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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá využitím elektronických měřících systému při sledování 

stavebních konstrukcí. První část práce byla zaměřena na zmapování dostupných 

měřících systémů pro sledování deformací a poměrných přetvoření, na jejich přesnost 

měření, výhody a nevýhody včetně příkladů monitoringu ze stavební praxe. V další části 

práce byly vybrány měřící systémy vhodné pro sledování poměrných přetvoření a 

průhybu zájmové konstrukce. Následně byly instalovány měřící systémy, poté byla 

provedena zatěžovací zkouška střešní konstrukce s online měřením pomocí instalovaného 

systému. Toto měření bylo ověřováno dvěma nezávislými měřeními. V poslední části 

práce byly porovnány naměřené hodnoty z jednotlivých nezávislých měření spolu 

s hodnotami vypočtenými z matematického modelu konstrukce. Z dosažených výsledků 

je patrné, že instalovaný monitorovací systém je schopen spolehlivě měřit deformace 

konstrukce a může tak včas upozornit správce objektu na případné nebezpečí. 

ABSTRACT 

This thesis deals with the use of the electronic measuring systems for monitoring 

structures. The first part of this work is focused on mapping the available measuring 

systems for monitoring deformations and strains, from the point of their measurement 

accuracy, the real advantages and disadvantages, including examples of monitoring of 

constructions. In the second part were selected measuring systems for monitoring strains 

and deflection interest structure. Subsequently, the measuring system with online 

recording into the tested roof structure was installed and the loading test was performed. 

Obtained data were compared with other two independent measurements. In the last part 

of the thesis, the measured values of each independent measurements were 

compared together, and with the values calculated from the mathematical model. The 

achieved results show that the installed monitoring system is capable to reliably measure 

deformation of the structure in real time and thus to warn the building 

administrator against the potential danger in advance. 

 

Klíčová slova: měřící systém, tenzometr, poměrné přetvoření, průhyb, hydrostatické 
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1 ÚVOD 

Obecně má dlouhodobé sledování konstrukce za cíl vytvořit časový model, který 

zachycuje vzájemné interakce mezi sledovanou konstrukcí a jejím okolím. Tento model 

by měl zachycovat všechny situace, které nastaly v průběhu výstavby objektu a jeho 

užívání. Sledujeme zejména působení vnějších vlivů (zatížení, teplota) a jejich účinků 

(posuny, pootočení, sednutí apod.) na konstrukci. Nejčastěji se sledují stavební objekty 

v poddolovaných územích, při ražbě nových tunelových tubusů a v dnešní době čím dál 

častěji mostní objekty. Dalším důvodem dlouhodobého sledování může být ověření 

statického a dynamického chování reálné konstrukce s predikcí uvažovanou při 

statických výpočtech a prokázání její spolehlivosti. 

Požadavek na monitoring stavebního objektu nebo jeho dílčí části však může 

vyplynout i během jeho užívání z jiných důvodů. Jedním z příkladů požadavku 

monitoringu stavební konstrukce může být její provoz v režimu řízení rizik při provozu 

konstrukce. K takovýmto situacím dochází u starších objektů, které byly navrženy a 

realizovány podle dnes již neplatných norem. Pokud tyto konstrukce posoudíme dle 

aktuálně platných norem, zjistíme, že daná konstrukce již nevyhovuje současným 

požadavkům na spolehlivost. V takovémto případě je nutno provézt opatření vedoucí 

k dosažení dané spolehlivosti. Jedním z konvenčních způsob je zesílení existující 

konstrukce, tak aby splňovala aktuální normativní požadavky, což s sebou ve většině 

případů přináší značné finanční náklady.  

Další možností je právě řízení rizik při provozu konstrukce. Tuto možnost 

připouští například norma ČSN 73 2604, která v režimu řízení rizik při provozu 

konstrukce, vyžaduje aktivní monitoring chování dané konstrukce. Norma tedy požaduje 

trvale sledovat působení vnějších vlivů (zatížení, teplota) a jejich účinků (deformace, 

poměrná přetvoření, kmitání, rozvoj trhlin apod.) na konstrukci, tak aby nedošlo 

k překročení míry spolehlivosti vyplívající z nového statického posouzení. Korektnost 

údajů z monitorovacího systému je vhodné ověřit zatěžovací zkouškou (statickou či 

dynamickou). 
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2 CÍLE PRÁCE 

Tato práce je rozdělena do několika stěžejních částí, které jsou na sebe členěny 

v návaznosti, tak aby bylo postupně dosaženo všech cílů práce. 

