnešním požadavkům je svým 
počtem stání sídliště Kamenný vrch, naopak nejméně míst v poměru k požadavku daném normou má 
Sídliště-východ v Krnově. To stejné přirozeně platí i pro "teoretická" požadovaná stání při ka = 1, v průměru je 
pak proti normovému požadavku bez započtení dopravní politiky obcí na sídlištích vybudováno v průměru 57 % 
stání, na sídlišti Kamenný vrch je to pak dokonce 77 %. 

Počet stání na byt se pohybuje na sídlištích od 0,44 po 0,84 stání na byt. Sledování tohoto ukazatele je vzhledem 
k neznalosti velikosti a dispozice bytů problematické, a proto je doplněno spíše informativně. 

Výsledky popisované analýzy ukazují, že na sledovaných sídlištích v Brně je obecně více stání na obyvatele. 
Výjimkou je sídliště Družba ve Vysokém Mýtě, kde je počet stání na obyvatele i byt nadprůměrný. Je k zamyšlení, 
že OPR Vysoké mýto má nadprůměrnou i automobilizaci. Přímou souvislost mezi těmito údaji však na základě 
popisované analýzy nelze konstatovat. 

Nejvyšší pozitivní rozdíl v počtu obvyklých a trvalých obyvatel je na sídlišti Kamenný vrch, nicméně i zde je 
rozdíl pouze 5 %. Při přepočtení parkovacích míst na obyvatele je pak rozdíl pouze 0,02 parkovacího místa 
na obyvatele. Další lokalitou, kde bylo v rámci SLDB 2011 zaznamenáno více obvyklých obyvatel než trvalých, 
byla ZSJ Teyschlova v Brně Bystrci. V ostatních lokalitách bylo zaznamenáno méně obvyklých než trvalých 
obyvatel, ale i tyto rozdíly jsou relativně nízké, maximálně 8 % v Krnově v lokalitě Sídliště-západ. Vliv obyvatel, 
kteří se v lokalitě vyskytují pouze obvykle a nikoliv trvale, se dá, tedy alespoň na základě dosud dostupných dat 
ze SLDB 2011, považovat za zanedbatelný. 

5 ZÁVĚR 

Analýza datových sad o počtu domů, bytů a obyvatel, Analýzy parkování od BKOM a vlastní sčítání parkovacích 
míst na sídlištích, přinesly přehled o skutečném počtu parkovacích stání na sídlištích v Brně i v menších městech, 
a tím přináší jakýsi odrazový můstek pro obce a města pro nastavení koeficientů redukce počtu stání v obytné 
zástavbě. 

Analýza potvrdila předpoklad, že se na sídlištích vyskytuje méně stání, než kolik by jich bylo s ohledem 
na aktuální normové požadavky vybudováno dnes. Toto srovnání bylo provedeno jednak se skutečnými 
požadovanými koeficienty stupně automobilizace (ka), ale i pro ka = 1, tedy bez započtení navýšení dopravní 
politikou jednotlivých měst. V průměru se dnes na sídlištích vyskytuje se skutečným ka 47 % požadovaných stání, 
s koeficientem ka = 1 57 % požadovaných stání. Analýza také ukázala, že se v Brně oproti ostatním sledovaným 
lokalitám vyskytuje na sídlištích spíše vyšší počet stání na obyvatele i byt. Rozdíly jsou ale mezi sledovanými 
lokalitami v rámci jednotek setin parkovacích míst na obyvatele. Vliv obyvatel, kteří se v lokalitě vyskytují pouze 
obvykle a nikoliv trvale, se dá, alespoň na základě dosud dostupných dat ze SLDB 2011, považovat spíše 
za zanedbatelný. 

V dalším výzkumu je vhodné zaměřit se na srovnání s aktualizovanými daty ze SLDB 2021, která by kromě 
aktuálních dat o počtu obyvatel mohla přinést i podrobnější informace o dopravním chování obyvatel sídlišť, jako 
je jejich dělba přepravní práce, vlastnictví vozidel a podobně. 
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sledovat průměrné hodnoty. V Tab. 4 lze vidět, že nejvíc vychýlené hodnoty se objevují u Sídliště Dolní v Bruntále, 
které má nejnižší počet parkovacích míst na byt i obyvatele, sídliště Kamenný vrch má počty parkovacích míst na 
byt a obyvatele naopak nejvyšší. Ze sledovaných dat také vidíme, že je v průměru na sídlištích 0,3 parkovacích 
míst na osobu, jinak řečeno, na jedno parkovací místo jsou tři lidé. Srovnání také ukazuje, že rozdíly mezi 
evidovanými ani obvyklými a trvalými obyvateli dle SLDB v poměru k parkovacím místům nejsou výrazné. 
Ve srovnání s normovými požadavky se na sídlištích vyskytuje v průměru 0,47 požadovaných stání, to znamená, 
že pokud by se stavělo obdobné sídliště při dnešních požadavcích na parkování, obsahovalo by jednou tolik 
parkovacích stání. (Opět je nutné zmínit, že v průzkumu byly uvažovány jen stání pro bydlení, v obdobné zástavbě 
by musely vzniknout další stání i pro všechny stavby s jiným využitím.) Nejblíže dnešním požadavkům je svým 
počtem stání sídliště Kamenný vrch, naopak nejméně míst v poměru k požadavku daném normou má 
Sídliště-východ v Krnově. To stejné přirozeně platí i pro "teoretická" požadovaná stání při ka = 1, v průměru je 
pak proti normovému požadavku bez započtení dopravní politiky obcí na sídlištích vybudováno v průměru 57 % 
stání, na sídlišti Kamenný vrch je to pak dokonce 77 %. 

Počet stání na byt se pohybuje na sídlištích od 0,44 po 0,84 stání na byt. Sledování tohoto ukazatele je vzhledem 
k neznalosti velikosti a dispozice bytů problematické, a proto je doplněno spíše informativně. 

Výsledky popisované analýzy ukazují, že na sledovaných sídlištích v Brně je obecně více stání na obyvatele. 
Výjimkou je sídliště Družba ve Vysokém Mýtě, kde je počet stání na obyvatele i byt nadprůměrný. Je k zamyšlení, 
že OPR Vysoké mýto má nadprůměrnou i automobilizaci. Přímou souvislost mezi těmito údaji však na základě 
popisované analýzy nelze konstatovat. 

Nejvyšší pozitivní rozdíl v počtu obvyklých a trvalých obyvatel je na sídlišti Kamenný vrch, nicméně i zde je 
rozdíl pouze 5 %. Při přepočtení parkovacích míst na obyvatele je pak rozdíl pouze 0,02 parkovacího místa 
na obyvatele. Další lokalitou, kde bylo v rámci SLDB 2011 zaznamenáno více obvyklých obyvatel než trvalých, 
byla ZSJ Teyschlova v Brně Bystrci. V ostatních lokalitách bylo zaznamenáno méně obvyklých než trvalých 
obyvatel, ale i tyto rozdíly jsou relativně nízké, maximálně 8 % v Krnově v lokalitě Sídliště-západ. Vliv obyvatel, 
kteří se v lokalitě vyskytují pouze obvykle a nikoliv trvale, se dá, tedy alespoň na základě dosud dostupných dat 
ze SLDB 2011, považovat za zanedbatelný. 

5 ZÁVĚR 

Analýza datových sad o počtu domů, bytů a obyvatel, Analýzy parkování od BKOM a vlastní sčítání parkovacích 
míst na sídlištích, přinesly přehled o skutečném počtu parkovacích stání na sídlištích v Brně i v menších městech, 
a tím přináší jakýsi odrazový můstek pro obce a města pro nastavení koeficientů redukce počtu stání v obytné 
zástavbě. 

Analýza potvrdila předpoklad, že se na sídlištích vyskytuje méně stání, než kolik by jich bylo s ohledem 
na aktuální normové požadavky vybudováno dnes. Toto srovnání bylo provedeno jednak se skutečnými 
požadovanými koeficienty stupně automobilizace (ka), ale i pro ka = 1, tedy bez započtení navýšení dopravní 
politikou jednotlivých měst. V průměru se dnes na sídlištích vyskytuje se skutečným ka 47 % požadovaných stání, 
s koeficientem ka = 1 57 % požadovaných stání. Analýza také ukázala, že se v Brně oproti ostatním sledovaným 
lokalitám vyskytuje na sídlištích spíše vyšší počet stání na obyvatele i byt. Rozdíly jsou ale mezi sledovanými 
lokalitami v rámci jednotek setin parkovacích míst na obyvatele. Vliv obyvatel, kteří se v lokalitě vyskytují pouze 
obvykle a nikoliv trvale, se dá, alespoň na základě dosud dostupných dat ze SLDB 2011, považovat spíše 
za zanedbatelný. 

V dalším výzkumu je vhodné zaměřit se na srovnání s aktualizovanými daty ze SLDB 2021, která by kromě 
aktuálních dat o počtu obyvatel mohla přinést i podrobnější informace o dopravním chování obyvatel sídlišť, jako 
je jejich dělba přepravní práce, vlastnictví vozidel a podobně. 
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Abstrakt 
Článek se zabývá závislostí mezi rychlostí projíždějících vozidel a skladbou uličního (intravilánového) prostoru. 
Dále je v článku otevřena diskuse, do jaké míry se chování řidičů vozidel mění v závislosti na použitém typu 
parkovacího stání. Očekává se, že řidič pojede obezřetněji, respektive pomaleji, v případě návrhu 
kolmého/šikmého parkování než v případě použití podélného parkovacího stání. Hlavním důvodem je manévr při 
couvání z kolmého/šikmého stání, kdy řidič v zaparkovaném autě nemá zcela jasný přehled o dění na komunikaci. 
Závěrem provedené analýzy je návrh optimální skladby uličního prostoru, který jednak přispěje ke zklidnění 
dopravy a současně zajistí dostatečný komfort pro průjezd či parkování vozidel. 

Klíčová slova 
Parkování, zklidňování dopravy, rychlost vozidel, uliční prostor 

Abstract 
This paper analyses the relationship between the speed of passing vehicles and the street layout. Furthermore, the 
paper opens a discussion on the extent to which the behaviour of vehicle drivers changes depending on the type of 
parking space used. Drivers are expected to drive more cautiously in the case of perpendicular/diagonal parking 
space use than in the case of longitudinal parking space use. The main reason for this is the manoeuvre when 
reversing out of a perpendicular/diagonal parking space, where the driver in the parked vehicle does not have 
a very good view of what is happening on the road. The analysis concludes with a proposal for an optimal street 
layout that will contribute to traffic calming while providing sufficient comfort for through traffic or vehicle 
parking. 

Keywords 
Parking, traffic calming, vehicle speed, street layout 

1 ÚVOD 

Dopravní inženýři se po desetiletí snaží zvýšit kapacitu a rychlost vozidel na komunikacích. Rozšiřovali jízdní 
pruhy, přidávali odbočovací pruhy, zvětšovali počty jízdních pruhů, odstraňovali parkovací místa – cokoli, co by 
umožňovalo rychlejší pohyb pro více aut [1]. Nyní však víme, že tyto změny mohou indukovat vyšší intenzity 
dopravy na komunikacích a nárůst počtu automobilů pohybujících se vyšší rychlostí, ale zároveň výrazně snižují 
komfort, a hlavně bezpečnost ostatních účastníků provozu. Rozšiřování a přidávání jízdních pruhů tedy vedlo 
pouze ke značné redukci světa chodců a cyklistů. 

Dnešním trendem je přesný opak, tj. navrácení uličního prostoru ve městech zpět chodcům a cyklistům. Jedním 
z hlavních aspektů této snahy je zvýšení jejich bezpečnosti, jež je výrazně ovlivněna právě rychlostí vozidel 
ve městech [2]. 

Současný stav poznání 

Téma zklidňování dopravy, respektive snižování rychlosti ve městech, v dnešní době čím dál tím častěji rezonuje 
napříč společností a vyvolává diskuse v odborných i laických kruzích. Jako jeden příklad za všechny lze uvést 
nedávné zavedení maximální povolené rychlosti 30 km/h v Paříži [3], které má za cíl zklidnit dopravu ve městě, 
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1 ÚVOD 

Dopravní inženýři se po desetiletí snaží zvýšit kapacitu a rychlost vozidel na komunikacích. Rozšiřovali jízdní 
pruhy, přidávali odbočovací pruhy, zvětšovali počty jízdních pruhů, odstraňovali parkovací místa – cokoli, co by 
umožňovalo rychlejší pohyb pro více aut [1]. Nyní však víme, že tyto změny mohou indukovat vyšší intenzity 
dopravy na komunikacích a nárůst počtu automobilů pohybujících se vyšší rychlostí, ale zároveň výrazně snižují 
komfort, a hlavně bezpečnost ostatních účastníků provozu. Rozšiřování a přidávání jízdních pruhů tedy vedlo 
pouze ke značné redukci světa chodců a cyklistů. 

Dnešním trendem je přesný opak, tj. navrácení uličního prostoru ve městech zpět chodcům a cyklistům. Jedním 
z hlavních aspektů této snahy je zvýšení jejich bezpečnosti, jež je výrazně ovlivněna právě rychlostí vozidel 
ve městech [2]. 

Současný stav poznání 

Téma zklidňování dopravy, respektive snižování rychlosti ve městech, v dnešní době čím dál tím častěji rezonuje 
napříč společností a vyvolává diskuse v odborných i laických kruzích. Jako jeden příklad za všechny lze uvést 
nedávné zavedení maximální povolené rychlosti 30 km/h v Paříži [3], které má za cíl zklidnit dopravu ve městě, 

   
 

 
 

snížit počet vážných dopravních nehod (statisticky nejčastějším důvodem dopravních nehod je nepřiměřená 
rychlost) a celkově upřednostnit pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu na úkor automobilové dopravy [2]. 

V současné podobě normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z ledna 2006 [4], lze najít souhrn 
fyzických a psychologických opatření, kterými lze dosáhnout kýženého snížení rychlosti vozidel jakožto 
prostředku zklidňování dopravy ve městech. 

Za fyzické prvky zklidňování dopravy lze uvažovat: 

• zúžení dopravního prostoru (vysazení chodníkových ploch atp.), 
• směrové změny (šikany), 
• zvýšené prvky ve vozovce a další. 

Mezi nejčastější psychologické prvky patří: 

• opakování svislých dopravních značek, 
• zdůraznění svislých značek, 
• upozornění na kontrolu rychlosti, 
• v neposlední řadě lze mezi psychologické prvky pro zklidňování dopravy uvažovat přilehlé 

parkovací stání (šikmé i kolmé). 

Kombinací výše uvedených prvků (fyzických a psychologických) dochází k faktickému snížení rychlosti 
projíždějícího vozidla na dané komunikaci, avšak toto snížení rychlosti už není uvažováno v návrhových 
parametrech normy ČSN 73 6110 [4] a ani v normě ČSN 73 6102 [5]. Vhodným příkladem může být požadavek 
na splnění rozhledových poměrů na křižovatkách místních komunikací, který se pro většinu situací v intravilánu 
uvažuje pro návrhovou rychlost vn = 50 km/h [5], bez ohledu na použití prvků pro zklidňování dopravy, jejichž 
vlivem bude reálná rychlost na dané komunikaci daleko nižší. 

2 METODOLOGIE 

Výběr zájmových lokalit 

Pro návrh optimální skladby uličního prostoru ve vztahu ke zklidňování dopravy bylo třeba nejdříve vybrat 
statisticky relevantní množství reprezentativních lokalit ve městě Brně, které zastupují adekvátní soubor skladeb 
uličního prostoru. 

Pro účely článku bylo vybráno šest reprezentativních lokalit z celkového souboru lokalit, kde bylo provedeno 
měření. Výčet reprezentativních lokalit je uveden v Tab. 1. Výběr těchto lokalit proběhl na základě následujících 
parametrů: 

• celková šířka komunikace (A), 
• šířka jízdního pruhu (B), 
• typ přilehlého parkovacího stání - kolmé, šikmé nebo podélné parkovací stání (C), 
• šířka parkovacího stání (D), 
• délka parkovacího stání (E), 
• maximální povolená rychlost na komunikaci (F). 

Tab. 1 Parametry zájmových lokalit. 

Název úseku A B C D E F 

Botanická 1 4,90 m 3,00 m podélné vpravo/vlevo 1,90 m × 50 km/h 
Botanická 2 8,10 m 3,35 m šikmé po obou stranách × 5,25 m 30 km/h 

Boženy Němcové  7,55 m 3,35 m podélné po obou stranách 2,10 m × 30/50 km/h* 
Grohova 9,05 m 4,10 m šikmé po obou stranách × 5,30 m 50 km/h 
Tábor 1 5,80 m 2,90 m podélné vpravo 2,10 m × 50 km/h 
Tábor 2 5,80 m 2,90 m podélné vpravo 2,05 m × 50 km/h 

Pozn.: × šířka/délka parkovacího stání není vyznačena vodorovným dopravním značením. 
           * na začátku měřeného úseku (po ulici Volfova) se nachází zóna 30 km/h. 
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Popis zájmových lokalit 

• Botanická 1 a 2 

Měřený úsek Botanická 1 (směr centrum) se nachází na ulici Botanická a je vymezen ulicemi Sokolská 
a Smetanova. Měřený úsek Botanická 2 (směr Královo Pole) se nachází na ulici Botanická a je vymezen ulicemi 
Kotlářská a Zahradníkova viz Obr. 1. 

Obr. 1 Měřený úsek Botanická 1 (vlevo) a Botanická 2 (vpravo) [6]. 

• Boženy Němcové a Grohova 

Měřený úsek Boženy Němcové (směr nádraží Brno-Královo Pole) se nachází na ulici Boženy Němcové a je 
vymezen ulicemi Srbská a Palackého třída. Měřený úsek Grohova (směr Úvoz) se nachází na ulici Grohova a je 
vymezen ulicemi Čápkova a Úvoz viz Obr. 2. 

Obr. 2 Měřený úsek Boženy Němcové (vlevo) a Grohova (vpravo) [6]. 

• Tábor 1 a 2 

Měřený úsek Tábor 1 (směr Veveří) se nachází na ulici Tábor a je vymezen ulicemi Zborovská a Veveří. Měřený 
úsek Tábor 2 (směr Hradecká) se nachází na ulici Tábor a je vymezen ulicemi Veveří a Zborovská viz Obr. 3. 

Obr. 3 Měřený úsek Tábor 1 (vlevo) a Tábor 2 (vpravo) [6]. 
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Sběr dat 

Následujícím krokem po výběru zájmových lokalit bylo provedení samotného měření in situ. Rychlost 
projíždějících vozidel na vybraných komunikacích byla měřena pomocí detektoru dopravy Sierzega SR4. Tento 
typ detektoru dopravy umožňuje po provedení kalibrace referenčním vozidlem zaznamenávat počet projetých 
vozidel a jejich rychlost. Současně byl vybrán pro svoji přesnost (rychlost je měřena s přesností ±3 %) a snadnost 
použití, a také pro možnost upevnění na sloupky svislého dopravního značení [7]. 

Instalace zařízení probíhala v rozmezí 7:30 až 8:00 a samotné měření bylo prováděno v časovém úseku 
8:00 až 10:00 v běžný pracovní den. Detektor byl vždy umístěn na sloupek dopravního značení ve výšce 1 m. 
Pokud byl měřený úsek delší než 25 m, bylo použito vícero detektorů. Rychlost na vybraném úseku byla vždy 
měřena v jízdním pruhu přilehlém k parkovacímu stání. 

Dále bylo, na základě harmonogramu blokového čistění, měření ve vybraných lokalitách opakováno s cílem 
posouzení vlivu statické dopravy na rychlost projíždějících vozidel. 

3 VÝSLEDKY 

Měření na vybraných úsecích probíhala v průběhu roku ve všední dny v rozmezí 8:00 až 10:00. Byl pořízen záznam 
rychlosti projíždějících vozidel v zájmových lokalitách pomocí detektoru dopravy Sierzega SR4. Z naměřených 
hodnot byl následně stanoven aritmetický průměr. Stejný postup měření byl uplatněn v identické lokalitě v čase 
blokového čištění s cílem vyloučení vlivu statické dopravy na rychlost projíždějícího vozidla. Dobu provádění 
měření bylo nutné přizpůsobit trvání blokového čištění. Hodnoty byly opět zprůměrovány a jsou spolu s ostatními 
parametry sloužícími pro účely návrhu optimální skladby uličního prostoru uvedeny v Tab. 2. Počet pořízených 
záznamů rychlosti se lišil v závislosti na intenzitě dopravy ve sledované lokalitě. 

Tab. 2 Naměřené parametry. 

Název úseku B C F průměrná 
rychlost 

průměrná 
rychlost blokové 

čištění 
Botanická 1 3,00 m  podélné vpravo/vlevo 50 km/h 26 km/h 29 km/h 
Botanická 2 3,35 m šikmé po obou stranách 30 km/h 28 km/h 33 km/h 

Boženy 
Němcové  3,35 m podélné po obou stranách 30/50 km/h* 31/36 km/h* 36/36 km/h* 

Grohova 4,10 m šikmé po obou stranách 50 km/h 38 km/h 38 km/h 
Tábor 1 2,90 m podélné vpravo 50 km/h 35 km/h 37 km/h 
Tábor 2 2,90 m podélné vpravo 50 km/h 32 km/h 33 km/h 

Pozn.: * první hodnota – zóna 30 km/h, druhá hodnota – nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. 

4 DISKUSE 

Úvodem je vhodné zmínit, že výsledky měření prezentované v Tab. 2 mohou být negativně ovlivněny několika 
faktory. Může se jednat například o vliv zvýšených intenzit dopravy na některých úsecích, a to především 
na úsecích navazujících na vysoce frekventované křižovatky. V takovýchto úsecích lze očekávat snížení rychlosti 
vlivem vzniku kongesce nikoli vlivem zvoleného typu parkovacího stání. Dalším takovým faktorem může být 
i nízká intenzita dopravy, což má za následek zkreslení vypovídající hodnoty stanovené průměrné rychlosti. 
V neposlední řadě mohou být naměřená data ovlivněna rušivými elementy samotného prostředí, v němž byla 
záznamová zařízení umístěna. 

Výsledky prezentované na Obr. 4, který je grafickou prezentací dat uvedených v Tab. 2, do značné míry 
korespondují s obecně známými postupy užívanými jakožto prostředky ke zklidňování dopravy. Naměřená data 
potvrdila fakt, že užší jízdní pruh má vliv na snížení rychlosti projíždějících vozidel, jak je možno vidět především 
u lokalit Botanická 1, Tábor 1 a Tábor 2. 

Na příkladu výše uvedených lokalit lze také pozorovat nižší průměrné rychlosti na jednopruhových 
jednosměrných komunikacích (Botanická 1 a 2) oproti komunikacím s jízdním pruhem v obou směrech 
(Tábor 1 a 2). 

Z porovnání dat naměřených během blokového čištění a mimo něj je dále patrné, že nepřítomnost statické 
dopravy, laicky ulice bez zaparkovaných aut, sice vede ke zvýšené rychlosti vozidel, ale nárůst rychlosti vozidel 
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je minimální. Lze tedy konstatovat, že vhodně umístěný pruh parkovacích stání může sloužit jako doplňkový 
prostředek ke zklidňování dopravy, neb větší vliv na rychlost projíždějících vozidel má šířka jízdního pruhu. 

Podle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel [8] se užší jízdní pruh navrhuje společně 
s podélným typem parkovacího stání, protože vozidlo vykonávající parkovací manévr potřebuje menší prostor pro 
zajetí/vyjetí do/z parkovacího místa, nežli tomu je v případě šikmého/kolmého typu parkovacího stání. Avšak 
pokud se zaměříme pouze na použitý druh parkovacího stání, můžeme konstatovat, že rychlost na komunikaci je 
výrazněji ovlivněna šikmým/kolmým typem, jak lze vyčíst z lokalit Botanická 2 a Boženy Němcové. Tyto ulice 
mají stejné šířkové uspořádání jízdních pruhů a u obou jsou parkovací místa po obou stranách komunikace, avšak 
rychlost projíždějících vozidel je nižší na úseku Botanická 2, což lze přičíst vlivu šikmého typu parkovacího stání. 
Za tímto faktem stojí hypotéza, že očekávaná rychlost na komunikaci s kolmý/šikmým parkovacím stáním bude 
nižší z důvodů couvacího manévru zaparkovaného auta, se kterým řidič projíždějícího vozidla podvědomě počítá 
a přizpůsobí tak svoji rychlost. 

Na závěr diskuse je vhodné zmínit, že reálná průměrná rychlost byla u měřených lokalit výrazně nižší, než je 
maximální povolená rychlost v obci (50 km/h). 

 

Obr. 4 Závislost rychlosti, šířky jízdního pruhu a typu parkovacího stání. 

5 ZÁVĚR 

Předložená analýza naměřených dat vede k návrhu optimální skladby uličního prostoru, který jednak přispěje ke 
zklidnění dopravy a současně zajistí dostatečný komfort pro všechny účastníky provozu, nejenom pro průjezd 
či parkování vozidel. 

Z hlediska zklidňování dopravy se jako vhodná skladba uličního prostoru jeví taková, která má minimální 
možnou šířku přilehlého jízdního pruhu dle požadavků ČSN 73 6110 [4] a zároveň se zde nachází podélné 
parkování. Tato skladba však nevyhovuje požadavkům všech účastníku provozu, zejména cyklistů. Podélné 
parkování, respektive otevřené dveře zaparkovaného vozidla do jízdního pruhu, mohou mít totiž pro cyklisty 
fatální následky [9]. 

Pro co možná největší komfort všech účastníku provozu se tedy jeví jako vhodná skladba uličního prostoru, 
která jednak nabízí dostatečnou šířku jízdního pruhu pro smíšený provoz aut a cyklistů, a zároveň se zde vyskytuje 
šikmé nebo kolmé parkovací stání. Tento typ parkovacího stání se i přes manévr při couvání z parkovacího stání 
jeví jako bezpečnější, a to i díky stále rozšířenějším parkovacím asistentům a parkovacím kamerám ve vozidlech. 

Závěrem je tedy možné konstatovat, že parkovací stání může mít vliv na rychlost projíždějících vozidel, avšak 
návrh parkovacích stání ve městech 21. století by neměl být primární nástroj pro zklidňování dopravy. Jako 
smysluplnější se naopak jeví snížení nejvyšší dovolené rychlosti ve městech [10] a poznatky z vlivu parkovacích 
stání/šířek komunikací využít pro aktualizaci návrhových parametrů v intravilánu, zejména pak posouzení 
rozhledových poměrů na křižovatkách, které se ve většině případů provádí na rychlost 50 km/h. Z měření vyplývá, 

3,00 3,35 3,35 3,35 4,10 2,90 2,90

26
28

31

36
38

35
3229

33

36 36
38 37

33

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Botanická 1 Botanická 2 Boženy Němcové
zóna 30 km/h

Boženy Němcové Grohova Tábor 1 Tábor 2 Ší
řk

a 
jíz

dn
íh

o 
pr

uh
u

[m
]

R
yc

hl
os

t [
km

/h
]

šířka jízdního pruhu [m] naměřená průměrná rychlost [km/h] naměřená průměrná rychlost během blokového čištění [km/h]

po
dé

ln
é 

pa
rk

ov
án

í
vp

ra
vo

/v
le

vo

šik
m

é 
pa

rk
ov

án
í

po
 o

bo
u 

st
ra

ná
ch

po
dé

ln
é 

pa
rk

ov
án

í
po

 o
bo

u 
st

ra
ná

ch

po
dé

ln
é 

pa
rk

ov
án

í
po

 o
bo

u 
st

ra
ná

ch

šik
m

é 
pa

rk
ov

án
í

po
 o

bo
u 

st
ra

ná
ch

po
dé

ln
é 

pa
rk

ov
án

í
vp

ra
vo

po
dé

ln
é 

pa
rk

ov
án

í
vp

ra
vo



529

JUNIORSTAV 20233. Konstrukce a dopravní stavby   
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že reálná rychlost na komunikacích v intravilánu se blíží 30 km/h a že vhodně zvolená kombinace šířky jízdního 
pruhu a typu parkovacího stání může mít pozitivní vliv na redukci rychlosti ve městech. 

Poděkování 

Výzkum vznikl za podpory juniorského specifického výzkumu FAST-J-22-8096 Závislost rychlosti vozidel na 
skladbě uličního prostoru ve vztahu ke zklidňování dopravy. 
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Abstrakt 
V České republice se aktuálně pracuje na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí podle principů převzatých 
z Francie. Konstrukce jejich pražcového podloží má být kromě jiného tvořena také vrstvou z asfaltového betonu. 
Požadavky na vlastnosti asfaltové směsi však nemohou být z francouzských norem jednoduše převzaty, neboť se 
v České republice používá jiný postup pro hutnění zkušebních těles, která se používají pro mechanické a funkční 
zkoušky. Tento příspěvek prezentuje výsledky experimentální studie, která porovnává vliv metod hutnění 
zkušebních těles používaných v České republice a ve Francii na vybrané vlastnosti asfaltového betonu. V rámci 
vyhodnocení studie je posouzena vzájemná korelace výsledků mezi jednotlivými metodami hutnění. 

Klíčová slova 
Asfaltový beton, Marshallův pěch, gyrátor, vysokorychlostní trať, pražcové podloží 

Abstract 
In the Czech Republic, a preparation of high-speed lines construction according to principles adopted from France 
is currently in process. Its substructure is among others to be made of an asphalt concrete layer. Nevertheless, 
the requirements on asphalt mixture properties cannot simply be taken from the French standards, as a different 
procedure for the compaction of test specimens, which are used for mechanical and functional tests, is used 
in the Czech Republic. This paper presents the results of an experimental study that compares the impact of test 
specimen compaction methods used in the Czech Republic and in France on selected properties of asphalt concrete. 
As a part of the study evaluation, a mutual correlation between individual compaction methods is identified and 
discussed. 

Keywords 
Asphalt concrete, Marshall impact compactor, gyratory compactor, high-speed line, railway substructure 

1 ÚVOD 

Asfaltový beton je v současné době v Evropě vnímán jako kompozitní materiál, který je používán nejen 
v silničním, ale také v železničním stavitelství. V železničním stavitelství se nejčastěji používá v pražcovém 
podloží jako materiál horní konstrukční vrstvy [1]. K jeho největším výhodám patří jeho vysoká tuhost a nízká 
tepelná vodivost, což vede ve srovnání s běžnými konstrukcemi tvořenými pouze nestmelenými materiály 
ke značným úsporám na celkové tloušťce konstrukce pražcového podloží [1]. 

Ve Francii se používá asfaltový beton označený jako GB 4. Požadavky na jeho vlastnosti jsou definovány 
národní přílohou normy NF EN 13108-1 [2] a využívá se zejména pro konstrukci pražcového podloží nových 
úseků vysokorychlostních tratí [3]. V České republice se asfaltový beton pro konstrukční vrstvy označuje jako 
AC Z+ a požadavky na jeho vlastnosti jsou od roku 2021 definovány přílohou F normy ČSN 73 6120 [4] 
a přílohou 12 předpisu SŽ S4 [5]. Ty lze ovšem aplikovat pouze pro tratě s rychlostí do 200 km·h-1 včetně. 

V letech 2019 až 2020 došlo v rámci spolupráce Správy železnic, s. o., a francouzské národní železniční 
společnosti SNCF k převzetí francouzského know-how o vysokorychlostních tratích a jeho přizpůsobení českým 
podmínkám. Na základě těchto principů se momentálně postupuje při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí 
v České republice. V konstrukci pražcového podloží se jako standardní řešení předpokládá aplikace konstrukční 
vrstvy z asfaltového betonu [6]. 
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Pro stanovení požadavků na vlastnosti asfaltového betonu pro vysokorychlostní tratě v České republice se 
nabízí úprava přílohy F normy [4] po vzoru národní přílohy normy [2] a rozšíření její platnosti i pro tratě s rychlostí 
vyšší než 200 km·h-1. V obou zemích jsou však standardizovány odlišné zkušební postupy, používají se jiné 
vstupní materiály nebo jsou jinak definovány požadavky na jejich kvalitu. Patrně největším rozdílem je samotná 
výroba zkušebních těles, která se následně používají pro mechanické a funkční zkoušky. Pro zhutnění zkušebního 
tělesa se v České republice (obdobně jako ve většině evropských zemí) využívá Marshallův pěch, tedy hutnění 
stanoveným počtem úderů pěchu definovaných rozměrů, hmotnosti a rázové hutnicí energie [7], zatímco ve Francii 
se zkušební tělesa hutní stanoveným počtem otáček na gyrátoru za konstantní hodnoty svislé síly [8]. Z toho 
důvodu byla provedena experimentální studie s cílem praktického porovnání jednotlivých postupů hutnění 
zkušebních těles a nalezení vzájemných vztahů mezi vybranými vlastnostmi asfaltových směsí měřených 
na jednotlivých zkušebních tělesech vyrobených různými postupy. 

2 METODOLOGIE 

Dohromady bylo zkoušeno 15 asfaltových směsí, které lze podle největšího zrna kameniva rozdělit do třech 
kategorií: kategorie AC 11 (8 směsí), kategorie AC 16 (5 směsí) a kategorie AC 22 (2 směsi). Jako asfaltové pojivo 
byl u většiny směsí použit silniční asfalt s penetrací 50/70 dle ČSN EN 12591 [9] a ČSN 65 7204 [10], u některých 
směsí byl použit polymerem modifikovaný asfalt PMB 25/55-60 nebo PMB 45/80-65 dle ČSN EN 14023 [11] 
a ČSN 65 7222-1 [12]. Směs AC 22 Z+ Lic obsahovala ztužující přísadu Licomont (amidový vosk). Přehled 
zkoušených směsí je zobrazen v Tab. 1. 

Tab. 1 Přehled zkoušených asfaltových směsí. 

Kategorie Označení směsi Pojivo 

AC 11 

AC 11 Z+ PKB 50/70 
ACO 11+ MA 50/70 

ACO 11+ HRA 50/70 
ACO 11+ VES PMB 25/55-60 
ACO 11+ CHV 50/70 

ACO 11+ CHV-II 50/70 
ACO 11S OMT PMB 45/80-65 
ACO 11S RAJ PMB 45/80-65 

AC 16 

AC 16 Z+ 5,1% 50/70 
AC 16 Z+ 21PRO 50/70 
ACL 16+ 15RA PMB 25/55-60 
ACL 16+ CHV 50/70 

ACL 16+ CHV-II 50/70 

AC 22 AC 22 Z+ 4,2% 50/70 
AC 22 Z+ Lic 50/70 

 
Z každé asfaltové směsi bylo vyrobeno několik zkušebních těles o průměru 100 mm. V souladu s normou [4] byla 
tělesa ze silničního asfaltu hutněna při teplotě směsi 150 °C a tělesa z polymerem modifikovaného asfaltu 
při teplotě 155 °C. Každé těleso bylo hutněno jedním z následujících způsobů: 

• 2 × 50 údery na Marshallově pěchu dle normy ČSN EN 12697-30 [7] (zpravidla 5 těles, dále 
označováno jako „Marshall 2 × 50“), 

• 120 otáčkami na gyrátoru dle normy NF EN 12697-31 [8] (zpravidla 5 těles, dále označováno jako 
„Gyrator 120/600“), 

• 120 otáčkami na gyrátoru, ale s tím rozdílem, že bylo použito svislé napětí 800 kPa místo 
normou [8] definovaných 600 kPa (zpravidla 5 těles, dále označováno jako „Gyrator 120/800“). 

O doplnění posledního typu hutnění bylo rozhodnuto v úvodu studie po zhotovení několika pokusných zkušebních 
těles, které nejsou do výsledků studie zahrnuty a u kterých bylo zjištěno, že se míra zhutnění zkušebních těles 
hutněných tímto způsobem lépe blíží míře zhutnění zkušebních těles hutněných pomocí Marshallova pěchu 
dle normy [7]. 

Každé vyrobené těleso pak bylo použito pro stejný rozsah provedených laboratorních zkoušek a byly u něj 
stanoveny následující vlastnosti, které byly dále v rámci vyhodnocení studie vzájemně porovnávány: 
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• mezerovitost dle normy ČSN EN 12697-8 [13], 
• modul tuhosti při teplotě 15 °C dle normy ČSN EN 12697-26 [14] (metoda IT-CY), 
• Marshallova stabilita při teplotě 60 °C dle normy ČSN EN 12697-34 [15], 
• lomová houževnatost při teplotě 0 °C dle normy ČSN EN 12697-44 [16]. 

Hodnotu sledované vlastnosti asfaltové směsi potom reprezentuje aritmetický průměr hodnot změřených na všech 
příslušných zkušebních tělesech. 

3 VÝSLEDKY 

V Tab. 2 až Tab. 5 jsou uvedeny veškeré změřené hodnoty sledovaných vlastností asfaltových směsí hutněných 
pomocí Marshallova pěchu a gyrátoru. Tyto hodnoty pak byly pro závislost typu hutnění „Marshall 2 × 50“ 
na typech hutnění „Gyrator 120/600“ a „Gyrator 120/800“ podrobeny lineární regresní analýze. Na Obr. 1 
až Obr. 4 je toto porovnání včetně rovnic regresních přímek a jejich koeficientů determinace R2 zobrazeno 
graficky. Pro rovnice regresních přímek platí, že hodnota x, resp. y, vyjadřuje hodnotu sledované vlastnosti 
zkušebních těles hutněných pomocí gyrátoru, resp. pomocí Marshallova pěchu. Jelikož nebylo k dispozici vždy 
dostatečné množství směsi (pro studii byly mnohdy využity reálné směsi, u kterých Katedra silničních staveb 
Fakulty stavební ČVUT v Praze prováděla kontrolní zkoušky pro externí zákazníky), nejsou všechny zkoušky 
provedeny pro všechny typy hutnění. 

Tab. 2 Výsledky mezerovitosti (%). 

Kategorie Označení směsi Pojivo Marshall 2 × 50 Gyrator 120/600 Gyrator 120/800 

AC 11 

AC 11 Z+ PKB 50/70   4,77   7,28   N/A 
ACO 11+ MA 50/70   7,05 10,03   9,36 

ACO 11+ HRA 50/70   3,55   7,20   6,46 
ACO 11+ VES PMB 25/55-60   3,59   7,69   5,13 
ACO 11+ CHV 50/70   3,69   8,83   N/A 

ACO 11+ CHV-II 50/70   5,79   9,15   7,76 
ACO 11S OMT PMB 45/80-65   1,20   5,67   N/A 
ACO 11S RAJ PMB 45/80-65   4,04   8,89   N/A 

AC 16 

AC 16 Z+ 5,1% 50/70   3,22   6,94   4,46 
AC 16 Z+ 21PRO 50/70   8,39 11,50   9,92 
ACL 16+ 15RA PMB 25/55-60   6,85   9,61   9,40 
ACL 16+ CHV 50/70   7,12   9,22   N/A 

ACL 16+ CHV-II 50/70   6,92   8,40   8,40 

AC 22 AC 22 Z+ 4,2% 50/70   5,28   7,18   6,72 
AC 22 Z+ Lic 50/70   4,80   7,82   5,94 

 

Obr. 1 Výsledky mezerovitosti (%). 
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Obr. 1 potvrzuje předpokládanou dobrou korelaci hodnot mezerovitosti asfaltových směsí v závislosti na typu 
hutnění zkušebních těles. Hodnota mezerovitosti závisí podle normy [13] na hodnotě objemové hmotnosti 
zhutněného zkušebního tělesa, která přímo vyjadřuje míru jeho zhutnění, a tedy účinek hutnicího zařízení, 
a na hodnotě maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi stanovené pyknometrickou zkouškou dle normy 
ČSN EN 12697-5 [17], která je dále ovlivněna dalšími činiteli (křivka zrnitosti a geologický původ kameniva, typ 
a obsah pojiva ad.). Hodnoty koeficientů determinace R2 proto vycházejí příznivě – pro závislost typu hutnění 
„Marshall 2 × 50“ na typu hutnění „Gyrator 120/600“, resp. „Gyrator 120/800“, je R2 = 0,70, resp. R2 = 0,90. 

V případě výsledků modulu tuhosti (viz Obr. 2) byl u hodnot koeficientu determinace R2 zjištěn jejich větší 
rozptyl. Zatímco pro závislost typu hutnění „Marshall 2 × 50“ na typu hutnění „Gyrator 120/600“ vychází 
koeficient determinace nízký (R2 = 0,11), pro závislost typu hutnění „Marshall 2 × 50“ na typu hutnění 
„Gyrator 120/800“ je již jeho hodnota významně vyšší (R2 = 0,64). 

Tab. 3 Výsledky modulu tuhosti při teplotě 15 °C (MPa). 

Kategorie Označení směsi Pojivo Marshall 2 × 50 Gyrator 120/600 Gyrator 120/800 

AC 11 

AC 11 Z+ PKB 50/70   8 650   8 618   N/A 
ACO 11+ MA 50/70 11 476   8 441 13 824 

ACO 11+ HRA 50/70 13 248 10 756 12 828 
ACO 11+ VES PMB 25/55-60   8 159   9 774   8 296 
ACO 11+ CHV 50/70 14 165   4 732   N/A 

ACO 11+ CHV-II 50/70   6 906   5 355   7 833 
ACO 11S OMT PMB 45/80-65   8 370   6 699   N/A 
ACO 11S RAJ PMB 45/80-65   8 359   7 530   N/A 

AC 16 

AC 16 Z+ 5,1% 50/70   7 490   9 174 10 242 
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ACL 16+ 15RA PMB 25/55-60   9 583   9 825 12 660 
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Obr. 2 Výsledky modulu tuhosti při teplotě 15 °C (MPa). 

V případě porovnání výsledků Marshallovy stability (viz Obr. 3) jsou hodnoty koeficientů determinace nízké – 
R2 = 0,04, resp. R2 = 0,33, pro závislost typu hutnění „Marshall 2 × 50“ na typu hutnění „Gyrator 120/600“, 
resp. „Gyrator 120/800“. Vzájemná korelace výsledků tedy nebyla zjištěna a výsledek Marshallovy zkoušky patrně 
závisí i na dalších činitelích než jen na typu hutnění zkušebního tělesa. 
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Tab. 4 Výsledky Marshallovy stability při teplotě 60 °C (kN). 

Kategorie Označení směsi Pojivo Marshall 2 × 50 Gyrator 120/600 Gyrator 120/800 

AC 11 

AC 11 Z+ PKB 50/70   8,8 10,7 N/A 
ACO 11+ MA 50/70 13,2   8,5 12,0 

ACO 11+ HRA 50/70 18,7 10,7 12,7 
ACO 11+ VES PMB 25/55-60 11,8 10,2   9,9 
ACO 11+ CHV 50/70 14,4   9,7 N/A 

ACO 11+ CHV-II 50/70 11,8   4,9 11,4 
ACO 11S OMT PMB 45/80-65 17,4   6,4 N/A 
ACO 11S RAJ PMB 45/80-65 17,3 11,4 N/A 

AC 16 

AC 16 Z+ 5,1% 50/70 13,7 10,6 13,4 
AC 16 Z+ 21PRO 50/70 18,4   7,9 13,0 
ACL 16+ 15RA PMB 25/55-60 12,9 11,3 14,9 
ACL 16+ CHV 50/70 14,9 10,2 N/A 

ACL 16+ CHV-II 50/70 17,3 15,4 18,8 

AC 22 AC 22 Z+ 4,2% 50/70 11,7   8,7   8,0 
AC 22 Z+ Lic 50/70 16,1 12,1 15,6 

 

Obr. 3 Výsledky Marshallovy stability při teplotě 60 °C (kN). 

Vzhledem k nízkým hodnotám koeficientu determinace R2 nelze vzájemnou korelaci pozorovat ani v případě 
výsledků lomové houževnatosti (Obr. 4). Tato vlastnost byla sledována jednak z důvodu pokrytí chování asfaltové 
směsi v oboru nízkých teplot a jednak za účelem prověření vlivu uspořádání zrn kameniva ve zkušebním tělese při 
daném principu zatěžování zkušebního tělesa tříbodovým ohybem, který by mohl být později v rámci jiné studie 
prokázán např. zpracováním vhodného digitálního 3D obrazu zkušebního tělesa. V rámci této studie však tento 
vliv prokázán nebyl a je patrné, že by uspořádání zrn ve zkušebním tělese mohlo být pouze jedním z více 
ovlivňujících činitelů. 
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Tab. 5 Výsledky lomové houževnatosti při teplotě 0 °C (N·mm-3/2). 

Kategorie Označení směsi Pojivo Marshall 2 × 50 Gyrator 120/600 Gyrator 120/800 

AC 11 

AC 11 Z+ PKB 50/70 29,6 35,3 N/A 
ACO 11+ MA 50/70 31,9 29,2 27,4 

ACO 11+ HRA 50/70 33,6 28,6 22,2 
ACO 11+ VES PMB 25/55-60 N/A 31,1 32,8 
ACO 11+ CHV 50/70 30,7 25,3 N/A 

ACO 11+ CHV-II 50/70 34,9 41,7 27,5 
ACO 11S OMT PMB 45/80-65 30,4 29,0 N/A 
ACO 11S RAJ PMB 45/80-65 N/A 43,0 N/A 

AC 16 

AC 16 Z+ 5,1% 50/70 33,5 39,7 33,6 
AC 16 Z+ 21PRO 50/70 32,2 25,1 32,8 
ACL 16+ 15RA PMB 25/55-60 34,2 26,2 18,7 
ACL 16+ CHV 50/70 N/A 24,4 N/A 

ACL 16+ CHV-II 50/70 31,7 24,6 21,9 

AC 22 AC 22 Z+ 4,2% 50/70 31,7 33,7 32,5 
AC 22 Z+ Lic 50/70 39,3 33,5 36,0 

 

Obr. 4 Výsledky lomové houževnatosti při teplotě 0 °C (N·mm-3/2). 

4 DISKUZE 

Výsledky mezerovitosti 

Na Obr. 1 lze pozorovat, že je koeficient determinace R2 v případě závislosti typu hutnění „Marshall 2 × 50“ 
na typu hutnění „Gyrator 120/600“ (R2 = 0,70) nižší než v případě závislosti typu hutnění „Marshall 2 × 50“ 
na typu hutnění „Gyrator 120/800“ (R2 = 0,90). To potvrzuje myšlenku, která vyvstala již v samém úvodu 
laboratorní studie a která vedla k doplnění typu hutnění „Gyrator 120/800“. Typ hutnění „Gyrator 120/800“ se 
typu hutnění „Marshall 2 × 50“ blíží lépe než typ hutnění „Gyrator 120/600“ a hodnoty mezerovitosti tedy lépe 
korelují. Bez povšimnutí však nesmí zůstat některé chybějící hodnoty mezerovitosti pro typ hutnění 
„Gyrator 120/800“, což může vést ke zkreslení hodnoty koeficientu determinace R2. 

Za zmínku stojí také vzájemné porovnání hodnot z Tab. 2 v rámci jednotlivých kategorií. V rámci kategorie 
AC 16 jsou pro všechny tři typy hutnění hodnoty mezerovitosti směsi AC 16 Z+ 5,1%, která je směsí se zvýšeným 
obsahem pojiva, oproti ostatním směsem nižší. Mezery mezi jednotlivými zrny kameniva jsou více vyplněny 
pojivem a směs je celkově uzavřenější. To stejné platí v rámci kategorie AC 11 pro směs AC 11S OMT, která byla 
jako jediná hutněna odlišně od ostatních směsí 2 × 75 údery. Hodnoty mezerovitosti směsi ACO 11+ MA jsou 
oproti ostatním směsem naopak vyšší, patrně z vícero důvodů, které nebyly dále sledovány. 
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Výsledky modulu tuhosti 

Obdobný závěr jako v případě porovnání hodnot mezerovitosti lze formulovat i v případě porovnání hodnot 
modulu tuhosti. Typ hutnění „Gyrator 120/800“ se typu hutnění „Marshall 2 × 50“ blíží lépe než typ hutnění 
„Gyrator 120/600“, což vede k vyšší hodnotě koeficientu determinace – R2 = 0,64 oproti R2 = 0,11 (viz Obr. 2). 
V případě porovnání hodnot modulu tuhosti je toto navíc umocněno skutečností, že pro typ hutnění 
„Gyrator 120/800“ se oproti typu hutnění „Gyrator 120/600“ hodnoty mezerovitosti lépe blíží typu hutnění 
„Marshall 2 × 50“, tedy že byl modul tuhosti měřen na zkušebních tělesech, která se sobě vzájemně více podobají. 
Přesto je však nutné zmínit, že i pro závislost typu hutnění „Marshall 2 × 50“ na typu hutnění „Gyrator 120/800“ 
je hodnota koeficientu determinace R2 = 0,64 nízká, protože modul tuhosti závisí kromě způsobu zhutnění 
zkušebního tělesa a mezerovitosti zkušebního tělesa také na dalších činitelích (křivka zrnitosti a geologický původ 
kameniva, typ a obsah pojiva ad.). 

S velkým rozdílem vyšly hodnoty modulu tuhosti směsi ACO 11+ CHV, kdy byla pro typ hutnění 
„Marshall 2 × 50“ zjištěna poměrně vysoká hodnota 14 165 MPa oproti 4 732 MPa pro typ hutnění 
„Gyrator 120/600“. Důvodem zřejmě byla nadměrná degradace směsi, která byla použita pro výrobu těles 
hutněných 2 × 50 údery na Marshallově pěchu. To však nebylo možné ověřit, a proto byla do statistického souboru 
zařazena identická směs ACO 11+ CHV-II, která byla vyrobena na obalovně později a jejíž výsledky modulu 
tuhosti se lépe blíží trendu. 

Kromě účinku hutnicího zařízení se na výsledných hodnotách modulu tuhosti zkušebních těles pravděpodobně 
projevuje také vliv uspořádání zrn kameniva. Při hutnění na Marshallově pěchu dochází k rázovému stlačení 
objemu kompozitního materiálu, zatímco při hutnění na gyrátoru dochází k hnětení směsi za konstantní hodnoty 
svislé síly, která směs stlačuje. Tím je ovlivněno, jak jsou do sebe jednotlivá zrna kameniva ve zkušebním tělese 
zaklíněna, což má pravděpodobně vliv na hodnotu jeho modulu tuhosti. Tuto myšlenku o vlivu charakteru hutnění 
daného zařízení na zaklínění zrn kameniva a na modul tuhosti by však bylo potřeba v rámci jiné studie ověřit 
např. zpracováním vhodného digitálního 3D obrazu zkušebního tělesa (scanování tomografem apod.) 
a porovnáním vzájemné polohy zrn kameniva jednotlivých úzkých frakcí. 

5 ZÁVĚR 

V rámci provedené studie bylo pomocí Marshallova pěchu a gyrátoru z 15 různých asfaltových směsí vyrobeno 
přibližně 200 zkušebních těles, pro která byly následně laboratorně stanoveny jejich vybrané vlastnosti. Hodnoty 
těchto vlastností pak byly pro jednotlivé typy hutnění podrobeny lineární regresní analýze a byly stanoveny rovnice 
jejich regresních přímek a jejich koeficienty determinace R2. Z výsledků studie vyplynula jasná korelace hodnot 
mezerovitosti a částečně také modulu tuhosti. 

Výsledky této studie mohou být využity pro adaptaci národní přílohy normy NF EN 13108-1 [2], která definuje 
požadavky na asfaltový beton pro konstrukci pražcového podloží vysokorychlostních tratí ve Francii, do českého 
prostředí. Tato norma uvádí požadavek na maximální hodnotu mezerovitosti asfaltového betonu GB 4 stanovené 
na zkušebním tělese vyrobeném pomocí gyrátoru dle normy [8] 9 %, což dle rovnice regresní přímky uvedené 
na Obr. 1 odpovídá hodnotě cca 6 % pro zkušební těleso vyrobené pomocí Marshallova pěchu dle normy [7]. 
Maximální hodnota mezerovitosti, kterou uvádí příloha F normy ČSN 73 6120 [4] pro asfaltový beton AC Z+, 
je dle velikosti maximálního zrna kameniva 5,0 %, resp. 5,5 %. Výsledek porovnání mezerovitosti zkušebních 
těles dle typu hutnění tedy dokazuje, že hodnoty uvedené v jednotlivých normách mezi sebou skutečně nelze 
jednoduše porovnávat. 

Poděkování 

Tento příspěvek byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Doprava 2020+, 
projekt CK02000293. 
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[3] HÉRITIER, Bernard. GB sous ballast: une solution innovante pour la grande vitesse. RGRA. Říjen 2020 
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Abstrakt 
Článek pojednává o problematice vibrací a technické seismicity od tramvajové dopravy. Příspěvek je soustředěn 
na tramvajové tratě s konstrukcí spodku tvořenou pevnou jízdní dráhou v městském prostoru. Vibrace od 
dopravy se šíří do okolí a mohou způsobovat strukturální hluk. Nadbytečnému šíření vibrací mají zabránit různé 
konstrukční prvky, např. antivibrační rohože, které se umisťují do konstrukce pevné jízdní dráhy s upevněním 
typu W-tram, která se uplatňuje na tramvajových tratích v Praze již několik let. 
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Abstract 
The article discusses the issue of vibrations and technical seismicity from tram transport. The contribution is 
focused on tram tracks with a bottom structure consisting of a ballastless track in the urban area. Vibrations from 
traffic spread to the surroundings and can cause structural noise. Various structural elements, e.g. anti-vibration 
mats, which are placed in the construction of the "W-tram" ballastless track, which has been used on tram tracks 
in Prague for several years, are intended to prevent the excessive spread of vibrations. 
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1 ÚVOD 

Problematika šíření vibrací od konstrukcí tramvajových tratí v zástavbě a jejich přesahu ke vzniku strukturálního 
hluku je v současné době diskutovanou problematikou. Problematika šíření vibrací je aktuální v podstatě u všech 
tramvajových tratí vedených v zástavbě (především obydlené) a je dále akcelerována přechodem ke konstrukcím 
tramvajových tratí uložených na pevnou jízdní dráhu ("PJD", např. konstrukce tramvajové tratě systému 
W-tram) a odklonem od konvenčních konstrukcí s pražci uloženými ve štěrkovém loži. Systém PJD je 
náchylnější na přenos vibrací oproti konstrukcím s kolejovým ložem, protože se jedná o betonovou desku 
uloženou na zemní pláni, zpravidla doplněnou o antivibrační rohož. [1] Tato problematika je velmi diskutována 
ve spojitosti s výstavbou nových tratí v Praze (např. vedení nové trati ulicí Vlastina nebo s připravovanou 
budovou filharmonie u zastávky Vltavská). Problematika šíření vibrací od tramvajové dopravy je tak velmi 
aktuální a závažná. 

Ačkoliv se PJD využívá již řadu let (alespoň v síti Dopravního podniku hl. m. Prahy), řešení šíření vibrací 
od tramvajové dopravy se řeší spíše empiricky. V současné době se konstrukce PJD využívá v kombinaci 
s antivibračními rohožemi umístěnými pod betonovou desku PJD a oddělujícími PJD od okolí i vertikálně 
(obvykle se antivibrační rohože vlepuje na připravené L-profily před betonáží PJD). Hlavním problémem 
je výběr a definování vhodných parametrů antivibračních rohoží, protože v současnosti nejsou tyto požadavky 
předpisově definovány. Jediným vodítkem mohou být OTP Správy železnic "Antivibrační rohože v železničním 
spodku", které jsou však zaměřeny na zcela jiné podmínky použití (kolejové lože, vyšší rychlost, jiné nápravové 
zatížení) [2]. 
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Jelikož je tato problematika poměrně neprozkoumána, bylo v rámci tohoto příspěvku provedeno měření, 
které mělo za cíl srovnat šíření vibrací od tramvajové dopravy u konstrukce PJD a u konvenční konstrukce 
s kolejovým ložem. 

2 METODIKA 

Pro tento příspěvek byla provedena 1 měřicí kampaň s 2 měřenými body. Obě měření probíhala na tramvajové 
trati v ulici Střelničná v Praze 8. Na tomto úseku se nachází jak konstrukce PJD, tak konvenční konstrukce 
se štěrkovým ložem. V době realizovaného měření (listopad, 2022) byla v provozu na trati pouze linka č. 1 
s vozy typu T3, 14T a 15T.  

Popis úseku 

Tramvajová trať v ulici Střelničná je umístěna na samostatném tramvajovém pásu umístěném ve středu 
komunikace a je oddělena obrubníkem. Osová vzdálenost kolejí je zde 3,1 m. V celém zájmovém úseku jsou 
použity stojinové žlábkové kolejnice NT1.  

V úseku s PJD je použito pružné, podkladnicové upevnění se svěrkou Skl 24, žebrovou podkladnicí 
chycenou do desky dvojicí kotev s pryžovou podložkou umístěnou pod podkladnicí. Vzdálenost mezi 
jednotlivými upevněními činí 70 cm. Zákryt PJD je tvořen zásypem štěrkodrtí frakce 0/32. 

V druhém zájmovém úseku jsou kolejnice NT1 uloženy na betonové pražce B 03-DP04. Použito 
je bezpodkladnicové, přímé upevnění W14 se svěrkou Skl 12. Rozdělení pražců je 70 cm (uzly upevnění jsou 
ve stejné vzdálenosti jako u konstrukce PJD). Kolejový rošt je umístěn v konvenčním kolejovém loži ze štěrku 
frakce 16/32. 

Popis měřicí kampaně 

Měření vibrací probíhalo ve smyslu norem: 

• ČSN ISO 4866 (01 1430): Vibrace a rázy - Vibrace pevně zabudovaných konstrukcí - Pokyny pro 
měření vibrací a hodnocení jejich účinků na konstrukce [3], 

• ČSN 73 0040 (730040): Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva [4]. 

Měření vibrací probíhalo ve 2 profilech (ukázka měření zobrazena na obrázku Obr. 1). První profil byl zvolen 
u konstrukce trati s PJD. Druhý profil byl zvolen u konstrukce trati se štěrkovým ložem. 

 

Obr. 1 Ukázka z měření vibrací (ve směru osy Z) na tramvajové trati v ulici Střelničná, Praha 8. Měřící zařízení 
je umístěno na betonových základech sloupů trakčního vedení. 
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Měření probíhalo na stávajících základech trakčního vedení umístěného na straně trati metodou synchronního 
měření pomocí měřící sestavy obsahující trojici snímačů zrychlení vibrací instalovaných na kruhové ocelové 
desce. Měřicí deska byla umístěna přímo na betonovém základu stožáru trakčního vedení ve vzdálenosti zhruba 
2,5 m od osy přilehlé koleje. V průběhu realizovaných měření bylo vždy dbáno na to, aby ocelová deska stála 
přímo na povrchu betonového základu. V měřicím místě byly měřeny vertikální (ve směru osy Z) rychlosti 
vibrací jednotlivých průjezdů tramvajových souprav. Ukázka instalace měřicích desek je uvedena na obrázku 
Obr. 2. 

 

Obr. 2 Ukázka umístění měřící desky na betonový základ stožáru trakčního vedení. 

Hladiny rychlosti vibrací byly měřeny pomocí režimu VIBRACE zvukoměry NTI XL2, umožňujícími 
přímou integraci vstupních signálů instalovaných snímačů zrychlení. Vibrace byly měřeny formou záznamu 
kontinuálního časového rozvoje frekvenčně nevážených 1/3 oktávových spekter ekvivalentních a maximálních 
hladin rychlosti vibrací s dobou integrace 125 ms, zaznamenávaných s krokem 1 s po dobu měření. 
Z kontinuálních záznamů byly vyhodnoceny jednotlivé průjezdy tramvajových souprav. Průjezdy byly 
vyhodnoceny po dobu, kdy průjezd bylo možné bezpečně identifikovat nad úrovní vibrací "pozadí". Délka 
vyhodnoceného průjezdu se pohybovala od 15 s do 20 s v závislosti na typu tramvajové soupravy, rychlosti jízdy 
a směru jízdy. Časy průjezdů tramvajových souprav byly zjišťovány z pořizované fotodokumentace. 

3 VÝSLEDKY 

Ze zaznamenaných časových rozvojů hladin rychlosti vibrací byly v rámci následného zpracování stanoveny 
ekvivalentní hladiny rychlosti vibrací LVeqZ v dB a jejich 1/3 oktávová spektra a maximální hladiny rychlosti 
vibrací LVmaxZ v dB a 1/3 oktávová spektra. Takto byly vyhodnoceny všechny průjezdy tramvajových souprav 
v obou směrech. Vzhledem k rozsahu příspěvku a rozsahu výsledkům z měření je zde prezentován výsledek 
pouze průjezdu tramvaje typu 14T (zatížení na nápravu v t prázdného vozu 7,2/6,7/6,6 - schéma tramvaje 
zobrazeno na obrázku Obr. 3), a to jak v úseku s PJD (Obr. 4), tak v úseku s kolejovým ložem (Obr. 5). 
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Obr. 3 Schéma tramvaje typu 14T. 

 

Obr. 4 Graf zobrazující ekvivalentní a maximální spektra hladin zrychlení vibrací v úseku s PJD při průjezdu 
tramvaje 14 T při rychlosti 36 km/h. 

 

Obr. 5 Graf zobrazující ekvivalentní a maximální spektra hladin zrychlení vibrací v úseku se štěrkovým ložem 
při průjezdu tramvaje 14 T při rychlosti 36 km/h. 
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4 DISKUZE 

Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat příklad měření vibrací způsobených průjezdem tramvaje v úseku s PJD 
a štěrkovým ložem a srovnání dílčích výsledků z měření. Na následujícím grafu (Obr. 6) jsou znázorněna 
ekvivalentní spektra hladin rychlosti vibrací způsobených průjezdem tramvaje typu 14T v úseku se štěrkovým 
ložem (modrá křivka) a v úseku s PJD (zelená křivka). 

 

Obr. 6 Graf zobrazující ekvivalentní spektra hladin rychlosti vibrací při průjezdu tramvaje typu 14 T, rychlost 
průjezdu 36 km/h. 

Z grafu je patrné, že rozdíly v ekvivalentních spektrech jsou velké - nejvíce viditelné je umístění maxim 
v pásmech. U průjezdu v úseku se štěrkovým ložem je maximum (94,4 dB) v pásmu 500 Hz, oproti tomu 
u průjezdu tramvajové soupravy v úseku s PJD je maximum (84,4 dB) v pásmu 160 Hz. Na první pohled je také 
patrný rozdíl ve tvaru křivek. 

Na následujícím grafu (Obr. 7) jsou dále pro porovnání zobrazena maximální spektra hladin rychlosti vibrací 
způsobených průjezdem tramvaje typu 14 T v úseku se štěrkovým ložem a v úseku s PJD. I u tohoto grafu jsou 
jasně patrné rozdíly mezi spektry. U průjezdu v úseku se štěrkovým ložem (modrá křivka) je maximum 
(103,8 dB) v pásmu 500 Hz, což koresponduje s ekvivalentním spektrem hladiny rychlosti vibrací. Analogicky 
koresponduje i umístění maxima (98,1 dB) z průjezdu tramvajové soupravy v úseku s PJD v pásmu 160 Hz. 
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Obr. 7 Graf zobrazující maximální spektra hladin rychlosti vibrací při průjezdu tramvaje typu 14 T, rychlost 
průjezdu 36 km/h. 

5 ZÁVĚR 

Problematika šíření vibrací z tramvajových tratí, které mohou způsobovat strukturální hluk, je aktuální téma, 
které není v ČR dostatečně prozkoumáno. Antivibrační opatření se navrhují spíše empiricky než dle předpisů či 
norem. V příspěvku jsou prezentována ukázková vyhodnocená data z měření rychlosti vibrací průjezdu 
tramvajové soupravy typu 14T. Z grafů je patrné, že maxima jsou umístěná v jiných frekvenčních pásmech 
a tvar křivek zobrazující spektra hladin rychlosti vibrací (ať už ekvivalentní nebo maximální) jsou odlišné. 
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Abstrakt 
Přírodní čistírny odpadních vod využívají jako hlavní čistící stupeň systém filtračních polí. V současné době 
představuje nejvyužívanější typ filtrační pole s vertikálním směrem průtoku, které je tvořeno souvrstvím 
kameniv. Vhodnost materiálu pro využití ve filtračním prostředí udává mimo jiné hydraulická vodivost. Pro 
hlavní filtrační vrstvy vertikálních filtrů je nutné naplnit požadovanou hodnotu koeficientu nasycené hydraulické 
vodivosti ležící v rozmezí 10−4–10−3 m s−1. Příspěvek se věnuje stanovení hydraulické vodivosti recyklovaných 
stavebních materiálů, a to jak cihelných, tak betonových. Posuzovány jsou materiály surové, které vykazují 
vodivost přibližně 10−5 m s−1, ale i materiály upravené prostřednictvím praní, jejichž hodnoty nasycené vodivosti 
se pohybují v požadovaném rozmezí. 

Klíčová slova 
Přírodní čistírny odpadních vod, filtrační materiály, hydraulická vodivost, stavební recykláty, demoliční odpad 

Abstract 
Constructed treatment wetlands use a system of filter beds as the main treatment stage. Currently, the most used 
type of filter is the vertical flow bed, which is formed by layers of natural aggregates. The suitability of 
a material for use in the filter body is determined, among other things, by its hydraulic conductivity. For the 
main filtration layers of vertical filters, it is necessary to meet the required value of the saturated hydraulic 
conductivity coefficient located in the range of 10−4–10−3 m s−1. This article focuses on the determination of the 
hydraulic conductivity of recycled aggregates made from brick and concrete. The conductivity of raw materials 
is approximately 10−5 m s−1, but for materials treated by washing the saturated conductivity values are in the 
required range. 

Keywords 
Constructed treatment wetland, filter materials, hydraulic conductivity, recycled aggregates, construction and 
demolition waste 

1 ÚVOD 

Technologie přírodních čistíren představuje alternativní způsob likvidace odpadních vod, který své uplatnění 
nalézá především u malých producentů. Zpravidla se jedná o producenty, jejichž počet obyvatel nepřekračuje 
500. V závislosti na legislativou požadovaných odtokových koncentracích u malých zdrojů znečištění se systém 
čištění sestává z několika dílčích stupňů – mechanického předčištění, hlavního čistícího stupně a případného 
terciálního dočištění. Hlavní stupeň je následně tvořen soustavou tzv. filtračních polí, v jejichž konstrukci se jako 
filtrační materiály většinově používají přírodní kameniva. Posouzení použitelnosti materiálu je založeno na 
hodnocení zrnitostního složení, ale především na nasycené hydraulické vodivosti. Přesné požadavky se následně 
liší dle zvoleného typu filtračního pole a skladby jeho konstrukčních vrstev. Stejným posouzením, které probíhá 
u přírodních materiálů, musí projít také každý alternativní materiál, za něhož můžeme považovat například 
stavební recyklát. 
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Stavební recyklované materiály hledají své uplatnění v technologii přírodních čistíren velice obtížně. I přes 
narůstající produkci stavebních a demoličních odpadů jak v ČR, tak i v celosvětovém měřítku, se problematice 
věnuje stále omezené množství výzkumů, resp. praktická aplikace v provozních podmínkách je téměř nulová. 
A to i přesto, že nalezení vhodného způsobu aplikace recyklovaných materiálů v prostředí filtračního pole může 
přinášet značné finanční úspory spojené s ekologickými výhodami. Hlavní motivací pro využití stavebního 
recyklátu by mělo být snížení negativního vlivu výstavby přírodních čistíren na životní prostředí, a to skrze 
omezení využívání přírodního kameniva. Nicméně aplikace recyklátu s sebou může přinášet i výhody spojené 
s nárůstem účinnosti při odstranění fosforu až na míru 80 % nebo přínosy svázané se zvýšením plochy dostupné 
pro nárůst biofilmu, což má přímý vliv na účinnost odstranění např. amoniakálního dusíku z odpadní 
vody[1],[2]. Výzkumy zabývající se celou řadou výhod recyklátů ale často nezohledňují prvotní posouzení, která 
jsou nutná k rozhodnutí o použitelnosti alternativního filtračního média. Zároveň je většina prováděných testů 
v našich podmínkách spojena s atypickým provozem či odlišnou konstrukcí filtračního pole. Data dokumentující 
chování recyklovaných materiálů ve filtrech, konstruovaných dle zásad platných v České republice nebo 
v okolních evropských státech (Německo, Rakousko), stále nejsou dostupná. 

Pro hodnocení použitelnosti materiálu k filtraci vody je využívána nasycená hydraulická vodivost vyjádřená 
součinitelem ks. Požadovaná hodnota ks je následně závislá na konstrukční vrstvě, ve které má být posuzovaný 
materiál využit. Rozdílné požadavky jsou tedy specifikovány pro hlavní filtrační vrstvy, kde je z důvodu delší 
doby zdržení vyžadována vodivost nízká, a například vrstvy drenážní, kde naopak očekáváme vodivost vyšší. 
Požadované hodnoty ks pro jednotlivé filtrační materiály jsou podrobně zpracovány Německým národním 
standardem, který jednak zohledňuje rozdíly spojené s odlišnými konstrukčními vrstvami, ale především 
stanovuje požadavky pro veškerá možná provedení filtračního pole [3]. Vybrané hodnoty koeficientu ks pro 
v podmínkách České republiky nejrozšířenější filtrační pole sumarizuje Tab. 1. 

Tab. 1 Požadované hodnoty koeficientu ks; VF-SS – jednostupňový vertikální filtr, VF-TS-1(2) – dvoustupňový 
vertikální filtr první stupeň (druhý stupeň), HF – horizontální filtr [3]. 

Frakce 
(mm) Konstrukční vrstva, zóna Typ filtračního pole ks 

(m s−1) 
0–4 Hlavní filtrační vrstva VF-SS 10−4 

  VF-TS-2 10−3 
2–8 Hlavní filtrační vrstva VF-TS-2 10−1 
4–8 Hlavní filtrační vrstva, přechodová vrstva HF, VF-SS, VF-TS-2 10−1 

8–16 Pohledová vrstva VF-SS 1 
 
Stanovení koeficientu ks je následně prováděno jak v podmínkách laboratorních, tak terénních. Přímá měření 

jsou realizována prostřednictvím propustoměrůs různými konstrukčními modifikacemi. Jedná se o zařízení 
upravená například ke stanovení propustnosti neporušených půdních vzorků [4], [5].Nezávisle na konstrukci či 
metodě měření je koeficient určován vždy řešením Darcyho vztahu (1), ve kterém k představuje součinitel 
úměrnosti. 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽 (1) 

kde q je specifický průtok J je sklon čáry piezometrické výšky a k je součinitel hydraulické vodivosti, m s-1. 
Vzhledem k zásadnímu vlivu hydraulické vodivosti na průtok vody filtračním prostředím byla navržena 

i metoda polního určení koeficientu ks, která je využitelná přímo na staveništi. Alternativní zařízení je složeno 
z potrubí o jmenovité světlosti 100 mm a délce 300 mm. Potrubí je vyplněno materiálem frakce 4–8 mm 
a navazující vrstvou posuzovaného materiálu tloušťky 200 mm. Na hodnocený materiál je následně dávkováno 
500 ml vody v pěti sekundových intervalech. Měření je ukončeno v době ustálení času potřebného k infiltraci 
nárazově přiváděné vody, a to alespoň u pěti měření [6]. Následně je koeficient ksvypočten z následující úpravy 
Darcyho vztahu (2). 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑡𝑡𝑡𝑡
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

ℎ1
ℎ2

 (2) 

kde ks je nasycená hydraulická vodivost, m s−1, l je mocnost vrstvy posuzovaného materiálu, m, t průměrný čas 
infiltrace pro pět po sobě jdoucích měření, s, h1 je výška materiálu a vodní hladiny na počátku infiltrace, m a h2 
je výška materiálu a vodní hladiny na konci infiltrace, m. 

V závislosti na zrnitostním složení filtračního materiálu je hydraulická vodivost pro účely prvotního 
hodnocení vyjadřována i nepřímými metodami. Německý národní standard uvádí možnost výpočtu 
prostřednictvím Beyerova vztahu, který využívá velikosti zrn udávaných desetiprocentním propadem (d10) na 
křivce zrnitosti [3]. Platnost Beyerova vztahu určuje efektivní průměr zrna odpovídající propadu d10, který by se 
měl nacházet v rozmezí hodnot 0,06 až 0,6 mm. Zároveň číslo stejnozrnnosti U by se mělo pohybovat v rozmezí 
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1 až 20 [5]. Při pohledu na používané frakce filtračních materiálů patrných z Tab. 1 splňují tyto požadavky 
především materiály hlavní filtrační vrstvy, pro které také je Beyerův vztah přednostně využíván. 

Recyklované materiály poskytují zajímavou alternativu oproti materiálům přírodním. Nicméně jejich 
použitelnost je limitována kritérii hydraulické vodivosti, pro jejichž posouzení zatím nebyla získána relevantní 
data. Cílem příspěvku je určit nasycené hydraulické vodivosti jak pro surové, tak upravené stavební recykláty 
dostupné v podmínkách České republiky. Určené koeficienty ks by měly poskytnou základní podklad pro 
srovnání recyklovaných materiálů s materiály přírodními a vymezit možné uplatnění recyklátu v dílčích 
konstrukčních vrstvách filtračního prostředí. 

2 METODOLOGIE 

Pro stanovení hydraulické vodivosti byly vybrány recyklované materiály běžně dostupné v podmínkách České 
republiky. Jednalo se o recykláty vzniklé úpravou demoličního odpadu prováděnou v recyklačním centru 
s využitím stacionární linky. Proces recyklace se ve většině případů sestával z několika stupňů drcení 
a následného třídění. U všech odebraných materiálů byla rovněž provedena separace cizorodých částic. Naopak 
opomíjeno bylo odstranění částic prachových, které svým rozměrem nepřesahují 0,063 mm. Pro účely testování 
byly vybrány materiály cihelné (RMA), betonové (RCA) i směsné (MRA) s takovými frakcemi, které 
odpovídaly běžně používaným materiálům ve filtračním prostředí (Tab. 1). Velikost částic cihelného recyklátu 
se pohybovala v rozmezí 0–4 mm. Materiály tvořené z betonových odpadů zastupovaly frakce 0–4 a 4–8 mm 
a u recyklátu směsného se jednalo o frakci 5–32 mm. Zrnitostní složení dostupných recyklátů vyjádřené pomocí 
hodnot vstupujících do nepřímého stanovení hydraulické vodivosti dle Beyera uvádí Tab. 2. Označení 
d60 zastupuje 60% propad částic na křivce zrnitosti a hodnota f vyjadřuje podíl částic menších než 0,063 mm. 

Tab. 2Vybrané ukazatele popisující zrnitostní složení hodnocených recyklátů. 

Materiál Frakce 
(mm) 

d10 
(mm) 

d60 
(mm) U f 

(%) 
RMA 0–4 <0,07 1,2 >50,0 21,8 
MRA 5–32 0,70 6,0 8,6 4,0 
RCA 0–4 <0,07 1,5 >23,8 12,0 
RCA 4–8 3,00 6,5 2,2 2,0 

MRMA 0–4 0,30 1,5 5,0 1,5 
MRCA 0–4 0,42 1,8 4,3 0,3 

 
Vzhledem k vysokému podílu částic menších než 0,063 mm u frakcí 0–4 mm byly připraveny modifikované 

materiály RCA a RMA, u kterých byly prachové částice odstraněny pomocí mokrého procesu. Modifikované 
cihelné (MRMA) a betonové (MRCA) recykláty byly následně podrobeny obdobnému přímému i nepřímému 
hodnocení hydraulické vodivosti jako materiály neupravené. Získané hodnoty byly využity k posouzení 
účinnosti provedené úpravy, ale především k rozhodnutí o jejich potenciální využitelnosti pro účely filtrace 
odpadní vody. 

 

Obr. 1 Zařízení sloužící pro stanovení hydraulické vodivosti. 
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Koeficient ks byl stanovován v laboratorních podmínkách s využitím modifikovaného propustoměru 
s konstantním spádem. Konstrukce zařízení byla tvořena dutým válcem (potrubím) vnitřní světlosti 186 mm 
a délky 540 mm. Svislé potrubí bylo zakončeno děrovanou zátkou (sítem) a s využitím redukce přecházelo do 
potrubí flexibilního. S pomocí ohebného potrubí bylo možné provést nastavení rozdílu hydraulické výšky Δh. 
Přiváděná voda přepadající přes hranu potrubí v nejvyšším bodě byla zachytávána do obvodového prstence 
a potrubím odváděna do odtoku. Posuzované materiály frakcí 0–4 byly při stanovení umisťovány v hladkém 
potrubí na drenážní vrstvu vytvořenou z praného kameniva frakce 4–8 mm z důvodu zamezení jejich propadu 
spodním sítem. U materiálů hrubších frakcí nebyla drenážní vrstva využívána. Konstrukční schéma zařízení je 
patrné z Obr. 1. 

Pro dílčí posuzované materiály bylo voleno variabilní nastavení výšky Δh pomocí odtokového potrubí 
v závislosti na očekávané hydraulické vodivosti. Pro materiály hrubších frakcí byl rozdíl výšek snižován. 
Opačný postup byl volen u materiálů jemných. Mocnost testovaného filtračního materiálu (L) se následně lišila 
dle množství dostupného materiálu, které bylo v případě MRMA a MRCA omezené. Specifikaci počátečního 
nastavení pro jednotlivé recykláty uvádí Tab. 3. Hodnoty hd a t vyjadřují mocnost použité drenážní vrstvy, 
respektive dobu trvání měření. 

Tab. 3 Nastavení laboratorního zařízení stanovujícího hydraulickou vodivost pro testované materiály. 

Materiál Frakce 
(mm) 

Δh 
(mm) 

L 
(mm) 

hd 
(mm) 

t 
(hod) 

RMA 0–4 495 285 50 114 
MRA 5–32 10 337 0 27 
RCA 0–4 500 265 45 183 
RCA 4–8 15 332 0 24 

MRMA 0–4 415 325 50 29 
MRCA 0–4 120 275 50 33 

 
Výpočet výsledného koeficientu hydraulické vodivosti byl prováděn pomocí upraveného Darcyho vztahu do 

formy uváděné rovnicí (3). 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ ∆ℎ
 (3) 

 
kde ks je koeficient nasycené hydraulické vodivosti, m s−1, V objem průsaku vody materiálem v průběhu 

jednoho měření, m3, L je mocnost hlavní filtrační vrstvy, m, A je plocha průřezu zkušebního válce, m2, t je doba 
trvání dílčího měřeného průsaku, s, Δh je rozdíl hydraulické tlakové výšky na přítoku a odtoku z materiálu, m. 

Měřené hodnoty ks byly následně porovnávány s koeficienty vypočtenými prostřednictvím nepřímé metody 
odvozené Beyrem. Jedná se o upravený Beyrův vztah (4), s jehož pomocí jsou hodnoceny filtrační materiály 
v Německu. 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
(𝑑𝑑𝑑𝑑10)2

100
 (4) 

kde ks,Beyer je součinitel hydraulické vodivosti vypočtený dle Beyera, m s−1, d10 je desetiprocentní propad, 
mm. 

3 VÝSLEDKY 

Měření nasycené hydraulické vodivosti bylo prováděno selektivně pro jednotlivé stavební recykláty. Posuzovaný 
materiál v mocnostech uváděných v Tab. 3 byl zatopen vodou, přičemž množství vody proudící přes substrát 
bylo měřeno v několika vzorkovacích kampaních. Celková doba měření byla proměnlivá, a to v závislosti na 
vývoji koeficientu ks v čase. Každé měření bylo prováděno až do ustálení vodivosti materiálu. Časový vývoj 
koeficientu vztažený khodnoceným materiálům je zachycen na Obr. 2. Z měřených hodnot a zachycených 
průběhů je patrné, že s prodlužujícím se časem měření dochází ke snižování hydraulické vodivosti až do jejího 
ustálení. K významnému snížení v počátečních fázích měření docházelo především u jemných frakcí 0–4 mm, 
které obsahovaly nízký podíl částic menších než 0,063 mm. U MRCA a MRMA došlo ke snížení vodivosti 
v průběhu měření o 1,98 ‧ 10−3 m s−1, respektive 7,25 ‧ 10−3 m s−1.Naopak v případě obsahu vysokého podílu 
prachových částic, který se projevuje především u materiálu RMA, došlo k poklesu hydraulické vodivosti pouze 
o 1,48 ‧ 10−5 m s−1. 
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vývoji koeficientu ks v čase. Každé měření bylo prováděno až do ustálení vodivosti materiálu. Časový vývoj 
koeficientu vztažený khodnoceným materiálům je zachycen na Obr. 2. Z měřených hodnot a zachycených 
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Vysoký podíl prachové složky se zároveň projevil i v délce samotného měření, tedy času, po který docházelo 
k vývoji ks. Doby měření u RMA a RCA frakcí 0-4 mm dosahovaly až 114 hodin, respektive 183 hodin. Zatímco 
u MRMA a MRCA pouze 29 a 33 hodin. Obdobný vývoj byl následně pozorován i u materiálů hrubozrnných, 
tedy MRA frakce 5–32 mm a RCA frakce 4–8 mm. 

 

Obr. 2 Vývoj koeficientu ks v průběhu měření u vybraných recyklovaných materiálů; zobrazené limity 
odpovídají požadavkům kladeným na hlavní filtrační vrstvy vertikálních filtrů 10−4–10−3 m s−1. 

Výsledné hodnoty ustálených koeficientů ks jsou uváděny v Tab. 4, kde lze rovněž nalézt vypočtené hodnoty 
dle upraveného Beyerova vzorce (4) označené jako ks, Beyer. Pro srovnání s požadavky kladenými na hlavní 
filtrační vrstvy vertikálních filtrů je uveden i koeficient vypočtený požadovaný označený jako ks, beyer, pož. 
Z uváděných ustálených koeficientů je patrný rozdíl mezi materiály s vysokým podílem prachové složky 
a naopak materiály, u kterých proběhlo její odstranění. Odplavením prachových částic došlo ke zvýšení 
hydraulické vodivosti téměř více než o jeden řád, a to z hodnot 1,07 ‧ 10−5 m s−1 až na 2,36 ‧ 10−4m s−1 u RMA, 
respektive MRMA a z 1,39 ‧ 10−5 m s−1na 1,08‧ 10−3 m s−1pro RCA(MRCA). 

Tab. 4 Měřené hodnoty ks spolu s vypočtenými dle Beyera. 

Materiál Frakce 
(mm) 

ks 
(m s−1) 

ks,Beyer 
(m s−1) 

ks,Beyer,pož. 
(m s−1) 

RMA 0–4 1,07 ‧ 10−5 9,02 ‧ 10−6 

6,3 ‧ 10−4–1,6 ‧ 10−3 MRA 5–32 1,23 ‧ 10−2 4,90 ‧ 10−3 
RCA 0–4 1,39 ‧ 10−5 2,52 ‧ 10−5 
RCA 4–8 4,12 ‧ 10−3 9,00 ‧ 10−2 
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Ze srovnání měřených ks s koeficienty vypočtenými dle Beyera je patrný výrazný rozdíl v případě MRA 
a RCA frakce 4–8 mm. Značně odlišné výsledky mohou být zapříčiněny překročením limitů platnosti Beyerova 
vztahu, a to především rozmezí stanoveného pro desetiprocentní propad. U materiálů frakce 0–4 mm se ve 
většině případů vypočtené hodnoty blíží výsledkům měření. Pouze u MRMA dochází k více než dvojnásobnému 
nadhodnocení vypočtené hodnoty. 

V porovnání s požadovanými hodnotami pro konstrukční vrstvy jednotlivých filtrů vyplývá, že z pohledu 
hydraulické vodivosti nelze bez předešlé úpravy využít materiály frakcí 0–4 mm, které vykazují vodivost příliš 
nízkou. Naopak hrubozrnné materiály frakcí 4–8 mm a 5–32 mm svými hydraulickými vlastnostmi nejsou 
schopny splnit požadavky kladené na hlavní filtrační vrstvy, ale ani na vrstvy drenážní či pohledové. Ačkoliv 
analýza zrnitostního složení např. u RCA frakce 4–8 mm odpovídá požadavkům právě pro vrstvy drenážní, 
zjištěná vodivost je několikanásobně nižší než požadovaná10−1 m s−1. 

4 DISKUZE 

Hodnocení hydraulických vlastností stavebních recyklovaných materiálů ve spojitosti s technologií přírodních 
čistíren představuje stále relativně málo rozvinuté téma. Nicméně pro srovnání a diskuzi získaných výsledků lze 
uvést závěry z výzkumů věnujících se uplatnění recyklátů v odlišných odvětvích stavebnictví. Z měřených 
a popsaných nasycených hydraulických vodivostí je patrná jejich značná závislost na zrnitostním složení. 
Především obsah prachových částic menších než 0,063 mm způsobuje výrazné snížení koeficientu ks. 
K obdobným závěrům dochází i řada zahraničních autorů, kteří uvádějí snížení hydraulické vodivosti 
u betonových recyklátů při obsahu prachových částic 12,8 % až na 1,6 ‧ 10−5 m s−1 [4].Naopak v případě téměř 
nulového procentuálního zastoupení částic menších než 0,063 mm dosahuje betonový recyklát hodnot 
ks 1,5 ‧ 10−3 m s−1. S nárůstem prachových částic ovšem opět dochází k poklesu vodivosti, a to pro podíl 6 % na 
0,5 ‧ 10−4 m s−1 a podíl 15 % až na 6,0 ‧ 10−5 m s−1 [7]. Téměř totožná hodnota ks jako u betonového recyklátu 
s nulovým podílem prachové složky byla dosažena pro materiál MRCA, při jehož přípravě proběhlo odstranění 
prachových částic až na podíl 0,3 %.V případě recyklátů cihelných je mezioborové srovnání obtížné, a to 
z důvodu jejich omezeného využití spojeného často pouze se zásypovými pracemi. Především frakce 0–4 mm 
stále nenachází širšího uplatnění, ačkoliv podíl její produkce při recyklaci cihelných odpadů činí až 60 % [8]. 
Přitom možnost aplikace jemných cihelných recyklátů v prostředí přírodních čistíren by byla právě z pohledu 
přebývajícího množství materiálu v kombinaci s jeho nízkou pořizovací cenou výhodná. 

V případě využití surových recyklovaných materiálů, které vykazují nižší hydraulickou vodivost, než je 
požadovaná, může dojít k řadě provozních problémů. Jako problematické se především jeví nezbytné snížení 
hydraulického zatížení plochy filtru. Pokud nastane redukce hydraulického zatížení a současně je cílem 
zachování původní projektované kapacity, musí dojít ke zvýšení plošného záboru filtračního pole [6]. Zamýšlená 
finanční úspora spojená s využitím cenově dostupnějšího stavebního recyklátu tedy může být rázem 
eliminována. Naopak vyššími náklady spojenými s výstavbou může dojít k nárůstu počáteční investice. Z tohoto 
důvodu lze aplikaci neupravených stavebních recyklátů frakcí 0–4 mm označit za nevhodnou. 