V první části práce bylo cílem zmapovat dostupné měřící systémy, kterými je možno 

sledovat zejména teplotu, poměrná přetvoření a deformace konstrukcí. Hodnotil se 

princip měření daného systému, jeho výhody, nevýhody a v neposlední řadě přesnost 

měření. Z dostupných měřících systému pak bylo potřeba vytipovat ty nejvhodnější pro 

sledování příhradové střešní konstrukce zájmového objektu. Dalším úkolem této dílčí 

části práce bylo nalézt příklady monitoringu stavebních konstrukcí a využitých metod 

měření ze stavební praxe. 

Cílem druhé části práce byla instalace veškerých čidel aktivního monitorovacího 

systému a jeho zprovoznění na zájmové střešní konstrukci. Nedílnou součástí této etapy 

disertační práce byla i aktivní spolupráce při realizaci statické zatěžovací zkoušky a 

ověření funkčnosti navrženého systému. 

Posledním z cílů této práce bylo vytvoření matematického modelu střešní příhradové 

konstrukce a simulace jednotlivých fází statické zatěžovací zkoušky provedené na reálné 

konstrukci. Následně pak porovnání predikovaných dat numerickou analýzou spolu 

s daty naměřenými během experimentálního měření.  Toto porovnání zahrnovalo jak data 

získaná z instalovaného měřícího systému, tak data ze sekundárních (ověřovacích) 

měření.  
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3 MĚŘICÍ SYSTÉMY 

Pro měření deformací a poměrných přetvoření konstrukcí existuje mnoho metod a 

různých snímačů, které se liší ve způsobu instalace, principu měření, přesnosti, závislosti 

na okolních podmínkách apod.  

Jedním z cílů této práce bylo nalézt vhodné měřící systémy pro dlouhodobé sledování 

zájmové konstrukce.  

3.1 Elektrické snímače 

Tento typ snímačů transformuje délkové nebo úhlové změny veličiny na změny 

elektrických veličin, a to zejména odporu, indukčnosti, napětí apod. 

 

 Odporové snímače 

Neboli potenciometry pracují na principu posunutí jezdce po odporové dráze. Pokud 

se jezdec pohybuje po kruhové ose, jedná se o rotační potenciometr. Pokud se jezdec 

pohybuje lineárně, jedná se o posuvný potenciometr. Snímače mění hodnotu odporu 

vzhledem k poloze jezdce. Podle materiálu dráhy rozlišujeme potenciometry kovové 

(drátkové a vrstvové) a nekovové (uhlíkové, CP, keramické). Nejvyšší rozlišení (až 0,01 

%) mají potenciometry vrstvové. [1, 2] 

3.2 Geodetické metody 

Mezi nejčastěji využívané geodetické metody pro sledování deformací patří 

následující: 

 

 Trigonometrické měření 

Trigonometrické měření se nejčastěji provádí pomocí elektrooptických dálkoměrů 

(totální stanice). Tato metoda je založena na řešení trojúhelníku, kdy převýšení počítáme 

z délky a zenitového úhlu. Tato metoda je vhodná pro určování poloh nepřístupných bodů 

nebo k určování převýšení na velké vzdálenosti, kdy se ale musí počítat s vlivem refrakce 

a zakřivení země. [3, 4] 
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Nejčastěji metoda trigonometrického měření poslouží k ověření celkových deformací 

konstrukce. Přesnost měření se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,01 mm.  

3.3 Hydrostatické metody 

Jedná se o hydrostatickou nivelaci, která pro určení převýšení mezi dvěma body 

využívá fyzikální vlastnosti kapaliny umístěné ve dvou od sebe vzdálených spojitých 

nádobách. V hydrostatické nivelaci platí Archimédův a Pascalův zákon. Nejpoužívanější 

variantou ve stavebnictví je hadicová vodováha, tzv. „šlaufka“. [5] 

Pro kapalinu v klidu u hydrostatické aparatury platí Bernoulliho rovnice rovnováhy: 

p1 + ρ1· g1· h1 = p2 + ρ2· g2· h2 

Kde:  p tlak v nádobách 

   hustoty kapalin v nádobách 

  h relativní výšky hladin v nádobách 

  g tíhové zrychlení 

 

Pokud p1 = p2, 1 = 2, bude výška hladin kapaliny v nádobách tvořit společnou 

rovinu. Pak je hledaný výškový rozdíl rozdílem relativních výšek hladin v nádobách. 

Výšku hladiny kapaliny lze měřit elektronicky nebo opticky pomocí mikrometru, 

přičemž dotyk hrotu s hladinou pozorujeme vizuálně, pomocí světelné signalizace nebo 

elektronickou registrací. Čtení se provádí s přesností 0,01 mm, při eliminaci 

systematických chyb můžeme dosáhnout přesnosti 0,05-0,1 mm. Měření se provádí 

dvakrát, přičemž se při druhém měření ve sledovaných bodech vymění nádoby. 

Maximální vzdálenost bodů by neměla překročit 30 m. [6, 7] 

Současnými přístroji lze dosáhnout přesnosti 0,003 až 0,01 mm. 

3.4 Tenzometrické snímače 

Tenzometrie je specifická metoda nepřímého měření poměrného přetvoření materiálu 

využívající platnosti Hookova zákona, který napětí definuje jako součin modulu pružnosti a 

poměrné deformace ve směru působení napětí (při jednoosé napjatosti).  
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 Odporové tenzometry 

Odporové tenzometry se vyrábějí v mnoha provedeních. Liší se jak typem, velikostí, 

tak počtem měřících mřížek. Při výběru vhodného tenzometru se pak přihlíží zejména k 

délce a tvaru měřící mřížky, druhu uložení měřící mřížky a druhu pájecích kontaktů.  

Volba délky měřící mřížky závisí na homogenitě pole napětí. Tenzometry se běžně 

vyrábí s délkou měřící základny od 0,6 mm po 150 mm. Pro měření homogenního pole 

napětí se běžně používají tenzometry s délkou měřící základny 3–6 mm.  

 

Kovové tenzometry – foliové  

Jedná se o dnes nejpoužívanější kovové tenzometry. Tento typ tenzometrů byl na trh 

uveden v roce 1952. Měřící mřížka je tvořena folií s tloušťkou od 5 do 20 μm, její tvar je 

zhotoven leptáním. Mřížka je přilepena k podložce tvořené například z fenolových filmů 

vyztužených sklenými vlákny nebo polyamidu. Nakonec je na měřící mřížku nanesena 

krycí vrstva tloušťky cca 30 μm. 

Díky technologii výroby lze vyrobit takřka libovolný tvar měřící mřížky, která je 

nejčastěji tvořena ze slitin Cu55Ni45 nebo Ni80Cr20. Klidový odpor těchto snímačů bývá 

nejčastěji 100, 120, 350, 700 a 1000 Ω. Tyto tenzometry lze oproti drátkovým zatěžovat 

větším napájecím napětím, a tím pádem lze zvýšit výstupní signál. Životnost snímačů je 

obvykle přes 10 miliónů cyklů. Nevýhody nastávají při výrobě snímačů malých rozměrů, 

kde se nepříznivě projevují některé charakteristiky jako je creep a hystereze. [8] 

3.5 Snímače pro měření teploty 

 Odporové kovové snímače 

Pracují na principu změny elektrického odporu kovu v závislosti na teplotě. K výrobě 

těchto snímačů se nejčastěji používá platina, která má vysokou čistotu materiálu (99,9 

%), chemickou netečnost, časovou stálost a vysokou teplotu tavení. Mezi další používané 

materiály patří nikl a měď. Vyrábí se buď jako vinutá čidla, kdy je odporový drátek 

spirálově otočený kolem podložky a zatavený například do keramiky nebo jako vrstvové 

čidlo, kdy je vrstva Pt, Ni nanesena na nosné destičce z korundové keramiky. K nanášení 

vrstvy rezistoru se používají různé metody, jako například napařování, sítotisk apod. [9] 
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4 AKTIVNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Aktivní monitorovací systém je schopný v reálném čase sledovat a vyhodnocovat 

působení vnějších vlivů a jejich účinků na konstrukci. Jedná se například o zatížení 

sněhem, větrem, teplotou apod.  