Dojde-li ale k odstranění nadměrného podílu prachových částic, tak i recyklát cihelný o frakci 0–4 mm může 
splnit limitní požadavek kladený na hlavní vrstvy vertikálních filtrů. Právě v případě hlavní filtrační vrstvy, 
dosahující mocnosti až 0,5 m, se velikost úspory spojená s nahrazením kameniva přírodního za materiál 
recyklovaný jeví jako velice výhodná. Výše finančního rozdílu mezi pořízením modifikovaného recyklátu 
a přírodního kameniva, ale bude v budoucnu závislá na celkových nákladech spojených s procesem úpravy, 
respektive praním. 

Prezentovaná posouzení a hodnocení se věnují pouze specifické oblasti hydraulických charakteristik 
filtračních materiálů, které ač jsou pro použitelnost materiálu zásadní, tak nejsou konečné. V případě zamýšlení 
využití jakéhokoliv alternativního materiálu v prostředí filtračního pole je nutné zohlednit především jeho vliv na 
probíhající biochemické procesy. Právě ovlivnění odtokových parametrů, které představují základní ukazatel 
funkčnosti celého zařízení, respektive čistírny, by mělo být předmětem dalších výzkumů. Hodnocení odtoků by 
se mělo zaměřit jednak na běžně sledované a posuzované ukazatele znečištění komunálních vod, ale také na 
specifické polutanty, které se mohou výluhem stavebních recyklátů do protékající vody dostávat. Jedná se 
například o těžké kovy, chloridy apod. Mimo posouzení biochemického ovlivnění je rovněž nutné hodnotit 
i ostatní fyzikální vlastnosti stavebních recyklátů vystavených povětrnostním podmínkám. Jak popisují 
zahraniční zdroje, vyšší nasákavost recyklovaných materiálů může být spojena s nižší mrazuvzdorností [8]. 
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Ze srovnání měřených ks s koeficienty vypočtenými dle Beyera je patrný výrazný rozdíl v případě MRA 
a RCA frakce 4–8 mm. Značně odlišné výsledky mohou být zapříčiněny překročením limitů platnosti Beyerova 
vztahu, a to především rozmezí stanoveného pro desetiprocentní propad. U materiálů frakce 0–4 mm se ve 
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analýza zrnitostního složení např. u RCA frakce 4–8 mm odpovídá požadavkům právě pro vrstvy drenážní, 
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MRMA 0–4 2,36 ‧ 10−4 9,00 ‧ 10−4 
MRCA 0–4 1,08 ‧ 10−3 1,76 ‧ 10−3 

   
 

 
 

5 ZÁVĚR 

Stavební recyklované materiály mohou představovat alternativu k běžně využívaným přírodním kamenivům. 
Nicméně před aplikací ve filtračním prostředí je nutné provést celou řadu rozborů, mezi které lze zařaditi 
stanovení hydraulické vodivosti. Stavební recykláty v závislosti na zrnitostním složení dosahují rozdílných 
hodnot ks. Surové cihelné a betonové recykláty frakcí 0–4 mm vykazují ustálení koeficientu ksv blízkosti hodnot 
1,07 ‧ 10−5 a 1,39 ‧ 10−5 m s−1. Naopak recykláty hrubší s frakcemi 4–8 mm nebo 5–32 mm disponují 
hydraulickou vodivostí 4,12 ‧ 10−3 a 1,23 ‧ 10−2 m s−1. Ani jeden druh surových recyklovaných materiálů ovšem 
svými hydraulickými vlastnostmi neodpovídá limitům pro využití v technologii vertikálních filtrů. Jemné 
materiály se nachází pod požadovaným rozmezím přípustného využití v hlavních filtračních vrstvách, což je 
způsobeno především vysokým podílem částic menších než 0,063 mm. Naopak hrubozrnné recykláty zmiňované 
rozmezí hlavních vrstev překračují, ale zároveň nedosahují požadavku ani pro vrstvy drenážní či pohledové. 
Posuzovaných limitů bylo dosaženo v případě recyklátů frakcí 0–4 mm, které byly podrobeny úpravě 
prostřednictvím praní. V případě cihelného recyklátu se hodnoty ks zvýšily až ke spodní hranici limitu, tedy na 
10−4 m s−1. Upravený betonový recyklát se svými hodnotami přiblížil téměř na maximální přípustnou hranici 
10−3 m s−1. Představené výsledky dokládají omezenou využitelnost neupravených recyklovaných materiálů, ale 
i splnění limitů v případě materiálů praných. Jedná se o jedno z prvotních posouzení hydraulické vodivosti 
stavebních recyklátů z pohledu jejich využití ve filtračním prostředí přírodních čistíren. Ač závěry příspěvku 
zmiňují možnou aplikaci upravených materiálů, tak jsou stále založeny na posouzení pouze jediného hodnotícího 
kritéria. Navazující výzkumy by se měly zaměřit především na ovlivnění odtokových parametrů 
a biochemických procesů, které jsou zodpovědné za redukci sledovaných ukazatelů znečištění. Hodnoceny by 
měly být i další fyzikální vlastnosti recyklátů jako objemová hmotnost, pórovitost, dostupnost reakčního 
povrchu, ale i mrazuvzdornost. 
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Abstrakt  
Zemědělské podniky, budované v 70 letech 20. století, často disponují z dnešního pohledu nevyhovující 
koncepcí hospodaření s odpadními vodami spojenou s provozováním jednotných kanalizací. Příspěvek se zabývá 
řešením koncepčního přístupu představeného na konkrétním zemědělském areálu – od výzkumně-poloprovozní 
měření po návrh systému. Pro čistění odpadních vod byly využity extenzívní technologie zastoupené modelovým 
vertikálním filtrem s integrovanou aerací, který by měl vykazovat nejlepší výsledky. V rámci výzkumných prací 
byl filtr plněn odpadní vodou s průměrnou koncentrací CHSKCr = 3456 mg l−1 a N-NH4

+ = 51,08 mg l−1. První 
výsledky vykazují nízké účinnosti jak pro CHSKCr (0–56 %), tak i pro N-NH4

+ (0–23 %). Z tohoto důvodu je 
nutné přehodnotit původně uvažovanou koncepci řešení. 

Klíčová slova 
Přírodní čistírny odpadních vod, provzdušňované vertikální filtry, zemědělské odpadní vody, jednotná 
kanalizace 

Abstract 
The agricultural holdings built in the 1970s have, from today's perspective, an inadequate wastewater 
management concept associated with the operation of single sewers. The paper deals with the solution of the 
conceptual approach presented on a specific agricultural site. Extensive technologies were used for wastewater 
treatment, represented by a model vertical filter with integrated aeration, which should show adequate results. 
In the framework of the research work, the filter was filled with wastewater with an average concentration 
of CODCr = 3456 mg l−1 and NH4

+-N = 51,08 mg l−1. The first results show low efficiencies for both CODCr 
(0−56 %) and NH4

+-N (0–23 %). For this reason, it is necessary to reconsider the originally considered design 
concept. 

Keywords 
Constructed treatment wetland, aerated vertical filters, agricultural wastewater, single sewerage system 

1 ÚVOD 

Přírodní čistírny zastupují technologii čištění odpadních vod založenou na extenzivním přístupu. Vzhledem 
ke své plošné náročnosti a schopnosti absorbování nárazových výkyvů jak v hydraulickém, tak i organickém 
zatížení nacházejí uplatnění především u malých producentů. Zaběhlé extenzivní technologie, sloužící pro čištění 
komunálních vod, představují vědeckou oblast popsanou mnoha výzkumy s řadou provozních zkušeností. 
Z konstrukčního pohledu byla v minulosti nalezena vhodná skladba technologické linky tvořená z objektů 
mechanického předčištění, hlavního čistícího stupně či terciálního dočištění. Specifickou oblast čištění 
odpadních vod ovšem nadále zastupují vody průmyslové, mezi které lze zařadit i odtoky ze zemědělských 
družstev. Složení odpadních vod produkovaných zemědělskými podniky představuje pro extenzivní technologie 
čištění značnou výzvu. 

Plochy zemědělských areálů bývají často odvodňovány původní jednotnou kanalizací, ve které dochází 
ke smísení dešťových vod s odpadními, ale také s různými průsaky nebo smyvy. Oplachy zemědělských strojů, 
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smyvy z areálových komunikací a průsaky z částečně zakrytých silážních objektů mohou představovat při 
návrhu adekvátního způsobu čištění velkou neznámou. Obtížně předvídatelné koncentrace odtoků ze siláží je 
možné podpořit analýzou jejich samotné skladby. Úspěšné silážování je totiž závislé na několika faktorech, mezi 
které patří dostatečné množství zkvasitelných cukrů, přítomnost bakterií mléčného kvašení a striktně anaerobní 
podmínky. V průběhu celého procesu dochází k vývoji pH, které při úspěšně proběhlém kvašení klesá až na 
hodnoty 4,0–4,2. Koncentrace organických látek jsou často závislé na stupni vývoje fermentace. Hlavní 
zastoupení organických kyselin zpočátku utváří kyselina mléčná, která je ale v pozdějších fázích kvašení 
nahrazována kyselinou octovou a máselnou [1]. Specifické složení odtoků ze silážních jam se projevuje 
i v koncentracích znečištění na výusti z jednotné kanalizace. Právě u jednotných kanalizací zemědělských areálů 
můžeme pozorovat vysoké koncentrace BSK5, CHSKCr, Ncelk a nízké hodnoty pH. Složení vod odváděných ze 
silážních jam dokumentuje Tab. 1. 

Tab. 1 Vybrané ukazatele chemického složení vody na odtoku ze siláže [2]. 

Hodnota BSK5 
 (mg l−1) 

CHSKCr 
 (mg l−1) 

Ncelk 
(mg l−1) pH 

Průměr 66 060 49 835 3 692 4,3 
Standardní odchylka  38 876 23 707 697 0,5 

Maximum 170 000 80 960 4 905 5,8 
Minimum 33 800 16 410 2 750 3,7 

 
Při stanovení konečné koncentrace znečištění na výusti je ovšem nutné brát v úvahu též naředění silážní vody 
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   Cílem příspěvku je ověřit využitelnost provzdušňovaných vertikálních filtrů pro čistění odpadních vod 
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2 METODOLOGIE 

Pro účely poloprovozního testování vertikálního filtru s dodatečnou aerací byl vybrán zemědělský areál severně 
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zajišťuje kompletní dodávku elektrické energie celému areálu. Pro výrobu bioplynu je zpracovávána kejda skotu, 
ale mimo jiné také kukuřičné a travní siláže. Areál družstva je tedy složen z objektů sloužících k chovu skotu, 
skladovacích prostor, ale také několika silážních jam. Odvodnění siláží je vytvořeno z kanalizační šachty 
umístěné v každé jámě a navazujícího gravitačního potrubí vedoucího až k čerpací šachtě bioplynové stanice. Na 
první pohled vyhovující řešení ovšem vykazuje řadu provozních problémů spojených především s rychlým 
zanášením kanalizační vpusti v prostoru silážních jam. Po zanesení drenážního potrubí odvádějícího průsakové 
vody k bioplynové stanici dochází k odtoku znečištěné vody na přilehlé zpevněné plochy. Ze zpevněných ploch 
silážní voda následně proniká do jednotné kanalizace, respektive až do recipientu. Dispozice zemědělského 
areálu je schematicky zachycena na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Orientační situace vybraného zemědělského areálu. 

Odpadní voda protékající jednotnou kanalizací je z části tvořena silážními vodami, které jsou ředěny vodami 
splaškovými, dešťovými a podzemními. V prováděných chemických rozborech na výtoku se tedy neobjevují tak 
vysoké koncentrace znečištění jako u vod čistě silážních uváděných v Tab. 1. Složení odpadní vody, která  
z areálu odtéká a pro kterou by měla být navržena budoucí čistírna, shrnuje Tab. 2. Při bližší analýze výsledků 
rozborů je patrné minimální zastoupení dusíku ve formě dusičnanů či dusitanů. Naopak jeho celková 
koncentrace je totožná s koncentrací stanovenou prostřednictvím Kjehldalovy metody (TKN), která vyjadřuje 
dusík amoniakální spolu s organickým.  

Tab. 2 Složení odpadních vod odváděných ze zemědělského areálu. 

Vzorek BSK5 
(mg l−1) 

CHSKCr 
(mg l−1) 

TKN 
(mg l−1) 

Ncelk 
(mg l−1) 

Pcelk 
(mg l−1) pH 

Bez silážních vod 12 209 5,3 5,3 0,7 7,34 
Se silážní vodou 3 780 6 500 203,0 203,0 51,8 4,77 

 
Pro posouzení využitelnosti extenzivní technologie byl vytvořen zkušební (modelový) vertikální filtr, při 

jehož návrhu bylo využito konstrukčních zásad vyplývajících z německých technických předpisů. Obvodová 
konstrukce filtru byla vytvořena z nádrže rozměrů 1,2 × 1,0 × 1,2 m provedené z vysokohustotního polyetylénu. 
Jako filtrační náplň bylo zvoleno drcené kamenivo frakce 8−16 mm, a to z důvodu zajištění bezproblémového 
pronikání vzduchu filtrační vrstvou. Na dno nádrže bylo uloženo drenážní potrubí DN50, které bylo přímo 
propojeno s potrubím odtokovým. Odtok byl následně vyveden do výšky navržené hladiny vody ve filtru, tedy 
přibližně 5 cm pod úroveň urovnaného filtračního materiálu.  

Tab. 3 Provozní nastavení testovaného filtru. 

Parametr Hodnota Jednotky 

Doba trvání jedné dávky  7,0 min 
Počet dávek za den 4 − 

Objem vody v dávce 35 l 
Objem vody dávkovaný za den 140 l den–1 

Hydraulické zatížení 117 mm den–1 
Průtok vzduchu 105 l min–1 

Doba aerace 24 h den–1 
Denní průtok vzduchu 151 m3 den–1 
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Průtok jedním otvorem aeračního potrubí 26,3 l min–1 
 
Kamenivo bylo uloženo v jedné vrstvě, a to do výšky 10 cm pod okraj nádrže. Uvnitř filtru nad drenáží bylo 

zřízeno aerační potrubí DN50, do kterého byl vzduch vháněn pomocí dmychadla. Přítok vody zajišťovalo kalové 
čerpadlo o maximálním průtoku 125−195 l min–1, které bylo napojeno na distribuční potrubí osazené na povrchu 
filtračního materiálu. Distribuční potrubí bylo děrováno počtem čtyř otvorů průměru 5 mm, kterými proudila při 
sepnutí čerpadla voda a postupně plnila filtrační médium. Z provozního pohledu byly nastaveny čtyři cykly 
plnění, v nichž každá dávka trvala 7 minut a její objem činil 35 l. Hydraulické zatížení v jedné dávce tedy 
dosahovalo 30 mm, respektive 117 mm za den.  

Aerace byla zprostředkována dmychadlem o výkonu 60 W a průtoku vzduchu 105 l min–1. Denní průtok 
vzduchu vztažený k ploše filtru tedy představoval 5,25 m3 (h m2)–1, což je několikanásobně více než požadavek 
uváděný dostupnými zdroji [5]. Provozní charakteristiky nastaveného testování uvádí Tab. 3. Schématické 
znázornění zapojeného filtru spolu s připojením odpadní vody je zachyceno na Obr. 2. Organické zatížení bylo 
složitě kvantifikovatelné z důvodu značně proměnlivých koncentrací. V závislosti na aktuálním stupni naředění 
přitékajících vod zatížení vyjádřené CHSKCr činilo 409 ± 138,5 g (m2 den)–1. Přítokové koncentrace následně 
v parametrech CHSKCr a N-NH4

+ dosahovaly hodnot 3456 ± 1104 mg l–1 a 51,08 ± 2,77 mg l–1.  

 

Obr. 2 Schématické zobrazení konstrukce provzdušňovaného filtru; 1 − kalové čerpadlo, 2 − dmychadlo, 3 − 
aerační potrubí, 4 − distribuční potrubí, 5 − nádrž vyplněná filtračním materiálem, 6 − odtokové potrubí, 7 − 

drenážní potrubí. 

Odběr a vyhodnocování vzorků probíhalo v devíti kampaních prováděných po dobu dvou měsíců 
od 5. 11. 2021 do 6. 1. 2022. Odebírané vzorky odpadní vody byly analyzovány metodou spektrofotometrie 
s využitím kyvetových testů. Stanovovány byly koncentrace CHSKCr, N-NH4

+ a rozpuštěného kyslíku (O2). 
Z odtokových koncentrací byla následně vypočtena účinnost celého systému. 
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3 VÝSLEDKY 

Poloprovozní testování bylo zahájeno na začátku listopadu a pokračovalo do konce prosince. Z počátku byly 
pozorovány totožné koncentrace na přítoku i odtoku, což vyústilo v nulové účinnosti stanovené z prvních 
rozborů. Snížená účinnost v počátku měření byla nicméně spojena s postupným rozvojem přisedlého biofilmu 
a jeho zpomaleným nárůstem zapříčiněným právě sníženými teplotami zimních měsíců. V navazujících 
vzorkovacích kampaních již nastal postupný nárůst účinností jak pro ukazatel CHSKCr, tak i N-NH4

+. V případě 
CHSKCr se účinnost po více než jednom měsíci pohybovala na hodnotách 56 %. U N-NH4

+ byla dosažena 
nejvyšší účinnost v obdobném čase, ale její hodnota nepřekročila 23 %. I přes postupný nárůst účinností ovšem 
odtokové koncentrace obou sledovaných ukazatelů zůstávaly nadále vysoké, a to díky značně koncentrované 
vodě na přítoku. Po pozitivním vývoji měřených hodnot ovšem po prvním měsíci provozu nastal propad, který se 
podepsal jak na kvalitě odtoku, tak na celkové účinnosti. U CHSKCr i N-NH4

+ docházelo k postupnému 
snižování účinností až na počáteční nulovou hodnotu. V posledních dvou měřeních navíc odtoková koncentrace 
převýšila koncentraci na přítoku, což vyústilo v účinnost zápornou. Záporné hodnoty nejsou v grafech na Obr. 3 
zobrazeny, místo nich jsou uváděny účinnosti nulové. Jedná se o hodnoty měřené po 52 dnech testování, které 
lze identifikovat na grafu vývoje odtokové koncentrace. 

Po celou dobu provozu zkušebního filtru koncentrace na odtoku u CHSKCr neklesla pod hodnotu 1000 mg 
l−1. Průměrný odtok činil 2568 ± 956 mg l–1, z čehož vyplynula průměrná účinnost 26,0 ± 21,9 % bez zahrnutí 
záporných hodnot. Obdobné výsledky byly pozorovány i u N-NH4

+, a to průměrná koncentrace na odtoku 
50,11 ± 7,91 mg l–1 promítající se v průměrnou účinnost 8,07 ± 9,43 %, opět bez zahrnutí záporných hodnot. 

 

Obr. 3 Vývoj koncentrací a účinností v čase pro parametry CHSKCr a N-NH4
+. 

Míra odstraněného znečištění vztažená na plochu testovacího filtru činila pro CHSKCr 103,5 ± 91,7 g (m2 d)−1 
a pro N-NH4

+ 0,113  ± 1,379 g (m2 d)–1. Do stanovení průměrného odstraněného množství byly zahrnuty záporné 
hodnoty. Po celou dobu provozu byla rovněž monitorována koncentrace kyslíku jak na přítoku, tak odtoku. 
Odpadní voda čerpaná na filtr dle očekávání obsahovala nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku 
(1,3 ± 1,7 mg l−1) v závislosti na jejím původu – anaerobním prostředí siláží. Po provzdušnění ovšem nedošlo 
k předpokládanému nárustu obsahu rozpuštěného kyslíku, naopak koncentrace poklesla až na hodnoty 
1,1 ± 1,1 mg l–1.  
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4 DISKUZE 

Výsledky proběhlého testování zdaleka nedosahují uspokojivých odtokových koncentrací ani účinností. Zároveň 
se hodnoty dílčích rozborů výrazně rozchází se závěry publikovanými zahraničními autory. V obdobných 
výzkumech bylo dosaženo účinností až 56 % pro N-NH4

+ a 97 % pro CHSKCr [6]. Ani míry odstraněného 
znečištění vztažené na plochu v případě N-NH4

+ nedosahují publikovaných hodnot 5,2 g (m2 d)–1 [4]. Příčinu 
výrazně nižších účinností je možné hledat ve specifickém složení odpadních vod, ale také především 
v nedodržení provozních zásad, které uvádí příslušné technické normativy [5]. Z pohledu látkového zatížení by 
nemělo množství přiváděného CHSKCr vztaženého k protékajícímu objemu vody překročit 100 g (m3 d)–1. 
Nicméně v průběhu provozu filtračního tělesa dosahovalo obdobné zatížení až 483 ± 154 g (m3 d)–1. Právě 
značné organické zatížení může být příčinou snížených účinností. 

Nicméně díky vyššímu zatížení CHSKCr mohlo být pozorováno chování aktivně provzdušňovaného filtru při 
látkovém přetížení, ke kterému by teoreticky mohlo dojít při provozování filtru v reálném provozu. 
Z prezentovaných výsledků je patrný počáteční nárůst účinnosti, který je spojen s vytvořením přisedlého 
biofilmu ve filtračním prostředí. Nicméně přibližně po 40 dnech provozu, filtr vykazuje z pohledu odtokových 
koncentrací výrazné zhoršení. Negativní vývoj účinnosti je spjat s přílišnou produkcí extracelulárních polymerů 
a rozvojem zmiňovaného biofilmu, který způsobuje tzv. biokolmataci [7]. Výrazné snížení propustnosti 
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Omezený průběh biochemických procesů zajišťujících oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany, respektive 
dusičnany jistě ovlivnilo i nízké pH. Pro průběh nitrifikační reakce je stanoveno ideální pH na hodnotu 7 až 8,5. 
K inhibici následně dochází pod hodnotou 6,5 [9]. Přitékající voda nicméně dosahovala pH pouze 4,3 (Tab. 2). 
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pozitivně projeví na snížení koncentrace znečištění v kanalizaci jednotné. 

Provedené testování zahrnuje pouze několik málo vybraných ukazatelů znečištění, které je nutné při návrhu 
adekvátního způsobu čištění zemědělských vod sledovat. V závislosti na zkreslených hodnotách měření pH, 
které byly zapříčiněny překročením životnosti používané sondy, neexistují data o jeho hodnotách jak na přítoku 
na filtr, tak ani na jeho odtoku. V budoucích měřeních by tedy měla být blíže sledována právě hodnota pH. 
Odtoky ze siláží ale mohou obsahovat i vysoké koncentrace železa, manganu a chloridů, které by měly být 
v dalších výzkumných pracích zohledňovány, hodnoceny a blíže popsány [9]. 

Navržený a testováním ověřený způsob čištění odpadních vod nepředstavuje účinné a dlouhodobě udržitelné 
řešení. V průběhu testování nebylo dosaženo požadovaných výsledků a v závislosti na omezeném množství 
chemických rozborů nebylo možné adekvátně zhodnotit, co stálo za omezením funkčnosti systému. Možné 
příčiny lze hledat v překročení látkového zatížení či specifickém složení silážních vod. Nicméně s obdobnými 
problémy se potýkaly i zahraniční výzkumy, které byly schopny dosáhnout účinností výrazně vyšších. Celé 
problematice by měly být věnovány navazující výzkumné aktivity, s jejichž pomocí dojde ke kompletnímu 
osvětlení použitelnosti provzdušňovaných vertikálních filtrů. 

5 ZÁVĚR 

Nakládání s odpadními vodami pocházejícími ze silážních jam představuje pro návrh technologie čištění 
značnou výzvu. Na případu zemědělského areálu potýkajícího se právě se smyvy pocházejících ze siláží byl 
testován alternativní přístup založený na extenzivních technologiích. Volba typu filtračního pole vycházela 
především ze zahraničních zkušeností a návrhových parametrů uváděných německou platnou legislativou. 
Testován byl vertikálně protékaný filtr s doplňkovou aerací. V průběhu sledovaného období ovšem nebylo 
dosaženo výsledků srovnatelných se zahraničními zkušenostmi. Účinnosti ve sledovaných ukazatelích CHSKCr 
a N-NH4

+ činily v průměru 26,0 ± 21,9 %, respektive 8,07 ± 9,43 %. Nízká účinnost navrženého systému byla 
způsobena látkovým přetížením, které vedlo k biokolmataci filtračního prostředí, ale také složením vody 
protékající jednotnou kanalizací. Zásadní inhibitor oxidačních reakcí zajišťujících přeměnu amoniakálního 
dusíku vytvářela kyselá hodnota pH. Spolu s nízkou koncentrací kyslíku tak nebylo možné zajistit požadované 
aerobní prostředí a jemu odpovídající biochemické reakce. Nicméně, závěry z proběhlého testování jsou 
podloženy pouze omezeným množstvím sledovaných parametrů jak chemických, tak provozních. Pro další 
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osvětlení celé problematiky je nutné podstoupit nákladnější výzkum zaměřený na sledování velkého spektra 
polutantů od železa, manganu, chloridů po všechny formy dusíku a fosforu. Vypovídající hodnoty může také 
přinést určení poměru BSK5 ku CHSKCr, stanovení pH či oxidačně-redoxního potenciálu. I přes omezené 
množství dostupných informací lze způsob čištění specifických zemědělských vod prostřednictvím 
provzdušňovaného filtru označit za obtížný. Naopak, jako vhodná varianta se jeví konstrukční úprava stávajícího 
systému odvodnění silážních jam a zajištění odtoku průsakových vod na lokální bioplynovou stanici. V případě 
provedení úpravy drenáže je výhodné tento stavební zásah spojit i s realizací zastřešení silážních jam tak, aby 
došlo k omezení odtoků silně znečištěných vod. 
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Abstrakt  
Extrémní hydrologické jevy se v návaznosti na klimatickou změnu vyskytují čím dál častěji. Krajina, kterou 
člověk již po staletí měnil, není schopná těmto jevům odolávat. Z tohoto důvodu je důrazně apelováno jak na 
návrh, tak zejména na realizaci na návrh ale zejména na realizaci adaptačních a mitigačních opatření v krajině. 
Cílem příspěvku je vyhodnocení zájmového území povodí Dyje v návaznosti na již vymezené kritické body, 
jako podklad pro návrh a následné vyhodnocení těchto opatření. Důraz bude kladen na porovnání historického 
využití krajiny, a to zejména na nevhodné úpravy vodních toků a plošné odvodňování zemědělského půdního 
fondu a lesních pozemků. 

Klíčová slova 
Povodí Dyje, adaptační opatření, kritické body, eroze, historické změny využití krajiny 

Abstract 
Hydrological extremes (drought - flood) are occurring more and more often because of climate change. The 
landscape altered by men for centuries, is not able to resist these phenomena. For this reason, there is a strong 
appeal for the proposal, but especially for the implementation of adaptation and mitigation measures in the 
landscape. The aim of the contribution is the evaluation of the area of the Dyje basin based on defined critical 
points, as a basis for the proposal and subsequent evaluation of these measures. Emphasis will be placed on the 
comparison of the historical use of the landscape, especially on inappropriate modifications of rivers and surface 
drainage of agricultural land and forest land. 

Keywords 
Dyje basin, adaptation measures, critical points, erosion, historical changes in landuse 

1 ÚVOD  

Česká krajina byla v minulosti člověkem značně pozměněna, od prvních počátků zemědělství až po současnost. 
Takto rozsáhle upravená krajina nedokáže zvládat čím dál tím více vyskytující se hydrologické extrémy, jako 
jsou sucho a povodně. I z tohoto důvodu je čím dál větší tlak na návrh a následnou realizaci adaptačních 
opatření, a to nejen v krajině ale také ve městech formou modro-zelené infrastruktury. Cílem příspěvku je 
základní přehled a vyhodnocení dostupných dat, jenž je možné využít jak pro výběr prioritní oblasti (pomocí 
multikriteriální analýzy), tak konkrétních lokalit, která jsou pro návrh opatření vhodná. Pro vybranou prioritní 
oblast bude také následně sestaven srážko-odtokový model s několika scénáři. 
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2 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Jako zájmové území bylo vybráno povodí Dyje (celková plocha 11160,78 km2), které zasahuje do jedenácti 
povodí III. řádu, viz Obr. 1. (jejich přesah za státní hranici není uvažován). Území spadá do správy státního 
podniku Povodí Moravy, který se v současnosti aktivně zajímá o problematiku adaptačních opatření, a to v celé 
ploše povodí. Území zasahuje do šesti krajů, kdy největší část se nachází v Kraji Vysočina a Jihomoravském 
kraji, dále zasahuje do Olomouckého, Pardubického, Jihočeského a Zlínského kraje. 

 

Obr. 1 Mapa zájmového území. 

Konkrétně se jedná povodí III. řádu: 

• 4-14-01 Moravská Dyje a Německá Dyje, 
• 4-14-02 Dyje od soutoku Moravské a Německé Dyje po Jevišovku, 
• 4-14-03 Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku, 
• 4-15-01 Svratka po Svitavu, 
• 4-15-02 Svitava, 
• 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu, 
• 4-16-01 Jihlava po Oslavu, 
• 4-16-02 Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou, 
• 4-16-03 Rokytná, 
• 4-16-04 Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí, 
• 4-17-01 Dyje od Svratky po ústí. 

3 METODOLOGIE 

Příspěvek je dílčí části rozsáhlejší práce, kdy pro správné pochopení níže uvedených výsledků a diskuse, je nutné 
uvést celkovou metodiku. Postup komplexního řešení můžeme shrnout do následujících kroků, které se budou 
následně částečně časově prolínat: 
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• Shromáždění podkladů. 
• Zhodnocení kvality dat a výsledků. 
• Vytvoření multikriteriální analýzy (problém-potenciál-potřeba-příležitost). 
• Vytvoření datové banky pro zájmové území (eventuálně webové aplikace). 
• Výběr prioritní oblasti. 
• Podrobnější analýza prioritní oblasti. 
• Návrh opatření. 
• Vytvoření srážko-odtokového modelu v několika scénářích (historické využití území, stávající 

využití území a optimální návrh opatření i v kontextu klimatické změny). 
• Zhodnocení účinnosti opatření. 
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kroků práce, je nutné nejdříve prověřit z hlediska kvality a využitelnosti. V rámci hodnocení dat došlo 
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4 PODKLADOVÁ DATA 
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• Kritické body a jejich přispívající plochy (poskytnutá data od VÚV TGM, v.v.i, 2015 [1]). 
• Záplavové území, vodní toky, povodí III. řádu, a další (volně stažitelná data z DIBAVOD [2]). 
• Informace o melioracích (volně stažitelná vektorizovaná data [3]). 
• Evidované erozní události (poskytnutá data pro účely vypracování disertační práce [4]). 
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5 VÝSLEDKY 

Základní informací pro zhodnocení území je nutné vědět, kde problém v území vzniká, tj. potenciálně ohrožená 
místa. V České republice je dlouhodobě vyhodnocována míra možného ohrožení nemovitostí, která je 
zpracovávaná pomocí povodňových map a stanovením záplavových území. Stanovená záplavová území, dle 
vodního zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou „administrativně určená území, která mohou 
být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou“, tzn. vodoprávním úřadem vyhlášené území. Na druhé 
straně povodňové mapy určují míru výskytu rizika z ekonomického hlediska. Záplavové území jsou dále 
aktualizována také v rámci vodohospodářského plánování, a to vytvářením map povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem. V současnosti se v zájmovém území dle 
centrální evidence vodních toků (CEVT) nachází 12 527 km vodních toků [2]. Záplavové území je vymezeno na 
54 dílčích úseků vodních toků (plocha přirozené povodně zde zabírá 463 km2), z toho 26 úseků je zahrnuto 
v také v rámci oblastí s významným povodňovým rizikem. 

V roce 2009 také vznikla metodika [1] pro identifikaci míst (kritických bodů), které jsou potenciálně 
ohroženy přívalovými povodněmi. Tyto kritické body byly následně revidovány na základě aktuálních podkladů 
v roce 2015. Kritické body se dle uvedené metodiky [1] vyskytují v celém zájmovém území, výraznější jsou v 
severní části, a to zejména kvůli sklonovým poměrům. Celkově se v řešeném území nachází 1356 bodů. 
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Znázornění kritických bodů společně s jejich přispívajícími plochami ale také se stanovenou aktivní zónou 
stoleté vody můžeme vidět na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Určení potenciálního ohrožení (kritické body a záplavové území). 

Potenciální místa vzniku ohrožení byla dána do souvislosti s aktuálně zaznamenanými erozními událostmi. 
V rámci monitoringu dochází ke sběru informací a dat o erozních událostech společně s jejich příčinami. Tento 
monitoring se provádí již desátým rokem pod patronátem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
a Státního pozemkového úřadu [4]. Dle podkladových dat se v oblasti povodí Dyje vyskytlo 622 erozních 
událostí (s celkovou plochou 80,7 km2), z toho 99 % na standartní orné půdě. Z těchto událostí se 43 procent 
nacházelo v rámci sběrných ploch kritických bodů (tj. 268 zaznamenaných událostí). Rozložení evidovaných 
erozních události v rámci zájmového území můžeme vidět na Obr. 3. 

Důležitým faktorem je také využití území. To, jestli se území využívá jako orná půda, je jedním s důležitých 
faktorů vymezení kritických bodů. Z výsledků lze vidět, že téměř všechny erozní události se nachází na orné 
půdě. Dle veřejného registru půd je jako zemědělský půdní fond využito 53 % z celkové rozlohy, z toho 43 % 
jako standartní orná půda (viz Obr. 4). Od roku 2014 nastal pokles standartní orné půdy o cca 80 km2, což je 
v měřítku celkové rozlohy zanedbatelné. 

Z historického hlediska byla převážná část toků v krajině ve správě Státní meliorační správy (SMS), která se 
poté transformovala do Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Na základě vektorizovaných dat se 
jednalo až o 5 669 km toků a odvodňovacích zařízení (přibližně 45 % délky všech toků v území), které byly 
rozděleny po ukončení činnosti ZVHS převážně mezi státní podniky Povodí (zde konkrétně Povodí Moravy, 
s.p.), Lesy České republiky, s.p., a Státní pozemkový úřad. Zemědělská vodohospodářská správa prováděla 
zejména údržbové práce na tocích. Jednalo se jednak o opravu koryt, těžbu nánosů, odstraňování dřevin, sečení 
břehů a další. Bohužel v její gesci, respektive v gesci její předchůdkyně Státní meliorační správy (ale i státních 
podniků Povodí), byly vodní toky narovnávány, zatrubňovány, zemědělsky využitelné plochy byly odvodňovány 
a případná renaturace byla potlačována. 

Dle vektorizovaných podkladů [3] bylo téměř 12 % celkové rozlohy zájmového území povodí Dyje plošně 
odvodněno. Z hlediska úprav vodních toků a hlavních melioračních zařízení došlo k ovlivnění a úpravě přibližně 
3000 km vodních toků, tj. téměř čtvrtina délky všech vodních toků. Funkčnost odvodnění je v současnosti ale 
diskutovanou problematikou. Pokud se podíváme na časovou osu realizace plošného odvodnění, můžeme vidět, 
že nejstarší zaznamenané plošné odvodnění je z roku 1900, a nejvíce realizací odvodňovacích staveb pak 
proběhlo kolem let 1970 a 1930. 
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Obr. 3 Monitorované erozní události v zájmovém území. 

 

Obr. 4 Způsob obhospodařování zemědělského půdního fondu. 
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Obr. 5 Úprava vodních toků a HMZ v území a plošné odvodnění. 

6 DISKUZE 

Digitalizace dat, ale také jejich zveřejňování, je důležitým krokem k vytváření úspěšných strategií a plánů. Na 
druhou stranu jsou zahrnována data různé kvality a také různého původu a stáří. Jednou z otázek v rámci řešení 
multikriteriální analýzy je například přidání koeficientu na základě důvěryhodnosti a aktuálnosti analyzovaných 
dat. Správné nastavení multikriteriální analýzy bude jedním z nejdůležitějších kroků. 

Například při použití vektorizovaných dat [3] musíme brát do úvahy to, že nemáme k dispozici kompletní 
informace o všech úsecích a od všech správců, takže můžeme předpokládat, že tyto informace budou 
podhodnoceny, a to jak plocha odvodnění, tak i délka upravovaných úseků. Dalším faktorem vstupujícím do 
aktuálně existujících podkladů je i faktor stěhování a přesouvání odpovědnosti mezi institucemi. Funkčnost 
odvodnění je v současnosti ale také diskutovanou problematikou [6], [7]. Pokud bychom se podívali na časovou 
osu realizací plošného odvodnění, můžeme vidět, že nejstarší zaznamenané plošné odvodnění je z roku 1900, 
a početně nejvíce jich bylo zrealizováno kolem let 1970 a 1930. Návrhy řešení odvodnění není tedy vhodné brát 
jenom jako problém, ale v případě vhodného území můžou být využity jako forma závlah, tj. jako potenciál. 

Kvalita zaznamenaných erozních událostí je ale komplikovanější. Při využití erozních události zjišťujeme, že 
dle podkladových dat se v oblasti povodí Dyje nacházelo 622 erozních událostí (s celkovou plochou 80,7 km2), 
z toho 99 % bylo na standartní orné půdě. Téměř stoprocentní výskyt událostí na standartní orné půdě může být 
ovlivněn například subjektivitou zaznamenávání. Pozorovatel lépe uvidí rýhy na orné půdě nebo 
v širokořádkových plodinách. Také škody na komunikacích a pozemcích jsou při erozních událostech vyšší na 
orné půdě než na ploše se zapojeným krytem, a jsou také dlouhodobě viditelnější, nežli slehlý travní porost. 
Zpracovatel by měl uvažovat také nad tím, že jen 10 procent všech erozních událostí je zaznamenáno do 
databáze, kde v rámci zadávání navíc vstupuje určitá míra subjektivizace z pohledu nahlašování, případně 
z pohledu větší aktivity občanů v určitých oblastech. Z tohoto důvodu bude v rámci multikriteriální analýzy 
prověřeno jejich využití. 

Výsledkem správně nastavené multikriteriální analýzy bude určení prioritní oblasti, která bude vstupovat do 
dalších kroků, ale také kvantifikace faktorů v rámci jednotlivých povodí. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem příspěvku bylo zejména zhodnocení stávajících postupů a vstupních dat, které budou následně 
zpracovávány a zpřesňovány. Výše uvedený přehled a výsledky budou dále vstupovat do multikriteriální analýzy 
pro výběr prioritní oblasti. Rovněž multikriteriální analýza bude podrobně rozpracována do jednotlivých 
kategorií, kde bude odzkoušeno několik způsobů kvantifikace, a to s již zmiňovaným koeficientem přesnosti 
a stáří dat, případně s vytvořením jiného vzorce, nežli byl využit v regionálních strategiích Pardubického 
a Plzeňského kraje [8], [9]. Nejedná se tedy o vytvoření žebříčku více či méně prioritních oblastí z hlediska 
časového řešení (a v návaznosti na dopady klimatické změny tento čas ani nemáme), ale o podkladový materiál, 
který může být využit jak širší veřejností, tak dalšími důležitými institucemi Po zpracování multikriteriální 
analýzy bude vybraná prioritní oblast řešena v podrobnějším měřítku a budou zde navržena adaptační opatření. 
Z hlediska prostorové diferenciace budou navrhovaná opatření rozdělena do několika typů, a to na opatření na 
vodních tocích, v nivách a nádržích, krajinotvorná opatření, opatření na zemědělské půdě, opatření v lesích 
a opatření ve městech a obcích jako součást modrozelené infrastruktury. Snahou je vyřešení problému 
komplexně. Není účelné vytvářet nový katalog opatření s různými podkategoriemi a zásadami návrhu, jelikož je 
možné použít již vytvořené katalogy a metodické pokyny [10], [11], [12], [13]. 

V matematickém modelu bude vyhodnoceno několik scénářů (scénář historického využití území, optimálního 
návrhu a návrhu s přihlédnutím na klimatickou změnu). Snahou je využití dat otevřených a rovněž software bez 
placené licence. Důvodem je zejména to, že v rámci projekční praxe je velice častou chybou zanedbávání 
určitých významných faktorů, a to z důvodu problematické dostupnosti dat, nebo s vidinou ušetřeného času 
projektanta. 

V návaznosti na optimální návrh opatření budou také zpracovány a uskutečněny terénní rekognoskace lokalit, 
pořízeny fotodokumentace a zpracovány identifikační karty k určitým opatřením, jelikož při návrhu optimálních 
území není možné postupovat jenom na základě digitálních dat. Veškerá uvedená data a poznatky budou dále 
vstupovat do dalších kroků řešení, ale budou také postupně zapracovávána do disertační práce autorky. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá využitím biocharu v substrátech zelených střech v rámci modrozelené infrastruktury 
a hospodaření se srážkovými vodami a odpady. Vzhledem k existenci různých druhů biocharu (vyrobeného 
z odlišných surovin, např. kalů, gastro odpadu, biomasy, dřeva, rostlinných zbytků atd.), se mohou při aplikaci 
vyskytnout různé fyzikální a chemické vlastnosti, např. zadržování živin, adsorpce znečišťujících látek 
a škodlivých plynů, sekvestrace uhlíku nebo úprava pH půdy. Bude zhodnocena využitelnost jednotlivých 
inovativních pěstebních substrátů s obsahem biocharu z odpadních materiálů z hlediska jeho vlastností, limitních 
koncentrací znečištění a potenciálních přínosů a rizik pro životní prostředí, vodní zdroje a probíhající 
klimatickou krizi. 

Klíčová slova 
Modrozelená infrastruktura, zelená střecha, substrát, čistírenský kal, biochar 

Abstract 
This article deals with the use of biochar in the substrates of green roofs within the framework of blue-green 
infrastructure and stormwater management and waste management. Because of the existence of different kinds 
of biochar (sludges, food wastes, biomass, municipal solid waste, wood, plant residues, etc.), different physical 
and chemical properties may occur while application, e.g., retention of nutrients, absorption of pollutants and 
harmful gases, carbon sequestration or improvement of pH of soils. The usability of individual prepared 
innovative growing mediums containing biochar from waste materials will be evaluated in terms of its 
properties, limiting concentrations of pollution and potential benefits and risks for the environment, water 
resources and the ongoing climate crisis. 

Key words 
Blue-green infrastructure, green roof, growing medium, sewage sludge, biochar 

1 ÚVOD 

Přijetí oběhové hospodářství představuje významný příspěvek k úsilí Evropské Unie (EU) o vytvoření 
udržitelného, nízkouhlíkového a konkurenceschopného hospodářství s odpadními surovinami. Rostoucí spotřeba 
materiálů a zdrojů způsobuje negativní dopady v oblasti s nakládáním s odpady a jejich další recyklací. Cílem 
opětovného využívání surovin je snížení negativního dopadu na životní prostředí a zmírnění ekonomické krize 
s nedostatkem surovin a materiálů. Téměř všechny odpady biologického původu lze v současnosti recyklovat 
a znovu použít. Mezi tuto odpadní biomasu patří odpady ze zemědělské výroby, dřevní odpad, zvířecí hnůj 
a biomasa z biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

Jednou z technických možností úpravy organických odpadů je aplikace pyrolýzy s produkcí biocharu. 
Biochar, tj. výsledný pevný uhlíkatý produkt, vzniká pyrolýzou (termický rozklad materiálu v inertní atmosféře 
za nepřístupu vzduchu) biomasy. Biochar je bohatý na uhlík, nutrienty a další prvky, proto je přidávání biocharu 
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do půdy vhodné nejen pro zlepšení kvality půdy, ale také jako prostředek pro sanaci kontaminovaných půd. 
Ukládání uhlíku ve formě biocharu také přispívá ke snížení uvolňování oxidu uhličitého (skleníkového plynu). 
Využití biocharu tak může představovat účinnou strategii, jak se vyrovnat se snižující se kvalitou zemědělské 
půdy, vysokými nároky na potravinovou soběstačnost, riziky kontaminace půdy a hrozbou skleníkového efektu 
[1]. 

Modrozelená infrastruktura (MZI) je klíčovým opatřením pro řešení nastávajících klimatických změn, 
zadržování vody ve městech, zlepšení ovzduší a mikroklima. Jde o kombinovanou síť městské zeleně a místního 
hospodaření s dešťovou vodou. V městském prostředí MZI spojuje technická řešení s přírodními principy do 
funkčního celku [2]. Důležitým předpokladem zdravého růstu a odolnosti městské zeleně je použití vhodných 
substrátů, které jsou schopny vysoké retence vody a zároveň poskytují vhodné prostředí pro růst kořenů rostlin 
[3]. Vzhledem ke svým jedinečným vlastnostem se biochar stává klíčovým funkčním prvkem všech substrátů. 
Biochar má pozitivní vliv na vlastnosti substrátů, např. fyzikální vlastnosti (např. schopnost zadržovat vodu, 
odstraňování skleníkových plynů a úroveň vlhkosti), chemické vlastnosti (např. imobilizace znečišťujících látek 
a sekvestrace uhlíku) a biologické vlastnosti (např. živiny, mikrobiální množství a rozmanitost) [4], [5], [6]. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Následující vědecké příspěvky hodnotí účinky biocharu, vyrobeného z odlišných vstupních surovin, přidaného 
do substrátů zelených střech z pohledu navýšení vodní retence substrátů. 

Ve studii dle Cuong T.N. Cao a kol. byl testován různý obsah (0, 10, 20, 30, 40 %) biocharu ze zeleného 
odpadu v substrátu pro zelené střechy. Majoritní složkou substrátu byla vulkanická struska (Scoria) s 20 % 
příměsi organického podílu ve formě kokosového vlákna. Bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem biocharu se 
lineárně snižovala objemová hmotnost substrátu a zvýšila se jeho retenční schopnost, viz Obr. 1 [7]. 

 

Obr. 1 Závislost vodní kapacity (WHC) na obj. zastoupení biocharu v substrátu dle experimentu Cao a kol. [7]. 

Substrát s organickou příměsí (kokosovým vláknem) vykazoval, v závislosti na množství biocharu, vodní 
kapacitu (WHC) mezi 51,9 a 79,1 %, substrát složený jen z vulkanické strusky s příměsí biocharu vykazoval 
hodnoty WHC od 30,8 do 53,6 %. Organická složka tak prokazatelně zvýšila WHC substrátu. S přídavkem 40 % 
biocharu dokázal substrát o mocnosti 100 mm zadržet dodatečných 23 mm dešťové vody a tato voda byla 
dostupná pro rostliny. Aplikace 30 % biocharu byla optimální pro dosažení optimálních podmínek dostupnosti 
vody pro rostliny a oddálení dosažení bodu vadnutí [7]. 

Navýšení retenční schopnosti přidáním biocharu potvrzuje i studie dle D. A. Beck a kol. [8], kde bylo na 
zkušebních plochách zelených střech prokázáno, že přidáním 7 % biocharu původem z rýžových slupek, 
skořápek ořechů a pneumatik může být retence zvýšena v průměru o 4,4 %. 

Ve finské studii dle Kuoppamäki et al. zaměřené na měření odtoku z nově instalované zelené střechy bylo 
zjištěno, že v odtoku je obsah nutrientů (P a N) vyšší než v dešťové vodě. Biochar nedokázal snížit koncentraci 
nutrientů v odtoku ze zelené střechy, ale zapříčinil snížení jejich kumulativního odtoku. Tento paradox lze 
vysvětlit snížením celkového odtoku vody ze zelené střechy s biocharem. V laboratorním experimentu 
prezentovaném ve stejné studii simulujícím souvrství zelené střechy v nádobě 180 × 180 mm o výšce 100 mm, 
naplněné 20 mm substrátu překryté vrstvou biocharu uzavřeného v síťce o mocnosti cca 9 mm a znovu 
překrytého 20 mm substrátu složeného z 85 % z recyklované cihelné drti, 5 % kompostu, 5 % drcené kůry a 5 % 
mechu a 30 mm vysokou vrstvou rozchodníkové rohože navrchu, byl zkoumán vliv dvou různých biocharů na 
kvalitu odtoku. Biochar A vzniklý pyrolýzou břízy (plocha povrchu 7 m2∙g-1) a použitý rovněž v experimentu na 
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do půdy vhodné nejen pro zlepšení kvality půdy, ale také jako prostředek pro sanaci kontaminovaných půd. 
Ukládání uhlíku ve formě biocharu také přispívá ke snížení uvolňování oxidu uhličitého (skleníkového plynu). 
Využití biocharu tak může představovat účinnou strategii, jak se vyrovnat se snižující se kvalitou zemědělské 
půdy, vysokými nároky na potravinovou soběstačnost, riziky kontaminace půdy a hrozbou skleníkového efektu 
[1]. 

Modrozelená infrastruktura (MZI) je klíčovým opatřením pro řešení nastávajících klimatických změn, 
zadržování vody ve městech, zlepšení ovzduší a mikroklima. Jde o kombinovanou síť městské zeleně a místního 
hospodaření s dešťovou vodou. V městském prostředí MZI spojuje technická řešení s přírodními principy do 
funkčního celku [2]. Důležitým předpokladem zdravého růstu a odolnosti městské zeleně je použití vhodných 
substrátů, které jsou schopny vysoké retence vody a zároveň poskytují vhodné prostředí pro růst kořenů rostlin 
[3]. Vzhledem ke svým jedinečným vlastnostem se biochar stává klíčovým funkčním prvkem všech substrátů. 
Biochar má pozitivní vliv na vlastnosti substrátů, např. fyzikální vlastnosti (např. schopnost zadržovat vodu, 
odstraňování skleníkových plynů a úroveň vlhkosti), chemické vlastnosti (např. imobilizace znečišťujících látek 
a sekvestrace uhlíku) a biologické vlastnosti (např. živiny, mikrobiální množství a rozmanitost) [4], [5], [6]. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Následující vědecké příspěvky hodnotí účinky biocharu, vyrobeného z odlišných vstupních surovin, přidaného 
do substrátů zelených střech z pohledu navýšení vodní retence substrátů. 

Ve studii dle Cuong T.N. Cao a kol. byl testován různý obsah (0, 10, 20, 30, 40 %) biocharu ze zeleného 
odpadu v substrátu pro zelené střechy. Majoritní složkou substrátu byla vulkanická struska (Scoria) s 20 % 
příměsi organického podílu ve formě kokosového vlákna. Bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem biocharu se 
lineárně snižovala objemová hmotnost substrátu a zvýšila se jeho retenční schopnost, viz Obr. 1 [7]. 

 

Obr. 1 Závislost vodní kapacity (WHC) na obj. zastoupení biocharu v substrátu dle experimentu Cao a kol. [7]. 

Substrát s organickou příměsí (kokosovým vláknem) vykazoval, v závislosti na množství biocharu, vodní 
kapacitu (WHC) mezi 51,9 a 79,1 %, substrát složený jen z vulkanické strusky s příměsí biocharu vykazoval 
hodnoty WHC od 30,8 do 53,6 %. Organická složka tak prokazatelně zvýšila WHC substrátu. S přídavkem 40 % 
biocharu dokázal substrát o mocnosti 100 mm zadržet dodatečných 23 mm dešťové vody a tato voda byla 
dostupná pro rostliny. Aplikace 30 % biocharu byla optimální pro dosažení optimálních podmínek dostupnosti 
vody pro rostliny a oddálení dosažení bodu vadnutí [7]. 

Navýšení retenční schopnosti přidáním biocharu potvrzuje i studie dle D. A. Beck a kol. [8], kde bylo na 
zkušebních plochách zelených střech prokázáno, že přidáním 7 % biocharu původem z rýžových slupek, 
skořápek ořechů a pneumatik může být retence zvýšena v průměru o 4,4 %. 

Ve finské studii dle Kuoppamäki et al. zaměřené na měření odtoku z nově instalované zelené střechy bylo 
zjištěno, že v odtoku je obsah nutrientů (P a N) vyšší než v dešťové vodě. Biochar nedokázal snížit koncentraci 
nutrientů v odtoku ze zelené střechy, ale zapříčinil snížení jejich kumulativního odtoku. Tento paradox lze 
vysvětlit snížením celkového odtoku vody ze zelené střechy s biocharem. V laboratorním experimentu 
prezentovaném ve stejné studii simulujícím souvrství zelené střechy v nádobě 180 × 180 mm o výšce 100 mm, 
naplněné 20 mm substrátu překryté vrstvou biocharu uzavřeného v síťce o mocnosti cca 9 mm a znovu 
překrytého 20 mm substrátu složeného z 85 % z recyklované cihelné drti, 5 % kompostu, 5 % drcené kůry a 5 % 
mechu a 30 mm vysokou vrstvou rozchodníkové rohože navrchu, byl zkoumán vliv dvou různých biocharů na 
kvalitu odtoku. Biochar A vzniklý pyrolýzou břízy (plocha povrchu 7 m2∙g-1) a použitý rovněž v experimentu na 

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 10 15 20 25 30 35 40

W
HC

 su
bs

tr
át

u 
[%

]

Zastoupení biouhlu v substrátu [%]

Substrát s 20 % org. hmoty Substrát bez další přidané org. hmoty

   
 

 
 

reálné zelené střeše koncentrace nutrientů snížil, kdežto biouhel B (plocha povrchu 140 m2∙g-1) naopak 
koncentrace zvýšil. Je tedy zřejmé, že ve vlastnostech různých druhů biocharu mohou být zásadní rozdíly [9]. 

3 METODIKA 

Experiment probíhá na agronomické fakultě Univerzity Banja Luka (Bulevar vojvode P. Bojovića 1a, Banja 
Luka 78000, Bosna a Hercegovina) v Bosně a Hercegovině (souřadnice 44°46'36.3"N 17°12'41.8"E, nadmořská 
výška 163 m). Laboratorní testy substrátů budou probíhat v laboratořích VUT v Brně. Ve vybrané lokalitě je 
umístěno 7 experimentálních modulů s odlišnou skladbou konstrukce zelené střechy s implementací inovativních 
substrátů obsahujících mimo jiné biochar z organického odpadu. Banja Luka je charakteristická mírným 
klimatem s průměrnou roční teplotou 11 °C a ročním srážkovým úhrnem 1000 mm. Ve srovnání s ČR je 
obdobná nadmořská výška ve středních Čechách a na Jižní Moravě s průměrným ročním srážkovým úhrnem 
500–600 mm. 

V rámci testování bude prioritně zkoumán vliv biocharu na substrát a na vegetaci, bude také dokumentován 
vývoj a stav vegetace v průběhu sledovaného období 1–2 let. Bude vyhodnocena schopnost zadržovat vodu 
jednotlivých substrátů s ohledem na měřené dešťové srážky a bude vypočítána evapotranspirace z vegetačních 
ploch. Budou srovnány tepelné vlastnosti jednotlivých substrátů na základě teplotních čidel umístěných 
v různých hloubkách ve vztahu k měřené teplotě vzduchu a solární radiace. Budou provedeny fyzikálně-
chemické rozbory organické složky substrátu, tedy biocharu. Budou vyhodnoceny fyzikálně-chemické ukazatele 
výluhů z umělého dešťového odtoku jednotlivých modulů ve spolupráci s firmou Dekonta, a. s. 

Experimentální moduly 

Celkem je osazeno 7 experimentálních modulů (6 modulů se substrátem a rozchodníkovým kobercem a 1 modul 
s pálenou střešní krytinou). Na základě technické dokumentace bylo vyrobeno 6 nerezových modulů. Modul 
zelené střechy je vyroben z nerezové oceli tl. 3 mm o velikosti 500 × 1000 × 250 mm, efektivní plocha modulu 
je 0,5 m2. Modul slouží jako nepropustná vana s jednou perforovanou stranou, kde je umístěna odtoková hrana 
a žlab pro odvod dešťové vody. V nerezovém modulu je umístěna hydroakumulační vrstva – nopová fólie 
a minerální vata ISOVER FLORA tloušťky 50 mm, na ní je separační vrstva – geotexílie a dále substrát  
a vegetační rohož. Modul klasické střešní konstrukce je vyroben z dřevěných nosníků a hranolů. V konstrukci je 
použita parozábrana, tepelněizolační minerální vata tloušťky 100 mm, pojistná hydroizolační fólie a střešní 
krytina. Všechny moduly jsou osazeny na podstavci z cementotřískových desek. Schéma skladby konstrukcí je 
znázorněno na Obr. 2. Na pracovišti AdMaS byly experimentální moduly zkompletovány, usazeny na podstavce, 
doplněny o měřící zařízení a byla ověřena funkčnost celého systému.  

Instalace modulů proběhla ve dnech 8.–9. 8. 2022 v areálu univerzity Banja Luka ve spolupráci výzkumné 
skupiny AdMaS a pedagogicko-výzkumných pracovníků z univerzity Banja Luka. Odchylka natočení 
experimentálních modulů je 105° na východ a podélný sklon modulů je 14–16 %. Vybudované experimentální 
moduly jsou na Obr. 3. 

Experimentální moduly jsou osazeny měřící technikou od firmy Fiedler: měřením dešťového odtoku (PF200 
s objemem člunku 200 mm), měření teploty (PT100-KP), objemové půdní vlhkosti a konduktivity (CS650-DS). 
Zároveň je nainstalována meteorologická stanice s měřením: atmosférického tlaku (ATM11), relativní vlhkosti 
a teploty vzduchu (RVT13/RK), rychlosti větru (WS103), globálního záření (NR LITE2) a dešťových srážek 
(SR02 se záchytnou plochou 200 cm2). Všechny senzory jsou zapojeny do telemetrické stanice H7 s online 
přenosem pro budoucí vyhodnocení. 
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Obr. 3 Přehled experimentálních modulů. 

 

Obr. 2 Schéma skladby experimentálních modulů. 

Substráty a vegetace 

Složení substrátů vegetačních modulů vychází z užitného vzoru č. 34637 Substrát pro zelené střechy [10] jež byl 
připraven ve spolupráci mezi VUT v Brně a ČVUT. Technické řešení se týká substrátu pro zelené střechy 
s podílem recyklovaného kameniva a pyrolyzovaného stabilizovaného produktu. 

Hlavními složkami substrátu jsou tříděný stavební recyklát na bázi cihelné drti, který slouží jako 
anorganická, částečně vododržná složka substrátu, a biochar, který představuje stabilní organickou složku 
substrátu. Kromě těchto složek substrát obsahuje další konvenční organické a anorganické složky jakými jsou 
expandovaný jíl, spongilit, a rašelinu. Hmotnostní složení jednotlivých substrátů je popsáno v Tab. 1. Organická 
složka substrátu je v každém z modulů odlišná a obsahuje biochar ze dřeva, biochar z ČK, biochar z gastro 
odpadu, sušený ČK a kompost obsahující ČK. Vegetaci tvoří předpěstovaná rozchodníková rohož. 

Použité materiály v substrátech zelených střech: 

• expandovaný jíl (frakce 4/8 mm a 8/16 mm); 
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Obr. 2 Schéma skladby experimentálních modulů. 
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• drcená opuka – spongilit (frakce 0/12 mm); 
• rašelina; 
• cihelná drť (frakce 4/8 mm); 
• biochar ze dřeva. (Biochar Foundation); 
• biochar z ČK (ČOV Přerov); 
• biochar z gastro odpadu (České Budějovice); 
• sušený ČK (ČOV Přerov); 
• kompost s max. 40 % ČK (AGRO CS a.s.). 

Tab. 1 Složení substrátů jednotlivých modulů. 

Ozn. 
modulu 

Expan
dovaný 

jíl 
v hm. 

% 

Drcená 
opuka 
v hm. 

% 

Rašelina 
v hm. % 

Cihelná 
drť 

v hm. % 

Biocha
r ze 

dřeva 
v hm. 

% 

Biocha
r z ČK 
v hm. 

% 

Biocha
r z 

gastro 
odpadu 
v hm. 

% 

Sušený 
ČK 

v hm. 
% 

Kompo
st s ČK 
v hm. 

% 

M1 - - - - - - - - - 
M2 18,0 28,1 11,2 42,7 - - - - - 
M3 16,5 25,8 10,3 39,2 - - - 8,2 - 
M4 16,5 25,8 10,3 39,2 - 8,2 - - - 
M5 16,5 25,8 10,3 39,2 - - 8,2 - - 
M6 16,5 25,8 10,3 39,2 8,2 - - - - 
M7 16,5 25,8 10,3 39,2 - - - - 8,2 

 
Předpěstované rozchodníkové rohože jsou pěstovány na vytlívací kokosové rohoži (350 g∙m-2) s vetkanou PP 

síťkou pro zpevnění. Jednotlivé rohože jsou porostlé minimálně z 85 % povrchu směsí rozchodníků. Tloušťka 
rohože je 2–3 cm a hmotnost rohože je 7–12 kg∙m-2 v závislosti na nasycení vodou. Vegetaci tvoří směs  
4–12 druhů rostlin. Rozchodníkové rohože byly dodány společností Dawyck s.r.o. [11]. 

4 VÝSLEDKY 

Po vybudování experimentálních modulů, instalaci čidel a meteorologické stanice započalo sledované období 
k 15. 08. 2022. Ve sledovaném období bude docházet k pravidelné údržbě a čištění monitorovacích zařízení 
a samotných modulů zelených střech. V prvním měsíci od instalace byly zelené střechy pravidelně zavlažovány, 
aby mohl rozchodníkový koberec zakořenit do substrátu. Stav vegetace jednotlivých modulů na Obr. 4 je 
monitorován k referenčnímu datu 10. 8. 2022 (vlevo) a 08. 09. 2022 (vpravo). Vývoj a stav vegetace bude 
dokumentován v průběhu následujícího sledovaného období 1–2 let. 

V současnosti probíhá dlouhodobé monitorování experimentálních modulů. Moduly jsou označeny jako M1–
klasická střecha s krytinou, M2–standardní zelená střecha, M3–zelená střecha se sušeným ČK, M4–zelená 
střecha s biocharem z ČK, M5–zelená střecha s biocharem z gastro odpadu, M6–zelená střecha s biocharem ze 
dřeva, M7–zelená střecha s kompostem z ČK. 
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Obr. 4 Stav vegetace 10. 8. 2022 (vlevo), 8. 9. 2022 (vpravo). 

Na Obr. 5 je znázorněno porovnání objemových vlhkostí uprostřed substrátu s naměřenými dešťovými 
srážkami. Na obrázku můžeme vidět vliv dešťových srážek na půdní vlhkost, která se v průběhu deště ihned 
zvýší a následně klesá. Z dosavadního měření je nejvyšší půdní vlhkost u modulu M3 se sušeným ČK. Nejnižší 
půdní vlhkosti dosahuje modul M7 se substrátem s přídavkem kompostu s ČK. První půlku sledovaného období 
dosahovaly vlhkosti substrátů s biocharem středních hodnot a ke konci tohoto období vlhkosti mírně stouply. 

 
Obr. 5 Graf průběhu objemové vlhkosti v experimentálních modulech v porovnání se srážkovým úhrnem. 
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5 ZÁVĚR 

Substrát pro zelené střechy s obsahem recyklovaných složek se využívá k realizaci vegetační vrstvy souvrství 
jednovrstvých nebo vícevrstvých zelených střech. Výstavba vegetačních střech zlepšuje podmínky v městském 
prostředí, na druhou stranu jsou při ozeleňování měst využívány specializované substráty složené z kvalitních 
přírodních materiálů, které jsou získávány těžbou zatěžující životní prostředí. Současně existují obtížně 
využitelné odpady, mezi které se řadí ČK, a které je možné po úpravě druhotně využít. Právě při použití 
stabilizovaného pyrolyzovaného ČK ve střešním substrátu jsou tyto primární materiály do velké části nahrazeny. 

Biochar má řadu unikátních fyzikálně-chemických vlastností (obsah živin, vysoký specifický povrch, a tedy 
schopnost retence vody atd.). Z těchto důvodů se jedná o vhodný materiál pro tvorbu substrátů do řady 
stavebních konstrukcí s vegetační vrstvou (zelené střechy, fasády, zelená parkoviště, zelené stěny apod.), který 
zde kladně ovlivňuje: chemické složení substrátu, dodává živiny do půdy, má zásadní vliv na vodní režim 
zelených střech (snižuje celkový odtok a snižuje množství živin v odtoku). Biochar obsahuje dlouhodobě stabilní 
uhlík, který tímto představuje jednu z forem jeho sekvestrace do prostředí a snižuje tak uhlíkovou stopu. 

V případě úspěšného dokončení tohoto výzkumu budou moci být znalosti a zkušenosti ohledně aplikace 
pyrolyzovaného produktu do substrátů zelených střech využívány nejen v České republice ale i v zahraničí. 
Je důležité rozvíjet a sdílet znalosti ohledně výzkumu biocharu při jeho použití ke zlepšení půdních vlastností 
v zemích s různou úrovní rozvoje. K zajištění co největšího přínosu z výzkumu biocharu a půdy je nutná 
spolupráce mezi několika vědeckými obory, a proto byla za partnera zvolena agronomická fakulta Univerzity 
Banja Luka, aby se rozšířilo možné využití biocharu i do zemědělské sféry. Z pohledu přidávání biocharu do 
zemědělské půdy je nutné sledovat dostupnost živin a vody, a tím i produktivitu rostlin. Všechny tyto poznatky 
lze obdobně využít i v substrátech modrozelené infrastruktury měst, tedy i zelených střech. Využívání biocharu 
je opravdu aktuální téma, o čem svědčí i aktualizace European Biochar Certificate [12] z roku 2022, kde jsou 
nově popsány limitní hodnoty pro vybrané sledované parametry při aplikaci biocharu v městském prostředí 
a zemědělství. 

Přínosy pro vědní obor a praxi spočívají v dlouhodobém sledování účinků biocharu na půdní prostředí 
vegetačních střech. V praxi je nutné pochopit interakci mezi biocharem, půdou a rostlinami s ohledem na 
udržitelné hospodaření s odpady a jejich recyklaci. Výsledky této práce přispějí k zodpovězení otázky, zda je 
možné využívat biochar vyrobený z ČK jako zdroj živin, nejen kvůli možným výluhům TK, v substrátech 
zelených střech. V případě dosažení kladných výsledků může tato práce přispět ke změně legislativy, pokud jde 
o využívání recyklovaných ČK z ČOV v modrozelené infrastruktuře měst, což by se v praxi projevilo na 
udržitelnějším nakládáním s ČK v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Z pohledu vodního hospodářství je 
možné rozepsat přínosy řešené výzkumu do následujících bodů: 

• Zelené střechy v kombinaci s biocharem mají velký potenciál chránit kvalitu povodí a snížit riziko 
povodní při extrémních přívalových srážkách. Vzhledem ke své retenční schopnosti dokážou zelené 
střechy pojmout značné množství vody a postupně ho pak uvolňovat.  Maximální množství vody, 
jež může zelená střecha pojmout je závislé na složení a vrstvě substrátu, typu zeleně a skladbě 
střechy. 

• Zelené střechy mají potenciál ke zlepšení tepelného výkonu střešního systému za pomoci stínění, 
izolace a evapotranspirace, a tím dosahují snížení energetické poptávky dané budovy na chlazení 
a vytápění objektu se zelenou střechou a následných provozních nákladů na chlazení a vytápění. 
Snižování teploty povrchů měst pomáhá v boji s městským tepelným ostrovem. 

• Vlhkost substrátu v zelené střeše a samotná vegetace poskytují dodatečnou evapotranspiraci, která 
ochlazuje fotovoltaiku odpařováním vody, a solární články tak pracují při nižších teplotách a s vyšší 
účinností. Zelené střechy s fotovoltaikou jsou ideální nejen z energetického hlediska, ale i kvůli 
podpoře biodiverzity. 

• Pozitivní vliv na půdní ekosystém (rostlinný i mikrobiální) je dán právě živinami obsaženými 
v biocharu a také jeho schopností živiny poutat a postupně uvolňovat zpět do půdy. Biochar je 
schopen zabraňovat nadměrnému vyplavování, a tedy i ztrátám živin. Díky delšímu setrvání živin 
v půdě se dále zvyšuje hustota a kvalita zeleně. 

• Rostliny spotřebovávají CO2 a produkují čistý kyslík. Množství vyprodukovaného kyslíku je závislé 
na listové ploše a kvalitě zeleně, nikoliv na samotné ploše zelené střechy. Na zelených střechách se 
prach odstraňuje při dešti, kdy se zachycuje ve vegetační vrstvě a stává se součástí substrátu. 

• Přeměna organické frakce odpadu na biochar je jedním z udržitelných řešení vzhledem ohromnému 
množství vznikajících organických odpadů. V posledních letech byl biochar zkoumán jako půdní 
doplněk pro zlepšení kvality půdy a úrodnosti, jako adsorbent pro odstraňování znečišťujících látek 
z půdního prostředí a jako možnost ukládání uhlíku do půdy což vede ke zmírnění emisí 
skleníkových plynů. 
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Abstrakt 
Článek popisuje měření bodové rychlosti proudění v nádrži obdélníkového půdorysu s osazeným kombinovaným 
systémem míchání a aerace. Tento systém je osazován do aktivačních nádrží na čistírnách odpadních vod, kde 
zajišťuje míchání i provzdušňování aktivační směsi. 

Bodová rychlost proudění byla měřena ve více bodech a hloubkách zmíněné nádrže při spuštěném procesu 
míchání i provzdušňování. V článku jsou uvedeny informace o samotném monitoringu a jsou zde zpracovány 
naměřené hodnoty. 

Klíčová slova 
Kombinované systémy aerace a míchání, rychlost proudění, aktivační nádrž 

Abstract 
The article describes the measurement of point flow velocity in a rectangular tank with a combined mixing and 
aeration system. This system is installed in activation tanks at wastewater treatment plants, where it ensures 
mixing and aeration of the activation mixture. 

The point flowvelocitywasmeasuredatseveralpoints and depthsofthe tank whilethemixing and 
aerationprocesswasrunning. Thearticlecontainsinformationaboutthe monitoring and themeasuredvalues are 
processedhere. 

Keywords 
Combined aeration and mixing system, flow velocity, activation reactor 

1 ÚVOD 

Kombinované systémy míchání a aerace jsou využívány na čistírnách odpadních vod v aktivačních i jiných 
nádržích. Systémů je na trhu více typů, jsou značně odlišné a zkušeností a informací o jejich provozování je 
prozatím méně. Pro toto výzkumné měření byl vybrán kombinovaný systém, jehož převážná část je umístěna nad 
hladinou. 

Bodová rychlost proudění v aktivačních nádržích je důležitá pro udržení aktivovaného kalu ve vznosu 
a homogenizace celé nádrže. Obdélníkové a čtvercové aktivační nádrže (směšovací aktivace) spolu 
s nesymetrickým umístěním provzdušňovacího systému více nahrávají deformaci rychlostního pole. 
Nedostatečným promísením nádrže pak mohou vznikat tzv. hluchá místa (místa, kde není dostatečná rychlost 
a dochází k usazování vloček kalu). 

Za účelem zjištění reálných rychlostí v nádrži obdélníkového půdorysu s konkrétním kombinovaným 
systémem bylo uskutečněno toto měření. Článek obsahuje informace o provedeném měření, jeho výsledky a také 
nastiňuje představu o rozložení rychlostního pole v obdélníkové nádrži. 

2 METODOLOGIE 

V této kapitole jsou popsány podmínky měření s kombinovaným systémem, použité přístroje a postup celého 
měření. Jsou zde také vloženy fotografie z popisovaného měření a schéma nádrže. 
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Popis prostředí 

Vybraná betonová nádrž, ve které měření proběhlo, sloužila dříve na menší ČOV jako kalojem. Má hloubku cca 
6,6 m a půdorysné rozměry 8,7 m × 4,2 m (viz Obr. 1). Do nádrže byla pro toto měření napuštěna pitná voda 
o objemu 237 m3. Předtím ovšem proběhlo její celkové čištění a nátěr [1]. Měření trvalo asi 1,5 hodiny při 
průměrné teplotě vody 18 °C. Venkovní teplota byla 29,5 °C, tlak vzduch 993 kPa a relativní vlhkost 35 %. 

 

Obr. 1 Prázdná nádrž. 

Použitá zařízení 

Kombinovaný systém Triton 5 HP, který je vidět na Obr. 2, byl vybrán pro toto měření. Na rozdíl od nejvíce 
používaných aeračních elementů se tento systém osazuje nad hladinu (částečně je ponořena pouze část hřídele). 
Důležitý je úhel nasměrování vzhledem ke stěnám nádrže, ale i úhel, který svírá hřídel s hladinou vody. 

 

Obr. 2 Osazování kombinovaného systému. 
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Systém se skládá z: 

• bokosacího dmychadla (viditelné v pravé části Obr. 2), 
• hadice spojující bokosací dmychadlo a dutou hřídel (na Obr. 2 ještě není zcela zapojena), 
• duté hřídele vedoucí vzduch pod hladinu, 
• speciální vrtule na konci hřídele (v levé části na Obr. 2), 
• a z motoru na druhém konci hřídele. 

Pro měření bodové rychlosti bylo využito ultrazvukové zařízení NIVUS PDM PV a teleskopická tyč Delta 
Plus 8m s pěti segmenty LV400. Zařízení bylo na tyči upevněno (viz Obr. 3), což umožnilo jeho umísťování do 
vytipovaných míst měření. 

 

Obr. 3 Přístroj pro měření bodové rychlosti upevněný na žluté tyči. 

Postup měření 

Pro měření bylo předem vytipováno celkem 5 bodů (viz Obr. 4). Body byly určeny na základě předpokládaného 
směru proudění z předchozích zkušeností tak, aby byly zachyceny místa s vyšší i nižší bodovou rychlostí 
proudění. Měření proběhlo pouze jednou. 

Do pěti měřících bodů bylo zařízení postupně umísťováno. Měření probíhalo v hloubce 2 m, 3 m a 4 m a ve 
směrech A, B a C (viz Obr. 4). V souvislosti s konkrétní polohou některých bodů bylo měření uskutečněno jen 
v některých směrech. Při měření zabezpečoval míchání i provzdušňování kombinovaný systém. 

 

Obr. 4 Půdorys nádrže a vybrané body měření. 
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3 VÝSLEDKY 

Z přibližně dvanácti naměřených hodnot v každém místě měření byl stanoven medián bodové rychlosti. Ten totiž 
na rozdíl od průměru vyřadí extrémní hodnoty. Tab. 1 obsahuje hodnoty mediánů rychlostí naměřených ve všech 
pěti bodech v hloubce 2 m, 3m a 4 m. Některé buňky v Tab. 1 jsou bez hodnoty. Vzhledem k umístění těchto 
bodů zde měření neproběhlo ve všech směrech. 

Tab. 1 Mediány naměřených hodnot bodových rychlostí. 

umístění a směr 2 m 3 m 4 m jednotka 

bod 1 

A 0,094 0,041 0,050 

m.s-1 

B 0,107 0,061 0,057 

C - - - 

bod 2 

A 0,117 0,140 0,107 

B 0,129 0,116 0,146 

C 0,128 0,051 0,114 

bod 3 

A - - - 

B - - - 

C 0,160 0,166 0,255 

bod 4 

A - - - 

B - - - 

C 0,104 0,098 0,107 

bod 5 

A - - - 

B - - - 

C 0,148 0,215 0,126 
 
V bodě 3, ve hloubce 4 m a ve směru C byl stanoven nejvyšší medián bodových rychlostí (0,255 m.s-1). 

Nejnižší byl naopak v bodě 1, hloubka 3 m, směr A (0,041 m.s-1). Maximální hodnota bodové rychlosti byla 
zaznamenána v bodě 5, v hloubce 3 m, směr C (0,377 m.s-1). Naopak v bodě 1, hloubka 4 m, ve směru A byla 
naměřena minimální hodnota bodové rychlosti (0,021 m.s-1). 

4 DISKUZE 

Norma ČSN 75 6401 doporučuje rychlost 0,2 m.s-1 - 0,3 m.s-1 u dna oběhových nádrží [2]. O směšovacích 
nádržích se norma nezmiňuje. Rychlost proudění v aktivačních nádržích na čistírnách odpadních vod není 
provozovateli běžně měřena. Uvedené naměřené hodnoty tedy nelze jednoduše porovnat s doporučenými 
hodnotami. Průměrná hodnota uvedených mediánů je 0,118 m.s-1. 

Měřením se potvrdil původní odhad bodů, ve kterých budou maximální (bod 3) a minimální (bod 1) hodnoty 
mediánů bodových rychlostí. Souvisí to především s umístěním kombinovaného systému a s obdélníkovým 
půdorysem nádrže. Jelikož měření probíhalo jen v některých místech a směrech, je tedy možné, že oblasti 
s reálnou nejvyšší bodovou rychlostí proudu nebyly zaznamenány. 

5 ZÁVĚR 

Jelikož norma nepředepisuje žádné doporučené hodnoty bodových rychlostí pro směšovací nádrže, pak nelze 
sdělit jasný verdikt, zda jsou naměřené rychlosti s konkrétním kombinovaným systémem dostatečné. To by bylo 
možné ověřit při vypuštění aktivační nádrže, kde by byla nebo naopak nebyla viditelná hluchá místa. Ze 
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zkušeností je ale známo, že pokud je tento systém správně osazen a nasměrován, pak je schopen zajistit dokonalé 
promísení směšovacích i oběhových aktivací. 

Článek shrnuje měření bodové rychlosti konkrétního kombinovaného systému ve směšovací nádrži. Díky 
vyhodnocení naměřených hodnot byly odhaleny místa s nejvyšší a nejnižší bodovou rychlostí, což se shodovalo 
s předpokladem stanoveným před samotným měřením. Další část výzkumu by se mohla zabývat vytvořením 
3D modelu proudění pro přesnější představu rozložení rychlostního pole. 
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Abstrakt 
Tento příspěvek se zabývá problematikou výskytu mikropolutantů ve zdrojích pitné vody, zaměřuje se 
především na mikroplasty. Je zde shrnuto rozdělení mikroplastů a jejich možné zdroje v prostředí. Dále se tato 
práce zabývá výskytem mikroplastů na úpravnách vody. Poslední část příspěvku tvoří zhodnocení dosud 
provedených studií. Tyto studie se zaměřují na úpravny vod, a jejich cílem je určení účinnosti odstranění 
plastových mikročástic ze surové vody. 

Klíčová slova 
Mikropolutanty, mikroplasty, pitná voda 

Abstract 
This paper deals with the issue of the occurrence of micropollutants in drinking water sources, focusing mainly 
on microplastics. The distribution of microplastics and their possible sources in the environment is summarized 
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1 ÚVOD 

Běžným zdrojem vody ve většině zemí jsou povrchové vody. V současnosti se ve zdrojích pitné vody objevuje 
množství znečišťujících látek, mezi které patří také různé mikropolutanty. Mikropolutanty obsažené v těchto 
zdrojích vody mohou snadno vstupovat do úpraven pitné vody, které je často nedokáží konvenčními způsoby 
úpravy dostatečně odstranit. Lidé tak mohou být těmto látkám nevědomky vystaveni skrze vodu užívanou k pití, 
vaření, či koupání. Z tohoto důvodu je důležité při produkci pitné vody mikropolutanty na úpravnách 
odstraňovat [1]. Mezi relativně nové mikropolutanty můžeme řadit například mikroplasty, na které se bude tento 
příspěvek zaměřovat. 

Přestože během posledních deseti let došlo k výraznému zvýšení počtu studií v oblasti výzkumu mikroplastů 
a jejich chování k životnímu prostředí, stále neexistuje jasná shoda definice, která by byla na tolik rozsáhlá, aby 
splňovala všechna kritéria pro popis mikroplastů. Důležitými aspekty pro definici mikroplastů jsou především 
velikost, typ a tvar. Autoři proto často uvádějí tuto definici mikroplastů: „Mikroplasty jsou jakékoli syntetické 
pevné částice nebo polymerní matrice, s pravidelným nebo nepravidelným tvarem a s velikostí v rozmezí od 
1 mikrometru do 5 mm, primárního nebo sekundárního výrobního původu, které jsou nerozpustné ve vodě“ [2]. 

V několika posledních letech studie prokázaly výskyt mikroplastů ve sladkovodních soustavách po celém 
světě. Tyto mikroplasty mají různý původ a jsou různého složení. Vyskytují se zde jak primární, tak sekundární 
mikroplasty. Jako primární mikroplastyjsou uváděny například částice z pracích a kosmetických prostředků nebo 
také plastové pelety používané k výrobě plastových materiálů. Mezi sekundární mikroplasty patří vlákna 
a částice rozpadlých větších kusů plastů. Většina mikroplastů ve sladkých vodách pochází z průmyslu 
a z domácností, kdy nedošlo k jejich likvidaci v čistírnách odpadních vod [3]. Dalším zdrojem může být kal 
z ČOV, který mnohdy obsahuje větší množství mikroplastů než samotná odpadní voda. Čistírenské kaly se 
nejvíce používají pro skládkování nebo jako hnojivo v zemědělství a do řek a jezer se dostávají povrchovým 
odtokem. Proto by měl být kladen větší důraz na měření mikroplastů z vypouštěné vody ČOV [4]. 
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vaření, či koupání. Z tohoto důvodu je důležité při produkci pitné vody mikropolutanty na úpravnách 
odstraňovat [1]. Mezi relativně nové mikropolutanty můžeme řadit například mikroplasty, na které se bude tento 
příspěvek zaměřovat. 

Přestože během posledních deseti let došlo k výraznému zvýšení počtu studií v oblasti výzkumu mikroplastů 
a jejich chování k životnímu prostředí, stále neexistuje jasná shoda definice, která by byla na tolik rozsáhlá, aby 
splňovala všechna kritéria pro popis mikroplastů. Důležitými aspekty pro definici mikroplastů jsou především 
velikost, typ a tvar. Autoři proto často uvádějí tuto definici mikroplastů: „Mikroplasty jsou jakékoli syntetické 
pevné částice nebo polymerní matrice, s pravidelným nebo nepravidelným tvarem a s velikostí v rozmezí od 
1 mikrometru do 5 mm, primárního nebo sekundárního výrobního původu, které jsou nerozpustné ve vodě“ [2]. 

V několika posledních letech studie prokázaly výskyt mikroplastů ve sladkovodních soustavách po celém 
světě. Tyto mikroplasty mají různý původ a jsou různého složení. Vyskytují se zde jak primární, tak sekundární 
mikroplasty. Jako primární mikroplastyjsou uváděny například částice z pracích a kosmetických prostředků nebo 
také plastové pelety používané k výrobě plastových materiálů. Mezi sekundární mikroplasty patří vlákna 
a částice rozpadlých větších kusů plastů. Většina mikroplastů ve sladkých vodách pochází z průmyslu 
a z domácností, kdy nedošlo k jejich likvidaci v čistírnách odpadních vod [3]. Dalším zdrojem může být kal 
z ČOV, který mnohdy obsahuje větší množství mikroplastů než samotná odpadní voda. Čistírenské kaly se 
nejvíce používají pro skládkování nebo jako hnojivo v zemědělství a do řek a jezer se dostávají povrchovým 
odtokem. Proto by měl být kladen větší důraz na měření mikroplastů z vypouštěné vody ČOV [4]. 

   
 

 
 

Mikroplasty se vyskytují ve všech vodních ekosystémech, v oceánech, mořích, řekách, jezerech i nádržích, 
které jsou schopny sloužit jako zdroj pitné vody. Přestože jsou ekologické a toxikologické dopady mikroplastů 
stále do značné míry neznámé, jsou mikroplasty považovány za nově se objevující kontaminant, s nímž souvisejí 
obavy z možného vlivu na lidské zdraví [5]. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

Rozdělení mikroplastů 

Jako primární mikroplasty jsou definovány plasty vyráběné v mikroskopické velikosti. Objevují se v kosmetice, 
čistících prostředcích, náplních pro 3D tiskárny nebo také jako abraziva u technologie tryskání vzduchem. 
V 80. letech 20. století se místo přírodních přísad jako mleté mandle nebo ovesné vločky začaly používat 
v mýdlech a peelingu plastové mikrokuličky, které mohou mít různý tvar, velikost i složením. U technologie 
tryskání vzduchem pomáhají primární mikroplasty zbavovat kovové materiály od rzi. Díky tomu, že se tato 
plastová náplň do trysek používá opakovaně dokud neztratí svou velikost a brusnou sílu, často jsou 
kontaminovány těžkými kovy [6]. 

Sekundární mikroplasty se na rozdíl od primárních mikroplastů nevyrábí, ale vznikají vlivem fyzikálních, 
biologických a chemických procesů působících na velké části plastů, které se následně rozkládají na mikroplasty. 
Největší podíl na rozklad plastů má UV záření, které způsobuje oxidaci polymerových řetězců a ty se štěpí. Tato 
degradace může vést k vyluhování přísad pro zvýšení životnosti nebo odolnosti, které plasty obsahují. Oproti 
chladným hlubokým vodám oceánů a moří působí sluneční záření na plasty na plážích nebo v mělkých vodách 
a způsobuje jejich rychlý rozklad a křehkost. K UV záření také degradaci pomáhá působení vln a větru. Tento 
proces postupně probíhá až do úplného rozložení makroplastů na mikroplasty [6]. 

Zdroje mikroplastů 

Většina mikroplastů se netvoří ve vodách, ale hlavním zdrojem je pevnina. Podle výpočtů se jedná až o 80 % 
plastů, které do vody vstupují z pevniny a zbytek se vytváří ve vodním prostředí. Hlavním dopravním 
prostředkem pro mikroplasty je dešťová voda a vítr, jejichž vlivem se mikroplasty dostávají do řek, které je 
následně dopravují do moří a oceánů [7]. 

Čistírny odpadních vod (ČOV) akumulují vodu z různých zdrojů od různých uživatelů od civilních až po 
průmyslové. Ve většině případů jimi také protéká voda dešťová, která s sebou nese prach a všechny nečistoty 
nasbírané po cestě před vtokem do kanalizace. I přes výzkumy a testování ČOV při kterých bylo zjištěno, že 
dokážou odstranit až 99 % mikroplastů z odpadních vod, je 1 % neodloučených látek vysoké číslo. Například 
ČOV v Glasgow ve Velké Británii, která čistí vodu od 650 tisíc obyvatel a její účinnost na odstranění 
mikroplastů je kolem 99 %, stále vypouští do životního prostředí až 65 milionů mikroplastových částic každý 
den. Čistírny, které nemají tak vysokou účinnost odstranění mikroplastů a s vyššími ekvivalentními obyvateli 
např. 1 milion, mohou do recipientů vypouštět až 160 milionů částic za den [7]. 