Požadavek na instalaci takového systému ve většině případů vyvstane u starších 

konstrukcí, které dnes již nesplňují požadavky evropských norem na spolehlivost. V 

takových případech se přistupuje k provozu konstrukce v tzv. režimu řízení rizik, který 

umožňuje norma. V tomto případě se jedná o ČSN 73 2604 – Ocelové konstrukce – 

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, která přesně definuje situace a podmínky, při 

kterých je možné konstrukci provozovat i bez provedení nákladných konstrukčních 

opatření, přesto že nevyhovuje dle statického výpočtu provedeného v souladu s ČSN EN 

1990 (73 0002) - Zásady navrhování konstrukcí.  

Nejčastěji se monitoruje zatížení, a to buď přímo (hmotnost sněhu, rychlost větru 

apod.) nebo nepřímo (průhyb, přetvoření jednotlivých prvků, šířka trhlin apod.) tedy 

odezvu konstrukce na působící zatížení. Ideální je však měřit jak zatížení, tak i odezvu 

konstrukce. Vždy je zapotřebí navrhnout a instalovat monitorovací systém upravený 

individuálně dle potřeb dané konstrukce. Dále je potřeba mít k dispozici odpovídající 

verifikovaný matematický model konstrukce, se kterým jsou porovnávány naměřené 

hodnoty. [10-12] 

4.1 Zájmová konstrukce 

Jako vhodná konstrukce pro instalaci aktivního monitorovacího systému byla vybrána 

prostorová příhradová střešní deska v podobě zastřešení bývalého pavilonu „D“ v areálu 

BVV. Tato stavba byla navržena a realizována v 70. letech minulého století.  

Jedná se o lehkou ocelovou velko-rozponovou konstrukci s plošnou hmotností nižší 

než 100 kg/m2. U těchto konstrukcí byly již při návrhu maximálně optimalizovány z 

hlediska ekonomického využití použitého materiálu. Z tohoto důvodu vznikaly různé, v 

některých případech velmi složité prostorové konstrukční celky. Statické návrhy 

konstrukcí byly často prováděny na hranici využitelnosti průřezů pro zatížení definované 

v normách platných v době návrhu konstrukce. [10] 
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Provedené statické analýzy prokázaly, že konstrukce nevyhovuje na zvýšené nároky 

zmiňované normy [15] na množství sněhu, které musí být schopna unést. Z tohoto důvodu 

vyplynula nutnost nalézt vhodná opatření pro splnění míry spolehlivosti. První možností 

bylo zesílení střešní konstrukce konvenčním způsobem, což by bylo finančně velmi 

nákladné. Proto bylo rozhodnuto o využití systému aktivního monitoringu rizik při 

provozu konstrukce. [11] 

 

 

 Pohled v rovině střešní konstrukce pavilonu „D“ 

 

Jedná se o desku s půdorysným rozměrem 108 x 46,5 m, která je podporována 8 

vnitřními sloupy s osovou vzdáleností 30 m v obou směrech. V příčném směru deska 

přesahuje osu nosných sloupů o 8,25 m a ve směru podélném pak 8,25 m a 9,75 m. 

Samotná příhradová střešní deska je pak seskládána z jehlanů (čtyřstěnů), které byly 

předem svařeny z ocelových trubek různých dimenzí. 

4.2 Návrh aktivního monitorovacího systému 

V principu se jedná o soubor měřících čidel umístěných v kritických místech střešní 

konstrukce napojených na měřící ústřednu se speciálním softwarem. Měřené hodnoty 

jsou v reálném čase kontinuálně porovnávány s limitními hodnotami odpovídajících 

veličin stanovených na verifikovaném matematickém modelu střešní konstrukce. Tím je 

dosaženo sledování aktuálního stavu konstrukce střechy. Pokud dojde k překročení 

předem definované tíhy sněhu, kterou je konstrukce schopná bezpečně přenést, systém 

sám situaci vyhodnotí a informuje příslušného správce objektu. Ten je povinen odstranit 
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nebezpečné množství sněhu ze střechy. Aby při odklízení sněhu nedošlo k lokálnímu 

přetížení střešní konstrukce, je vypracován detailní postup odklízení sněhu. [12] 

4.3 Sledované charakteristiky a rozmístění čidel 

Při stanovování počtu a polohy měřících bodů se vycházelo ze statických posudků 

(kritická místa) a zároveň se přihlíželo potřebám stavby jako takové (rozvody VZT, 

elektro atd.) a i k finanční náročnosti celého systému.  

Srdcem celého monitorovacího systému jsou dvě ústředny EMS DV 803, které měří 

a zaznamenávají data z instalovaných čidel. Tato data jsou dále posílána do centrálního 

PC, ve kterém jsou pomocí specializovaného softwaru vyhodnocována. V případě 

překročení již zmiňované úrovně zatížení střešní konstrukce sněhem je informován 

správce objektu. 

Navržený aktivní monitorovací systém sleduje celkem 3 základní charakteristiky, 

které dávají informace o aktuálním stavu (spolehlivosti) střešní konstrukce vzhledem 

k účinkům zatížení, které na ni působí.  

Jedná se o: 

 Poměrná přetvoření prutů příhradové konstrukce (46 míst) 

 Průhyb střešní konstrukce (12 míst) 

 Teplotu v konstrukci (4 místa) 

4.4 Realizace aktivního monitorovacího systému 

Před samotným započetím prací na instalaci měřícího systému musel celý realizační 

tým projít školením BOZP pro práci ve výškách. Součástí školení bylo i seznámení se 

s použitím úvazků nezbytných pro tuto práci a s případným poskytnutím první pomoci. 

Dále byl tým proškolen a seznámen s obsluhou vysokozdvižné plošiny, kterou měl 

zapůjčenou pro instalaci měřícího systému. 

Při samotné instalaci měřících čidel monitorovacího systému konstrukce zastřešení 

budovy bývalého pavilonu „D“ v areálu BVV bylo osazeno celkem 56 tenzometrů, 4 

teplotní čidla, 12 váhových členů a nataženo přes 1300 m kabelů. 

Veškeré datové kabely jsou z jednotlivých měřících míst dovedeny do jedné ze dvou 

ústředen EMS DV 803, které jsou navzájem propojeny a tvoří „mozek“ celého systému. 

Hlavní kabelové trasy byly vedeny v úrovni horního pásu střešní roviny. 
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 Měřící ústředna EMS DV 803 

4.4.1 Instalace čidel pro měření poměrných přetvoření 

Pro sledování poměrných přetvoření jednotlivých prutů střešní konstrukce byly 

použity odporové foliové tenzometry HBM 1 - XY11 - 6/350.  

 

 

 Osazený tenzometr včetně propojení s měřící ústřednou 
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4.4.2 Instalace čidel pro měření teploty konstrukce 

Pro měření teploty konstrukce byly použity teplotní odporové foliové snímače Pt100. 

V celé střešní konstrukci byly umístěny 4 tyto snímače.  

4.4.3 Instalace systému pro sledování průhybu střešní konstrukce 

 K měření průhybu střešní konstrukce byl použit systém pracující na principu 

spojitých nádob, který se skládal ze dvou nezávislých měřících okruhů. Každý okruh 

obsahuje 6 spojitých nádob, z nichž jedna je umístěna v oblasti sloupové hlavice a je 

považována za referenční bod daného okruhu. 

V případě měřících bodů průhybu střešní konstrukce bylo nutné ke každému z nich 

dovézt jak kabelové vedení z ústředny, tak hadicové vedení od referenční nádoby daného 

okruhu.  

 

  

 Dílčí měřící 

nádoba systému 

 Referenční měřící 

nádoba systému 
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5  NUMERICKÁ ANALÝZA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Numerická analýza příhradové střešní desky byla provedena metodou konečných 

prvků (MKP) ve výpočetním programu RFEM společnosti Dlubal Software s.r.o.  

 

 

 Matematický model střešní konstrukce – izometrie 

 

Při tvorbě idealizovaného prostorového prutového modelu konstrukce zastřešení byla 

přijata určitá zjednodušení. Jednotlivé pruty střešní konstrukce byly modelovány jako 

příhradové a styčníky těchto prutů byly idealizovány jako kloubové.  