Jak už bylo zmíněno výše, mikroplasty jsou využívány také v kosmetickém průmyslu pro lepší 
dermatologické účinky. Vyráběné mikrokuličky jsou převážně z polyethylenu a mají různé tvary, od hladkých až 
po nepravidelné mikročástečky. Jejich velikost se pohybuje okolo 0,1-0,2 mm. Obsah mikrokuliček 
v přípravcích se vysoce liší. Někteří výrobci uvádí 0,4 %, ale hodnota se může vyšplhat až na 10,5 % obsahu. 
Peelingy a exfoliační prostředky nejsou jediné přípravky, které obsahují mikroplasty. Patří k nim také zubní 
pasty, sprchové gely, šampony, oční stíny, deodoranty, pleťové krémy, tekuté make-upy, řasenky a také třeba 
opalovací krémy. Mikroplasty v těchto přípravcích fungují také jako regulátory viskozity, pojiva, objemová 
činidla, třpytky. V mnoha produktech tyto mikrokuličky obsahují také jiné chemické sloučeniny a látky, které 
jsou usazeny v jejich mikropórech [7]. 

Mikrokuličky používané v kosmetice nejsou jedinými mikroplasty, které jsou zdrojem znečištění ve vodním 
prostředí. Dalším ze zdrojů jsou syntetická vlákna uvolňující se z textilu při jeho praní. Podle prvních 
statistik se z jednoho kusu textilu uvolňuje až 1900 vláken. Toto množství se může výrazně lišit, protože 
množství uvolněných vláken je ovlivněno materiálem textilu, typem pračky, stářím oblečení a druhy pracích 
prostředků. Např. z praní 6 kg prádla se může uvolnit až 6 milionů vláken[7]. 

V mnoha zemích je v zemědělsví běžné využívání kalů z čistíren odpadních vod. Je to ekonomicky 
výhodné jak pro zemědělce, tak i pro vodárenské společnosti. Kal se používá jako činidlo upravující půdu 
a hnojivo. Problémem je, že mikroplasty, které mají větší hustotu než voda, se zadržují v čistírenském kalu 
během primárního a sekundárního čištění. Při odtoku vody z pole nebo větrné erozi pak mikroplasty putují přímo 
do vodního prostředí [7]. 
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Další zdroj mikroplastů představují pneumatiky, u nichž dochází k velkému opotřebení a při tření o vozovku 
produkují velkou část nanočástic a mikročástic. Vzniká jemný prášek, který se dostává do vodního prostředí 
vlivem dešťového odtoku z pozemních komunikací. Odtéká buď do kanalizace nebo přímo do vodních systémů. 
Dále se může šířit pomocí vlivů větru a opět se dostává do vodního prostředí nebo do půdy. Odhaduje se, že 
v zemích Evropské Unie vzniká asi 503 tisíc tun mikroplastů z pneumatik za rok a až 136 tisíc tun za rok může 
skončit ve vodách. Při tření pneumatik o vozovku dochází také k opotřebení samotných silnic. To má za 
následek odstraňování částic jako jsou termoplastické značkovací barvy, které jsou široce využívané pro značení 
okrajů silnic, přechodů a pruhů [7]. 

Mikroplasty se dále přidávají do barev kvůli poskytnutí povrchového efektu, také jako zvýrazňovače barev, 
snižují hustotu, zlepšují přilnavost, zvyšují tvrdost a odolnost proti poškrábání a dodávají efekt lesku. Tyto 
částice mají v průměru několik mikrometrů, pouze mikroplasty používané pro lesklé barvy jsou v řádech 
milimetrů. Největší degradaci barev způsobuje UV záření, které na nátěry působí a díky zvětrávání se jemné 
částice odlupují a např. deštěm stékají do kanalizace nebo životního prostředí [7]. 

3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

Mikroplasty v pitné vodě 

O první známou studii ohledně testování pitné vody se pokusil Kosuth a kol. v roce 2017, kdy byly shromážděny 
vzorky v období ledna až dubna 2017 ze 14 zemí - Kuby, Ekvádoru, Anglie, Francie, Německa, Indie, Indonésie, 
Irska, Itálie, Libanonu, Slovenska, Švýcarska, Ugandy a USA. Vzorků bylo sesbíráno celkem 159, z toho 3 byly 
vzorky balené vody. Většina z nich byla odebírána z vodovodu po dobu jedné minuty plněním 500 ml lahve až 
po přetečení. Voda se nechala téct a lahev byla dvakrát naplněna a vyprázdněna a až třetí naplněná láhev byla 
uzavřena a zůstala jako vzorek [8]. 

Plastové mikročástice byly nalezeny u 81 % ze 159 testovaných vzorků. Rozsah mikroplastů ve vzorcích se 
pohyboval od 0 až po 61 částic na 1 litr. A z toho vznikla průměrná hodnota 5,45 částic/l. Nejvyšší průměr ze 
všech zemí měla USA s 9,24 částic/l a nejnižší hodnoty měly státy EU v průměru 3,60 částic/l. U balené vody 
byl průměr výskytu mikroplastů 3,57 částic/l. Nejzajímavějším zjištěním byl poměr obsahu zjištěných částic 
v rozvinutých zemích oproti zemím rozvojovým, kdy ty rozvinutější měly průměrný obsah 6,85 částic/l, zatímco 
rozvojové měly průměr 4,26 částic/l [8]. 

Další studie o výskytu mikroplastů ve vodovodech vyšla v srpnu roku 2020 V Číně. Z určitých částí Číny 
bylo vybráno 38 vzorků vody z vodovodu. Vzorky byly odebírány z různých úpraven vod s různými zdroji. 
Vzorky byly odebírány přímo z kohoutků v domácnostech zásobovaných běžným vodovodním systémem. Voda 
se nechala téct jednu minutu a poté se naplnila 1 l láhev do přetečení. V každém místě odběru se získaly dva 
vzorky. Z 38 vzorků bylo až na 2 potvrzený výskyt mikroplastů. Množství se pohybovalo mezi 0 až 1247 částic/l 
a z toho byla stanovena průměrná koncentrace 440 částic/l [9]. 

Výskyt mikroplastů v úpravnách vody 

Úpravny vod jsou navrženy tak, aby snižovaly či eliminovaly biologické kontaminanty a chemikálie. Stupně 
úprav se určují podle druhu vodního zdroje, ze kterého se voda čerpá, přičemž povrchová voda potřebuje 
mnohem větší úpravu než voda podzemní. Pokud se zaměříme na plastové mikročástice, jsou zvláště důležité 
procesy navržené pro odstranění mikroplastů při úpravě vody. Prvním krokem je obvykle přidání koagulantů 
(nejčastěji sůl pro neutralizaci náboje) a/nebo flokulantů (obvykle polymer, který je vázaný na částice) pro 
podporu shlukování částic. Nedávný výzkum odborníků z Ústavu pro hydrodynamiku v České republice ukázal, 
že zatímco sůl železa usadila pouze 20 % mikročástic polyethylenu, aniontový polyakrylamid dokázal odstranit 
90 % stejného materiálu [10]. 

Existující studie uvádějící mikroplasty a jejich výskyt v úpravnách vody mají velmi lišící se výsledky. Studie 
z ČR, Číny a Thajska, které zahrnují metody věnující se záznamu velmi malých částic plastů (do velikosti 1μm) 
pomocí rastrovaných elektronových mikroskopů a mikro-Ramanových zobrazovacích mikroskopů ukazují 
hodnoty mezi 300 až 900 částic mikroplastů/l. Německá studie zaměřující se na čerpání vod na ÚV 
z podzemních vod zaznamenala výskyt pouze 0,0007 mikroplastových částic/l, ovšem v tomto případě se jednalo 
o částice do velikosti 20 μm nebo větší. Anglická studie s osmi různými zdroji je na tom podobně jako německá. 
Kvůli těmto rozdílným hodnotám ve velikosti zkoumaných částic a typu použitých metod se tyto výsledky 
výrazně rozcházejí [10]. 
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následek odstraňování částic jako jsou termoplastické značkovací barvy, které jsou široce využívané pro značení 
okrajů silnic, přechodů a pruhů [7]. 

Mikroplasty se dále přidávají do barev kvůli poskytnutí povrchového efektu, také jako zvýrazňovače barev, 
snižují hustotu, zlepšují přilnavost, zvyšují tvrdost a odolnost proti poškrábání a dodávají efekt lesku. Tyto 
částice mají v průměru několik mikrometrů, pouze mikroplasty používané pro lesklé barvy jsou v řádech 
milimetrů. Největší degradaci barev způsobuje UV záření, které na nátěry působí a díky zvětrávání se jemné 
částice odlupují a např. deštěm stékají do kanalizace nebo životního prostředí [7]. 

3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

Mikroplasty v pitné vodě 

O první známou studii ohledně testování pitné vody se pokusil Kosuth a kol. v roce 2017, kdy byly shromážděny 
vzorky v období ledna až dubna 2017 ze 14 zemí - Kuby, Ekvádoru, Anglie, Francie, Německa, Indie, Indonésie, 
Irska, Itálie, Libanonu, Slovenska, Švýcarska, Ugandy a USA. Vzorků bylo sesbíráno celkem 159, z toho 3 byly 
vzorky balené vody. Většina z nich byla odebírána z vodovodu po dobu jedné minuty plněním 500 ml lahve až 
po přetečení. Voda se nechala téct a lahev byla dvakrát naplněna a vyprázdněna a až třetí naplněná láhev byla 
uzavřena a zůstala jako vzorek [8]. 

Plastové mikročástice byly nalezeny u 81 % ze 159 testovaných vzorků. Rozsah mikroplastů ve vzorcích se 
pohyboval od 0 až po 61 částic na 1 litr. A z toho vznikla průměrná hodnota 5,45 částic/l. Nejvyšší průměr ze 
všech zemí měla USA s 9,24 částic/l a nejnižší hodnoty měly státy EU v průměru 3,60 částic/l. U balené vody 
byl průměr výskytu mikroplastů 3,57 částic/l. Nejzajímavějším zjištěním byl poměr obsahu zjištěných částic 
v rozvinutých zemích oproti zemím rozvojovým, kdy ty rozvinutější měly průměrný obsah 6,85 částic/l, zatímco 
rozvojové měly průměr 4,26 částic/l [8]. 

Další studie o výskytu mikroplastů ve vodovodech vyšla v srpnu roku 2020 V Číně. Z určitých částí Číny 
bylo vybráno 38 vzorků vody z vodovodu. Vzorky byly odebírány z různých úpraven vod s různými zdroji. 
Vzorky byly odebírány přímo z kohoutků v domácnostech zásobovaných běžným vodovodním systémem. Voda 
se nechala téct jednu minutu a poté se naplnila 1 l láhev do přetečení. V každém místě odběru se získaly dva 
vzorky. Z 38 vzorků bylo až na 2 potvrzený výskyt mikroplastů. Množství se pohybovalo mezi 0 až 1247 částic/l 
a z toho byla stanovena průměrná koncentrace 440 částic/l [9]. 

Výskyt mikroplastů v úpravnách vody 

Úpravny vod jsou navrženy tak, aby snižovaly či eliminovaly biologické kontaminanty a chemikálie. Stupně 
úprav se určují podle druhu vodního zdroje, ze kterého se voda čerpá, přičemž povrchová voda potřebuje 
mnohem větší úpravu než voda podzemní. Pokud se zaměříme na plastové mikročástice, jsou zvláště důležité 
procesy navržené pro odstranění mikroplastů při úpravě vody. Prvním krokem je obvykle přidání koagulantů 
(nejčastěji sůl pro neutralizaci náboje) a/nebo flokulantů (obvykle polymer, který je vázaný na částice) pro 
podporu shlukování částic. Nedávný výzkum odborníků z Ústavu pro hydrodynamiku v České republice ukázal, 
že zatímco sůl železa usadila pouze 20 % mikročástic polyethylenu, aniontový polyakrylamid dokázal odstranit 
90 % stejného materiálu [10]. 

Existující studie uvádějící mikroplasty a jejich výskyt v úpravnách vody mají velmi lišící se výsledky. Studie 
z ČR, Číny a Thajska, které zahrnují metody věnující se záznamu velmi malých částic plastů (do velikosti 1μm) 
pomocí rastrovaných elektronových mikroskopů a mikro-Ramanových zobrazovacích mikroskopů ukazují 
hodnoty mezi 300 až 900 částic mikroplastů/l. Německá studie zaměřující se na čerpání vod na ÚV 
z podzemních vod zaznamenala výskyt pouze 0,0007 mikroplastových částic/l, ovšem v tomto případě se jednalo 
o částice do velikosti 20 μm nebo větší. Anglická studie s osmi různými zdroji je na tom podobně jako německá. 
Kvůli těmto rozdílným hodnotám ve velikosti zkoumaných částic a typu použitých metod se tyto výsledky 
výrazně rozcházejí [10]. 

   
 

 
 

Souhrnné zhodnocení účinnosti úpravárenských procesů na odstranění mikroplastů 
z vody 

Na základě dříve provedených studií, které se zabývaly úpravou vody s částicemi mikroplastů ve zdroji byla 
vytvořena souhrnná tabulka, udávající přehled studovaných úpraven vod, jejich technologických procesů, 
koncentrací mikroplastů ve zdrojové vodě, účinnosti procesů úpravy vody a celkové odstranění mikroplastů. 

Tab.1 Zhodnocení účinnosti úpravárenských procesů na odstranění mikroplastů z vody. 

Označení 
úpravny 

vody 

Typ procesu Koncentrace 
mikroplastů 

ve zdroji 
(částice/l) 

Účinnost 
procesu 

úpravy (%) 

Celkové 
odstranění 

mikroplastů 
(%) 

ČR ÚV1 Koagulace/flokulace 1473 ± 34 neuvedeno 70 
Písková filtrace 

ČR ÚV2 Koagulace/flokulace+sedim. 1812 ± 35 neuvedeno 81 
Písková filtrace 

Filtry s aktivním uhlím 
ČR ÚV3 Koagulace/flokulace+flotace 3605 ± 497 neuvedeno 82 

Písková filtrace 
Filtry s aktivním uhlím 

ČR ÚVM Koagulace/flokulace 23 ± 2 neuvedeno 61 
Písková filtrace 

ČR ÚVP Koagulace/flokulace+sedim. 1296 ± 35 62 88 
Písková filtrace 20 

Filtry s aktivním uhlím 6 
Čína ÚV1 Koagulace/flokulace+sedim. 6614 ± 1132 47,5 86 

Písková filtrace 36,7 
Filtry s aktivním uhlím 1.8 

Thajsko ÚV1 Síta/česle 1590 ± 145 7,4 62 
Koagulace/flokulace+sedim. 29 

Písková filtrace+filtry s aktivním uhlím 26 
 
Zhodnocení se týká 7 studií, které se zabývaly výskytem mikroplastů na úpravnách vody. Jedná se o pět 

českých úpraven vody a dvě zahraniční úpravny v Číně a Thajsku.  
Největší koncentrace mikroplastů celkově se vyskytovala u čínské úpravny vody se zdrojem z řeky Yangtze. 

Vysoká koncentrace je dána tím, že se jedná o plastovým odpadem nejznečištěnější řeku,  protékající velkou 
řadou měst a průmyslových oblastí, které přispívají k znečištění. Nejmenší koncentrace je naopak na úpravně 
vody v ČR označené ÚVM na horním toku Úhlavy poblíž vodní nádrže Nýrsko, která leží v čisté oblasti 
s minimálním průmyslem a blízko CHKO Šumava. Tato skutečnost potvrzuje, že vyšší koncentrace mikroplastů 
ve sladkovodních systémech je dána především vlivem průmyslu a vzdálenosti zdroje od velkých měst. 

Nejúčinnější úpravna vody je ÚVP na dolním toku Úhlavy v ČR, kde se odstranilo 88 % mikroplastů a hned 
za ní s 86 % je čínská úpravna vody na řece Yangtze. Tyto úpravny obsahují koagulaci/flokulaci se sedimentací, 
pískové filtry a filtry s granulovaným aktivním uhlím, čímž se jeví tyto úpravny s těmito procesy jako 
nejúčinnější. Proces úpravny vody, který dokázal eliminovat nejvíce mikroplastů je tedy podle srovnání studií 
koagulace/flokulace se sedimentací. 

Ze zmiňovaných studií s porovnatelnými výsledky v Tab. 1 a ve schématu na Obr. 1 mají dvě úpravny vod 
jako zdroj vodní nádrž a zbylých pět má zdroj řeku. 

V souhrnném schématu na Obr. 1 můžeme vidět procesy úpravy na zkoumaných úpravnách vod v této práci. 
Dvě úpravny v ČR mají jednodušší proces úpravy (koagulace/flokulace a písková filtrace), což je dáno 
především tím, že ÚV1 v ČR má zdroj vody jako vodní nádrž umístěnou v neznečištěném prostředí, kde není 
potřeba složité úpravy vod a má také možnost upravit profil odběru podle kvality vody. To samé platí pro ÚVM 
v ČR, kde je zdrojem vody sice řeka, avšak jedná se o horní tok v neznečištěném a méně osídleném prostředí. 
Tento fakt můžeme sledovat i na koncentracích mikroplastů zjištěných ve zdroji a zobrazených ve schématu, kde 
je vidět, že v těchto zdrojích je jedna z nejmenších koncentrací plastových mikročástic. 
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Obr. 1 Schémata zhodnocených úpraven vod; N – nádrž, R – recipient. 

Zbylých pět úpraven má třístupňovou úpravu. Čtyři z nich mají první stupeň úpravy koagulaci/flokulaci 
spojenou se sedimentací a jedna má koagulaci/flokulaci s flotací. Všech pět má dále jako druhý stupeň úpravy 
pískovou filtraci a třetí stupeň jsou filtry s granulovaným aktivním uhlím. Všechny úpravny mají jako doplněk 
úpravu vody chlorem nebo ozonem, avšak tyto procesy eliminaci mikroplastů výrazně neovlivňují, proto nejsou 
zaneseny v Tab. 1 ani ve schématu na Obr. 1. Třístupňový proces je v úpravnách s ohledem na zdroj, z něhož je 
čerpána voda. Z tabulky a schématu, je znatelné, že jsou tyto zdroje znečištěné a mají vysokou koncentraci 
mikroplastů. ÚV2 má sice zdroj jako vodní nádrž, avšak ta leží v blízkosti oblasti průmyslové aktivity a zbylé 
čtyři úpravny mají zdroj vody na dolních tocích řek, protékajích městy a průmyslovými zónami. 

4 DISKUZE A ZÁVĚR 

Tento příspěvek se věnuje především mikroplastům ve zdrojích pitné vody a shrnuje danou problematiku. 
Samotný název mikroplast se objevil přibližně před 20 lety, jedná se tak o poměrně nový druh mikropolutantu. 
S tím souvisí také problém ohledně definice mikroplastů - neexistuje zatím žádná, která by byla daná normou či 
zákonem. 

Mikroplasty se vyskytují ve všech vodních ekosystémech, v oceánech, mořích, řekách, jezerech i nádržích, 
které mohou sloužit jako zdroj pitné vody. Přes dosud do jisté míry neznámé ekologické a toxikologické dopady 
mikroplastů, souvisejí s těmito nově se objevujícími kontaminanty značné obavy z jejich vlivu na lidské zdraví. 
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Obr. 1 Schémata zhodnocených úpraven vod; N – nádrž, R – recipient. 

Zbylých pět úpraven má třístupňovou úpravu. Čtyři z nich mají první stupeň úpravy koagulaci/flokulaci 
spojenou se sedimentací a jedna má koagulaci/flokulaci s flotací. Všech pět má dále jako druhý stupeň úpravy 
pískovou filtraci a třetí stupeň jsou filtry s granulovaným aktivním uhlím. Všechny úpravny mají jako doplněk 
úpravu vody chlorem nebo ozonem, avšak tyto procesy eliminaci mikroplastů výrazně neovlivňují, proto nejsou 
zaneseny v Tab. 1 ani ve schématu na Obr. 1. Třístupňový proces je v úpravnách s ohledem na zdroj, z něhož je 
čerpána voda. Z tabulky a schématu, je znatelné, že jsou tyto zdroje znečištěné a mají vysokou koncentraci 
mikroplastů. ÚV2 má sice zdroj jako vodní nádrž, avšak ta leží v blízkosti oblasti průmyslové aktivity a zbylé 
čtyři úpravny mají zdroj vody na dolních tocích řek, protékajích městy a průmyslovými zónami. 

4 DISKUZE A ZÁVĚR 

Tento příspěvek se věnuje především mikroplastům ve zdrojích pitné vody a shrnuje danou problematiku. 
Samotný název mikroplast se objevil přibližně před 20 lety, jedná se tak o poměrně nový druh mikropolutantu. 
S tím souvisí také problém ohledně definice mikroplastů - neexistuje zatím žádná, která by byla daná normou či 
zákonem. 

Mikroplasty se vyskytují ve všech vodních ekosystémech, v oceánech, mořích, řekách, jezerech i nádržích, 
které mohou sloužit jako zdroj pitné vody. Přes dosud do jisté míry neznámé ekologické a toxikologické dopady 
mikroplastů, souvisejí s těmito nově se objevujícími kontaminanty značné obavy z jejich vlivu na lidské zdraví. 

   
 

 
 

Článek se zabývá výskytem mikroplastů v pitné vodě a na úpravnách vody. V poslední části jsou zmíněny 
a zhodnoceny studie, které se zaměřují na úpravny vod a snaží se určit účinnost odstranění plastových 
mikročástic. 

V rámci studií ohledně eliminace mikroplastů pomocí úpraven vody je nejlepší používat třístupňovou úpravu 
a jako nejúčinnější proces se jeví koagulace/flokulace se sedimentací. Avšak pro stoprocentní určení 
nejefektivnějšího procesu úpravy je potřeba více studií a dat. 

Pokud bude výroba a nakládání s plasty probíhat dále stejně jako dosud a ve vodním prostředí bude docházet 
ke stále větší akumulaci plastové hmoty, bude se také vyskytovat více plastových částic v pitné vodě, což může 
vést k problémům souvisejícím se závadností pitné vody. 
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VLIV RELATIVNÍ ŠÍŘKY PŘÍTOKOVÉHO KORYTA 
NA PŘEPAD PŘES TENKOSTĚNNÝ PŘELIV 
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Abstrakt 
Jedním z faktorů ovlivňujících přepad je poloha stěn (dno, boční stěny) přítokového koryta vůči tenkostěnnému 
přelivu s trojúhelníkovým výřezem. Článek se zabývá stanovením vlivu relativní šířky přítokového koryta 
pravoúhlého příčného průřezu na přepad přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem úhlu 30,53° 
a ověření platnosti limitních hodnot výšky přelivu a přepadové výšky udávané v ISO 1438 omezujících 
použitelnost Kindsvater–Shenova vztahu. Vliv relativní šířky přítokového koryta byl stanoven experimentálním 
měřením pro šířky koryta 0,1 m; 0,2 m; 0,3 m; 0,4 m a 0,5 m. Měření bylo provedeno pro dvě výšky přelivu 
nade dnem přítokového koryta. 

Klíčová slova 
Tenkostěnný přeliv, trojúhelníkový výřez úhlu 30,53°, přepad, relativní šířka přítokového koryta 

Abstract 
One of the factors influencing the overflow is the position of the walls of the approach channel in relation to the 
triangular–notch thin–plate weir. The article deals with the determination of the influence of the relative width of 
the approach channel with rectangular cross-section on the flow over a triangular–notch thin–plate weir of the 
notch angle of 30.53° and verification of the validity of the limit values of weir height and head given in 
ISO 1438 limiting the applicability of the Kindsvater–Shen relationship. The influence of the relative width of 
the approach channel was determined by experimental measurements for channel widths of 0.1 m, 0.2 m, 0.3 m, 
0.4 m and 0.5 m. The measurement was made for two weir heights. 

Keywords 
Thin-plate weir, triangular-notch of the angle 30.53°, overflow, relative width of the approach channel 

1 ÚVOD 

Přepadem vody přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem se zabývala řada autorů shrnutých 
Pospíšilíkem [1] v roce 2022. Vlivem šířky přítokového koryta B s pravoúhlým příčným průřezem a výškou 
přelivu P na součinitel průtoku Cd tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem úhlu 90° se v roce 1940 
zabýval Numachi, Kurokawa a Hutizawa [2], [3] a v letech 1941 a 1942 Numachi a Hutizawa [4], [5], [6], [7]. 
Na základě měřených dat vybraných autorů pro úhel výřezu α = 90° vytvořil Shen [8] v roce 1981 graf závislosti 
součinitele průtoku Cd na poměru h/P v rozsahu od 0,1 do 2,0 a na poměru P/B v rozsahu od 0,1 do 1,5. 
ISO 1438 [9] uvádí vliv poměru P/B při použití Kindsvater–Shenova vztahu pouze pro úhel výřezu 90°. 
U ostatních úhlů výřezu omezení vlivu hodnotově neuvádí. 

S cílem stanovení přímého vlivu šířky přítokového koryta na součinitel průtoku tenkostěnného přelivu 
s trojúhelníkovým výřezem byla oproti výše uvedeným poměrům zavedena relativní šířka přítokového koryta 
B/b udávající poměr šířky koryta k šířce přepadového paprsku v profilu přelivné hrany b uvažovanou v úrovni 
hladiny pro stanovení přepadové výšky h. Z důvodu nedostatku dat pro úhly výřezu jiné než 90° bylo provedeno 
experimentální měření na tenkostěnném přelivu s trojúhelníkovým výřezem úhlu α = 30,53°, který má významně 
jinou charakteristiku měrné křivky než výřez s úhlem 90°. Měření bylo provedeno pro šířky přítokového koryta 
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VLIV RELATIVNÍ ŠÍŘKY PŘÍTOKOVÉHO KORYTA 
NA PŘEPAD PŘES TENKOSTĚNNÝ PŘELIV 

S TROJÚHELNÍKOVÝM VÝŘEZEM ÚHLU 30,53° 

INFLUENCE OF THE RELATIVE APPROACH CHANNEL WIDTH ON 
THE FLOW OVER THIN–PLATE WEIR WITH TRIANGULAR NOTCH OF 

THE ANGLE 30.53° 
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Abstrakt 
Jedním z faktorů ovlivňujících přepad je poloha stěn (dno, boční stěny) přítokového koryta vůči tenkostěnnému 
přelivu s trojúhelníkovým výřezem. Článek se zabývá stanovením vlivu relativní šířky přítokového koryta 
pravoúhlého příčného průřezu na přepad přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem úhlu 30,53° 
a ověření platnosti limitních hodnot výšky přelivu a přepadové výšky udávané v ISO 1438 omezujících 
použitelnost Kindsvater–Shenova vztahu. Vliv relativní šířky přítokového koryta byl stanoven experimentálním 
měřením pro šířky koryta 0,1 m; 0,2 m; 0,3 m; 0,4 m a 0,5 m. Měření bylo provedeno pro dvě výšky přelivu 
nade dnem přítokového koryta. 

Klíčová slova 
Tenkostěnný přeliv, trojúhelníkový výřez úhlu 30,53°, přepad, relativní šířka přítokového koryta 

Abstract 
One of the factors influencing the overflow is the position of the walls of the approach channel in relation to the 
triangular–notch thin–plate weir. The article deals with the determination of the influence of the relative width of 
the approach channel with rectangular cross-section on the flow over a triangular–notch thin–plate weir of the 
notch angle of 30.53° and verification of the validity of the limit values of weir height and head given in 
ISO 1438 limiting the applicability of the Kindsvater–Shen relationship. The influence of the relative width of 
the approach channel was determined by experimental measurements for channel widths of 0.1 m, 0.2 m, 0.3 m, 
0.4 m and 0.5 m. The measurement was made for two weir heights. 

Keywords 
Thin-plate weir, triangular-notch of the angle 30.53°, overflow, relative width of the approach channel 

1 ÚVOD 

Přepadem vody přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem se zabývala řada autorů shrnutých 
Pospíšilíkem [1] v roce 2022. Vlivem šířky přítokového koryta B s pravoúhlým příčným průřezem a výškou 
přelivu P na součinitel průtoku Cd tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem úhlu 90° se v roce 1940 
zabýval Numachi, Kurokawa a Hutizawa [2], [3] a v letech 1941 a 1942 Numachi a Hutizawa [4], [5], [6], [7]. 
Na základě měřených dat vybraných autorů pro úhel výřezu α = 90° vytvořil Shen [8] v roce 1981 graf závislosti 
součinitele průtoku Cd na poměru h/P v rozsahu od 0,1 do 2,0 a na poměru P/B v rozsahu od 0,1 do 1,5. 
ISO 1438 [9] uvádí vliv poměru P/B při použití Kindsvater–Shenova vztahu pouze pro úhel výřezu 90°. 
U ostatních úhlů výřezu omezení vlivu hodnotově neuvádí. 

S cílem stanovení přímého vlivu šířky přítokového koryta na součinitel průtoku tenkostěnného přelivu 
s trojúhelníkovým výřezem byla oproti výše uvedeným poměrům zavedena relativní šířka přítokového koryta 
B/b udávající poměr šířky koryta k šířce přepadového paprsku v profilu přelivné hrany b uvažovanou v úrovni 
hladiny pro stanovení přepadové výšky h. Z důvodu nedostatku dat pro úhly výřezu jiné než 90° bylo provedeno 
experimentální měření na tenkostěnném přelivu s trojúhelníkovým výřezem úhlu α = 30,53°, který má významně 
jinou charakteristiku měrné křivky než výřez s úhlem 90°. Měření bylo provedeno pro šířky přítokového koryta 

   
 

 
 

B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m a pro dvě výšky přelivu P = (0,0; 0,1) m v rozsahu přepadové výšky h od 0,02 m 
do 0,16 m. 

Cílem experimentálního výzkumu tedy bylo stanovení limitní hodnoty poměru B/b, která udává hranici 
ovlivnění součinitele průtoku relativní šířkou přítokového koryta B/b a ověření platnosti limitních hodnot výšky 
přelivu (P ≥ 0,09 m) a přepadové výšky (h ≥ 0,06 m) udávané v ISO 1438 [9] omezujících použitelnost 
Kindsvater–Shenova vztahu.  

2 METODOLOGIE 

Pro stanovení vlivu relativní šířky přítokového koryta na přepad přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým 
výřezem úhlu α = 30,53° bylo využito modifikované experimentální zařízení podrobně popsané Pospíšilíkem 
[10] v roce 2022. Zařízení tvořilo krátké, v příčném průřezu obdélníkové koryto (box) délky 1,23 m, šířky 
B = 0,5 m a výšky 0,43 m (Obr. 1). Koryto bylo vyrobeno z voděodolné překližky s hladkým povrchem. Na 
konci koryta byla umístěna rámová konstrukce, do které byl upevněn tenkostěnný přelivy s trojúhelníkovým 
výřezem úhlu 30,53° stanoveným dvouválcovou metodou [10]. Rámová konstrukce zabraňovala průhybu desky 
přelivu, umožňovala vystředění přelivu v korytě a vertikální změnu umístění desky přelivu. Vertikální změnou 
umístění desky přelivu byla nastavována zvolená výška přelivu ve dvou výškových úrovních. Modifikace 
stávajícího zařízení spočívala v umístění nastavitelných bočních stěn do koryta mezi desku přelivu 
a usměrňovací prvek (Obr. 1). Nastavitelné boční stěny koryta bylo možné fixovat v poloze zajišťující šířku 
přítokového koryta 0,1 m; 0,2 m; 0,3 m a 0,4 m. Hodnota šířky přítokového koryta 0,5 m byla dána pevnými 
stěnami. Výška přelivu byla stanovena pomocí vkládaného válce do výřezu (použitého při stanovení úhlu 
výřezu). Tenkostěnný přeliv byl vyroben z nerezového plechu tloušťky 1 mm. V korytě ve vzdálenosti 0,82 m od 
přelivu byl umístěn usměrňovací prvek pro zabezpečení rovnoměrného rozdělení podélných rychlostí po jeho 
příčném průřezu. Usměrňovací prvek se skládal ze dvou párů desek s otvory průměru 38 mm. Vzdálenost mezi 
dvojicí desek činila 0,20 m. Párové uspořádání umožňovalo regulaci velikosti otvorů usměrňovacího prvku. Pro 
omezení tvorby vln na hladině byla za usměrňovacím prvkem umístěna plovoucí deska z pěnového polystyrenu 
délky 0,25 m a tloušťky 0,015 m. Experimentální zařízení bylo napojeno na recirkulační oběh vody. Voda byla 
přiváděna hadicí do tlumicí části koryta a volně odtékala přepadem přes přeliv do zásobní nádrže. Průtok vody 
byl zajištěn dvojící čerpadel s možností definování frekvence otáček k nastavení požadovaného průtoku. Průtok 
vody byl stanoven indukčními průtokoměry o průměrů DN10 a DN32 [11]. Průtokoměr DN10 byl použit pro 
rozsah měření průtoků od    0,016 l·s-1 do 0,50 l·s-1 a průtokoměr DN32 byl použit pro rozsah od 0,33 l·s-1 do 
3,4 l·s-1. Oba průtokoměry byly zatíženy hodnotou rozšířené kombinované nejistoty 2 % [12]. Měření úrovně 
hladiny v korytě bylo provedeno pomocí digitálního hrotového měřidla umístěného ve vzdálenosti 0,38 m od 
desky přelivu (2 × maximální přepadová výška). 

Pro vyhodnocení vlivu relativní šířky přítokového koryta byl použit Kindsvater-Shenův vztah [8] 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 ·
8

15
∙ tan

𝛼𝛼𝛼𝛼
2
∙ (2 ∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔)1/2 ∙ ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

5/2, (1) 

kde Cd je součinitel průtoku, g je tíhové zrychlení (smluvená konstanta 9,80665 m/s²), α je uhel výřezu a he je 
efektivní přepadová výška. Efektivní přepadová výška 

ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = ℎ + 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ (2) 

zahrnuje přepadovou výšku h s kombinovaným vlivem viskozity a povrchového napětí vyjádřeného pomocí 
experimentálně určené hodnoty kh [9]. 

Vliv šířky přítokového koryta B je zahrnut do vztahu (1) jako jeden z parametrů součinitele průtoku Cd 
určeného funkcí tří proměnných (3) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓
ℎ
𝑃𝑃𝑃𝑃

,
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐵𝐵𝐵𝐵

,𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼, (3) 

kde P je výška přelivu. Pro jeden úhel výřezu se funkční závislost (3) zjednoduší na (4) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓
ℎ
𝑃𝑃𝑃𝑃

,
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝛼, (4) 

kterou lze přespat na tvar (5), (b/h je pro jeden úhel výřezu konstanta) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃
ℎ

,
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝛼. (5) 
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Obr. 1 Pohled do koryta na nastavitelné boční stěny bez přelivu (vlevo), s tenkostěnným přelivem 
s trojúhelníkovým výřezem (vpravo). 

3 VÝSLEDKY 

Součinitel průtoku Cd byl určen z experimentálně naměřených dat pomocí vztahů (1) a (2), kdy kombinovaný 
vliv viskozity a povrchového napětí byl převzat z normy ISO 1438 [9] (kh = 0,0023 m).  

Z vyhodnocení dat závislosti Cd na P/h bylo zjištěno, že není prokazatelná závislost Cd na P/h (Obr. 2), ale 
existuje závislost na h. 

Hodnoty součinitele průtoku Cd vypočítané výše uvedenou metodou z měřených dat jsou v závislosti na 
přepadové výšce h zobrazeny pro všechny šířky přítokového koryta (uvedené v legendě) a výšku přelivu 0,0 m 
na Obr. 3 a pro výšku přelivu 0,1 m na Obr. 4. Pro porovnání jsou Obr. 3 a Obr. 4 doplněné o hodnotu 
součinitele průtoku Cd = 0,586 s rozsahem ±2 % převzatou z ISO 1438 [9]. 

 

Obr. 2 Závislost Cd na P/h pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m a výšky přelivu 
P = (0,0; 0,1) m uvedené v legendě. 
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Obr. 3 Závislost Cd na h pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m uvedené v legendě 
a P = 0,0 m. 

 

Obr. 4 Závislost Cd na h pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m uvedené v legendě 
a P = 0,1 m. 

Vliv relativní šířky přítokového koryta zahrnutý ve funkci (5) byl vyjádřen pomocí relativní odchylky 
průtoku δQ určené vztahem 

δ𝑄𝑄𝑄𝑄 =
𝑄𝑄𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑄𝑄

, (6) 

kde experimentálně naměřený průtok Q je porovnán s průtokem vypočítaným Qc pomocí vztahů (1), (2) pro 
hodnoty Cd = 0,586 a kh = 0,0023 m převzaté z ISO 1438 [9]. Hodnoty relativní odchylky byly omezeny limitní 
hodnotou přepadové výšky (h ≥ 0,06 m) udávané v ISO 1438 [9] omezující použitelnost Kindsvater-Shenova 
vztahu. 

Závislost relativní odchylky δQ na přepadové výšce h pro šířky přítokového koryta 
B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m a výšky přelivu P = (0,0; 0,1) m doplněná o intervaly relativní odchylky ±1 % 
a ±2 % je zobrazena na Obr. 5 a Obr. 6. 

 

Obr. 5 Závislosti δQ na h pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m uvedené v legendě 
a P = 0,0 m. 
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Obr. 6 Závislosti δQ na h pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m uvedené v legendě 
a P = 0,1 m. 

Závislost relativní odchylky δQ na relativní šířce přítokového koryta B/b pro šířky přítokového koryta 
B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m a výšky přelivu P = (0,0; 0,1) m doplněná o intervaly relativní odchylky ±1 % 
a ±2 % je zobrazena na Obr. 7 a Obr. 8. 

 

Obr. 7 Závislosti δQ na poměru B/b pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m uvedené 
v legendě a P = 0,0 m. 

 

Obr. 8 Závislosti δQ na poměru B/b pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m uvedené 
v legendě a P = 0,1 m. 

4 DISKUZE 

Z vyhodnocení dat závislosti Cd na P/h bylo zjištěno, že není prokazatelný vliv P/h (Obr. 2), ale existuje vliv h. 
Samostatný vliv výšky přelivu P na součinitel průtoku udávaný v ISO 1438[9] nebyl pozorován. 

Ze závislosti součinitele průtoku Cd na přepadové výšce h zobrazené na Obr. 3 a Obr. 4 je patrný vliv šířky 
přítokového koryta pouze u hodnoty B = 0,1 m. Pro hodnoty B > 0,1 m nejsou patrné významné odchylky od 
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Obr. 8 Závislosti δQ na poměru B/b pro šířky přítokového koryta B = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) m uvedené 
v legendě a P = 0,1 m. 

4 DISKUZE 

Z vyhodnocení dat závislosti Cd na P/h bylo zjištěno, že není prokazatelný vliv P/h (Obr. 2), ale existuje vliv h. 
Samostatný vliv výšky přelivu P na součinitel průtoku udávaný v ISO 1438[9] nebyl pozorován. 

Ze závislosti součinitele průtoku Cd na přepadové výšce h zobrazené na Obr. 3 a Obr. 4 je patrný vliv šířky 
přítokového koryta pouze u hodnoty B = 0,1 m. Pro hodnoty B > 0,1 m nejsou patrné významné odchylky od 

   
 

 
 

hodnoty stanovené postupem uvedeným v normě ISO 1438 [9]. Případné drobné odchylky lze považovat za 
důsledek nejistoty použité metody měření podrobně popsané Pospíšilíkem [12]. Převážná většina experimentálně 
stanovených hodnot Cd pro B > 0,1 m v oblasti h > 0,07 m spadá do intervalu ±2 % hodnoty součinitele průtoku 
převzatého z ISO 1438 [9]. 

Z vyhodnocení závislosti relativní odchylky průtoku δQ na přepadové výšce h uvedené na Obr. 5 a Obr. 6 je 
patrný rozdíl mezi hodnotami relativní odchylky δQ pro šířku přítokového koryta B = 0,1 m a šířky B > 0,1 m. 
Dále je patrné překročení intervalu ±2 % relativní odchylky δQ pro oblast h < 0,07 m. 

Ze závislosti relativní odchylky průtoku δQ na relativní šířce přítokového koryta B/b na Obr. 7 a Obr. 8 je 
patrný vliv B/b v oblasti B/b < 3. V oblasti B/b ≥ 3 se převážná většina hodnot relativní odchylky δQ nachází 
v intervalu ±2 %. 

5 ZÁVĚR 

V rámci experimentu na tenkostěnném přelivu s trojúhelníkovým výřezem úhlu α = 30,53° nebyl pozorován vliv 
výšky přelivu P na součinitel průtoku udávaný v ISO 1438[9]. 

Podmínku minimální přepadové výšky h = 0,06 m udávanou v ISO 1438 [9] pro případ neměnnosti Cd by pro 
úhel výřezu 30,53° bylo vhodné na základě nově experimentálně měřených dat přehodnotit a zvýšit na hodnotu 
h = 0,07 m a rovněž by bylo vhodné zavést novou podmínku minimální relativní šířky B/b = 3. 
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Abstrakt  
Hlavným motívom napísania tohto článku je príprava podkladov pre budúci výskum účinnosti injekčnej clony 
(IC) a jej interakcie s rôznymi materiálmi v podloží priehrady Nosice. Na základe výsledkov tlakových skúšok 
vody (VTS) a meraní vztlakov na samotnej priehrade Nosice možno numerickým modelovaním – iteračnou 
metódou - posúdiť spoľahlivosť injekčnej clony. Vztlaky na návodnej a vzdušnej strane injekčnej clony budú 
slúžiť ako hodnoty pre kalibráciu modelu. Výsledky vodných tlakových skúšok slúžia na výpočet koeficientov 
filtrácie skalného podložia pod každým blokom priehrady. Zo straty vody na etáži som vypočítal koeficienty 
filtrácie podľa troch autorov, a to Moye, Hoek-Brye a Dupuit. Na nájdenie optimálnej hĺbky injekčnej clony 
bude použité numerické modelovanie – metóda konečných prvkov (MKP). 

Kľúčové slová 
Vodné tlakové skúšky, piezometrická výška, vztlak, podložie 

Abstract 
The main motive to write this article is to prepare inputs for future research of the Curtain Grouting (CG) 
and its interaction with the diverse materials in the bedrock of the Nosice dam. Based on the results of Water 
Pressure Tests (WPT) and uplift pressure measurements on the Nosice dam itself it is possible to assess the 
reliability of the barrier using numerical modeling - an iterative method. Uplift pressures on the both sides of the 
carrier will serve as values for model calibration. Results of the water pressure tests are used to calculate the 
coefficients of filtration under each block of the waterworks. From the water loss on the floor, I calculated the 
filtration coefficients according to three authors, namely Moye, Hoek-Brye and Dupuit. Numerical modeling – 
Finite Element Method (FEM) will be used to find the optimal depth of the curtain grouting. 

Keywords 
Water pressure test, piezometric hight, uplift pressure, bedrock 

1 ÚVOD 

Cieľom práce je nachystať podklady pre parametrickú štúdiu, ktorej primárnym účelom je objasnenie anomálií 
vztlakového režimu na vodnom diele Nosice. Vztlakomerný systém poskytuje cenné informácie o správaní 
sa vodného diela počas jeho života a na základe jeho priebehu dokážeme posúdiť účinnosť injekčnej clony a tým 
pádom aj bezpečnosť vodného diela. Otázka bezpečnosti stavieb ako sú priehrady, ochranné hrádze či odkaliská, 
je aktuálnou témou, ktorá sa týka každého z nás. Úlohou vodných stavieb ako je aj nádrž Nosice je 
protipovodňová ochrana, výroba elektrickej energie, zásobovanie obyvateľstva vodou, rekreácia a ďalšie. Aby 
mohli tieto funkcie spoľahlivo, je dôležité venovať pozornosť funkcií protipriesakových opatrení, ktorá je 
bezprostredne spojená s bezpečnosťou vodných diel. Ich optimálny návrh je determinovaný spoľahlivosťou 
inžiniersko-geologických podkladov. Osobitý význam v procese riešenia filtračných úloh má priepustnosť 
horninového prostredia Při určovaní priepustnosti skalných hornín zastávajú popredné miesto vodné tlakové 
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skúšky (VTS) . V prípade nepriaznivých výsledkov vodných tlakových skúšok sa pristupuje k nákladnému 
utesňovaniu podložia priehrad, najčastejšie pomocou injekčných clôn. 

V prípade vodného diela Nosice sledujeme nerovnomerný priebeh účinnosti injekčnej clony pod 
priehradným profilom. V niektorých miestach účinnosť injekčnej clony nedosahuje požadované hodnoty 
účinnosti a podľa aktuálnych kritérií je hodnotená ako neúčinná, a to i napriek tomu, že clona má pod vodným 
dielom rovnaké parametre. Hypotézou je, že rozdielna účinnosť injekčnej clony je spôsobená geologickou 
skladbou podložia, pod priehradným profilom sa trieda viacero materiálov s rozdielnymi vlastnosťami, podložie 
je rozpukané. Na základe výsledkov vodných tlakových skúšok vykonaných pred respektíve počas výstavby 
vodného diela, rok 1957, sme prepočítali koeficienty filtrácie pod jednotlivými blokmi vodného diela. Tieto 
vodné tlakové skúšky boli zvolené pre analýzu z dôvodu, že dokumentujú vlastnosti pôvodného podložia 
priehrady a nie-sú ešte ovplyvnené výstavbou injekčnej clony, prevádzkou vodného diela, zanášaním nádrže 
v priebehu rokov apod. 

2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VODNÉHO DIELA 

Vodné dielo Nosice vybudované v období po druhej svetovej vojne, kedy nastal veľký rozmach priehradného 
staviteľstva, medzi rokmi 1949 až 1958. Priehradný múr bol postavený na hornom toku Váhu na riečnom 
kilometri 207,70. Podnetom pre stavbu bolo zvýšenie produkcie elektrickej energie v regióne a najmä produkcia 
špičkovej elektrickej energie. Ďalšie funkcie, ktoré vodné dielo plní sú denné a týždenné vyrovnávanie prietokov 
pre ďalšie hydroenergetické stavby umiestnené pod nádržou Nosice, buď priamo na Váhu, alebo derivačných 
kanáloch. Okrem toho sa nádrž synchrónnou manipuláciou v nadväznosti na vyššie položené diela podieľa na 
čiastočnej redukcii povodňových prietokov a vyrovnávaní zvýšených prietokov počas špičkovej prevádzky 
kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. Súčasne nadlepšuje odbery vôd pre rozsiahlu priemyselnú 
výrobu v priľahlom území a perspektívne zapadá do konceptu vodnej cesty na Váhu. [1]. 

 

Obr. 1 Pohľad na výpustné bloky zariadenia [foto: archív VVB]. 

Betónová gravitačná priehrada má výšku 31,5 m nad základovou škárou, dĺžka v korune je 501,68 m, dielo 
tvorí spolu 24 dilatačných blokov. Z celkového počtu je 23 blokov plných gravitačných (pričom jeden z blokov 
je pripravený tak, aby sa k nemu mohol pribetónovať lodný výťah). Päť blokov v strede údolia je osadených 
výpustnými zariadeniami a tri bloky na ľavej strane údolia tvoria vtoky na vodnú elektráreň. Pod nimi sa 
nachádza hydrocentrála. Geologická skladba podložia je extrémne zložitá a komplexná. Podložie je tvorené 
horninami karpatského flyša, v striedajúcich sa zlepencoch, ílovcoch a pieskovcoch. Za zmienku stojí 
mimoriadne elegantne a na danú dobu aj progresívne riešený výpustný objekt nádrže. Pozostáva z piatich 
dolných výpustov, tie sú hradené segmentmi 4,8 × 14 m. Nad nimi je umiestnená železobetónová hradiaca 
konštrukcia, vysoká 9,7 m, na ktorej je päť polí bezpečnostných priepadov, hradených klapkami šírky 
3,5 × 17,30 m. Zväčšenie šírok priepadových polí sa dosiahlo zúžením pilierov. Segmenty a klapky sa ovládajú 
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zo strojovne, ktorá sa nachádza v medziľahlej železobetónovej hradiacej konštrukcii. Kombinácia dolných 
výpustov hradených segmentmi a bezpečnostných priepadov hradených klapkami umožňuje prepúšťanie 
povodňových prietokov a max. prevádzkovej hladine (279,60 m n. m.) 3559 m3.s-1 + 1070 m3.s-1. Stabilita takto 
navrhnutej extrémne vyľahčenej konštrukcie sa mala prvý krát v Strednej Európe zabezpečiť kotvením do 
podložia [2]. 

 

Obr. 2 Schémy priečnych profilov priehrady Nosice. 

Geologické pomery v priehradnom profile 

Priehradný profil je situovaný na hranici Javorníkov a Strážovského pohoria, má v údolnej nive šírku 320 m [3]. 
Lokalita je veľmi členitá, pretkaná množstvom údolí. Okolité kopce majú veľmi príkre svahy, miestami skalnaté 
a často zalesnené, najmä vo vyšších častiach. 

Miesto priehradného profilu zasahuje do bradlového pásma, ktoré sa vyznačuje zložitou tektonickou 
skladbou. Oblasť pravého údolného svahu je tvorená súvrstviami slienitých ílovcov s vložkami pieskovcov. 
Smerom dolu do údolia prevládajú masívne, jemné až stredne zrnité hutné pieskovce, výrazne rozpukané. 
Podložie elektrárenských blokov a hydrocentrály tvoria vrstvy slienitých ílovcov a zlepencom, ktoré sa tiahnu až 
k ľavému údolnému svahu. Pieskovce a zlepence sú vplyvom tektonických porúch značne porušené a majú 
vyššiu priepustnosť ako slienité ílovce. 

Povrchové pokryvné vrstvy paleogénu tvoria v údolnej nive štrkovité náplavy Váhu mocnosti až 15 m, 
pri povrchu ílovité. Aluviálne náplavy sú na povrchu prekryté 1 a 2 m hrubými vrstvami hlín. Na pravom brehu 
údolia sa nachádza niekoľkometrová vrstva silne zaílovaných štrkov, na povrchu prekrytých sprašovými hlinami 
a hlinitými suťami. Aj napriek starostlivému inžiniersko-geologickému a hydrogeologickému prieskumu 
(135 prieskumných vrtov s celkovou dĺžkou 4000 m), ktorý predchádzal výstavbe priehrady, sa pri jej zakladaní 
zistil výskyt minerálnych vôd s vysokým obsahom viazaného i voľného oxidu uhličitého. Tento fakt vyvolal 
zmenu v technológii zakladania priehrady. Prameň minerálnych vôd sa zachytil a stal sa impulzom pre založenie 
známych kúpeľov Nimnica na pravom svahu nádrže Nosice [4]. 

3 VZTLAKY V PODLOŽÍ PRIEHRADY 

Meranie Vztlakov na návodnej a vzdušnej strane injekčnej clony slúži ku kontrole účinnosti injekčnej clony 
a zároveň aj k hodnoteniu bezpečnosti vodnej stavby a jej správanie sa v čase. Vztlakomerný systém na VS 
Nosice bol v roku 1972 obnovený, pribudli nové vrty, technológia. Tento systém kontinuálne zaznamenáva 
hodnoty vztlakov na úrovni základovej škáry škáry (DNH - návodná strana, DVH - vzdušná strana), a v hĺbke 
8 – 10 m pod základovou škárou (spodný horizont, DNS - návodná strana, DVS - vzdušná strana). Vztlakomerný 
systém bol v roku 1993 doplnený o 11 vztlakomerných vrtov zabudovaných do injekčnej clony. Koncom roku 
2014 boli do vrtov na vzdušnej strane v blokoch č. 17 až č. 23 (22 vrtov + 3 vrty, ktoré sú zabudované do 
injekčnej clony) nainštalované automatizované snímače. 

Na Obr. 3 je zobrazený vývoj účinnosti injekčnej clony a jej predpolia na vodnom diele Nosice za rok 2019, 
takýto vývoj je ustálený v dlhšom časovom horizonte. 
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Obr. 3 Vývoj účinnosti injekčnej clony v oblasti základovej škáry. 

Pre výpočet celkovej účinnosti platí rovnica: 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑃𝑃𝑃𝑃 = (Δh/ΔH) × 100 [%]  (1) 

Kde: 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑃𝑃𝑃𝑃 - účinnosť injekčnej clony a predpolia v %, Δh- rozdiel hladiny vody v nádrži a vztlaku na vzdušnej 
strane injekčnej clony v m, ΔH- rozdiel hladiny vody v nádrži a koryte pod priehradou v m. 

Priebeh účinnosti injekčnej clony v podloží poukazuje na fakt, že napriek identickým parametrom injekčnej 
clony je jej účinnosť rozdielna. Pôvod rozdielnych vztlakových a v nadväznosti aj účinnosti injekčnej 
clony je geologická skladba podložia. Interakcia injekčnej clony s geologickým prostredím je rozhodujúcim 
faktorom spoľahlivého posudzovania funkcie injekčnej clony. Nemalou mierou sa však na tom môže podieľať 
aj samotný tvar a rozmery základovej škáry blokov priehrady. K overeniu nastolenej hypotézy možno využiť 
metódu numerického modelovania. 

4 ÚČINNOSŤ INEJKČNEJ CLONY VO VÄZBE NA JEJ 
INTERAKCIU S GEOLOGICKÝM PROSTREDÍM 

Metódy numerického modelovania, v súlade s výsledkami meraní parametrov filtračného pohybu 
podzemných a priesakových vôd v podloží priehrad, môžu zvýšiť mieru spoľahlivosti posúdenia účinnosti 
injekčných clôn. Základom riešenia je poznanie predpokladaných a v in situ nameraných hodnôt vztlakov. 

Predpokladaný priebeh vztlakov v podloží priehrady možno stanoviť metódou konečných prvkov (MKP). 
Vstupnými parametrami sú koeficienty filtrácie horninového prostredia, vyplývajúce z vodných tlakových 
skúšok. 
Koeficient filtrácie možno z výstupov VTS určiť podľa rôznych autorov [7]: 
 
Moye: 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓 = (𝑄𝑄𝑄𝑄 )/(𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑃𝑃𝑃𝑃)  ×  (1 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐿𝐿𝐿𝐿/2𝑟𝑟𝑟𝑟)/2𝜋𝜋𝜋𝜋    (2) 

pričom platí: Q – zistená strata vody v m3.s-1 ,L – dĺžka skúšanej etáže v m, P – skúšobný tlak, nahradený výškou 
vodného stĺpca v m, R – polomer vrtu v m, kf – koeficient filtrácie v m.s-1, 
 
Hoek-Bray: 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓 = (𝑄𝑄𝑄𝑄 × ln (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑟𝑟𝑟𝑟))/(2 × 𝜋𝜋𝜋𝜋 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑃𝑃𝑃𝑃) (3) 

pri výpočte priepustnosti skalného podložia zohľadňuje i prípadnú anizotropiu prostredia: 
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Obr. 3 Vývoj účinnosti injekčnej clony v oblasti základovej škáry. 
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Q – zistená strata vody pri VTS v cm3. s-1, L – dĺžka skúšanej etáže v cm, P – skúšobný tlak, nahradený výškou 
vodného stĺpca v cm, d – priemer vrtu v cm, λ – anizotropia prostredia (λ = kfx/kfy), kf – súčiniteľ filtrácie 
v cm.s-1, 
 
Dupuit: 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓 = (𝑄𝑄𝑄𝑄 × ln (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑟𝑟𝑟𝑟))/(2 × 𝜋𝜋𝜋𝜋 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑃𝑃𝑃𝑃) (4) 

Q – zistená strata vody v m3.s-1, L – dĺžka skúšanej etáže v m, r – polomer vrtu v m, P – skúšobný tlak, 
nahradený výškou vodného stĺpca v m, R – dosah zvýšenia hladiny v m, (R / r = 40), kf – koeficient filtrácie 
v m.s-1. 
Koeficienty filtrácie vypočítané pomocou vyššie uvedených vzťahov pod jednotlivými blokmi priehrady 
predstavujú vstupné parametre numerického riešenia MKP (metóda konečných prvkov). Na Obr. 4 sú pre 
ilustráciu zobrazené koeficienty filtrácie horninového prostredia pod plným gravitačným blokom v pravostrannej 
oblasti telesa priehrady (blok č.6). V grafe a následne aj vo výpočte bude použitá najnepriaznivejšia 
z vypočítaných hodnôt (Moye, Hoek-Bray, Dupuit) koeficientu filtrácie, aby sa výsledky numerického 
modelovania nachádzali na strane bezpečnosti. 

Takto získané hodnoty koeficientov filtrácie poslúžia ako vstup pre vytvorenie numerického modelu pre 
výskum vplyvu heterogenity horninového prostredia na priebeh vztlakov v podloží vodného diela Nosice, resp. 
účinnosti injekčnej clony. Metóda skúmania je založená na parametrickej štúdií, s pomocou ktorej možno 
verifikovať vplyv geologického prostredia na vývoj vztalkového režimu v podloží priehrady pri rôznych 
parametroch injekčnej clony. Záverom tejto štúdie bude optimalizácia parametrov injekčnej clony a jej 
porovnanie so skutočnými parametrami. 

 

Obr. 4 Koeficienty filtrácie vypočítané na základe výsledkov VTS pre jednotlivé etáže. 

5 ZÁVERY 

Priehrady a ich konštrukčné špecifiká sú determinované prírodným prostredím v ktorom ich chceme budovať 
a variabilita prírodných faktorov ako hydrológia, hydrogeológia, geológia a i. majú v ich prípade väčší vplyv 
ako pri iných inžinierskych dielach. Prevádzka takýchto vodných diel žiada, při posudzovaní ich bezpečnosti, 
monitoring správania sa jednotlivých konštrukčných prvkov v čase. Výsledkom monitoringu sú komplexné 
dátové súbory jednotlivých meraní, ktoré slúžia pre analýzu rozličných anomálií v správaní sa priehrad počas 
užívania vodného diela. Rovnako tieto merania vstupujú ako podklad pre hodnotenia bezpečnosti vodných 
stavieb z hľadiska najnovších poznatkov. Do súboru faktorov, od ktorých závisí bezpečnosť priehrad patria 
protipriesakové opatrenia. Získané výsledky meraní in situ v kombinácií s metódami numerického modelovania 
predstavujú hodnotné informácie slúžiace pre zvýšenie kvality posudzovania bezpečnosti týchto vodných 
stavieb. Súčasne treba poznamenať, že miera spoľahlivosti numerického modelovania MKP je determinovaná 
spoľahlivosťou vstupných údajov – poznania geologickej skladby podložia. 
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OVĚŘENÍ PLATNOSTI NORMY ČSN 75 0255 PRO 
VÝPOČET CHARAKTERISTICKÉ VÝŠKY VLN NA 

VODNÍCH NÁDRŽÍCH 
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WATER RESERVOIRS 
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Veveří 331/91, 602 00, Brno, Česká republika 

Abstrakt 
Tento příspěvek má za úkol porovnat charakteristické výšky vln naměřené na nádrži Hulín v roce 2021 
a vypočítané výšky pomocí rovnic z normy ČSN 75 0255 vycházející ze spektra JONSWAP a následně pomocí 
rovnic Bretschneidera. Z výsledků je patrné, že výsledky z normy ČSN 75 0255 jsou velice podobné jako 
výsledky z rovnic podle Bretschneidera. Průměrná odchylka vypočítaných a naměřených výšek vln se pohybuje 
kolem 3 cm a v případě periody vlny je odchylka vypočítaných a naměřených period 0,2 s. 

Klíčová slova 
Výška vlny, perioda vlny, ČSN 750255, Bretschneider 

Abstract 
This paper aims to compare the wave heights measured at the reservoir Hulín in 2021 and the calculated heights 
using the equations from the standard ČSN 75 0255 based on the JONSWAP spectrum and then using the 
Bretschneider equations. The results show that the results from the ČSN 75 0255 standard are very similar to the 
results from the Bretschneider equations. The average deviation of the calculated and measured wave heights is 
around 3 cm, in the case of the wave period the deviation of the calculated and measured periods is 0.2 s. 

Keywords 
Wave height, wave period, ČSN 750255, Bretschneider 

1 ÚVOD 

V České republice se výpočtem účinku větrových oscilačních vln na vodní stavby a přirozené břehy nádrží 
zabývá norma ČSN 75 0255 „Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích“, která byla vydána 
v roce 1987. Norma ČSN 75 0255 [1] se opírá o předpoklad vzniku jednoduchých sinusových vln s platností 
lineární teorie šíření vln. Ve skutečnosti však na nádržích vzniká v důsledku působení větru pole náhodných vln, 
které se šíří po vodní hladině. Pro stanovení parametrů vln se v současné době využívá spektra vln a spektrálních 
charakteristik vlnového pole, o které se v současnosti návrh konstrukcí a ochranných opatření opírají. Výchozí 
informace o vzniku větrových oscilačních vln a odhad jejich parametrů uvedených v ČSN 75 0255 se opírá 
o výsledky výzkumů prováděných především u mořských pobřeží. Současné možnosti měřicí techniky však 
umožňují provádět detailní měření i na uzavřených nádržích s relativně malou výškou vln (do 1 m). Přesné 
(individuální) stanovení výšky vln umožní přesnější stanovení účinků zatížení staveb vlnami na konkrétní nádrži 
a s tím spojené možnosti přerozdělení objemů v nádrži a přesnější stanovení mezní bezpečné hladiny. Tento 
příspěvek má za cíl ověřit platnost normy ČSN 75 0255 pro výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích, 
tak že se vypočtené charakteristiky porovnají s reálným měřením na Hulínské nádrži. 
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2 METODOLOGIE 

Data z Hulínské nádrže – měření oscilačních vln 

Měření bylo prováděno na nádrži štěrkopískovny Hulín, zeměpisné souřadnice: 49°17‘57“N, 17°24’16,618“E. 
Nádrž se nachází na katastrálním území Hulín v okrese Kroměříž, který spadá do Zlínského kraje. Nádrž se 
nachází v proudu podzemní vody, který ji protéká jihozápadním směrem. Průměrný početní dní se srážkami 
1 mm a více v lokalitě Hulín je 90 až 100, nejčastěji na ni působí větry z východních směrů (severovýchod, 
východ, jihovýchod) [2]. Měření a vyhodnocování dat bylo prováděno pomocí měřícího zařízení a softwaru 
popsané v práci [2], [3]. Měření je prováděno kontinuální od roku 2020. Hloubka vody v místě měření 
dosahovala 3 m, pohybujeme se tedy v hlubokém pásmu šíření větrových vln [1]. Data použitá v tomto 
příspěvku byla naměřena v roce 2021. Vlnové události byly stanovovány na základě předem stanovených 
podmínek, kdy nejmenší dovolená výška vlny byla alespoň 3 cm a délka vlnové události alespoň 30 min a délka 
rozběhu vlny činila alespoň 100 m [4]. Z naměřených dat bylo vybráno celkem 12 vlnových událostí, která 
splňovala dané podmínky (Tab. 1). 

Z naměřených dat větrů se nejdříve musel určit směr a rychlost větru v místě výskytu vln 10 m nad hladinou 
vody pro každou vlnovou událost. Samotné měřící zařízení a měření je popsané v publikacích [2] , [3], [5] 
obsahovalo kromě přístroje na měření vln i anemometr, který se nacházel cca 3,5 m nad hladinou vody. Pro 
přepočítání rychlosti z měření v z metrech nad hladinou do 10 m nad hladinou se použil vztah [6]: 

𝑢𝑢𝑢𝑢10 = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑧𝑧𝑧𝑧 �
10
𝑧𝑧𝑧𝑧
�
1/7

 (1) 

kde uz je rychlost větru změřená z metrů nad hladinou v m/s, z je výška anemometrů nad hladinou v m. Z měření 
na pilotní lokalitě je možné sledovat podobný směr vln jako směr větru udané směrovou růžicí viz. Obr. 1. Lze 
tedy odvodit, že směr větru na malých nádržích ovlivňuje směr a výšku vln. Vlny jsou tedy primárně závislé na 
délce rozběhu, směru a rychlosti větru. 

 

Obr. 1 Příklad vyhodnocení větru směrovou růžicí (vlevo četnost a směr větru z radaru, vpravo vyhodnocená 
četnost a směr větru z měření anemometrem). 

Tento předpoklad se shoduje s předpoklady [7], [8]. Pro modelování vln na malých uzavřených nádržích jsou 
tedy vhodné 1G a 2G modely (JONSWAP, Bretschneider apod.). Jak je z výsledků patrné směrová růžice nám 
určuje směr větru, od kterého se odvíjí směr a délka rozběhu vln L při dané vlnové události. Pro každé měření 
tedy byl vyhodnocen směr a rychlost větru a příslušná délka rozběhu L v daném směru (Tab. 1). 
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na pilotní lokalitě je možné sledovat podobný směr vln jako směr větru udané směrovou růžicí viz. Obr. 1. Lze 
tedy odvodit, že směr větru na malých nádržích ovlivňuje směr a výšku vln. Vlny jsou tedy primárně závislé na 
délce rozběhu, směru a rychlosti větru. 

 

Obr. 1 Příklad vyhodnocení větru směrovou růžicí (vlevo četnost a směr větru z radaru, vpravo vyhodnocená 
četnost a směr větru z měření anemometrem). 

Tento předpoklad se shoduje s předpoklady [7], [8]. Pro modelování vln na malých uzavřených nádržích jsou 
tedy vhodné 1G a 2G modely (JONSWAP, Bretschneider apod.). Jak je z výsledků patrné směrová růžice nám 
určuje směr větru, od kterého se odvíjí směr a délka rozběhu vln L při dané vlnové události. Pro každé měření 
tedy byl vyhodnocen směr a rychlost větru a příslušná délka rozběhu L v daném směru (Tab. 1). 
  

   
 

 
 

Tab. 1 Naměřená a vyhodnocená data z měření vlnových událostí na nádrži Hulín v roce 2021. 

Vlnová 
událost 

Trvání 
t (min) 

Perioda vlny 
T (s) 

Výška 
vlny 

hc (m) 

Průměrná rychlost větru 
3,5 m nad hladinou 

Uz (m/s) 

Délka rozběhu 
L (m) 

1/14/2021 570 0,887 0,087 1,68 120 
2/4/2021 255 0,882 0,066 2,46 700 
3/5/2021 180 0,886 0,072 2,81 200 
8/1/2021 360 0,884 0,066 4,81 480 
8/2/2021 210 0,883 0,065 2,44 110 

8/10/2021 60 1,109 0,083 4,42 120 
8/11/2021 540 0,811 0,039 3,35 120 
8/24/2021 360 1,154 0,130 5,29 100 
8/25/2021 360 0,813 0,052 2,22 220 
8/29/2021 570 0,891 0,069 3,90 150 
9/17/2021 720 0,919 0,065 4,98 160 
9/24/2021 660 1,045 0,090 7,64 150 

Spektrální hustota vln 

Jednou z řešených otázek bylo stanovení spektra vln vznikajících na uzavřených vodních nádržích, na základě, 
kterých se volí model výpočtu výběhu vlny na uzavřených nádržích. Výsledky měření na nádrži umožní 
individualizovat ochranná opatření proti účinkům větrových oscilačních vln a umožní správné zadání okrajových 
podmínek při modelování vln, a to jak v případě aplikace na fyzikálních modelech, tak i v případě aplikace 
v numerických modelech, kdy se jednotlivá spektra používají jako okrajová podmínka v modelu. Po analýze 
vybraných naměřených vlnových událostí v roce 2021 vykazovala nejlepší shodu spektra Bretschneider [9] nebo 
ISSC popřípadě dvou parametrické spektrum Pearson Moskovitz [9]. Obecně hodnota parametrů Bretschneider 
spektra kolísala, a to pro N v rozmezí hodnot 2,9 až 6,8, a pro M v rozmezí hodnot mezi 9,0 a 10,0. Spektrum 
Bretschneider (ani žádné jiné testované empirické spektrum) nicméně neposkytuje správné hodnoty energie 
S+(ω) pro nízkofrekvenční vlny s malou výškou. Z výsledku lze usoudit, že v případě štěrkovny Hulín u nejvíce 
namáhaného břehu na rozběhové délce od 100 do 800 m nemůže dojít k rovnováze vysokofrekvenčních vln 
a k plně rozvinutému Bretschneider spektru, avšak Bretschneider spektrum se nejvíce přibližovalo spektru 
naměřenému. Pro potvrzení předpokladu výskytu Bretschneider spektra na uzavřených nádržích je proto vhodné 
provést výpočet výšky a periody vlny pomocí rovnic z normy ČSN 75 0255 [1], rovnic odvozených 
Bretschneiderem [8], [9] a porovnat výsledky s naměřenými výškami vln (Tab. 1). 

Výpočet výšky a periody vlny podle Bretschneidera pro hluboké pásmo 

Bretschneiderovy rovnice se skládají ze tří vstupních proměnných: hloubky H v m, délky rozběhu vlny L v m 
a rychlosti větru u10 v m/s. V publikaci [7] byla provedena citlivostní analýza, aby se zjistil dopad každé vstupní 
proměnné. V případě dostatečně velké hloubky vody (větší jak 2 m) je rychlost větru nejvýznamnější vstupní 
proměnnou ve vztahu k velikosti vln. V případě že je hloubka omezená (menší jak 2 m), pak je růst vln také silně 
ovlivněn hloubkou vody. Výška vlny se také zvětšuje s tím, čím je větší rozběhová délka [7]. 

Nejdůležitějšími vypočtenými charakteristikami pro návrhy opatření je výška vlny ℎc v m a perioda vlny T 
v s. Bretschneider uvádí pro výpočet výšky vlny v hlubokém pásmu (bez vlivu hloubky) empirickou rovnici 
odvozenou v závislosti na rychlosti větru a délce rozběhu rovnici ve tvaru [8]: 

𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑢𝑢𝑢𝑢102

= 0.283 tanh�0.0125 �
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑢𝑢102

�
0.42

� (2) 

Popis proměnných je uvedený výše v textu a v záhlaví Tab. 1 . Pro výpočet periody vlny v hlubokém pásmu (bez 
vlivu hloubky) uvádí Bretschneider empirickou rovnici odvozenou v závislosti na rychlosti větru a délce rozběhu 
rovnici ve tvaru [8]: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑢𝑢10

= 7.540 tanh�0.077 �
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑢𝑢102

�
0.25

� (3) 

Pro výpočet výšky a periody vln v mělkém pásmu (s vlivem hloubky) uvádí Bretschneider empirické rovnice 
uvedené v publikaci [7], [8], [9]. 
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Výpočet výšky vlny dle ČSN 75 0255 [1] 

Tato norma je platná pouze pro určování oscilačních vln vyvolaných větrem a jejich působení na 
vodohospodářské stavby a na břehy nádrží a zdrží. Tato norma není platná pro vlny jiného původu (rázové, 
translační apod.). Výška vlny a její pravděpodobnost překročení se v rámci normy volí podle účelu. V tomto 
případě se pravděpodobnost překročení zanedbává. V další části textu je popsán pouze zjednodušený postup pro 
stanovení výšky vlny, pokud známe rychlost větru, směr a přesnou délku rozběhu vlny. Charakteristická výška 
vlny hc v m se určí podle grafu na Obr. 2 převzatý z normy ČSN 75 0255 [1], tak že se vypočítá poměr 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑢𝑢𝑢𝑢10
2   

a odečte se na příslušné obálce poměru 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑢𝑢10
2  z grafu poměr výšky vlny 𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑢𝑢𝑢𝑢10
2 , ze které se následně vypočte hodnota 

výšky vlny ℎc, kde u10
2 je rychlost větru v m/s, L je délka rozběhu vlny v m, g je gravitační konstanta v m2 /s2, 

H je hloubka vody při hladině v klidu v m. Perioda vlny T v s, příslušná k charakteristické výšce vlny ℎc se určí 
podle grafu na Obr. 3 převzatý z normy ČSN 75 0255, tak že se vypočítá poměr 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑢𝑢𝑢𝑢10
2   a odečte se na příslušné 

obálce poměru 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑢𝑢10
2  z grafu poměr periody vlny 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑢𝑢𝑢𝑢10
 ze které se následně vypočte hodnota periody vlny T. 

 

Obr. 2 Graf pro stanovení charakteristické výšky vlny v hlubokém a mělkém pásmu [1]. 

 

Obr. 3 Graf pro stanovení periody vlny v hlubokém a mělkém pásmu [1]. 
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Výpočet výšky vlny dle ČSN 75 0255 [1] 

Tato norma je platná pouze pro určování oscilačních vln vyvolaných větrem a jejich působení na 
vodohospodářské stavby a na břehy nádrží a zdrží. Tato norma není platná pro vlny jiného původu (rázové, 
translační apod.). Výška vlny a její pravděpodobnost překročení se v rámci normy volí podle účelu. V tomto 
případě se pravděpodobnost překročení zanedbává. V další části textu je popsán pouze zjednodušený postup pro 
stanovení výšky vlny, pokud známe rychlost větru, směr a přesnou délku rozběhu vlny. Charakteristická výška 
vlny hc v m se určí podle grafu na Obr. 2 převzatý z normy ČSN 75 0255 [1], tak že se vypočítá poměr 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑢𝑢𝑢𝑢10
2   

a odečte se na příslušné obálce poměru 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑢𝑢10
2  z grafu poměr výšky vlny 𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑢𝑢𝑢𝑢10
2 , ze které se následně vypočte hodnota 

výšky vlny ℎc, kde u10
2 je rychlost větru v m/s, L je délka rozběhu vlny v m, g je gravitační konstanta v m2 /s2, 

H je hloubka vody při hladině v klidu v m. Perioda vlny T v s, příslušná k charakteristické výšce vlny ℎc se určí 
podle grafu na Obr. 3 převzatý z normy ČSN 75 0255, tak že se vypočítá poměr 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑢𝑢𝑢𝑢10
2   a odečte se na příslušné 

obálce poměru 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑢𝑢𝑢𝑢10
2  z grafu poměr periody vlny 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑢𝑢𝑢𝑢10
 ze které se následně vypočte hodnota periody vlny T. 

 

Obr. 2 Graf pro stanovení charakteristické výšky vlny v hlubokém a mělkém pásmu [1]. 

 

Obr. 3 Graf pro stanovení periody vlny v hlubokém a mělkém pásmu [1]. 

   
 

 
 

3 VÝSLEDKY 

Celkem bylo vyhodnoceno 12 vlnových událostí, pro které byly vyhodnoceny výšky a periody vln a následně 
byly vypočítány poměry výšky vln a rychlosti větru (Tab. 2). Obdobně se postupovalo v případě použití rovnic 
2 a 3, kdy se nejdříve stanovila výška a perioda vlny a následně se vypočítal poměr výšky a rychlosti větru 
a následně poměr periody a rychlosti větru (Tab. 2). V případě stanovení výběhu vln dle normy se postupovalo 
podle podkapitoly výpočet výběhu vlny dle ČSN 75 0255 [1]. 

Tab. 2 Výsledky rychlostí větrů 10 m nad hladinou (rce. 1) a poměrů naměřených výšek a period vln a výšek 
a period vln vypočtených podle ČSN 750255 a Bretschneidera (rce. 2 a rce. 3). 

Vlnová 
událost 

Číslo 
vlnové 

události 

Rychlost 
větru 10 m 

nad 
hladinou 
U10 (m/s) 
(rce. 1) 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒖𝒖𝒖𝒖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐

 

změřeno 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒖𝒖𝒖𝒖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐

 

(rce. 2) 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒖𝒖𝒖𝒖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐

 

(Obr. 2) 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝒖𝒖𝒖𝒖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 

změřeno 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝒖𝒖𝒖𝒖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 

(rce. 3) 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝒖𝒖𝒖𝒖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 

(Obr. 3) 

1/14/2021 1 2,00 0,04 0,21 0,05 0,37 0,69 0,40 
2/4/2021 2 2,93 0,06 0,08 0,03 0,47 0,47 0,35 
3/5/2021 3 3,34 0,03 0,06 0,03 0,33 0,41 0,32 
8/1/2021 4 5,71 0,03 0,02 0,03 0,31 0,24 0,31 
8/2/2021 5 2,89 0,03 0,08 0,02 0,30 0,48 0,23 

8/10/2021 6 5,24 0,02 0,03 0,02 0,23 0,33 0,28 
8/11/2021 7 3,98 0,02 0,02 0,01 0,27 0,32 0,20 
8/24/2021 8 6,29 0,01 0,03 0,04 0,20 0,29 0,39 
8/25/2021 9 2,64 0,04 0,07 0,02 0,37 0,48 0,28 
8/29/2021 10 4,63 0,02 0,03 0,02 0,26 0,30 0,26 
9/17/2021 11 5,92 0,02 0,02 0,01 0,24 0,24 0,19 
9/24/2021 12 9,08 0,01 0,01 0,05 0,19 0,18 0,40 

 

Obr. 4 Výsledky poměrů naměřených výšek vln a výšek vln vypočtených podle ČSN 75 0255 [1] 
a Bretschneidera [9]. 

Z interpretovaných výsledků uvedených v Tab. 2 a na Obr. 4 a Obr. 5 lze vyčíst, že průměrná odchylka 
vypočítaných a naměřených výšek vln se pohybuje kolem 3 cm, v případě periody vlny je odchylka 
vypočítaných a naměřených period 0,2 s. Maximální odchylka od vypočítané a simulované výšky vlny činila cca 
7 cm a odchylka periody 0,5 s. Jak je patrné z Obr. 4 a Obr. 5 výsledky výšek a period vln predikované 
rovnicemi 2 a 3 a normou ČSN 75 0255 [1], jsou prakticky identické. Odchylky výsledků výšek jsou způsobeny 
nepřesností odečtu poměrů z grafu (Obr. 2 a Obr. 3). 
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Obr. 5 Výsledky poměrů naměřených period vln a period vln vypočtených podle ČSN 750255 [1] 
a Bretschneidera [9]. 

4 DISKUZE A ZÁVĚR 

Pro výpočet výběhu vln a predikci periody vlny lze tedy využít rovnic 2 a 3 odvozené Bretshneiderem [9], čímž 
se eliminuje chyba odečtu z grafů při použití ČSN 75 0255. Jak je z výpočtů patrné, předpoklad výskytu 
Bretschneider spektra na laguně Hulín byl těmito výsledky potvrzen. Pro zajištění jednoznačnosti výsledků je 
vhodné provést měření i na dalších vodních plochách, kde je dostatečný prostor pro vyvinutí 
vysokofrekvenčního spektra (např. Nové Mlýny). Dále je potřeba vyhodnocovat data z delších souvislých 
časových úseků (1 rok a více), aby byla provedena měření za všech myslitelných klimatických stavů [5]. Pro 
výpočet výšky vlny v mělkém pásmu je potřeba provést nová měření (s hloubkou menší jak 2 m), tyto data 
vyhodnotit a porovnat s empirickými rovnicemi Bretschneidera pro výpočet výšky vlny v mělkém pásmu. 
V případě dostatečného množství naměřených dat následně provést regresní analýzu a korekci 
Bretschneiderových rovnic, pro eliminaci chyby výpočtu výšky a periody vlny. 
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Tento příspěvek byl vypracován v rámci projektu FAST-S-22-8005 Spektrální analýza větrových oscilačních vln 
na vodních nádržích jako součást adaptace na změnu klimatu. 
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Obr. 5 Výsledky poměrů naměřených period vln a period vln vypočtených podle ČSN 750255 [1] 
a Bretschneidera [9]. 

4 DISKUZE A ZÁVĚR 

Pro výpočet výběhu vln a predikci periody vlny lze tedy využít rovnic 2 a 3 odvozené Bretshneiderem [9], čímž 
se eliminuje chyba odečtu z grafů při použití ČSN 75 0255. Jak je z výpočtů patrné, předpoklad výskytu 
Bretschneider spektra na laguně Hulín byl těmito výsledky potvrzen. Pro zajištění jednoznačnosti výsledků je 
vhodné provést měření i na dalších vodních plochách, kde je dostatečný prostor pro vyvinutí 
vysokofrekvenčního spektra (např. Nové Mlýny). Dále je potřeba vyhodnocovat data z delších souvislých 
časových úseků (1 rok a více), aby byla provedena měření za všech myslitelných klimatických stavů [5]. Pro 
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Abstrakt  
Architektura je součástí běžného života každého člověka na světě a má miliony podob. Bydlení je však jedna 
z těch, se kterou se setká téměř každý z nás, a také pro každého něco - nejen osobního - znamená. Pro mnohé je 
dokonce zásadní životní hodnotou a metou, na kterou se snaží dosáhnout, otázka vlastního bydlení. 
Vlastnit  nemovitost = uspět v životě. 

Je tomu skutečně tak nebo se jedná spíše o neviditelná pouta? Je pro nás v současné době vůbec vlastní 
bydlení dosažitelné? A má především skutečně takovou hodnotu, za kterou se prodává?  

Stávající trendy v oblasti nové rezidenční výstavby a realitního trhu hovoří spíše opačně. Je však tento postoj 
udržitelný? A co můžeme jako obyčejní lidé dělat, abychom se našim snům o vlastním a především uspokojivém 
bydlení přiblížili? 

Klíčová slova 
Realitní trh, architektura, nemovitost, developer, vlastnictví 

Abstract 
Architecture is part of the everyday life of every person in the world and has millions of forms. However, 

housing is one of those forms that almost every one of us will solve and also means something to everyone. For 
many peole, the question of their own housing is even a fundamental life value and a goal they are trying to 
reach. Owning real estate = succeeding in life. 

Is it like that or not? Is our own home even attainable for us at the moment? And above all, is it really worth 
what it is being sold for? 

Current trends in the area of new residential construction and the real estate market say rather the opposite. 
But is this attitude sustainable? And what can we - as ordinary people - do to get closer to our dreams of owning 
and, above all, satisfactory housing? 

Keywords 
Real estate market, architecture, real estate, developer, ownership 

1 ÚVOD  

Bydlení je tématem silně komentovaným a permanentně aktuálním. Jedná se totiž o jednu ze základních potřeb 
v životě člověka - mít domov. Odvíjí se od něj i vztah člověka k samotnému světu a bytí, duchovní a morální 
život a uspokojování materiálních potřeb [1]. "Všecek vývoj usedlého života soustřeďuje se kolem obydlí; 
na  všecky poměry života, vývoj těla, jeho zdraví a čistotu, na mravnost a rodinný život má obydlí důležitý vliv; 
v  něm způsob života dochází charakteristického výrazu" [2]. Pokud se však podíváme na definici bytu 
z hlediska norem, jde o "soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen". 
Jedná se však o mnohem hlubší charakter, než o jakém mluví norma - role bydlení má v našem životě zásadní 
význam. 

Není tajemstvím, že v ČR lidé upřednostňují své bydlení vlastnit, než žít v pronájmu. Nájemní bydlení je 
totiž u nás obecně vnímáno jako přechodné a současně panuje převažující názor, že i samotná rodina se zakládá 
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ideálně až ve vlastním bydlení. Cíl většiny je tedy jasný - žít ve vlastním. Jaké ale jsou následky, když tohoto 
cíle nedosáhneme? 

V naší společnosti je vlastnění nemovitosti považováno za určité "lepší postavení". Pravděpodobně i proto 
jsme schopni riskovat a mnohé obětovat, abychom jej dosáhli. Je to ale opravdu to, co chceme, nebo se jedná 
o zažitou posloupnost v našich životech, která idealizuje život na milníky: dětství - vzdělání - zaměstnání - 
hypotéka - svatba a založení rodiny? A když už dospějeme k tomu, že ano, jsou navíc v souladu přání a cíle 
koncových uživatelů a developerů, kteří výstavbu bytů zprostředkovávají? A jak můžeme jako koncoví uživatelé 
ovlivnit, kde se bude pohybovat hladina standardu? Jsou aktuální ceny bytů adekvátní vzhledem k jejich stavu? 
Nekupujeme náhodou nemovitosti, které jsou nadhodnocené? Jak jsme na tom v porovnání s jinými státy 
v Evropě, které jsou považovány za jedny z "nejúspěšnějších" zemí? 

Tento článek si bere za úkol rozvíjet debatu o potřebě vlastního bydlení a následných dopadů na život, 
srovnat potřeby developerů a uživatelů bytových jednotek a navést obě strany na cestu, která dává smysl 
i z jiných než finančních aspektů. 

2 METODOLOGIE 

Práce spojuje získané informace z průzkumů a statistik nejen technických, ale především i sociálních 
a  ekonomických. Snaží se nahlížet na problematiku z několika aspektů a nalézt optimální řešení pro koncové 
uživatele, developery, i pro architektonickou a urbanistickou kvalitu měst. Práce má za úkol dlouhodobě 
sledovat realitní trh se zaměřením na stavby pro bydlení a analyzovat nejen vývoj ceny a nabízených 
nemovitostí, ale i její poměr ke kvalitě (místo stavby, funkční uspořádání a dispozice, v případě novostaveb 
zpracování odborníky v  oboru, stav nemovitosti, porovnání s ostatními zeměmi EU aj.). Dalším z aspektů je 
však sledování poptávky - jaké nemovitosti pro bydlení jsou nejvíce vyhledávány, jaké mají požadavky a jak se 
postupně mění požadavky a nároky na hledanou nemovitost. 

V první části článku je rozebírána důležitost bydlení pro člověka - co ovlivňuje potřebu střechy nad hlavou 
a  její vlastnění, za jakých podmínek jsme schopni jej v aktuální situaci dosáhnout, a jak nás může cesta za 
vlastním bydlení ovlivňovat v ostatních aspektech života. 

Druhá část článku je věnována výsledkům z různorodých výzkumů a jejich vzájemným souvislostem (např. 
bydlení v nájmu a vliv na pocit štěstí). Hledá odpověď na otázky, kde se pohybuje hranice standardního bydlení 
v České republice a jiných zemích Evropy a  která témata si zaslouží větší pozornost za účelem změny. 

3 VÝSLEDKY 

 

Obr. 1 Průzkum zájmu o vlastní bydlení (13766 respondentů) [3]. 
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Obr. 2. Poměr bydlení vlastnického a nájemního v EU v % [4]. 

Na Obr. 2 je znázorněn graf poměru vlastnického bydlení versus nájemního v zemích EU, Švýcarska a Norska. 
Je viditelné, že nejrovnoměrnějším poměrem disponují země jako je právě Švýcarsko, Německo, Rakousko, 
Dánsko, Francie a Švédsko. 

Obr. 3. Žebříček 20 nejšťastnějších zemí světa (2022) [5]. 

Na Obr. 3 je pak znázorněn žebříček nejšťastnějších zemí světa. Vyhodnocení proběhlo na základě hned 
několika ukazatelů, mezi které patří i svoboda člověka dělat životní rozhodnutí a podpora státu. Mezi 
nejšťastnější státy světa pak dle průzkumů patří mimo jiné i Dánsko, Švýcarsko, Rakousko a Švédsko – většina 
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zemí, která disponovala nejrovnoměrnějším rozložením mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Toto zjištění 
vede tedy k otázce, zda existuje jistá souvislost mezi výše uvedenými parametry. 

Možnosti pro obyvatele České republiky  

 Mezi klíčové znalosti pro potřebu vývoje práce nepatří jen informace o preferencích kupujících, ale i o jejich 
možnostech. V rámci České republiky je patrná různorodost cen nemovitostí - v okolí větších měst jsou ceny 
nemovitostí přirozeně výrazně níže. Koupit si tedy byt 3+1 v Brně vs. Havířově může dle současných nabídek na 
trhu znamenat rozdíl až 5 mil. korun. Vezmeme-li v potaz tuto skutečnost spolu s faktem, na jakou výši půjčky je 
průměrný obyvatel schopen dosáhnout, je více než jasné, že propast mezi střední a vyšší třídou v neustále 
narůstá a z nároků je třeba buďto slevovat anebo myslet na budování finančního polštáře již od období prvních 
brigád. 

Tab. 1 Průměrný počet potřebných platů nutný ke koupi vlastní nemovitosti (2021) [6]. 

Kraj Průměrná cena bytu 
65 m² 

Průměrný měsíční 
plat 

Počet potřebných 
platů 

Praha 6 405 930 43 494b 147 
Jihomoravský 4 943 210 36 045 137 
Středočeský 4 035 450 37 331 108 

Královéhradecký 3 506 610 35 052 100 
Pardubický 3 265 000 34 022 96 
Olomoucký 3 284 590 34 137 96 

Plzeňský 3 408 660 36 331 94 
Jihočeský 3 088 690 34 482 90 
Liberecký 3 023 390 34 643 87 

Zlínský 2 781 780 33 359 83 
Vysočina 2 723 010 34 460 79 

Karlovarský 2 096 130 32 855 64 
Moravskoslezský 2 096 130 33 881 62 

Ústecký 1 619 440 35 207 46 
    

Průměr 4 819 140 36 873 130,7 

Obr. 4 Vzorový příklad - maximální výše poskytnutého úvěru pro jednotlivce (květen 2022) [7]. 
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Obr. 5 Vzorový příklad - průměrná měsíční splátka na vlastní nemovitost 
(květen 2022) [8]. 

 

Obr. 6 Výsledky průzkumu - Jste schopni si za aktuálních podmínek vzít hypotéku na malý byt  
(do 45 m²)? (březen 2022). 

Tab. 2 Procentuální rozložení velikosti dispozice náhodně vybraných rezidencí – Brno (listopad 2022). 

7%

23%

14%34%

22%

Ano, za předpokladu, že mi pomohou rodiče

Ano, ale raději bych větší byt či dům

Ano, ale na základě úspor a měsíčního příjmu na hypotéku dosáhnu

Ne, nesplňuji současné podmínky a nemám možnost jiné podpory

Ne, vůbec nemám v úmyslu si brát hypotéku

Objekt 1+kk   2+kk       3+kk    4+kk 

Rezidence A 23 % 40 % 34 % 3 % 
Rezidence B 11,30 % 58,20 % 9 % 11,5 % 
Rezidence C 67,75 % 2,25 % 18,75 % 6,25 % 
Rezidence D 18,75 % 39,50 % 33,50 % 8 % 
Rezidence E 100 % X X X 
Rezidence F 83 % 14 % 3 % X 
Rezidence G 71,50 % 26,50 % 4 % 2 % 
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4 DISKUZE 

Na základě zjištěných dat a jejich bližšího zkoumání je na první pohled viditelné, že naprostá většina lidí 
preferuje vlastní bydlení před nájemním (viz Obr. 1). Proč tomu tak je ze sociologického hlediska? Člověk chce 
bydlet ve vlastním, protože si připadá jistější a zabezpečenější. Mnozí z nás si však neseme tento názor od našich 
rodičů či okolí. Považujeme jej za další metu na standardní stupnici – škola, zaměstnání, hypotéka, založení 
vlastní rodiny, soustavné zaměstnání po dobu splacení hypotéky a po jejím splacení důchod. Po hlubším 
rozebírání výsledků průzkumu se však ukázalo, že to, co vede člověka k tomuto názoru, je strach. Strach, že nás 
nájemce kdykoliv vyhodí, zvýší rapidně nájem či zálohy a my si budeme muset najít nové bydlení. Nájem není 
vnímán jako ukazatel stability, která je pro člověka s psychologického hlediska tolik důležitá. 

Prokazatelná většina lidí sdílí výše uvedené názory, a to i přes to, že žádný z dotazované skupiny nemá 
s podobnou situací zkušenosti [9]. Může za to ale i fakt, že nejčastěji se u nás uzavírají nájemní smlouvy na dobu 
určitou - nejčastěji na 1 rok. Poté se smlouva dodatkem obnovuje. Toto řešení nese totiž, na rozdíl od nájmu na 
dobu neurčitou, pro majitele bytu značné výhody a větší jistotu v případě neshody s nájemníkem. Neplatícímu či 
neukázněnému nájemci již nemusí majitel smlouvu prodloužit, u smlouvy na dobu neurčitou je pak ale značně 
obtížné takové nájemce vystěhovat. Pokud porovnáme tuto skutečnost například se Švýcarskem či Německem, 
kde viditelně větší procento obyvatel žije v nájmu (viz Obr. 2), najdeme proto mnohá zdůvodněné. Standardy 
pro bydlení jsou zkrátka vyšší a každý průměrně placený člověk se v Německu dostane k bydlení na velmi 
slušné úrovni. Zároveň i smluvní podmínky mezi jednotlivými stranami jsou jiné - velmi dobré výpovědní lhůty, 
obyčejně nájem na dobu neurčitou, regulace nájmu a silná práva nájemníků - jednoduše jde právě o větší jistotu, 
než v ČR. Zároveň vlastní nemovitost znamená vyšší provize u makléře při její koupi, vyšší daně a poplatky. 

Jaký ale může mít na člověka vliv touha hnát se za vlastním bydlení? Ukázkovým případem je příklad 
z běžné praxe. Mladý muž (s nedávno dokončenou vysokou školou) nastoupí do zaměstnání s jasným cílem – 
získat další zkušenosti a po přibližně 3 letech se pustit do vlastního podnikání. Po 2 letech se však k němu 
dostane nabídka koupit byt, který se mu zamlouvá. Nabídku přijme a financuje koupi hypotékou. Je tím ohrožen 
jeho cíl založit si vlastní podnikání? Ano, většina průzkumů tomu nasvědčuje. Muž cítí závazek a strach. Kdyby 
jeho podnikání nevyšlo, nebude schopný splácet hypotéku a o nemovitost přijde. Posune se i jeho vnímání, kde 
by mohl podnikat, jelikož se více uváže na prostředí domova, ke kterému si vytvořil pouto. Mizí flexibilita, a to 
především v případě podnikatele, profesionálního sportovce, živnostníka ad. Možnost měnit bydlení v závislosti 
na pracovních příležitostech či vlastních preferencí může být pryč. Tento úvazek na 30 let může mít tedy na 
člověka až paralyzující efekt.  Dojde tak k potlačení kreativity a chuti riskovat. Přišel závazek platit až do 60 let, 
a to je jen jeden z mála případů, jak úvěr může ovlivnit naše přemýšlení. Možná právě tyto závěry napomáhají 
vysvětlit souvislost mezi nejšťastnějšími zeměmi světa a poměrem mezi nájemním a vlastním bydlením v EU. 

Realizovat touhu po vlastním bydlení je však zároveň pro Českou republiku ve srovnání s okolními zeměmi 
značně obtížné. Z mnoha výzkumů SU AV ČR je patrné že mladí Češi to mají v pořizování vlastního bydlení ve 
srovnání s dalšími Evropany asi nejtěžší. Za byt o velikosti cca 65 m² ve větším městě zaplatí Češi průměrně 
11 ročních platů. v porovnání s Belgií, kde stačí zaplatit průměrně 4 roční platy či v Itálii, kde stačí ročních platů 
6, jsou Češi v opravdu obtížně pozici. 

To značí í výsledky průzkumů, kdy byl ve vzorovém příkladu prezentován muž ve věku 30 let s průměrným 
platem, který by rád zainvestoval do budoucího bydlení pro rodinu. Dle prvního průzkumu (viz Obr. 4) by byl 
schopen si při výšce úvěru 80% ceny nemovitosti půjčit 2,6 milionu. Podle současných cen na trhu by však mohl 
dosáhnout na byt o dispozici 1+kk (v okrajových částech Brna), případně v menších městech i 2+kk. Na byt 
dostatečně velký pro rodinu nedosáhne. Hledá po realitních webech a nalézá nemovitost, která splňuje jeho 
představy. Při základním výpočtu a maximálně výšce úvěru, tedy 90%, se dostává na měsíční splátku vyšší, než 
je jeho plat (jak je patrné z Obr. 5). Z toho vyplívá, že průměrně placený obyvatel v ČR bez již 
nashromážděných peněž téměř nemá šanci na koupi nemovitosti. 

Díky současné tržní ceně a výši úroků patří mezi nejprodávanější bytové jednotky o velikosti 2+kk. Na 3+kk 
lidé bez značných rezerv nedosáhnou (i když jsou nejvyhledávanější kategorií na českých realitních webech), 
zatímco 2+kk jsou zejména pro mladé páry pro začátek dostačující. Někteří z nich dokonce uvažují, že 
současnou bytovou jednotku v budoucnu prodají a budou mít pevný základ na vysněné bydlení. Větší zájem 
o menší jednotky jsou atraktivní také pro podnikatele, kteří již mají vytvořený pevný kapitál na koupi několika 
menších nemovitostí a následnému pronájmu (výsledky patrné z Tab. 2). Kde se však nachází místo pro rodiny, 
kterým menší byty nestačí a přesto by rádi žili ve větším městě? Nerozevírají se ještě více nůžky mezi střední 
a vyšší třídou? 

Pokud si porovnáme standard nabízených bytů k nájemnímu bydlení v zahraničí v porovnatelné cenové relaci 
(se zohledněním průměrného platu), jedná se jednoduše řečeno o nabídky s vyšším standardem (lokalita, velikost 
bytu, technický stav, vybavení aj.) Jedná se však o subjektivní pohled při provádění vlastního průzkumu. Jak 
tedy můžeme přenést tyto standardy k nám? 
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4 DISKUZE 

Na základě zjištěných dat a jejich bližšího zkoumání je na první pohled viditelné, že naprostá většina lidí 
preferuje vlastní bydlení před nájemním (viz Obr. 1). Proč tomu tak je ze sociologického hlediska? Člověk chce 
bydlet ve vlastním, protože si připadá jistější a zabezpečenější. Mnozí z nás si však neseme tento názor od našich 
rodičů či okolí. Považujeme jej za další metu na standardní stupnici – škola, zaměstnání, hypotéka, založení 
vlastní rodiny, soustavné zaměstnání po dobu splacení hypotéky a po jejím splacení důchod. Po hlubším 
rozebírání výsledků průzkumu se však ukázalo, že to, co vede člověka k tomuto názoru, je strach. Strach, že nás 
nájemce kdykoliv vyhodí, zvýší rapidně nájem či zálohy a my si budeme muset najít nové bydlení. Nájem není 
vnímán jako ukazatel stability, která je pro člověka s psychologického hlediska tolik důležitá. 

Prokazatelná většina lidí sdílí výše uvedené názory, a to i přes to, že žádný z dotazované skupiny nemá 
s podobnou situací zkušenosti [9]. Může za to ale i fakt, že nejčastěji se u nás uzavírají nájemní smlouvy na dobu 
určitou - nejčastěji na 1 rok. Poté se smlouva dodatkem obnovuje. Toto řešení nese totiž, na rozdíl od nájmu na 
dobu neurčitou, pro majitele bytu značné výhody a větší jistotu v případě neshody s nájemníkem. Neplatícímu či 
neukázněnému nájemci již nemusí majitel smlouvu prodloužit, u smlouvy na dobu neurčitou je pak ale značně 
obtížné takové nájemce vystěhovat. Pokud porovnáme tuto skutečnost například se Švýcarskem či Německem, 
kde viditelně větší procento obyvatel žije v nájmu (viz Obr. 2), najdeme proto mnohá zdůvodněné. Standardy 
pro bydlení jsou zkrátka vyšší a každý průměrně placený člověk se v Německu dostane k bydlení na velmi 
slušné úrovni. Zároveň i smluvní podmínky mezi jednotlivými stranami jsou jiné - velmi dobré výpovědní lhůty, 
obyčejně nájem na dobu neurčitou, regulace nájmu a silná práva nájemníků - jednoduše jde právě o větší jistotu, 
než v ČR. Zároveň vlastní nemovitost znamená vyšší provize u makléře při její koupi, vyšší daně a poplatky. 

Jaký ale může mít na člověka vliv touha hnát se za vlastním bydlení? Ukázkovým případem je příklad 
z běžné praxe. Mladý muž (s nedávno dokončenou vysokou školou) nastoupí do zaměstnání s jasným cílem – 
získat další zkušenosti a po přibližně 3 letech se pustit do vlastního podnikání. Po 2 letech se však k němu 
dostane nabídka koupit byt, který se mu zamlouvá. Nabídku přijme a financuje koupi hypotékou. Je tím ohrožen 
jeho cíl založit si vlastní podnikání? Ano, většina průzkumů tomu nasvědčuje. Muž cítí závazek a strach. Kdyby 
jeho podnikání nevyšlo, nebude schopný splácet hypotéku a o nemovitost přijde. Posune se i jeho vnímání, kde 
by mohl podnikat, jelikož se více uváže na prostředí domova, ke kterému si vytvořil pouto. Mizí flexibilita, a to 
především v případě podnikatele, profesionálního sportovce, živnostníka ad. Možnost měnit bydlení v závislosti 
na pracovních příležitostech či vlastních preferencí může být pryč. Tento úvazek na 30 let může mít tedy na 
člověka až paralyzující efekt.  Dojde tak k potlačení kreativity a chuti riskovat. Přišel závazek platit až do 60 let, 
a to je jen jeden z mála případů, jak úvěr může ovlivnit naše přemýšlení. Možná právě tyto závěry napomáhají 
vysvětlit souvislost mezi nejšťastnějšími zeměmi světa a poměrem mezi nájemním a vlastním bydlením v EU. 

Realizovat touhu po vlastním bydlení je však zároveň pro Českou republiku ve srovnání s okolními zeměmi 
značně obtížné. Z mnoha výzkumů SU AV ČR je patrné že mladí Češi to mají v pořizování vlastního bydlení ve 
srovnání s dalšími Evropany asi nejtěžší. Za byt o velikosti cca 65 m² ve větším městě zaplatí Češi průměrně 
11 ročních platů. v porovnání s Belgií, kde stačí zaplatit průměrně 4 roční platy či v Itálii, kde stačí ročních platů 
6, jsou Češi v opravdu obtížně pozici. 

To značí í výsledky průzkumů, kdy byl ve vzorovém příkladu prezentován muž ve věku 30 let s průměrným 
platem, který by rád zainvestoval do budoucího bydlení pro rodinu. Dle prvního průzkumu (viz Obr. 4) by byl 
schopen si při výšce úvěru 80% ceny nemovitosti půjčit 2,6 milionu. Podle současných cen na trhu by však mohl 
dosáhnout na byt o dispozici 1+kk (v okrajových částech Brna), případně v menších městech i 2+kk. Na byt 
dostatečně velký pro rodinu nedosáhne. Hledá po realitních webech a nalézá nemovitost, která splňuje jeho 
představy. Při základním výpočtu a maximálně výšce úvěru, tedy 90%, se dostává na měsíční splátku vyšší, než 
je jeho plat (jak je patrné z Obr. 5). Z toho vyplívá, že průměrně placený obyvatel v ČR bez již 
nashromážděných peněž téměř nemá šanci na koupi nemovitosti. 

Díky současné tržní ceně a výši úroků patří mezi nejprodávanější bytové jednotky o velikosti 2+kk. Na 3+kk 
lidé bez značných rezerv nedosáhnou (i když jsou nejvyhledávanější kategorií na českých realitních webech), 
zatímco 2+kk jsou zejména pro mladé páry pro začátek dostačující. Někteří z nich dokonce uvažují, že 
současnou bytovou jednotku v budoucnu prodají a budou mít pevný základ na vysněné bydlení. Větší zájem 
o menší jednotky jsou atraktivní také pro podnikatele, kteří již mají vytvořený pevný kapitál na koupi několika 
menších nemovitostí a následnému pronájmu (výsledky patrné z Tab. 2). Kde se však nachází místo pro rodiny, 
kterým menší byty nestačí a přesto by rádi žili ve větším městě? Nerozevírají se ještě více nůžky mezi střední 
a vyšší třídou? 

Pokud si porovnáme standard nabízených bytů k nájemnímu bydlení v zahraničí v porovnatelné cenové relaci 
(se zohledněním průměrného platu), jedná se jednoduše řečeno o nabídky s vyšším standardem (lokalita, velikost 
bytu, technický stav, vybavení aj.) Jedná se však o subjektivní pohled při provádění vlastního průzkumu. Jak 
tedy můžeme přenést tyto standardy k nám? 

   
 

 
 

5 ZÁVĚR 

Na základě provedených průzkumů bylo zjištěno, že v obyvatelích ČR neustále převažuje názor a vize, že vlastní 
bydlení je jedním z důkazů dobrého postavení a stability v životě. Nájemní bydlení je oproti tomu vnímáno jako 
nejisté a nestabilní. Pro dosažení vlastní nemovitosti přitom vynaložíme výrazně vyšší úsilí, než ostatní evropské 
země, a to i za předpokladu, že se vzdáme snů o vlastním podnikání. 

Podíváme-li se blíže na nabídku nabízených nemovitostí ve větších městech (např. Brno), převažují 
malometrážní byty (dispozice 1+kk, 2+kk). Ty ale nesplňují požadavky většiny uživatelů pro rodinný život. 
Pokud chce rodina bydlet ve větším bytě či domě, čeká jí možnost mnohonásobně vyšší investice, než kterou si 
mohou dovolit; rekonstrukce starší nemovitosti nebo hledání bydlení v jiném bližším městě či vesnici. Všechny 
možnosti zahrnují odklon od původních představ. 

Jedním s možných řešení, jak dosáhnout na bydlení bližším vlastním požadavkům může být například 
inspirováno tzv.  baugruppe rozšířené převážně v Německu a Rakousku. Jedná se o princip, kdy se skupina lidí 
rozhodne pro sdílené bydlení (nikoli ve však společné domácnosti), vytvoří si stavební projekt, sdílí úvěr 
a samozřejmě také rizika. Čím více aktérů, tím více se riziko rozloží, například v případě ztráty zaměstnání nebo 
dlouhodobé nemoci. Současným problémem je ale nepřipravenost z hlediska právního systému a tedy 
i financování. 

Pokud se má zlepšit nabídka současného bydlení, je třeba, aby široká veřejnost byla informovaná 
o standardech, kterými by nabízené byty měly disponovat. Nejen stavebně technický stav, ale i okolnosti, díky 
kterým se nám bude v nemovitosti dobře žít (okolí objektu, prostory pro setkávání, kvalitní architektura objektu 
i přilehlých prostor aj.). Protože pokud nepřijde poptávka z řad kupujících, nemají prodávající co nabízet. Je 
důležité nebát se zamyslet nad otázkou, zda nabízená nemovitost má opravdu takovou cenu, jako je ta tržní. 
A pokud ne, už vůbec by neměl převládat strach přemýšlet o tom, zda je vlastní bydlení opravdu jejich sen nebo 
očekávání od společnosti.  A zda opravdu chtějí riskovat své sny na úkol materiálních hodnot. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá stanovením celkové materiálové náročnosti stavebního objektu jednotlivých stavebních 
konstrukcí. Cílem tohoto článku je stanovit jednotlivé složky kalkulačního vzorce (materiál, mzdy, stroje, tarify, 
odvody, režie výrobní, režie správní a zisk) stavebního objektu, vyjádřit procentuální podíl materiálové 
náročnosti a procentuální podíl ceny jednotlivých stavebních konstrukcí vůči celkovému součtu zvolené 
základny. 

Klíčová slova 
Stavební materiál, kalkulační vzorec, stavební konstrukce 

Abstract 
This paper deals with the determination of the total material demand of the building object of individual building 
structures. The aim of this paper is to determine the individual components of the calculation formula (materials, 
wages, machines, tariffs, levies, production overheads, administrative overheads and profit) of the construction 
object, to express the percentage share of the material demand and the percentage share of the price of individual 
building structures against the total sum of the selected base. 

Keywords 
Building material, calculation toll, building construction  

1 ÚVOD  

Článek navazuje na problematiku stanovení materiálové náročnosti. V současné době byla stanovena pouze 
materiálová náročnost stavebních konstrukcí, byla provedena separace jednotlivých stavebních dílů na funkční 
díly a stanovení celkových nákladů těchto funkčních dílů. Článek popisuje, jak stanovit procentuální vyjádření 
jednotlivých stavebních konstrukcí, a jaký dopad na celkovou cenu má materiál, který je nedílnou součástí každé 
stavby a zpravidla by měl tvořit více než polovinu z celkové ceny stavebního díla. Článek však neřeší pouze 
materiálovou náročnost, ale i další složky kalkulačního vzorce, tzn. další náklady, které jsou spojeny při realizaci 
stavebního díla. 

V současné době je pro oceňování stavební produkce možné využít softwarové nástroje, které jsou 
poskytovány soukromými subjekty [1]. Podrobné srovnání cenových výstupů v České republice je patrné v práci 
[2]. 

Využít lze také oceňovacích podkladů, které jsou součástí legislativních předpisů jednotlivých zemí[3]. 
Podklady mohou být jak v tištěné formě (katalogy, ceníky), tak v elektronické formě (databáze). Obecně 
rozlišujeme podklady (sborníky, katalogy, databáze), které obsahují tyto podrobnosti:  

• jednotkové ceny – tzn. směrné ceny, orientační ceny (například cena za 1 m3 zdiva cihelného 
nosného), 

• cenové ukazatele na měrnou jednotku funkčního prvku – agregované jednotkové ceny (například 
cena za 1 m3 výkopů, 1 m2 stěn atd.), 

• nákladové nebo cenové ukazatele vztažené k měrné nebo účelové jednotce objektu (m3 obestavěné 
prostoru, m2 užitné plochy aj.) [4]. 
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Abstrakt 
Tento článek se zabývá stanovením celkové materiálové náročnosti stavebního objektu jednotlivých stavebních 
konstrukcí. Cílem tohoto článku je stanovit jednotlivé složky kalkulačního vzorce (materiál, mzdy, stroje, tarify, 
odvody, režie výrobní, režie správní a zisk) stavebního objektu, vyjádřit procentuální podíl materiálové 
náročnosti a procentuální podíl ceny jednotlivých stavebních konstrukcí vůči celkovému součtu zvolené 
základny. 

Klíčová slova 
Stavební materiál, kalkulační vzorec, stavební konstrukce 

Abstract 
This paper deals with the determination of the total material demand of the building object of individual building 
structures. The aim of this paper is to determine the individual components of the calculation formula (materials, 
wages, machines, tariffs, levies, production overheads, administrative overheads and profit) of the construction 
object, to express the percentage share of the material demand and the percentage share of the price of individual 
building structures against the total sum of the selected base. 

Keywords 
Building material, calculation toll, building construction  

1 ÚVOD  

Článek navazuje na problematiku stanovení materiálové náročnosti. V současné době byla stanovena pouze 
materiálová náročnost stavebních konstrukcí, byla provedena separace jednotlivých stavebních dílů na funkční 
díly a stanovení celkových nákladů těchto funkčních dílů. Článek popisuje, jak stanovit procentuální vyjádření 
jednotlivých stavebních konstrukcí, a jaký dopad na celkovou cenu má materiál, který je nedílnou součástí každé 
stavby a zpravidla by měl tvořit více než polovinu z celkové ceny stavebního díla. Článek však neřeší pouze 
materiálovou náročnost, ale i další složky kalkulačního vzorce, tzn. další náklady, které jsou spojeny při realizaci 
stavebního díla. 

V současné době je pro oceňování stavební produkce možné využít softwarové nástroje, které jsou 
poskytovány soukromými subjekty [1]. Podrobné srovnání cenových výstupů v České republice je patrné v práci 
[2]. 

Využít lze také oceňovacích podkladů, které jsou součástí legislativních předpisů jednotlivých zemí[3]. 
Podklady mohou být jak v tištěné formě (katalogy, ceníky), tak v elektronické formě (databáze). Obecně 
rozlišujeme podklady (sborníky, katalogy, databáze), které obsahují tyto podrobnosti:  

• jednotkové ceny – tzn. směrné ceny, orientační ceny (například cena za 1 m3 zdiva cihelného 
nosného), 

• cenové ukazatele na měrnou jednotku funkčního prvku – agregované jednotkové ceny (například 
cena za 1 m3 výkopů, 1 m2 stěn atd.), 

• nákladové nebo cenové ukazatele vztažené k měrné nebo účelové jednotce objektu (m3 obestavěné 
prostoru, m2 užitné plochy aj.) [4]. 

   
 

 
 

Důležitým indikátorem pro oceňování staveb je sledování nákladů životního cyklu (Life cycle costs, LCC). 
Tyto náklady zahrnují veškeré náklady, které vzniknou během předinvestiční fáze (návrhy a stavební projekt), 
investiční fáze (výstavba) a provozní a demoliční fáze [5]. Podle aplikovaných Evropských standardů náklady 
provozní fáze zahrnují náklady spojené s provozem, údržbou a opravami [6]. Modelováním nákladů životního 
cyklu podle různých kalkulačních postupů se zabývá například Kishk [7]. 

Pro problematiku opotřebování stavby jsou stěžejní náklady spojené s užíváním. Tedy reinvestice vyvolané 
stárnutím konstrukcí. Náklady v průběhu provozní fáze mohou činit až 70 % [8] z celkových nákladů životního 
cyklu stavby. Základními modely nákladů životního cyklu se zabývají Bromilow a Pawsey [9] nebo Sobanjo 
[10], nicméně jejich modely využívají výpočtové vstupy nákladů. 

Provozem stavby se podle [11] rozumí řízené funkční využití při působení rozhodujících vlivů, jako zatížení, 
prostředí, vynucená přetvoření. Reakcí stavby na tyto vlivy jsou degradační procesy funkčních dílů, které mají za 
následek postupné snižování celkových funkčních vlastností stavby jako celku v rámci intenzity dílčích 
degradačních procesů. Současně je nutné uvažovat vzájemné vazby jednotlivých funkčních dílů v soustavě 
stavby a jejich časové návaznosti. 

Opotřebení stavby je pojem vyjadřující skutečnost, že stavba stárnutím a používáním postupně degraduje. Ke 
zjištění skutečné životnosti jsou nutné různé analýzy opotřebení v závislosti na charakteru údržby. Opotřebení 
a životnost stavebních objektů se dá charakterizovat kontinuálním procesem. Opotřebení (znehodnocení) stavby 
zobrazuje dle [12] pokles kvality a ceny nemovitosti vlivem používání, změnami v materiálu a atmosférickými 
vlivy. Vyjadřuje přesný technický stav konstrukce v daném okamžiku. Opotřebení se udává obvykle v % 
z hodnoty nové stavby [12]. 

Pro stanovení materiálové náročnosti a dalších nákladů jednotlivých stavebních konstrukcí musela být 
provedena separace nákladů. Pro separaci nákladů na materiály je třeba znát strukturu cen ve stavebnictví, 
kalkulace nákladů a kalkulační vzorce. Dále individuální a výrobní kalkulace nákladů. Neméně důležité jsou 
podklady pro oceňování staveb, třídící systémy, cenové soustavy včetně struktur funkčních a stavebních dílů. 

Členění stavebních konstrukcí je prováděno pomocí: 

• funkčních dílů (ČSÚ, legislativa ČR), 
• stavebních dílů (privátní oceňovací podklady a SW). 

Dále musela být provedena komparace těchto členění, aby bylo možné stanovit náklady na jednotlivé stavební 
konstrukce [13]. 

Funkční díly  

Pro stavební dílo je velmi důležité vytvoření správného členění stavebních konstrukcí. V současné době je 
v softwarových programech používané třídění objektů na stavební díly, toto členění je však pro účel definování 
budoucí stavby a její ocenění nevyhovující. Jedním z důvodů je fakt, že stavební díly a jejich obsah jsou spíše 
srozumitelné rozpočtáři než investorovi, druhým to, že korespondují s obsahem a hodnotou stavebních prací, ne 
však stavebních konstrukcí [14]. 

Tab. 1 Struktura funkčních dílů [14].  

NÁZEV FUNKČNÍHO DÍLU  STAVEBNÍ DÍLY 
01 - ZÁKLADY 

0110 Základy včetně výkopů 

0120 Hydroizolace spodní stavby 
02 - SVISLÉ KONSTRUKCE   

0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 
0220 Příčky a dělící stěny 
0230 Komíny 

03 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE   
0310 Stropní konstrukce 
0320 Balkóny 
0340 Schodiště 

04 - STŘECHA   
0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace 
0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 
0430 Krytina střechy 
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0430 Odvodnění střechy 
05 - POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN   

0510 Povrchy vnitřních stěn – omítky, malby 
0520 Povrchy vnitřních stěn – obklady, izolace 
0530 Povrchy vnějších stěn – omítky, zateplení fasády 
0540 Povrchy vnějších stěn – obklady 
0550 Obvodový plášť 
0560 Podhledy montované 

06 - VÝPLNĚ OTVORŮ   
0610 Dveře vnitřní 
0620 Dveře vnější 
0630 Vrata 
0640 Okna, balkónové dveře 

07 - PODLAHY   
0710 Podlahy 

08 - INSTALACE   
0811 Vodovod 
0812 Kanalizace vnitřní 
0813 Zařizovací předměty 
0821 Rozvody ÚT 
0822 Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace 
0830 Klimatizace, vzduchotechnika 
0840 Instalace plynu 
0851 Elektroinstalace 
0852 Hromosvod 
0861 Slaboproudé rozvody 
0862 Požární zabezpečení = EPS 
0863 Zabezpečovací zařízení 
0864 Inteligentní řídící systémy 
0870 Výtahy, plošiny 

09 - OSTATNÍ   
0910 Brány a závory 
0920 Mříže, bezpečnostní rolety 
0930 Okapové chodníky, předložené schody 
0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 
0950 Krytý bazén 
0960 Zimní zahrada 

10 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY   
1010 Oplocení 
1020 Chodníky a zpevněné plochy 
1030 Komunikace 
1040 Terasy na terénu 
1050 Zelené plochy 
1060 Doplňkové stavby 
1070 Venkovní osvětlení 
1080 Brány a závory 
1090 Přípojky, šachtice 

11 - KOMPLETACE   
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1110 Demolice, bourání, poplatky za skládku, odvoz 
20 - OSTATNÍ NÁKLADY   

2010 Průzkumné práce 
2020 Projektové práce 
2030 Inženýrská činnost 
2040 Zařízení staveniště 

Stavební díly 

Jak již bylo zmíněno výše, stavební díly jsou v současné době používané pro třídění objektů, které se nejčastěji 
používají v softwarových programech. Obsah stavebních dílů je však srozumitelný spíše rozpočtáři než 
investorovi, jelikož stavební díly jsou tříděny podle stavebních prací a nejsou tříděny podle stavebních 
konstrukcí [14]. 
 

Tab. 2 Třídník stavebních konstrukcí a prací TSKP [15]. 

Třídník stavebních konstrukcí a prací 
0 Vedlejší rozpočtové náklady 
1 Zemní práce 
2 Zakládaní, zpevňování hornin 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace pozemní 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
7 Konstrukce a práce PSV 
8 Vedení dálková a přípojná 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

 

Kalkulační vzorec 

Stanovení materiálové náročnosti a ostatních složek bylo vyjádřeno podle kalkulačního vzorce pro výpočet 
jednotkové ceny. Kalkulační vzorec je tvořen jednotlivými náklady. 

Tab. 3 Výpočet jednotkové ceny podle kalkulačního vzorce. 

JEDNOTKOVÁ CENA 
(JC) 

PŘÍMÉ NÁKLADY 
(PN) 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY 
(NN) 

HMOTY 
(H) 

MZDY 
(M) 

STROJE 
(S) OSTATNÍ (O) 

REŽIE 
VÝROBNÍ 

(RV) 

REŽIE 
SPRÁVNÍ 

(RS) 

ZISK 
(Z) 

náklady na 
přímý 

materiál  

náklady na 
přímé 
mzdy 

náklady na 
provoz 

stavebních 
strojů a 
zařízení  

ostatní přímé 
náklady, např. 

nájmy 

náklady 
spojené s 
výrobou 

rozpočítané 
procentní 
sazbou do 

každé položky 

náklady režijní 
spojené se 

správou firmy 
rozpočítané 
procentní 

přirážkou do 
každé položky 

zisk 

 



620

JUNIORSTAV 2023 5. Structural Economics and Management   
 

 
 

2 METODOLOGIE 

Postup pro stanovení materiálové náročnosti a dalších nákladů byl zvolen následovně: 
1. vytvoření položkového rozpočtu na stavební objekt, 
2. provedení kalkulace vytvořeného stavebního objektu, 
3. komparace kalkulačních nákladů ze stavebních dílů (software) na funkční díly, 
4. stanovení materiálové náročnosti a ostatních složek kalkulačního vzorce řešených stavebních konstrukcí dle 
funkčních dílů, 
5. stanovení procentuálního podílu ceny stavebních konstrukcí. 

Položkový rozpočet byl zpracován v softwarovém programu od společnosti ÚRS, následně byla provedena 
kalkulace vytvořeného položkového rozpočtu, kde byly stanoveny základny pro výpočet režií a zisku. 

Pro stanovení materiálové náročnosti a ostatních složek byla zvolená následující základna podle funkčních 
dílů: 

Celková cena stavební části stavebního objektu = 01+02+03+04+05+07+11+OST 

V rámci celkové ceny jsou zanedbány náklady na funkční díly 06, 08, 09, 10, 20 a část funkčního dílu z 04 
(0420 - Střešní okna, světlíky a průlezy). 

Funkční díl 06 je zanedbán z toho důvodu, že vybraný standard konstrukce může výrazně ovlivňovat 
celkovou cenu, při porovnání ceny za plastové balkónové okno s izolačním trojsklem oproti dřevo hliníkovému 
HS portálu může být cena až čtyřnásobná, což by výrazně ovlivňovalo veškeré výsledky. Proto jsem se rozhodl 
tento funkční díl vyjmout ze zvolené základny. Funkční díl 08 nespadá do stavební části, jedná o jednotlivé 
profese, které budou řešeny případně v dalším části výzkumu. Funkční díly 09 a 10 nespadají do stavební části, 
a proto tyto funkční díly byly zanedbány, u většiny projektů tyto náklady nejsou ani podrobněji specifikovány. 
Poslední funkční díl 20 jsou VRN, tyto náklady se většinou vyjadřují nějakým procentuálním zastoupením 
z celkové ceny díla a nebylo by tak možné u nich zvolit materiálovou náročnost ani ostatní náklady. 
 
Pro výpočet režií a zisku byla zvolena následující základna: 

• Výrobní režie: 30 % z Mzdy, Stroje, OPN, Odvody 
• Správní režie: 17 % z Mzdy, Stroje, OPN, Odvody 
• Zisk: 14 % z Mzdy, Stroje, OPN, Odvody, RV, RS 

Po vytvoření kalkulace byla provedena komparace ze stavebních dílů na funkční díly. Po provedení komparace 
na funkční díly byly získány data pro stanovení materiálové náročnosti a dalších nákladů stavebního objektu. 

3 VÝSLEDKY 

Na základě položkových rozpočtů byly stanoveny náklady na materiálovou náročnost (Tab. 2), mzdy (Tab. 3) 
a stroje (Tab. 4). Ostatní složky z kalkulačního vzorce nebyly řešeny. 

Tarify tvoří necelé 0,5 % z celkových nákladů, tudíž jejíchž podíl je zanedbatelný. Odvody jsou určeny na 
základě mzdy (33,8 % ze mzdy). Režie výrobní, režie správní a zisk jsou stanovány volitelně ze zvolené 
základny, tudíž jejich vyjádření může být naprosto odlišné, záleží na vnitropodnikovém nastavení dané 
společnosti. 

 

Tab. 4 Podíl nákladů na materiál k celkovým nákladům zvolené základny (Zdroj: vlastní). 

Funkční díl Celkové 
náklady 

Z toho materiál 
(podíl) 

Nejvyšší podíl 
materiál 

Nejnižší podíl 
materiál 

Mezní 
odchylka 

(%) 
01 100,00 72,22 75,10 69,62 5,48 
02 100,00 84,30 87,44 82,17 5,27 
03 100,00 75,91 84,18 71,44 12,74 
04 100,00 69,52 75,82 62,40 13,42 
05 100,00 47,85 56,01 43,39 12,63 
07 100,00 71,00 75,52 66,65 8,87 
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celkovou cenu, při porovnání ceny za plastové balkónové okno s izolačním trojsklem oproti dřevo hliníkovému 
HS portálu může být cena až čtyřnásobná, což by výrazně ovlivňovalo veškeré výsledky. Proto jsem se rozhodl 
tento funkční díl vyjmout ze zvolené základny. Funkční díl 08 nespadá do stavební části, jedná o jednotlivé 
profese, které budou řešeny případně v dalším části výzkumu. Funkční díly 09 a 10 nespadají do stavební části, 
a proto tyto funkční díly byly zanedbány, u většiny projektů tyto náklady nejsou ani podrobněji specifikovány. 
Poslední funkční díl 20 jsou VRN, tyto náklady se většinou vyjadřují nějakým procentuálním zastoupením 
z celkové ceny díla a nebylo by tak možné u nich zvolit materiálovou náročnost ani ostatní náklady. 
 
Pro výpočet režií a zisku byla zvolena následující základna: 

• Výrobní režie: 30 % z Mzdy, Stroje, OPN, Odvody 
• Správní režie: 17 % z Mzdy, Stroje, OPN, Odvody 
• Zisk: 14 % z Mzdy, Stroje, OPN, Odvody, RV, RS 

Po vytvoření kalkulace byla provedena komparace ze stavebních dílů na funkční díly. Po provedení komparace 
na funkční díly byly získány data pro stanovení materiálové náročnosti a dalších nákladů stavebního objektu. 

3 VÝSLEDKY 

Na základě položkových rozpočtů byly stanoveny náklady na materiálovou náročnost (Tab. 2), mzdy (Tab. 3) 
a stroje (Tab. 4). Ostatní složky z kalkulačního vzorce nebyly řešeny. 

Tarify tvoří necelé 0,5 % z celkových nákladů, tudíž jejíchž podíl je zanedbatelný. Odvody jsou určeny na 
základě mzdy (33,8 % ze mzdy). Režie výrobní, režie správní a zisk jsou stanovány volitelně ze zvolené 
základny, tudíž jejich vyjádření může být naprosto odlišné, záleží na vnitropodnikovém nastavení dané 
společnosti. 

 

Tab. 4 Podíl nákladů na materiál k celkovým nákladům zvolené základny (Zdroj: vlastní). 

Funkční díl Celkové 
náklady 

Z toho materiál 
(podíl) 

Nejvyšší podíl 
materiál 

Nejnižší podíl 
materiál 

Mezní 
odchylka 

(%) 
01 100,00 72,22 75,10 69,62 5,48 
02 100,00 84,30 87,44 82,17 5,27 
03 100,00 75,91 84,18 71,44 12,74 
04 100,00 69,52 75,82 62,40 13,42 
05 100,00 47,85 56,01 43,39 12,63 
07 100,00 71,00 75,52 66,65 8,87 

   
 

 
 

11 100,00 56,01 62,22 46,67 15,55 
XX 100,00 21,92 32,91 4,64 28,28 

 
Z výsledků (Tab. 4) můžeme vidět, že nejvýznamnější zastoupení materiálu tvoří funkční díly 02 a 03, kdy podíl 
materiálu je přes 75 %. Největší odchylka vzniká u oddílu pojmenovaného XX, který zaujímá ostatní náklady 
spojené náklady se stavbou (např. odvětrání radonu, isonosníky, vyčištění budovy, lešení, přesuny hmot, …). 
Tyto náklady jsou u každého stavebního objektu velmi různorodé, avšak jejich zastoupení je minimální a nemají 
na celkovou cenu stavebního díla nikterak zásadní vliv. 

 

Tab. 5 Podíl nákladů na mzdy k celkovým nákladům zvolené základny (Zdroj: vlastní). 

Funkční díl Celkové 
náklady 

Z toho mzdy 
(podíl) 

Nejvyšší podíl 
mzdy 

Nejnižší podíl 
mzdy 

Mezní 
odchylka 

(%) 
01 100,00 8,78 9,14 8,42 0,73 
02 100,00 6,40 6,83 5,99 0,83 
03 100,00 8,49 9,06 7,40 1,66 
04 100,00 11,67 13,23 10,22 3,01 
05 100,00 20,77 20,95 20,61 0,34 
07 100,00 11,23 11,72 10,47 1,26 
11 100,00 1,88 1,99 1,77 0,22 
XX 100,00 22,94 31,55 16,48 15,08 

  
Z výsledků (Tab. 5) můžeme vidět, že nejvýznamnější zastoupení na mzdy tvoří funkční díly 05 a XX, kdy podíl 
mzdy je přes 20 %. Největší odchylka vzniká znovu u oddílu pojmenovaného XX, který zaujímá ostatní náklady 
spojené náklady se stavbou (např. odvětrání radonu, isonosníky, vyčištění budovy, lešení, přesuny hmot, …). 
Tyto náklady jsou u každého stavebního objektu velmi různorodé, avšak jejich zastoupení je minimální a nemají 
na celkovou cenu stavebního díla nikterak zásadní vliv. 

Tab. 6 Podíl nákladů na stroje k celkovým nákladům zvolené základny (Zdroj: vlastní). 

Funkční díl Celkové 
náklady 

Z toho 
stroje 
(podíl) 

Nejvyšší podíl stroje Nejnižší podíl stroje Mezní 
odchylka 

(%) 
01 100,00 4,29 4,53 4,16 0,36 
02 100,00 0,03 0,04 0,01 0,03 
03 100,00 1,25 1,91 0,19 1,72 
04 100,00 0,16 0,37 0,01 0,36 
05 100,00 0,11 0,14 0,07 0,07 
07 100,00 0,26 0,37 0,10 0,27 
11 100,00 25,65 31,48 21,70 9,78 
XX 100,00 10,83 19,95 9,93 10,02 

 
Z výsledků (Tab. 6) můžeme vidět, že nejvýznamnější zastoupení na stroje tvoří funkční díly 11 a XX, kdy podíl 
nákladů na stroje je u funkčního dílu 11 přes 25 % a u oddílu XX je to přes 10 %. Největší odchylka vzniká 
znovu u oddílu pojmenovaného XX, který zaujímá ostatní náklady spojené náklady se stavbou (např. odvětrání 
radonu, isonosníky, vyčištění budovy, lešení, přesuny hmot, …). Tyto náklady jsou u každého stavebního 
objektu velmi různorodé, avšak jejich zastoupení je minimální a nemají na celkovou cenu stavebního díla 
nikterak zásadní vliv. 

 

Tab. 7 Podíl nákladů k celkovým nákladům zvolené základny (Zdroj: vlastní). 

  Celkové 
náklady 

Z toho 
(podíl) Nejvyšší podíl Nejnižší podíl Mezní 

odchylka 
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(%) 
Materiál 100,00 63,05 67,73 60,52 7,21 

Mzdy 100,00 11,72 12,26 11,02 1,24 
Odvody 100,00 3,96 4,14 4,02 0,13 
Stroje 100,00 2,05 2,42 1,43 0,99 
Tarify 100,00 0,16 0,31 0,07 0,24 

Nekalkulované 100,00 3,98 5,29 1,56 3,73 
Režie 100,00 10,51 13,08 6,44 6,64 
Zisk 100,00 4,56 5,43 3,34 2,09 

 
Z výsledků (Tab. 7) můžeme vidět, že nejvýznamnější zastoupení tvoří materiál, který představuje více než 60 % 
z celkových nákladů. Mzdy společně s odvody tvoří cca 15 % nákladů z celkových nákladů. Režie výrobní 
a správní tvoří cca 10 % a zisk tvoří 5 % z celkových nákladů. Podíl nákladů na režie a zisk je však dán námi 
zvolenou základnou pro výpočet režií a zisku. Ostatní náklady zaujímá cca 10 %, tyto náklady jsou tvořeny 
náklady na stroje, tarify a nekalkulované náklady. 
 

Tab. 8 Podíl ceny vybraných funkčních dílů k celkovým nákladům zvolené základny (Zdroj: vlastní). 

Funkční díl Podíl 
ceny Nejvyšší podíl Nejnižší podíl Mezní odchylka 

(%) 
01 14,05 17,12 12,16 4,96 
02 18,53 20,47 16,53 3,94 
03 9,72 12,29 8,07 4,22 
04 13,43 18,28 9,66 8,62 
05 19,86 21,18 17,88 3,30 
07 11,54 12,67 10,90 1,77 
11 2,17 2,65 1,76 0,89 
XX 6,72 9,74 4,99 4,76 

NEKALKULOVANÉ 3,98 5,29 1,56 3,73 
  
Z výsledků (Tab. 8) můžeme vidět, že nejvýznamnější zastoupení podílu ceny tvoří funkční díly 02 a 05, tyto 
díly dosahují téměř 20 % z celkových nákladů. Dalšími významnými díly z pohledu nákladů jsou funkční díly 
01, 03, 04 a 07, které se pohybují v rozmezí 10–15 %. 

4 DISKUZE 

Ze získaných výsledků vyplývá, že materiálová náročnost výstavby stavebního objektu tvoří více než 60 %, 
jedná se tedy o nejvýznamnější část nákladů. Dalšími významnými náklady jsou mzdy společně s odvody, které 
představují cca 15 % z celkových nákladů. Režie správní, režie výrobní a zisk představují cca 15 % z celkových 
nákladů při zvolené základně. Nejvýznamnější zastoupení u materiálů tvoří funkční díl 02 (Svislé konstrukce), 
u mzdy společně s odvody je to funkční díl 05 (Vnitřní a venkovní úpravy povrchů) a u strojů je to funkční díl 11 
(Odvoz zeminy). Podíl ceny vůči celkovým nákladům je nejvýznamnější u funkčního dílu 02 (Svislé konstrukce) 
a 05 (Vnitřní a venkovní úpravy povrchů). Avšak podíl těchto konstrukcí musíme brát s opatrností, jelikož 
v celkové ceně stavebního díla nejsou započítány veškeré náklady (např. funkční díl 06 a 08), které jistě budou 
v celkové ceně stavební díla zaujímat nemalý podíl. 

V porovnání s již publikovanými výsledky, kdy byl publikován prozatím pouze podíl materiálů k celkovým 
nákladům nejsou nové výsledky nikterak překvapující, většina funkčních dílů vychází velmi obdobně při 
odchylce do 5 %, největší rozdíl oproti publikovaným výsledků nastal v u funkčního dílu 01, 03 a 07. 
U funkčního dílu 01 to způsobeno tím, že se náklady ze zemních prací rozdělily do více funkčních dílů 01 a 11. 
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(%) 
Materiál 100,00 63,05 67,73 60,52 7,21 

Mzdy 100,00 11,72 12,26 11,02 1,24 
Odvody 100,00 3,96 4,14 4,02 0,13 
Stroje 100,00 2,05 2,42 1,43 0,99 
Tarify 100,00 0,16 0,31 0,07 0,24 

Nekalkulované 100,00 3,98 5,29 1,56 3,73 
Režie 100,00 10,51 13,08 6,44 6,64 
Zisk 100,00 4,56 5,43 3,34 2,09 

 
Z výsledků (Tab. 7) můžeme vidět, že nejvýznamnější zastoupení tvoří materiál, který představuje více než 60 % 
z celkových nákladů. Mzdy společně s odvody tvoří cca 15 % nákladů z celkových nákladů. Režie výrobní 
a správní tvoří cca 10 % a zisk tvoří 5 % z celkových nákladů. Podíl nákladů na režie a zisk je však dán námi 
zvolenou základnou pro výpočet režií a zisku. Ostatní náklady zaujímá cca 10 %, tyto náklady jsou tvořeny 
náklady na stroje, tarify a nekalkulované náklady. 
 

Tab. 8 Podíl ceny vybraných funkčních dílů k celkovým nákladům zvolené základny (Zdroj: vlastní). 

Funkční díl Podíl 
ceny Nejvyšší podíl Nejnižší podíl Mezní odchylka 

(%) 
01 14,05 17,12 12,16 4,96 
02 18,53 20,47 16,53 3,94 
03 9,72 12,29 8,07 4,22 
04 13,43 18,28 9,66 8,62 
05 19,86 21,18 17,88 3,30 
07 11,54 12,67 10,90 1,77 
11 2,17 2,65 1,76 0,89 
XX 6,72 9,74 4,99 4,76 

NEKALKULOVANÉ 3,98 5,29 1,56 3,73 
  
Z výsledků (Tab. 8) můžeme vidět, že nejvýznamnější zastoupení podílu ceny tvoří funkční díly 02 a 05, tyto 
díly dosahují téměř 20 % z celkových nákladů. Dalšími významnými díly z pohledu nákladů jsou funkční díly 
01, 03, 04 a 07, které se pohybují v rozmezí 10–15 %. 

4 DISKUZE 

Ze získaných výsledků vyplývá, že materiálová náročnost výstavby stavebního objektu tvoří více než 60 %, 
jedná se tedy o nejvýznamnější část nákladů. Dalšími významnými náklady jsou mzdy společně s odvody, které 
představují cca 15 % z celkových nákladů. Režie správní, režie výrobní a zisk představují cca 15 % z celkových 
nákladů při zvolené základně. Nejvýznamnější zastoupení u materiálů tvoří funkční díl 02 (Svislé konstrukce), 
u mzdy společně s odvody je to funkční díl 05 (Vnitřní a venkovní úpravy povrchů) a u strojů je to funkční díl 11 
(Odvoz zeminy). Podíl ceny vůči celkovým nákladům je nejvýznamnější u funkčního dílu 02 (Svislé konstrukce) 
a 05 (Vnitřní a venkovní úpravy povrchů). Avšak podíl těchto konstrukcí musíme brát s opatrností, jelikož 
v celkové ceně stavebního díla nejsou započítány veškeré náklady (např. funkční díl 06 a 08), které jistě budou 
v celkové ceně stavební díla zaujímat nemalý podíl. 

V porovnání s již publikovanými výsledky, kdy byl publikován prozatím pouze podíl materiálů k celkovým 
nákladům nejsou nové výsledky nikterak překvapující, většina funkčních dílů vychází velmi obdobně při 
odchylce do 5 %, největší rozdíl oproti publikovaným výsledků nastal v u funkčního dílu 01, 03 a 07. 
U funkčního dílu 01 to způsobeno tím, že se náklady ze zemních prací rozdělily do více funkčních dílů 01 a 11. 

   
 

 
 

5 ZÁVĚR 

Aktuální výsledky nám potvrdily naše hypotézy, že materiálová náročnost se pohybuje okolo 60 %, v rozmezí od 
50–85 %, při zanedbání ostatních nákladů (XX). Studie nám ukázala, jaké procentuální zastoupení tvoří ostatní 
náklady a jaký je podíl stavebních konstrukcí podle funkční dílů vůči celkovým nákladům. Avšak stále se jedná 
pouze o malý vzorek dat na výsledné závěry. Výzkumný vzorek byl proveden na 10 stavebních objektech. 
Uvedená studie byla omezena pouze na rodinné domy. U jiných typů staveb (bytové domy, polyfunkční domy) 
může být materiálová náročnost rozdílná. V dalších publikacích bude rozšířena databáze vzorků a mělo by dojít 
k přehlednějšímu členění například na základě:  

• typy rodinných domů (bungalov, patrové domy), 
• energetická náročnost. 

Výsledky studie slouží jako dobrý základ pro pokračování výzkumu dané problematiky. 

Poděkování 

Tento článek byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu VUT v Brně č. FAST-J-22-8020 (Analýza 
nákladů stavebních objektů z hlediska životnosti a opotřebení). 
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Abstrakt 
Článek se zabývá problematikou cen vodného a stočného České republiky. Výzkum je přímo zaměřen 
na analýzu vývoje průměrných cen vodného a stočného České republiky v letech 1994–2026. Výzkum je založen 
na sběru dat. Data pro tento výzkum byla získána z Českého statistického úřadu (1994–2021). Cílem článku je 
pomocí získaných dat predikovat vývoj průměrných cen vodného a stočného České republiky v letech  
2022–2026 pomocí zvolené matematické metody. Nejvhodnější metodou pro tento výzkum je technika 
lineárního trendu. Tato metoda byla pro relevantnost a vhodnost předem ověřena v předchozím výzkumu. 
Výpočtem bylo zjištěno, že v roce 2026 by měla být průměrná cena vodného a stočného České republiky 
92,77 Kč/m³ bez DPH, tedy o 12,61 % více, než v roce 2021 (82,38 Kč/m³). Je však potřeba říci, že zvolená 
metoda nijak nezohledňuje žádné externí makroekonomické vlivy. Nebere tedy v potaz ani enormní nárůst 
inflace od února roku 2022, kdy začalo rapidní zdražování cen vyvolané válkou na Ukrajině. S navýšením 
inflační míry je uvažováno jen ke konci výpočtu, kde je zobrazen vliv inflace na cenu vodného a stočného. 

Klíčová slova 
Česká republika, vodné a stočné, predikce cen, lineární trend, inflace 

Abstract 
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1 ÚVOD 

Dnes již každý vnímá problematiku spojenou s nedostatkem vody. Tento fakt má za příčinu spoustu faktorů. 
Nejen globální oteplování však v České republice přispívá ke ztrátám podzemních vod. Před 30 lety ještě nikdo 
nepřemýšlel nad tím, zda je na Zemi dostatek vody, jestli s ní je nakládáno hospodárně, zda bude dostatek vody 
i pro budoucí generace lidstva. V současnosti snad každý vnímá situaci a změny v přírodě, které nastávají. Je 
potřeba si tedy klást otázky, jak s vodou hospodárně nakládat, jak vodu chránit a neznečišťovat, nebo co 
pro ochranu vodních zdrojů lze dělat. 
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Dnes již každý vnímá problematiku spojenou s nedostatkem vody. Tento fakt má za příčinu spoustu faktorů. 
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potřeba si tedy klást otázky, jak s vodou hospodárně nakládat, jak vodu chránit a neznečišťovat, nebo co 
pro ochranu vodních zdrojů lze dělat. 

   
 

 
 

Je zřejmé, že když je na trhu nějakého zboží nebo služby nedostatek, odráží se to v navyšování cen tohoto 
zboží nebo služby. Cenou vody konkrétně v České republice však nehýbe pouze fakt, že jí vlivem globálního 
oteplování ubývá. Pitná voda a voda odvedená kanalizací je totiž zařazena do seznamu zboží s regulovanými 
cenami, který každý rok vydává podle zákona o cenách Ministerstvo financí ČR a je dostupný v Cenovém 
věstníku. Do ceny vodného a stočného lze tedy zakalkulovat ekonomicky oprávněné náklady na pořízení, 
zpracování a oběh zboží, které je doloženo z účetnictví, dále pak daň z přidané hodnoty, přiměřený zisk  
(10–20 %), případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, není-li stanoveno jinak. Zjednodušeně lze 
říci, že cena vody se skládá z vodného, tedy z veškerých nákladů, které jsou spojené s výrobou a distribucí pitné 
vody, a ze stočného, které zahrnuje náklady na odvod a čištění odpadních vod. Tímto způsobem cenové regulace 
jsou nastavena základní pravidla pro stanovení ceny, část zodpovědnosti je však ponechána pro jednotlivé 
vlastníky vodovodů a kanalizací (VaK). V České republice je provozování vodovodů a kanalizací veřejnou 
službou, která je tedy dodávána občanům daného státu, a protože se jedná o veřejnou službu, občané by měli být 
schopni za ni platit, cena by tedy měla být akceptovatelná pro všechny obyvatele [1], [2], [3], [4]. 

Neustálým ekonomickým růstem, tlakem obyvatel a současnými i budoucími změnami klimatu je stále 
zřetelnější, že je vodu nutno považovat za vzácný a cenný zdroj, kterým by se nemělo plýtvat. Efektivní 
využívání vodního zdroje vyžaduje internalizaci všech nákladů do ceny vody, včetně nákladů na životní 
prostředí a zdroje [5]. Snižováním spotřeby vody a snižováním ztrát vody ve vodovodním systému se v roce 
2017 zabývali Tabesh Massoud a Beigi Soheila [6]. V Německu byl zaměřen výzkum na téměř 3 000 oblastí v 
období 2007–2013 s otázkou, jak poptávka domácností po vodě reaguje na rostoucí a klesající ceny. Analýza 
rozlišuje zejména období růstu a poklesu cen vodného a stočného. Výzkum ukázal, že poptávka po vodě reaguje 
na rostoucí a klesající ceny asymetricky. Při poklesu cen se krátkodobá cenová elasticita statisticky neliší od 
nuly a dlouhodobá cenová elasticita se odhaduje na přibližně 12 %. Další výsledky ukazují, že použití 
průměrných cen namísto mezních cen vede k podstatnému nadhodnocení cenové elasticity [7]. 

Výzkum technické efektivnosti japonských vodovodů a kanalizací s využitím regresní analýzy naznačil 
pozitivní vztah mezi efektivností vodárenských služeb a cenami kanalizačních služeb, ale žádný vztah 
mezi efektivností kanalizačních služeb a cenami vodárenských služeb [8]. Také byl zkoumán vztah 
mezi znečištěnou vodou a ekonomickým růstem. Závěrem výzkumu bylo zjištění, že by bylo potřeba se zaměřit 
na podporu investic do vhodných technologií, zejména do kanalizačních systémů [9]. 

Po celém světě platí různá pravidla pro stanovování ceny vody. Vzhledem k tomu, že voda je v Indii státní 
záležitostí, jsou v jednotlivých státech patrné obrovské rozdíly v cenách vody pro zavlažování. Proto byl 
zkoumán způsob, jak dosáhnout udržitelného hospodaření s vodními zdroji na území Indie [10]. 

Nedostatek a degradace vodních zdrojů je jedním z hlavních problémů životního prostředí v Evropě, který 
je řešen rámcovou směrnicí o vodě, směrnicí o městských odpadních vodách a směrnicí o dusičnanech. Proto byl 
proveden výzkum, ve kterém byly zkoumány nástroje vodní politiky, které by mohly být vhodnější pro dosažení 
cílů rámcové směrnice o vodě. V článku je zdůrazněna potřeba kombinovat nástroje, které by se zabývaly 
veřejným statkem, společným zdrojem a soukromými vlastnostmi vody [11]. 

Průměrná cena vodného a stočného v České republice každým rokem narůstá. V horizontu sledovaných 
10 let (2010–2019) průměrná cena vodného a stočného vzrostla o 18,6 Kč/m³ bez DPH. Průměrně cena vodného 
a stočného ČR ve sledovaném období meziročně rostla o 3,28 %. Z pohledu ceny vody byly ve sledovaném 
období nejlevnější Plzeňský kraj a kraj Vysočina, nejdražší byly kraje Ústecký a Liberecký. K nejvyššímu 
meziročnímu navyšování ceny vodného a stočného docházelo ve sledovaném období v kraji Plzeňském. Naopak 
nejnižší meziroční nárůst ceny vodného a stočného byl zaznamenán ve Zlínském kraji [12]. 

Jak již bylo zmíněno výše, pro stanovování ceny vodného a stočného České republiky je třeba si uvědomit, 
jaké složky vstupují do kalkulačního vzorce, kterými složkami lze nějakým způsobem hýbat, a které jsou pevně 
dané. Česká republika má zhruba 10 mil. obyvatel, pro které je potřebné dodávat vodu a provádět 
odkanalizování. Česká republika je rozdělena do 14 krajů, které jsou v rámci výkonnosti a ekonomické 
schopnosti různorodé. Mezi nejvýkonnější kraje samozřejmě patří Hlavní město Praha, které vždy veškeré 
celorepublikové statistiky svými nadstandardními hodnotami ovlivňuje. Otázkou však je, zda existuje vztah mezi 
makroekonomickou výkonností krajů a cenou vody. Byl tedy proveden výzkum, zda kraje s nižší 
makroekonomickou výkonností mají cenu vodného a stočného nižší než kraj s vyšší makroekonomickou 
výkonností. Pro výzkum byly vzaty hodnoty z časové osy, a to sice z let 2007–2020. Výzkum tedy pracoval 
s 1 176 daty v rámci makroekonomických ukazatelů a 196 daty v rámci cen vodného a stočného. 
Makroekonomické ukazatele byly zaměřeny na výkonnost kraje, která byla představena hrubým domácím 
produktem, hrubým domácím produktem přepočteným na 1 obyvatele, čistým disponibilním důchodem 
domácností, čistým disponibilním důchodem domácností přepočteným na 1 obyvatele a průměrnou hrubou 
mzdou. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že vztah mezi cenou vodného a stočného 
a hodnotami makroekonomických ukazatelů dosahovanými kraji České republiky není zřejmý [13]. 

V současné době a za dané situace je velice těžké odhadovat vývoj cen vodného a stočného ČR do budoucna. 
Existují však matematické modely, které mohou předpovědět jejich průběh při vhodně nastavených podmínkách 
výpočtu. Český statistický úřad poskytl za účelem výzkumu data o průměrném vodném a stočném České 



626

JUNIORSTAV 2023 5. Structural Economics and Management   
 

 
 

republiky za roky 1990–2021 v Kč/m³ bez DPH. Poněvadž do roku 1993 byly ceny za vodné a stočné dotovány 
ze státního rozpočtu, pro daný výzkum bude vhodné použití dat až od roku 1994. Tím bude eliminováno možné 
zkreslení výpočtů. Protože za celé sledované období ceny vodného a stočného neustále rostly, lze uvažovat s tím, 
že tomu tak bude i nadále. Pro tuto rostoucí tendenci dat bylo zapotřebí zvolit vhodnou matematickou metodu. 
Ze všech matematických modelů, které lze použít pro predikci dat, byla zvolena jako nejvhodnější, vzhledem 
k povaze dat (rostoucí trend), matematická metoda lineárního trendu. Touto metodou lze predikovat vývoj cen 
vodného a stočného ČR do dalších let, v tomto případě roky 2022–2026. Zda je tato metoda opravdu tou 
nejvhodnější, bylo třeba ověřit na již známých datech. Toto ověření bylo provedeno v předchozím výzkumu, kdy 
byla vzata dostupná data z Českého statistického úřadu v letech 1994–2021. Nejprve byla data rozdělena na 
vstupní data a na data, která byla zvolenou metodologií ověřována. Vstupními daty byly roky 1994–2018, 
pomocí zvolené metody lineárního trendu byl odhadnut vývoj průměrných cen vodného a stočného České 
republiky pro roky 2019–2021. Výsledkem bylo porovnání dat v letech 2019–2021 získaných z Českého 
statistického úřadu a vypočítaných pomocí zvolené metody lineárního trendu a byla posouzena vhodnost použití 
zvolené matematické metody lineárního trendu. Závěrem bylo zjištěno, že ověření zvolené metodologie 
vykazuje kladné výsledky. Lze tedy konstatovat vhodnost použití metody lineárního trendu pro predikci vývoje 
průměrných cen vodného a stočného ČR v tomto výzkumu. 

Článek je zaměřen pouze na část výzkumu, a to na analýzu vývoje průměrných cen vodného a stočného 
České republiky v letech 1994–2026. Výzkum je založen na sběru dat. Data pro tento výzkum byla získána 
z Českého statistického úřadu (1994–2021) [14]. Tato vstupní data byla pro relevantnost ještě kontrolována na 
internetových stránkách Eagri.cz [15]. Cílem článku je pomocí získaných dat predikovat vývoj průměrných cen 
vodného a stočného České republiky v letech 2022–2026 pomocí zvolené matematické metody. Nejvhodnější 
metodou pro tento výzkum je technika lineárního trendu. Zvolená metoda však nijak nezohledňuje žádné externí 
makroekonomické vlivy. Nebere tedy v potaz ani enormní nárůst inflace od února roku 2022, kdy začalo rapidní 
zdražování cen vyvolané válkou na Ukrajině. S navýšením inflační míry je uvažováno jen ke konci výpočtu, 
kde je zobrazen vliv inflace na cenu vodného a stočného České republiky [16]. 

2 METODOLOGIE 

Primárním zdrojem vstupních dat (průměrné ceny vodného a stočného ČR) pro výzkum byl Český statistický 
úřad. Jedná se o ústřední orgán státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Český statistický úřad zabezpečuje získávání 
a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní 
samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve 
vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Tato vstupní data byla pro relevantnost ještě kontrolována na 
internetových stránkách Eagri.cz. Jedná se o resortní portál Ministerstva zemědělství, kde jsou k nalezení (mimo 
jiné) zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky za uplynulé roky. 

Data byla získána v horizontu posledních 32 let, tedy v letech 1990–2021. Poněvadž do roku 1993 byly ceny 
za vodné a stočné dotovány ze státního rozpočtu, pro daný výzkum bylo vhodné použití dat až od roku 1994. 
Tím bylo eliminováno možné zkreslení výpočtů. Tato data sloužily pro stanovení predikce vývoje cen vodného 
a stočného České republiky v horizontu následujících 5 let (2022–2026). 

 

Tab. 1 Vývoj průměrných cen vodného a stočného České republiky v Kč/m³ bez DPH za sledované období. 

Rok Vodné a stočné 
Kč/m³ Rok Vodné a stočné 

Kč/m³ Rok Vodné a stočné 
Kč/m³ 

1990 3,89 2001 33,26 2012 62,36 
1991 4,72 2002 35,35 2013 62,93 
1992 6,06 2003 37,71 2014 64,61 
1993 11,95 2004 38,87 2015 66,26 
1994 16,00 2005 40,60 2016 68,80 
1995 17,93 2006 42,71 2017 70,04 
1996 20,75 2007 46,06 2018 71,50 
1997 22,73 2008 49,20 2019 74,00 
1998 25,50 2009 53,17 2020 77,90 
1999 29,08 2010 55,39 2021 82,38 
2000 31,51 2011 58,70 2022 - 
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republiky za roky 1990–2021 v Kč/m³ bez DPH. Poněvadž do roku 1993 byly ceny za vodné a stočné dotovány 
ze státního rozpočtu, pro daný výzkum bude vhodné použití dat až od roku 1994. Tím bude eliminováno možné 
zkreslení výpočtů. Protože za celé sledované období ceny vodného a stočného neustále rostly, lze uvažovat s tím, 
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internetových stránkách Eagri.cz [15]. Cílem článku je pomocí získaných dat predikovat vývoj průměrných cen 
vodného a stočného České republiky v letech 2022–2026 pomocí zvolené matematické metody. Nejvhodnější 
metodou pro tento výzkum je technika lineárního trendu. Zvolená metoda však nijak nezohledňuje žádné externí 
makroekonomické vlivy. Nebere tedy v potaz ani enormní nárůst inflace od února roku 2022, kdy začalo rapidní 
zdražování cen vyvolané válkou na Ukrajině. S navýšením inflační míry je uvažováno jen ke konci výpočtu, 
kde je zobrazen vliv inflace na cenu vodného a stočného České republiky [16]. 

2 METODOLOGIE 

Primárním zdrojem vstupních dat (průměrné ceny vodného a stočného ČR) pro výzkum byl Český statistický 
úřad. Jedná se o ústřední orgán státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Český statistický úřad zabezpečuje získávání 
a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní 
samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve 
vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Tato vstupní data byla pro relevantnost ještě kontrolována na 
internetových stránkách Eagri.cz. Jedná se o resortní portál Ministerstva zemědělství, kde jsou k nalezení (mimo 
jiné) zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky za uplynulé roky. 

Data byla získána v horizontu posledních 32 let, tedy v letech 1990–2021. Poněvadž do roku 1993 byly ceny 
za vodné a stočné dotovány ze státního rozpočtu, pro daný výzkum bylo vhodné použití dat až od roku 1994. 
Tím bylo eliminováno možné zkreslení výpočtů. Tato data sloužily pro stanovení predikce vývoje cen vodného 
a stočného České republiky v horizontu následujících 5 let (2022–2026). 

 

Tab. 1 Vývoj průměrných cen vodného a stočného České republiky v Kč/m³ bez DPH za sledované období. 

Rok Vodné a stočné 
Kč/m³ Rok Vodné a stočné 

Kč/m³ Rok Vodné a stočné 
Kč/m³ 

1990 3,89 2001 33,26 2012 62,36 
1991 4,72 2002 35,35 2013 62,93 
1992 6,06 2003 37,71 2014 64,61 
1993 11,95 2004 38,87 2015 66,26 
1994 16,00 2005 40,60 2016 68,80 
1995 17,93 2006 42,71 2017 70,04 
1996 20,75 2007 46,06 2018 71,50 
1997 22,73 2008 49,20 2019 74,00 
1998 25,50 2009 53,17 2020 77,90 
1999 29,08 2010 55,39 2021 82,38 
2000 31,51 2011 58,70 2022 - 

 

   
 

 
 

Metoda, která byla zvolena pro výpočet predikce vývoje cen vodného a stočného České republiky pro 
budoucí roky 2022–2026, byla nejprve ověřena v předchozím výzkumu pro její relevantnost a vhodnost. 
Výzkum měl kladné výsledky, proto za nejvhodnější metodu byla stanovena regresní funkce lineárního trendu. 
Pomocí metody nejmenších čtverců byla stanovena rovnice regresní lineární funkce: 

𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐸𝐸𝐸𝐸[(𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑥𝑥𝑥𝑥)] = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑥𝑥 = (1 𝑥𝑥𝑥𝑥)���
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇

�𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽𝛽𝛽𝛽1
��

𝛽𝛽𝛽𝛽

= 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝐸𝐸𝐸𝐸[(𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇)], 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2,𝑁𝑁𝑁𝑁 = 28 (1) 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝐸𝐸�[(𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑥𝑥𝑥𝑥)] = �̂�𝛽𝛽𝛽0 + �̂�𝛽𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑥𝑥 (2) 

kde 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐸𝐸𝐸𝐸[(𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑥𝑥𝑥𝑥)] je střední hodnota průměrné ceny vodného a stočného daného roku v Kč/m³, 𝛽𝛽𝛽𝛽0 a 𝛽𝛽𝛽𝛽1 
jsou parametry regresní funkce, 𝑥𝑥𝑥𝑥 je pořadové číslo daného roku, 𝑘𝑘𝑘𝑘 je počet parametrů 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝑁𝑁𝑁𝑁 je počet vstupních 
hodnot (počet sledovaných let), 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇𝛽𝛽𝛽𝛽 je střední hodnota odhadu, 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝐸𝐸�[(𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑥𝑥𝑥𝑥)] je odhad průměrné ceny vodného 
a stočného daného roku v Kč/m³, �̂�𝛽𝛽𝛽0 a �̂�𝛽𝛽𝛽1 jsou bodové odhady parametrů regresní funkce. 

Posouzení vhodnosti a adekvátnosti lineárního modelu bylo provedeno pomocí výběrového koeficientu 
mnohonásobné determinace R2. R2 100% udává, kolik procent variability závisle proměnné lze vysvětlit danou 
regresní funkcí. Čím více se blíží číslu 1, tím je model vhodnější použít: 

𝑅𝑅𝑅𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

 (3) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = Σ(𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥𝑥𝑥)2 (4) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = Σ�𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝�
2
 (5) 

kde 𝑅𝑅𝑅𝑅2 je výběrový koeficient mnohonásobné determinace, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 je reziduální součet čtverců, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 je celkový součet 
čtverců, 𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑥𝑥 je odhad průměrné ceny vodného a stočného daného roku v Kč/m3, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥𝑥𝑥 je průměrná cena vodného 
a stočného daného roku v Kč/m3, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝 je průměr cen průměrného vodného a stočného ze všech sledovaných let 
v Kč/m3. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zvolená metoda do výpočtů nezapočítává žádné externí makroekonomické 
vlivy. Nebere tedy v potaz ani enormní nárůst inflace od února roku 2022, kdy začalo rapidní zdražování cen 
vyvolané válkou na Ukrajině. S navýšením inflační míry je tedy uvažováno jen ke konci výpočtu, kde je 
zobrazen vliv inflace na cenu vodného a stočného České republiky. Predikce vývoje průměrné inflační míry byly 
získány na webových stránkách Ministerstva financí České republiky v 53. kolokviu v dokumentu "Šetření 
prognóz makroekonomického vývoje České republiky". 

 

Tab. 2 Dotazníkové šetření-výpočty Ministerstva financí České republiky-průměrná míra inflace v letech  
2022–2026. 

 2022 
% 

2023 
% 

2024 
% 

2025 
% 

2026 
% 

Průměrná 
míra inflace 13,3 5,1 2,5 2,1 2,1 

 
Všechny vzorce a matice byly počítány v Microsoft Excelu. Správnost výpočtů byla také ověřena grafickou 

metodou a za pomocí funkce v Microsoft Excelu “analýza dat”. 

3 VÝSLEDKY 

Na základě uvedených dat pro průměrné ceny vodného a stočného České republiky, která byla vzata do 
výzkumu, byly sestaveny následující závěry. Veškeré výstupy uvedené níže byly zpracovány na základě 
jednotlivých kroků, a to sběru dat, zpracováním dat a jejich vyhodnocením za pomocí MS Excel. Nejdříve jsou 
interpretovány závěry vypočítané regresní funkce za využití analýzy časových řad, konkrétně modelu lineárního 
trendu. Byla tedy nalezena taková rovnice, která ve smyslu minima součtu čtverců odchylek co nejvíce 
aproximuje průběh závislosti Y na X1, X2, … Xk. Na konci výpočtů je uvažováno s inflační mírou. 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝐸𝐸�[(𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑥𝑥𝑥𝑥)] = 13,62852 + 2,39827𝑥𝑥𝑥𝑥 (6) 
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Tab. 3 Predikovaný vývoj průměrných cen vodného a stočného České republiky v Kč/m³ bez DPH za sledované 
období. 

Rok Vodné a stočné 
Kč/m³ Rok Vodné a stočné 

Kč/m³ Rok Vodné a stočné 
Kč/m³ 

1994 16,03 2005 42,41 2016 68,79 
1995 18,43 2006 44,81 2017 71,19 
1996 20,82 2007 47,20 2018 73,59 
1997 23,22 2008 49,60 2019 75,98 
1998 25,62 2009 52,00 2020 78,38 
1999 28,02 2010 54,40 2021 80,78 
2000 30,42 2011 56,80 2022 83,18 
2001 32,81 2012 59,20 2023 85,58 
2002 35,21 2013 61,59 2024 87,97 
2003 37,61 2014 63,99 2025 90,37 
2004 40,01 2015 66,39 2026 92,77 

 

 

Obr. 1 Realizace časové řady a její vyrovnání pomocí lineárního modelu. 

 

Tab. 4 Predikovaný vývoj průměrných cen vodného a stočného České republiky v Kč/m³ bez DPH za sledované 
období se započítáním vlivu inflační míry. 

 Predikce-lineární model Predikce-lineární model+inflace 

2022 83,18 94,24 
2023 85,58 99,05 
2024 87,97 101,52 
2025 90,37 103,66 
2026 92,77 105,83 
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4 DISKUZE 

Jak je patrné z dílčích výsledků v předchozí kapitole, po nalezení dané rovnice byly stanoveny střední hodnoty 
predikovaných průměrných cen vodného a stočného České republiky za sledované období. Tab. 1 zobrazuje 
vstupní hodnoty pro výpočet predikce vodného a stočného České republiky. Díky nalezené rovnici bylo možné 
vypočítat odhad středních hodnot průměrných cen vodného a stočného České republiky, jak pro roky 1994–
2021, tak i predikovat vývoj průměrných cen vodného a stočného České republiky pro budoucí roky, které zatím 
nejsou známé, tedy roky 2022–2026, což bylo cílem tohoto výzkumu. Z Tab. 3 je patrné, že predikovaná 
průměrná cena vodného a stočného České republiky na rok 2022 je vypočítána na 83,18 Kč/m³ bez DPH, tedy 
o necelé 1 % oproti roku 2021, kdy Český statistický úřad uvádí průměrnou cenu 82,38 Kč/m³ bez DPH. V roce 
2026 pak průměrná cena vodného a stočného České republiky vychází na 92,77 Kč/m³ bez DPH, tedy o 12,61 % 
více, než v roce 2021. 

Také byl proveden výpočet výběrového koeficientu mnohonásobné determinace R2. R2 100% udává, kolik 
procent variability závisle proměnné lze vysvětlit danou regresní funkcí. Zjednodušeně lze říci, že čím více 
se tento koeficient blíží 1, tím je zvolená metoda vhodnější. V tomto výzkumu vyšel výběrový koeficient roven 
99,58 % (0,9958), tedy velice vhodný. Tento výpočet posouzení vhodnosti a adekvátnosti lineárního modelu 
pomocí výběrového koeficientu mnohonásobné determinace R2 byl také ověřen spolu s výpočtem dané regresní 
rovnice pomocí grafického znázornění, který MS Excel umožňuje, viz Obr. 1. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zvolená metoda do výpočtů nezapočítává žádné externí makroekonomické 
vlivy. Nebere tedy v potaz ani enormní nárůst inflace od února roku 2022, kdy začalo rapidní zdražování cen 
vyvolané válkou na Ukrajině. S navýšením inflační míry je tedy uvažováno jen ke konci výpočtu, kde je 
zobrazen vliv inflace na cenu vodného a stočného České republiky. Tab. 2 udává vstupní hodnoty inflace do 
výpočtu. Porovnání predikce vývoje průměrných cen vodného a stočného České republiky v letech 2022–2026 
bez vlivu a s vlivem inflace tedy znázorňuje Tab. 4. V prvním predikovaném roce 2022 je rozdíl mezi 
průměrnou cenou bez započítání inflace (83,18 Kč/m³ bez DPH) a se započítáním inflace (94,24 Kč/m³ bez 
DPH) více než 11 Kč/m³ bez DPH, poněvadž je průměrná míra inflace v tomto roce podle Ministerstva financí 
České republiky uvažována na více než 13 %. Rok 2022 a 2023 by měl zaznamenat větší skok v ceně vodného 
a stočného (vlivem vysoké inflace), následující roky by měla cena již narůstat lineárnějších způsobem s inflací 
kolem 2-3 %. V roce 2026 by průměrná cena vodného a stočného České republiky měla dosahovat vlivem 
inflace až na 105,83 Kč/m³ bez DPH. Došlo by tedy k nárůstu ceny v průběhu 5 let o 28,47 % (oproti roku 2021 
s průměrnou cenou 82,38 Kč/m³ bez DPH). V roce 2026 se predikovaná průměrná cena vodného a stočného ČR 
bez započtení inflace (92,77 Kč/m³ bez DPH) a se započtením inflace (105,83 Kč/m³ bez DPH) liší 
o 13,06 Kč/m³ bez DPH. 

5 ZÁVĚR 

Hlavním závěrem tohoto výzkumu bylo predikovat vývoj průměrných cen vodného a stočného České republiky 
v letech 2022–2026 pomocí zvolené matematické metody. Pro predikci bylo zapotřebí použití vstupních dat 
z Českého statistického úřadu v letech 1994–2021. Pomocí realizace časové řady a vyrovnání zvolením 
lineárního modelu byly predikovány průměrné ceny vodného a stočného České republiky v letech 2022–2026. 
Poněvadž použitá metoda nijak nezohledňuje při výpočtech žádné makroekonomické vlivy a nebere tedy v potaz 
ani enormní nárůst inflace od února roku 2022, kdy začalo rapidní zdražování cen výrobků a služeb vyvolané 
válkou na Ukrajině, na konci výzkumu je k predikovaným cenám započtena průměrná inflační míra, kterou 
uvádí Ministerstvo financí České republiky na svých webových stránkách. Výsledkem je pak porovnání 
predikovaných průměrných cen vodného a stočného České republiky v letech 2022–2026 bez započítání inflační 
míry a s úvahou vlivu inflace. 

Výpočtem bylo zjištěno, že v roce 2026 by měla být průměrná cena vodného a stočného České republiky 
92,77 Kč/m³ bez DPH, tedy o 12,61 % více, než v roce 2021 (82,38 Kč/m³). Ještě při započítání vlivu prudkého 
nárůstu inflace by se průměrná cena vodného a stočného v České republice mohla vyšplhat v roce 2026 
až na 105,83 Kč/m³ bez DPH. Došlo by tedy k nárůstu ceny v průběhu 5 let o 28,47 %. V současné době a za 
dané situace je však velice obtížné odhadovat vývoj cen vodného a stočného ČR do budoucna, jestli tedy 
provedené výpočty budou odpovídat skutečnosti, na to lze odpovědět až po uplynutí predikovaných let. Jedno je 
však ale jisté, cena vodného a stočného neustále roste a tento trend bude nevyhnutelný i pro následující roky. 
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makroekonomických ukazatelů. 

Použité zdroje 

[1] Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů 

[2] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
[3] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
[4] Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
[5] KEJSER, Anne. European attitudes to water pricing: Internalizing environmental and resource costs. 

Journal of Environmental Management [online]. London: Academic Press, 2016, 183, 453 [cit. 2021-
04-04]. ISSN 03014797. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1829748288/ 

[6] TABESH, Massoud a Soheila BEIGI. Water Pricing as an Economic Justification for Reducing Non-
Revenue Water (NRW) Projects. Āb va fāz̤ilāb: majallah-i ʻilmī, pizhūhishī [online]. Water and 
Wastewater Consulting Engineers Research Development, 2017, 28(1), 113-125 [cit. 2021-04-04]. 
ISSN 1024-5936. Dostupné z: doi:10.22093/wwj.2017.39480 

[7] SCHLEICH, Joachim a Thomas HILLENBRAND. Residential water demand responds asymmetrically to 
rising and falling prices. Applied economics [online]. ABINGDON: Routledge, 2019, 51(45), 4973-
4981 [cit. 2022-10-24]. ISSN 0003-6846. Dostupné z: doi:10.1080/00036846.2019.1606412 

[8] LIU, Junqing a Mototsugu FUKUSHIGE. Efficiency and pricing of water supply and sewerage services 
in Japan. Utilities policy [online]. Elsevier, 2020, 62, 100984 [cit. 2022-10-24]. ISSN 0957-1787. 
Dostupné z: doi:10.1016/j.jup.2019.100984 

[9] BORHAN, Halimahton, Abdul Rahim RIDZUAN, Geetha SUBRAMANIAM, Suhaida Mohd AMIN a 
Rosfadzimi Mat SAAD. MODELLING THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE OF WATER 
POLLUTION IMPACT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRY. International 
journal of energy economics and policy [online]. Mersin: EconJournals, 2021, 11(5), 545-552 [cit. 
2022-10-24]. ISSN 2146-4553. Dostupné z: doi:10.32479/ijeep.11571 

[10] PARWEEN, Fakeha, Pratibha KUMARI a Ajai SINGH. Irrigation water pricing policies and water 
resources management. Water policy [online]. Oxford: IWA Publishing, 2021, 23(1), 130-141 [cit. 
2022-10-24]. ISSN 1366-7017. Dostupné z: doi:10.2166/wp.2020.147 

[11] ALBIAC, José, Elena CALVO, Taher KAHIL a Encarna ESTEBAN. The challenge of irrigation water 
pricing in the water framework directive. Water alternatives [online]. Montpellier: Water Alternatives 
Association, 2020, 13(3), 674-690 [cit. 2022-10-24]. ISSN 1965-0175 

[12] OBLOUKOVÁ, Aneta. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické 
v Brně,Fakulta stavební, s. 571-576 [cit. 2022-10-30]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: 
doi:10.13164/juniorstav.2022.571 

[13] VÍTKOVÁ, Eva, Lucie VAŇKOVÁ a Aneta OBLOUKOVÁ. Comparison of the price level of the water 
and sewerage charge rates and macroeconomic indicators in the Czech Republic. Przegląd Naukowy 
Inżynieria i Kształtowanie Środowiska [online]. Warsaw University of Life Sciences, 2022, 31(2) [cit. 
2022-10-30]. ISSN 1732-9353. Dostupné z: doi:10.22630/srees.2958 

[14] Český statistický úřad: Vodovody, kanalizace a vodní toky [online]. [cit. 2022-10-08]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/domov?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode
=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Fc%2Fportal%2Flayout%3Fp_l_id
%3D20137706%26p_v_l_s_g_id%3D0&_3_keywords=vodovody+a+kanalizace&_3_groupId=0 

[15] Eagri.cz: Voda [online]. 2022 [cit. 2022-10-08]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/ 

[16] Ministerstvo financí České republiky: 53. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje 
České republiky (2022–2025) [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupné z: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/setreni-prognoz-makroekonomickeho-
vyvoje/2022/53-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-47651/ 



631

JUNIORSTAV 20235. Management stavebnictví   
 

 
 

Poděkování 

Tento článek byl zpracován v rámci projektu juniorského specifického výzkumu Vysokého učení technického 
v Brně FAST-J-22-8030 – Vývoj ceny vodného a stočného České republiky a jednotlivých krajů se zahrnutím 
makroekonomických ukazatelů. 

Použité zdroje 

[1] Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů 

[2] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
[3] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
[4] Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
[5] KEJSER, Anne. European attitudes to water pricing: Internalizing environmental and resource costs. 