Nejdříve byly vytvořeny linie jednotlivých rovin střešní konstrukce (horní pás, spodní 

pás, diagonály atd.). Poté byly liniím přiřazeny odpovídající průřezy, tím vznikly 

jednotlivé pruty příhradové konstrukce, kterých model obsahuje více jak 28 tisíc. Uzly, 

ve kterých se sbíhají modelované pruty, vytváří styčníky příhradové konstrukce. Zatížení 

bylo modelováno jako soubor osamělých břemen umístěných do uzlů horního pásu. 

Výpočet průhybu a deformací konstrukce byl proveden pomocí lineární analýzy. 

Pro potřeby této disertační práce byly modelovány 3 zatěžovací stavy, které 

simulovaly jednotlivé fáze statické zatěžovací zkoušky provedené na konstrukci 

zastřešení bývalého pavilonu „D“ ve dnech 19. a 20. 4. 2014.  

 



15 

 

6 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Před realizací zatěžovací zkoušky byla na numerickém modelu konstrukce stanovena 

velikost zatížení pro jednotlivé předem definované zatěžovací fáze. Střešní konstrukce 

byla před provedením zatěžovací zkoušky již namáhána vlastní tíhou, novým střešním 

pláštěm a rozvody VZT. Zatížení bylo na střešní konstrukci umístěno během zatěžovací 

zkoušky do nejúčinnějších poloh a v takovém množství, aby vyvolaný průhyb byl dobře 

měřitelný a aby se prokázala i únosnost střechy z hlediska mezní přípustné hodnoty 

užitného zatížení. Teoretické hodnoty průhybu byly stanoveny lineárním výpočtem na 

idealizovaném prostorovém prutovém modelu střešní konstrukce. 

Bylo rozhodnuto, že k zatížení střechy budou použity plastové barely, které se na 

střeše napustí vodou. Maximální přípustné zatížení stanovené statickým výpočtem tak, 

aby nedošlo k lokálnímu přetížení střešní konstrukce, bylo 260 kg na jeden styčník. 

Z vyhodnocení statického posouzení vyplynulo, že bude nutno použít 26 kusů sudů o 

objemu 260 l/ks a tyto se rozmístí nad styčníky střešní konstrukce do předem 

definovaných pozic. Pro komplexní ověření odezvy konstrukce a systémem měřených 

hodnot byla zatěžovací zkouška provedena postupně ve třech různých polohách (tzv. 

zatěžovacích fází). Zatěžovací sestava sudů byla postupně umístěna ve vnitřním poli 

(Fáze I.), v krajním poli (Fáze II.) a na konzoli střešní konstrukce (Fáze III.). Každá fáze 

měla za cíl ověřit funkčnost monitorovacího systému v jiné části konstrukce, resp. jiném 

měřícím okruhu. [10-12] 

6.1 Realizace zatěžovací zkoušky 

Zatěžovací zkouška střešní konstrukce se uskutečnila ve dnech 19. a 20. 4. 2014. 

Respektive I. fáze se uskutečnila první den, II. a III. fáze se uskutečnila druhý den. Jak 

již bylo zmíněno, k simulaci zatížení bylo použito plastových barelů, které se na střeše 

budovy rozmístily do předem definovaných sestav a pomocí požární hadice se z hydrantu 

plnily vodou. Při každé z fází zatěžování bylo v barelech 6760 litrů vody. Plnění barelů 

se provádělo rovnoměrně a ve dvou krocích. V prvním kroku se barely naplnily do 

poloviny a udělala se krátká technologická přestávka, aby se ustálily měřené hodnoty. 

V druhém kroku se barely naplnily do požadované výšky a opět následovala 

technologická přestávka.  
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 Plnění barelů vodou 

 

Přesnost instalovaného monitorovacího systému byla ověřována dvěma nezávislými 

měřeními. Primárně byly hodnoty průhybu střešní konstrukce od aplikovaného zatížení 

ověřovány pomocí externího měření odporovými potenciometrickými snímači, které 

kontinuálně měřily průhyb střešní konstrukce přesně v místech, ve kterých je měří i 

instalovaný monitorovací systém. Data z potenciometrů tak bylo možno přímo srovnat 

s hodnotami z měřícího systému.  