Journal of Environmental Management [online]. London: Academic Press, 2016, 183, 453 [cit. 2021-
04-04]. ISSN 03014797. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1829748288/ 

[6] TABESH, Massoud a Soheila BEIGI. Water Pricing as an Economic Justification for Reducing Non-
Revenue Water (NRW) Projects. Āb va fāz̤ilāb: majallah-i ʻilmī, pizhūhishī [online]. Water and 
Wastewater Consulting Engineers Research Development, 2017, 28(1), 113-125 [cit. 2021-04-04]. 
ISSN 1024-5936. Dostupné z: doi:10.22093/wwj.2017.39480 

[7] SCHLEICH, Joachim a Thomas HILLENBRAND. Residential water demand responds asymmetrically to 
rising and falling prices. Applied economics [online]. ABINGDON: Routledge, 2019, 51(45), 4973-
4981 [cit. 2022-10-24]. ISSN 0003-6846. Dostupné z: doi:10.1080/00036846.2019.1606412 

[8] LIU, Junqing a Mototsugu FUKUSHIGE. Efficiency and pricing of water supply and sewerage services 
in Japan. Utilities policy [online]. Elsevier, 2020, 62, 100984 [cit. 2022-10-24]. ISSN 0957-1787. 
Dostupné z: doi:10.1016/j.jup.2019.100984 

[9] BORHAN, Halimahton, Abdul Rahim RIDZUAN, Geetha SUBRAMANIAM, Suhaida Mohd AMIN a 
Rosfadzimi Mat SAAD. MODELLING THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE OF WATER 
POLLUTION IMPACT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRY. International 
journal of energy economics and policy [online]. Mersin: EconJournals, 2021, 11(5), 545-552 [cit. 
2022-10-24]. ISSN 2146-4553. Dostupné z: doi:10.32479/ijeep.11571 

[10] PARWEEN, Fakeha, Pratibha KUMARI a Ajai SINGH. Irrigation water pricing policies and water 
resources management. Water policy [online]. Oxford: IWA Publishing, 2021, 23(1), 130-141 [cit. 
2022-10-24]. ISSN 1366-7017. Dostupné z: doi:10.2166/wp.2020.147 

[11] ALBIAC, José, Elena CALVO, Taher KAHIL a Encarna ESTEBAN. The challenge of irrigation water 
pricing in the water framework directive. Water alternatives [online]. Montpellier: Water Alternatives 
Association, 2020, 13(3), 674-690 [cit. 2022-10-24]. ISSN 1965-0175 

[12] OBLOUKOVÁ, Aneta. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické 
v Brně,Fakulta stavební, s. 571-576 [cit. 2022-10-30]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: 
doi:10.13164/juniorstav.2022.571 

[13] VÍTKOVÁ, Eva, Lucie VAŇKOVÁ a Aneta OBLOUKOVÁ. Comparison of the price level of the water 
and sewerage charge rates and macroeconomic indicators in the Czech Republic. Przegląd Naukowy 
Inżynieria i Kształtowanie Środowiska [online]. Warsaw University of Life Sciences, 2022, 31(2) [cit. 
2022-10-30]. ISSN 1732-9353. Dostupné z: doi:10.22630/srees.2958 

[14] Český statistický úřad: Vodovody, kanalizace a vodní toky [online]. [cit. 2022-10-08]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/domov?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode
=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Fc%2Fportal%2Flayout%3Fp_l_id
%3D20137706%26p_v_l_s_g_id%3D0&_3_keywords=vodovody+a+kanalizace&_3_groupId=0 

[15] Eagri.cz: Voda [online]. 2022 [cit. 2022-10-08]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/ 

[16] Ministerstvo financí České republiky: 53. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje 
České republiky (2022–2025) [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupné z: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/setreni-prognoz-makroekonomickeho-
vyvoje/2022/53-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-47651/ 

   
 

 
 

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
METODOU CELOŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ 

EVALUATION OF ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS BY THE 
WHOLE LIFE COST METHOD 
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Abstrakt 
Současným trendem v pozemním stavitelství, zejména v oblasti výstavby budov, je snižování spotřeby energie 
budov v jejich provozní fázi s ohledem na dopady použitých zdrojů energie na životní prostředí. Nutnost 
přechodu k udržitelným stavebním postupům zdůrazňuje i směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU, která požaduje, aby od roku 2020 byly všechny nové budovy splnovaly kritéria budov s téměř 
nulovou spotřebou energie (nZEB). Autoři článku se zaměřili na vypracování metodického postupu zahrnujícího 
optimalizaci spotřeby energie budovy v různých provozních hodinách a jejich vliv na výslednou spotřebu 
energie (vytápění, chlazení, klimatizace, osvětlení). Prvním výsledkem tohoto výzkumu je vyvození závěrů 
o úsporách energie při změně vstupních parametrů. Druhým výsledkem je definování vztahu, který zahrnuje 
přímé provozní náklady a peněžní vyhodnocení dopadů na životní prostředí. Pro tyto kroky byla použita 
metodika celoživotních nákladů. Teoretické výstupy jsou demonstrovány na nZEB v českém prostředí. 

Klíčová slova 
Pozemní stavitelství, budova s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), spotřeba energie, dopady na životní 
prostředí, metodika hodnocení celoživotních nákladů 

Abstract 
The current trend in the civil engineering, especially in the field of building construction, is to reduce energy 
consumption of buildings in their operational phase with regard to the impact of energy resources on the 
environment. The need to move towards sustainable construction practices is also emphasized by Directive 
2010/31 / EU of the European Parliament and of the Council, which requires from year 2020 all new buildings to 
be near-zero energy (nZEB) buildings. The authors of the paper focused on the development of a methodological 
procedure including the optimization of energy consumption of the building at different operating hours and 
their effect on resulting energy consumption (heating, cooling, air conditioning, lighting). The first result of this 
research is to draw conclusions about the energy saving when input parameters are changed. The second result is 
defining the relationship, which includes direct operational costs and monetary evaluate environmental impacts. 
For these steps the methodology of whole life costs was used. Theoretical outputs are demonstrated on nZEB in 
the Czech environment. 

Keywords 
Building construction, nearly zero-energy building (nZEB), energy consumption, environmental impact, whole 
life costs 

1 ÚVOD 

Aktivní ochrana životního prostředí pro současné i budoucí generace je jedním důležitých celosvětových témat. 
V oblasti pozemního stavitelství lze přispět k řešení tohoto úkolu realizací technických návrhů směřujících 
ke snížení spotřeby energií zejména v provozní fázi stavebních děl. Důraz musí být směřován nejen na množství 
odebírané energie, ale také na to, jakým způsobem jednotlivé energetické zdroje působí na životní prostředí. 
Autoři tohoto článku se zaměřili na propojení dvou hledisek provozování budov, a to energetickou optimalizaci 
provozu budov a zjištění celospolečenských nákladů jejich provozu. Výstupy článku představují metodický 
postup pro optimální rozvržení provozních hodin budovy během kalendářního roku s ohledem na její 
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předpokládané využití s cílem analýzy její celkové roční energetické spotřeby. Celková roční spotřeba energie je 
sledována na technických zařízeních pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku, osvětlení a ohřev teplé vody. 
Prvním krokem je porovnání a vyhodnocení rozdílů spotřeby energie pro navržené energetické režimy dle 
předpokládaného provozu budovy. Druhým krokem je stanovení nákladů na spotřebu energie z pohledu 
investora/provozovatele a z pohledu společnosti (externí společenské náklady) vyplývající z dopadů výroby 
a spotřeby energetických zdrojů na životní prostředí. Navržený metodický postup je představen na případové 
studii řešící čtyři varianty energetického provozu veřejné budovy s téměř nulovou spotřebou energie v českém 
prostředí. 

Klimatická změna a její dopady na společnost jsou jedním z hlavních témat současné politiky, neziskových 
organizací, vědecké obce, odborné veřejnosti a také široké laické veřejnosti. Vědci již dekády upozorňují na vliv 
vyprodukovaných emisí na změny v klimatu Země a její následky pro další generace. Neustálou spotřebou 
nerostných surovin (fosilních paliv) vytváří lidstvo emise, mezi nimi hlavně oxid uhličitý (CO2), který patří mezi 
„skleníkové plyny, které zadržují teplo v atmosféře.“ [1]. Oxid uhličitý (CO2) je jedním z hlavních skleníkových 
plynů, které přispívají k ohřívaní atmosféry a je nebezpečný tím, že se kumuluje v atmosféře a zůstává zde 
po tisíce let. „Energie pocházející z fosilních paliv je neudržitelná, a přesto tvoří velké procento energie 
spotřebované při výstavbě a provozu.“ [2] Je tedy žádoucí sledovat a snižovat emise skleníkových plynů. 

Stavební sektor je náročný na spotřebu globálních zdrojů. Jako uvádí Elke Meex [3] ve své studii, „přibližně 
50 % zpracovaných surovin v Evropě se používá pro stavebnictví a přibližně 30 % odpadu vzniká při výstavbě 
a demolici. Kromě toho se budovy podílejí více než 40 % na světové poptávce po primární energii a jednou 
třetinou na emisích skleníkových plynů.“ 

Proto se Evropská unie a mezinárodní organizace od osmdesátých let minulého století snaží snižovat 
provozní energetické nároky budov ve snaze dosáhnout lepší energetickou efektivitu staveb. Tyto regulace v EU 
současně reprezentuje hlavně The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU and the 
Energy Efficiency Directive (EED) 2012/27/EU [4] a [5]. Směrnice byly revidovány v roku 2018, aby přesněji 
reflektovaly současné potřeby EU. Směrnice stanovují jasné cíle EU pro snížení a zefektivnění spotřeby energie. 
Hlavné části směrnic se zaměřují na posílené dlouhodobé strategie renovací pro země EU, budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie, certifikáty energetické náročnosti, ohled na zdraví a pohodu (znečištění ovzduší), 
e-mobilitu (e-dobíjecí místa) a inteligentní technologie (inteligentní měřiče, samoregulační zařízení) v nových 
budovách [6]. 

Sartori a Hestnes [7] prokázali svou analýzou 60 případy energetických studií životního cyklu budov, 
že minimálně 54 % spotřeby energie v nízkoenergetických budovách a 62 % spotřeby energie v běžných 
obytných budovách vzniká během provozní fáze. Provozní fáze budovy je tedy jedním z klíčových faktorů, které 
nejvíc ovlivňují spotřebu energie v stavařině i společnosti. 

Při výrobě elektrické energie v elektrárnách se používají hlavně fosilní paliva, při jejich spalovaní se 
vypouštějí do ovzduší emise skleníkových plynů. Dalším významným zdrojem při výrobě elektrické energie je 
jádrová energie, při které dochází k rozpadu uranu a vzniku radioaktivního odpadu. Tyto zdroje jsou nejen 
znečišťovatelé životního prostředí, ale jsou i neobnovitelnými zdroji tedy je lze vyčerpat. Dopady těchto zdrojů 
jsou zkoumány v studiích [8][9]. Elektrická energie dodaná do budovy se skládá z takzvaného energetického 
mixu. To znamená, že dodaná elektrická energie byla vyrobena z různých zdrojů. 

Pro hodnocení dopadů spojených s výrobou a spotřebou se ve velké míře používá metodologie hodnocení 
životního cyklu (LCA). „LCA se zabývá environmentálními aspekty a potenciálními dopady na životní prostředí 
(např. využíváním zdrojů a environmentálními důsledky uvolňování) během celého životního cyklu výrobku 
od získání surovin přes výrobu, používání, zpracování na konci životnosti, recyklaci a konečnou likvidaci 
(tj. od kolébky po hrob). “[10], [11]. Použití této metodologie je tedy nevyhnutné při výpočtech [12]. 

2 MATERIÁLY A METODY 

Celoživotní náklady staveb zahrnují jak přímé finanční náklady ve vztahu k definovaným technickým aspektům 
stavebních děl, které lze poměrně snadno vypočítat, tak environmentální náklady, které se kvantifikují obtížněji. 
V této části výzkumu se autoři zabývají provozní fází budov z pohledu spotřeby energií na jejich technické 
vybavení. Přidanou hodnotou je určení a zahrnutí nákladů společnosti týkajících se tvorby externalit vznikajících 
při výrobě i spotřebě energetických zdrojů do výpočtů. Pro stanovení prezentované části výpočtů byl stanoven 
následující vztah vycházející z konceptu celoživotních nákladů staveb (1): 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
1

(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑖𝑖𝑖𝑖
�� 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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 (1) 

kde 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 jsou celkové náklady životního cyklu na spotřebu energie v CZK. Koeficient 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 vyjádřuje náklady 
na spotřebu energie v i-tém časovém období v CZK,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖náklady na negativní externalitu v i-tém časovém 
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předpokládané využití s cílem analýzy její celkové roční energetické spotřeby. Celková roční spotřeba energie je 
sledována na technických zařízeních pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku, osvětlení a ohřev teplé vody. 
Prvním krokem je porovnání a vyhodnocení rozdílů spotřeby energie pro navržené energetické režimy dle 
předpokládaného provozu budovy. Druhým krokem je stanovení nákladů na spotřebu energie z pohledu 
investora/provozovatele a z pohledu společnosti (externí společenské náklady) vyplývající z dopadů výroby 
a spotřeby energetických zdrojů na životní prostředí. Navržený metodický postup je představen na případové 
studii řešící čtyři varianty energetického provozu veřejné budovy s téměř nulovou spotřebou energie v českém 
prostředí. 

Klimatická změna a její dopady na společnost jsou jedním z hlavních témat současné politiky, neziskových 
organizací, vědecké obce, odborné veřejnosti a také široké laické veřejnosti. Vědci již dekády upozorňují na vliv 
vyprodukovaných emisí na změny v klimatu Země a její následky pro další generace. Neustálou spotřebou 
nerostných surovin (fosilních paliv) vytváří lidstvo emise, mezi nimi hlavně oxid uhličitý (CO2), který patří mezi 
„skleníkové plyny, které zadržují teplo v atmosféře.“ [1]. Oxid uhličitý (CO2) je jedním z hlavních skleníkových 
plynů, které přispívají k ohřívaní atmosféry a je nebezpečný tím, že se kumuluje v atmosféře a zůstává zde 
po tisíce let. „Energie pocházející z fosilních paliv je neudržitelná, a přesto tvoří velké procento energie 
spotřebované při výstavbě a provozu.“ [2] Je tedy žádoucí sledovat a snižovat emise skleníkových plynů. 

Stavební sektor je náročný na spotřebu globálních zdrojů. Jako uvádí Elke Meex [3] ve své studii, „přibližně 
50 % zpracovaných surovin v Evropě se používá pro stavebnictví a přibližně 30 % odpadu vzniká při výstavbě 
a demolici. Kromě toho se budovy podílejí více než 40 % na světové poptávce po primární energii a jednou 
třetinou na emisích skleníkových plynů.“ 

Proto se Evropská unie a mezinárodní organizace od osmdesátých let minulého století snaží snižovat 
provozní energetické nároky budov ve snaze dosáhnout lepší energetickou efektivitu staveb. Tyto regulace v EU 
současně reprezentuje hlavně The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU and the 
Energy Efficiency Directive (EED) 2012/27/EU [4] a [5]. Směrnice byly revidovány v roku 2018, aby přesněji 
reflektovaly současné potřeby EU. Směrnice stanovují jasné cíle EU pro snížení a zefektivnění spotřeby energie. 
Hlavné části směrnic se zaměřují na posílené dlouhodobé strategie renovací pro země EU, budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie, certifikáty energetické náročnosti, ohled na zdraví a pohodu (znečištění ovzduší), 
e-mobilitu (e-dobíjecí místa) a inteligentní technologie (inteligentní měřiče, samoregulační zařízení) v nových 
budovách [6]. 

Sartori a Hestnes [7] prokázali svou analýzou 60 případy energetických studií životního cyklu budov, 
že minimálně 54 % spotřeby energie v nízkoenergetických budovách a 62 % spotřeby energie v běžných 
obytných budovách vzniká během provozní fáze. Provozní fáze budovy je tedy jedním z klíčových faktorů, které 
nejvíc ovlivňují spotřebu energie v stavařině i společnosti. 

Při výrobě elektrické energie v elektrárnách se používají hlavně fosilní paliva, při jejich spalovaní se 
vypouštějí do ovzduší emise skleníkových plynů. Dalším významným zdrojem při výrobě elektrické energie je 
jádrová energie, při které dochází k rozpadu uranu a vzniku radioaktivního odpadu. Tyto zdroje jsou nejen 
znečišťovatelé životního prostředí, ale jsou i neobnovitelnými zdroji tedy je lze vyčerpat. Dopady těchto zdrojů 
jsou zkoumány v studiích [8][9]. Elektrická energie dodaná do budovy se skládá z takzvaného energetického 
mixu. To znamená, že dodaná elektrická energie byla vyrobena z různých zdrojů. 

Pro hodnocení dopadů spojených s výrobou a spotřebou se ve velké míře používá metodologie hodnocení 
životního cyklu (LCA). „LCA se zabývá environmentálními aspekty a potenciálními dopady na životní prostředí 
(např. využíváním zdrojů a environmentálními důsledky uvolňování) během celého životního cyklu výrobku 
od získání surovin přes výrobu, používání, zpracování na konci životnosti, recyklaci a konečnou likvidaci 
(tj. od kolébky po hrob). “[10], [11]. Použití této metodologie je tedy nevyhnutné při výpočtech [12]. 

2 MATERIÁLY A METODY 

Celoživotní náklady staveb zahrnují jak přímé finanční náklady ve vztahu k definovaným technickým aspektům 
stavebních děl, které lze poměrně snadno vypočítat, tak environmentální náklady, které se kvantifikují obtížněji. 
V této části výzkumu se autoři zabývají provozní fází budov z pohledu spotřeby energií na jejich technické 
vybavení. Přidanou hodnotou je určení a zahrnutí nákladů společnosti týkajících se tvorby externalit vznikajících 
při výrobě i spotřebě energetických zdrojů do výpočtů. Pro stanovení prezentované části výpočtů byl stanoven 
následující vztah vycházející z konceptu celoživotních nákladů staveb (1): 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
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�� 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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 (1) 

kde 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 jsou celkové náklady životního cyklu na spotřebu energie v CZK. Koeficient 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 vyjádřuje náklady 
na spotřebu energie v i-tém časovém období v CZK,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖náklady na negativní externalitu v i-tém časovém 

   
 

 
 

období v CZK. Koeficient r vyjadřuje diskontní sazbu v %/100. 𝑛𝑛𝑛𝑛 životní cyklus investičního projektu, 
resp. délka hodnoceného období v letech. 𝑡𝑡𝑡𝑡 počet nákladů životního cyklu investičního projektu, 𝑣𝑣𝑣𝑣 počet 
negativních externalit. 

Celkové náklady spotřeby energie lze stanovit na základě vztahu (2): 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 (2) 

kde: 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 jsou celkové roční náklady na spotřebu energie, 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 je náklad konkrétního energetického zdroje, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 je 
cena konkrétního energetického zdroje. 

Celkové náklady externalit lze zapsat následujícím vztahem vyjadřujícím množství a cenu externality j: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊 = �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 (3) 

kde 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 množství externality j, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 reprezentuje cenu externality j, kde P1= TZL, P2 = PM10, P3 = PM2,5, 
P4 = SO2, P5 = NOx, P6 = VOC, P7 = CO2, P8-n = další. 

Data 

Výzkumný postup je demonstrován ve studii spotřeby energie při provozování budovy na základě optimalizace 
jejího využívaní. Výzkumné řešení je demonstrováno na veřejné multifunkční budově obce v českém prostředí. 
Budova víceúčelového objektu obce je jednopodlažní a nepodsklepená. Budova je rozdělena do třech provozních 
částí: víceúčelový sál, hospoda a klubovna. Prostory budovy jsou na sobě navzájem nezávislé. Zastavěná plocha 
budovy je 1 044,24 m2, užitná plocha 866,5 m2, počet uživatelů pro víceúčelový sál – 63 osob, hospoda – 
40 osob, klubovna – 30. 

Tab. 1 Objekt je navržen jako nízkoenergetický se součiniteli prostupnosti tepla uvedených v následující. 

Skladba 
Požadovaná pro NZEB 

W/𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐𝟐𝟐K 
Navrhovaná 

W/𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐𝟐𝟐K 

Obvodová stěna CPP 0,21 0,173 
Obvodová stěna CPP sokl 0,21 0,205 

Strop CPP 0,17 0,143 
Podlaha dlažba 0,32 0,209 
Podlaha PVC 0,32 0,204 

Okna 1 × 1,2 m průhledné (Z) 1,05 0,851 
 

Na zkoumaném objektu byly navrženy čtyři následující varianty provozu v Tab. 2, které odrážejí modelové 
scénáře jejího provozu v závislosti na zájmu veřejnosti o poskytované služby: 

• Varianta 1 – předpokládá využití provozního potenciálu budovy v 100% míře, 
• Varianta 2 – předpokládá využití cca 70 %, 
• Varianta 3 – předpokládá využití kolem 50 %, 
• Varianta 4 – předpokládá 100% využití budovy s rozvržením provozu tak, aby byla využita možnost 

akumulace a temperovaní budovy. 

Tab. 2 Počet provozních hodin za rok. 

Provoz počet hodin/rok provoz v % 

1. varianta 7 488 100,0 
2. varianta 5 304 70,8 
3. varianta 3 588 47,9 
4. varianta 3 744 50,0 



634

JUNIORSTAV 2023 5. Structural Economics and Management   
 

 
 

Metody 

Předmětem výzkumu prezentovaného v tomto článku je identifikace všech relevantních údajů, vazeb a vztahů, 
které souvisejí s celoživotními náklady na spotřebu energií v budovách. Z technického hlediska a pohledu 
na vlastní budovu se jedná o náklady na spotřebu energie např. na vytápění, chlazení, nucené větrání, přípravu 
teplé vody a osvětlení. Z pohledu celospolečenského se jedná o náklady společnosti související s tvorbou 
negativních externalit souvisejících s výrobou a spotřebou energií, které ovlivňují životní prostředí. 

3 VÝSLEDKY 

V následující Tab. 3 jsou uvedeny proměnné týkající se energetické náročnosti budovy pro jednotlivá zařízení 
a k tomu určené energetické zdroje. Konkrétní hodnoty byly v případě případové studie stanoveny s využitím 
programu DEKSOFT ENERGETICS [13]. 

Tab. 3 Energetické vyhodnocení spotřeby budovy Mwh/rok. 

  Energonositel Vytápění 
MWh/rok 

Chlazení 
MWh/rok 

Nucené 
větrání 

MWh/rok 

Příprava 
teplé vody 
MWh/rok 

Osvětlení 
vnitřního 
prostoru 
budovy 

MWh/rok 

Celkem 
MWh/rok 

1. 
varianta 

Elektřina 1,26 2,13 45,20 4,69 14,00 67,28 
Zemní plyn 71,2 - - 16,10 - 87,30 

2. 
varianta 

Elektřina 1,15 0,51 34,60 4,16 8,74 49,16 
Zemní plyn 64,00 - - 14,00 - 78 

3. 
varianta 

Elektřina 1,09 - 26,80 3,62 5,91 37,42 
Zemní plyn 56,7 - - 12,00 - 68,70 

4. 
varianta 

Elektřina 1,45 - 19,80 2,90 5,71 29,86 
Zemní plyn 44,4 - - 8,13 - 52,53 

 
Celkovou spotřebu budovy dle energetických zdrojů uvádí Tab. 4. 

Tab. 4 Celková spotřeba budovy. 

  
Elektřina 
MWh/rok 

Zemní plyn 
MWh/rok 

SUMA 
MWh/rok 

1. varianta 67,28 87,30 154,58 
2. varianta 49,16 78,00 127,16 
3. varianta 37,42 68,70 106,12 
4. varianta 29,86 52,53 82,39 

 
Současné ceny komodit na trhu energií se v čase rychle mění. Aktuální cena elektrické energie v období 

04/2022, která je využita pro výpočty případové studie je 4 499 CZK/MWh [14]. Cena zemního plynu je 
uvažována v částce1 535 CZK/MWh [15]. 

Přehled nákladů na energie za rok je uveden v Tab. 5. 
 

Tab. 5 Roční provozní náklady budovy dle variant provozu. 

Položka 
Náklady na el. 

energii 
 CZK 

Náklady na 
zemní plyn 

 CZK 

Roční náklady 
celkem 
 CZK 

Roční náklad 
v CZK/𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐𝟐𝟐 

užitné plochy 
1. varianta 302 693 134 019 436 712 504 
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Metody 

Předmětem výzkumu prezentovaného v tomto článku je identifikace všech relevantních údajů, vazeb a vztahů, 
které souvisejí s celoživotními náklady na spotřebu energií v budovách. Z technického hlediska a pohledu 
na vlastní budovu se jedná o náklady na spotřebu energie např. na vytápění, chlazení, nucené větrání, přípravu 
teplé vody a osvětlení. Z pohledu celospolečenského se jedná o náklady společnosti související s tvorbou 
negativních externalit souvisejících s výrobou a spotřebou energií, které ovlivňují životní prostředí. 

3 VÝSLEDKY 

V následující Tab. 3 jsou uvedeny proměnné týkající se energetické náročnosti budovy pro jednotlivá zařízení 
a k tomu určené energetické zdroje. Konkrétní hodnoty byly v případě případové studie stanoveny s využitím 
programu DEKSOFT ENERGETICS [13]. 

Tab. 3 Energetické vyhodnocení spotřeby budovy Mwh/rok. 

  Energonositel Vytápění 
MWh/rok 

Chlazení 
MWh/rok 

Nucené 
větrání 

MWh/rok 

Příprava 
teplé vody 
MWh/rok 

Osvětlení 
vnitřního 
prostoru 
budovy 

MWh/rok 

Celkem 
MWh/rok 

1. 
varianta 

Elektřina 1,26 2,13 45,20 4,69 14,00 67,28 
Zemní plyn 71,2 - - 16,10 - 87,30 

2. 
varianta 

Elektřina 1,15 0,51 34,60 4,16 8,74 49,16 
Zemní plyn 64,00 - - 14,00 - 78 

3. 
varianta 

Elektřina 1,09 - 26,80 3,62 5,91 37,42 
Zemní plyn 56,7 - - 12,00 - 68,70 

4. 
varianta 

Elektřina 1,45 - 19,80 2,90 5,71 29,86 
Zemní plyn 44,4 - - 8,13 - 52,53 

 
Celkovou spotřebu budovy dle energetických zdrojů uvádí Tab. 4. 

Tab. 4 Celková spotřeba budovy. 

  
Elektřina 
MWh/rok 

Zemní plyn 
MWh/rok 

SUMA 
MWh/rok 

1. varianta 67,28 87,30 154,58 
2. varianta 49,16 78,00 127,16 
3. varianta 37,42 68,70 106,12 
4. varianta 29,86 52,53 82,39 

 
Současné ceny komodit na trhu energií se v čase rychle mění. Aktuální cena elektrické energie v období 

04/2022, která je využita pro výpočty případové studie je 4 499 CZK/MWh [14]. Cena zemního plynu je 
uvažována v částce1 535 CZK/MWh [15]. 

Přehled nákladů na energie za rok je uveden v Tab. 5. 
 

Tab. 5 Roční provozní náklady budovy dle variant provozu. 

Položka 
Náklady na el. 

energii 
 CZK 

Náklady na 
zemní plyn 

 CZK 

Roční náklady 
celkem 
 CZK 

Roční náklad 
v CZK/𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐𝟐𝟐 

užitné plochy 
1. varianta 302 693 134 019 436 712 504 

   
 

 
 

2. varianta 221 171 119 742 340 913 393 
3. varianta 168 353 105 465 273 818 316 
4. varianta 134 340 80 642 214 982 248 

 
Hodnoty k ekologickému vyhodnocení emisních faktorů pro elektrickou energii a zemní plyn, byly převzaty 
z vyhlášky č. 141/2021 Sb., přílohy 4 [16]. Pro monetární vyhodnocení vzniklých emisí byly hodnoty převzaté 
z The State Fund for Transport Infrastructure [17]. Výpočty viz Tab. 6 a Tab. 7. 

 

Tab. 6 Množství znečišťujících látek v t/rok – spotřeba elektrické energie. 

Elektřina 1. varianta t/rok 2. varianta t/rok 3. varianta t/rok 4. varianta t/rok 

TZL 0,00247590 0,0018091 0,00137706 0,00109885 
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 0,00210586 0,0015387 0,00117125 0,00093462 
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟓𝟓 0,00148689 0,0010864 0,00082698 0,00065991 
𝐒𝐒𝐒𝐒𝐎𝐎𝐎𝐎𝟐𝟐𝟐𝟐 0,05659594 0,0413534 0,03147770 0,02511823 
NOx 0,03818813 0,0279032 0,02123959 0,01694854 
VOC 0,00016820 0,0001229 0,00009355 0,00007465 
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐎𝐎𝐎𝐎𝟐𝟐𝟐𝟐 57,86080000 42,2776000 32,18120000 25,67960000 

 

Tab. 7 Množství znečišťujících látek v t/rok – spotřeba zemního plynu. 

Plyn 1. varianta t/rok 2. varianta t/rok 3. varianta t/rok 4. varianta t/rok 

TZL 0,00000873 0,00000780 0,00000687 0,00000525 
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 0,00000873 0,00000780 0,00000687 0,00000525 
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟓𝟓 0,00000873 0,00000780 0,00000687 0,00000525 
𝐒𝐒𝐒𝐒𝐎𝐎𝐎𝐎𝟐𝟐𝟐𝟐 0,00000873 0,00000780 0,00000687 0,00000525 
NOx 0,00169362 0,00151320 0,00133278 0,00101908 
VOC 0,00021825 0,00021840 0,00019236 0,00014708 
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐎𝐎𝐎𝐎𝟐𝟐𝟐𝟐 17,63460000 15,75600000 13,87740000 10,61106000 

 

Tab. 8 Externí náklady společnosti dle variant provozu budovy v CZK/rok. 

Znečisťující 
látka 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

TZL - - - - 
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Tab. 9 znázorňuje podíl provozních nákladů a externí náklady na výrobu a spotřebu energie. 
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Tab. 9 Roční náklady budovy v CZK/rok. 

Položka 
Provozní náklady 

na energie 
CZK/Rok 

Externí náklady na 
výrobu a spotřebu 
energie CZK/rok 

Roční náklady 
celkem 

CZK/rok 

Roční náklady 
CZK/𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐𝟐𝟐 užitné 

plochy 

Varianta 1 436 712 281 594 718 306 829 
Varianta 2 340 913 214 171 555 084 641 
Varianta 3 273 818 168 547 442 365 511 
Varianta 4 214 982 133 139 348 121 402 

 
S využitím diskontní sazby 5 % byly stanoveny částečné WLC na hodnocené období 10 let. Zobrazeno 

v Tab. 10. 

Tab. 10 Diskontované celkové náklady životního cyklu. 

Položka Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 
𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐂𝐂𝐂𝐂𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 CZK 5 546 569 4 286 212 3 415 825 2 688 098 
𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐖𝐂𝐂𝐂𝐂𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 na 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐𝟐𝟐 
užitné plochy 

6 401 4 947 3 942 3 102 

4 DISKUZE 

Studie se zaměřuje na zefektivnění užívaní stavby a hodnotí různé provozy, které by ve sledované budově mohly 
nastat a na ekonomické a ekologické hodnocení životního cyklu budovy. Pro hodnocení byly vybrány čtyři 
varianty provozu. Výzkum prokázal, že při snížení provozního času na 70,8 % klesla spotřeba energie pouze 
na 82,3 % (2. varianta). Při snížení provozu na 47, 9 % klesla spotřeba na 68,65 % (3. varianta). Při poslední 
variantě byl provoz namodelován záměrně tak, aby maximálně šetřil energii a využíval akumulaci. 
Tu při zredukování provozu na 50 % klesla spotřeba přibližně také na 50 % (4. varianta). 

Jelikož při snížení provozu o 30 % nastala pouze 17 % úspora, je v zájmu provozovatele, aby využíval 
budovu v maximální možné míře. 

Z výsledků je dále patrné, že při snížení provozního času se snižovala primárně spotřeba elektrické energie. 
Při porovnání 1. a 3. varianty - 67,3 MWh/rok : 37,4 MWh/rok Tab. 7 klesla spotřeba elektrické energie 
přibližně o polovinu. Při zemním plynu táto úspora nebyla tak markantní – z 87,3 na 68,7 MWh/rok. 

Protože je elektrická energie dražší přibližně 3:1 a při její výrobě vzniká také signifikantně více emisí, 
výsledné monetární výpočty jsou ovlivněny hlavně spotřebou elektrické energie. 

Přestože jsou předpoklady a údaje použité v tomto výzkumu zvoleny co nejpečlivěji, existuje řada nejistot. 
Nejdůležitější z nich jsou popsány níže: 

• Spotřeba energie a technická zařízení. Kromě vlivu technologií na spotřebu, také ovlivňují tyto 
technologie spotřebu materiálu potřebného na dodání energie při jejich výrobě. 

• Životnost budovy. Nejisté jsou také předpoklady týkající se životnosti budov pro výpočet spotřeby 
energie a životnosti jednotlivých technických zařízení. 

Další prostor pro doplnění metody hodnocení životního cyklu budov je v pořizovacích nákladech technických 
zařízení, nákladech na údržbu a nákladech na výměnu technických zařízení budovy. 

5 ZÁVĚR 

Tento článek vytváří metodický postup na ekonomické a ekologické hodnocení životního cyklu budovy. Studie 
se také zabývá hodnocením pouze provozní fáze budovy. Do nákladů nejsou započítány pořizovací náklady, 
náklady na údržbu a výměnu technických zařízení budovy. 

Z výsledků je vidět, že spotřebu budovy ovlivňuje nejen správný výběr technických zařízení, ale i řádně 
promyšlený provoz budovy, který také nezanedbatelně ovlivní výslední spotřebu. 

Monetární vyhodnocení environmentálních dopadů na společnost jsou značná a tvoří přibližně jednu třetinu 
z celkových provozních nákladů. 
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Mimo jiné dopočítané náklady na m2 plochy budovy vycházejí na 829 CZK při první variantěTab 9. Náklady 
na provoz tvoří přibližně 2/3 a ekonomické náklady na externality tvoří zbylá 1/3 nákladů. 

Na zkoumaném objektu vyplývá, že při celkové spotřebě energie od 154.58 MWh/r náklady na provoz činí 
436 712 CZK a náklady na externality spojené s užíváním budovy tvoří 281 594 CZK. 
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Abstrakt 
Předložený příspěvek pojednává o možnostech tvorby rozpočtu modelu stavby. Jsou zde prezentovány čtyři 
možnosti ocenění modelu průmyslové haly v Brně Obřanech, která je součástí komplexu bývalé Esslerovy textilní 
továrny. BIM model byl vytvořen v softwaru Graphisoft ArchiCAD 24 a pro tvorbu rozpočtu byly využity cenové 
ukazatele z databáze CS ÚRS pro rok 2022 a dále pak software KROS 4 ve spolupráci se stavební knihovnou DEK 
a společným datovým prostředím (CDE) BIM PLATFORMOU. 

Klíčová slova 
Informační model stavby, BIM, rozpočet, BIM PLATFORMA, cenové ukazatele, Common Data Environment 
(CDE), cost management 

Abstract 
The presented paper discusses possible ways of creating a construction budget for a building model. It presents 
four options for the cost estimate of a model of an industrial hall, which is part of the former Essler textile factory 
complex in Brno Obřany. The BIM model was created in the software Graphisoft ArchiCAD 24. The unit prices 
used for the cost estimate were taken from the CS ÚRS database for the year 2022, and they were implemented in 
the KROS 4 software in cooperation with the DEK construction library and the Common Data Environment (CDE) 
BIM PLATFORMA. 

Keywords 
Building Information Modelling, BIM, construction budget, BIM PLATFORMA, price index, Common Data 
Environment (CDE), Level of Development (LOD), cost management 

1 ÚVOD 

Nedílnou součástí projektování výstavby jsou znalosti technologických postupů, materiálových charakteristik 
stavebních výrobků, ale také právě znalost tvorby rozpočtů. Výsledná cena je ve většině případů rozhodujícím 
faktorem při výběru nabídky na stavební projekt. Doposud se rozpočet tvořil výhradně separátně od projekce, 
nicméně snahou je implementovat algoritmus pro rozpočtování do projekčních programů a práci tak zjednodušit, 
urychlit a více propojit. V současné době dochází k pokroku při samotném projektování výstavby, a to přechodem 
od 2D projekčních programů do stále sofistikovanějších softwarů, které nabízí možnost navrhovat stavby ve 3D 
s přidanými negrafickými informacemi. 

Výhodou takového návrhu stavby není pouze vlastní 3D model, ale i usnadnění dalších fází projektování 
a samotné výstavby. 

Řada již standardně využívaných softwarů pro navrhování budov dnes například nabízí výpočet průměrného 
součinitele prostupu tepla obálky budovy. Způsob výpočtu je bohužel neprůhledný a projektanti tak raději sáhnou 
po externím softwaru, kde si výpočet mohou zkontrolovat, nicméně metoda výpočtu, při které přímo navrhovací 
software dokáže výslednou hodnotu vypočítat, se z důvodů časové náročnosti výpočtu a neustále se zvyšujících 
nároků na tepelnou ochranu budov jeví jako vhodná alternativa k výpočtu v samostatném softwaru. Podobná 
situace je i u dalších oblastí, které se týkají navrhování staveb a celou tuto problematiku se snaží řešit BIM – 
informační modelování budov. V práci jsou popsaný celkem čtyři metody, které se jeví jako možné řešení při 
stanovení rozpočtů stavebních objektů při využívání metody BIM. 
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Obr. 1 Srovnání způsobu práce při klasickém projektování a BIM projektování [7]. 
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U metodiky BIM jde o komplexní proces výměny informací, takže je nutné, aby se na tomto způsobu 
spolupráce podíleli všichni, kteří jsou na projekt nějak napojení. V opačném případě není práce efektivní, protože 
se 2D dokumentace musí přepracovávat. Modelem, který má v sobě pouze některé informace, by si pracovníci 
akorát ztěžovali práci. Pokud se ale zapojí všichni, díky využití BIM modelu se dosáhne vyšší úrovně přípravy 
projektu ještě před zahájením výstavby a lze tak snadněji odhalit rizikové a kolizní oblasti a včasným řešením jim 
předejít. To má za následek snížení nákladů jak při výstavbě, tak při provozu stavby [5]. 

3 POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

Areál bývalé textilní továrny; budova e. č. 155; pozn. jedná se o bývalou tkalcovnu., místo stavby – Mlýnské 
nábřeží 155/2, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany, k. ú. Obřany, st. p. č. 40/5. 
Účel stavby: v současné době nevyužita, dříve budova pro zpracování textilního materiálu, trvalá stavba. 

Model objektu byl vytvořen ve školní verzi softwaru ArchiCAD 24, vizualizace byly vytvořeny přímo 
v prostředí ArchiCAD 24 a dále také v softwaru Lumion 12.0.2. 

Objekt byl postaven přibližně kolem roku 1940 a jedná se o reverzní BIM modelování, nicméně pro potřeby 
ocenění je praktičtější s modelem pracovat jako s novostavbou než jako s objektem před rekonstrukcí. Všechny 
stavební materiály jsou navrženy diplomantem a byly zde zvoleny certifikované skladby ze Stavební knihovny 
DEK; nosná konstrukce je železobetonová. 

 

Obr. 2 Půdorysné zobrazení objektu [6]. Obr. 3 Katastrální mapa s daným objektem [6]. 

  

Obr. 4 Vizualizace interiéru v software ArchiCad 24 
[6]. 

Obr. 5 Fotografie interiéru [6]. 
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Obr. 6 3D řez objektem [6]. Obr. 7 Vizualizace interiéru v software ArchiCAD 25 
[6]. 

  

Obr. 8 Fotografie řešeného objektu [6]. Obr. 9 Vizualizace objektu v software Lumion 12 Pro 
Student. 

4 OBECNÉ PROBLÉMY PŘI TVORBĚ MODELU PRO 
SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU 

Prvním problémem, se kterým se řada účastníků procesu setká, je nekompatibilita mezi různými softwary 
a případně i mezi staršími verzemi jediného softwaru. Zároveň se potýkají se značnou neochotou řady pracovníků 
a společností vůbec BIM softwary využívat. 

Například v softwaru ArchiCAD 24 nelze řádně otevřít projekt, který byl vytvořen ve verzi ArchiCAD 22.  
Obecně by to nebyl problém, nicméně v současné době se dva nejpoužívanější softwary v oblasti BIMu 

(Graphisoft ArchiCAD a Autodesk REVIT) neprodávají, ale pronajímají; jsou tedy nabízeny ve formě „produkt 
jako služba“. V zásadě tedy máme poskytnutou vždy pouze nejnovější verzi softwaru, ve které ale starší projekty 
nemůžeme otevřít, pokud nebudou uloženy ve formátu IFC. Kompatibilitu mezi softwary ArchiCAD a Revit také 
umožňuje pouze formát IFC. Dalším významným problémem jsou knihovny, které daný účastník projektu 
využívá. Pokud stejné knihovny nebudou mít také ostatní účastníci procesu, BIM model objektu a ani potřebné 
informace se jim řádně nezobrazí. 

Posledním, ale za to nejvýznamnějším problémem je řešení detailů. Standardně by se v BIM modelu musel 
objevit každý detail, pokud bychom jednotlivé dílčí části měli ocenit položkovým rozpočtem. V současné době se 
ale detaily stále řeší ve 2D a představa, že by tvůrce modelu vyřešil opravdu každý detail ve 3D, je přinejmenším 
směšná. Například správně vyřešené ukončení separační vrstvy je problémem v BIM modelu obecně [6]. 

5 METODY OCENĚNÍ MODELU 

Ocenění objektu dle cenových ukazatelů 

Cenové ukazatele jsou významným prvkem pro prvotní propočty cen stavebních objektů. Jsou založeny na základě 
dlouhodobých statistik cen staveb rozdělených podle jednotlivých druhů staveb. Cenové údaje jsou pak stanoveny 
jako průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu stavby. 
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• Celkový OP: (0,800 + 3,352) ∙ 1507 = 6 275 m3, 
• Ocenění, 
• Zatřídění dle JKSO: 811 Haly pro výrobu a služby; 811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových 

drah, 
• Svislé obvodové konstrukce – svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová, 
• Orientační cena: 5885 Kč/m3 ∙ 6275 m3 = 36 928 375 Kč [6]. 

Ocenění modelu v prostředí ArchiCAD 24 

Software ArchiCAD umožňuje vložení řady parametrů přímo do jednotlivých prvků objektu a následný export do 
tabulek. Velice dobře zde funguje tvorba vlastních prvků s využitím správce vlastností a správce klasifikací. Pro 
náš případ byly vloženy ceny za jednotlivé stěny přímo v nastavení řezu zdí. Bylo by vhodnější samozřejmě 
nevyužívat tuto zjednodušenou variantu a použít přímo správce vlastností, nicméně celý proces je značně 
zdlouhavý a je nemyslitelné, aby BIM manažer, potažmo projektant tento způsob ocenění využil, a to z jednoho 
prostého důvodu – aktualizace cenové databáze. Při každé změně ceny prvku by musel v BIM modelu cenu upravit, 
a navíc by musel i tu prvotní databázi sám vytvořit. Pokud by byla využita zjednodušená varianta jako v našem 
případě, musel by ocenit každý prvek zvlášť. Na Obr. 9 a 10 lze vidět navržení jednotlivých skladeb stěn pro 
export do tabulek, nicméně hned první tři položky jsou až na rozměry stejné. Máme tedy stejnou variantu stěny, 
resp. příčky, ale každou musíme ocenit zvlášť. Značně to tedy přidává na pracnosti tvorby modelu; i když by se 
vše dalo řešit cenou za objem, stejně bychom museli informaci k jednotlivým stěnám vložit. Jedná se nicméně  
o první variantu ocenění BIM modelu, která je dostupná, a skutečně se zde využije alespoň z malé části potenciál 
informačního modelu stavby [6]. 

 
 

Obr. 10 Objekt v prostředí Graphisoft ArchiCAD 
24; implementace ceny konstrukce do objektu 

v modelu [6]. 

Obr. 11 Detail výpisu zdí s nastavenou položkou „Celková 
cena“ v prostředí Graphisoft ArchiCAD 24 [6]. 

Ocenění modelu v software KROS4 s využitím Stavební knihovny DEK a BIM platformy 

BIM PLATFORMA je webové prostředí propojující aplikace pro jednotlivé fáze životního cyklu stavby a pro 
sdílení informací mezi všechny účastníky. Základní aplikací je úložiště souborů umožňující vizualizaci 3D modelu 
budovy ve formátu IFC s funkcionalitou cenového porovnání skladeb. Aplikace umožňuje propojení s dalšími 
aplikacemi pro stavebnictví jako je např. soubor profesních programů DEKSOFT či soubor programů pro 
oceňování a rozpočtování staveb pomocí Cenové soustavy ÚRS. 

Během tvorby položkového rozpočtu byla nalezena řada problémů, kvůli kterým nebylo možné model ocenit 
v plném rozsahu. V současné době tedy bude fakticky nemožné vytvořit z BIM modelu úplný rozpočet, aniž by se 
muselo sahat k úpravám v rámci softwaru KROS 4. 

BIM je z 80 % o sociální změně a pouze 20 % připadá na technologie. Naprosto zásadním úkolem pro plné 
využití BIMu je tedy vybavit jednotlivé účastníky procesu tvorby BIM modelu potřebnými znalostmi, 
dovednostmi a nástroji. Z důvodu pandemické situace nebyly bohužel žádné kurzy a semináře, které by případné 
zájemce provedly správným sestavením BIM modelu a provázáním s CDE či vůbec správným nastavením IFC. Je 
tedy možné, že řada problémů by se dala vyřešit, ale postrádá se kvalitní studijní materiál od tvůrců CDE a BIM 
softwarů. Ideálním řešením by bylo navázat spolupráci s lidmi z praxe, kteří se BIMu věnují dlouhodobě a podělili 
by se o své poznatky. Příkladem takových zdrojů je YouTube kanál 3D projektant či Martin Jan Rosa. Oba kanály 
jsou poměrně kvalitní zdroje informací a je velmi pravděpodobné, že by majitelé spolupráci jen uvítali (pokud již 
není zajištěna). 

Nicméně bylo ocenění alespoň vyzkoušeno na modelu stěny. V softwaru ArchiCAD 24 byla vytvořena 
vícevrstvá obvodová stěna a byla dále upravena pomocí Stavební knihovny DEK, implementována přes formát 
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Obr. 12 Prostředí BIM PLATFORMY; obrázek jednoduché stěny se 
skladbou a rozpočtem [6]. 

Obr. 13 Položkový rozpočet stěny [6]. 

FORGEE 
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případy zde nejsou kromě možnosti zdarma vyzkoušení aplikace, kde je demo projekt. Nedozvíme se zde ale nic 
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Obr. 14 Zobrazení objektu přes Forgee Budget [6]. 

 

Obr. 15 Printscreen zobrazení výsledků, resp. výkazu 
výměr z Forgee Budget [6]. 

6 ZÁVĚR 

Z důvodu velkého rozsahu se tato práce spíše jen dotýká možnosti tvorby cen a rozpočtů v BIMu a poukazuje na 
možná úskalí a problémy. 

Jako první je zde popsána metoda ocenění stavebního díla skrze cenové indexy. Nejedná se přímo o BIM, 
nicméně je to velice rychlá a jednoduchá (nicméně také velmi přibližná) metoda, která se běžně využívá. 

Druhou metodou je implementace cen přímo do jednotlivých objektů v BIM modelu. Tato metoda se jeví opět 
jednoduše, nicméně se zde objevuje problematika aktualizace cenové databáze, kterou by BIM manažer musel 
neustále zajišťovat, a zároveň chybějící ceny za práci, přesun hmot, nakládání se základy atd. 

Jako třetí metoda byla vybrána metoda ocenění konstrukcí a prací pomocí Stavební knihovny DEK, softwaru 
KROS 4 a BIM PLATFORMY (která zároveň slouží jako CDE). Touto metodou nebylo možné stanovit cenu. 

Cílem práce nicméně není a rozhodně nikdy nemělo být shazování této metody, pouze jde o poukázání na 
možné třecí plochy. Přestože byly nalezeny problémy, tak se Stavební knihovnou DEK se pracuje naprosto úžasně 
a BIM PLATFORMA jakožto CDE je pravděpodobně nejlepší varianta v České republice. Některé problémy 
mohly samozřejmě vzniknout i na straně autora – mohl být ne zcela adekvátně nastaven IFC formát, možná se 
parametry mohly zadat jinak… Bohužel jsem nikde nenašel návod, jak s BIM modelem pracovat v rámci BIM 
PLATFORMY a softwaru KROS 4 a vše autor zkoušel metodou pokus/omyl, pouze podle jednoduchého modelu, 
který je k dispozici v BIM PLATFORMĚ (kde ovšem některé postupy, resp. objekty, jsou v modelu pro účely 
ocenění vytvořeny zcela nelogicky). Pokud takový návod vznikne, pravděpodobně se výrazně limituje množství 
problémů při stanovení cen v BIM modelu. BIM totiž není z hlavní části o softwaru, ale o lidech, a dokud 
nebudeme vědět, jak s danými pluginy a softwary správně pracovat, nebudeme moci ani plně využít potenciál 
informačního modelování/managementu staveb. Osobně bych navrhoval navázat spolupráci s kanály YouTube, 
například 3D projektant nebo Martin Jan Rosa, kteří se BIMem již delší dobu zabývají a věnují svůj čas vytváření 
výukových videí, takže by pravděpodobně dokázali potřebně postupy rozumně prezentovat. I přes zmíněné 
problémy ale věřím, že Stavební knihovna DEK bude v ČR v budoucnu nedílnou součástí tvorby BIM modelů. 

Jako poslední metoda tvorby rozpočtů konstrukcí a prací je uvedena metodika dle společnosti Forgee. Jeví se 
velmi zajímavě a spojuje BIM model se standardním výkazem výměr. Bohužel z hlediska časové náročnosti nebylo 
možné s Forgee Budget plnohodnotně pracovat, a tak ji, respektive práci s ní, nemohu adekvátně hodnotit. 

Na závěr bohužel nemohu v současné době jednoznačně potvrdit, že by užívání BIMu zásadním způsobem 
usnadňoval tvorbu rozpočtů, spíše naopak. V případě, že bude muset projektant či BIM manažer implementovat 
ceny do projekčního softwaru či napojit jednotlivé objekty na cenovou databázi, bude mít podstatně těžší úlohu 
než doposud. Je dobrou otázkou, co by nakonec zvolil investor – standardní 2D dokumentaci, či celý a podrobný 
BIM model. Osobně si nemyslím, že by daného investora přesvědčil krásně vytvořený model či usnadnění práce 
některým účastníkům tvorby projektové dokumentace, jelikož je cena BIM dokumentace, z důvodu časové 
náročnosti tvorby modelu, potřeby unikátních softwarů a specializovaných pracovníků, vyšší oproti klasické 2D 
dokumentaci. 

Kde by ale mohl BIM najít nezastupitelné uplatnění je v oblasti facility managementu, resp. správy budov, což 
by pro investora mohl být právě určující podnět, proč chtít využívat BIM model. 

Z ekonomického hlediska činí náklady na pořízení stavby pouze 14 % z celkových nákladů na stavbu v rámci 
celého jejího životního cyklu. Náklady na provoz, údržbu a opravy tvoří přibližně 75 % a BIM, údajně, při 
správném využití, dokáže značné množství těchto nákladů ušetřit. Často se uvádí až 30 %. Zde je rozhodně prostor 
pro další výzkum, kterému se budeme věnovat [6]. 
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Abstrakt 
Internet věcí je nástroj využitelný v mnoha oblastech stavebnictví v průběhu celého životního cyklu objektu. 
Tato technologie funguje na bázi online přenosu dat. Propojení zdrojů v budově, sběr informací v reálném čase 
a jejich výstup umožňuje koncovému uživateli rychle pracovat s příchozími informacemi pro různé účely. 
Vzhledem k tomu, že internet věcí lze uplatnit v širokém spektru úloh, byly v tomto článku zvažovány různé 
možnosti využití technologií v oblasti stavebnictví. Článek také obsahuje kroky nutné pro další rozvoj studia 
oblastí aplikace internetu věcí ve stavebnictví v různých fázích životního cyklu objektu. 

Klíčová slova 
Internet věcí, RFID, životní cyklus, BIM, Facility Management 

Abstract 
The Internet of Things is a tool applicable in many areas of Construction throughout the entire object lifecycle. 
This technology works based on online data transfer. Connecting sources placed in the building, collecting 
information in real time and its output allows the end user to quickly process the incoming information for 
various purposes. Since the Internet of things can be applied in a wide range of tasks, various options for using 
technology in the construction field were considered in this article. The article also contains the steps for the 
further development of the study of the areas of application of the Internet of things in Construction at different 
stages of the object life cycle. 

Keywords 
Internet of Things, RFID, life cycle, BIM, Facility Management 

1 ÚVOD 

Internet věci (angl. Internet of Things, dále IoT) je chytrá technologie s vysokým potenciálem pro digitalizace 
v rámci iniciativy Stavebnictví 4.0. Rozvoj chytrých měst a výstavby vyžaduje nasazení inovativních metod, 
nástrojů a přístupů. Internet věcí představuje funkční a technické perspektivy a lze jej variabilně použít např. 
pro procesy monitorování a inteligentního řízení [1]. IoT poskytuje technologie pro efektivní sdílení a správu dat 
prospěšné pro chytřejší, levnější, rychlejší a udržitelnější výrobu a provoz. 

Internet věci je infrastruktura, složená z propojených zařízení. Jsou vybaveny pro detekci aktuální situace, 
sdílení a manipulaci s informacemi. IoT se používá v řadě oborů, včetně průmyslu, zemědělství a medicíny [2]. 
Využití RFID (angl. Radio Frequency Identification), identifikace na rádiové frekvenci, umožňuje rozpoznávat 
jednotlivé prvky pomoci kódu a pomáhá přenášet fyzické prostředí do digitální podoby. RFID je bezdrátová 
komunikace, kterou lze použít jako systémové vstupy pro snímání, detekci, identifikaci, sledování 
a monitorování více objektů. Výhodou RFID je propojení fyzického a informačního prostředí [3], [4]. 

IoT se začíná široce využívat i ve stavebnictví, které je specifické pro velkou spotřebou materiálu, energie 
a velké využití mechanické a ruční práce. Důležitým aspektem je i dlouhá životnost stavebních konstrukcí a také 
vysoká náročnost celého stavebního projektu. Každá fáze životního cyklu stavby má své vlastní charakteristiky, 
proto IoT má potenciál využití v rámci každé jednotlivé fázi. 

Hlavním cílem fáze definování a navrhování je maximálně zefektivnit projekt. Efektivní a inteligentní 
rozhodovací proces přináší nižší náklady v dřívějších fázích návrhu. V této fázi provádění změn v projektu 
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The Internet of Things is a tool applicable in many areas of Construction throughout the entire object lifecycle. 
This technology works based on online data transfer. Connecting sources placed in the building, collecting 
information in real time and its output allows the end user to quickly process the incoming information for 
various purposes. Since the Internet of things can be applied in a wide range of tasks, various options for using 
technology in the construction field were considered in this article. The article also contains the steps for the 
further development of the study of the areas of application of the Internet of things in Construction at different 
stages of the object life cycle. 
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1 ÚVOD 

Internet věci (angl. Internet of Things, dále IoT) je chytrá technologie s vysokým potenciálem pro digitalizace 
v rámci iniciativy Stavebnictví 4.0. Rozvoj chytrých měst a výstavby vyžaduje nasazení inovativních metod, 
nástrojů a přístupů. Internet věcí představuje funkční a technické perspektivy a lze jej variabilně použít např. 
pro procesy monitorování a inteligentního řízení [1]. IoT poskytuje technologie pro efektivní sdílení a správu dat 
prospěšné pro chytřejší, levnější, rychlejší a udržitelnější výrobu a provoz. 

Internet věci je infrastruktura, složená z propojených zařízení. Jsou vybaveny pro detekci aktuální situace, 
sdílení a manipulaci s informacemi. IoT se používá v řadě oborů, včetně průmyslu, zemědělství a medicíny [2]. 
Využití RFID (angl. Radio Frequency Identification), identifikace na rádiové frekvenci, umožňuje rozpoznávat 
jednotlivé prvky pomoci kódu a pomáhá přenášet fyzické prostředí do digitální podoby. RFID je bezdrátová 
komunikace, kterou lze použít jako systémové vstupy pro snímání, detekci, identifikaci, sledování 
a monitorování více objektů. Výhodou RFID je propojení fyzického a informačního prostředí [3], [4]. 

IoT se začíná široce využívat i ve stavebnictví, které je specifické pro velkou spotřebou materiálu, energie 
a velké využití mechanické a ruční práce. Důležitým aspektem je i dlouhá životnost stavebních konstrukcí a také 
vysoká náročnost celého stavebního projektu. Každá fáze životního cyklu stavby má své vlastní charakteristiky, 
proto IoT má potenciál využití v rámci každé jednotlivé fázi. 

Hlavním cílem fáze definování a navrhování je maximálně zefektivnit projekt. Efektivní a inteligentní 
rozhodovací proces přináší nižší náklady v dřívějších fázích návrhu. V této fázi provádění změn v projektu 

   
 

 
 

je mnohem snadnější a levnější. Výsledky předinvestiční fáze jsou podkladem pro rozhodnutí o realizaci 
investičního projektu, úpravu investičního záměru nebo odmítnutí realizace projektu. 

Následující etapa výstavby začíná získáním stavebního povolení a končí uvedením objektu do provozu. 
Součástí této fáze je dokončení projektu podle plánu, provedení kontrol kvality [5]. 

Provozní fáze životního cyklu stavebního objektu souvisí se značnými náklady na provoz a údržbu. Fáze 
provozu je nejdelší a nejdražší části životního cyklu budovy. Provozní fáze má nejvyšší procento (80–85 %) 
spotřeby energie v životním cyklu budovy [6]. V této fázi je důležité plánovat údržbu a včasné opravy objektu, 
aby se předešlo zbytečným nákladům a předčasnému konci životního cyklu. 

Poslední je likvidační fáze. V případě zhoršení fyzického stavu objektu, kdy rekonstrukce není možná a padá 
rozhodnutí o demolici, životní cyklus objektu končí. Důležitým bodem při demoličních pracích je nakládání 
se stavebním odpadem [7]. 

Protože fáze výstavby a provozu jsou nejnákladnější a zahrnují multioborové úkoly, tyto fáze jsou v průběhu 
práce zdůrazněny. Cílem této studie je poskytnout aktuální přehled a možné způsoby využití IoT na základě 
důvěryhodných zdrojů s důrazem na aplikační příklady, na základě výsledků navrhnout další rozvoj výzkumného 
tématu. Práce navazuje na dosavadní výzkum na téma možností využití IoT ve stavebnictví z pohledu životního 
cyklu [8]. 

2 METODOLOGIE 

Na základě studia vědeckých článků a dalších internet zdrojů bylo provedeno zkoumání možnosti využití IOT 
ve stavebnictví v různých fázích životního cyklu stavebního objektu. Literární rešerše probíhala v databázích 
Web of Science, Scopus a ScienceDirect. Klíčová slova použitá při vyhledávání obsahovala výrazy jako: 
„Internet of Things“, „Construction“ a „Building Information Modelling“. Vyhledávání bylo provedeno 
v tematických oblastech „Inženýrství“ a „Energetika“. Při úvodním prověřování titulů a abstraktů byl seznam 
publikací zkrácen se zaměřením na praktické případové studie (aktuální zaměření), množství citací (vědecký 
význam) a datum vydání, tj. preferovány byly novější publikace (aktuálnost zdrojů). Na základě těchto přístupů 
bylo možné identifikovat relevantní publikace pro další analýzu. Po přečtení plných textů bylo vybráno 20 
příspěvků publikovaných převážně v odborných časopisech. Následně byl analyzován konečný seznam publikací 
s cílem odhalit praktické oblasti, tedy příklady použití relevantní pro stavebnictví s důrazem na stavební 
a provozní fáze životního cyklu budovy. 

3 VÝSLEDKY 

Různé příklady použití IoT byli rozděleny dle fázi použití, byli definovány podobnosti a rozdíly zjištěné mezi 
zkoumanými fázemi životního cyklu, tj. fázemi výstavby a provozu. Aplikace IoT ve fázi výstavby se 
přednostně týká kvality, zdraví a bezpečnosti [9], [10], [11], [12]. To jsou důležité aspekty ovlivňující úspěšnost 
a omezení stavebního projektu spolu s náklady a časem [13]. Většina konceptů IoT v provozní fázi je propojena 
s využitím analýzy velkého množství dat a chytrými technologiemi v různých koncepcích: chytrá města 
a bydlení, detailní energetický management nebo složitější facility management a související environmentální 
problémy. 

Na základě výsledků provedené práce bylo identifikováno společné téma pro obě zkoumané fáze: spolupráce 
nebo propojení mezi BIM modelem a IoT. Vzhledem k tomu, že BIM modely jsou vyvíjeny jak pro usnadnění 
plánování stavebních projektů a usnadnění stavebních činností, tak i pro řízení provozovaného/využívaného 
objektu, je logické, že snahy o vytvoření nebo posílení tohoto propojení jsou viditelné v obou fázích životního 
cyklu [14], [15]. Dalším krokem po spojení BIM a IoT je využití výsledku v oblastí FM. Hlavní výhodou IoT 
je dynamické zpracování velkého množství průběžně přicházející informace, což je velkou výhodou pro použití 
v rámci managementu. Efektivní řízení objektu na základě aktuální informace pomáhá snížit provozní náklady 
a zvýšit kvalitu údržby, co znamená i prodloužení životního cyklu stavby. Správa majetku ve FM je zajištěna 
prostřednictvím CAFM systémů (angl. computer aided facility management), které vyžadují průběžné kontroly 
fyzických a elektronických údajů. Pro implementace CAFM na konkrétním objektu je potřeba doplnit databáze 
o vše prvky v objektu, což může být zajištěno automaticky z BIM modelu, digitálního dvojíce stavby. Na 
základě BIM modelu se dá prostorově provázat CAFM a IoT prvky pro snadnější správu uživateli [16], [17], 
[18], [19], [20]. 

Podle scientometrického přehledu [21] byly hlavními účinky přijetí IoT „vysokorychlostní reporting, 
kompletní kontrola procesů, hluboká analýza dat, přísná etická a právní očekávání“, zatímco klíčovými faktory 
pro přijetí internetu věcí byla „interoperabilita; soukromí a bezpečnost dat; flexibilní struktury řízení; obchodní 
plánování a modely“. 
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Použití IoT v kombinaci z jiné systémy umožňuje zpracování informací, které jsou nezbytné pro správu 
objektů ve fázi užívání stavebního díla a má vysoký potenciál přinést další výhody vyplývající z propojení 
různých technologií [22]. Mezi takové technologie patří BIM, GIS a Technologie zachycení reality (mračno 
bodů, laserové skenování). 

Dle výše uvedených informaci byl sepsán článek v angličtině na téma " Využití Internetu věcí ve stavebnictví 
a Facility Managementu: Přehled příkladů použití". Cílem příspěvku bylo zaměřit se podrobněji na specifika 
využití IoT ve fázi výstavby a provozu životního cyklu objektu z pohledu řízení výstavby, vyhodnotit 
proveditelnost použití technologie ve Facility managementu. 

4 DISKUZE 

Budoucí výzkum, rozšiřující téma by měl i nadále sledovat aktuální vývoj oblasti IoT s cílem odhalit nové 
očekávané manažerské přínosy využívání IoT ve stavební praxi. Tato analýza byla založena na článcích, které 
jsou převážně výzkumem nebo testováním technologií na pilotních projektech po celém světě. 

Dalším krokem bude sběr a analýza praktických informaci od uživatelů a dodavatelů IoT v České republice. 
Z internetových zdrojů budou zjištěné kontakty poskytovatelů a spotřebitelů IoT nejlépe v přibližně stejném 
počtu. Předpokládané množství respondentů je 30 lidí. Budou provedené telefonické a osobní pohovory s cílem 
dozvědět aktuální stav praktické sféry, rozsah reálných oblasti využití, vyhlídky na další rozvoj technologii 
v oblasti stavebnictví. Metody použití a technologie, které nejsou implementované ve stavebnictví, ale mohou 
být navázané, budou uvedeny taky. 

Podstatou průzkumu bude krátký částečně strukturovaný rozhovor, složený z 10 otázek, souvisejících 
s tématem. Průzkum je anonymní, v rámci rozhovoru nebudou zjišťována žádná citlivá či důvěrná data. 
Rozhovor bude trvat zhruba 15-20 minut. 

Předem připraveny dotazník bude rozdělen na dvě časti, dotazy pro dodavatelé a spotřebitelé. Část, týkající 
se dodavatelé, bude zjišťovat funkcionalitu IoT technologii, unikátní funkce konkrétního produktu, provázanost 
softwaru a hardwaru, podporu BIM modelu a názor na spojení IoT s BIM, provázanost s dalšími systémy 
(například CAFM). Respondentovi budou položené otázky o hodnocení efektivity navržených řešení z pohledu 
administrativní a technické náročnosti projektu. Budou zjištěny nejchytřejší technologie, využité na reálných 
projektech, způsoby zabezpečení dat. Důležitým bodem je otázka o další vize profesionálů a jejích osobní 
omezení oblasti použití technologii a také i typy budov nebo stavebních objektů, ve kterých IoT implementují 
nejčastěji. Bude se zjišťovat i cíli zákazníku při implementaci IoT, limitující faktory při rozhodování o využití 
IoT. 

Otázky, položené spotřebiteli, budou se týkat primárního cíle použití IoT, tomu, co posloužilo motivaci 
k implementaci IoT a jaký mají názor na další rozsah práci z hlediska doplnění nebo zmenšení funkcionality 
systému. Bude se zjišťovat, jestli zákaznicí na svých objektech využívají CAFM a jestli mají BIM model objektu 
a mají systémy provázané. Stejně jako u dodavatelů bude se zjišťovat vliv na administrativní a technikou 
náročnost provozu/řízení objektu nebo výroby. Také se bude analyzovat zabezpečení dat ze strany spotřebitele. 
Respondentovi bude navrhnuté vybrat nejvíc přínosnou technologii a efekt, vyzvaný implementaci a také limitní 
faktory, ovlivňující proces zavádění IoT. 

Všechny otázky budou formulovány neutrálně, aby bylo možné získat co nejupřímnější a průhledné 
informace. Získaná data budou strukturována a analyzována pro další publikaci. 

5 ZÁVĚR 

Tento příspěvek je zaměřen na analýzu použití IoT ve vybraných fázích životního cyklu budovy, s důrazem 
na fázi výstavby a provozu. Bylo prezentováno a diskutováno několik příkladů použití IoT v praxi. Analýza 
ukazuje, že konkrétní koncepty internetu věcí aplikované ve fázi výstavby a provozu jsou různé (např. 
monitorování kvality a bezpečnosti ochrany zdraví, správa chytrých měst, facility management a energetický 
management), nicméně byl identifikován i jeden hlavní společný problém, a to propojení BIM a IoT, které je 
užitečné během výstavby, ale hlavně nese informace pro budoucí správu majetku a facility management. 

Na základě studia byly definované cíle pro další vývoj průzkumu. V nejbližší době proběhnou hovory 
s poskytovateli a spotřebiteli IoT pro představení reálných oblasti a metody použití IoT v praxi v České 
republice. 
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Abstrakt 
V současné době spolu s výstavbou se mění i samotný proces návrhu, vypracování projektu a následné použití 
dokumentace. Z tohoto hlediska BIM technologie představuje univerzální digitální prostor, ve kterém 
je umožněno uložit objemový model stavby, zjednodušit komunikaci odborníků a vytvořit tak jedinou databázi 
objektu. Nespornou výhodou BIM prostředí je možnost efektivního využití dat v průběhu celého životního cyklu 
stavby, a přitom používat software pro projektování i pro facility management. Propojením BIM technologie 
spolu s CAFM systémy je získáno moderní komplexní datové prostředí pro efektivní spravování budovy. 

Cílem tohoto článku je představení těchto digitálních platforem spolu s jejich využitím. 

Klíčová slova 
BIM technologie, společné datové prostředí, CAFM software, facility management, životní cyklus budovy 

Abstract 
Along with construction industry development, the processes of documentation creation in terms of design and 
subsequent usage, are also being developed. From that point of view, BIM technology can be seen as a universal 
digital space where the building model can be saved. Also, this tool simplifies communication between experts, 
resulting in a unique database of the object. An indisputable advantage of the BIM environment is the possibility 
of efficient use of data during the entire life cycle of the construction, and at the same time to use software for 
design and for facility management. By connecting BIM to CAFM systems, a modern complex data environment 
for efficient building management is obtained. 

The aim of this article is to introduce these digital platforms along with their use. 

Keywords 
BIM technology, common data environment, CAFM software, facility management, life-cycle of the building 

1 ÚVOD 

Článek si bere za cíl představit existující BIM metody a CAFM software. Také jasně vysvětlit a připomenout 
proč je důležité se zabývat technologií BIM (Building Information Management) a ostatními programy 
využívající data v oboru stavebnictví. 

První myšlenku, o propojení 2D návrhů s prostorovou vizualizací a propisem všech změn do příslušných 
výkresů, vyslovil už v roce 1975 Charles M. Eastman [1]. V této době se stavební projekty rýsovaly samozřejmě 
stále ručně. S vývojem technologie osobních počítačů byla dále rozvíjena i tato teorie digitálního projektování. 
Proč byla, a stále je, tato myšlenka tak revoluční?  Byla zatím právě snaha zvýšení efektivity práce při snížení 
pracovních zdrojů. 

Od července roku 2023 je naplánována povinnost použití metody BIM u všech veřejných zakázek. Proč 
zrovna u nich? U veřejných projektů je totiž co největší snaha o to, aby finanční zdroje byly využity efektivně. 
Veřejné projekty musí být i patřičně transparentní. Jednotná dokumentace také náležité přispívá zjednodušením 
domluvy mezi odborníky a státními správami či orgány. 

Právě tato komunikace mezi obory je v současnosti velice komplikovaná, zdlouhavá a tudíž neefektivní. 
Nicméně, aby do budoucna byla zajištěna účinná správa budovy v provozní fázi, musí být využity i programy 
specializující se na využití dat. V současné době je však stále nesnadné přesvědčit management společností 
k nákupu těchto softwarů. Důvodem může být už předem negativní postoj k využívání nových softwarů, vysoká 
pořizovací cena či možná obava z úniku a zneužití dat. Je však dokázáno, že při koupi a správné implikaci 
CAFM systému dochází k razantnímu snížení provozních nákladů, ať už se jedná o nové či staré objekty. Právě 
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proto se tento článek zabývá touto problematikou a snaží se o obecnou informovanost o těchto programech 
a problematice efektivního spravování budovy nebo areálů. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Building Information Management 

V současné době je použití konceptu informačního modelování logickým pokračováním procesu návrhu 
a zpracování stavebních projektů. Za základní BIM prvek se považuje objemový model konkrétní budovy. 
Pro tyto účely je již obvyklé používat známé využívané aplikace jako ArchiCAD, Revit a další programy. 
Nicméně BIM vyjadřuje inovační metodu, která se také zabývá řízením a správou projektů. 

Za jednu z nejsilnějších stránek tohoto konceptu můžeme považovat vzdálený přístup k údajům a možnost 
pro odborníky současně a efektivně spolupracovat na jednotném modelu. Nástrojem, který poskytuje všechny 
tyto funkce je Common Data Environment neboli společné datové prostředí. CDE funguje jako centrální 
digitální platforma podporovaná serverem, kde je umístěn 3D model objektu, ve kterém jsou navíc načteny 
veškeré údaje o projektu od informací o skladbě konstrukce až po samotné skladby konstrukcí do souvisejících 
dokumentací. Rozpracování a doplnění datového prostředí se začíná ještě v předprojektové fázi a uložená data 
také obsahují historii všech změn v projektu. Je však třeba vzít v úvahu, že pro zpracování obrovského množství 
dat je zvláště důležité přesně definovat úrovně odpovědnosti pro specialisty a nastavit úrovně detailů pro 
informační model. Pokud úroveň přístupu zaměstnanců je určena strukturou týmu projektantů ze strany 
zhotovitele a objednatele, pak stupeň podrobnosti modelu závisí na řadě různých faktorů. 

Z tohoto hlediska je významnou nevýhodou informačního modelování v ČR nedostatek souhrnného 
normativního standardu. Regulační funkce pro grafická a negrafická data plní datový standard staveb (DSS) 
a stanovení úrovně podrobnosti modelu a konstrukčních prvků. Především úroveň dokonalosti 3D modelu 
stanoví LOD (Level of Development/Detail) a umožňuje v různých fázích návrhu přesně specifikovat přesnost 
zpracování elementů. Nejvíce zjednodušené údaje o objektech poskytuje úroveň L100, naopak maximální počet 
parametrů jako například i výrobce, uvedený dodavatele a datum nákupu lze získat při nastavené úrovni L500. 
Ze strany podrobností grafického zobrazení stanovuje úroveň podrobnosti geometrie LOG (Level of Geometry). 
Zároveň s tím pro třídění technologických, časových nebo cenových dat se používá úroveň podrobnosti 
informací LOI (Level of Information). 

Další důležitou funkcí, která poskytuje správně nastavené datové prostředí je správa dokumentů. Z této 
strany CDE umožňuje vytvořit společný archiv textových souborů, tabulek, PDF výstupů včetně skenovaných 
obrázků, fotografií, zvukových záznamů i videozáznamů. Druhým typem dokumentů jsou výstupy různých 
expertních softwarů, které jsou během životního cyklu stavby různými pozicemi využívány. Lze uvést 
především 2D výkresy (např. ve formátu DWG), ale i digitální modely v nativních formátech (např. výstupy 
ze softwaru pro rozpočtáře, geodety) [2]. 

Co se tyká softwarů které podporují BIM koncepce, lze s jistotou říct, že vedoucí pozice obsazuje Autodesk 
Revit. V současné době je logickým pokračováním AutoCADu a je nejrozšířenější v ČR. Zároveň s tím pro 
prohlížení modelů a pro správu projektů se také používá Autodesk viewer a Autodesk BIM 360. Nicméně 
v závislosti na užších požadavcích je možné do seznamu populárních programů a nástrojů přidat Graphisoft 
Archicad, Allplan, BIM Vision, Dalux atd [3]. 

Tímto způsobem jsou ve fázi přípravy a realizace stavby v informačním modelu shromažďovány 
a doplňovány všechny relevantní údaje. Dále ve fázi provozu vzniká potřeba využít nástroje, které by byly více 
zaměřeny na potřeby facility managementu. 

Computer Aided Facility Management 

Právě CAFM (Computer Aided Facility Management) programy pracují hlavně na základě popisných 
a grafických dat, které jsou dostupné na platformě CDE. Díky této propojenosti lze CAFM programy ovládat 
na různých zařízeních od mobilního telefonu až po obrovská datová centra. Tyhle softwary poskytují určitou 
grafickou podporu pro užívání nástrojů pro efektivní spravování a řízení všeobecných známých procesů a služeb 
v projektu. Smyslem CAFM systémů je jejich snaha být přístupný pro všechny zaměstnance a pracovníky 
daného objektu. Zaměstnanecké přístupy jsou samozřejmě omezeny přístupovými právy. Je tedy důležité 
věnovat čas při výběru vhodného CAFM programu, aby byl například uživatelsky přijatelný a zároveň byly 
náležitě plněny očekávání od daného programu. Tyto správní systémy nelze jednoduše rozdělit, ale jsou v nich 
určité rozdíly nebo jiné přednosti [4]. 
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DaluxFM – společnost Dalux 
Program se využívá jak v realizační, tak i v provozní fázi a je řazen do skupiny programů, které jsou 

uživatelsky příjemné na používání. Slouží k digitalizaci množství informací ohledně montáží, oprav, 
reklamacích či rozsah a četnost určitých činností. V rámci nastavení lze při opravách či reklamacích jednoduše 
zadat, komu se zpráva o nefunkčnosti či opravě odešle [5]. 

Revisio – společnost SkyCom 
Webová aplikace, která se také řadí mezi intuitivní platformy. Klient je připraven ji začít efektivně ovládat 

v řádu hodin. Nabízí integrované číselníky, které napomáhají uživateli k tomu, aby byly správně a rychle 
zatřízeny prvky do skupin. Program má v sobě zabudovanou integrovanou platnou legislativu, která 
se automaticky aktualizuje a o změnách je uživatel obeznámen [5]. 

AFM – společnost Alstanet Facility Management 
Software nabízí mnoho propojitelných modulů, které pomáhají se sledováním, řízením a reportingu 

každodenních i dlouhodobých procesů v projektu. Data jsou brány ze společného datového prostředí CDE. 
Nicméně, program nabízí velkou škálu modulů, a právě proto je možnost, že jeho potenciál není zcela využit [4]. 

Archibus – společnost Archibus Inc. 
Jedná se o program na velmi vysoké úrovni, který je schopen obousměrně synchronizovat data v Revitu 

a díky majetkového propojení se společností AUTODESK není problém s provázaností CDE a CAFM. Program 
nabízí několik modelů, které zajišťují přehled a řízení od každodenních činností až po ty dlouhodobé. Využití 
potenciálu programu vychází z celkového objemu a následného zpracování dat [4]. 

ArchiFM 
Software založený na BIM datech z grafického prostředí ArchiCADu. Jako další z programů nabízí několik 

modulů správy budovy od sledování, řízení, analýzy či reportingu. Grafická část databáze nahrazuje pasport 
budovy a 3D model je schopen např. zpracovat a vyhodnotit energetickou náročnost budovy [6]. 

 

Obr. 1 Schéma propojení BIM a CAFM SW [2]. 
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3 METODOLOGIE 

Na základě vypracovávání tohoto článku byly prozkoumány ostatní články týkající se těchto dvou souvisejících 
témat, nicméně tento článek nemá za cíl poskytovat obecné pokyny a metodické postupy, jak docílit správného 
propojení BIM a CAFM software. Čtenáři je poskytnuto seznámení se se základními hlavními vlastnostmi 
a principy těchto programů a informačního prostředí. 

4 DISKUZE 

V současnosti bylo zjištěno, že zatím neexistuje přehled o statistice využívání BIM a CAFM systémů. Podklady 
pro diskuzi budou zjišťovány a zpracovány v dalších článcích na toto obsáhlé moderní téma zabývající se právě 
na efektivní využití dat. 

5 ZÁVĚR 

Koncepce informačního modelování určuje v současné době směr rozvoje stavební sféry. Přes složitost 
implementace nových přístupů je třeba si uvědomit že největší přínos BIM spočívá v komplexním využití všech 
elementů od softwarů pro návrh a rozpracování projektu po systémy pro řízení a údržbu. Ukazuje se též vzestup 
vytváření a užívání CAFM programů. Problémy v praxi mohou vznikat tím, že tyto platformy jsou někdy 
uživatelsky složité, přitom je potřeba vyhovět přání dané společnosti nebo investora se zaměřením na data, která 
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Abstrakt 
Hlavným bodom vybudovania udržateľnej Európskej únie je obnova budov, avšak miera obnovy obytných budov 
v Európskej únii je nedostatočná́ na splnenie stanovených cieľov udržateľnosti. Tento článok analyzuje hlavné 
modely obehového hospodárstva používané v stavebníctve ako aj situáciu na stavebnom trhu. 

Vyhodnotené boli najlepšie opatrenia v oblasti projektovania, zhodnocovania materiálov, obnovy budov 
a ukončenia životnosti. Súčasťou je aj analýza prehľadu literatúry zahŕňajúceho PEST a analýzu. Výsledky analýz 
je možné aplikovať pri vypracovaných návrhov, ktoré́ majú́ za cieľ vyriešiť̌ hlavné prekážky, ktoré́ bránia 
implementácii obehového hospodárstva v stavebnom sektore. 

Klíčová slova 
Cirkulárna ekonomika, stavebníctvo, covid-19, udržateľnosť, zelená dohoda 

Abstract 
Building renovation is a key element in building a sustainable European Union, but the rate of renovation of 
residential buildings in the European Union is insufficient to meet the sustainability targets set. This article 
analyses the main circular economy models used in the construction industry as well as the situation in the 
construction market. The best measures in the fields of design, material recovery, building renovation and end-of-
life have been evaluated.  A literature review including PEST analyses is also included. The results of the analyses 
can be applied to develop proposals that aim to address the main barriers to the implementation of the circular 
economy in the construction sector 

Keywords 
Circular economy, construction, covid-19, sustainability, green deal 

1 ÚVOD 

Dopyt po udržateľných riešeniach spolu s nutnosťou dosiahnuť stanovené ciele si vyžadujú opatrenia vo viacerých 
sektoroch. Jedným s najdôležitejším je sektor stavebníctva, konkrétna výstavba a obnova budov. Ide totiž̌ o jednu 
z hospodárskych činností, ktorá́ je najviac náročná́ na zdroje a odpad [1]. Výroba cementu, železa a ocele, ktoré 
sú životne dôležitými priemyselnými procesmi pre stavebníctvo, k hlavným producentom skleníkových plynov 
(GHG) v EÚ, pričom ich podiel na emisiách predstavuje 40 % [2]. Vznik stavebného a demolačného odpadu 
(CDW) je veľkou výzvou pre stavebný priemysel vzhľadom k objemu produkovaného odpadu a s ním spojené 
vplyvy na životné prostredie. CDW predstavovalo v roku 2018 až 35, 9 % odpadu vyprodukovaného v Európe [3]. 

Stavebníctvo je dôležité na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Organizácie Spojených národov 
stanovila ciele v oblasti udržateľnej výroby a spotreby, zlepšenia efektívneho využívania prírodných zdrojov 
a zníženia tvorby odpadu [2]. Ďalšími environmentálnymi vplyvmi, ktoré sem patria sú: degradácia pôdy, 
vyčerpávanie skládok, emisie uhlíka a skleníkových plynov, znečistenie vody, vysoká spotreba energie 
a vyčerpávanie zdrojov [4]. 

Obytné budovy v Európe sú rôznorodé a jedinečné, ale rovnakým tempom, ako pribúdajú nové, tak staré starnú. 
Prestarnuté budovy sa riešili rekonštrukciami, tempo je však nedostatočné. V EÚ je 5–8 % stavebného fondu, 
staršieho ako 21 rokov, z ktorých až 95 % bude stáť aj v roku 2050 [5].Väčšina z nich nesplnuje podmienky na 
energetickú efektivitu. Jedmím z hlavných dôvodov je závislosť od fosílnych palív na vykurovanie a chladenie. 
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Veľký vplyv ma odvetvie v oblasti životného prostredia. Dôležitým je aj jeho význam v sociálnej 
a hospodárskej oblasti vzhľadom na veľký počet pracovných miest, ktoré vytvára a jeho značný podiel na hrubom 
domácom produkte (HDP). Tento sektor by však mohol predstavovať, aj určité prekážky, ktoré bránia jeho rozvoju 
ako, aj vytváranie určitých environmentálnych problémov počas celého životného cyklu stavebných projektov, 
najmä vo fáze prevádzky a po skončení životnosti [4]. 

Hlavným problémom v tomto sektore je veľké množstvo odpadu, ktoré nie je možné efektívne zhodnotiť, a to 
napriek rastúcemu záujmu o zhodnocovanie ako opätovné použitie a recyklácia [4]. 

  

Princípi obehové hospodárstvo využované na obnove budov v EÚ  

Obehové hospodárstvo (OH) je zavedený koncept s viacerými perspektívami v závislosti od cieľového sektora. 
Akademici, odborníci z praxe a spoločnosť ju považujú za alternatívu, ktorá umožňuje podnikom fungovať 
udržateľné v rámci koncepcie udržateľného rozvoja. Preto je hlavným cieľom CE podpora hospodárskeho rastu, 
ktorý znižuje vplyv na životné prostredie prostredníctvom nových výrobných postupov a technologického vývoja, 
ktoré spĺňajú potreby spotrebiteľov v rámci udržateľnosti. 

Na úrovni budov sa vykonávajú rôzne opatrenia na prechod k modelu výroby a spotreby, v ktorom sa odpad, 
čo najviac znižuje. 

2 METODOLOGIE 

V rámci spracovávania článku bola vykonaná analýza dostupných legislatívnych dokumentov geograficky 
lokalizovaných na územie Európy. Pri hľadaný vhodných dokumentov v boli využité vedecké databázy Scopus 
a WoS. Na vyhľadávanie boli využité nasledujúce slová: Obehové hospodárstvo; Renovácia budovy; Energetická 
účinnosť; Udržateľná výstavba; Stavebníctvo; Koniec životnosti; Životný́ cyklus; Odpadové hospodárstvo. Na 
základe týchto vyhľadávaní sa uskutočnil výber, pričom sa zohľadnili tieto obsahové kritériá: Štúdie, ktoré 
poskytujú́ rámce, modely a identifikáciu komponenty CE v stavebníctve; Štúdie, ktoré hodnotia uplatňovanie 
stratégií CE v stavebníctve; Prehľady súčasného stavu OH vo všeobecnosti a v sektore stavebníctva. Po prehľade 
literatúry nasleduje analýza najdôležitejších stratégií CE. V prípade technológií sú uvedené podľa nasledujúcej 
osnovy: popis; aplikácia CE; výhody; prekážky. 

3 VÝSLEDKY 

Stratégie CE v stavebníctve 

Jedným z modelou hospodárenia je aj obehové́ hospodárstvo, ktoré kombinuje myšlienky z rôznych vedných 
oblastí a jeho cieľom je znížiť̌ environmentálne dopady viacerými spôsobmi. V rámci ReSOLVE sú zhrnuté zásady 
využívané v stavebníctve [6], [7], [8], [9]. Tento rámec identifikuje súbor šiestich opatrení́, ktoré́ môžu spoločnosti 
a vláde pomôcť pri prechod k obehovému hospodárstvu. Tieto opatrenia možno vidieť̌ v Tab. 1. 

Tab. 1 Zásady CE. Zdroj: [10]. 

Zásady CE Popis 

Regenerovať  Využívanie obnoviteľnej energie a materiálov, regenerácia zdravých ekosystémov 
a návrat získaných biologických zdrojov do biosféry.  

Zdieľať  
Maximalizujte využívanie výrobkov prostredníctvom spoločného využívania 

súkromných výrobkov, ich opätovné použitie a predĺženie ich životnosti 
prostredníctvom údržby, opráv a konštrukcie s ohľadom na odolnosť.  

Optimalizovať  Zlepšenie výkonnosti a efektívnosti výrobkov pri súčasnom znížení alebo odstránení 
odpadu.  

Slučka  Udržujte komponenty a materiály v uzavretých okruhoch  
Virtualizovať  Poskytovanie virtuálnych nástrojov a ďalších pomôcok.  

Výmena  Nahradiť doteraz používané zastarané materiály a technológie modernejšími 
a obnoviteľnejšími.  
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Týchto šesť princípov je možné využiť na malé veci, ako je výrobok alebo jedna budova, až po celé štvrte, 
mestá a dokonca aj ekonomiky. V nasledujúcom texte je uvedené využitie prvkov v uzemí [11]: 

• Regenerujte - Z regenerácie v stavebníctve je možné vytvárať efektívnejšie a odolnejšie budovy, 
ktoré skrátka znižujú spotrebu surovín, tvorbu odpadu a ďalšie negatívne aspekty a zároveň vracajú 
živiny do životného prostredia prostredníctvom rôznych procesov. 

• Zdieľať - Tento princíp maximalizuje amortizáciu všetkých typov aktív, zvyšuje ich efektívnosť 
a zlepšuje spoluprácu medzi rôznymi stranami. 

• Optimalizujte - Podobne ako v prípade predchádzajúcich zásad, optimalizácia maximalizuje 
účinnosť, znižuje tvorbu odpadu, v tomto prípade zvýšením životnosti aktív, a znižuje potrebu 
zdrojov prostredníctvom implementácie rôznych stratégií uzavretého cyklu 

• Slučka - Ako bolo zistené, využívanie stratégií pozostávajúcich z znižuje tvorbu odpadu okrem 
iných aspektov aj tým, že vytvára nové možnosti využitia materiálov a zároveň znižuje potrebu 
používať viac primárnych materiálov. 

• Virtualizácia - Tak ako v mnohých iných odvetviach, aj v stavebníctve možno virtualizáciu využiť 
na nahradenie fyzických zdrojov, produktov, služieb a miest virtuálnymi, čím sa zvýši efektívnosť, 
zníži množstvo odpadu a predĺži životnosť aktív. 

• Výmena - Výber lepších zdrojov energie a iných materiálov, ako aj pokročilejších technológií, ktoré 
nahradia doteraz používané technológie, môže mať pozitívny vplyv na zvýšenie účinnosti a zníženie 
tvorby odpadu a iných negatívnych externalít. 