Sekundární ověření pro I. a II. fázi bylo provedeno geodetickým zaměřením celé 

plochy spodního pásu střešní roviny. Měření bylo provedeno pokaždé před a po aplikaci 

zatížení na střešní konstrukci. Měření při zatížené konstrukci se provádělo 

v technologické přestávce, vždy po ustálení měřících čidel. Geodetické měření bylo 

provedeno digitálním tachymetrem Sokkia NET05, kdy na styčnících spodního pásu 

střešní konstrukce byly osazeny odrazné měřící terčíky. 

V průběhu zatěžování byla měřena rychlost a směr větru v cca hodinových 

intervalech pomocí ručního anemometru.   
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7 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Provedená statická zatěžovací zkouška konstrukce zastřešení bývalého pavilonu „D“ 

v areálu BVV ve dnech 19. a 20. 4. 2014. se skládala ze tří zatěžovacích fází. V každé 

z nich byla ověřována jiná dílčí část konstrukce spolu s instalovaným monitorovacím 

systémem. V rámci realizované experimentální analýzy byla sledována zejména poměrná 

přetvoření vybraných prutů střešní konstrukce a průhyb konstrukce v předem 

definovaných bodech.  

V rámci této kapitoly budou porovnána data získaná během zatěžovací zkoušky spolu 

s hodnotami sledovaných veličin predikovanými numerickou analýzou příhradové střešní 

konstrukce provedenou v programu RFEM. 

7.1 Poměrná přetvoření vybraných prutů střešní konstrukce 

Poměrná přetvoření byla sledována celkem u 46 zájmových prutů příhradoviny. 

Vzhledem k vysokému počtu sledovaných míst zde pro přehlednost porovnám vždy 

pouze relevantní data dané fáze zatěžovací zkoušky.  

 

 Fáze I. 

V této fázi zkoušky bylo zatížení umístěno ve vnitřním poli střešní konstrukce. 

Poměrná přetvoření prutů horní roviny střešní konstrukce naměřená odporovými 

tenzometry během statické zatěžovací zkoušky byla výrazně nižší než hodnoty 

získané numerickou analýzou.  

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data vybraných prutů střešní 

konstrukce během první fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 Fáze II. 

V této fázi zkoušky bylo zatížení umístěno v krajním poli střešní konstrukce. Poměrná 

přetvoření prutů horní roviny střešní konstrukce naměřená během experimentální analýzy 

byla i v této fázi zatěžovací zkoušky nižší než hodnoty poměrných přetvoření získané 

numerickou analýzou.  

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data vybraných prutů střešní 

konstrukce během druhé fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 



18 

 

 

 Porovnání poměrných přetvoření vybraných prutů – Fáze I. 

 

 

 Porovnání poměrných přetvoření vybraných prutů – Fáze II. 

 

 Fáze III. 

Během poslední fáze zkoušky bylo zatížení umístěno na konzoli střešní konstrukce. 

V tomto případě platí téměř pro všechny sledované pruty, že reálné hodnoty poměrných 

přetvoření jsou nižší než hodnoty, které predikoval numerický model střešní konstrukce. 
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 Porovnání poměrných přetvoření vybraných prutů – Fáze III.  

 

Nejvýraznější odchylky v datech predikovaných provedenou numerickou analýzou 

střešní konstrukce a datech získaných během jednotlivých fází statické zatěžovací 

zkoušky, provedené na konstrukci zastřešení bývalého pavilonu „D“ v areálu BVV, byly 

zjištěny u prutů horního pásu. Očekávané hodnoty poměrných přetvoření jednotlivých 

prutů byly výrazně vyšší než hodnoty naměřené během experimentální analýzy.  

Z výše uvedených skutečností lze konstatovat, že tuhost numerického modelu je nižší 

než tuhost reálné střešní konstrukce. K tomuto faktu pravděpodobně nejvíce přispěla 

přijatá zjednodušení při tvorbě numerického modelu, a to zejména idealizace jednotlivých 

styčníků příhradové střešní desky, které byly modelovány jako kloubové. 