Pri zvažovaní prijatia stratégií obehového hospodárstva sú veľmi dôležité tri fázy: výroba materiálov 
a komponentov, návrh a plánovanie a koniec životnosti [4]. 

Pri analýze boli vytipované nasledujúce kľúčové body na ktoré sa je potrebné zamerať pre správne 
uplatňovanie CE v stavebníctve. 

Návrhovanie 

• Navrhovanie efektívneho využívania odpadov a zdrojov.  
• Návrh na opätovné použitie a zhodnotenie. 
• Návrh pre výstavbu mimo staveniska. 
• Návrh na optimalizáciu materiálu. 
• Návrh obstarávania s efektívnym využívaním odpadu. 
• Dizajn pre dekonštrukciu a flexibilitu. 
• Návrh energetickej účinnosti. 

Stavebné materiály 

• Opätovné použitie. 
• Recyklácia. 
• Energetické zhodnocovanie. 
• Znižovanie mnozstav využiteho materialu. 
• Opravy a udržba materalov. 

Renovácia budovy 

• Izolácie. 
• Vyplne otvorou. 
• Fotovoltaika. 
• Energetické systemi riadena v budovách. 

Fáza konca životnosti  
Fáza konca životnosti je fáza, ktorá sa vyznačuje vysokým množstvom vzniknutého odpadu, v ktorej by sa malo 
zvážiť zhodnocovanie materiálov a ich príprava na opätovné začlenenie do hodnotového reťazca. To si vyžaduje 
demontáž a triedenie komponentov a materiálov na ich opätovné použitie s čo najvyššou hodnotou [2]. 

Táto fáza predstavuje dva všeobecné postupy, konvenčnú demoláciu a selektívnu demoláciu alebo 
dekonštrukciu. Technika demolácie, ako aj typ budovy určujú možnosť zhodnotenia materiálov [4],[15]. 

Najrozšírenejšou metódou je konvenčná demolácia, ktorá znižuje šance na získanie cenných materiálov 
a sťažuje rozlíšenie rôznych typov materiálov, ktoré možno získať [16]. Selektívna dekonštrukcia spočíva 
v obrátenom procese montáže budovy. Z tejto demontáže sa maximalizuje a uľahčuje zhodnocovanie stavebných 
komponentov a materiálov, čo zvyšuje šance na uzavretie materiálových slučiek [4]. V tejto stratégii prevládajú 
dve fázy: demontáž využiteľných materiálov a demolácia konštrukčných prvkov, ktorej predchádza separácia 
nebezpečných materiálov [16]. 
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Ďalším postupom, ktorý sa má v tejto fáze vykonávať, sú audity pred výstavbou/demoláciou, ktoré okrem 
minimalizácie vzniku odpadu v tejto fáze umožňujú plánovať a realizovať účinnejšie stratégie nakladania 
s odpadom a maximalizovať objem, kvalitu a potenciálne úspory nákladov na zhodnotené materiály [17]. 

PEST analýza obnovy budov 
PEST je skratka pre politické, ekonomické, sociálne a technologické aspekty. Je to analytický nástroj na určenie 
vplyvu týchto faktorov na rast, alebo úpadok skúmaného trhu, ktorý uľahčuje plánovanie efektívnejšej stratégie 
jeho rozvoja [18].  

Politické faktory 
Na zosúladenie stavebného sektora s obehovým hospodárstvom v Európe slúžia tieto iniciatívy: 

• Smernica 2008/98/ES o odpadoch [19]. 
• Level(s), spoločný rámec EÚ ukazovatele udržateľnosti pre obytné a kancelárske budovy [20]. 
• Akčný plán obehového hospodárstva [21]. 
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 [24]. 
• Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo [25]. 
• Smernica o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EÚ a smernica o energetickej efektívnosti 

2012/27/EÚ [26]. 
• Vlna obnovy pre Európu [27]. 

Ekonomické faktory  
O význame trhu energetickej renovácie v hospodárstve niet pochýb, keďže v roku 2015 dosiahol hodnotu 
109 miliárd EUR a vytvoril 882 900 pracovných miest v Európe [29]. 

V smerniciach EÚ sa zdôrazňuje potreba zvýšiť úroveň a mieru obnovy budov a podporiť využívanie 
udržateľných zdrojov energie na vykurovanie a chladenie prostredníctvom vhodných stimulov. V súčasnosti však 
zainteresované strany narážajú na tieto prekážky [28]: 

• Obmedzené zdroje na financovanie renovácie budov. 
• Energetická renovácia sa nevypláca v prijateľnom časovom horizonte. 
• Problematické postupy a/alebo finančné obmedzenia pre prístup k verejnej finančnej podpore. 
• Nedostatok bežných finančných produktov, ktoré by v jednom balíku ponúkali aj krytie nákladov na 

obnovu budovy. 

Sociálne faktory  
Medzi hlavné prekážky v sociálnom rozmere, ktoré uviedli zainteresované strany, patria tieto [28]:  

• Nedostatočné pochopenie spotreby energie a úspor v súvislosti s rôznymi opatreniami. 
• Nezhody medzi rôznymi vlastníkmi. 
• Nedostatok informácií/informovanosti o dostupných verejných a/alebo súkromných finančných 

produktoch na obnovu budov. 
• Nedostatok dôvery alebo záruky, že renovácia prinesie úspory energie a peňazí alebo iné výhody, 

nedostatočné zabezpečenie kvality. 
• Rozdielne záujmy vlastníka a užívateľa domu. 
• Rekonštrukcia s cieľom znížiť spotrebu energie zvyčajne nie je pre nájomcov dostatočne atraktívna, 

je potrebné získať ďalšie výhody. 

Európska komisia si je vedomá tohto nedostatku informácií o súčasnom využívaní energie a zdrojov 
v budovách a o potenciálnych prínosoch renovácie, ako aj nedostatku dôvery v skutočné úspory energie 
a rozdelenie stimulov medzi vlastníkov a nájomcov. 

Technické faktory 
Z pohľadu zainteresovaných strán je však hlavnou technickou prekážkou nedostatok zamestnancov vo 
verejných/súkromných subjektoch, ktorí by mali zručnosti na zvládnutie procesu renovácie. Z tohto dôvodu sa 
považujú za potrebné rozsiahle školenia a vzdelávacie programy pre pracovníkov v sektore, ale aj pre štátnych 
zamestnancov a zamestnancov finančných inštitúcií. Školenia a vzdelávacie programy sú potrebné najmä pre 
štátnych zamestnancov.Programy sú potrebné najmä v oblasti ekologických zručností, nových technológií 
a služieb, metód a materiálov a environmentálnej, obehovej a digitálnej renovácie [28]. 

Európska komisia preto plánuje prijať tieto opatrenia: 

• Zvyšovanie technickej pomoci. 
• Priblíženie takejto pomoci regionálnym a miestnym aktérom. 
• Financovať iniciatívy v oblasti odbornej prípravy v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi. 
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4 DISKUZE 

Je nesporné, že stavebníctvo má obrovský vplyv na udržateľnosť, pretože je zodpovedný́ za vytváranie 
environmentálnych vplyvov počas celého životného cyklu, najmä vo fáze používania a na konci životnosti [4]. 
Použité materiály a konštrukcia výrazne určujú tieto vplyvy [4],[6],[12],[31]. Cieľom tohto článku je revízia 
nedávneho pokroku v oblasti prechodu na CE v sektore stavebníctva. Táto práca ponúka revíziu zo všeobecného,  
hľadiska, ktorá môže byť užitočná pre prijatie alebo rozvoj opatrení, alebo stratégií CE. 

Spomedzi rôznorodých opatrení, ktoré sa vzťahujú na sektor budov a ich obnovy, sa konštatuje, že 
rozhodujúcim faktorom prechodu k obehovému hospodárstvu je fáza projektovania vrátane opatrení, ako sú 
reverzibilná výstavba budov, projektovanie na lepšiu separáciu in situ a servisné modely uplatňované na systémy 
budov. Na druhej strane existuje veľká prekážka vo fáze konca životnosti, a to z dôvodu dlhej životnosti, ktorá by 
mohla brániť opätovnému zavedeniu materiálov do obehu z dôvodu starnutia alebo zastarávania, spolu 
s nedostatkom systémov nakladania s materiálmi po skončení životnosti na recirkuláciu materiálov podľa zásad 
CE, a to z technických a ekonomických dôvodov [12],[13],[14]. Zákaz likvidácie recyklovateľných materiálov by 
mohol byť pákou na rozvoj stratégií pre druhý život materiálov, ktorí je v súlade so zásadami CE. 

Výsledkom vykonanej práce bolo identifikovanie niekoľkých potrebných krokov, ktoré je potrebné podniknúť 
na prekonanie prekážok a zavedenie stratégií CE v stavebníctve. 

Alternatívne by sa na zvýšenie trhu s renováciami mohli použiť renovačné balíky, ktoré by povzbuditi vlastníka 
k realizácii renovačného projektu. Na podporu hĺbkovej obnovy budov by sa mohli využiť obecné dotácie na 
poradenské služby, správy z energetických auditov a energetické certifikáty. Viac majiteľov domov by sa mohlo 
rozhodnúť pre hĺbkovú obnovu, ak by sa daň z nehnuteľnosti stala podmienenou energetickou efektívnosťou. 

Z hľadiska informovanosti pomôže informovanie a uľahčenie prístupu k usmerneniam/poradenstvu zo strany 
obce zvýšiť povedomie majiteľov domov o výhodách hĺbkovej obnovy, postupnosti a prioritách činností v procese 
hĺbkovej obnovy [14],[27],[28],[30]. Napriek rastúcemu významu princípov obehového hospodárstva na celom 
svete sa z výsledkov vyhľadávania zistilo, že vedecký výskum v oblasti CE je v sektore stavebníctva a renovácie 
stále novou témou. Odhaľuje to skutočnosť, že väčšina štúdií bola realizovaná od roku 2017 do súčasnosti, čo 
možno považovať za obmedzenie tejto práce. Okrem toho zatiaľ neexistuje žiadny komplexný postup na posúdenie 
cir- kularity v sektore stavebníctva. Budúca práca sa môže zamerať na postupy hodnotenia cirkulácie v stavebnom 
sektore a na hodnotenie výsledkov realizovaných stratégií. 

5 ZÁVĚR 

Tento článok poukázal na potrebu prijať opatrenia na prechod k udržateľnejšiemu stavebníctvu. Najvhodnejšie 
stratégie CE, ktoré môžu slúžiť na podporu opatrení CE v stavebníctve, boli identifikované naprieč všetkými 
životnými fázami stavby, od fázy návrhu a výberu stavebných materiálov až po fázy obnovy budovy a ukončenia 
jej životnosti. Tento dokument poukazuje aj na perspektívy, potreby a názory zainteresovaných strán a môže 
pomôcť pri vypracovaní usmernení na podporu začlenenia CE do obnovy budov. 

Ako sa uvádza v tejto práci, súčasná situácia má mnoho výhod v prospech podpory obnovy budov, ako 
napríklad záujem spoločnosti, jej prínos k dosiahnutiu cieľov v oblasti energetiky a životného prostredia, 
dostupnosť technológií, modelov a stratégií atď. Stále však existujú určité aspekty, ktoré pôsobia, ako prekážky 
pri zavádzaní tohto trhu a ktoré sú uvedené v tomto dokumente. 

Budúca práca by sa mala zamerať na konkrétne opatrenia, ktoré sa môžu realizovať na prekonanie existujúcich 
prekážok smerom k rozsiahlej implementácii stratégií CE v sektore stavebníctva a obnovy budov, v postupoch 
hodnotenia obehovosti v tomto špecifickom sektore a toho, ako k nej prispievajú existujúce stratégie. 
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Abstrakt 
Přesný odhad magnitud zemětřesení hraje důležitou roli v poskytování pomoci zasaženým oblastem. Jednou 
z technologií, kterou lze magnitudy nepřímo určovat jsou Globální navigační satelitní systémy (GNSS). Článek 
se zabývá určením magnitud čtyř vybraných zemětřesení na Aljašce. GNSS data z 143 stanic byla zpracována 
metodou Precise Point Positioning. Vypočtené magnitudy jsou porovnány s jejich referenčními hodnotami 
z U. S. Geological Survey (USGS). Průměrný rozdíl od referenčních hodnot je 0,05 MW. Přesnost odhadů 
magnitud vypočtených z GNSS dat je průměrně 0,22 MW. 

Klíčová slova 
GNSS, PPP, zemětřesení, Aljaška 

Abstract 
Accurate estimation of earthquake magnitudes is important in providing relief to affected areas. One of the 
technologies that can indirectly determine magnitudes is Global Navigation Satellite Systems (GNSS). The 
article deals with determining the magnitudes of four selected earthquakes in Alaska. GNSS data from 
143 stations were processed using the Precise Point Positioning method. The calculated magnitudes are 
compared with their reference values from the U. S. Geological Survey (USGS). The average difference from 
the reference values is 0.05 MW. The accuracy of magnitude estimates calculated from GNSS data is, on average, 
0.22 MW. 

Keywords 
GNSS, PPP, earthquake, Alaska 

1 ÚVOD 

Zemětřesení s momentovou magnitudou MW větší než 7 téměř vždy způsobují rozsáhlá poškození na území 
a ztráty na životech.  Dále mohou zemětřesení způsobovat další ničivé jevy, jako jsou tsunami, sesuvy půdy 
a sopečné erupce. Pokud k zemětřesení dojde, je pro evakuaci obyvatel a směřování humanitární pomoci důležitá 
znalost magnitudy zemětřesení a rozsahu poškození. 

Jednou ze základních charakteristik zemětřesení je jeho magnituda. Známá, dříve používaná Richterova 
škála, je v současné době nahrazována momentovou škálou MW [1]. MW udává celkové množství energie 
uvolněné zemětřesením. Ve srovnání s Richterovou škálou zde nedochází k „přesycení“, kdy při velkých 
zemětřeseních ukazují seismometry a akcelerometry menší hodnoty magnitudy, než jsou ty reálné [2]. 

Kromě tradičních metod, které využívají seismometry a akcelerometry, jsou důležitým zdrojem pro 
monitoring zemětřesení Globální navigační satelitní systémy (GNSS). Nejdříve začaly být GNSS využívány 
pouze pro určování postseismických deformací zemské kůry [3]. V současnosti jsou GNSS využívány i v rámci 
systémů včasného varování před tsunami [4]. Běžně používaná 30s observační data jsou použitelná pouze pro 
monitoring permanentních deformací způsobených zemětřeseními. Pro začlenění GNSS do systémů včasného 
varování je klíčová dostupnost GNSS dat s velkou vzorkovací frekvencí (frekvence ≥ 1 Hz). 

Pro určování magnitudy zemětřesení technologií GNSS jsou základním vstupním produktem Peak Ground 
Displacements (PGD), které lze získat z časových řad souřadnic. Na rozdíl od tradičních metod, využívajících 
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detekci P vln, lze magnitudy s využitím GNSS PGD určovat s mírným zpožděním (několik sekund až minut po 
příchodu P vlny do dané lokality). Na druhou stranu, metody využívající PGD umožňují realističtější odhad 
magnitudy zemětřesení. Vztah mezi PGD a magnitudou zemětřesení byl popsán v několika publikacích. 
Gutenberg [5] představil empirický model pro určování magnitud s využitím horizontálních PGD. Na základě 
dat z pěti zemětřesení byl také vytvořen model pro využití třírozměrných PGD [6]. Nejnovější koeficienty pro 
škálování PGD vytvořili Ruhl et al. [7] na základě dat z 29 zemětřesení. 

Odhady magnitudy zemětřesení s využitím dat GNSS dat jsou vysoce přesné. Su and Jin [8] určili magnitudy 
dvou zemětřesení s přesností 0,3 MW v porovnání s referenčními hodnotami získanými z U. S. Geological Survey 
(USGS). V podobné studii Jing a Su [9] použili vysokofrekvenční GNSS PGD pro určení magnitudy zemětřesení 
MW = 7,9 jihovýchodně od ostrova Kodiak na Aljašce. Pro zpracování 1Hz observačních dat využili metodu 
Precise Point Positioning (PPP). Jimi určený odhad magnitudy MW = 7,9 ± 0,18 se lišil o 0,07 MW od oficiálních 
hodnot USGS. Hongcai et al. [10] dosáhli průměrného rozdílu 0,18 MW mezi magnitudami určenými z GNSS 
PGD a hodnotami magnitud ze seismometrických dat. 

2 ZPRACOVÁNÍ DAT 

Pro následné analýzy byla vybrána data ze čtyř zemětřesení (MW = 7,5–8,2) na Aljašce z období 2018–2021 
(Tab. 1). GNSS data byla získána od University Navstar Consortium (UNAVCO), které sbírá data z různých 
technologií a velkého počtu lokálních poskytovatelů. UNAVCO poskytuje standardní 30s GNSS data a také 
vysokofrekvenční data z několika tisíců GNSS stanic po celém světě. V této studii jsme zpracovávali 1 Hz data 
ve formátu RINEX 3.xx z celkem 143 GNSS stanic. 

Pro zpracování metodou PPP je pro dosažení vysoké přesnosti nutné využívat přesné produkty a modely, 
jako jsou přesné dráhy a korekce hodin družic, modely fázových center GNSS antén družic a přijímačů, 
parametry rotace a orientace Země a koeficienty slapového zatěžování oceány. Pro analýzy jsme využili přesné 
produkty poskytované Center for Orbit Determination in Europe (CODE). 

Tab. 1 Vybraná zemětřesení. 

Zemětřesení Počáteční čas 

MW 8.2 - 99 km SE of Perryville 2021-07-29 06:15:49 
MW 7.6 - 99 km SE of Sand Point 2020-10-19 20:54:38 
MW 7.8 - 99 km SSE of Perryville 2020-07-22 06:12:44 

MW 7.9 - 280 km SE of Kodiak 2018-01-23 09:31:41 
 
Nejprve byly vybrány vhodné GNSS stanice z daných lokalit. Pro rozhodování, zda jsou data z GNSS stanice 
použitelná pro zpracování byla provedena kontrola kvality těchto dat programem G-Nut/Anubis [11]. Kontrola 
kvality sestává ze sumarizace indikátorů, jakou jsou: počty GNSS družic, dostupné frekvence a signály, 
multipath kódových měření, počet cycle-slip, skoky hodin přijímačů a poměr mezi dostupnými a očekávanými 
observacemi. 

Chybějící data mohou zásadně zhoršit výsledky zpracování PPP. Z tohoto důvodu byl při kontrole kvality dat 
sledován zejména poměr mezi dostupnými a očekávanými observacemi. Stanice, které měly tento poměr menší 
než 60 % byly z dalšího zpracování vyřazeny. Ukázka dostupných observací na vybraných stanicích je 
vyobrazena na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Dostupnost observací na vybraných stanicích během MW 7.9 - 280 km SE of Kodiak. 
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Pro zpracování PPP byly využity kódové a fázové observace z družic GPS a GLONASS. PPP je založeno na 
zpracování nediferencovaných měření, proto jsou společně zpracovávána data pouze z jediné stanice. Díky 
tomuto faktu nemohou být výsledky z jedné stanice ovlivněny stanicemi dalšími. Pro řešení normálních rovnic 
byl využit Square root forward filter, který je stabilnější variantou tradičního Kalmanova filtru. V případě 
klasického PPP jsou ambiguity určovány jako reálná čísla, proto je pro dosažení řešení s vysokou přesností nutná 
počáteční konvergence zpravidla v řádu desítek minut. Tato počáteční konvergence může být odstraněna pomocí 
metody zpětného vyhlazování, kdy jsou data zpracována v opačném směru z pohledu času. Tento přístup 
umožňuje dosažení podobné přesnosti, jakou by poskytlo řešení s celočíselným řešením ambiguit [12]. Základní 
parametry a modely použité při zpracování jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2 Přesné produkty, modely a strategie zpracování. 

Parametr Hodnota 

Typy observací kódové + fázové 
Použité GNSS GPS + GLONASS 

Vzorkovací frekvence 1 Hz 
Elevační maska 7° 

Váhování observací elevačně závislé 1/sin(elevace)^2 
Dráhy a korekce hodin družic CODE 

Ionosférické zpoždění kombinace ionosphere-free 
Troposférické zpoždění model Saastamoinen 

Hodiny přijímače určovány jako bílý šum 
Efekt wind-up korigován 

Natočení antén družic nominální model 
Fázová centra antén Korigovány pomocí igsR3_2077.atx 
Enviromentální vlivy IERS Conventions 2010 

 
Výsledné časové řady souřadnic v systému ITRF2014 je pro další zpracování nutné přetransformovat do 

lokální topocentrické soustavy East, North, Up (ENU). Odchylky ENU jsou převedeny na PGD na i-té stanici 
pomocí vztahu 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = max ��𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖2 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖2 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖2�. (1) 

Aby se zamezilo falešné detekci příchodu zemětřesení, byla využita maska s rychlostí šíření seismických vln 
3 km/s. Na základě vztahu podle Crowell et al. [6] lze vztah mezi PGD a MW zapsat jako 

log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = A + B × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊 + C × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊 × log𝑃𝑃𝑃𝑃, (2) 

kde D je vzdálenost od hypocentra v kilometrech, a A, B, C jsou regresní koeficienty. V této studii byly využity 
regresní koeficienty A=-5,919, B = 1,009, C = -0,145 odvozené v [7]. MW lze vypočítat inverzně jako 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊 =
log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 × log𝑃𝑃𝑃𝑃

. (3) 

Výslednou magnitudu zemětřesení lze vypočítat jako průměr z magnitud odvozených na jednotlivých GNSS 
stanicích. 

3 VÝSLEDKY 

Ukázka průběhu seismických vln na stanicích AB13, AC40, AV34, AV08 a AV01 během zemětřesení 
MW 7.8 - 99 km SSE of Perryville je vyobrazena na Obr. 2. Tab.3 prezentuje charakteristiky jednotlivých 
zemětřesení. Vypočtené magnitudy všech zemětřesení byly porovnány s hodnotami z USGS. Průměrný rozdíl 
z porovnání je 0,05 MW. Obr. 3 vyobrazuje odhady magnitud zemětřesení MW 7.8–99 km SSE of Perryville 
z jednotlivých GNSS stanic. V obrázku lze vidět mírný trend zvětšujících se odhadů magnitud zemětřesení 
v závislosti na vzdálenosti od epicentra. Srovnání naměřených PGD s jejich teoretickými hodnotami prezentuje 
Obr. 4. 
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Obr. 2 Průběh seismických vln na stanicích AB13, AC40, AV34, AV08 a AV01. 

Tab. 3 Výsledné hodnoty magnitud zpracovávaných zemětřesení. 

Zemětřesení MW RMS Počet GNSS stanic 

MW 8.2 - 99 km SE of Perryville 8,22 0,18 42 
MW 7.6 - 99 km SE of Sand Point 7,64 0,25 34 
MW 7.8 - 99 km SSE of Perryville 7,87 0,23 40 

MW 7.9 - 280 km SE of Kodiak 7,84 0,22 27 

 

Obr. 3 Odhad magnitud na jednotlivých stanicích podle vzdálenosti od epicentra, zemětřesení MW 7,8 - 99 km 
SSE of Perryville. 

 

Obr. 4 Srovnání naměřených PGD s jejich teoretických hodnot, zemětřesení MW 7,8 - 99 km SSE of Perryville. 

4 ZÁVĚR 

Zpracována byla GNSS data pořízená během 4 zemětřesení na Aljašce v letech 2018–2021. Sekundová data ze 
143 GNSS stanic byla zpracována metodou PPP s využitím přesných produktů CODE. Při zpracování bylo 
využito techniky zpětného vyhlazování pro dosažení přesnějších výsledků. Z časových řad souřadnic byly 
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143 GNSS stanic byla zpracována metodou PPP s využitím přesných produktů CODE. Při zpracování bylo 
využito techniky zpětného vyhlazování pro dosažení přesnějších výsledků. Z časových řad souřadnic byly 

   
 

 
 

vypočteny PGD, které jsou meziproduktem pro výpočet magnitud zemětřesení. Odhad magnitudy každého ze 
zkoumaných zemětřesení byl vypočten jako průměr z magnitud vypočtených na jednotlivých GNSS stanicích. 
Výsledné magnitudy byly porovnány s jejich referenčními hodnotami poskytnutými U. S. Geological Survey 
(USGS). Průměrná hodnota rozdílu mezi magnitudami určenými z GNSS dat a magnitudami z USGS činila 
0,05 MW. Přesnost odhadu magnitudy vypočtená z jednotlivých GNSS stanic činila 0,22 MW. Z výsledků vyplývá, 
že GNSS jsou vhodnou technologií pro určování magnitud zemětřesení a je možné jimi doplňovat měření 
tradičních seismických přístrojů. 
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Abstrakt  
Cílem tohoto článku je popis vývoje mobilní aplikace, která v rozšířené realitě zobrazuje části zaniklé obce 
Zhůří. Součástí článku je také představení funkčnosti aplikace v terénu. Aplikace využívá dva typy prezentace 
rozšířené reality, a to na základě předem určené zeměpisné polohy modelu pomocí GNSS (location-based AR) 
nebo zobrazení objektů ve zmenšeném měřítku s využitím tabletop AR. Mobilní aplikace vyvinutá v enginu 
Unity dále umožňuje prohlížení interaktivní mapy zájmové oblasti se zobrazením původní zástavby na Státní 
mapě 1 : 5 000 – odvozené. Kontext událostem vedoucím ke zničení obce, a vyhlášení vojenského újezdu Dobrá 
Voda, dodává historická sekce, ve které je popsán vývoj tehdejšího obyvatelstva na Zhůří a v jeho nejbližším 
okolí. 

Klíčová slova 
Rozšířená (augmentovaná) realita, Zhůří, 3D model, Unity, mobilní aplikace 

Abstract 
This article describes the development of a mobile application which visualises a part of the extinct village Zhůří 
via augmented reality. Part of the article presents the functionality of the application in the field. This application 
uses two types of augmented reality, namely based on the geographical location of the model using GNSS 
(location-based AR) or displaying the object at reduced scale using tabletop AR. The mobile application 
developed in a Unity engine also allows viewing an interactive map of the area of interest with a display of the 
original area on the State Map 1:5,000-derived. The context for events leading to the destruction of the village is 
provided by a historical section which depicts the development of a former population of Zhůří and its closest 
surroundings. 

Keywords 
Augmented reality, Zhůří, 3D model, Unity, mobile application 

1 ÚVOD  

Využití virtuální (VR), rozšířené (AR) či mixované (MR) reality v nejrůznějších odvětvích získává na 
popularitě. V některých případech se může jednat o vhodnou metodu prezentace tématu či pohledu na něj. Při 
neadekvátním využívání nebo nadužívání, může implementace prodloužené reality (XR) působit spíše 
v neprospěch věci. Tento text se soustředí zejména na rozšířenou neboli augmentovanou realitu, proto jsou zbylé 
dva typy prodloužené reality zmíněny pouze okrajově. Nejrozšířenějším odvětvím, ve kterém se lze 
s augmentovanou realitou v současnosti setkat, je zábavní průmysl. Existuje celá řada, zejména mobilních, 
aplikací či her, které umožňují sledovat virtuální předměty skrze zařízení v rozšířené realitě. Mezi obecně 
nejznámější patří ku příkladu Pokémon Go, Ikea Place nebo aplikace sociálních sítí, které využívají rozšířenou 
realitu k tvorbě obličejových filtrů. Vedle zábavního průmyslu nachází AR uplatnění rovněž v medicíně, ve 
strojírenství a především ve vzdělávání. Aplikace Ztracené Zhůří, jejíž vývoj tvoří náplň tohoto článku, patří 
právě do poslední jmenované skupiny aplikací, neboť se snaží pomáhat s utvořením robustnější představy 
o poměrně nedávné historii českého pohraničí. Cílem práce bylo vytvoření mobilní aplikace pro systém Android, 
ve které bude možné prohlížení důležitých budov v okolí tehdejšího centra zaniklé obce Zhůří v rozšířené realitě. 
Tato aplikace umožní sledování buď přímo na místě zájmové lokality formou location-based AR či kdekoliv 
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ve zmenšeném měřítku formou tabletop AR. Výsledná aplikace by mohla sloužit jako metoda porovnání 
krajinných změn, které jsou následky událostí 20. století, jež jsou níže popsané níže v tomto textu. 

Z předchozího odstavce je zřejmé, že samotná rozšířená realita se dělí na konkrétní podkategorie. 
Nejčastějším způsobem je řazení do 3 kategorií v závislosti na orientaci v prostoru. Nejvyužívanější metodou 
zobrazení rozšířené reality je tabletop AR (vlevo na Obr. 1). V takovém případě je virtuální model umístěn 
v prostoru před uživatelem náhodně, v dané vzdálenosti od zařízení či na uživatelem zvoleném místě. Často lze 
daný model posouvat nebo měnit jeho měřítko. Umístění modelu je určené dle detekce horizontálních nebo 
vertikálních ploch snímaných kamerou mobilního zařízení. Tento typ AR je použit i v aplikaci Ztracené Zhůří, 
ve které se s jeho využitím vizualizují zmenšené modely vybraných budov. 

Na prostřední části Obr. 1 je ukázka marker AR, které využívá pro zobrazení virtuálního modelu kotvící 
značku, ke které se model přichytí. Jedná se o poměrně přesný a stabilní způsob zobrazení, tudíž je používán 
často pro modely menší velikosti. Využití však nachází i v aplikacích větších rozměrů. Chorvatští výzkumníci 
vyvinuli aplikaci PazinAR, která vizualizuje historické fotografie skrze rozšířenou realitu právě pomocí 
uchycení na stávající zástavbu ve městě [1]. Metodu Marker AR využívá ve své diplomové práci také Petr 
Mužíček, který popisuje vývoj mobilní aplikace zobrazující Svatováclavské návrší v Olomouci v průběhu 
několika století [2]. 

Mobilní aplikace, která je výsledkem výše zmíněné práce ostatně využívá všechny tři typy prezentace 
rozšířené reality. Vedle zobrazení Svatováclavského návrší v tabletop AR a marker AR nabízí také možnost 
location-based AR. Poslední zmíněný typ AR vizualizuje model na základě jeho určených zeměpisných 
souřadnic metodou GNSS, což zužuje rozsah využití na exteriér s dobrou viditelností oblohy, kvůli co 
nejpřesnějšímu určení polohy modelu. V aplikaci Ztracené Zhůří jsou touto metodou zobrazeny vybrané modely 
budov v terénu na zájmové lokalitě. 

 

Obr. 1 Typy rozšířené reality dle dělení na základě orientace v prostoru [3], [4], [5]. 

Další metodu prezentace zaniklého města či obce představuje taktéž aplikace pro virtuální realitu vytvořená 
vědci z německého Würzburgu [6]. Ti vytvořili pomocí softwaru 3ds Max centrum svého města, které bylo, 
obdobně jako další německá města, téměř celé srovnáno se zemí v průběhu 2. světové války. Na základě 
dobových fotografií vznikla průchozí interaktivní scéna, jejíž součástí je pohyblivý model tramvaje, který 
v pravidelných intervalech projíždí kolem uživatele. O dokreslení atmosféry se stará rovněž variabilní počasí 
a systém dne a noci. Autoři upozorňují na velkou časovou náročnost podobných projektů, která snadno přesáhne 
několik stovek hodin práce na poměrně úzce zaměřené problematice. Právě časová náročnost takových projektů 
může být důvodem jejich nízkého zastoupení v geoinformatice. Pro každou lokalitu je v podstatě nutné začít 
vytvářet složité modely od začátku a vzhledem k různorodosti takovýchto projektů, je tvorba detailních 
interaktivních scén rozsahu většího než např. jedné ulice téměř nereálná. V takových případech se jako ideální 
nabízí mezioborová spolupráce a využití ku příkladu procedurálního generování terénu, které však značně ubírá 
na autentičnosti výstupu. Problematika generalizace obsahu byla též součástí tvorby aplikace Ztracené Zhůří. 
Vzhledem k povaze aplikace (mobilní využití rozšířené reality) byl stanoven cíl zobrazení menšího množství 
budov detailněji a co nejvěrněji vůči předloze. Druhý předložený způsob, tedy zobrazení zaniklé krajiny na větší 
ploše, je využitelný zejména pro desktopovou prezentaci či pro prezentaci ve virtuální realitě. Procedurální 
modelování pro tvorbu 3D modelů budov je využito v práci výzkumníků z katedry geomatiky na ČVUT v Praze 
[7]. Ti touto metodou vytvořili zhruba 28 000 budov podél toku řeky Vltavy. Budovy jsou zobrazeny ve webové 
mapové aplikaci na podkladu vektorizovaného výškopisu ze Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené. 
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Obr. 2 Mapa blízkého okolí Zhůří. 

Zájmová lokalita se nachází na pomezí Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národního parku Šumava 
v okrese Klatovy nedaleko Čachrova, jak lze vidět v mapě na Obr. 2. Na této mapě je kromě bývalé obce Zhůří 
zobrazeno i několik okolních lokalit, jejichž historie souvisí se Zhůřím a je popsána v historické kapitole mobilní 
aplikace. 

První zmínka o bývalé královácké rychtě Haidl am Ahorberg, dnes Zhůří, pochází z počátku 17. století. 
V okolí meandrující řeky Křemelné postupně přibývaly pily, mlýny, hamr, sklářská huť či brusírna – ostatně 
podobně vypadala většina okolních šumavských osad v době mezi 17. a 19. stoletím. Obyvatelstvo Zhůří tvořili 
z naprosté většiny čeští Němci, kteří byli z obce po druhé světové válce vysídleni. Do jejich opuštěných domů 
byli umístěni noví obyvatelé především z Čech a z Rumunska. Ústřední budovou obce byl kostel Nejsvětější 
Trojice, který byl však stejně jako veškeré budovy obce zničen začátkem 50. let 20. století, kdy byl nejen 
v oblasti Zhůří vybudován vojenský újezd Dobrá Voda, což vedlo k vystěhování veškerého obyvatelstva 
dotčených vesnic. Domy na Zhůří následně sloužily mimo jiné jako cvičné cíle tankové střelby. V dnešní době 
se na Zhůří nachází několik památníků včetně kaple Nejsvětější Trojice, kterou nechali vybudovat potomci 
původních českých Němců na konci 90. let 20. století [8]. Porovnání stavu krajiny mezi koncem 30. let 
20. století a rokem 2022 je zobrazené na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Porovnání změn v krajině mezi koncem 30. let 20. století (vlevo) a rokem 2022 (vpravo). 
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Obr. 3 Porovnání změn v krajině mezi koncem 30. let 20. století (vlevo) a rokem 2022 (vpravo). 

   
 

 
 

2 METODOLOGIE 

Podklady 

Nejdůležitějšími podklady použitými pro určení stavu a polohy jednotlivých budov byly dobové fotografie 
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Tvorba 3D modelů 

Veškeré 3D modely byly vytvořeny v softwaru SketchUp. Jak bylo již popsáno v předchozím odstavci, hlavním 
podkladem pro modelování byly dobové fotografie, ze kterých však byly viditelné pouze některé stěny budov, 
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na příkladu poštovního a telegrafního úřadu. Modely byly tvořeny s 3D prvky, jejichž vizualizace je v prostředí 
rozšířené reality zajímavým detailem. Jednalo se obecně o podezdívky, okna, dveře či schody. Na modely byly 
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na Obr. 4. Nicméně tyto obrázky byly problematicky zobrazovány v rozšířené realitě, ve které docházelo ke 
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Obr. 4 Poštovní a telegrafní úřad na dobové fotografii (vlevo) a jeho virtuální model (vpravo). 

Vývoj mobilní aplikace 

Mobilní aplikace byla vyvinuta v prostředí herního enginu Unity. Na začátku proběhl výběr vývojového 
prostředí, přičemž vedle Unity byl brán v potaz i herní engine Unreal. Výsledná volba enginu byla ovlivněna 
dvěma hlavními faktory. Tím prvním je skutečnost, že většina obdobných projektů využívajících rozšířenou 
realitu, je vytvořena v prostředí Unity. Druhým faktorem pak byl čistě subjektivní pohled na přehlednost 
a přívětivost uživatelského rozhraní Unity. 

Zvolený engine nabízí mnoho rozšiřujících balíčků nástrojů (pluginů) volně či za poplatek dostupných, které 
rozvíjí jeho již velice rozsáhlé možnosti. Pro tuto práci nejvýznamnějším byly AR Core, AR Foundation, 
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AR+GPS Location a ArcGIS Maps SDK for Unity. První dva zmíněné pluginy umožňují samotné zobrazení 
objektů v rozšířené realitě sledované mobilním zařízením. Zobrazení modelů na určených zeměpisných 
souřadnicích v terénu zajišťoval plugin AR+GPS Location, který umožňoval celou řadu nastavení zobrazení 
modelu, kterými lze ovlivnit možnosti jeho vizualizace. Jednalo se například o stanovení výšky objektu 
(absolutně, relativně vůči zařízení, relativně vůči naskenovanému zemskému povrchu či bez přesného stanovení 
výšky). Dalším důležitým nastavením bylo opakované určení polohy modelů, což má zajistit jeho přesné 
umístění na požadované souřadnice. Vzhledem k povaze aplikace bylo zvoleno vypnutí této funkce, které vede 
k umístění modelu pouze jednou, méně přesně, avšak model je následně statický a neposouvá se vůči terénu 
přitom, co si jej uživatel prohlíží. Nepřesnosti v řádu nižších jednotek metrů tedy při tomto zobrazení nehrály 
velkou roli, neboť aplikace zobrazuje virtuální modely na naprosto nezastavěném terénu, ve kterém byla 
upřednostněna vizuální prezentace nad co nejpřesnějším umístěním modelu. 

Plugin ArcGIS Maps SDK for Unity sloužil pro zobrazení interaktivní mapy, ve které lze sledovat 
georeferencované listy Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené. Rozšiřující balíček nástrojů umožňuje propojení 
s vybranými službami Esri. V době psaní tohoto článku je plugin ve verzi 1.0, která nabízí základní funkce, 
avšak jedná se opravdu o ranou fázi, neboť ku příkladu plná podpora vektorových vrstev bude přidána až 
v nadcházející aktualizaci. Veškeré možnosti mapy lze nastavit přímo v grafickém rozhraní Unity, jak lze vidět 
na Obr. 5, nebo je možné provádět rozsáhlejší úpravy mapy použitím skriptování v C#. V této práci byla použita 
druhá možnost, která nabízí například otevírání mapových vrstev ve formátu tpkx z interního úložiště mobilního 
telefonu, což bylo nezbytné vzhledem k velice špatnému pokrytí mobilní síti na zájmové lokalitě. 

Psaní skriptů v jazyce C# je jednou z velkých předností enginu Unity. Základní prvky aplikace jsou 
nastavitelné v grafickém rozhraní bez nutnosti použití programování (nebo velmi málo), nicméně pomocí skriptů 
bylo možné základní funkce upravit či zdokonalit. Pokročilejší skriptování bylo užito například pro vytvoření 
prohlížeče modelů přímo v mobilním telefonu, ve kterém lze virtuálními modely otáčet za pomoci gest na 
dotykovém displeji. Mezi další příklad použití jazyka C# patřilo zdokonalení vizualizace modelů v rozšířené 
realitě pro tabletop AR režim. Detekované horizontální roviny byly vizualizovány a zároveň bylo umožněno 
uživateli modely po rovinách posouvat, tudíž lze model přemístit např. ze stolu na podlahu. 

 

Obr. 5 Prostřední herního enginu Unity. 

3 VÝSLEDKY 

Výsledem práce je mobilní aplikace pro systém Android, ve které lze sledovat části zaniklé obce Zhůří 
v prostředí rozšířené reality. Aplikace se skládá ze šesti základních sekcí. Tou hlavní z nich je zobrazení modelů 
v rozšířené realitě přímo na zájmové oblasti ve skutečném měřítku metodou location-based AR. Na druhém 
snímku obrazovky z Obr. 6 je představena ukázka tohoto zobrazení s přesností určené polohy zařízení 
a možností vytvoření snímku obrazovky, který skryje veškeré uživatelské rozhraní a na výsledném obrázku 
ponechá pouze virtuální model a oblast reálného světa zachycenou kamerou mobilního zařízení. Druhou sekcí 
aplikace je interaktivní mapa, která nabízí kartografický pohled na tehdejší obec ve stavu těsně před jejím 
zničením. Třetí sekce nabízí popis nejbližšího okolí Zhůří a jeho historie včetně řady přiložených dobových či 
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současných fotografií. Ve čtvrté sekci se skrývá prohlížeč modelů, a to přímo v mobilním zařízení či vizualizace 
budov ve zmenšené velikosti s využitím tabletop AR. Předposlední sekci aplikace tvoří nastavení a poslední 
ikonou se uživatel dostane na obrazovku s informacemi o aplikaci. 

 

Obr. 6 Ukázka mobilní aplikace Ztracené Zhůří. 

4 DISKUZE 

Vytvořená mobilní aplikace je plně funkční a výpis jejích funkcionalit je součástí předchozí kapitoly. Hlavní část 
aplikace, zobrazení modelů na zájmovém území, je funkční, avšak potřebuje doladit parametry umisťování 
objektů do prostoru tak, aby byl každý jednotlivý model umístěn co nejpřesněji. Z pozorování v průběhu tvorby 
práce, je patrné, že pro ideální zobrazení modelu pomocí location-based AR, je potřebná horizontální přesnost 
určení polohy do 8 metrů. Na Zhůří je výborná viditelnost oblohy, tudíž s přesností určení polohy metodou 
GNSS nebyly větší problémy. Avšak do určení polohy vstupují i další parametry, které mobilní zařízení měří 
gyroskopem a kompasem, tedy náklon zařízení a směr vůči světovým stranám. Mobilní telefon použitý pro 
testování aplikace (Honor 10), je již několik let starý, z tohoto důvodu by bylo vhodné vyzkoušet a porovnat 
chod aplikace na novějším zařízení, které je schopno přesnějšího měření. 

Interaktivní mapa vyžaduje taktéž další vývoj, který přidá pokročilejší možnosti ovládání a zobrazení vrstev. 
S touto skutečností souvisí i plánovaná dlouhodobá podpora pluginu ArcGIS Maps SDK for Unity a vhodné 
využívání nových možností, jež nové aktualizace v následujících měsících přinesou. 

Zobrazení modelů ve zmenšeném měřítku formou tabletop AR nabízí standardní zobrazení, které je známé 
z podobných aplikací, včetně využívání a vizualizace detekovaných horizontálních ploch a možnosti pohybu 
modelu gesty prstů po dotykové obrazovce. Omezení prohlížení modelů spočívá v poměrně vysoké náročnosti 
na okolní prostor a vhodné světelné podmínky, aby se model korektně zobrazil a bylo jej možné snadno 
prohlížet. 

5 ZÁVĚR 

Použití rozšířené reality v geoinformatice skýtá solidní potenciál, který prozatím není plně využíván, neboť se 
stále jedná o velice okrajové téma. V budoucnu se může jednat o standardní nástroj vizualizace dat, jak 
naznačuje například rostoucí podpora vývojářských nástrojů od Esri. Nutné je vymezit situace, ve kterých dává 
použití rozšířené reality smysl a ve kterých se jeví jako nadbytečné. Na příkladu aplikace Ztracené Zhůří, ale  
i jiných podobných prací, je zřejmé, že použití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklých obcí může být 
vhodným doplňujícím nástrojem pro lepší pochopení přímých dopadů historických změn v krajině. 

Aplikace je stále ve vývoji, přičemž jsou pro ni plánovány změny, vylepšení a opravy. Za zmínku stojí 
například další potřebná práce při zobrazení location-based AR, u kterého je potřeba zpřesnit umístění 
jednotlivých modelů. Vzhledem k využití aplikace v příhraničí, je jedním z cílů také implementace německé 
a anglické jazykové mutace, které přinesou aplikaci dalšímu okruhu potenciálních uživatelů. V neposlední řadě 
je plánováno přidání dalších modelů budov tehdejší obce. V koordinaci s Národním parkem Šumava je na 
zájmové lokalitě plánovaná instalace informační tabulí, díky které budou návštěvníci srozuměni s používáním 
aplikace a jejími limitacemi.  
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Závěrem lze dodat, že vylepšení potřebuje uživatelské rozhraní aplikace, které je ve své podstatě velice 
jednoduché a může být monotónní. Historická sekce nabízí zajímavý přehled historických událostí formujících 
region střední Šumavy, avšak ovládání jednotlivých záložek, včetně sazby textu a obrázků, by bylo vhodné dále 
upravit. Celkově lze konstatovat, že aplikace nabízí veškeré funkce, které byly cílem práce, avšak její následující 
rozvoj je nutný zejména v oblastech vizuální prezentace a uživatelské přívětivosti. 
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Abstrakt 
V dnešním rychle se rozvíjejícím digitálním a automatizovaném světě hraje určování pozice metodou GNSS 
nemalou roli. Avšak s vývojem nízkonákladových zařízení seotevírají bránypro masivnější využití této metodyv 
různých oborech, pro které byla doposud drahá. Článek se věnuje návrhu a realizaci low-cost GNSS zařízení 
pro autonomní sledování polohy a určení parametrů atmosféry. Součástí práce je i porovnání různých 
konfigurací GNSS zařízení a část zaměřená na testování GNSS sestav a zpracování měřených dat. 

Klíčová slova 
GNSS, U-Blox, RaspberryPi, G-Nut, nízkonákladový přijímač 

Abstract 
In today's fast-growing digital and automated world positioning using GNNS method plays a significant role. 
However, with development of low-cost devices, the doors are opening for mass use in various fields, for which 
was this technology to expensive. The article is dedicated to design and implement Low-cost GNSS device for 
autonomous position monitoring and for determining parameters of the atmosphere. The paper also includes 
a comparison of different GNSS equipment configurations and a section focused on testing GNSS devices and 
processing of measured data. 

Keywords 
GNSS, U-Blox, RaspberryPi, G-Nut, low-cost receiver 

1 ÚVOD 

V současné době je GNSS nejpoužívanější technologií pro určení pozice. Základní využití nachází v navigaci 
automobilové, lodní a letecké dopravy, pro lokalizaci zvířat a sledování pohybu vozidel. Mezi pokročilejší 
aplikace, kde je vyžadovaná větší přesnost, můžeme řadit geodetické měření a vytyčování bodů, určování 
pohybů tektonických desek nebo řízení autonomních vozidel, například v zemědělství. 

Do budoucna existuje mnoho využití této technologie, ať již pro sledování jevů nových či nahrazení starších 
metod efektivnějšími. Zásadní překážkou jsou v první řadě vysoké pořizovací náklady. Zde se na scénu dostává 
uplatnění low-cost GNSS zařízení, které se s přesností dostává na úroveň profesionálních GNSS sestav. 
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2 METODOLOGIE 

Návrh a realizace technologického řešení senzoru 

Z velkého množství přijímačů, antén a ostatních použitelných komponent dostupných na trhu, bylo třeba vybrat 
ty, která ve vzájemné kombinaci splňovala následující kritéria. 

• Schopnost současně přijímat GPS, GLONNAS, Galileo, 
• vzájemná kompatibilita komponent, 
• možnost použití softwaru G-Nuta RTKLIB,  
• připojení k internetu, 
• dostupnost na českém trhu, 
• nízká cena. 

Vybrané komponenty jsou uvedeny v Tab. 1, Tab. 2 a Tab. 3. 

Tab. 1 Použité přijímače. 

Označení Výrobce Modul Cena k 1. 10. 2022 

simpleRTK2B-F9P  Ardusimple U-blox, ZED-F9P [2] 5 500 Kč 
simpleRTK3B Pro Ardusimple Septentrio, mosaic-X5 [3] 15 000 Kč 

 
Mezi výhody těchto dvou přijímačů patří to, že mají stejnou základní desku a liší se pouze modulem, 

což umožňuje snadnější nahrazení jedné desky za druhou. Navíc jsou osazeny moderními moduly známých 
značek. 

Tab. 2 Použité antény. 

Označení Výrobce Uchycení Cena k 1. 10. 2022 

ANN-MB-00 U-blox magneticky, dvěma šrouby 1300 Kč 
AS-ANT2B-SUR Ardusimple Šroubem 2 200 Kč 

 
Byly vybrány dvě antény, které se svou konstrukcí významně odlišují. 

Tab. 3 Použité minipočítače. 

Označení Rozměry Operační paměť Cena k 1. 10. 2022 

RaspberryPiZero 2 W 60 x 30 x 5 mm 512 MB 410 Kč 
RaspberryPi 4 Model B 56 x 85 x 11 mm 2 000 MB 1349 Kč 

 
Poslední částí senzoru má být zařízení, umožňující zpracování a odesílání dat. Toto zařízení může mít 

podobu počítače, mobilního telefonu, mikrokontroleru aj. Pro tento projekt byly vybrány minipočítače značky 
RaspberryPi. Jejich hlavní operační systém Rasbian (Linux) umožňuje použití požadovaných softwarů, počítače 
jsou velmi modulární a schopny se prostřednictvím Wifi připojit k internetu [4]. 

Propojení přijímače s minipočítačem je možné provést prostřednictvím: 

• USB portů, 
• UART portů, 
• sběrnice I2C, 
• rozhraní SPI. 

Při prvotní realizaci bylo tyto komponenty spojeny USB kabelem, postupem času se však více osvědčilo 
propojení přes UART porty. V této konfiguraci odpadá nutnost použití USB kabelu, propojení je stabilnější a lze 
rozdělit data do více portů (např. v případě, že chceme na jeden posílat NMEA zprávy a na druhý zprávy 
RTCM). 

Návrh a realizace softwarového řešení senzoru 

Při navrhování softwarového řešení bylo pracováno s třemi možnostmi viz. Obr. 1. 
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• Zařízení je připojeno k internetu a prostřednictvím NTRIP casteru poskytuje data. Ta jsou 
zpracována na vzdáleném serveru. 

• Zpracování dat probíhá na lokálním počítači a výsledné produkty jsou uloženy na úložišti počítače. 
• Data jsou poskytována na NTRIP caster a zároveň jsou zpracovávána na lokálním počítači. 

Všechny přístupy byly ověřeny jako funkční, ale vzhledem k tomu, že zařízení byla umístěna v dosahu 
stabilní Wifi sítě, bylo dále pracováno s první možností. Odpadla tak nutnost fyzicky stahovat data ze zařízení 
a celý proces je autonomní a data aktuální. 

 
Softwary a jejich funkce 

• G-Nut/Anubis [5] – zpracování příchozích RTCM zpráv, uložení do formátu RINEX a souborů 
kvality měření (XML, XTR). 

• G-Nut/Tefnut [6] – výpočet parametrů troposféry. 
• gNut-Ntrip – poskytování dat na NTRIP casteru. 
• RTKlib/STR2STR [7] – rozdělení příchozího streamu dat do více streamů. 

 

Obr. 1 Schéma softwarového řešení. 

Z vybraných komponent, z navrhnutých přístupů sestavení zařízení a jeho softwaru a díky zkušenostem 
získaných při testování propojení a komunikace mezi komponentami, vznikly tři podobné GNSS senzory. 

Tab. 4 Konfigurace GNSS sestav. 

Označení Přijímač Anténa Minipočítač 

GOPB simpleRTK2B-F9P AS-ANT2B-SUR RaspberryPiZero 2 W 
GOPC simpleRTK2B-F9P ANN-MB-00 RaspberryPiZero 2 W 
GOPS simpleRTK3B Pro AS-ANT2B-SUR RaspberryPi 4 Model B 

Testování senzoru 

Testování probíhalo Síťovým řešením (z Obr. 1). Antény byly umístěny na střechy budov a bylo zahájeno 
autonomní sledování a měření. Hlavní parametry testů jsou popsány v Tab. 5. 

Tab. 5 Parametry testů. 

Označení Umístění Datum měření 

GOPC GO Pecný, vyztužený komín 2.3. - 2.4. 2022 
GOPB GO Pecný, vyztužený komín 2.3.2022 - současnost 
GOPS Praha – ČVUT, FSv, střecha budovy B 17.3. - 2.4. 2022 
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3 VÝSLEDKY 

První část výsledků je věnována porovnání použitých komponent z hlediska kvality dat a hledání optimálního 
senzoru. Část druhá je zaměřena na určení parametrů troposféry tohoto výsledného senzoru. 

Parametry kvality dat 

Hodnocení kvality dat a zjišťování příčin problému bylo provedeno na základě těchto indikátorů získaných 
použitím SW Anubis: 

• MinEle – nejnižší elevační úhel sledovaných družic, 
• GNSS – počet použitých družicových systémů, 
• Ratio – poměr očekávaných observací ku měřeným observacím, 
• URatio – poměr očekávaných observací ku měřeným observacím nad elevační maskou (10 °). 

Nízkonákladové stanice byly porovnávány mezi sebou a s referenční stanicí GOPE. Různá kombinace 
komponent ve vytvořených zařízeních a zobrazení výše zmíněných indikátorů umožnilo zjistit vliv komponent 
na měřená data. 

 

Obr. 2 Parametry stanice GOPE (GPS, GLO, BDS, GALILEO). 

 

Obr. 3 Parametry stanice GOPS (GPS, GLO, BDS, GALILEO). 

 

Obr. 4 Parametry stanice GOPB (GPS, GLO, BDS, GALILEO). 
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Obr. 5 Parametry stanice GOPC (GPS, GLO, BDS, GALILEO). 

 

Obr. 6 Parametry stanice GOPB (GPS, GLO, GALILEO). 

Hodnocení nízkonákladových stanic 

GOPS (Obr. 3) 
Indikátory kvality této stanice jsou velice podobné profesionální referenční stanici GOPE(Obr. 2). Přijímač 

a anténa nevykazovaly žádné problémy. 
GOPC (Obr. 5) 
Zde jsou výsledky o poznání horší než u referenční stanice GOPE. V porovnání se stanicí GOPB, 

která se odlišovala pouze použitou anténou lze vidět, že vliv této komponenty na měřená data je nezanedbatelný. 
GOPB (Obr. 4) 
S přechozích pozorování bylo zjištěno, že anténa použita u této stanice nevnáší do měřených větší chyby. 

Indikátory kvality dat i tak v porovnání s GOPE ukazují horší výsledky. Podrobnější analýzou souborů kvality 
bylo zjištěno, že použitý přijímač nedokázal zpracovávat všechny signály ze systému BDS.  

Další výsledky se budou týkat pouze stanice GOPB. Po vyřazení systému BDS se poměr očekávaných 
observací ku měřeným observacím nad elevační maskou pohybuje okolo 95 %(Obr. 6). Tento poměr lze hodnotit 
jako dostatečný, ale jelikož bylo anténa umístěna na vyvýšeném místě a nic ji nebránilo ve výhledu na nebe, 
mohlo by být možné další analýzou zjistit příčinu této drobné degradace dat. Důležitým aspektem výběru této 
stanice je i její nízká cena, která by umožnila rozšířenější použití low-cost stanic. 
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Skytplot stanice GOPB 

  

Obr. 7 GOPB – skyplot – SNR. 

Obr. 7 ukazuje skyplot stanice GOPB se zobrazením SNR (signal to noise ratio) z 77 dne roku 2022. V těchto 
grafech je dobře vidět, že přijímač nepřijímal signály blízko obzoru. Toto zjištění vysvětluje velký rozptyl 
minimálních elevací na Obr. 6. Další zajímavou věcí jsou šedivé body, které znamenají problém v přijímaných 
signálech, data nebyla kompletní. K této ztrátě nejspíše došlo kvůli tomu, že časy epoch jednotlivých systémů 
z přijímače U-Blox se často lišily v 1 milisekundě. Software G-Nut tyto epochy pokládal za odlišné a nezařadil 
do dalšího výpočetního procesu. 

Parametry troposféry 

Problematika určování parametrů troposféry je samostatným tématem a tato kapitola má za cíl posoudit vhodnost 
použití nízkonákladových GNSS senzorů pro tuto aplikaci.  

ZTD (ZenithTotalDelay) je počítáno SW G-Nut/Tefnut a výsledky jsou k vztaženy k referenční stanici 
GOPE. Tento software byl za účelem sledování parametrů atmosféry vytvořen a byl demonstrován v kampani 
obsahující 36 evropských a světových stanic[8]. Součástí kampaně byla i stanice GOPE. 

Stanice GOPB byla umístěna v těsné blízkosti referenční stanice GOPE a profesionální stanice GOP6. Obr. 8 
ukazuje průběh ZTD v krátkém časovém horizontu. Hodnoty získané ze stanice GOPB až na drobné odchylky, 
kopírují průběh hodnot ze stanice GOPE. V grafu je vidět jedno krátkodobé odchýlení hodnot, kde maximální 
rozdíl ZTD dosahoval 23 mm. 

Směrodatná odchylka ZTD stanic GOPB – GOPE z týdenních dat je 4.1 mm. 
Směrodatná odchylka ZTD stanic GOPE – GOP6 z dlouhodobé GNSS kampaně je 3.44 mm [9, s. 7]. 
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Obr. 8 Zobrazení ZTD stanic GOPE a GOPB. 

4 DISKUZE 

Řešená problematika tohoto článku je omezena na malé množství nízkonákladových komponent a zasloužila by 
rozsáhlejší pozornost, kde by se využilo více přijímačů a antén. 

Zařízení s označením GOPB je v současné době v provozu. Jeho největší slabinou se k překvapení stal 
minipočítač RaspberryPi2 W, kde po nějaké době dochází k odpojení od sítě Wifi či poškození SD karty 
s operačním systémem. 

5 ZÁVĚR 

Využití nízkonákladových přijímačů pro určování parametrů atmosféry se jeví jako vhodné, ovšem závisí 
na kvalitě a parametrech jednotlivých komponent. Velký vliv na kvalitu výsledků má výběr použité antény. 

Konfigurace komponent stanice GOPB (přijímač s modulem ZED-F9P, anténa ANT2B-SUR a minipočítač 
RaspberryPi2 W) s cenou 8 100 Kč se přes drobné problémy, které se u ní v průběhu vyskytovaly, ukázala jako 
vhodná pro požadovaný účel. 

Z výsledků analýzy kvality dat stanice GOPS (přijímač s modulem Mosaic-X5, anténa ANT2B-SUR 
a minipočítač RaspberryPi 4), lze předpokládat, že tato konfigurace může poskytovat kvalitnější výsledky 
v určování parametrů atmosféry. 
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Abstrakt 
Fraktálna geometria umožňuje kvantifikovať mieru členitosti objektov naprieč celým ich mierkovým spektrom. 
Aplikovaním týchto vlastnosti pri modelovaní povrchov pomocou interpolačnej metódy možno produkovať 
modely, ktoré si zachovajú mieru vertikálnej členitosti. Cieľom tejto práce je preto demonštrovanie 
implementácie fraktálneho prístupu do interpolácie rastrových dát prostredníctvom vytvoreného nástroja 
BmFIS.py. Súčasťou práce je otestovanie nového prístupu na troch ukážkových lokalitách. V závere práca 
hodnotí dosiahnuté výsledky s možnosťami budúceho smerovania výskumu v tomto smere. 

Kľúčové slová 
Fraktálna interpolácia povrchov, GIS, DVM, Python 

Abstract 
Fractal geometry helps to quantify the degree of roughness of objects across their multi-scale spectrum. 
By applying these properties to surface modeling using the interpolation method, models can be produced that 
retain the degree of vertical roughness. The aim of this article is therefore to demonstrate the implementation of 
fractal approach to the interpolation of raster data through the created tool BmFIS.py. Part of the work is testing 
the new approach at three demonstration models. The work evaluates the achieved results with the possibilities 
of future direction of research in this direction. 

Keywords 
Fractal interpolation of surface, GIS, DVM, Python 

1 ÚVOD 

Interpolácia vo všeobecnosti pomenúva proces výpočtu/odhadu hodnoty z existujúcich hodnôt v danom súbore. 
V geografických informačných systémoch (GIS) sú interpolačné metódy bežne používané najme pri modelovaní 
priestorových objektov a javov. Pri vizualizácii priestorových objektov, akými sú povrchy, je dôležitý vhodný 
výber interpolačnej metódy, pretože vytváraný model musí čo najvernejšie opisovať realitu aj v miestach, kde 
merania neprebehli. V závislosti od použitia modelu, rozsahu modelu a vlastností dát, ktoré model reprezentuje, 
jestvuje veľké množstvo interpolačných metód, z ktorých vybrané sú aplikované aj pri vytváraní digitálnych 
výškových modelov (DVM) v GIS. Klasické interpolačné metódy vo všeobecnosti nevedia vniesť do digitálnych 
reprezentácií povrchov prirodzenú drsnosť reliéfu, ktorú možno pozorovať napríklad pri skalnatom území. 
Riešenie ponúka oblasť fraktálnej geometrie, ktorá študuje podobnosť objektov na všetkých úrovniach mierky. 
Oblasť fraktálnej geometrie, fraktálna interpolácia, umožňuje generovať systémy, ktoré sú striktne, alebo 
štatisticky sebe-podobné, čo je jedna z vlastností, pomocou ktorej možno vyjadriť drsnosť georeliéfu. Táto práca 
preto cieli na možnosti použitia a implementácie fraktálneho prístupu, ktorý opisuje práca [1] do interpolácie 
priestorových dát za účelom zlepšenia presnosti a kvality interpolovaného DVM vo forme rastra. 
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2 SÚČASNÝ STAV 

DVM je fundamentálnou časťou záujmu GIS, a preto je veľmi dôležité zdokonaľovanie postupov jeho tvorby, 
jeho presnosti a kvality vyhotovenia. Z pohľadu získavania vstupných priestorových dát pre DVM dnes 
dominujú globálne mapovacie techniky ako stereo-fotogrametria, radarová interferometria a laserové 
skenovanie. Z pohľadu reprezentácie môže mať DVM rastrovú formu s bodmi usporiadanými do pravidelnej 
štruktúry gridu, alebo môže mať formu vektorovú, kedy model vyjadrujú vzájomne prepojené geometrické 
simplexy. Obe formy reprezentácie majú svoje výhody a nevýhody, ktoré popísal El-Sheimy a kol. v [2]. Tvorba 
a interpretácia DVM podlieha takmer vždy použitiu interpolačnej metódy. Medzi najčastejšie metódy používané 
pri tvorbe DVM podľa [2], [3] patria: 

• lineárna interpolačná metóda, 
• metóda inverzných vážených vzdialeností,  
• interpolačné metódy aplikujúce radiálne bázické funkcie, 
• interpolačná metóda Kriging. 

Porovnaním vybraných interpolačných metód z pohľadu ich vplyvu na kvantifikáciu drsnosti povrchov skúmali 
Chen a kol. v [4], kde dospeli k záveru, že všetky analyzované metódy majú limity pri zachovávaní drsnosti 
povrchov, no metóda splajnu tenkých dosiek dospievala k najlepšiemu výkonu a pomeru medzi kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi parametrami výsledku. Efekt vyhladenia modelu je vo väčšine prípadov užitočný, pri určitých 
úlohách niekedy dokonca žiaduci. Nevýhodou interpolačného vyhľadenia je, že pri drsnom zemskom povrchu 
môže spôsobiť generalizáciu vertikálnej informácie vedúcej k umelo vyzerajúcim modelom. Pre zachovanie 
drsnosti vo výslednom modeli môže pomôcť implementácia fraktálneho prístupu do postupu interpolácie, čím 
výsledný model bude aj vizuálne pôsobiť vierohodnejšie a prirodzenejšie. 

3 METODIKA 

Fraktálna geometria 

Fraktálna geometria je koncept založený na forme symetrie, ktorý pomáha pochopiť zložitosť fraktálnych 
objektov a javov. Fraktálny objekt, resp. fraktál, opisuje Addison v [5] ako objekt, ktorý sa pri rôznych stupňoch 
zväčšenia javí ako sebe-podobný, no v skutočnosti má symetriu naprieč mierkou, pričom každá malá časť 
objektu kopíruje štruktúru celku. Jednou z najdôležitejších vlastností sebe-podobných množín, fraktálov, 
odlišujúca ich od elementárnej geometrie obmedzujúcej sa len na celočíselné hodnoty dimenzie, je fraktálna 
dimenzia, presnejšie sebe-podobnostná dimenzia, angl. self-similarity dimension. Táto dimenzia úzko súvisí 
s Hausdorfovou dimenziou. Sebe-podobnosť je dôležitou charakteristikou fraktálov, pričom v prírode táto 
vlastnosť má skôr povahu štatistickej sebe-podobnosti, alebo multifraktálnej charakteristiky. Multifraktálny 
prístup predstavuje zovšeobecnenie fraktálneho systému, pomocou ktorého je možné sledovať ako členitosť, 
nepravidelnosti a rozdiely v drsnosti vznikajú, ako narastajú, alebo miznú v rôznych mierkach. Multifraktálne 
systémy majú uplatnenie pri analyzovaní procesov mierkovo invariantných javov, čím pomáhajú lepšiemu 
pochopeniu distribúcie nepravidelností v systéme (napr. morfológia povrchu, úhrn zrážok, zemetrasenia, 
rozloženie pôdnych typov na území, atď.) naprieč mierkovým spektrom. 

V tejto práci bol aplikovaný multifraktálny prístup k interpolácii priestorových dát prostredníctvom 
multifraktálnej interpolácie povrchov založenej na iterovaných funkčných systémoch (IFS). Multifraktálna teória 
a metódy interpolácie sú aplikované so zameraním na metódy delenia sebe-podobného susedstva a určenie 
viacerých vertikálnych mierkových ukazovateľov. IFS je podrobne odvodené a popísané v práci [6] v kontexte 
definovania fraktálov, pričom IFS v konečnom dôsledku predstavuje konečný súčin kontrakčných 
(interpolačných) funkcií (1). 

𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑥𝑥𝑥𝑥) = �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑥𝑥)
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 (1) 

kde W(x) je atraktor systému kontrakčných funkcií na úplnom metrickom priestore, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖  je i-ta kontrakčná funkcia 
systému IFS, n je konečný počet kontrakčných funkcií v systéme IFS. Kontrakčná funkcia má v tomto prípade 
rovnaký zápis ako afinná transformácia. Podrobný matematický model k problematike IFS riešia práce [7], [8]. 
Koncept IFS tvorí základ pre dvojrozmernú fraktálnu interpoláciu povrchov, angl. bivariate fractal interpolation 
of surface (BFIS). BFIS je možné implementovať cez multifraktálny prístup, čím sa interpolácia rastrových dát 
aplikuje osobitne pre menšie pravidelné segmenty, nazývané výpočtové okná. [6] Prístup interpolácie 
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cez výpočtové okná umožní presnejšie zachovanie drsnostných charakteristík vstupujúcich do interpolácie 
v jednotlivých častiach interpolovaného územia. Drsnosť povrchu je možné vyjadriť niekoľkými spôsobmi ako 
napríklad hodnotou fraktálnej dimenzie, alebo pomerom výšok bodov nad trendovou rovinou povrchu. V tejto 
práci bol použitý prístup klasifikovania drsnosti povrchu v interpolovaných bodoch prostredníctvom pomeru ich 
výšok nad trendovou rovinou k jednej maximálnej hodnote výšky. Takýto prístup opisuje Sun v [1], avšak v tejto 
práci bol navyše prístup upravený do podoby výpočtu drsnosť povrchu (snm) pre každé výpočtové okno 
samostatne podľa vzťahov (2). 

�̂�𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑏𝑏𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑏𝑏2 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛        𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘:𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0, 1, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁;        𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0, 1, … ,𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − �̂�𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
0≤𝑛𝑛𝑛𝑛≤𝑁𝑁𝑁𝑁;0≤𝑛𝑛𝑛𝑛≤𝑀𝑀𝑀𝑀

{|𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛|} 
(2) 

kde �̂�𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 je výška regresnej roviny definovanej okolitými bodmi vo výpočtovom okne (interpolovanom 
elemente), 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 je výška interpolovaného bodu vo výpočtovom okne (interpolovanom elemente),  𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛/𝑦𝑦𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛  sú 
súradnice interpolovaného bodu, 𝑏𝑏𝑏𝑏0/𝑏𝑏𝑏𝑏1/𝑏𝑏𝑏𝑏2  sú parametre rovnice trendovej roviny, n/m sú indexy 
interpolovaných bodov vo výpočtovom okne (interpolovanom elemente) v smere osí X/Y, N/M je počet bodov v 
smere osí X/Y, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 je výška interpolovaného bodu nad trendovou rovinou povrchu vo výpočtovom okne 
(interpolovanom elemente). Postup multifraktálnej interpolácie povrchov z rastrových dát prebieha po 
segmentoch, kde každý segment predstavuje samostatné výpočtové okno tvorené N × M bodmi, ktoré sa 
v hraničných oblastiach prekrývajú. 

Implementácia fraktálnej interpolácie rastrových dát do jazyka python 

Teória a princípy z predchádzajúcej kapitoly boli implementované do podoby programu BmFIS.py v jazyku 
Python 3.  Algoritmus nástroja vychádza z práce [1], kde autor vytvoril podobný interpolačný nástroj v jazyku 
Matlab. Program prezentovaný v tejto práci upravuje pôvodné riešenie doplnením a vylepšením určovania 
parametra členitosti 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 samostatne pre každé výpočtové okno, a navyše je doplnená funkcionalita 
iterovateľnosti výpočtu pre ešte podrobnejšie výsledky. Ukážka algoritmu výpočtu programu BmFIS.py vo 
forme vývojového diagramu je na Obr.1. 

 

Obr. 1 Vývojový diagram programu BmFIS.py. 
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Implementácia fraktálnej interpolácie rastrových dát do jazyka python 

Teória a princípy z predchádzajúcej kapitoly boli implementované do podoby programu BmFIS.py v jazyku 
Python 3.  Algoritmus nástroja vychádza z práce [1], kde autor vytvoril podobný interpolačný nástroj v jazyku 
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parametra členitosti 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 samostatne pre každé výpočtové okno, a navyše je doplnená funkcionalita 
iterovateľnosti výpočtu pre ešte podrobnejšie výsledky. Ukážka algoritmu výpočtu programu BmFIS.py vo 
forme vývojového diagramu je na Obr.1. 

 

Obr. 1 Vývojový diagram programu BmFIS.py. 

   
 

 
 

Vytvorené riešenie opísané na Obr.1je prispôsobené na spracovanie rastrových dát s ľubovoľným rozlíšením, 
pričom zo vstupných formátov dát je podporovaný len formát *.tif. Súčasne so zdrojovými dátami nástroj 
vyžaduje definovanie konečného počtu iterácií výpočtu a veľkosť výpočtového okna. Samotný algoritmus 
napísaný v jazyku Python pracuje len s open-source knižnicami a modulmi ako Numpy, Gdal a Pandas. Tieto 
atribúty umožňuje, aby nástroj bol zadarmo voľne dostupný pre širokú verejnosť. 

4 VÝSLEDKY 

Testovanie absolútnej presnosti 

Vytvorený nástroj bol podrobený testovaniu, ktoré malo za úlohu zistiť a porovnať absolútnu presnosť 
multifraktálnej interpolácie povrchov. Pre zistenie absolútnej presnosti multifraktálnej interpolácie bol nástroj 
aplikovaný a použitý na troch ukážkových digitálnych modeloch reliéfu (DMR) v rastrovej forme z lokality 
Skalnatá dolina Vysoké Tatry. Tieto rastre DMR znázorňovali lokality s veľmi vysokým prevýšením a výraznou 
členitosťou reliéfu. Rastre DMR zobrazujú územia o rozmeroch 201 × 201 m a ich rozlíšenie je 1 m/pix. Dáta 
pre tri vybrané povrchy boli poskitnuté od Úradu geodézie kartografie a katastra (ÚGKK), ktorý ich bezplatne 
poskytuje verejnosti na webovej stránke: https://zbgis.skgeodesy.sk. Ukážka použitých DMR rastrov je na 
Obr. 2. 

 

Obr. 2 Znázornenie DMR z testovaných území. 

("Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR") 

Ukážkové rastre boli pred interpolovaním úmyselne degradované znížením hustoty z pôvodného rozlíšenia 
1 m/pix na 2 m/pix. Následne boli teto rastre DMR nástrojom BmFIS.py interpolované na pôvodnú hustotu 
1 m/pix. Takéto úmyselné zhoršenie rozlíšenia rastrov bolo vykonané pre neskoršie porovnanie výsledkov 
interpolovaných výšok DMR so skutočnými hodnotami práve v miestach, kde boli pixely umelo odstránené 
a následne interpolované.  
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Výsledky testovania absolútnej presnosti multifraktálnej interpolácie povrchov v podobe vuizuálnych 
výstupov výsledných DMR sú znázornená na Obr. 3 súčasne s degradovanými rastrami DMR, na ktorých 
interpolácia prebehla. 

 

Obr. 3 Ukážka fraktálnej interpolácie nástrojom BmFIS.py na vybraných DMR. 

Grafické vyobrazenie rozdielov výšok medzi interpolovanými rastrami DMR a originálnymi rastrami DMR 
je znázornené na Obr. 4. 
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Obr. 4 Zobrazenie rozdielov interpolovaných a skutočných výšok DMR v testovaných lokalitách. 

Štatistické vyjadrenie dôležitých charakteristík rozdielov interpolovaných a skutočných výšok rastrov DMR 
je zahrnuté v Tab 1. 

Tab. 1 Štatistické vlastnosti rozdielov interpolovaných a skutočných výšok rastrov DMR. 

  Lokalita č. 1 Lokalita č. 2 Lokalita č. 3 

Min. rozdiel výšok (m) -6,217 -10,990 -8,943 
Max. rozdiel výšok (m) 7,403 15,896 10,515 

Priemerný rozdiel výšok (m) -0,0003 -0,003 0,009 
Medián rozdielov výšok (m) -0,002 -0,017 -0,014 
RMSE rozdielov výšok (m) 0,486 0,947 1,087 

 
Rozdiely medzi interpolovanými a skutočnými výškami sa pohybujú v rozsahu od -10,990 m po 15,896 m 

s priemernými hodnotami rozdielov blízkym nule. Pomerne veľké rozdiely interpolovaných a skutočných výšok 
vznikli v dôsledku použitia rastrov DMR s veľmi veľkým prevýšením a výraznou členitosťou horského reliéfu. 

5 DISKUSIA 

Výsledkom práce je vytvorený interpolačný nástroj BmFIS.py, ktorý implementuje fraktálny prístup 
do interpolácie rastrov DVM. Uvedené riešenie zohľadňuje lokálnu vertikálnu členitosť interpolovaného územia 
tým, že ju priamo aplikuje do interpolačnej funkcie v podobe vertikálneho mierkového faktora. Vertikálna 
členitosť, ktorá je základom fraktálnej interpolácie založenej na IFS a odlišuje ju od lineárnej interpolačnej 
metódy bola určená z pomerov výšok interpolačných výšok nad trendovou rovinou. Tento prístup vyjadrenia 
vertikálnej členitosti aproximuje vertikálny mierkový faktor, ktorého odvodenie je numericky zložité. 
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V rámci práce bolo vykonané aj testovanie interpolačného nástroja na 3 skutočných dátových sadách z lokality 
Skalnatá dolina Vysoké tatry, s cieľom zistiť absolútnu presnosť fraktálnej interpolácie rastrov DMR. Záver testu 
ukázal, že presnosť interpolácie na vybraných rastroch DMR vyjadrená RMSE sa pohybovala v rozsahu od 0,5 m 
do 1,1 m. Z grafického znázornenia rozdielov interpolovaných výšok a skutočných výšok na Obr. 4 si možno 
všimnúť, že najväčšie rozdiely kopírujú terénne hrany, čiže miesta, kde reliéf prudko mení svoj vertikálny priebeh. 
Veľkosti výškových rozdielov medzi interpolovanými a skutočnými výškami dosahovali niekoľkometrové 
hodnoty, čo možno pripisovať vysokej vertikálnej členitosti reliéfu a hustote interpolovaného rastra DMR. 

6 ZÁVER 

Interpolačný prístup, ktorý práca opisuje otvára ďalšie možnosti práce s priestorovými dátami a ich 
vizualizáciou. Implementované fraktálne riešenie do procesu interpolácie rastrových dát ukázalo, že fraktálna 
geometria má potenciál prispieť k riešeniu vybraných priestorových úloh v GIS, v tomto kontexte ide konkrétne 
o interpoláciu priestorových dát. Fraktálna interpolácia predstavuje riešenie vhodné na aplikáciu pri 
pravidelných štruktúrach akým je aj rastrová reprezentácia DVM. Preto v rámci práce bol vytvorený nástroj 
BmFIS.py, ktorý podľa [1] implementuje multifraktálnu interpolačnú metódu do interpolácie rastrov DMR cez 
výpočtové okno, ktorého parametre možno definovať. Nevýhodou takéhoto riešenia použitím výpočtového okna 
sa ukázalo v závislosti parametrov výpočtového okna na veľkosti rastra čo možno vyjadriť podmienkou (3): 

�(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥) − 1� % 𝑡𝑡𝑡𝑡00 = 0 (3) 

kde 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥 je počet pixelov rastra v smere osi x alebo y, 𝑡𝑡𝑡𝑡00 je veľkosť výpočtového okna v pixeloch. Naopak 
výhodou takéhoto riešenia je možnosť upravenia a prispôsobenie odvodenia parametra 𝑠𝑠𝑠𝑠, a tak dospieť 
k presnejším výsledkom a reprezentáciám DVM. 

Výsledky práce ukazujú, že prezentované riešenie má potenciál sa začleniť medzi ostatné priestorové 
interpolačné metódy používané v GIS, najmä v oblasti interpolácie rastrových dát DVM. Otvorená otázka, ktorá 
z tejto práce vzišla sa týka možností optimalizácie výpočtovej rýchlosti nástroja a rovnako možností zlepšenia 
určovania parametra s, ktorý má výrazný vplyv na výslednú interpolovanú výšku. Zároveň by budúca práca mala 
smerovať aj k podrobnejšiemu otestovaniu prístupu a porovnaniu aj s inými priestorovými interpolačnými 
metódami používanými na interpoláciu rastrových dát v GIS. 
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Abstrakt  
Building Information Management (BIM) je současným trendem elektronické správy informací o stavbě po 
celou dobu jejího životního cyklu. Efektivní správa je založena na použití sdíleného společného datového 
prostředí (Common Data Environment – CDE). Platforem společného datového prostředí existuje celá řada. 
Předmětem článku je porovnání vlastností vybraných prostředí používaných v pilotních BIM projektech Správy 
železnic (SŽ). Zkoumány jsou vhodné nástroje a funkce včetně možností potřebného georeferencování modelu 
v jednotlivých CDE. 

Klíčová slova 
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Abstract 
Building Information Management (BIM) is a current trend in the electronic management of building 
information throughout its lifecycle. Effective management is based on the use of a shared Common Data 
Environment (CDE). There are several CDE platforms. The subject of this paper is a comparison of the 
characteristics of selected environments used in the pilot BIM projects of the Railway Administration (RA). 
Appropriate tools and features are investigated, including the possibilities of the necessary model georeferencing 
in each CDE. 

Keywords 
Building Information Management, BIM, Common Data Environment, CDE, georeferencing 

1 ÚVOD 

Building Information Management (BIM) je současným trendem přístupu ke správě všech dostupných informací 
(geometrických i negeometrických) o stavbě v průběhu jejího celého životního cyklu. Aby tyto informace byly 
kdykoliv využitelné, musí být v případě potřeby k dispozici. K tomuto účelu slouží společné datové prostředí 
(Common Data Environment – CDE). 

Dle dokumentu České agentury pro standardizaci týkajícího se požadavků na výběr CDE [1] je CDE 
"centrálním zdrojem informací používaných k jejich shromažďování, správě a šíření pro celý tým projektu. 
Vytvoření tohoto centrálního zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými účastníky projektu, 
jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám." 
O CDE lze hovořit jako o "místu jediné pravdy". 

Problematikou georeferencování (tedy umístění a orientace stavby v rámci závazného geodetického 
referenčního systému) BIM modelů se zabývá např. [2] a [3], kde jsou rozebrána zásadní úskalí počítačového 
3D modelování. Jedná se zejména o následující: 

• CAD/BIM software používají 3D kartézský souřadnicový systém, který je pravotočivý. Oproti tomu 
v geodézii se používá systém levotočivý. 

• Používané závazné geodetické referenční systémy nejsou standardními kartézskými souřadnicovými 
3D systémy (např. v České republice S-JTSK a Bpv). 

• V CAD/BIM software nelze modelovat skutečnost zakřivení Země. Software pracuje s číselnou 
hodnotou souřadnice Z kartézského souřadnicového systému, který má reprezentovat nadmořskou 
výšku. 
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• Aby bylo možné území a objekty na zemském povrchu, nacházející se obecně v různé nadmořské 
výšce, zobrazit v rovině, je třeba rozměry redukovat do stejné nadmořské výšky (nejčastěji nulové) 
a použít pro jejich zobrazení do roviny matematický aparát vhodného kartografického zobrazení. 
Kartografický obraz území a objektů na něm je oproti skutečnosti mírně zkreslený. 

V rámci článku je na datech z případové studie přepracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení železniční stavby (G-DSPS) do BIM představeno následující: 

• import modelu do CDE, 
• představení nástrojů a funkcí CDE, 
• georeferencování BIM modelu. 

Jelikož se jedná o železniční stavbu, výběr CDE byl proveden na základě analýzy pilotních BIM projektů Správy 
železnic (SŽ). 

2 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

V této případové studii je řešenou stavbou Rekonstrukce zastávky Šumice. V dnešní době je proces dokumentace 
výstavby ukončen vyhotovením G-DSPS dle aktuálně platných předpisů, kterými jsou v oblasti železniční 
geodézie kromě obecně platných (zákony, vyhlášky) i řídící technické akty Předpisu SŽ M20 pro zeměměřičství, 
který definuje i používaný datový model [4]. 

Jedná se o 3D vektorovou kresbu s 2D prvky (kartografickými znaky a texty) ve formátu DGN. Tato kresba 
není plnohodnotným 3D modelem, neboť například budovy jsou znázorněny pouze průnikem zdiva s terénem. 
Popisné (negeometrické) informace jsou k objektům připojeny a ve formě textu vyneseny do výkresu. Ukázka 
podkladové G-DSPS je na Obr. 1. 

BIM model (Obr. 2) je oproti tomu objektově orientovanou databází, proto při přepracování v software 
Autodesk Revit bylo nejprve nutné vytvořit 3D objekty (vyplněnou hmotu). Na tyto objekty byly pak připojeny 
popisné informace formou údaje v databázi. Datový model se v tomto případě řídí datovým standardem Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) [5]. 

Při přepracování bylo kromě samotné modelace nutné zatřídit prvky datového modelu Správy železnic (pro 
formát DGN) a datového modelu datového standardu SFDI. 

        

Obr. 1 Ukázka G-DSPS ve vektorovém formátu DGN.      Obr. 2 Ukázka přemodelování do podoby 3D modelu. 

3 PLATFORMY SPOLEČNÉHO DATOVÉHO PROSTŘEDÍ 

V rámci pilotních BIM projektů Správy železnic jsou dle [6], [7] a [8] používány následující platformy 
společného datového prostředí. V Tab. 1 jsou uvedeny u jednotlivých platforem CDE počty výskytů v 
jednotlivých pilotních BIM projektech. 

Tab. 1 Výskyt platforem CDE v pilotních BIM projektech SŽ. 

CDE počet 
Bentley ProjectWise 5 

Proconom 1 
AspeHub 1 
BIM360 1 
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CDE Bentley ProjectWise bylo použito v rámci případové studie jednak z důvodu nejčastějšího výskytu 
a také z důvodu snadné dostupnosti licence pro pracoviště Ústavu geodézie FAST VUT. Na Obr. 3jsou 
vyobrazeny jednotlivé nástroje, kterými CDE Bentley ProjectWise disponuje. Ty lze rozdělit do dvou služeb: 

• ProjectWise 365 Services (Služby ProjectWise 365), které slouží pro správu všech projektových 
informací, 

• a služby iTwin – tedy digitální dvojče, které slouží pro obsluhu základu BIMu, tedy 3D modelu. 

 

Obr. 3 Nástroje společného datového prostředí Bentley ProjectWise. 

Význam jednotlivých nástrojů, uvedených na Obr. 3, je následující: 

• Share (Sdílet) - jedná se o základní nástroj, který slouží k importu dat z jednotlivých software do 
CDE. 

• ProjectWise Web Connection – tímto nástrojem je možné importovat data i z webu. 
• Deliverables Management (Správa dodávek) - tento nástroj slouží k přejímce dokumentací. 
• Project Insights – zde nalezneme přehled základních informací o projektu. 
• Portfolio Insights (Přehled portfolia) - zde nalezneme přehled základních informací o portfoliu (tedy 

všech projektů daného uživatele). 
• Issue Resolution (Řešení závad) - BIM model lze připomínkovat. Každému účastníkovi procesu lze 

přiřadit úkol, který musí udělat. 
• Forms (Formuláře) - nástroj slouží k vytvoření formulářů, které mohou být použity pro snazší 

koordinaci osob. 
• Components Center (Středisko komponent) - tímto nástrojem je možné vkládat do modelu malé 

BIM modely jednotlivých stavebních dílců. 

 

• PlantSight – tento nástroj slouží pro analýzy a sumarizace prvků modelu. 
• iModel Manager (Správce iModelů) - slouží ke správě 3D modelů, jejich prohlížení a koordinaci. 
• OpenTower IQ – tento poměrně nový nástroj slouží k zefektivnění komunikace ve vztahu k 5G síti. 
• OpenUtilites Digital Twin Services – tento nástroj slouží k vizualizaci inženýrských sítí. 
• ProjectWise ContextShare – nástroj pro správu uložení dat tak, aby nebylo nutné kopírovat 

dokumenty a zahlcovat paměť. 
• Optioneering Center (Korekční středisko).  
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4 MOŽNOSTI GEOREFERENCOVÁNÍ 

Georeferencování je v rámci společného datového prostředí zásadní funkcionalitou, a to z toho důvodu, že pouze 
tak je možné zajistit správnou, snadnou a rychlou koordinaci všech dílčích modelů. Ve Správci iModelů je 
možné prohlížet BIM modely. V rámci zakládání iModelu je nutné přiřadit souřadnicový systém. Tento se pouze 
přebírá z importovaného modelu v nativním formátu desktopového software, ve kterém byl model vyhotoven 
(Obr. 4). 

 

Obr. 4 Zavedení souřadnicového systému do společného datového prostředí. 

iModel lze v prohlížeči promítnout do Bing maps (obdoba Google Maps). iModel se do podkladové mapy 
promítá na základě zeměpisných souřadnic projektu (Obr. 5). V rámci importu však nikde nedochází 
k specifikaci souřadnicového systému, proto je použita defaultní poloha projektu. Druhým úskalím (Obr. 6) je 
fakt, že podkladová mapa je ve 2D (v nulové nadmořské výšce), kdežto model je ve výškovém systému Bpv, 
tudíž "plave" nad mapou. 

  
Obr. 5 Promítnutí modelu nad podkladovou mapou dle defaultního nastavení georeference. 

 

Obr. 6 Model v CDE plouvoucí nad podkladovou mapou. 
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Jak lze vidět na Obr. 7 po importu nedochází ke změně souřadnic samotného iModelu. Co se týká souřadnic 
S-JTSK, tak jsou, stejně jako v každém jiném CAD/BIM software, evidovány ve smyslu souřadnicového 
systému S-JTSK / Krovak East North (EPSG 5514). 

 

Obr. 7 Souřadnice iModelu. 

Defaultní polohu projektu v zeměpisných souřadnicích lze měnit v desktopovém software, ve kterém byl 
model vyhotoven (v tomto případě Autodesk Revit). Je nutné přenést polohu špendlíku na požadovanou lokalitu 
(Obr. 8). Z geodetického hlediska se jedná samozřejmě o velmi nepřesnou záležitost. Jako vhodnější se jeví 
transformovat souřadnice v S-JTSK + Bpv základního bodu projektu na zeměpisné souřadnice v souřadnicovém 
systému WGS84 a tyto do software zadat. 

          

Obr. 8 Nastavení geolokace v desktopovém software. 

5 DISKUZE 

Z hlediska zkoumaných nástrojů společného datového prostředí Bentley ProjectWise se jako nejcennější jeví 
nástroje umožňující komunikaci mezi osobami. K tomuto jsou vhodné nástroje Správa dodávek, Řešení závad 
a Formuláře. Dále je velmi vhodné, že je k dispozici nástroj Středisko komponent - tj. knihovna malých BIM 
modelů stavebních dílců. 

BIM modely pro použití ve společném datovém prostředí musí být georeferencované, jinak je nemožná 
koordinace více modelů, která se v CDE předpokládá. Společné datové prostředí Bentley ProjectWise 
neumožňuje nastavení souřadnicového systému, je možné pouze souřadnicový systém převzít z importovaného 
BIM modelu vyhotoveného v desktopovém software. 

Georeferencování s sebou však přináší otázky kladené v [2] a [3], které jsou jistě na místě. Zejména se jedná 
o liniové stavby a případně velké objekty s prostorovou skladbou, kde se již měřítková změna rozměru v terénu 
a v rovině kartografického zobrazení projeví. 

6 ZÁVĚR 

Building Information Management je v českém prostředí stále začínajícím přístupem k práci s informacemi 
o stavbě. Společné datové prostředí umožňuje kooperaci všech osob účastnících se procesu tvorby dokumentace 
stavby na jednom místě nad jedněmi daty. Využívání nástrojů CDE tuto činnost zjednodušuje. V rámci dalšího 
výzkumu bude nutné nástroje podrobit hlubší analýze. Ve 3D dokumentaci objektů v prostředí BIM je nutné 
jednotně vyřešit problematiku souřadnicového systému. 
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Abstrakt 
Staničné gravimetre nám poskytujú unikátne dáta nesúce informáciu o zmenách tiažového poľa Zeme v čase, 
ktoré majú široké využitie. Takéto analýzy však vyžadujú predspracovanie dát a zavedenie korekcii. Jeden 
z javov, ktorým sa v posledných dvoch desaťročiach venuje veľká pozornosť je modelovanie hydrologického 
signálu a jeho korekcia. To si vyžaduje značné množstvo hydrologických a meteorologických dát. V kombinácii 
s numerickým modelovaním a vhodne zvolenou aproximáciou tvaru vodných hmôt je možné následne určiť 
modelovaný efekt. Tento proces je však časovo veľmi náročný a môže trvať niekoľko rokov. Príspevok sa 
venuje postupu, ktorý celý tento proces nahrádza a zjednodušuje tak výpočet lokálnej hydrologickej korekcie. 

Klíčová slova 
Zmeny tiažového zrýchlenia, gravimetria, hydrológia 

Abstract 
Stationary gravimeters provide unique information about variations in gravity field of the Earth. However these 
analyses first require use of advanced processing methods and application of several corrections. For two 
decades hydrological effect has been among the most studied phenomena. It’s importance is related to the 
magnitude of gravity changes it causes compared to other important effects. It’s estimation requires immense 
amount of various in-situ hydrological and meteorological measurements. Paired with numerical modelling and 
subsequent appropriate mass body approximation, this process can take years until the model is fully developed. 
We present a simple method for calculation of local hydrological effect which utilizes numerical modelling of 
water content in unsaturated zone. 

Keywords 
Time varying gravity, gravimetry, hydrology 

1 ÚVOD 

Výsledky gravimetrických meraní sa využívajú pri skúmaní širokého spektra geodynamických javov. Jedná sa 
predovšetkým o javy, ktoré často nie sú viditeľné no dochádza počas nich ku presunu veľkého množstva hmôt 
[1]. Medzi javy prejavujúce sa najväčšími zmenami tiažového zrýchlenia patria napr. slapy, pohyb pólu, presuny 
atmosférických hmôt a zmeny hydrológie. Postupný vývoj v oblasti gravimetrie znamená, že prístroje sú 
schopné zaznamenať javy, ktoré sa prejavujú gravitačným signálom až na úrovni 10-9 ms-2. To si však zároveň 
vyžaduje veľmi presné modelovanie vyššie spomenutých javov, nakoľko tieto javy v bežnom časovom rade 
tiažového zrýchlenia dokážu zatieniť ostatné a vystupujú ako šum. Jedným z najskúmanejších javov je 
v posledných dvoch desaťročiach zmena tiažového zrýchlenia spôsobená presunom hydrologických hmôt. Tá sa 
prejavuje rôzne veľkým gravitačným signálom v zázname tiažového zrýchlenia v závislosti od lokality a postup 
jej modelovania nie je konvenčne určený ako v prípade ostatných dominantných procesov [2]. Celkový 
príspevok hydrológie k hodnote tiažového zrýchlenia pozostáva z priameho gravitačného vplyvu vodných hmôt 
a menšieho nepriameho vplyvu súvisiaceho s elastickou deformáciou zemského povrchu, v angličtine často 
označovaného ako „loading effect“ [3]. Vo všeobecnosti platí, že zmeny tiažového zrýchlenia vyvolané 
variáciou hydrologických hmôt nachádzajúcich sa v blízkosti stanoviska sú väčšie ako v prípade hmôt 
nachádzajúcich sa vo väčšej vzdialenosti. Autori v článku [4] uvádzajú, že až 90% hydrologického signálu 
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v stacionárnych gravimetrických meraniach je pre niektoré stanoviská generovaných hydrologickými hmotami 
nachádzajúcimi sa vo vzdialenosti menej ako 1000 m. Celkový gravitačný účinok hydrologických hmôt môžeme 
z hľadiska vzdialenosti od gravimetra rozdeliť na globálnu a lokálnu zložku [5]. Výpočet globálnej zložky je 
obvykle založený na dátach globálnych hydrologických modelov, ktoré poskytujú informáciu o časových 
zmenách hydrologických veličín. Modelovanie lokálnej zložky vyžaduje v porovnaní s globálnou omnoho väčšie 
množstvo in situ meraných dát v blízkosti gravimetra s podrobnejším časovým rozlíšením. Dôvodom je 
požiadavka na vysokú mieru presnosti modelovania zmien rozloženia hydrologických hmôt v blízkosti 
stanoviska v čase. Výpočet korekcie navyše vyžaduje množstvo vstupných hydrologických údajov, ako je úhrn 
zrážok, zmeny hladiny podzemnej vody, zmeny vlhkosti pôdy v blízkosti stanoviska a ďalšie meteorologické 
údaje. Tie sú následne využité pri modelovaní zmien celkového množstva hydrologických hmôt pomocou 
numerických metód, alebo priamo využité pri výpočte lokálnej hydrologickej korekcie tiažového zrýchlenia. 

Ďalším rozhodujúcim faktorom pri výpočte korekcie je spôsob aproximácie tvaru hydrologických hmôt, 
ktoré sa volia v závislosti od topografie danej oblasti. V praxi sa najčastejšie používa rovinná aproximácia resp. 
aproximácia nekonečnou rovinnou vrstvou (Bouguerova doska o hustote vody) [6]. Podmienkou pre jej využitie 
je, aby pomer medzi vertikálnou vzdialenosťou vodných vrstiev a senzora a horizontálnym rozsahom vodných 
vrstiev bol 1 ku 10 a menej [7]. Na záver je možné časový rad vypočítaných hodnôt gravitačného účinku 
lokálnych hydrologických hmôt kalibrovať pomocou reziduálneho radu tiažového zrýchlenia získaného opravou 
meraných hodnôt o štandardné korekcie a stanoviť mieru korelácie oboch časových radov, prípadne reziduálny 
rad tiažového zrýchlenia opraviť o vplyv hydrológie. 

2 DATA A METÓDY 

Lokálny hydrologický signál bol modelovaný pre situáciu Gravimetrickej stanice nachádzajúcej sa v národnom 
parku Mueritz National Park v blízkosti mesta Neustrelitz v Nemecku (obrázok 1), spravovaná Nemeckým 
inštitútom geovied GFZ. Stanica je vybavená supravodivým gravimetrom iGrav#33, slúžiacim na meranie 
časových zmien tiažového zrýchlenia. Doplnená je zároveň senzormi na meranie zmien vlhkosti pôdy v rôznych 
hĺbkach, senzorom na meranie úhrnu zrážok, senzorom na meranie zmien hladiny podzemnej vody a ďalšími 
meteorologickými senzormi potrebnými na určenie potenciálnej evapotranspirácie. 

Časový rad tiažového zrýchlenia získaní z meraní supravodivého gravimetra iGrav#33 bol najprv filtrovaný 
pomocou filtrov balíka ETERNA3.4 [8] a prevzorkovaný na hodinový interval, v ktorom sú zároveň modelované 
lokálne zmeny hydrológie. 

 

Obr. 1 Znázornenie gravimetrickej stanice v rámci územia Nemecka. 
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Obr. 2 Supravodivý gravimeter iGrav#33. 

S cieľom získať reziduálny časový rad gr(t), ktorý je vhodný na analýzu zmien tiažového zrýchlenia spojených 
s presunom lokálnych hydrologických hmôt sa štandardne uvažujú nasledujúce korekcie: 

• korekcia zo zemských a oceánskych slapov, 
• korekcia z presunu atmosférických hmôt, 
• korekcia z pohybu pólu a z nerovnomernej dĺžky dňa, 
• korekcia o neslapový gravitačný účinok presunu oceánskych hmôt. 

Okrem uvedených korekcií bol rad tiažového zrýchlenia opravený o vplyv globálnej hydrológie (globálny 
hydrologický efekt), ktorý bol vypočítaný v programe mGlobe [9] na základe údajov hydrologického modelu 
ERA5. Vnútorná hranica výpočtovej oblasti bola stanovená v sférickej vzdialenosti 0.1 ° od stanoviska. Na záver 
bol časový rad opravený o chod gravimetra, určený z kombinácie absolútnych a relatívnych meraní. Celkový 
gravitačný účinok lokálnej hydrológie pozostáva z nasledujúcich zložiek: 

• voda v nenasýtenej pôdnej vrstve (pôdna vlhkosť), 
• voda v nasýtenej pôdnej vrstve (podzemná voda), 
• snehová vrstvy, 
• voda obsiahnutá v rastlinách, 
• a ďalšie. 

Percentuálny podiel jednotlivých zložiek z celého vplyvu lokálnej hydrológie sa pre jednotlivé oblasti líši, 
vo väčšine prípadov však dominuje príspevok zmien vlhkosti pôdy v nenasýtenej a nasýtenej pôdnej vrstvy. 
Zmeny gravitácie pochádzajúce z nasýtenej pôdnej vrstvy sa často modelujú pomocou gravitačného účinku 
Bouguerovej dosky o hustote vody ρw (1000 kg/m3) a konštantnej pórovitosti prostredia P, 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(t) = 2π𝐺𝐺𝐺𝐺𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑡𝑡𝑡𝑡)  (1) 

pričom, G je Newtonova gravitačná konštanta a Hw(t) je výška hladiny podzemnej vody v čase t. Uvedený vzťah 
bol použitý pri výpočte gravitačného účinku podzemnej vody a následnej redukcii radu tiažového zrýchlenia. 
Na rozdiel od nasýtenej vrstvy, kde predpokladáme rovnomerné vyplnenie pórov vodnými hmotami, priebeh 
vlhkosti v nenasýtenej pôdnej vrstve je omnoho komplikovanejší. Gravitačný účinok hydrologických hmôt 
v nenasýtenej pôdnej vrstve bol vypočítaný na základe numericky modelovaných vlhkostných kriviek 
v jednotlivých časoch merania. 
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Numerické modelovanie zmien vlhkosti pôdy 

Nakoľko sa jedná o rovinatú oblasť, pri numerickom modelovaní zmien vlhkosti pôdy budeme uvažovať 
horizontálne homogénny model, teda že voda prúdi len vo vertikálnom smere, čím zjednodušíme model na jeden 
rozmer. Viac rozmerné priestorové modely vyžadujú použitie viacerých meteorologických staníc. Okrem 
uvedeného dôvodu, je zároveň nutné si uvedomiť, že gravimetrické meranie má integrálny charakter a vníma 
lokálnu hydrológiu ako jeden celok, ktorý môžeme charakterizovať jednou vlhkostnou krivkou popisujúcou 
vertikálny priebeh vlhkosti v celej oblasti. Hydrologické procesy v nenasýtenej pôdnej vrstve sú opísateľné 
pomocou Richardsonovej rovnice [10], ktorú môžeme vyjadriť pomocou zmien vlhkosti pôdy v čase a výške 
θ(t,z): 

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

=  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐷𝐷𝐷𝐷(𝛳𝛳𝛳𝛳) 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝛳𝛳𝛳𝛳)�,  (2) 

pričom predpokladáme exponenciálnu závislosť priepustnosti K(θ) a difuzivity D(θ) pôdy od množstva vody 
obsiahnutého v pôde [11]: 

𝐾𝐾𝐾𝐾(𝜃𝜃𝜃𝜃) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠exp �−𝑎𝑎𝑎𝑎(1 − 𝜕𝜕𝜕𝜕−𝜕𝜕𝜕𝜕𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝜕𝜕𝜕𝜕𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

)�,  (3) 

𝐷𝐷𝐷𝐷(𝜃𝜃𝜃𝜃) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠exp �−𝑏𝑏𝑏𝑏(1 −
𝜃𝜃𝜃𝜃−𝜃𝜃𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜃𝜃𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
)� . (4) 

Koeficienty a, b vo vzťahoch (3) a (4) sú konštanty modelu, ktoré je možné určiť v rámci odhadu, a θmax a θmin sú 
maximálna a minimálna hodnota vlhkosti pôdy charakterizujúca vodnú kapacitu pôdy. Ks je nasýtená 
hydraulická vodivosť, ktorá charakterizuje rýchlosť infiltrácie vo vertikálnom smere a Ds je nasýtená difuzivita, 
ktorá charakterizuje šírenie zo spodných vrstiev (vo všetkých smeroch). Tieto parametre sa určujú analýzou 
pôdnych vzoriek v danej lokalite. Ich presnosť je rozhodujúca pre získanie spoľahlivých výsledkov. Úspešné 
numerické vyriešenie uvedeného problému vyžaduje definíciu dvoch okrajových podmienok, začiatočnej 
podmienky a znalosť nasledujúcich lokálnych parametrov pôdy: 

• Rýchlosť šírenia vody na povrchu, ktorá definuje zmeny na hornej hranici riešenej oblasti je 
definovaná množstvom zrážkovej vody, ktorá spadne na zemský povrch a infiltruje sa do pôdy. 

• Obsah vody v pôde na dolnej hranici je definovaný Dirichletovou okrajovou podmienkou ako 
maximálna možná hodnota θmax, ktorá sa rovná pórovitosti prostredia P (θmax = P). 

• Pri začiatočnej podmienke je zvolená ustálená distribúcia vlhkosti pôdy 𝜃𝜃𝜃𝜃0 . 
• Rozsah oblasti d je stanovený na základe hĺbky hladiny podzemnej vody v studni v blízkosti stanice. 

Množstvo efektívnych zrážok v čase t, ktoré určujú zmeny na hornej hranici oblasti je určené pomocou vzťahu 
(5): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑡𝑡𝑡𝑡)  = 𝑝𝑝𝑝𝑝[𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡𝑡𝑡)], (5) 

kde p vyjadruje infiltračnú kapacitu pôdy, teda koľko z efektívnych zrážok ktoré spadli v danom hodinovom 
intervale sa infiltruje do pôdy. Efektívne zrážky vypočítame odčítaním hodinovej evapotranspirácie 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡𝑡𝑡) 
od celkového úhrnu zrážok za danú hodinu 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑡𝑡). Pri výpočte hodinovej evapotranspirácie sa použijú 
meteorologické údaje ako priemerná teplota, vlhkosť vzduchu, množstvo slnečného žiarenia a rýchlosť vetra 
v hodinových intervaloch. Uvedené údaje sú štandardne súčasťou meraní na meteorologických staniciach. 
Pre zrážkové udalosti, ktoré neprekročia 100 mm/h sa použije infiltračný koeficient p = 1.0 nakoľko 
predpokladáme, že celé množstvo zrážok sa infiltruje do nenasýtenej vrstvy pôdy. Parametre použité pri 
numerickom modelovaní v danej oblasti sú uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1 Parametre pôdy použité pri numerickom modelovaní. 

Parameter hodnota Parameter hodnota 

pórovitosť P (%) 20 difuzivita nasýtenej oblasti Ds (ms-2 ) 9.5∙10-7 
rozsah oblasti d (m) 14 nasýtená hydraulická vodivosť Ks (ms-1) 4∙10-9 

diskretizačný krok Δz (m) 0.1 vlhkosť pôdy na začiatku 𝜽𝜽𝜽𝜽0 (%) 18 
 
Použitím metódy konečných diferencii, uvážením parametrov uvedených v Tab. 1 bol odhadnutý súbor 
vlhkostných kriviek, prislúchajúcich jednotlivým časom merania. Tie boli následne využité vo vzťahu (6) pri 
výpočte gravitačného účinku hmôt v nenasýtenej vrstve pôdy gw, pričom N = d / Δz. 
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Numerické modelovanie zmien vlhkosti pôdy 

Nakoľko sa jedná o rovinatú oblasť, pri numerickom modelovaní zmien vlhkosti pôdy budeme uvažovať 
horizontálne homogénny model, teda že voda prúdi len vo vertikálnom smere, čím zjednodušíme model na jeden 
rozmer. Viac rozmerné priestorové modely vyžadujú použitie viacerých meteorologických staníc. Okrem 
uvedeného dôvodu, je zároveň nutné si uvedomiť, že gravimetrické meranie má integrálny charakter a vníma 
lokálnu hydrológiu ako jeden celok, ktorý môžeme charakterizovať jednou vlhkostnou krivkou popisujúcou 
vertikálny priebeh vlhkosti v celej oblasti. Hydrologické procesy v nenasýtenej pôdnej vrstve sú opísateľné 
pomocou Richardsonovej rovnice [10], ktorú môžeme vyjadriť pomocou zmien vlhkosti pôdy v čase a výške 
θ(t,z): 

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

=  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐷𝐷𝐷𝐷(𝛳𝛳𝛳𝛳) 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝛳𝛳𝛳𝛳)�,  (2) 

pričom predpokladáme exponenciálnu závislosť priepustnosti K(θ) a difuzivity D(θ) pôdy od množstva vody 
obsiahnutého v pôde [11]: 
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𝜃𝜃𝜃𝜃−𝜃𝜃𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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Koeficienty a, b vo vzťahoch (3) a (4) sú konštanty modelu, ktoré je možné určiť v rámci odhadu, a θmax a θmin sú 
maximálna a minimálna hodnota vlhkosti pôdy charakterizujúca vodnú kapacitu pôdy. Ks je nasýtená 
hydraulická vodivosť, ktorá charakterizuje rýchlosť infiltrácie vo vertikálnom smere a Ds je nasýtená difuzivita, 
ktorá charakterizuje šírenie zo spodných vrstiev (vo všetkých smeroch). Tieto parametre sa určujú analýzou 
pôdnych vzoriek v danej lokalite. Ich presnosť je rozhodujúca pre získanie spoľahlivých výsledkov. Úspešné 
numerické vyriešenie uvedeného problému vyžaduje definíciu dvoch okrajových podmienok, začiatočnej 
podmienky a znalosť nasledujúcich lokálnych parametrov pôdy: 

• Rýchlosť šírenia vody na povrchu, ktorá definuje zmeny na hornej hranici riešenej oblasti je 
definovaná množstvom zrážkovej vody, ktorá spadne na zemský povrch a infiltruje sa do pôdy. 

• Obsah vody v pôde na dolnej hranici je definovaný Dirichletovou okrajovou podmienkou ako 
maximálna možná hodnota θmax, ktorá sa rovná pórovitosti prostredia P (θmax = P). 

• Pri začiatočnej podmienke je zvolená ustálená distribúcia vlhkosti pôdy 𝜃𝜃𝜃𝜃0 . 
• Rozsah oblasti d je stanovený na základe hĺbky hladiny podzemnej vody v studni v blízkosti stanice. 

Množstvo efektívnych zrážok v čase t, ktoré určujú zmeny na hornej hranici oblasti je určené pomocou vzťahu 
(5): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑡𝑡𝑡𝑡)  = 𝑝𝑝𝑝𝑝[𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡𝑡𝑡)], (5) 

kde p vyjadruje infiltračnú kapacitu pôdy, teda koľko z efektívnych zrážok ktoré spadli v danom hodinovom 
intervale sa infiltruje do pôdy. Efektívne zrážky vypočítame odčítaním hodinovej evapotranspirácie 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡𝑡𝑡) 
od celkového úhrnu zrážok za danú hodinu 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑡𝑡). Pri výpočte hodinovej evapotranspirácie sa použijú 
meteorologické údaje ako priemerná teplota, vlhkosť vzduchu, množstvo slnečného žiarenia a rýchlosť vetra 
v hodinových intervaloch. Uvedené údaje sú štandardne súčasťou meraní na meteorologických staniciach. 
Pre zrážkové udalosti, ktoré neprekročia 100 mm/h sa použije infiltračný koeficient p = 1.0 nakoľko 
predpokladáme, že celé množstvo zrážok sa infiltruje do nenasýtenej vrstvy pôdy. Parametre použité pri 
numerickom modelovaní v danej oblasti sú uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1 Parametre pôdy použité pri numerickom modelovaní. 

Parameter hodnota Parameter hodnota 

pórovitosť P (%) 20 difuzivita nasýtenej oblasti Ds (ms-2 ) 9.5∙10-7 
rozsah oblasti d (m) 14 nasýtená hydraulická vodivosť Ks (ms-1) 4∙10-9 

diskretizačný krok Δz (m) 0.1 vlhkosť pôdy na začiatku 𝜽𝜽𝜽𝜽0 (%) 18 
 
Použitím metódy konečných diferencii, uvážením parametrov uvedených v Tab. 1 bol odhadnutý súbor 
vlhkostných kriviek, prislúchajúcich jednotlivým časom merania. Tie boli následne využité vo vzťahu (6) pri 
výpočte gravitačného účinku hmôt v nenasýtenej vrstve pôdy gw, pričom N = d / Δz. 

   
 

 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�𝜃𝜃𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑚𝑚𝑚𝑚=1

, ), (6) 

Časový rad modelovaného gravitačného účinku gw(t) bol následne porovnaný s reziduálnym radom tiažového 
zrýchlenia gr(t) s cieľom stanoviť mieru korelácie a zhodnotiť úspešnosť použitého hydrologického modelu. 

3 VÝSLEDKY 

Výsledky numerického modelovania vlhkosti pôdy boli porovnané s meranými údajmi v danej lokalite. Časový 
rad meraných a modelovaných hodnôt je zobrazený na Obr. 3. Z obrázku 3 je možné vidieť, že modelované 
zmeny vlhkosti zodpovedajú meraným hodnotám v oblasti. Menšie krátkodobé zmeny, ktoré nie sú 
v modelovaných hodnotách zachytené sú spôsobené preferenčným tokom, kedy v čase intenzívnych zrážok ku 
senzorom prenikne viac vody ako je miera infiltrácie v okolitej pôde. Vypočítaný gravitačný účinok vodných 
hmôt v nenasýtenej zóne bol porovnaný s reziduálnym radom tiažového zrýchlenia zo supravodivého gravimetra 
iGrav#33 (Obr. 4).  

 

Obr. 3 Porovnanie modelovaných hodnôt vlhkosti pôdy (modrou) s meraniami senzorov (červenou). 

 

Obr. 4 Porovnanie modelovaných hodnôt gravitačného účinku vlhkosti pôdy (modrou) a reziduálneho radu 
tiažového zrýchlenia (červenou). 
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Na záver bol určený korelačný koeficient reziduálneho radu tiažového zrýchlenia a vypočítaného gravitačného 
účinku hydrologických hmôt s hodnotou 0.92. Zo štatistického hľadiska znamená uvedená hodnota významnú 
koreláciu. Použitie korekcie ďalej redukuje variáciu reziduí tiažového zrýchlenia o 55% z 3.145 μGal na 
1.43 μGal. 

4 ZÁVER 

Presuny hydrologických hmôt môžu vyvolať zmeny tiažového zrýchlenia na úrovni niekoľkých mikrogalov, čím 
o rád prevyšujú presnosť súčasných supravodivých a pružinových gravimetrov. V mnohých prípadoch je možné 
zmeny tiažového zrýchlenia pozorovať aj v opakovaných meraniach absolútnych gravimetrov. Stretávame sa 
preto s požiadavkou na návrh vhodného spôsobu výpočtu korekcie tiažového zrýchlenia, ktorá by zmeny 
hydrológie zohľadňovala. 

V práci sa nachádza stručný popis súčasného stavu riešenej problematiky s uvedením postupu výpočtu 
korekcie z lokálneho hydrologického efektu so zameraním na zložku podzemnej vody a pôdnej vlhkosti. Pri 
odhade zmien vlhkosti pôdy v nenasýtenej pôdnej vrstve je použité numerické modelovanie s použitím 
Richardsovej rovnice v jednorozmernom priestore. Korekcia je následne otestovaná v meraniach supravodivého 
gravimetra iGrav#33 výskumného ústavu GFZ. Jej použitie redukuje reziduá tiažového zrýchlenia o 55 %. 
Uvedený prístup zároveň umožňuje výpočet korekcie pre stanice, ktoré nie sú vybavené meteorologickými 
senzormi, pričom sa predpokladá použitie regionálnych meteorologických dát. Výsledná korekcia však bude 
určená s horšou presnosťou. 
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Abstrakt 
Mapy katastra na Slovensku majú rôzny pôvod a kvalitu. V blízkej budúcnosti je nutné ich skvalitnenie 
a homogenizácia. Dnes je však jedinou vhodnou metódou nové mapovanie. Tento proces je komplexný 
a vyžaduje si množstvo času a financií. Existujú však aj číselné mapy s lokálnym posunom, kde by tento proces 
bol neefektívny, pretože relatívna kvalita týchto máp je dostatočná. Pre tieto mapy bol vyvinutý nový proces ich 
obnovy s využitím transformácie mapy. Táto metóda je testovaná pre komplexnú obnovu mapy v celom 
vybranom katastrálnom území. Ak sa metóda preukáže ako postačujúca, mohla by priniesť úsporu času a financií 
pri obnove týchto máp. 

Klíčová slova 
Vektorová katastrálna mapa, transformácia, obnova 

Abstract 
The maps of cadastre in Slovakia have various origin and quality. Their improvement and homogenization is 
needed in the close future. However, the only suitable method today is a new mapping. This is a complex 
process and requires a lot of time and money. However, there are numerical maps with local shifts, where the 
new mapping would be ineffective, because the relative quality of these maps is sufficient. A new method for 
their renewal was developed, using a transformation of the map. This method is tested for a complex renewal of 
the cadastral map in the chosen cadastral unit as a whole. If the method proved sufficient, it could bring vast 
savings of time and money for the renewal of these maps. 

Keywords 
Vector cadastral map, transformation, renewal 

1 ÚVOD  

Kataster nehnuteľností na Slovensku obsahuje množstvo údajov s rôznym pôvodom a kvalitou. Mapové dielo 
katastra nehnuteľností tvorí heterogénna množina máp. Tieto mapy charakterizuje najmä doba ich vzniku a s ňou 
súvisiace parametre, ako napríklad použitý súradnicový systém, kartografické zobrazenie a spôsob zobrazenia 
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bod má určené presné súradnice v záväznom súradnicovom systéme S-JTSK [2]. Číselné katastrálne mapy by 
teda mali byť tou kvalitnejšou časťou mapového fondu katastra. 

Vo vektorových katastrálnych mapách číselných (VKMč) platí, že ak bol bod určený presnými geodetickými 
metódami mal by spĺňať kritériá presnosti dané Vyhláškou ÚGKK SR č. 461/2009 a ďalšími predpismi. Ak je 
dnes znovu zameraný podrobný bod vo VKMč, polohová odchýlka medzi novým meraním a polohou bodu 
v mape by nemala prekračovať dovolenú odchýlku určenú na základe jeho kódu kvality [2], [3], [4]. 

Použité metódy a postupy pri starších číselných meraniach však mali svoje obmedzenia. Po zavedení 
technológie GNSS do bežnej geodetickej praxe došlo k zisteniu, že niektoré mapy nespĺňajú vyššie uvedené 
kritériá. Niektoré časti máp, prípadne aj celé mapy v rámci katastrálneho územia, sú oproti stavu v teréne 
posunuté. Dnes sa tento posun prejaví tak, že po novom zameraní pôvodných bodov s využitím technológie 
GNSS sa novozameraná poloha bodu líši od polohy bodu v mape o rozdiel, ktorý je väčší ako dovolená odchýlka 
podľa súčasných predpisov. Odchýlky medzi novým meraním a pôvodnou mapou sú väčšinou v rozsahu 
niekoľkých desiatok centimetrov, ale vo výnimočných prípadoch môže posun dosahovať aj veľkosť niekoľkých 
metrov. Lokálny posun je však väčšinou v rámci určitej ohraničenej lokality systematický, teda jeho veľkosť aj 
smer sú približne rovnaké na všetkých bodoch v lokalite. Dnes sú tieto mapy aktualizované špeciálnym 
spôsobom podľa Vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 [2], [5]. Aktualizácia je vykonaná pomocou lokálnej 
transformácie merania do posunutej mapy. Pôvodné meranie sa však nezahodí, ale ukladá sa v špeciálnom 
objekte vo vrstve BODY. VKMč s vrstvou BODY je znázornená na 0. 

 

Obr. 1 Vektorová katastrálna mapa číselná s vrstvou BODY. 

Dnes je už ťažké povedať, čo bolo príčinou vzniku týchto lokálnych posunov, ale s najväčšou 
pravdepodobnosťou vznikli pri budovaní meračskej siete pre katastrálne mapovanie [6]. Je však nutná obnova 
týchto máp, pretože súčasný stav umožňuje iba ukladanie nových meraní do vrstvy BODY. Tieto merania sú iba 
zakonzervované a neexistuje žiadna oficiálna koncepcia na ich využitie a obnovu mapy. 

Dnes je možné obnoviť katastrálnu mapu iba pomocou procesu obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním (OKO NM). Tento postup predpokladá kompletné nové mapovanie v celom katastrálnom území. 
Lokálne posuny v číselných katastrálnych mapách sa však nachádzajú väčšinou v určitej ohraničenej lokalite. 
Relatívna kvalita mapy je vďaka vlastnostiam lokálneho posunu vysoká a nové mapovanie by bolo neefektívne, 
keďže systematický posun je možné opraviť jednoduchým spôsobom. Preto bol navrhnutý špeciálny postup 
na obnovu číselných katastrálnych máp s lokálnymi posunmi, tzv. obnova katastrálneho operátu korekciou 
(OKO K). Tento postup predpokladá obnovu katastrálnej mapy iba v ohraničených častiach katastrálneho 
územia, v ktorých bol geodetickým meraním dokázaný lokálny posun. Obvod obnovy by bol určovaný flexibilne 
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podľa veľkosti a rozsahu posunov v katastrálnej mape. Technická časť procesu bola viackrát úspešne testovaná, 
avšak iba v rozsahu malej ohraničenej časti katastrálneho územia [3], [5]. Technická časť, ktorá zahŕňa nové 
meranie a opravu mapy, je však iba jednou z častí celého procesu OKO K, v ktorého návrhu sú zahrnuté aj 
ďalšie formálne kroky, ako napríklad prípravné konanie, konanie o námietkach alebo vyhlásenie platnosti 
obnoveného katastrálneho operátu [7]. 

Príspevok je pokračovaním testovania technickej časti OKO K. V rámci príspevku bude testovaná obnova 
číselnej katastrálnej mapy s lokálnym posunom komplexne v celom katastrálnom území. Výsledkom tejto 
obnovy bude obnovená katastrálna mapa, ktorá bude plne spôsobilá na ďalšie používanie v praxi a bude spĺňať 
všetky požiadavky na presnosť a kvalitu podľa súčasných predpisov. 

2 METODIKA 

Cieľom príspevku je testovanie technickej časti procesu OKO K, ktoré sa uskutočnilo v rámci katastrálneho 
územia Galovany v okrese Liptovský Mikuláš. Súčasná katastrálna mapa bola vyhotovená v rámci Technicko-
hospodárskeho mapovania. Katastrálne mapovanie bolo ukončené v roku 1984. Podľa informácií, z ÚGKK SR, 
sa v katastrálnom území nachádza 22 objektov vo vrstve BODY, ktoré obsahujú takmer 200 bodov. Objekty sú 
rozložené rovnomerne po celom katastrálnom území, čo značí, že v celom katastrálnom území sa nachádza 
lokálny posun. Je tu teda nutná obnova VKMč. 

Technická časť procesu OKO K má 3 základné časti – analýzu homogenity, transformáciu mapy a záverečnú 
kontrolu. Prvou časťou je analýza homogenity, ktorej súčasťou je určenie definitívneho obvodu obnovy v rámci 
OKO K. Analýza homogenity pozostáva z: 

• identifikácie lokalít s lokálnym posunom, 
• analýzy smeru a veľkosti posunov v týchto lokalitách, 
• porovnania týchto lokalít navzájom [6]. 

Na základe analýzy posunov v jednotlivých blokoch je určený definitívny obvod obnovy. Lokality s posunom 
sa najprv rozdelia na čo najmenšie bloky ohraničené parcelami, pričom snahou je, aby tieto hraničné parcely boli 
vo verejnom vlastníctve (ulice, vodné toky,...), prípadne bez listu vlastníctva v registri C. V ďalšom kroku sa 
vykoná analýza homogenity a nakoniec sú bloky s podobnými vlastnosťami lokálneho posunu spojené 
do väčších blokov. Obnova sa vykoná v miestach, kde je možné v teréne identifikovať lomové body hraníc 
parciel, teda zväčša v zastavanom území obce a jeho blízkom okolí. Ak hranice nemožno identifikovať v teréne, 
dnes už nevieme posúdiť veľkosť lokálneho posunu a OKO K v týchto miestach nemôže byť vykonaná. Lokálny 
posun tu však nie je prekážkou na používanie mapy a pri vytyčovaní hraníc môžu byť akceptované výsledky 
z pôvodného mapovania, aj keď tieto výsledky môžu obsahovať lokálny posun. Vďaka absencii označenia hraníc 
v teréne je teda možné za týmto stavom spraviť hrubú čiaru a pracovať s mapou tak, ako keby posun nikdy 
neexistoval. Ďalším problémom je ignorovanie posunu geodetmi pri vytyčovaní hraníc pozemkov a tvorbe 
geometrických plánov. Najmä v okrajových častiach intravilánov, kde prebieha nová výstavba rodinných 
domov, často dochádza k situácii, kedy geodet vytýči súradnice z VKMč bez toho, aby si overil, či sa v lokalite 
nenachádza posun. Ak nastala táto situácia, OKO K tu tiež nemôže byť vykonaná a akceptujú sa výsledky 
z pôvodnej VKMč. Analýza homogenity sa vykoná automatizovaným spôsobom pomocou aplikácie s názvom 
"Korekcia" [8]. 

Druhou časťou technickej časti OKO K je samotná oprava posunutej mapy. Využíva sa tu zhodnostná 
transformácia jednotlivých blokov s lokálnym posunom. Tento typ transformácie zachováva tvar a výmery 
parciel vo vnútri bloku, čo je veľkou výhodou, pretože vlastníkom vo vnútri bloku sa nebudú meniť žiadne údaje 
na listoch vlastníctva. Výmery sa môžu zmeniť iba v prípade hraničných parciel, cez ktoré prebiehajú hranice 
transformovaných blokov. Na výpočet transformačných parametrov sa využijú identické body určené pomocou 
technológie GNSS, teda body vo vrstve BODY, prípadne body z doplňujúceho merania, ak je pokrytie vrstvou 
BODY nepostačujúce pre OKO K. Transformácia sa vykonáva automatizovaným spôsobom s využitím aplikácie 
"Spresnenie VKMt" [8]. 

Poslednou časťou technickej časti OKO K je záverečná kontrola. V rámci tejto kontroly sú vypočítané smer 
a polohové odchýlky a ich smerníky na kontrolných bodoch, ktoré boli predtým využité aj na analýzu 
homogenity. Kontrolné body boli taktiež zamerané pomocou technológie GNSS, ale nevstupovali do výpočtu 
transformačných parametrov. Týmto krokom sa zisťuje, či mapa po transformácii vyhovuje všetkým 
požiadavkám [2]. Výsledkom týchto krokov je obnovená VKMč bez lokálneho posunu. 

V rámci záverečnej kontroly sa analyzujú aj výmery hraničných parciel. Najprv je vypočítaný rozdiel dP 
medzi grafickou výmerou parcely vo VKMč po transformácii a výmerou evidovanou v písomnej časti 
katastrálneho operátu. Následne je vypočítaná dovolená odchýlka uP podľa vzťahu (1): 
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𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 =  𝑎𝑎𝑎𝑎√𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑏𝑏𝑏𝑏, (1) 

kde P je písomná výmera parcely a a, b sú koeficienty určené na základe mierky podkladovej mapy [2]. 
Rozdiel dP je následne porovnaný s dovolenou odchýlkou uP a ak je hodnota dovolenej odchýlky prekročená, 
výmera musí byť opravená. 

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Komplexná obnova VKMč bola testovaná v katastrálnom území Galovany. Pokrytie katastrálneho územia 
vrstvou BODY bolo nedostatočné, preto bolo dňa 18. 6. 2022 vykonané nové meranie metódou GNSS-RTK 
s pripojením na sieť SKPOS, pričom bolo určených 200 bodov. Merané body sa nachádzali zväčša na 
oploteniach dostupných z verejných priestranstiev a ulíc. 

Obvod obnovy bol určovaný v rozsahu územia, kde boli hranice parciel identifikovateľné v teréne. Z obvodu 
bolo vylúčených niekoľko novostavieb domov s ich priľahlými pozemkami na okraji zastavaného územia obce, 
kde bol ignorovaný lokálny posun a ich poloha vo VKM je v súčasnosti správna. Obvod bol v najprv kroku 
rozdelený na 4 najmenšie možné bloky oddelené cestami, vodnými tokmi a inými parcelami nevyžívanými na 
výstavbu. (0). Analýza posunov v týchto blokoch sa nachádza Tab. 1. Veľkosť a smer lokálneho posunu 
v jednotlivých blokoch sú vyjadrené priemernou polohovou odchýlkou ΔpPR a priemerným smerníkom 
v systéme S-JTSK αPR. Taktiež boli vyjadrené aj stredné kvadratické chyby (RMSE) týchto hodnôt RMSEΔp 
a RMSEα, ktoré hovoria o rozptyle jednotlivých meraných hodnôt okolo ich priemeru. 

Tab. 1 Analýza homogenity pri rozdelení obvodu obnovy na najmenšie možné bloky. 

blok ΔpPR v m RMSEΔp v m αPR v g RMSEα v g 

1 0,31 0,048 252,4489 9,0502 
2 0,33 0,079 263,4419 13,9289 
3 0,30 0,070 254,6042 16,9221 
4 0,32 0,058 258,9296 20,3351 

 

Obr. 2 Rozdelenie obvodu obnovy na najmenšie možné bloky. 
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Keďže vlastnosti posunov v jednotlivých blokoch (Tab. 1) sú podobné, bolo možné spojiť všetky menšie 
bloky do jedného (0). Analýza homogenity posunov sa nachádza v Tab. 2. 

 

Obr. 3 Spojenie menších blokov – finálny obvod obnovy. 

Tab. 2 Analýza homogenity v spojenom bloku. 

blok  ΔpPR v m RMSEΔp v m αPR v g RMSEα v g 

1  0,32 0,066 257,6660 16,2054 
 

Na základe výsledkov analýzy homogenity môžeme považovať celý blok za homogénny, preto bola mapa 
obnovená iba v tomto bloku. 

Následne bola vykonaná samotná obnova VKMč pomocou zhodnostnej transformácie mapy v obvode 
obnovy. Na výpočet jej parametrov bolo použitých 19 identických bodov z vrstvy BODY alebo z doplňujúceho 
merania. Všetky identické body boli určené s využitím technológie GNSS. Priemerná hodnota rezíduí na 
identických bodoch po transformácii bola 10 cm a ich maximálna hodnota bola 17 cm. Väčšina hodnôt sa 
pohybovala v intervale 2 až 10 cm. 

Nakoniec bola vykonaná záverečná kontrola, teda nezávislé overenie transformácie mapy pomocou 
kontrolných bodov. Bolo využitých 65 kontrolných bodov rovnomerne rozložených po celom obvode obnovy. 
Výsledok záverečnej kontroly sa nachádza v Tab. 3. Grafické porovnanie posunov na kontrolných bodoch pred 
a po transformácii pomocou šípkového grafu sa nachádza na 0a grafické znázornenie detailu na transformovanú 
mapu pred a po transformácii je na 0. 

 

Tab. 3 Záverečná kontrola po transformácii. 

blok ΔpPR v m ΔpMAX v m RMSEΔp v m αPR v g RMSEα v g 

1 0,10 0,20 0,050 203,9349 128,0412 
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Obr. 4 Posuny na kontrolných bodoch pred (vľavo) a po transformácii (vpravo). 

 

Obr. 5 Detail na transformovanú mapu pred (vľavo) a po transformácii (vpravo). 

Po oprave mapy bola vykonaná analýza výmer hraničných parciel obvodu obnovy, ktorej výsledky sú 
uvedené v Tab. 4. 

Tab. 4 Analýza výmer hraničných parciel. 

 počet 

Hraničné parcely 19 
Hraničné parcely, kde dP ≤ uP 13 
Hraničné parcely, kde dP > uP: 6 

- Z toho parcely s vlastníckymi právami na LV 3 
- Z toho parcely s vlastníckymi právami na LV v súkromnom vlastníctve 3 

- Z toho parcely bez vlastníckych práv na LV  3 
 
Pri porovnaní stavu pred a po transformácii je možné vidieť, že priemerná hodnota polohovej odchýlky 

na hodnotu 0,10 m a RMSE polohovej odchýlky je na úrovni 0,05 m. Maximálna hodnota polohovej odchýlky 
ΔpMAX dosahuje hodnotu 0,20 m, ale všetky kontrolné body mali v pôvodnej VKMč kód kvality T = 3. Dovolená 
odchýlka na týchto bodoch je 0,24 m. Na všetkých kontrolných bodoch teda sú splnené podmienky presnosti. 
Z hodnoty RMSE smerníkov a šípkového grafu (0) je možné vidieť, že smerníky sú po transformácii rôzne, teda 
rozdiely medzi VKM a meraním odzrkadľujú iba náhodné chyby merania a systematický vplyv bol odstránený. 
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Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že z technického hľadiska možno považovať 
OKO K v katastrálnom území Galovany za úspešnú. Proces bol v tomto prípade jednoduchý preto, že mapa bola 
v celom obvode obnovy homogénna. Preto ani transformácia celého obvodu obnovy naraz neznamenala 
zhoršenie výsledkov. 

Obrovskou výhodou procesu je využitie zhodnostnej transformácie. Tá zabezpečuje, že tvar ani výmery 
parciel vo vnútri obvodu obnovy sa nemenia a vlastníci parciel nie sú dotknutí. Dotknutí môžu byť iba vlastníci 
parciel na hranici obvodu obnovy. Vhodným výberom hranice obvodu obnovy je však možné minimalizovať 
vplyv na zmenu výmery parciel v súkromnom vlastníctve. V prípade testovaného územia (Tab. 4) je nutné 
opraviť výmeru iba na 3 parcelách o založeným listom vlastníctva v súkromnom vlastníctve, čo je pri rozsahu 
obnovy takmer zanedbateľné. Ďalšou výhodou je časová úspora. Práce v teréne v tomto prípade trvali iba 
približne 2 hodiny a práce v kancelárii taktiež zabrali približne 2 hodiny. Celý proces by samozrejme obsahoval 
mnoho ďalších formálnych krokov, avšak úspora času aj financií oproti novému mapovaniu, ktoré často trvá celé 
roky, by mohla byť v prípade VKMč s lokálnym posunom obrovská. V budúcnosti sa plánuje testovanie 
v ďalších katastrálnych územiach a vypracovanie metodiky pre využitie procesu OKO K v praxi. 

4 ZÁVER 

Príspevok sa venuje obnove VKMč s lokálnym posunom pomocou nového spôsobu obnovy – tzv. obnova 
katastrálneho operátu korekciou (OKO K), ktorého podstatou je transformácia časti VKMč s lokálnym posunom. 
Technická časť procesu je testovaná v katastrálnom území Galovany. V katastrálnom území bolo vykonané 
doplňujúce meranie a na základe meraných údajov bol najprv určený predbežný obvod obnovy a bola vykonaná 
analýza homogenity. Bolo zistené, že celý obvod je homogénny a je ho možné obnoviť v jednom kuse. Mapa 
bola opravená pomocou zhodnostnej transformácie a následne bola vykonaná záverečná kontrola na množine 
kontrolných bodov. Nakoniec bola vykonaná analýza výmer parciel na hranici transformovaného bloku. 
Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že technická časť OKO K bola v testovanom 
katastrálnom území úspešná. Výsledkom je teda vektorová katastrálna mapa číselná, ktorej parametre vyhovujú 
presnosti v celom katastrálnom území. 

Výhodou tejto metódy obnovy je, že nie sú dotknutí vlastníci vo vnútri obvodu obnovy, ale iba na hranici 
transformovaných blokov. Hranice sú však určované tak, aby bol minimalizovaný vplyv na súkromné 
vlastníctvo. Najväčšou výhodou OKO K je bezpochyby jej časová a finančná nenáročnosť. Pri využití vo 
viacerých katastrálnych územiach s podobným problémom by teda mohli byť ušetrené nemalé prostriedky. 
V budúcnosti sa plánuje ďalšie testovanie OKO K a vypracovanie jej podrobnej metodiky. 
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Abstrakt 
Článok sa zaoberá testovaním nízko-nákladového meracieho systému, ktorý bol vytvorený pre simultánne 
určenie polohy a mapovanie SLAM. Nízko-nákladový merací systém sa skladá z viacerých snímačov a to lidaru, 
snímača otáčok, inerciálnej meracej jednotky a stereokamery. Testovaný nízko-nákladový merací systému sa 
plánuje na digitalizáciu vnútorných priestorov stavieb. Súčasťou vývoja systému je návrh algoritmu na 
spracovanie. Nami navrhnutý algoritmus pre SLAM potláča vplyv hromadenia chýb, ktoré sú eliminované 
pridávaním podmienok, vyplývajúcich z trajektórie meracieho systému. Testovanie meracieho systému bolo 
vykonané na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Jednotlivé výsledky experimentu boli následne analyzované. 

Kľúčové slová 
SLAM, lidar, IMU, snímač otáčok, uzatváranie slučky 

Abstract 
The paper deals with the testing of a low-cost measuring system created for simultaneous localization and 
mapping (SLAM). The low-cost measuring system consists of several sensors, like a lidar, rotary encoders, an 
inertial measurement unit and a stereo camera. The tested low-cost measuring system is planned for digitizing of 
the interior spaces of buildings. The development of the system includes the design of the processing algorithm. 
The proposed algorithm for SLAM minimizes the effect of the accumulation of errors, which are eliminated by 
adding conditions resulting from the trajectory of the measuring system. The testing of the measuring system 
was performed at the Faculty of Civil Engineering of the STU in Bratislava. Individual results of the experiment 
were subsequently analysed. 

Keywords 
SLAM, lidar, IMU, encoder, loop closure 

1 ÚVOD  

Počas zhotovenia stavieb je dôležitou súčasťou stavebných procesov kontrola postupu a správnosť realizácie 
stavebných prác budov. V súčasnosti sú na kontrolu najviac využívané univerzálne meracie stanice a terestrické 
laserové skenery. Meranie a spracovanie je často zdĺhavé, pretože meranie je vykonávane z viacerých stanovísk, 
ktoré je potrebné v rámci spracovania skombinovať do jedného výsledného celku. Zdĺhavé meranie môže byť 
zefektívnené použitím simultánneho určenia polohy a mapovania (SLAM) za pomoci automatizovaného 
meracieho systému. Meracie systémy využívajúce SLAM môžu byť rozdelené na základe použitých snímačov 
na systémy využívajúce kamery [1], [2], [3], [4], [5], kombináciu viacerých snímačov [4] a na systémy 
využívajúce lidar [1], [4], [6]. Cena súčasných komerčných automatizovaných meracích systémov dosahuje 
rádovo niekoľko 10 000 €. Väčšia cenová dostupnosť automatizovaných meracích systémov v komerčnom 
sektore môže mať za následok ich rýchlejšiu aplikáciu (využitie v praxi), ako aj vývoj a optimalizáciu. Preto sa 
venuje veľká pozornosť vývoju nízko-nákladových meracích systémov. 

Článok sa venuje testovaniu nízko-nákladového meracieho systému a návrhu algoritmu na spracovanie 
meraných dát. Vyvíjaný merací systém bol vyvinutý za účelom skenovania vnútorných priestorov budov. Článok 
obsahuje popis meracieho systému, kde je popísaná skladba meracieho systému a prepojenie jednotlivých 
podsystémov do jedného celku. Následne bolo navrhnuté experimentálne meranie, ktoré malo čo najvernejšie 
simulovať meranie v reálnych podmienkach na stavbe. Pomocou experimentálneho merania bol vyvinutý 
a testovaný algoritmus na spracovanie meraných dát, čo prinieslo 3 kroky v spracovaní a teda 3 prezentované 
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výsledky spracovania. Dosiahnuté výsledky spracovania boli následne analyzované na základe polohy lomových 
bodov trajektórie, dĺžky a orientácie spojníc medzi lomovými bodmi trajektórie. 

2 METODIKA 

V rámci metodiky je popísaná skladba nízko-nákladového meracieho systému a zároveň to ako jednotlivé 
podsystémy spolu komunikujú. Následne bol nízko-nákladový merací systém testovaný experimentálnym 
meraním vo vnútorných priestoroch budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Experimentálnym meraním 
bola vyhodnotená kvalita určenia polohy meracieho systému ako aj kvalita vytvorenia samotného pôdorysu 
prostredia. 

Popis meracieho systému 

Testovaný nízko-nákladový merací systém (Obr. 1) využíva merané údaje z lidarov, inerciálnej meracej jednotky 
IMU, snímača otáčok a stereokamery. Všetky snímače sú navzájom prepojené pomocou operačného systému 
ROS, ktorý zároveň spúšťa a ukončuje meranie. 

 
Obr. 1 Merací systém. 

Nízko-nákladový merací systém pozostáva zo štyroch podsystémov (Obr. 2), ktoré sú uložené na 
pohybujúcom sa nosiči (1): 

• podsystém riadenia robota a odometrie, 
• podsystém lidarov, 
• podsystém IMU, 
• podsystém stereokamery. 

Celý nízko-nákladový merací systém je riadený použitím operačného systému ROS (verzia Melodic), pričom 
jednotlivé podsystémy tvoria uzly. Hlavným mikrokontrolérom (master) je NVIDIA Jetson Nano 4 GB (8), 
na ktorom je spúšťaný ROS. Zvyšné mikrokontroléry Raspberry PI 4 8 GB (2) sú do ROSu pripájané ako uzly 
na základe ich IP adresy. Ďalej má každý podsystém svoje vlastné napájanie a zariadenie, ktoré generuje merané 
dáta. Podsystém riadenia robota a odometrie je napájaný 12 V lítium-polymérovou batériou (3) a dáta sú 
získavané z dvoch snímačov otáčok umiestnených na zadnej náprave platformy (1). Podsystém lidarov je 
napájaný 5 V batériou (5) a dáta sú získavané z trojice 2D lidarov RPLIDAR A1 (4) firmy Slamtec [7], ktoré sú 
umiestnené v troch navzájom kolmých rovinách na spoločnom podstavci. Podsystém IMU je napájaný 
5 V batériou (5) a dáta sú získavané z IMU Sensonor STIM 300 (6) [8], ktorá je umiestnená na platforme spolu 
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s lidarmi. Podsystém sterokamery je napájaný 12 V batériou (9) a dáta sú získavané zo stereokamery ZED 2 (7) 
umiestnenej približne 0,6 m nad platformou (Obr. 1). Namerané dáta sú ukladané na pamäťové karty každého 
podsystému a následne sú po skončení merania z jednotlivých podsystémov stiahnuté pomocou Wifi siete. 
Výsledný súbor meraných údajov tvorí databázu, v ktorej je každé meranie reprezentované ako správa, ku ktorej 
je zapísaný čas a informácia o súradnicovom systéme. 

 
Obr. 2 Schéma zapojenia podsystémov. 

Experimentálne meranie 

Cieľom experimentálneho merania bolo testovanie navrhnutého nízko-nákladového meracieho systému 
a posúdenie použitých krokov v spracovaní. Z meraných údajov bola vypočítaná trajektória pohybu meracieho 
systému a súčasne bol vytváraný model pôdorysu. Jednotlivé trajektórie boli navzájom porovnané s referenčnou 
trajektóriou, ktorej lomové body boli označené značkami na podlahe (Obr. 3). 

Meranie bolo vykonané v interiéry budovy, pričom trajektória meracieho systému bola navrhnutá v tvare 
uzavretého polygón. Merací systém prechádzal členitým prostredím, ktoré predstavujú stoly a stoličky a zároveň 
prechádzal aj dlhými priamymi úsekmi, ktoré sú pre SLAM komplikované. Výpočet transformácie aktuálneho 
skenu na predchádzajúci sken je v členitom prostredí výrazne náročnejší a dá sa očakávať, že otestuje správanie 
systému dôkladnejšie. 
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s lidarmi. Podsystém sterokamery je napájaný 12 V batériou (9) a dáta sú získavané zo stereokamery ZED 2 (7) 
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Obr. 2 Schéma zapojenia podsystémov. 
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Pred meraním boli všetky podsystémy pripojené do operačného systému ROS, ktorým bolo meranie 
spustené. Meranie začalo na začiatočnom bode S (Obr. 3), následne merací systém obišiel jedenkrát miestnosť 
tak, aby v spracovaní bolo možné použiť uzatváranie slučky (Loop Closure). Pomocou uzatvárania slučky [1], 
[2], [9] sa dokázalo potlačiť hromadenie chýb vo výslednom modely pôdorysu. Meranie bolo ukončené na 
koncovom bode E (Obr. 3), ktorý bol umiestnený takmer v tretine miestnosti, aby bolo možné vyhodnotiť 
uzatváranie slučky. Uzatváranie slučky je identifikácia opakovaného prejdenia už prejdeného prostredia, vďaka 
čomu je možné opraviť výslednú trajektóriu a model prostredia. 

Na výpočet trajektórie a pôdorysu prostredia bola použitá metóda scan matchingu, ktorá pomocou normálnej 
distribučnej transformácie [10] vypočíta parametre transformácie aktuálneho skenu na predchádzajúci sken. 
Vypočítanými parametrami normálnej distribučnej transformácie sú relatívne hodnoty rotácie a posunu 
aktuálneho skenu na predchádzajúci sken. 

V rámci spracovania nameraných údajov bolo použitých niekoľko krokov výpočtu, ktoré odzrkadľovali 
vývoj algoritmu na spracovanie. V prvom kroku spracovania vstupovali do scan matchingu neupravené skeny, 
ktoré neboli vodorovné t.j. obsahovali sklony. Sklony vyhotovených skenov boli spôsobené uložením podstavca 
s trojicou lidarov na pohybujúcu sa platformu vo všeobecnej polohe. Sklony však neboli rovnaké pre všetky 
skeny, pretože sklon skenov sa menil aj pri pohybe platformy, a preto bol vytvorený algoritmus, ktorý určil sklon 
každého skenu samostatne. Sklony boli vypočítané pomocou lidarov skenujúcich vertikálne (Obr. 1), pričom ich 
výpočet bol vykonaný za predpokladu, že stropy sú vodorovné. Pomocou vypočítaných sklonov boli 
eliminované sklony skenov lidaru umiestneného vodorovne. V ďalšom kroku bolo eliminované hromadenie 
chýb pomocou uzatvárania slučky. Uzatváraním slučky sa vyhodnotilo opakovane prejdené prostredie, čo 
umožnilo vypočítať odchýlku v polohe skenu a tým upraviť trajektóriu a vytváraný model pôdorysu. 
Spracovanie bolo vykonané v troch krokoch: 

• scan matching pred elimináciou sklonov, 
• scan matching po eliminácii sklonov, 
• scan matching s uzatváraním slučky. 

3 VÝSLEDKY 

Pomocou nameraných dát z experimentálneho merania boli vytvorené tri výsledky spracovania ako bolo 
spomenuté v predchádzajúcej kapitole. Každý výsledok reprezentuje postup vo vývoji algoritmu na spracovanie, 
a preto sa postupne zlepšovali výsledky spracovania. Dosiahnuté výsledky boli následne analyzované v polohe, 
v dĺžke a v orientácii. 

V scan matchingu pred elimináciou sklonov (Obr. 4 vľavo) boli použité merané údaje, z ktorých nebol 
eliminovaný sklon, čo sa prejavilo aj na výslednej trajektórii a modeli prostredia. Výsledný model sa výrazne 
stáča, čo je spôsobené hromadením chýb v orientácii. Najvýraznejšie stočenie nastalo počas prechodu 
členitejším prostredím, kde bol nepresne transformovaný aktuálny sken na predchádzajúci sken. 

   
Obr. 4 Výsledný model pôdorysu scan matchingu pred elimináciou sklonov (vľavo), scan matchingu po 

eliminácii sklonov (v strede) a scan matchingu s uzatváraním slučky (vpravo). 

Pri scan matchingu po eliminácii sklonov (Obr. 4 v strede) boli použité merané údaje, z ktorých bol 
automatizovane eliminovaný sklon. Eliminácia sklonu opticky zvýšila presnosť výslednej trajektórie a modelu 
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prostredia. Zvýšenie presnosti je číselne vyjadrené v rámci analýzy výsledkov. Výsledná trajektória a model sú 
menej stočené, avšak pri prechode členitým prostredím znovu došlo k výraznému stočeniu modelu. 

Pri scan matchingu s uzatváraním slučky (Obr. 4 vpravo) bolo počas celého spracovania trajektórie 
vyhľadávané opakované prejdenie trajektórie, ako aj blízky prechod už prejdeným prostredím. Na základe 
identifikácie takýchto miest bola výsledná trajektória upravená, vďaka čomu bol upravený aj výsledný model 
(Obr. 4 vpravo). Výpočet bol ešte upravený tak, aby automatizovane identifikoval prechod členitým prostredím 
a následne bol preň prispôsobený výpočet pre uzatváranie slučky. 

Postupným vývojom algoritmu na spracovanie dát sme sa dostali ku scan matchingu s uzatváraním slučky, 
ktorý generuje model, z ktorého 86 % bodov má polohovú odchýlku od referenčného modelu menšiu ako 0,1 m. 
Presnosť jednotlivých krokov v riešení a ich prínos sa overil analýzou experimentálneho merania. 

4 DISKUSIA 

Z výsledkov experimentálneho merania bola vykonaná analýza, z ktorej sa vyhodnotila presnosť trajektórie na 
lomových bodoch referenčnej trajektórie (Obr. 3) určených v jednotlivých krokoch. Presnosť určenia trajektórie 
bola vyjadrená na základe odchýlok v polohe lomového bodu, v dĺžke spojníc medzi lomovými bodmi 
a v orientácii spojníc medzi lomovými bodmi. Všetky odchýlky sa získali ako rozdiel referenčných 
a vypočítaných hodnôt. 

V prvom kroku boli vypočítané polohové odchýlky na lomových bodoch trajektórie. Polohové odchýlky ∆𝑝𝑝𝑝𝑝 
(1) boli určené pomocou referenčnej polohy lomových bodov 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  a polohy meracieho systému 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  
vypočítanej v jednotlivých krokoch spracovania. 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝 = �(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −  𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)2 + (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)2 (1) 

Z porovnania jednotlivých krokov riešenia (Obr. 5, Tab. 1) je zrejmé, že najhoršie je poloha určená zo scan 
matchingu pred elimináciou sklonov s priemernou polohovou odchýlkou 4,3 m. Elimináciou sklonov sa 
dokázalo znížiť priemernú polohovú odchýlku na 3,5 m, čo predstavuje zvýšenie presnosti v polohe o 19 %. 
Pomocou uzatvárania slučiek bola výraze znížená polohová odchýlka a to na hodnotu 0,2 m. Aplikáciou 
uzatvárania slučky sa zvýšila presnosť v polohe oproti predchádzajúcemu kroku o 94 % a celkovo o 95 %. 
V rámci prvých dvoch krokov riešenia narástla polohová odchýlka najmä na dlhých priamych úsekoch 
trajektórie, kde algoritmus zle vyhodnotil transformácie medzi dvojicou skenov, resp. má problémy s dlhými 
priamymi úsekmi. Problém na dlhých priamych úsekoch bol však vyriešený uzatváraním slučky. 

 
Obr. 5 Porovnanie variantov výpočtu na základe polohových odchýlok. 
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prostredia. Zvýšenie presnosti je číselne vyjadrené v rámci analýzy výsledkov. Výsledná trajektória a model sú 
menej stočené, avšak pri prechode členitým prostredím znovu došlo k výraznému stočeniu modelu. 
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Následne bola analyzovaná presnosť určenia dĺžky pomocou odchýlok v dĺžke ∆𝑑𝑑𝑑𝑑 (2) na priamych úsekoch 
medzi lomovými bodmi. Referenčná dĺžka 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  medzi dvojicou lomových bodov bola vypočítaná 
z referenčných súradníc lomových bodov a meraná dĺžka 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  bola vypočítaná zo súradníc lomových bodov 
z jednotlivých krokov výpočtu. 

∆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  (2) 

Z porovnania odchýlok v dĺžke ∆𝑑𝑑𝑑𝑑 (Obr. 6, Tab. 2) v rámci jednotlivých krokov spracovania vyplýva, že prvé 
dva varianty scan matchingu (pred a po eliminácii sklonov) dosiahli rovnaké priemerné odchýlky v dĺžke 
s hodnotou 0,6 m. Z toho nám vyplýva, že eliminácia sklonov nemala vplyv na zvýšenie presnosti v dĺžke. 
Najväčšie odchýlky v dĺžke dosahovali riešenia na dlhých priamych úsekoch, ktoré boli pre scan matching 
problematické. Pomocou uzatvárania slučky sa odchýlka v dĺžke výrazne znížila a to na hodnotu 0,1 m. Vďaka 
uzatváraniu slučky bola zvýšená presnosť v dĺžke o 83 %. 

 
Obr. 6 Porovnanie variantov výpočtu na základe odchýlok v dĺžke. 

Tab. 2 Porovnanie variantov výpočtu na základe odchýlok v dĺžke. 

Variant Priemerná odchýlka 
v dĺžke, v m 

Maximálna odchýlka 
v dĺžke, v m 

Scan matching pred elimináciou 
sklonov 0,6 1,7 

Scan matching po eliminácii 
sklonov 0,6 1,8 

Scan matching s uzatváraním 
slučky 0,1 -0,3 

 
V rámci analýzy presnosti určenia orientácie boli vypočítané odchýlky v orientácii ∆𝛼𝛼𝛼𝛼 na priamych úsekoch 

medzi lomovými bodmi. Odchýlky v orientácii ∆𝛼𝛼𝛼𝛼 (3) boli vypočítané ako rozdiel medzi referenčným 
smerníkom 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  a meraným smerníkom 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 . Referenčný smerník 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  bol vypočítaný z referenčných súradníc 
lomových bodov a meraný smerník 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  bol vypočítaný zo súradníc lomových bodov z jednotlivých krokov spracovania. 

∆𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  (3) 

 
Obr. 7 Porovnanie variantov výpočtu na základe polohových odchýlok. 
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Z porovnania jednotlivých krokov spracovania v rámci odchýlok v orientácii ∆𝛼𝛼𝛼𝛼 (Obr. 7, Tab. 3) boli prvé 
dva kroky takmer identické. Avšak, eliminácia sklonov zvýšila presnosť v orientácii z priemernej odchýlky 
v orientácii 17,6° na 13,3°, čo predstavuje zlepšenie o 24 %. Presnosť v orientácii bola výrazne zvýšená 
použitím uzatvárania slučky s priemernou odchýlkou v orientácii 2,0°. Aplikáciou uzatvárania slučky sa zvýšila 
presnosť v orientácii oproti predchádzajúcemu kroku o 85 % a celkovo o 89 %. Z Obr. 7 môžeme vidieť, že 
v prvých dvoch variantoch scan matchingu (pred a po eliminácii sklonov) dochádza k hromadeniu chýb, čo 
spôsobuje stočenie výslednej trajektórie aj modelu (Obr. 4 vľavo, Obr. 4 v strede). Pomocou uzatvárania slučky 
sa úspešne podarilo odstrániť hromadenie chýb. 

Tab. 3 Porovnanie variantov výpočtu na základe odchýlok v orientácii. 

Variant Priemerná odchýlka 
v orientácii, v ° 

Maximálna odchýlka 
v orientácii, v ° 

Scan matching pred elimináciou 
sklonov 17,6 32,2 

Scan matching po eliminácii 
sklonov 13,3 26,9 

Scan matching s uzatváraním 
slučky 2,0 8,2 

 
Z analýzy experimentálneho merania vyplýva, že najlepším variantom je scan matching s uzatváraním 

slučky, ktorý priniesol výrazne zvýšenie presnosti v polohe, v dĺžke a v orientácii. Preto bol pre krok 
spracovania scan matchingu s uzatváraním slučky vypočítaný rozdielový model kde bol porovnaný vypočítaný 
model okolitého prostredia s referenčným modelom (Obr. 8 vľavo). Referenčný model bol vytvorený pomocou 
terestrického laserového skenovania. Pre každý bod z vypočítaného modelu prostredia bol nájdený najbližší bod 
z referenčného modelu a následne sa vypočítala polohová odchýlka. Na základe histogramu (Obr. 8 vpravo) 
z rozdielového modelu vyplýva, že 86 % bodov má polohovú odchýlku nižšiu ako 0,1 m, 10 % bodov má 
polohovú odchýlku v rozmedzí 0,1 m až 0,2 m, 3 % bodov má polohovú odchýlku v rozmedzí 0,2 m až 0,4 m 
a 1 % bodov má polohovú odchýlku väčšiu ako 0,4 m. 

 
Obr. 8 Rozdielový model pôdorysu miestnosti B321 (vľavo) a histogram odchýlok rozdielového modelu 

(vpravo). 
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(pôdorys). Spracovanie dát sa vykonávalo tromi krokmi scan matchingu, ktoré odzrkadľovali vývoj algoritmu. 
Prvým krokom bol scan matching bez eliminácie sklonov, kde z meraných dát neboli eliminované sklony. 
Sklony vznikli z umiestnenia lidaru vo všeobecnej polohe na pohybujúcom sa nosiči a vplyvom pohybu 
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automatizovane odstránené sklony vďaka dvom zvislých lidarov a predpokladu, že strop je vodorovný. Tretím 
krokom bol scan matching s uzatváraním slučky, kde sa pomocou uzatvárania slučky počas celej trajektórie 
identifikovali opakovane prejdené prostredie a vďaka tomu bolo možné upraviť vypočítanú trajektóriu a model 
pôdorysu. 

Vytvorený algoritmus bol testovaný na dátach, ktoré sa získali z experimentálneho merania. Experimentálne 
meranie bolo vykonané v interiéri budovy so zariadením, ktoré vytváralo členité prostredie. Trajektória 
meracieho systému počas experimentálneho merania bola navrhnutá v tvare uzavretého polygónu, aby bolo 
možné v spracovaní aplikovať uzatváranie slučky. Zároveň trajektória meracieho systému obsahovala dlhé 
priame úseky, ktoré sú pre scan matching zložité, pretože namerané skeny sú takmer identické a v rámci 
transformácie je nepresne vypočítaná translácia. Pri analýze jednotlivých krokov spracovania sa porovnali 
vytvorený model pred a po eliminácii sklonov lidarových skenov z horizontálnej roviny a potvrdilo sa, že 
odstránenie sklonov zvyšuje presnosť výsledného modelu pôdorysu o 19 %. Zvýšenie presnosti v polohe o 19 % 
spôsobilo len zvýšenie presnosti v orientácii o 24 %, keďže presnosť v dĺžke sa elimináciou sklonov nezvýšila. 
Výsledný model založení na uzatváraní slučky dosiahol najlepšiu presnosť v rámci presnosti v polohe lomového 
bodu, v dĺžke spojníc medzi lomovými bodmi a v orientácii spojníc medzi lomovými bodmi. Presnosť v polohe 
vyjadrená priemernou polohovou odchýlkou na lomových bodoch trajektórie dosiahla hodnotu 0,2 m. Priemerná 
polohová odchýlka 0,2 m predstavuje zvýšenie presnosti v polohe oproti predchádzajúcemu kroku o 94 % 
a celkovo o 95 %. Vyjadrená bola aj odchýlku vypočítaného modelu pôdorysu od referenčného modelu 
rozdielovým modelom, z ktorého vyplýva, že 86 % bodov malo polohovú odchýlku menšiu ako 0,1 m. 

V rámci ďalšieho vývoja algoritmu bude potrebné sa zamerať na optimalizáciu algoritmu pre dlhé rovné 
nečlenité chodby. Cieľom bude aj tvorba 3D modelu prostredia využitím dát generovaných tromi 2D lidarmi. 
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Abstrakt 
Příspěvek popisuje návrh metodiky pro tvorbu vlastních kartografických znaků pro tématické mapy. Při návrhu 
byly zdůrazněny tři hlavní aspekty: 1. čitelnost znaků při zobrazení v různých měřítkách, 2. maximální možná 
míra informace obsažená ve znaku a 3. respektování kartografických pravidel. Metodika byla zpracována pro dvě 
třídy kartografických znaků: 1. bodové a 2. liniové znaky. Znaky byly vytvořeny pro použití v informačním 
systému Moravských vinařských stezek. Bodové znaky byly vytvořeny za použití vektorového formátu EMF. 
Znaky v kategorii liniových prvků byly vytvořeny především pro komunikace. Z těchto znaků je možné zjistit typ 
komunikace, druh povrchu a jeho obtížnost z hlediska cykloturistiky. Jednotlivé kategorie (obtížnost, druh 
povrchu atd.) lze navzájem kombinovat. V textu je dále popsán způsob převodu vytvořených znaků do aplikace 
v systému ArcGIS Online. 

Klíčová slova 
ArcMap, ArcGIS Online, kartografické znaky, tématické mapy, cykloturistika 

Abstract 
The article describes the design of a methodology for creating own cartographic symbols for thematic maps. Three 
main aspects were highlighted in the proposal: 1. readability of symbols when displayed on different scales; 
2. maximum possible level of information contained in the symbol; and 3. respecting of cartographic rules. The 
methodology was developed for 2 classes of cartographic symbols: point and line symbols. Symbols were created 
for use in the information system of the Moravian Wine Cycle Trails. Point symbols were created using the EMF 
vector format. In the line features category were created primarily for communications. From these symbols it is 
possible to determine the type of communication, the type of surface and its difficulty in terms of cycling. Different 
categories (difficulty, type of surface, etc.) can be combined. The text further describes the method of converting 
the created symbols into the application in the ArcGIS Online system. 

Keywords 
ArcMap, ArcGIS Online, cartographic symbols, thematic maps, cycling 

1 ÚVOD 

Teorii tvorby kartografických znaků se věnuje řada textů. Obecnými zásadami tvorby mapových výstupů se 
zabývá publikace [1], základy kartografie a propojení GIS například publikace [2]. V současné době je ale třeba 
hledat i texty, které se zabývají webovou kartografií a specifiky tvorby interaktivních map [3]. Zkušenosti 
s použitím moderní architektury GIS a tvorbou klíčů kartografických symbolů v prostředí Web Mar Server 
popisuje publikace [4]. 

ArcGIS firmy ESRI umožňuje vytváření geografických informačních systémů pro nejrůznější potřeby. 
V základním stavu systém poskytuje vytvořené bodové a liniové symboly, které neodpovídají znakovému klíči 
map používaných v České republice a také většinou nejsou použitelné při tvorbě specializovaných mapových 
výstupů. Tvůrce informačního systému je tedy nucen sáhnout po některé z metod pro tvorbu mapových znaků 
v prostředí ArcGIS. 

Nass, Gasselt, Jaumann a Asche [5] uvádí tři základní metody: 
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• Úprava stávajících symbolů nebo vytváření nových v okně Symbol property editor. Bodový symbol 
typu Simple Marker je složen z jednoduchých základních geometrických prvků. Pro složitější 
symboly je možno použít typ Simple Marker symbol. Další možností je použití Picture marker 
symbolu, který může být vytvořený z bitmapy (*.bmp) nebo Shape marker využívající vektorový 
formát *.emf nebo *.svg. Podobné možnosti jsou i při tvorbě liniových a plošných symbolů. 

• Druhou možností je definice symbolů v okně Style manager. Je opět možné modifikovat stávající 
symboly nebo vytvářet nové. Symboly je možné nahrát do nového stylu, který je možné sdílet 
s dalšími uživateli. 

• Třetí možností tvorby symboliky je metoda kartografické reprezentace, která dovoluje využívat 
struktury postavené na souboru pravidel aplikovaných na data. Nutností je použití geodatabáze 
a převedení znaku do reprezentace (Convert Symbology to Representation). 

Miklín a kol. [6] podrobně popisuje metodu založenou na tvorbě symbolů ve formátu fontu *.ttf v programu 
FontForge. Výhodou je vytvoření vlastní sady, kterou je možné snadno sdílet a vektorový formát. Postup je možno 
doplnit o vzorovou geodatabázi s předpřipraveným klasifikačním číselníkem. 

Cílem, popisovaným v článku, bylo navrhnout speciální kartografické znaky pro využití v cykloturistice, 
implementovat tyto znaky do systému ArcGIS a otestovat převod na web do prostředí ArcGIS Online. 

2 METODOLOGIE 

Kartografické znaky byly vytvářeny ve dvou základních skupinách: 

• Bodové. 
• Liniové. 

V případě bodových znaků bylo nutné provést rozdělení jevů do kategorií – viz Tab. 1. Ke každé z těchto 
kategorií pak byl vytvořen rámcově jednotný znak, jehož vnitřní obsah (kresba) specifikoval konkrétní jev 
(podkategorii). Příslušnost k dané kategorii je vyjádřena barvou obrysu nebo výplně, popř. kombinací těchto 
atributů. Náplň znaků obecně použitelných pro potřeby cykloturistiky byla doplněna o kategorii Víno, využitelnou 
na Moravských vinařských stezkách. 

Tab. 1 Kategorie a podkategorie pro bodové znaky. 

Kategorie Podkategorie 

Cyklo bodové prvky Rozcestníky, přírodní odpočívadlo, odpočívadlo, značení, 
informační tabule, vyhlídky, panoramatické fotky, jiné 

Občerstvení Hospoda, restaurace, pizzerie, fastfood, 
cukrárna (kavárna), jídelna, ostatní 

Ubytování Hotel, penzion, kemp, ubytovna, ostatní 

Instituce Obecní/městský úřad, knihovna, radnice, pošta, informace, policie, 
nemocnice, … 

Obchody Potraviny, smíšené zboží, lékárna, … 

Víno Vinárna, vinotéka, vinařství, vinný sklep, šlechtitelská stanice 

Zajímavosti Kostel, kaple, muzeum, hrady, zámky, rozhledny, jeskyně, ostatní 

Koupání Kryté, nekryté, rybník, jezero, koupaliště, nádrž/přehrada 

Jiné služby Bankomaty, … 
Opravny/půjčovny kol  

Vlaková zastávka  
 
Pro terénní sběr dat a tvorbu GIS byla navržena personální database formátu firmy ESRI. Schéma databáze je 

na Obr. 1. 
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Obr. 1 Schéma personální geodatabáze ESRI. 

Pro konkrétní prvek pak byly v terénu sbírány odpovídající informace. Seznam je v Tab. 2. 
 

Tab. 2 Databázová informace pro obecný prvek. 

Databázová informace pro obecný prvek 

Souřadnice JTSK Možnost stravování Název 
Souřadnice WGS84 Letní zahrádka Druh ubytování 

Adresa Cyklisté vítáni Úschovna kol 
Telefon   

WWW stránky Nabídka piv Jméno zastávky 
Otevírací doba Druh vína Zóna 

Foto   
 
Liniové prvky cyklostezek se primárně dělí na dva typy: Hlavní a Vedlejší (alternativní stezky). U obou variant 

se shromažďují údaje o typu silnic, typu příslušného kola, obtížnosti a povrchu. Hlavní trasa je pak rozdělena na 
úseky cca 10 km, které obsahují informace o profilu trasy. Každá kategorie stezky je odlišena barvou, tloušťkou 
a typem čar, takže uživatel v libovolné kombinaci zapnutých vrstev získá jasné a přehledné informace. 

Podle druhu silničních liniových prvků se dělí na silnice kategorie I., II., III., místní a účelové komunikace, 
cyklostezky a jízdní pruhy. 

Podle typu kola se dělí na silniční, horská a trekingová. 
Podle náročnosti jsou trasy rozděleny na nejlehčí, střední a nejtěžší. 
Podle typu povrchu se rozlišuje asfalt, dlažba, hlína, štěrk a další povrchy. 
Jako speciální lineární prvek jsou zachovány linie sklepních uliček, které tvoří doplňkovou informaci 

k bodovému prvku sklepních uliček a pouze zobrazují prostorovou konfiguraci uliční sítě. 
Vlastní návrh znaků probíhal ve vektorovém editoru Inkscape. Výsledek byl uložen do formátu *.svg a pomocí 

programu Open Office Draw exportován do konečného formátu *.emf. 
Dále bylo nutné vyřešit zobrazování znaků v závislosti na aktuálním měřítku (zoom). Po sérii pokusů byly 

vytvořeny 4 sady velikosti liniových prvků. Hraniční měřítka jsou: 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000.  
U bodových prvků byly vytvořeny 2 sady znaků s postupným zobrazováním dle důležitosti. Hraniční měřítko 

je 1 : 25 000. Zobrazení bodových prvků probíhá podle těchto pravidel: 

• Víno, občerstvení – zobrazeno pro všechna měřítka. 
• Obchody a jiné – zobrazeno od měřítka 1 : 40 000. 
• Ubytování – zobrazeno od měřítka 1 : 25 000. 
• Zajímavosti – zobrazeno od měřítka 1 : 15 000. 
• Instituce, vlakové zastávky, cyklobody – zobrazeno od měřítka 1 : 10 000. 
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Pro převod dat z prostředí ArcMap do prostředí ArcGIS Online bylo vyzkoušeno několik metod. Pro bodové 
prvky byla použita metoda sdílení jako služba ve variantě Feature Access.  

Liniové prvky byly z důvodu zachování složitější symbologie převáděny pomocí vrstvy dlaždic (Tile Layer). 
Z důvodu menší spotřeby kreditů nebyla volena varianta mapování dlaždic (Tiled Maping), ale varianta vytvoření 
balíčku dlaždic (Tile Package). 

3 VÝSLEDKY 

Podle metodiky popsané v předchozí kapitole byly navrženy bodové kartografické symboly. Byly rozděleny do 
7 kategorií a jejich přehled je uveden v Tab. 3 a Tab. 4. 

Tab. 3 Návrh bodových znaků. 

Kategorie Název Piktogram Kategorie Název Piktogram 

Víno vinárna 

 

Občerstvení hospoda 

 

  vinotéka 

 

  restaurace 

 

  vinařství 

 

  pizerie 

 

  vinný sklep 

 

  fastfood 

 

  sklepní ulička 

 

  
cukrárna, 
kavárna 

 

  viniční trať, vinice 

 

      

 

Tab. 4 Návrh bodových znaků. 

Kategorie Název Piktogram Kategorie Název Piktogram 

Obchody 
a jiné 
služby potraviny 

 

Zajímavosti kostel 

 

  smíšené zboží 

 

  místa rozhledu 

 

  supermarket 

 

  park 

 

  toalety 

 

Instituce pošta 
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Ubytování hotel, penzion 

 

  
informační 

centrum 

 

  kemp 

 

  lékárna 

 

  
ubytování v 
soukromí 

 

Cyklo odpočívadlo 

 

        
informační 

tabule 

 

 
Automatické zapínání a vypínání map v měřítkách Základní mapy ČR ZM 10, ZM 25 a ZM 50 ukazuje Obr. 2. 

Ostatní mapové podklady (ortofoto, Open Street Map aj.) si uživatel zapíná sám. 
 

 

Obr. 2 Automatické zapínání a vypínání map. 

 
Návrh liniových prvků je uveden na Obr. 3, Obr. 4 a Obr. 5. V návrhu jsou obsaženy atributy těchto kategorií: 

druh povrchu, typ komunikace a obtížnost jízdy. Je uveden i příklad konečné podoby liniového znaku. 
 

 

Obr. 3 Liniové znaky – povrch. 
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Obr. 3 Liniové znaky – povrch. 

   
 

 
 

 

Obr. 4 Liniové znaky – typ komunikace. 

 

Obr. 5 Liniové znaky – obtížnost. 

 
Vytvořené kartografické znaky byly použity v návrhu GIS Moravských vinařských stezek. Po publikaci těchto 

dat do ArcGIS Online byla vytvořena mapová aplikace za pomoci Web AppBuilder. Aplikace obsahuje všechny 
potřebné informace pro cykloturisty. Kromě tras a významných bodů zájmu lze zobrazit fotografie, atributové 
tabulky vybraných objektů a profily úseků tras – viz Obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Mapová aplikace ArcGIS Online s doplňkovými informacemi. 
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4 ZÁVĚR 

V článku byly navrženy bodové a liniové kartografické znaky pro využití v účelových mapách pro cykloturistiku. 
Znaky byly implementovány v návrhu informačního systému GIS Moravských vinařských stezek. Bodové znaky 
byly rozděleny do několika kategorií. Kategorie jsou jednoznačně rozlišeny barvou a konkrétní jev je specifikován 
vnitřní kresbou ve znaku. Pro vytvoření znaků byl použit vektorový formát *.emf. V budoucnu by bylo možné 
vytvořit znaky ve formátu *.ttf a posoudit případné výhody tohoto formátu. 

Liniové znaky byly navrženy tak, aby poskytovaly informaci o těchto parametrech: třída komunikace, povrch 
a obtížnost. Konkrétní liniový prvek je zobrazen jako sjednocení všech uvedených parametrů. 

Byly vyzkoušeny varianty publikace dat do ArcGIS Online. Mapová aplikace umožňuje zobrazit doplňkové 
informace (atributovou tabulku, foto apod.) u vybraných objektů. Je zde řešeno i dynamické zobrazení bodových 
a liniových znaků vzhledem k aktuálnímu měřítku. Uživatel si může zobrazit i profil vybrané tratě. V budoucnu 
je možné ještě lépe optimalizovat aplikaci pro kvalitní zobrazení na displejích mobilních telefonů. 
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Abstrakt 
Počas posledných dekád Európa čelila extrémnym zmenám počasia spojeným s klimatickou krízou. Podľa 
služby Copernicus Climate Change Service boli v Európe v lete 2022 zaznamenané najvyššie teploty v histórii 
meraní, ktoré prekonali posledný teplotný rekord z roku 2021. V tomto článku používame mesačné modely tiaže 
gravimetrických družicových misií GRACE a GRACE-FO do augusta 2022 na určenie variácií tiaže spojenými 
s  hydrológiou. Zamerali sme sa na Európu ako na celok, ako aj na Slovensko a jeho okolie, aby sme zistili, či sú 
misie schopné zachytiť zmeny hydrologických hmôt súvisiace s extrémnymi klimatickými podmienkami. 

Klíčová slova 
Hydrológia, GRACE, GRACE-FO 

Abstract 
Over the past decades, Europe has been facing extreme weather changes related to the climate crisis. According 
to the Copernicus Climate Change Service, summer 2022 was the hottest ever recorded in Europe, surpassing 
the previous record set only very recently - in 2021. In this paper, we use GRACE and GRACE-FO satellite 
gravimetry data which provide us with monthly gravity models up to August 2022 to evaluate gravity changes 
connected to hydrological conditions. We focus on the whole Europe as well as Slovakia and its surrounding 
area to discover whether the missions are able to detect hydrological mass variations related to extreme weather 
conditions. 

Keywords 
Hydrology, GRACE, GRACE-FO 

1 ÚVOD 

Podľa Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S – z angl. Copernicus Climate Change 
Service) boli počas leta 2022 v Európe zaznamenané najvyššie teploty vzduchu v histórii meraní [1]. Tie 
prekonali rekordné hodnoty z rokov 2021, 2018, 2015 a 2014. Takýto rýchly sled prekonávania teplotných 
rekordov len potvrdzuje tvrdenie, že Európa, ako aj celý svet, čelia zrýchľujúcemu postupu klimatickej krízy 
a jej dôsledkom. 

Služba C3S využíva na monitorovanie európskej klímy hodinové hydrologické modely ERA5 [2], ktoré 
vydáva Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (angl. European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts; ECMWF). Z týchto modelov získavame informácie o rôznych parametroch súvisiacich 
nielen s atmosférou (napr. povrchová teplota vzduchu), ale aj s hydrosférou (napr. množstvo zrážok). Na Obr. 1 
sú znázornené anomálie štyroch parametrov (množstvo zrážok, povrchová relatívna vlhkosť vzduchu, vlhkosť 
pôdy v hĺbke 0-7 cm, povrchová teplota vzduchu), ktoré sú dostupné na webovej stránke služby C3S 
pre užívateľom zvolené obdobie. Hodnoty parametrov pre august 2022 sú vztiahnuté k ich dlhodobému 
priemeru, ktorý bol určený z meraní od roku 1991 do roku 2020. Na Obr. 1 môžeme pozorovať výkyvy teplôt 
vzduchu v rozmedzí -8 °C až 8 °C vzhľadom k ich dlhodobému priemeru. Napriek tomu, že na väčšine územia 
Európy prevládali v auguste 2022 extrémne vysoké teploty, v časti Škandinávie a na Balkánskom a Apeninskom 
polostrove môžeme pozorovať zvýšené množstvo zrážok voči ich dlhodobému priemeru. Modely nám však 
neposkytujú priamy  pohľad na celkové zmeny množstva hydrologických hmôt. 
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Obr. 1 Príklad produktov služby C3S vytvorených pre august 2022. Vľavo hore: zrážková anomália. vpravo 
hore: anomália povrchovej relatívnej vlhkosti vzduchu, vľavo dole: anomália vlhkosti pôdy v hĺbke 0–7 cm, 

vpravo dole: anomália povrchovej teploty vzduchu. Hodnoty sú vypočítané k dlhodobému priemeru 1991–2020. 
Zdroj: [C3S/ECMWF, 11.11.2022]. 

Vhodným nástrojom pre určenie zmien hydrologických hmôt Zeme sú družicové gravimetrické misie Gravity 
Recovery and Climate Experiment (GRACE) [3] a GRACE – Follow On (GRACE-FO) [4]. Misia GRACE 
svoju činnosť odštartovala v roku 2002 a napriek odhadovanej dobe trvania päť rokov zbierala dáta o tiažovom 
poli Zeme až do roku 2017. Misia bola tvorená dvojicou takmer identických družíc, ktoré, jedna za druhou, 
orbitovali okolo Zeme na obežnej dráhe vo výške približne 500 km nad zemským povrchom. Vzájomná 
vzdialenosť družíc (približne 220 km) bola určovaná veľmi presným mikrovlnným prístrojom s presnosťou na 
úrovni mikrometrov [3]. Družice spomaľovali alebo zrýchľovali vplyvom pôsobenia tiažového poľa a menili tak 
svoju vzdialenosť. Inverziou ich vzájomných vzdialeností bolo možné určiť zmeny v tiažovom poli Zeme. 
Družice svoju konfiguráciu nad zemským povrchom zopakovali približne každých 30 dní, čím umožnili tvorbu 
mesačných modelov tiažového poľa Zeme, ktoré nazývame globálne geopotenciálne modely (GGM). Ide 
o modely obsahujúce množiny sférických harmonických koeficientov (SHK) do maximálneho stupňa a rádu nmax 
= 60 alebo 96. Vďaka širokému využitiu dát, veľkej obľube naprieč geovednými odbormi, ale hlavne v dôsledku 
dovtedy nevídanej presnosti určenia variácií zemskej tiaže bola na obežnú dráhu Zeme v roku 2018 vyslaná 
nasledovníčka GRACE, misia GRACE-FO. V súčasnosti teda máme k dispozícii takmer 20 rokov mesačných 
modelov zemskej tiaže. Posledným dostupným modelom je v dobe písania článku GGM z augusta 2022, čo nám 
zaručuje úplné pokrytie extrémneho leta 2022, a jeho analýzu z pohľadu tiažového poľa Zeme, s pomerne 
krátkym časovým odstupom. Cieľom článku je teda zistiť, či sú družicové misie GRACE a GRACE-FO vhodné 
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na monitorovanie extrémych klimatických podmienok a či sú schopné zachytiť suchá spojené s rekordne 
vysokými teplotami. 

2 METODIKA 

Pri výpočte bolo použitých 212 globálnych mesačných modelov tiaže vytvorených z dát misie GRACE (apríl 
2002 – jún 2017) a GRACE-FO (jún 2018 – júl 2022). Použité boli GGM spracovateľského centra CSR (Center 
for Space Research, The University of Texas at Austin) do maximálneho stupňa a rádu sférických harmonických 
koeficientov nmax = 60 dekorelované podľa [5], [6]. Tieto modely sú dostupné na webovej stránke 
Medzinárodného centra pre globálne modely Zeme (International Centre for Global Earth Models, ICGEM) [7]. 

Tiažové pole Zeme je generované zemskými hmotami – či už ide o hmoty v tuhom, tekutom, alebo plynnom 
skupenstve. Z GGM je pri ich spracovaní odstránený vplyv atmosféry a oceánov [8]. Tuhé zemské hmoty 
vykonávajú vo vertikálnom smere veľmi pomalé pohyby, ktoré nie je možné družicami misií v rámci jedného 
mesiaca zachytiť. Mesačné zmeny tiažového poľa Zeme zaznamenané misiami GRACE a GRACE-FO sú preto 
pripisované najmä presunu hydrologických hmôt, ale aj efektu postglaciálneho izostatického vyrovnania. Zmeny 
hydrológie boli určené podľa [9] inverziou zemskej tiaže na tzv. ekvivalentnú výšku vodného stĺpca 
(angl.  Equivalent Water Thickness, EWT). 

Aplikáciou štandardného postupu pozostávajúceho zo štyroch krokov boli určené relatívne zmeny EWT 
v době trvania GRACE a GRACE-FO. V prvom kroku bola potrebná modifikácia vybraných sférických 
harmonických koeficientov, ktoré neboli misiami GRACE a GRACE-FO vplyvom rôznych faktorov, popísaných 
napr. v [10], [11], [12], určené s dostatočnou presnosťou. Konkrétne išlo o koeficienty C1,0, C1,1 a S1,1, ktoré sú 
vplyvom definície misie považované za nulové, a o koeficienty C2,0 a C3,0, na ktorých presnejšie určenie je 
vhodnejšia metóda laserovej lokácie družíc (SLR). Hodnoty spomínaných koeficientov sú dodávané priamo 
spracovateľskými centrami vo forme dátových súborov GRACE Technical Note #13c: degree-1 (geocenter) 
gravity coefficients [13], [14] a GRACE-FO Technical Note #14: NASA GSFC SLR C20 and C30 solutions 
dataset [11]. Tieto modely sú priebežne aktualizované spolu s pribúdajúcimi GGM misie GRACE-FO. Druhým 
krokom výpočtu vykonaného v rámci tejto práce bolo odstránenie efektu postglaciálneho izostatického 
vyrovnania. Ide o reakciu elastickej Zeme na postupný úbytok ľadovcov od konca posledného glaciálneho 
maxima, teda o postupný zdvih zemskej kôry trvajúci približne 21 000 rokov. Táto zmena má lineárny charakter 
a prejavuje sa najmä v oblasti severnej Kanady, Grónska, v Škandinávii a Antarktíde [15]. Existujú dve možnosti 
zavedenia korekcie z postglaciálneho izostatického vyrovnania (GIA korekcia, z angl. glacial isostatic 
adjustment). Prvou je zavedenie tejto korekcie vo forme sférických harmonických koeficientov priamo ku 
koeficientom v globálnych geopotenciálnych modeloch. Druhou možnosťou je použitie modelov postglaciálneho 
vyrovnania vyjadrených v zmysle ekvivalentnej výšky vodného stĺpca [16]. V prípade tejto práce bola zvolená 
prvá možnosť. Pri odstránení efektu postglaciálneho izostatického vyrovnania bol použitý GIA model ICE-6G 
vo forme sférických harmonických koeficientov [17]. Následne boli po odčítaní dlhodobých priemerov 
koeficientov od ich prislúchajúcich mesačných hodnôt v treťom kroku výpočtu získané ich relatívne zmeny 
potrebné pre určenie variácií EWT podľa [9]. Výsledky výpočtu sú uvádzané v jednotkách cm w.e. (z angl. 
water equivalent, teda množstvo vody ekvivalentnej tiaži). Výpočet bol vykonaný v prostredí softvéru GrafLab 
[18] pre globálny grid bodov s krokom 0.25° v zemepisnej šírke aj dĺžke. Variácie hydrologických hmôt určené 
takýmto spôsobom v sebe zahŕňajú veľké množstvo jednotlivých zložiek súvisiacich s hydrosférou. Sú nimi 
napríklad množstvo vody v snehových zrážkach, množstvo vody obsiahnuté vo vegetácii, podzemná voda, 
vlhkosť pôdy, ale napríklad aj množstvo vody vo vodných rezervoároch alebo povrchový odtok vody. Pri 
monitorovaní zmien jedného z týchto javov je potrebné všetky ostatné vplyvy zo spracovania vylúčiť. Keďže je 
táto práca zameraná na celkový pohľad na stav hydrológie Európy, hodnoty určené výpočtom variácií EWT 
podľa [9] boli zachované a neboli od nich odpočítané žiadne zo spomenutých hydrologických zložiek. 

Praktický experiment vykonaný v rámci tohto článku môže byť rozdelený na dve časti podľa zvolenej 
záujmovej oblasti a typu výsledku. Prvá časť experimentu je zameraná na európsku časť euroázijského 
kontinentu ako na celok a jej výsledkom sú mapy variácií EWT na celom území. Druhá časť experimentu bližšie 
a detailnejšie rozoberá hydrológiu Slovenska a jeho okolia spracovanú do časového radu priemerných variácií 
EWT na celom území. Priestorové rozlíšenie GRACE a GRACE-FO je pri použití GGM do stupňa a rádu SHK 
nmax = 60 rovné približne 300 km [7]. Je preto nutné zdôrazniť, že výskum hydrológie tak malého územia, akým 
je Slovensko, vykonávaný len na základe dát spomínaných družicových misií neponúka obraz o hydrologickej 
situácii výlučne v zvolenej ohraničenej oblasti. Gravitačný signál získaný Newtonovym integrálom je závislý od 
všetkých hmôt nachádzajúcich sa na Zemi, v súvislosti s priestorovým rozlíšením GRACE a GRACE-FO je však 
možné povedať, že gravitačný signál v zvolenej záujmovej oblasti je najviac ovplyvnený gravitačným signálom 
generovaným hmotami do vzdialenosti približne 300 km. 
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3 VÝSLEDKY 

Aplikáciou štandardne zaužívaného postupu popísaného v predošlej kapitole boli určené variácie hydrologických 
hmôt. Prvá časť praktického experimentu bola zameraná na Európu ako celok. Nakoľko motiváciou článku bola 
verifikácia toho, či sú družicové misie GRACE a GRACE-FO schopné spoľahlivo zachytiť extrémne klimatické 
výkyvy zaznamenané (aj) v lete 2022, výsledkom prvej časti praktického experimentu boli prehľadné mapy 
stavu hydrológie Európy v augustových mesiacoch vybraných rokov zaznamenaných misiami. 

Mapy z augustových modelov rokov 2002, 2006, 2010, 2014 a 2016 vygenerované z dát misie GRACE 
a z rokov 2019, 2020, 2021 a 2022 z dát misie GRACE-FO sú znázornené na Obr. 2. Na tomto obrázku je možné 
pozorovať, že hydrologické hmoty postupom rokov menili svoje rozloženie a ubúdali. Ako už bolo uvedené 
v kapitole 1,august 2022 sa hlavne v  západnej Európe vyznačoval nízkym množstvom zrážok voči dlhodobému 
priemeru, v prevažnej časti Škandinávie, na Balkánskom a Apeninskom polostrove bol však paradoxne 
zaznamenaný vyšší úhrn zrážok ako ich dlhodobý priemer. Takýto priebeh vybraných hydrologických 
parametrov znázornených na Obr. 1 v zásade korešponduje s dátami z družicovej misie GRACE-FO na Obr. 2 
vpravo dole (august 2022). Vidíme, že v Škandinávii (okrem juhu Nórska) družicová misia GRACE-FO 
zaznamenala vyšší výskyt hydrologických hmôt ako je ich priemerné množstvo v rozpätí rokov 2002 až 2022. 
Tieto oblasti korešpondujú so zrážkovou anomáliou a anomáliou vlhkosti pôdy v hĺbke 0-7 cm znázornenými na 
Obr. 1, ktoré majú na rozdiel od teploty priamy súvis s vodnými hmotami. Naopak, na Apeninskom 
a Balkánskom polostrove misia GRACE-FO nezachytila zvýšené množstvo hydrologických hmôt, k čomu 
mohlo dôjsť v súvislosti s priestorovým rozlíšením GRACE a GRACE-FO. Ďalšou možnosťou, prečo GRACE-
FO v týchto oblastiach nezaznamenala zvýšené množstvo hydrologických hmôt voči dlhodobému priemeru je 
fakt, že k zvýšenej zrážkovej činnosti došlo až v priebehu augusta, nie však v priebehu júla. K nahromadeniu 
hydrologických hmôt v tejto oblasti teda mohlo dôjsť až po období, kedy GRACE-FO zbierala dáta v danej 
oblasti. 

 

Obr. 2 Variácie EWT za mesiace august uvedených rokov voči dlhodobému priemeru (2002–2022). 



727

JUNIORSTAV 20236. Geodézie, kartografie a geoinformatika   
 

 
 

3 VÝSLEDKY 

Aplikáciou štandardne zaužívaného postupu popísaného v predošlej kapitole boli určené variácie hydrologických 
hmôt. Prvá časť praktického experimentu bola zameraná na Európu ako celok. Nakoľko motiváciou článku bola 
verifikácia toho, či sú družicové misie GRACE a GRACE-FO schopné spoľahlivo zachytiť extrémne klimatické 
výkyvy zaznamenané (aj) v lete 2022, výsledkom prvej časti praktického experimentu boli prehľadné mapy 
stavu hydrológie Európy v augustových mesiacoch vybraných rokov zaznamenaných misiami. 

Mapy z augustových modelov rokov 2002, 2006, 2010, 2014 a 2016 vygenerované z dát misie GRACE 
a z rokov 2019, 2020, 2021 a 2022 z dát misie GRACE-FO sú znázornené na Obr. 2. Na tomto obrázku je možné 
pozorovať, že hydrologické hmoty postupom rokov menili svoje rozloženie a ubúdali. Ako už bolo uvedené 
v kapitole 1,august 2022 sa hlavne v  západnej Európe vyznačoval nízkym množstvom zrážok voči dlhodobému 
priemeru, v prevažnej časti Škandinávie, na Balkánskom a Apeninskom polostrove bol však paradoxne 
zaznamenaný vyšší úhrn zrážok ako ich dlhodobý priemer. Takýto priebeh vybraných hydrologických 
parametrov znázornených na Obr. 1 v zásade korešponduje s dátami z družicovej misie GRACE-FO na Obr. 2 
vpravo dole (august 2022). Vidíme, že v Škandinávii (okrem juhu Nórska) družicová misia GRACE-FO 
zaznamenala vyšší výskyt hydrologických hmôt ako je ich priemerné množstvo v rozpätí rokov 2002 až 2022. 
Tieto oblasti korešpondujú so zrážkovou anomáliou a anomáliou vlhkosti pôdy v hĺbke 0-7 cm znázornenými na 
Obr. 1, ktoré majú na rozdiel od teploty priamy súvis s vodnými hmotami. Naopak, na Apeninskom 
a Balkánskom polostrove misia GRACE-FO nezachytila zvýšené množstvo hydrologických hmôt, k čomu 
mohlo dôjsť v súvislosti s priestorovým rozlíšením GRACE a GRACE-FO. Ďalšou možnosťou, prečo GRACE-
FO v týchto oblastiach nezaznamenala zvýšené množstvo hydrologických hmôt voči dlhodobému priemeru je 
fakt, že k zvýšenej zrážkovej činnosti došlo až v priebehu augusta, nie však v priebehu júla. K nahromadeniu 
hydrologických hmôt v tejto oblasti teda mohlo dôjsť až po období, kedy GRACE-FO zbierala dáta v danej 
oblasti. 

 

Obr. 2 Variácie EWT za mesiace august uvedených rokov voči dlhodobému priemeru (2002–2022). 

   
 

 
 

Druhá časť experimentu bola zameraná na priemerný priebeh variácií EWT na Slovensku a v jeho okolí. 
Na Obr. 3 sú znázornené priemerné hodnoty ΔEWT vypočítané pre celú záujmovú oblasť, ktoré boli následne 
spracované regresnou analýzou metódy najmenších štvorcov. Časový rad ΔEWT bol rozložený na strednú 
hodnotu, trend, a sezónnu zložku, čím bola určená harmonická krivka, ktorou je možné aproximovať priebeh 
variácií EWT (Obr. 3). Rozdiely medzi variáciami EWT a ich harmonickou aproximáciou sú znázornené 
na Obr. 4. Súčasťou regresnej analýzy MNŠ bol aj odhad presnosti určovaných parametrov. Hodnoty zložiek 
harmonickej krivky a stredné chyby ich určenia sa nachádzajú v Tab. 1. 

 

Obr. 3 Variácie EWT na Slovensku a v okolí a ich harmonická aproximácia. 

 

Obr. 4 Rozdiely variácií EWT na Slovensku a v okolí voči ich harmonickej aproximácii. 

Tab. 1 Stredná hodnota, trend a sezónne zložky charakterizujúce priebeh variácií EWT na Slovensku a v jeho 
okolí a stredné chyby ich odhadu. 

 Odhadnutá hodnota Σ 
Stredná hodnota 

(mm w.e.) 54 7 

Trend 
(mm w.e./rok) -0,5 0,1 

Amplitúda sínusovej vlny 
sezónnej zložky 

(mm w.e.) 
56 5 

Amplitúda kosínusovej vlny 
sezónnej zložky 

(mm w.e.) 
-4 5 
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Hodnoty variácií EWT pochádzajú z intervalu od -11,71 cm v januári 2004 po 19,46 cm v decembri 2010. 
Regresnou analýzou bol na Slovensku a v jeho okolí stanovený ročný úbytok hydrologických hmôt o veľkosti 
0,5 mm. Na priebehu reziduí (Obr. 4) je možné pozorovať výraznejšie suchá v rokoch 2003, 2004, 2018, 2019 
a 2020, čo korešponduje s hydrologickými zhodnoteniami jednotlivých kalendárnych rokov publikovanými 
Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) [19], [20], [21], [22], [23]. Z Obr. 4 je zrejmé, že aj rok 
2022 sa javí ako pomerne suchý rok, zhodnotenie kalendárneho roka SHMÚ však bude dostupné až v roku 2023. 
Na Obr. 4 sú viditeľné aj výrazné maximá, najmä v rokoch 2010 a 2011. Rok 2010 sa vyznačoval 
nadpriemerným množstvom zrážok [24], ktoré následne viedli k povodňovým stavom na celom území Slovenska 
a v jeho okolí. Napriek tomu, že v prvej polovici roka 2011 bolo zaznamenané podpriemerné množstvo zrážok, 
júl 2011 bol podľa [25] veľmi vlhkým mesiacom a na Obr. 4 je možné pozorovať, že tomu zodpovedá množstvo 
hydrologických hmôt na území Slovenska a v jeho okolí. 

4 ZÁVER 

Tento článku bol zameraný na určenie variácií hydrologických hmôt vyjadrených pomocou výšky vodného 
stĺpca ekvivalentnej zmenám zemskej tiaže. Výpočet bol vykonaný štandardne zaužívaným postupom na základe 
tiažových modelov Zeme získaných z meraní družicových misií GRACE a GRACE-FO. S ročnou prestávkou 
medzi misiami bolo možné získať takmer 20 ročný pohľad na zmeny hydrológie v Európe a na Slovensku voči 
ich dlhodobému priemeru (2002–2022). 

Vďaka promptnému spracovaniu meraní misie GRACE-FO do mesačných tiažových modelov bolo možné 
pozorovanie hydrologickej situácie v auguste 2022, teda v časti leta 2022, kedy boli v Európe namerané 
najvyššie teploty v histórii meraní. Zmeny veličiny EWT boli vykreslené do samostatných máp, ktoré nielen 
potvrdili zhoršenie hydrologickej situácie v Európe počas posledných dvoch desaťročí, ale aj rekordné sucho 
v auguste 2022. Rozloženie hydrologických hmôt určených GRACE-FO v tomto mesiaci v zásade korešponduje 
s dátami produkovanými službou Copernicus Climate Change Service na základe hydrologického modelu 
ERA5. Podľa GRACE-FO bola značná časť Európy zasiahnutá výrazným suchom, v prevažnej väčšine 
Škandinávie však misia zaznamenala zvýšený výskyt hydrologických hmôt ako je ich dlhodobý priemer. Ďalšia 
časť praktického experimentu bola zameraná na zmeny hydrologických podmienok na Slovensku a v jeho okolí. 
Regresnou analýzou bol určený ročný úbytok celkového množstva všetkých hydrologických hmôt (napr. 
podzemná voda, povrchová voda, snehové zrážky, a ďalšie) o veľkosti 0,5 mm, čo za 20 rokov trvania misie 
predstavuje úbytok hydrologických hmôt na úrovni 1 cm. Dáta boli porovnané so štatistikami Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, čo potvrdilo, že GRACE a GRACE-FO na území Slovenska a v jeho okolí 
spoľahlivo zachytili výrazné suchá v rokoch 2003, 2004 a v období medzi rokmi 2018 a 2020, ako aj 
nadpriemerné množstvo zrážok v roku 2010, ktorých následkom bola povodňová aktivita na celom území 
Slovenska. 

Výsledky tohto článku potvrdzujú, že družicová misia GRACE a jej nasledovníčka GRACE-FO sú 
spoľahlivým a plnohodnotným nástrojom na monitorovanie hydrológie. Zatiaľ čo globálne hydrologické modely 
sú často vytvárané na základe rôznych typov meraní vykonaných rôznymi prístrojmi s rôznou citlivosťou, 
GRACE a GRACE-FO užívateľom ponúkajú homogénny pohľad na zmeny a presuny hydrologických hmôt 
kdekoľvek na svete. Napriek tomu, že dáta misií zatiaľ svojou presnosťou neprekonávajú lokálne merania, a teda 
nie sú vhodné na konkrétne regionálne aplikácie v menších oblastiach, ponúkajú 20 ročný časový rad meraní, 
ktorý by v kombinácii s lokálnymi meraniami mohol zlepšiť a upresniť pohľad na stav hydrológie kdekoľvek na 
svete. 
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Abstrakt 
Příspěvek se věnuje procesu tvorby webové mapové aplikace světových přírodních katastrof z databáze EM-DAT. 
Článek popisuje automatizovaný postup zpracování a geokódování dat katastrof pomocí jazyka Python v prostředí 
Jupyter Notebook, automatickou tvorbu a vizualizaci tematických vrstev v ModelBuilderu, sestavení podkladové 
mapy, konfiguraci webových map v ArcGIS Online a vývoj webové aplikace pomocí ArcGIS API for JavaScript. 
Výsledná interaktivní aplikace přehledně zobrazuje data přírodních katastrof v podobě hexagonální sítě, která 
synteticky kombinuje několik základních kartografických metod vizualizace dat v tematických mapách. 

Klíčová slova 
Webový GIS, síť hexagonů, webová aplikace, přírodní katastrofy, EM-DAT 

Abstract 
This paper deals with the process of creating a web application of world natural disasters from the EM-DAT 
database. The article describes the automated process of data engineering and address geocoding using Python in 
Jupyter Notebook as well as the creation and visualization of thematic layers in ModelBuilder, basemap building, 
web map configuration in ArcGIS Online, and the development of the application itself using ArcGIS API for 
JavaScript. The final interactive application displays natural disasters in a hexagonal grid that puts together several 
thematic map methods in an easily readable and understandable way. 

Keywords 
Web GIS, hexagonal grid, web application, natural disasters, EM-DAT 

1 ÚVOD 

Globální změna klimatu a její vliv na život na Zemi se stala jedním z nejvíce diskutovaných problémů nového 
tisíciletí. Ačkoliv dosud nebyla prokázána přímá spojitost mezi klimatickou změnou a frekvencí výskytu 
přírodních katastrof [1], spojení těchto témat je předmětem mnoha výzkumů, mediální činnosti i všedních 
konverzací. Jak se také ukázalo v létě roku 2021, ani pro obyvatele České republiky nemusí být meteorologický 
jev jako tornádo pouze abstraktní pojem. Tato událost poukázala nejen na důležitost krizového řízení, ale také 
lidskou solidaritu a humanitární pomoc. 

Tématu přírodních katastrof se poslední dobou věnuje mnoho odborných studií. Kromě klimatické změny [1] 
se zkoumají např. dlouhodobé trendy dopadu katastrof z hlediska finančních škod a lidského života [2], jiné studie 
téma vztahují k hodnocení krizového řízení státu [3]. 

Cílem práce bylo vytvořit interaktivní webovou mapovou aplikaci, která bude přehledně zobrazovat přírodní 
katastrofy, jež od roku 1900 po současnost přímo ovlivnily životy lidí na různých místech po celém světě, a umožní 
uživatelům identifikovat nejrizikovější oblasti, ve kterých probíhá zásah humanitárních organizací. Aplikace má 
agregovat katastrofy v hexagonální síti, která kombinuje základní metody vizualizace dat. Pro dílčí mapové vrstvy 
v podobě kartodiagramu a kvalitativního i kvantitativního kartogramu bylo zapotřebí vymyslet takovou formu 
zobrazení, ve které je možné metody zkombinovat do jediné syntetické mapy bez narušení jejich vzájemné 
čitelnosti. Snahou je aplikaci vytvořit za pomocí běžných webových technologií na straně klienta, jako jsou 
HTML, CSS a JavaScript, tzn. bez pomoci vizuálních konfigurovatelných webových editorů ArcGIS Experience 
Builder či ArcGIS Instant Apps, a to za účelem maximální kontroly nad funkčností aplikace a implementace 
vlastního návrhu vizualizace uživatelského prostředí. Vzhledem k velkému objemu dat a iteraci jednotlivých 
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procesů byl stanoven cíl úlohy zpracování i vizualizace dat v co největší míře automatizovat. Aplikace bude 
vzhledem ke svým účelům veřejně dostupná. 

V roce 2021 vznikla na ČVUT v Praze studie [4] dokumentující přehled vybraných globálních databází 
přírodních katastrof, které se liší podmínkami pro zápis katastrof do databáze, časovým a prostorovým rozsahem 
dat, jejich otevřeností či úrovní podrobnosti. Po analýze byla za primární zdroj dat vybrána databáze EM-DAT 
založená výzkumnou jednotkou Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. Data. Databáze obsahující 
celosvětové přírodní a technologické katastrofy od roku 1900 po současnost, má dle svých oficiálních stránek [5] 
sloužit k humanitárním zásahům na národní a regionální úrovni. Svými kritérii pro zápis katastrofy do databáze 
vztahuje svůj charakter k obyvatelstvu Země. Podmínky zahrnují deset a více zemřelých, sto a více jinak 
zasažených osob, vyhlášení nouzového stavu či žádost o mezinárodní pomoc, přičemž každý záznam musí splnit 
alespoň jednu z nich. Editory jsou pak agentury OSN (WHO, WMO), pojišťovny, výzkumné ústavy, zpravodajské 
agentury atd. Oproti databázím NatCatService či Sigma Explorer vyniká svou otevřeností dat či charakterem, 
neboť v obou zmíněných případech se jedná o produkty zajišťovacích společností, které jsou orientovány 
především na ekonomický dopad katastrof. Otevřená a velmi podrobná data poskytuje databáze DesInventar, avšak 
tato služba slouží především jako metodologie pro tvorbu národních databází, poskytuje proto data pouze 
pro vybrané státy. G. Shen a S. N. Hwang ve svém článku [6] data EM-DAT popisují a analyzují dopady katastrof 
a jejich korelaci se socioekonomickými ukazateli do roku 2015. Vyhodnocení však probíhá pouze na národní 
úrovni a výsledkem jsou prezentovány tabulky s extrémními hodnotami jednotlivých ukazatelů v časových 
obdobích. 

Webové stránky EM-DAT obsahují interaktivní aplikaci The EM-DAT Atlas, která na příkladu dvanácti států 
uživatelům navrhuje způsob vizualizace dat přírodních katastrof ve třech jednoduchých vložených mapách [7]. 
Vzhledem ke svému spíše inspirativnímu charakteru je zřejmé, že je zde prostor pro komplexnější formu 
vizualizace těchto dat v plném rozsahu. 

Data z EM-DAT nejsou geokódovaná, tzn. jednotlivé záznamy nemají přiřazené zeměpisné souřadnice. Z toho 
důvodu je nejprve nutné soubor automatizovaně upravit a následně geokódovat. Jelikož se zamýšlelo vytvořit 
mapu s dynamickým zoomem, pro jehož zajištění je nutné vygenerovat mapu v sadě měřítek, i pro samotnou 
vizualizaci se nabízí využít jedné z forem automatizovaného řešení. Vzhledem k záměru tvorby sítě hexagonů 
o stejné ploše se také nabízí otázka volby vhodné kartografické projekce, která plochy hexagonů zachovává. 
V ekvivalentním zobrazení je totiž nutné vytvořit podkladovou mapu, nad kterou se na webu budou správně 
vykreslovat tematické mapy. Nakonec je nutné zvolit vyhovující technologii pro tvorbu webové aplikace 
s ohledem na všechny zamýšlené funkce a formy vizualizace. 

2 METODOLOGIE 

Zpracování dat 

Jak již bylo zmíněno, jednotlivé záznamy přírodních katastrof nejsou v původní databází georeferencovány, 
tzn. nebyla jim přiřazena poloha v podobě souřadnic. Informace o poloze je však u každé katastrofy zastoupena 
názvem oblasti, kterou katastrofa zasáhla. V takovém případě se nabízí využít tzv. geokódování, procesu 
transformace popisu místa na konkrétní místo na zemském povrchu [8]. Jelikož katastrofy díky svému přírodnímu 
charakteru nejsou vázány na administrativní hranice, postihuje většinou tato událost více oblastí. Všechny 
postižené oblasti jsou tak do dat zaneseny jako textový řetězec geonym oddělených separátorem. Abychom mohli 
každému registrovanému místu vyhledat polohu, je třeba původní data upravit do vhodného formátu pro 
geokódování. K automatizovanému zpracování dat se využil Python skript napsaný v prostředí Jupyter Notebook, 
který je součástí software ArcGIS Pro. 

V souboru bylo v první řadě nutné zaměnit ISO alpha-3 geokód z původních dat za označení ISO alpha-2, dle 
kterého filtruje výsledky zvolená vyhledávací služba PositionStack API. Využit k tomu byl balíček pycountry. 
Některé kódy balíček neobsahoval, a to zejména států, které v průběhu 20. století rozpadly jako 
např. Československo, Sovětský svaz atd., nebo autonomní území jako portugalské Azory či španělské Kanárské 
ostrovy. Řešením byla tvorba slovníku, kde tříznakovému klíči je přiřazen alespoň jeden ISO alpha-2 geokód 
současně existujícího státu. Z dat byly následně odstraněny obecné názvy jako „area“, „region“, atd. a nakonec 
bylo nutné pro každou katastrofu vytvořit samostatný záznam pro každé postihnuté místo. 

Geokódování 

K vyhledání souřadnic se využily dvě geokódovací služby. Pomocí Python API od PositionStack [9] pod základní 
placenou licencí se prvotně geokódovaly všechny záznamy najednou. Katastrofy, které se nepodařilo vyhledat se 
uložily do nového souboru, který se geokódoval druhotně službou ArcGIS World Geocoding Service [10] pomocí 
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nástroje v ArcGIS Pro. Zbývající nevyhledané adresy bylo nutné vyhledat manuálně. Příčinou, proč geokódování 
selhalo byly většinou překlepy vzniklé při zadávání dat nebo chyby vzniklé transliterací nelatinkových písem. 

Podkladová mapa 

Mercatorovo konformní zobrazení se stalo standardem pro tvorbu webových mapových aplikací, avšak abychom 
mohli porovnávat jednotlivé plochy hexagonů mezi sebou, je nutné zobrazit tematickou mapu světa v zobrazení 
ekvivalentním. Pro účel této aplikace bylo zvoleno nepravé válcové ekvivalentní zobrazení Eckert IV, ve kterém 
byla vytvořena podkladová mapa, jež se následně v balíčku vektorových dlaždic publikovala na ArcGIS Online 
formou hostované služby. 

Generování hexagonální sítě v ModelBuilderu 

Pro automatizaci pracovních postupů v prostředí ArcGIS Pro byl zvolen nástroj ModelBuilder. První model vytváří 
hexagonální síť pevniny na základě parametrů, jako jsou plocha hexagonu a minimální hodnota procentuálního 
podílu pevniny uvnitř hexagonu, která eliminuje generování sítě i pro ty oblasti, kde se nachází ostrov o velmi 
malé rozloze uprostřed oceánu. Jednotlivé parametry vstupující do modelu vytvářející hexagonální síť ve čtyřech 
měřítkách jsou zobrazeny v Tab. 1. Lze si všimnout, že se zvětšujícím se měřítkem mapy se síť skládá z většího 
množství jednotek, avšak menší plocha hexagonu také snižuje nároky na minimální zastoupení pevniny uvnitř 
hexagonu.  

Tab. 1 Parametry pro generování hexagonálních sítí. 

Plocha hexagonu (km2) Počet hexagonů Minimální zastoupení pevniny (%) Měřítko mapy 
10 000 17 204 1 1 : 7 806 903 
50 000 3 347 15 1 : 15 613 806 

125 000 1 364 20 1 : 31 227 613 
250 000 676 25 1 : 62 455 225 

Tvorba tematických map v ModelBuilderu 

Pro automatické zpracování prostorových dat a jejich vizualizaci do tematických map byl vytvořen komplexní 
model zobrazený na Obr. 1. Pracovní postup byl rozdělen do několika skupin, ve kterých se postupně implementuje 
dalších pět vytvořených submodelů. 

První skupina se věnuje importu a dalšímu zpracování dat, především identifikaci a odstranění duplicitních 
záznamů uvnitř shodného hexagonu, které vznikly v důsledku úpravy dat do formátu vhodného pro geokódování. 
Druhá skupina je věnována vizualizaci dat, a to pomocí tří submodelů, které postupně vytvářejí výsledné tematické 
mapy. Do každého z nich vstupuje vrstva geokódovaných přírodních katastrof bez duplicit v rámci jednoho 
hexagonu a polygonová vrstva hexagonů s alespoň jedním záznamem katastrofy. 

 Pro tvorbu kvantitativního kartogramu zobrazujícího počet katastrof v oblasti se nejdříve vytvořila tabulka 
s počtem katastrof na hexagon, která se následně připojila k původní vrstvě hexagonů. Data mají exponenciální 
rozdělení, proto se se rozdělila do tříd metodou kvantilů, která každé třídě přiřazuje shodný počet jevů. 

Kvalitativní kartogram znázorňující nejčastější podskupinu katastrof v hexagonu pomocí svého vnitřního 
barevného obvodu se vytvořil algoritmem, který kromě již zmíněných vstupních vrstev zahrnuje také tabulku 
s počtem katastrof jednotlivých podskupin v každém hexagonu. Model následně pomocí nové tabulky zjistí 
nejvyšší hodnotu výskytu z náležitých podskupin v území, připojí je ke vstupní tabulce a pomocí SQL dotazu se 
omezí na záznamy, jejichž atributy počtu výskytů katastrof se shodují s hodnotou maximálního výskytu. 
Kartogram se následně vizualizuje dle podskupin pomocí standardizované barevné stupnice pro práci s EM-DAT. 

K tvorbě plošného jednoduchého kartodiagramu, který pomocí odstupňovaných symbolů s intervalovou 
stupnicí vizualizuje počet celkově zasažených lidí přírodními katastrofami, bylo pomocí modelu třeba vytvořit 
nové pole sčítající hodnoty počtu zemřelých a jinak poškozených osob. Následně se vygenerovala tabulka čítající 
sumy nově vytvořeného atributu nad jednotlivými hexagony a připojila se k vrstvě hexagonů. Vzhledem 
k exponenciálnímu rozdělení dat se soubor klasifikoval metodou kvantilů do tříd se stejnou četností. 

 Další skupina modelu identifikuje stát, který na území hexagonu zaujímá největší plochu. Hexagony byly 
hranicemi států rozděleny na příslušné části, vypočetla se jejich plocha a identifikovala se ta největší. Čtvrtá část 
modelu se věnuje úpravě dat do formátu, který v každém atributu uchovává informaci o počtu katastrof dle jejich 
dělení na několika úrovních. Jelikož jsou některé katastrofy klasifikovány pouze do úrovně vyšší kategorie, bylo 
nutné implementovat submodel, který tyto katastrofy v nižší kategorii identifikuje jako „Unknown“. Stejně tak 
bylo nutné rozlišit typy katastrof, jež mohou být na vyšší úrovni klasifikovány ve více podskupinách. V poslední 
části modelu jsou všechny tabulky připojeny k původní vrstvě hexagonů. 
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Vzhledem k povinnému časovému údaji výskytu katastrof se také nabízelo vytvořit temporální vrstvu 
s atributem datového typu date, díky kterému lze následně data vizualizovat na časové ose. 

 

Obr. 1 Model pro zpracování dat a tvorbu tematických map. 

Konfigurace webových map v ArcGIS Online 

V prostředí ArcGIS Online se nad podkladovou mapou v Eckertovo zobrazení vytvořily dvě webové mapy. První 
z nich obsahuje seskupené tematické mapy vygenerované pro čtyři měřítka. Vrstvám byla nastavena symbologie 
a extrémní hodnoty viditelnosti pro zavedení dynamického zoomu. Od měřítka, ve kterém lze od sebe vizuálně 
rozlišit dvě blízké katastrofy se vizualizace přenesla do bodové vrstvy katastrof klasifikovaných dle podskupiny. 
Ve druhé webové mapě byla nad podkladovou mapou zobrazena temporální vrstva katastrof. 

ArcGIS API for JavaScript 

Webová aplikace byla vytvořena pomocí standardních webových technologií, jako jsou HTML, CSS a JavaScript, 
přičemž funkcionalita byla zajištěna především pomocí ArcGIS API for JavaScript. Toto rozhraní 
pro programování aplikací obsahuje mnoho již vytvořených Esri widgetů, které lze na základě přehledné 
dokumentace na stránkách ArcGIS Developers [11] implementovat do zdrojového kódu pomocí AMD modulů. 
Vytvořily se dvě hlavní funkce, které do aplikace integrují vytvořené webové mapy. Vstupními parametry funkce 
generující vrstvy hexagonů jsou mapový objekt s daty a aktuální vrstva, která je v mapovém okně uživatelem 
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zobrazena. Ta je identifikována na základě srovnání aktivního měřítka mapy s extrémními hodnotami vykreslování 
dané vrstvy. Chod aplikace řídí ovladače událostí pro akce jako klik, dvojklik, pohyb myši atd. Pro generování 
grafů se v této části aplikovala javascriptová knihovna Chart.js. Druhá funkce obsahuje na vstupu pouze mapový 
objekt a pomocí ovladačů událostí filtruje data na základě časové osy či widgetu. 

3 VÝSLEDKY 

Geokódování 

Výsledky dvoufázového geokódování jsou zobrazeny v Tab. 1. Názvy sloupců překládají anglická slova Matched, 
Tied a Unmatched. Toto dělení vychází z principu geokódování, který je založen na vyhodnocování míry shody 
segmentů vyhledávané adresy s referenční vrstvou. Adrese, které byl nalezen kandidát s jednoznačně největší 
mírou shody, byly souřadnice přiřazeny automaticky. Pokud existovalo více kandidátů se stejnou mírou shody, 
bylo nutné rozhodnout, která z těchto adres je ta správná. Pokud ani jeden z kandidátů nedosáhl minimální 
procentuální hranice shody, nebyla mu přiřazena žádná poloha. 

V Tab. 1 lze vidět, že pomocí Python API od PositionStack bylo vyhledáno téměř 93 % všech katastrof. 
Druhotné geokódování zbylých 7 % adres se následně provedlo pomocí služby ArcGIS World Geocoding Service, 
ve které se podařilo vyhledat 32 % adres, které při prvním pokusu vyhledány nebyly. Celkově se tak podařilo 
přiřadit souřadnice 95 % všech katastrof. Zbylé záznamy byly vyhledány manuálně. 

Tab. 2 Výsledky vyhledávání adres pomocí různých geokódovacích služeb. 

 přiřazeno % nerozhodnuto % nepřiřazeno % 
PositionStack 58316 92,82 - - 4511 7,18 

ArcGIS World Geocoding Service 1445 32,03 1675 37,13 1391 30,84 
Celkem 59759 95,12 1675 2,67 1391 2,21 

Webová aplikace 

Náhled na výslednou aplikaci a její funkcionalitu prezentuje Obr. 2. Aplikace uživatele při načtení stránky přivítá 
uvítací obrazovkou s informacemi o diplomové práci a pokyny pro ovládání aplikace. Po zavření tohoto okna se 
zobrazí mapa hexagonů v nejmenším měřítku. V aplikaci se lze volně pohybovat, při přiblížení se hexagony 
překreslí do podrobnější vrstvy. Po přejetí ukazatele myši nad hexagonem se v pravém horním rohu zobrazí 
informační panel s názvem příslušného státu, základním členěním katastrof a důležitými statistikami. Kliknutím 
na vybraný hexagon se zobrazí modální okno s grafem a podrobnějšími informacemi o dané oblasti. Po dvojkliku 
na hexagon v mapě se mapové okno přiblíží na rozsah hexagonu. Většinou to znamená, že se obraz přiblíží až 
do takového měřítka, ve kterém lze katastrofy prohlížet samostatně. Více informací o jednotlivých událostech 
v podobě pop-up okna lze klasicky získat po kliknutí na bodový znak v mapě. 

Na druhé záložce lze katastrofy filtrovat na časové ose, nebo lze pomocí okna na pravé straně stránky vyhledat 
katastrofy na základě podrobnějších charakteristik. 

4 DISKUZE 

V rámci práce se využily moderní nástroje pro automatizaci postupů v prostředí ArcGIS Pro. Jupyter Notebook se 
ukázal být výborné prostředí nejen pro psaní kódu, ale také pro přehlednou dokumentaci. Podařilo se 
implementovat systém dvojího geokódování, jehož výsledky zobrazené v Tab. 1 předčily očekávání. 
V ModelBuilderu se následně zavedla automatizovaná tvorba jednotlivých výstupních map. Do postupu se 
implementovaly také algoritmy pro identifikaci státu s největší rozlohou v hexagonu či generování hexagonální 
sítě na základě podmínky na minimální procentuální zastoupení pevniny v území, jež hexagon definuje svými 
hranicemi. Z hlediska vizualizace se podařilo zkombinovat plošný jednoduchý kartodiagram, kvantitativní 
kartogram a kvalitativní kartogram do jediné syntetické mapy bez narušení jejich vzájemné čitelnosti. Pomocí 
technologií HTML, CSS a JavaScript se vytvořila webová aplikace, ve které se implementovalo např. uzpůsobené 
zvýraznění aktivního hexagonu pod ukazatelem myši či modální okno, které v moderní a přehledné formě 
nahrazuje klasické pop-up okno pro agregované informace v rámci hexagonu. 

Do aplikace se naopak prozatím nepodařilo zavést data humanitární pomoci, a to primárně ze dvou důvodů. 
Prvním důvodem je fakt, že přírodní katastrofy nenastávají příliš často, a tudíž v době tvorby aplikace neexistovalo 
mnoho možností humanitární pomoci při přírodních katastrofách. Humanitárně založené organizace také častěji 
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pomáhají spíše v oblastech ozbrojených konfliktů, dlouhodobého nedostatku základních lidských potřeb či 
nedostatečného zdravotnického zázemí. Druhý důvod pramení ze způsobu zpracování dat, neboť data nejsou 
v současné době pravidelně aktualizována. 

 

Obr. 2 Náhled na výslednou webovou aplikaci. 

5 ZÁVĚR 

Výsledná webová aplikace splňuje primární účel interaktivní aplikace na prohlížení světových přírodních katastrof 
s důsledkem na lidský život ze zdravotního i ekonomického hlediska. Z popsaných důvodů se však nepodařila 
implementovat funkcionalita, se kterou by uživatel mohl zobrazit oblasti, ve kterých probíhá nějaká forma 
humanitární pomoci, a zjistit, jakým způsobem může v zasaženém místě pomoci. 

Popsaný experiment představoval první část dlouhodobějšího projektu. V této části se vytvořil celkový 
koncept, design, algoritmy pro zpracování a vizualizaci dat a vznikla první verze webové mapové aplikace. 
V současné době probíhá druhá fáze, která se věnuje optimalizaci webové aplikace, a to z hlediska rychlejšího 
přenosu a vykreslování dat. Ačkoliv webové mapy neobsahují obrovské množství dat, které by zásadně 
zpomalovaly činnost aplikace, je zde prostor pro odstranění přebytečných dat, a to jak z hlediska množství atributů 
v datové vrstvě, tak duplikování vrstev v jednotlivých měřítkách. Poslední fáze by se měla věnovat implementaci 
automatického stahování dat, jejich vizualizaci a pravidelné aktualizaci na webové stránce. 

Webová stránka je přístupná na adrese: https://rozvoj.fsv.cvut.cz/natural_disasters/. 

Použité zdroje 
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VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉHO GNSS PŘIJÍMAČE 
(U-BLOX ZED-F9P) PRO VÝUKOVÉ ÚČELY 

USE OF A LOW-COST GNSS RECEIVER (U-BLOX ZED-F9P) FOR 
TEACHING PURPOSES 

Zuzana Vaňková*,1 

* zuzana.vankova@fsv.cvut.cz 
 1ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

Abstrakt 
Na naší katedře byl sestaven nízkonákladový GNSS přijímač z modulu u-blox ZED-F9P. Aby mohl nahradit 
zastaralé přijímače ve výuce, bylo třeba jej otestovat. Sledovaná výuková úloha využívá GNSS přijímač pro 
měření výšek rychlou statickou metodou. 

Zařízení bylo testováno v terénu při praktické výuce úlohy. Dále bylo provedeno testování v ideálních 
podmínkách. Pro porovnání bylo měřeno také komerčním GNSS přijímačem Topcon HiPer+. 

Pro terénní měření bylo zjištěno, že aritmetický průměr velikostí rozdílů výšek měřených přijímačem u-blox 
a komerčním přístrojem činí necelé 4 cm (s maximální hodnotou 8 cm) pro vzdálenost do 6 km od referenční 
stanice. Pro vzdálenější měření byl zaregistrován trend růstu velikostí rozdílů. Měření v ideálních podmínkách 
bylo srovnatelně přesné z obou přijímačů. 

Klíčová slova 
U-blox, rychlá statická metoda, nízkonákladový GNSS přijímač 

Abstract 
A low-cost GNSS receiver was built from the u-blox ZED-F9P module in our department. It had to be tested 
before replacing obsolete receivers in the practical training. The observed teaching task uses a GNSS receiver for 
measuring heights by a rapid static method. 

The device was tested in the field during a practical teaching task and in an ideal conditions. Measurements 
were also taken with a commercial GNSS receiver, the Topcon HiPer+. 

For the field measurements, it was found that the arithmetic mean of the magnitudes of the differences in 
heights measured by the u-blox receiver and the commercial device was less than 4 cm (maximum value 8 cm) 
for distances up to 6 km from the base station. Measurements under ideal conditions were comparably accurate 
from both receivers. 

Keywords 
U-blox, rapid static method, low-cost GNSS reciever 

1 ÚVOD 

Technologie GNSS se neustále vyvíjí a to jak v uživatelském, tak v kosmickém segmentu. Sestavování vlastních 
nízkonákladových GNSS přijímačů na naší katedře je reakcí na tento fakt. Na základě fungujících GNSS desek 
je sestavování přijímačů řešeno například v rámci závěrečných prací studentů. To představuje možnost udržet 
přístroje pro výuku dostatečně moderní a funkční [1]. 

Využití nízkonákladových GNSS přijímačů ve výuce na katedře začalo být aktuální, protože jich bylo 
sestaveno dostatečné množství. Konkrétně byly sestaveny přijímače z modulu u-blox ZED-F9P. Procesu 
sestavení funkčního GNSS přijímače se blíže věnuje například Zahradník a kol. v článku [1], Hodík v diplomové 
práci [2] nebo Zahradník v článku [3]. Tyto zdroje se obecně věnují i posouzení přesnosti přijímačů sestavených 
z modulu u-blox ZED-F9P, ale bylo potřeba se hlouběji zaměřit na vhodnost jejich využití v některých 
konkrétních úlohách a také realizovat testování v terénu, kde nebudou ideální podmínky pro měření. Článkem je 
zkoumáno zapojení sestavených přijímačů do výuky úlohy teoretické geodézie, a to konkrétně do určení výškové 
anomálie na bodech profilu pomocí GNSS – nivelace. 
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Při dané úloze je GNSS přijímač využit k měření elipsoidické výšky rychlou statickou metodou. Dosud 
používané přijímače pro toto měření podporují příjem signálů pouze ze systémů GPS a GLONASS. Výuka je 
realizována v terénu, který je kopcovitý a zarostlý stromy. Proto je častý problém s viditelností satelitů a tedy 
následně s nalezením fixního řešení při post-processingu. Ověřovaným předpokladem je, že nalezení fixního 
řešení u sestaveného modernějšího zařízení bude snazší a může zjednodušit a zlepšit realizaci úlohy. A to 
z důvodu podpory příjmu signálů z více GNSS systémů. Také je ověřováno, zda sestavené nízkonákladové 
přijímače dosahují při měření rychlou statickou metodou výsledků srovnatelných s dosud používanými přijímači 
(Topcon HiPer+). A to jak při testování v ideálních podmínkách na střeše fakulty, tak při praktickém měření 
v terénu. 

Vzhledem ke zvyšující se dostupnosti potřebných komponent pro sestavení nízkonákladového GNSS 
přijímače, zejména dvoufrekvenčních modulů, vyvstává otázka jejich využití v geodézii obecně, ne jen pro 
potřeby výuky. Primární určení dostupných součástí je pro jiné oblasti. Například výrobce modulu u-blox ZED-
F9P uvádí možnost využití pro přesnou navigaci a automatizaci pohyblivých strojů v průmyslu [4]. Aktuálnosti 
tématu nahrává i fakt, že pořizovací náklady tvoří zlomek ceny profesionálních geodetických přijímačů. To je 
výhodné v situacích, kdy hrozí poškození či odcizení přijímače (například pro potřeby dlouhodobého 
geodetického sledování, kdy je nutné přijímač ponechat na místě). Testování přesnosti přijímače sestaveného na 
základě modulu u-blox ZED-F9P ve srovnání s komerčním přijímačem pro účely geodetického sledování se 
věnuje například Hamza a kol. v [5]. Dále se tématu nízkonákladových přijímačů (včetně těch sestavených 
z modulu u-blox ZED-F9P) i jejich testování, se věnují například také zdroje [1], [2], [3] a [6]. Výsledky z těchto 
zdrojů jsou většinou příznivé pro realizaci dalšího měření a potvrzují centimetrovou přesnost uvedenou 
výrobcem. 

2 TESTOVANÝ LOW-COST GNSS PŘIJÍMAČ 

Testován byl přijímač sestavený z GNSS modulu od společnosti Sparkfun s čipem u-blox ZED-F9P a anténou 
ADFGP.50A (více k anténě viz [7]). Modul podporuje příjem signálů systémů GPS, GLONASS, Galileo 
a BeiDou a výrobce uvádí centimetrovou přesnost [4], která je potvrzena například dle zdroje [1], [3] a [5]. 
Záznam měření je realizován prostřednictvím mobilní aplikace GNSS Kontrolér (více o aplikaci viz [2]). 
Na Obr. 1 je znázorněno popsané schéma modulu. 

 
Obr. 1 Schéma modulu ublox F9P [3]. 



740

JUNIORSTAV 2023 6. Geodesy, Cartography and Geographic Information Science   
 

 
 

3 TESTOVÁNÍ PŘIJÍMAČE 

Testování v terénu 

Přijímač byl testován v terénu v rámci výukové úlohy, v níž má být určen průběh kvazigeoidu na profilu 
vedeném podél nivelačního pořadu II. řádu. Následně má být pomocí výsledků otestován model kvazigeoidu 
CR-2005 v dané lokalitě. Úloha je řešena tak, že jsou zvoleny vhodné dočasně stabilizované body v blízkosti 
bodů nivelačního pořadu. Poté jsou zvolené body výškově zaměřeny technickou nivelací v systému Bpv 
(výškový systém baltský po vyrovnání, normální výšky vztažené ke kvazigeoidu) a pomocí GNSS přijímačů 
jsou rychlou statickou metodou určeny souřadnice v systému ETRS89 (výšky vztažené k elipsoidu GRS80). 
Rozdílem výšky z GNSS měření a výšky nivelované je pak získána hodnota výškové anomálie, která popisuje 
průběh kvazigeoidu. Takto získaný výsledek je následně porovnán s hodnotami interpolovanými z modelu  
CR-2005 pro zvolené body. Kompletní zadání úlohy je dostupné na webových stránkách předmětu VTTG [8] 
jako úloha “GEO”. 

Pro GNSS měření byla použita rychlá statická metoda, tedy postprocesní metoda principielně vycházející 
z metody statické. Měření spočívá v souběžné observaci dvěma dvoufrekvenčními GNSS přijímači s P kódem, 
přičemž jeden je umístěn na bodě o známých geocentrických souřadnicích. Rychlá statická metoda se od statické 
liší především v kratší době observace, kratší přípustné délce základny a v nižší dosažitelné přesnosti. Doba 
observace při rychlé statické metodě je v řádech desítek minut a volí se v závislosti na mnoha faktorech. 
Například na konfiguraci a počtu viditelných družic během měření (5-6 družic s elevací vyšší než 15° [6]), 
překážek v okolí měřených bodů, nebo na vzdálenosti přijímačů. Maximální délka základy je 15 km.  Touto 
metodou je možné dosáhnout přesnosti 5 mm až 10 mm + 1 ppm [5],[6]. 

V rámci realizace úlohy (v lokalitě Starého Města pod Sněžníkem) byla důležitá zejména volba bodů profilu 
s ohledem na podmínky pro GNSS měření a volená doba observace. Body byly voleny tak, aby nebyl výhled 
zastíněn stromy, budovami či nadzemním vedením a aby byly vzdáleny 1 až 2 přestavy technické nivelace od 
bodu nivelačního pořadu. Doba observace byla nastavena podle vzdálenosti od referenční stanice na 
25 až 40 minut, přičemž vzdálenost nepřesáhla 10 km od referenční stanice. 

Dočasná stabilizace bodů byla realizována kolíkem a GNSS měření bylo na každém bodě provedeno dvakrát. 
Jedno měření řešila polovina studentů s dosud používanými GNSS přijímači (Topcon HiPer+), které podporují 
příjem signálů pouze ze systémů GPS a GLONASS. Druhá polovina studentů měřila se sestavenými zařízeními 
z modulu u-blox. 

Testování v ideálních podmínkách 

Dále byla provedena sada 30 minutových observací na střeše naší fakulty. Vzhledem k tomu, že jde o 9 patrovou 
budovu, nebrání okolní budovy, terén ani zeleň ve viditelnosti družic. Měřeno bylo na betonových pilířích 
s nucenou centrací a známými souřadnicemi. Použit byl jak sestavený GNSS přijímač, tak již zmíněný 
Topcon HiPer+. 

4 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ 

Data z terénního měření úlohy byla zpracována studenty v rámci výuky v softwaru RTKLIB a Leica Geo Office, 
následně byly jejich výsledky ověřeny a převzaty pro potřeby této práce.  

Testovací měření na betonových pilířích bylo zpracováno obdobně. Data získaná z přijímačů Topcon byla 
převedena z TPS na formát RINEX pomocí programu TPS2RIN. Data ve formátu UBX z přijímačů u-blox byla 
na RINEX převedena pomocí funkce CONVBIN open source softwaru RTKLIB (dokumentace viz [9]). 
Výsledky z měření byly zpracovány v pomocí funkce RTKPOST softwaru RTKLIB. 

Pro terénní měření bylo původně plánováno využití observačních dat referenční stanice STAM ve 
Starém Městě pod Sněžníkem (permanentní GNSS stanice Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR). Ta ale 
měla v termínu výuky výpadek, proto byla využita data z virtuální referenční stanice vygenerované 
z permanentní sítě CZEPOS pro polohu Starého Města. Nejprve byly určeny souřadnice virtuální stanice 
s využitím dat referenční stanice CSUM (Šumperk) sítě CZEPOS o známých souřadnicích. Následně byly 
pomocí virtuální stanice a jejích určených souřadnic vypočteny vektory na jednotlivé body profilu a tím získány 
jejich souřadnice. 

Měření z pilířů na střeše fakulty bylo zpracováno pomocí observačních dat ze stanice CPRG sítě CZEPOS, 
která se nachází ve vzdálenosti 5,5 km od pilířů. 
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3 TESTOVÁNÍ PŘIJÍMAČE 

Testování v terénu 
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Například na konfiguraci a počtu viditelných družic během měření (5-6 družic s elevací vyšší než 15° [6]), 
překážek v okolí měřených bodů, nebo na vzdálenosti přijímačů. Maximální délka základy je 15 km.  Touto 
metodou je možné dosáhnout přesnosti 5 mm až 10 mm + 1 ppm [5],[6]. 

V rámci realizace úlohy (v lokalitě Starého Města pod Sněžníkem) byla důležitá zejména volba bodů profilu 
s ohledem na podmínky pro GNSS měření a volená doba observace. Body byly voleny tak, aby nebyl výhled 
zastíněn stromy, budovami či nadzemním vedením a aby byly vzdáleny 1 až 2 přestavy technické nivelace od 
bodu nivelačního pořadu. Doba observace byla nastavena podle vzdálenosti od referenční stanice na 
25 až 40 minut, přičemž vzdálenost nepřesáhla 10 km od referenční stanice. 

Dočasná stabilizace bodů byla realizována kolíkem a GNSS měření bylo na každém bodě provedeno dvakrát. 
Jedno měření řešila polovina studentů s dosud používanými GNSS přijímači (Topcon HiPer+), které podporují 
příjem signálů pouze ze systémů GPS a GLONASS. Druhá polovina studentů měřila se sestavenými zařízeními 
z modulu u-blox. 

Testování v ideálních podmínkách 

Dále byla provedena sada 30 minutových observací na střeše naší fakulty. Vzhledem k tomu, že jde o 9 patrovou 
budovu, nebrání okolní budovy, terén ani zeleň ve viditelnosti družic. Měřeno bylo na betonových pilířích 
s nucenou centrací a známými souřadnicemi. Použit byl jak sestavený GNSS přijímač, tak již zmíněný 
Topcon HiPer+. 

4 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ 

Data z terénního měření úlohy byla zpracována studenty v rámci výuky v softwaru RTKLIB a Leica Geo Office, 
následně byly jejich výsledky ověřeny a převzaty pro potřeby této práce.  

Testovací měření na betonových pilířích bylo zpracováno obdobně. Data získaná z přijímačů Topcon byla 
převedena z TPS na formát RINEX pomocí programu TPS2RIN. Data ve formátu UBX z přijímačů u-blox byla 
na RINEX převedena pomocí funkce CONVBIN open source softwaru RTKLIB (dokumentace viz [9]). 
Výsledky z měření byly zpracovány v pomocí funkce RTKPOST softwaru RTKLIB. 

Pro terénní měření bylo původně plánováno využití observačních dat referenční stanice STAM ve 
Starém Městě pod Sněžníkem (permanentní GNSS stanice Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR). Ta ale 
měla v termínu výuky výpadek, proto byla využita data z virtuální referenční stanice vygenerované 
z permanentní sítě CZEPOS pro polohu Starého Města. Nejprve byly určeny souřadnice virtuální stanice 
s využitím dat referenční stanice CSUM (Šumperk) sítě CZEPOS o známých souřadnicích. Následně byly 
pomocí virtuální stanice a jejích určených souřadnic vypočteny vektory na jednotlivé body profilu a tím získány 
jejich souřadnice. 

Měření z pilířů na střeše fakulty bylo zpracováno pomocí observačních dat ze stanice CPRG sítě CZEPOS, 
která se nachází ve vzdálenosti 5,5 km od pilířů. 

   
 

 
 

Uvedeným postupem byly získány geodetické souřadnice (B, L) ve stupních v systému ETRS89 
a elipsoidické výšky (H) vztažené k el. GRS80. Pro dvojí měření bodu byly vypočteny rozdíly geodetické šířky 
a délky. Tyto úhlové hodnoty byly ze stupňů převedeny na radiány a následně vynásobeny délkou průvodiče 
bodu, čímž byla získána přibližná, ale pro dané potřeby dostatečně přesná, vzdálenost v severo-jižním 
a východo-západním směru. Výšky bodu byly porovnány rozdílem. Pro porovnání souřadnic pilíře s měřením 
byl postup stejný, byly takto srovnány výsledky z jednotlivých observací se souřadnicemi pilíře. 

5 VÝSLEDKY 

V následující kapitole jsou řešeny souřadnicové rozdíly. ∆B (resp. ∆L) představuje rozdíl geodetické šířky (resp. 
délky) systému ETRS89 převedený na cm (postup popsán v předchozí kapitole). ∆H pak představuje rozdíl 
výšky vztažené k elipsoidu GRS80 opět v cm. 

Výsledky testování v terénu 

Relativní rozdíly ve výsledných souřadnicích jednotlivých bodů měřených pomocí přijímače Topcon HiPer+ 
 a u-blox jsou v centimetrech uvedeny v Tab. 1. Tedy každý řádek je věnován jednomu bodu a představuje 
souřadnice z přijímače u-blox odečtené od souřadnic z přijímače Topcon. V tabulce je také uvedena vzdálenost 
v kilometrech od referenční stanice. Dále pak obsahuje informaci o nalezení fixního řešení při postprocesním 
zpracování (poslední dva sloupce, z nichž každý je věnován jednomu přijímači). Vykřičníky před hodnotou 
vzdálenosti označují řádek, kde není nalezeno fixní řešení minimálně u jednoho přijímače vůbec. 

Tab. 1 Souřadnicové rozdíly z dvojího měření Topcon - u-blox. 

Číslo  
Bodu 

Vzdálenost bodu od  
virtuální stanice  

(km) 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

Fixní řešení 
Topcon 

Fixní 
řešení 
U-blox 

1 0,1 0,2 -1,9 0,4 Ano Ano 
2 0,3 446,8 -721,8 892,8 Jen GPS Ano 
3 1,3 1,8 1,2 2,2 Jen GPS Ano 
4 1,8 1,4 -3,4 5,7 Jen GPS Ano 
5 2,3 0,0 -1,2 1,2 Ano Ano 
6 !!! 3,1 38,1 15,7 -67,1 Ne Ano 
7 !!! 3,4 151,3 -209,0 -88,4 Ne Ano 
8 3,7 2,9 1,2 0,1 Jen GPS Ano 
9 4,2 1,5 2,1 7,2 Jen GPS Ano 

10 4,8 1,4 -0,5 7,2 Ano Ano 
11 5,2 78,9 21,0 -8,2 Jen GPS Ano 
12 5,4 2,5 -6,1 -2,1 Ano Ano 
13 !!! 6,1 -17,5 245,7 -62,7 Ne Ne 
14 6,3 34,1 94,9 -15,3 Ano Ano 
15 6,6 3,6 -1,3 -27,8 Ano Ano 

 
Obr. 2 znázorňuje rozdíly výšek mezi oběma přijímači v závislosti na vzdálenosti od referenční stanice. 

Řádky zvýrazněné tučným písmem v Tab. 1 představují hodnoty, které nebyly vynesené do grafu z důvodu 
chybějícího fixního řešení nebo z důvodu extrémně odlehlých hodnot. Svislá osa grafu představuje rozdíly výšek 
a vodorovná osa představuje vzdálenosti od referenční stanice (hodnoty jsou převzaty z Tab.1). 
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Obr. 2 Grafické znázornění rozdílů výšek dvojího měření bodů. 

Výsledky měření v ideálních podmínkách 

Následující Tab. 2 a Tab. 3 obsahují informace o souřadnicových rozdílech mezi výsledky měření souřadnicemi 
pilíře (souřadnice pilíře odečtené od souřadnic z měření). Každý řádek představuje jednu 30 min observaci na 
daném pilíři, zleva tři sloupce pro Topcon a poté tři sloupce pro u-blox. Každá z tabulek je věnovaná jednomu 
pilíři (pilíře mají čísla 4001 a 4002). Pro naměřené souřadnice pilíře byl v rámci jednoho přijímače vypočten 
aritmetický průměr souřadnic a příslušná střední chyba k dané souřadnici, která byla následně přepočtena na 
centimetry. Výsledné střední chyby jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 2 Souřadnicové rozdíly mezi výsledky měření oběma přijímači a souřadnicemi pilíře 4001. 

Topcon - pilíř 4001 U-blox - pilíř 4001 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

-0,6 1,4 -4,7 -1,1 0,9 -1,9 
0,7 1,0 2,0 -0,3 1,2 -1,1 
0,3 1,1 0,3 0,0 1,9 -0,5 
-0,5 1,2 2,0 -0,9 1,1 -1,0 
-0,1 0,3 1,3 -1,2 0,9 -0,8 

Tab. 3 Souřadnicové rozdíly mezi výsledky měření oběma přijímači a souřadnicemi pilíře 4002. 

Topcon - pilíř 4002 U-blox - pilíř 4002 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

0,1 0,8 0,1 0,3 0,7 0,6 
-0,3 1,4 0,8 0,7 1,4 0,4 
0,3 1,6 1,3 0,3 1,6 -1,5 
0,3 1,4 2,4 0,6 0,9 -1,1 
0,3 1,6 2,5 1,6 0,3 -3,6 

Tab. 4 Střední chyby aritmetického průměru souřadnic z 6 určení polohy pro Topcon a u-blox na pilíři 4001 
a 4002. 

Pilíř, na kterém 
byl přijímač umístěn Topcon U-blox 

 mB 
(cm) 

mL 
 (cm) 

mH 
 (cm) 

mB 
 (cm) 

mL 
 (cm) 

mH 
 (cm) 

4001 0,20 0,20 1,10 0,19 0,23 0,20 
4002 0,10 0,13 0, 39 0,22 0,21 0,61 
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Obr. 2 Grafické znázornění rozdílů výšek dvojího měření bodů. 

Výsledky měření v ideálních podmínkách 

Následující Tab. 2 a Tab. 3 obsahují informace o souřadnicových rozdílech mezi výsledky měření souřadnicemi 
pilíře (souřadnice pilíře odečtené od souřadnic z měření). Každý řádek představuje jednu 30 min observaci na 
daném pilíři, zleva tři sloupce pro Topcon a poté tři sloupce pro u-blox. Každá z tabulek je věnovaná jednomu 
pilíři (pilíře mají čísla 4001 a 4002). Pro naměřené souřadnice pilíře byl v rámci jednoho přijímače vypočten 
aritmetický průměr souřadnic a příslušná střední chyba k dané souřadnici, která byla následně přepočtena na 
centimetry. Výsledné střední chyby jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 2 Souřadnicové rozdíly mezi výsledky měření oběma přijímači a souřadnicemi pilíře 4001. 

Topcon - pilíř 4001 U-blox - pilíř 4001 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

-0,6 1,4 -4,7 -1,1 0,9 -1,9 
0,7 1,0 2,0 -0,3 1,2 -1,1 
0,3 1,1 0,3 0,0 1,9 -0,5 
-0,5 1,2 2,0 -0,9 1,1 -1,0 
-0,1 0,3 1,3 -1,2 0,9 -0,8 

Tab. 3 Souřadnicové rozdíly mezi výsledky měření oběma přijímači a souřadnicemi pilíře 4002. 

Topcon - pilíř 4002 U-blox - pilíř 4002 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

∆B 
(cm) 

∆L 
(cm) 

∆H 
(cm) 

0,1 0,8 0,1 0,3 0,7 0,6 
-0,3 1,4 0,8 0,7 1,4 0,4 
0,3 1,6 1,3 0,3 1,6 -1,5 
0,3 1,4 2,4 0,6 0,9 -1,1 
0,3 1,6 2,5 1,6 0,3 -3,6 

Tab. 4 Střední chyby aritmetického průměru souřadnic z 6 určení polohy pro Topcon a u-blox na pilíři 4001 
a 4002. 

Pilíř, na kterém 
byl přijímač umístěn Topcon U-blox 

 mB 
(cm) 

mL 
 (cm) 

mH 
 (cm) 

mB 
 (cm) 

mL 
 (cm) 

mH 
 (cm) 

4001 0,20 0,20 1,10 0,19 0,23 0,20 
4002 0,10 0,13 0, 39 0,22 0,21 0,61 

 

   
 

 
 

Následující Obr. 3 zobrazuje grafy, které představují rozdíly ve výšce, uvedené v Tab. 2 a Tab. 3. Levý graf 
je pro Tab. 2 a tedy pro pilíř 4001, pravý pak pro Tab. 3 a tedy pro pilíř 4002. Vodorovná osa představuje 
nulovou hodnotu rozdílu (tedy výšku pilíře), svislá osa pak představuje výškové rozdíly. 

 

Obr. 3 Rozdíly výšek pilíře a přijímačů pro jednotlivá měření (vlevo pilíř 4001, vpravo 4002). 

Graf na Obr. 4 (resp. Obr. 5) znázorňují souřadnicové rozdíly z Tab. 2 (resp. z Tab. 3.) ve srovnání měření 
s pilířem 4001 (resp. 4002). Svislá osa představuje odchylku měřených souřadnic od pilíře v severo-jižním 
směru a vodorovná osa ve východo-západním směru. V grafu jsou uvedeny souřadnicové rozdíly pro oba 
přijímače. Pozici pilíře představuje bod o nulových souřadnicích v grafu. 

 

Obr. 4 Rozdíly polohy pilíře 4001 a přijímačů pro jednotlivá měření. 
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Obr. 5 Rozdíly polohy pilíře 4002 a přijímačů pro jednotlivá měření. 

6 DISKUZE 

Jak bylo očekáváno, testování modulu u-blox v ideálních podmínkách dosáhlo srovnatelných výsledků 
z hlediska přesnosti, které uvádí například Hodík v [2], nebo Zahradník v [3]. Novým výstupem je měření 
z terénních podmínek, které nebyly ideální. Na potřebu testování v nepříznivých podmínkách poukazuje 
Hamza v [5]. Výsledky terénního měření přijímačem sestaveným z modulu u-blox byly v rámci této práce 
posouzeny pouze relativně na základě srovnání s komerčním přijímačem. Velikosti souřadnicových rozdílů 
(zeměpisné šířky a délky) pro měření do 6 km od referenční stanice jsou většinou menší než 2 cm a velikost 
rozdílu ve výšce se pohybuje většinou do 7 cm (nejsou brány v potaz body, kde nebylo nalezeno fixní řešení 
a extrémně odlehlé hodnoty). Tyto výsledky shrnuje Tab. 1. Na bodě 2 (viz Tab. 1) byly shledány extrémní 
rozdíly v poloze i výšce bodu, proto nebylo toto měření bráno v potaz a byl označen za chybný. Zdroj chyby se 
nepodařilo dohledat, v úvahu připadá i možná záměna dočasné stabilizace v terénu. Dále na bodě 11 je patrná 
významnější odlehlost souřadnic. To mohlo být způsobeno špatnými podmínkami pro měření (pro Topcon bylo 
nalezeno fixní řešení jen pro měření v systému GPS). Výsledky na vzdálenějších bodech než 6 km od referenční 
stanice naznačují trend růstu rozdílů výšek. 

Pro měření přijímačem u-blox bylo nutné mít v terénu přijímač, powerbanku nebo jiný zdroj napájení 
a mobilní telefon s aplikací (ten studenti z pravidla využívali vlastní). Oproti tomu při měření s přijímačem 
Topcon bylo nutné mít kontrolér a přijímač. Protože se jedná o dražší přístroj, byl přenášen v bedně. Přijímač 
Topcon je větší a těžší než u-blox, celkově tedy přemisťování přístroje bylo jednodušší pro u-blox. 

Ovládání měření přijímače u-blox z telefonu je lepší především v rychlosti reakcí aplikace, která je 
jednoznačně vyšší, než rychlost reakcí kontroléru přijímače Topcon. Ovšem je nutné bluetooth spojení po celou 
dobu měření, protože data se ukládají přímo do telefonu. Několikrát se studentům stalo, že se s telefonem příliš 
vzdálili a měření se přerušilo, protože bylo ztraceno bluetooth spojení, což bylo zjištěno až při stahování dat. 
V případě přijímače Topcon jsou data ukládána přímo do přijímače a v případě výpadku spojení s kontrolérem 
měření dále pokračuje a je možné jej zastavit (i zahájit) pomocí ovládacích tlačítek přijímače. 

Dále je možné posoudit realizaci fixního řešení při postprocesním zpracování. Pro přijímač Topcon nebylo 
dosaženo fixního řešení ve třech případech z patnácti a dále v šesti případech nebylo nalezeno fixní řešení pro 
Glonass. Oproti tomu pro měření přijímačem u-blox, který podporuje příjem signálu celkem 4 systémů, nebylo 
nalezeno fixní řešení pouze v jednom případě, tedy byl potvrzen předpoklad o snazším nalezení fixního řešení. 
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7 ZÁVĚR 

Testování nízkonákladového GNSS přijímače sestaveného z modulu u-blox ZED-F9P v ideálních podmínkách 
při měření rychlou statickou metodou potvrdilo, že má přesnost srovnatelnou s komerčním přístrojem. Byla 
potvrzena jeho centimetrová přesnost. Testování v terénních nepříznivých podmínkách poskytovalo také 
srovnatelné výsledky s komerčním přijímačem, ovšem do omezené vzdálenosti od referenční stanice. Je potřeba 
podotknout, že se jednalo pouze o relativní srovnání dvou přijímačů mezi sebou. Bylo by vhodné do budoucna 
realizovat test v terénu vzhledem ke známým bodům, aby bylo dosaženo lépe interpretovatelných výsledků. 
Od 5 km se polohové a výškové rozdíly přijímače u-blox a komerčního přístroje zvyšovaly, ale měřeno bylo jen 
do 6,6 km od referenční stanice. Pozorovaný trend výraznějšího růstu rozdílů s většími vzdálenostmi 
od referenční stanice tedy nebyl dostatečně ověřen a bylo by dobré do budoucna provést testování až do 
maximální přípustné vzdálenosti pro rychlou statickou metodu. 
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Abstract  
Time-based photogrammetry, the technology of extracting information about an object from image data over 
time, can be used for several practical purposes, e.g., load tests. Two of the main conditions that must be fulfilled 
to execute these measurements successfully are having a stable camera and a high accuracy target measuring 
image operator. To perform these measurements in real-time an algorithm was developed in MATLAB which 
uses an edge-based ellipse operator. In this study the aforementioned operator was compared with two of the 
industry’s leading operators; Digital Image Correlation and Least-Squares Matching, while the stability of 
several different cameras was also tested, and the camera's self-heating properties were investigated as well. 

Keywords 
Photogrammetry, deformations, displacements, time-base photogrammetry 

1 INTRODUCTION 

Currently, the most used method for measuring load tests of bridges is precise levelling [1]. This method 
however takes a significant amount of time to perform and requires surveyors to be on the bridge while it's under 
load. To circumvent this, an algorithm is being developed, which facilitates the remote measurements of load 
tests using time-based photogrammetry. Time-based photogrammetry is the technology of extracting information 
about an object over time, therefore the results in this case are changes in position, location, or shape of a given 
object [2]. To successfully implement this technology the following requirements must be fulfilled [2]: 
1. Constant interior and exterior orientation parameters of the camera, 
2. image plane parallel to the plane of deformations, 
3. target measurement with high accuracy, 
4. correct image scale, 
5. high geometric resolution, 
6. lens distortion eliminated or compensated for.  
 
The above-mentioned method involves a camera that is set up on a pillar or heavy tripod and controlled via Wi-
Fi. After an image is captured, it is sent to a computer via Wi-Fi and a MATLAB algorithm reads the image. 
Using normalized 2D cross correlation the targets are found. A sub-pixel edge location function developed by 
Agustin Trujillo-Pino [3] detects the edges of the circular targets, then the fitellipse function by Richard Brown 
[4] fits an ellipse over the edge points using least-squares regression. These steps are performed repeatedly 
during the load test. Comparing the coordinates of the ellipse center with the measurements from the first image 
hence represents the deformations. The edge-ellipse approach was chosen because earlier research concluded by 
Luhmann et al [5] suggests, that ellipse measurement based on edge detection tends to be slightly more accurate 
than other methods if there is increased image noise present. In this study the edge-ellipse operator from the 
author's algorithm was compared to two of the leading operators in the industry; the Digital Image Correlation 
(DIC) operator and the Least-Square Matching (LSM) operator. Besides these comparisons, the camera's self-
heating effect was investigated and the stability of four different cameras was evaluated. The experiments were 
performed by placing the given camera and a target board on a joint panel where an image was captured every 
minute for several hours. This configuration was used for comparing the edge-ellipse operator with DIC and 
LSM and later for the comparison of four cameras. The most important part of a configuration like this is that 
neither the camera nor the target board is tempered with, therefore the stability of the camera is maximized. The 
theoretical changes in X and Y image coordinates should hence be nonexistent, however the empirical changes 
might deviate from zero. Another experiment was performed by capturing a thermal image of a camera's sensor 
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every minute, while the camera also took a picture every minute with the lens unmounted. This paper will focus 
on changes in Y coordinates, as these represent vertical deformations in a practical situation. 

2 METHODOLOGY 

In this section the methodology of three experiments is explained. The first experiment investigates the accuracy 
of edge-ellipse, DIC and LSM operators. Secondly the self-heating effect of the camera will be examined and 
finally the stability of four cameras will be compared. 

A Nikon D850 camera equipped with a 35 mm Nikkor lens was placed on a steel plate at a distance of 
1.7 meters from a target board where targets of four sizes were fixed. The size of the side of a pixel after 
projected onto the surface of the target board, the Ground Sampling Distance (GSD) equaled 0.21 mm. For this 
configuration the 10-, 5-, 2- and 1-milimeter targets had a diameter of 50-, 25-, 10- and 5-pixels. Every minute 
an image was taken for 240 minutes. The experiment was performed in a laboratory. The configuration is shown 
in Fig. 1. 

Fig. 1 Configuration of the experiment (left), camera's point of view (middle) and a close-up on the target board 
(right). 

The image coordinates of a target of each dimension were measured first in MATLAB using the author's edge-
ellipse operator, then in Photomodeler [6] using the LSM operator. The Digital Image Correlation Engine (DICe) 
[7] software was used to directly measure deformations. 

The next experiment was carried out by setting up the Nikon D850 camera on a tripod, while the lens was 
unmounted from it, so there was a direct visual sight on the sensor. The camera captured an image every minute 
for 220 minutes. A FLIR T620 [8] infrared camera was set up in front of the D850 and it captured an image of 
the sensor of the D850 every minute, as shown in Fig. 2. 

Fig. 2 Infrared image of the Nikon D850 camera's sensor. 

 
The last experiment was carried out in a way similar to the first, as the configuration was the same as shown 

in Fig. 1. Four cameras were placed one by one in front of the target board and were capturing images every 
minute for 180 minutes. Each camera was special in either construction or function: the Sony A7RIII was 
a mirrorless camera, and the Nikon D850 had the silent shooting function turned on, therefore the mirror was 
locked up, and only the shutter was moving for both cameras. The Nikon D7500 had the worst resolution, and 
the Leaf Aptus-II 12 camera was equipped with a sensor cooling mechanism. Each camera was equipped with 
a lens that made the resulting GSD comparable between cameras. The targets used for this experiment were  
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50-pixels in diameter and were measured using the edge-ellipse operator. The technical specifications of the 
cameras are shown in Tab. 1. 

 
 

Tab. 1 Technical specifications of the cameras used for the third experiment. 

 Sony Alpha A7R III Nikon D850 Nikon D7500 Leaf Aptus-II 12 

Type Mirrorless  DSLR DSLR Medium format 
Sensor full-frame CMOS full-frame CMOS FX full-frame CCD 

Resolution 42.4 Mpix 45.7 Mpix 20.9 Mpix 80.0 Mpix 
Pixel size  4.5 μm 4.3 μm 4.2 μm 5.2 μm 

Sensor size 35,6 x 23,8 mm 35.9 x 23.9 mm 23.5 x 15.6 mm 53.7 x 40.3 mm 
Lens 35 mm 35 mm 35 mm 45 mm 

Format Raw to TIFF TIFF JPG Raw to TIFF 
GSD 0.22 mm 0.21 mm 0.20 mm 0.20 mm 

3 RESULTS 

Comparison of image operators 

The first 120 measurements were cut from the statistical analysis of this experiment because of the sensors self-
heating effect, which will be explained in the next subsection. Because of content constraint the vertical changes, 
the changes in Y coordinates are shown only for the 25-pixel diameter target in Fig. 3. The statistical analysis of 
the empirical changes in Y coordinates measured on each target with each algorithm is summarized in Tab. 2. 

Fig. 3 Changes in Y image coordinates. 
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Tab. 2 Statistics for changes in Y coordinates. 

 Diameter (pix) DIC LSM Edge-Ellipse 

Mean (pix) 50 0,0058 0,0061 0,0044 
 25 0,0010 -0,0012 0,0030 
 10 0,0050 -0,0058 -0,0017 
 5 0,0111 NA 0,0034 

RMS (pix) 50 0,0071 0,0077 0,0065 
 25 0,0044 0,0054 0,0068 
 10 0,0062 0,0092 0,0084 
 5 0,0120 NA 0,0166 

Max (pix) 50 0,0150 0,0181 0,0167 
 25 0,0131 0,0118 0,0159 
 10 0,0129 0,0166 0,0187 
 5 0,0222 NA 0,0388 

Min (pix) 50 -0,0046 -0,0070 -0,0071 
 25 -0,0082 -0,0124 -0,0107 
 10 -0,0037 -0,0238 -0,0238 
 5 0,0000 NA -0,0344 

 

Effect of the self-heating of the camera's sensor 

The changes in Y coordinates, the temperature and their trendlines were displayed in a common graph as seen in 
Fig. 4 and correlated. This resulted in a correlation coefficient of 0.95. 

 

Fig. 4 Changes in Y image coordinates, temperature, and their trendlines. 
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Stability evaluation of four cameras 

The changes in Y coordinates for each camera are shown in Fig. 5. 

Fig. 5 Changes in Y image coordinates measured with each camera. 

 
Because of the self-heating effect present, the first 120 measurements were cut, and the measurements from the 
Leaf Aptus-II 12 were also cut, because the battery couldn't last long enough and had to be changed, then 
corrected for, and the variations in image coordinate changes were significantly larger than the changes 
measured using the other cameras. The graph in Fig. 6 displays the changes in Y coordinates for the remaining 
3 cameras after the first 120 measurements were cut. The statistics for the above-mentioned data are compiled in 
Tab. 3.  

Fig. 6 Changes in Y image coordinates measured with the D850, D750 and A7RIII after the first 120 
measurements were cut. 
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Tab. 3 Statistics for changes in Y coordinates for D850, D750 and A7RIII after the first 120 measurements were 
cut. 

Camera Mean (pix) RMS (pix) Max (pix) Min (pix) 

Nikon D850 0.004 0.006 0.013 -0.007 
Nikon 
D7500 0.013 0.019 0.056 -0.013 

Sony A7RIII -0.030 0.048 0.084 -0.108 

4 DISCUSSION 

The self-heating tests confirmed the significant impact of the temperature changes of the sensor on the Y 
coordinates. The slight problem with this experiment was that the reflectivity of the sensor wasn't verified, 
therefore if the experiment was repeated with the correct reflectivity set, the results could slightly differ. Other 
authors, e.g., Wong et al [9], Beyer [10], Handel [11], Yu [12] and Ma et al [13] have also extensively studied 
the self-heating phenomenon and concluded that this phenomenon should be compensated for, however their 
experiment measured the temperature of the body of the camera, not the sensor itself. It is therefore suggested 
to test the self-heating effect before an experiment and start an experiment earlier than intended and eliminate 
the initial measurements. 

As for the comparison of the three operators, the edge-ellipse algorithm had the lowest RMS value of 0.0065 
pixels for the 50-pixel diameter target. For the 25-pixel diameter target it was slightly worse at a value of 0.0068 
pixels. As the diameter got smaller, the RMS increased, and the sum of absolute minimum and maximum values 
has also increased. This value however is still only at 0.0266, and it is safe to declare that a measurement 
performed with this operator reaches an accuracy of well below 0.03 pixels, which for the configuration used 
during the experiment and a distance of 1.7 meters represents an accuracy of 6 μm. Extrapolated to a distance 
of 100 meters this accuracy would be 0.37 mm and the size of a 25 pixel diameter target would be 310 mm 
in dimeter, which is a target of reasonable size for stabilizing on e.g. a bridge. There could be tests performed 
with a target with significantly larger diameter, however the research of Luhmann et al concluded that as the 
target size increases the value of accuracy converges to 0.005 pixel [5]. The DIC operator performed slightly 
better when measuring the 25-, 10- and 5-pixel diameter targets. The LSM operator only performed better when 
measuring the 25-pixel diameter targets, however it was unable to measure the 5-pixel diameter targets. Fig. 3 
also suggests that the variations around zero are random. 

During the comparison of the four cameras, it was discovered the Leaf Aptus-II 12 isn’t suitable 
for deformation measurements where high accuracy is required, because the variations in the Y image 
coordinates are significant. It is also notable that among the three remaining cameras, the deviations induced 
by the self-heating effect are the highest in the Sony A7RIII, however it seems like it levels out at the two-hour 
mark. According to both the graph in Fig. 5, the RMS value, and maximum/minimum values in Tab. 3, the Sony 
A7RIII camera isn’t suitable for high-accuracy deformation measurements. This camera is equipped with 5-axis 
optical in-body image stabilization which compensates for vertical/horizontal shift and yaw/pitch/roll [14]. Even 
though this feature was disabled during the experiment, it might have been partly responsible for the significant 
changes in measured image coordinates, however this statement requires further testing. The Nikon D7500 
camera produced promising results, however it lacks the “silent shooting” function, which might have caused the 
more pronounced variations in image coordinates. Overall, this camera could be used as an alternative to the 
D850 in a situation where the accuracy requirements are lower. The RMS presented in Fig. 6 for the D850 is 
lower compared to Fig. 3, as in this experiment only 60 minutes were observed. The extreme stability can be 
attributed to the high-quality build of the camera's body, internal components, and silent shooting mode. 
According to the first experiment this stability is maintained for a long time. 

5 CONCLUSION 

The authors edge-ellipse operator has an accuracy comparable to the leading image operators in the industry and 
according to earlier research is also more resilient against noise, therefore is fit for use in the authors algorithm 
for real-time deformation measurements. The self-heating phenomenon of the sensor can be dealt with by 
eliminating the initial measurements and starting the measurement procedure two hours before the given 
experiment starts. Other approaches for correction, like using a compensation specimen or projective 
transformation will be investigated in the future. Out of the four cameras the Nikon D850 performed the best, the 
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cameras build and the silent shooting function in conjunction with the edge-ellipse algorithm ensured an 
accuracy better than 0.03 pixel. A future test will evaluate the use of this combination of camera, lens, and 
algorithm in an outdoor setting. Even though the computational speed of the edge-ellipse operator is comparable 
to DIC and LSM operators, there will be new possibilities investigated to help the operator perform calculations 
faster. 
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