Dalším možným aspektem, který přispěl k rozdílům získaných dat, je absence 

střešního pláště v numerickém modelu. Zde je zatížení v podobě souboru osamělých 

břemen umístěné přímo do vybraných styčníků horní roviny. Při experimentálním ověření 

bylo zatížení umístěno na střešní plášť nad dané styčníky. Konstrukce střešního pláště tak 

mohla přispět k lepšímu roznosu aplikovaného zatížení.  

K rozdílným výsledkům dále mohlo přispět zanedbání zatížení větrem, které nebylo 

při tvorbě matematického modelu uvažováno. Silné poryvy větru, které panovaly zejména 

během prvního dne experimentální analýzy, mohly střešní konstrukci nadlehčovat a 

ovlivnit tak měření. 
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V neposlední řadě nebylo při tvorbě matematického modelu uvažováno s tuhostí 

obvodového pláště, který měl pravděpodobně na tuhost střešní konstrukce jako celku také 

výrazný vliv. 

7.2 Průhyb střešní konstrukce 

V následujících přehledech budou porovnány hodnoty průhybu střešní konstrukce 

získané numerickou analýzou modelu spolu s experimentálně získanými hodnotami.  

Během provedené statické zatěžovací zkoušky byl průhyb střešní konstrukce primárně 

sledován systémem váhových členů umístěných v samotné konstrukci střechy.  

Pro ověření funkčnosti instalovaného systému byl průhyb konstrukce sledován ještě 

dalšími dvěma nezávislými měřeními. V první řadě se jednalo o potenciometrické 

snímače dráhy, kterými byl sledován průhyb přesně v místech instalovaných váhových 

členů. Druhým nezávislým měřením byl geodetický monitoring spodního pásu střešní 

konstrukce provedený pomocí digitálního tachymetru. Toto měření proběhlo pouze pro I. 

a II. Fázi statické zatěžovací zkoušky. 

 

 Fáze I. 

Během první fáze provedené statické zatěžovací zkoušky bylo zatížení umístěné ve 

vnitřním poli střešní konstrukce a byla tak ověřována zejména funkčnost druhého okruhu 

instalovaných váhových členů. 

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data průhybu střešní konstrukce 

během první fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 

 Fáze II. 

Během druhé fáze provedené statické zatěžovací zkoušky bylo zatížení umístěné v 

krajním poli střešní konstrukce a byla tak ověřována zejména funkčnost prvního okruhu 

instalovaných váhových členů. 

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data průhybu střešní konstrukce 

během druhé fáze statické zatěžovací zkoušky.  
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 Porovnání průhybů střešní konstrukce – Fáze I. 

 

 

 Porovnání průhybů střešní konstrukce – Fáze II. 

 

 Fáze III. 

Ve třetí fázi zkoušky bylo zatížení umístěné na konzoli střešní konstrukce a byla tak 

ověřována zejména funkčnost druhého okruhu instalovaných váhových členů. V této fázi 

zatěžovací zkoušky nebyl průhyb konstrukce ověřován geodetickým měřením. 
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Porovnávány budou tedy pouze hodnoty z měření potenciometrickými snímači, 

váhovými členy a hodnoty získané numerickou analýzou. 

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data průhybu střešní konstrukce 

během třetí fáze statické zatěžovací zkoušky. 

 

 

 Porovnání průhybů střešní konstrukce – Fáze III. 

 

Při komplexním porovnání naměřených dat experimentálními metodami vůči datům 

predikovaných numerickou analýzou lze konstatovat, že vytvořený matematický model 

střešní konstrukce očekával výrazně vyšší hodnoty průhybu zájmových bodů během 

jednotlivých fází statické zatěžovací zkoušky, než byly naměřeny na reálné konstrukci. 

Toto zjištění jen potvrzuje domněnku, že tuhost numerického modelu byla nižší než 

tuhost skutečné střešní konstrukce. Jak již bylo zmíněno u porovnání poměrných 

přetvoření, příčinou nekorespondování tuhosti numerického modelu se skutečnou 

konstrukcí byla s největší pravděpodobností přijatá zjednodušení při tvorbě modelu. 

Zejména idealizace jednotlivých styčníků jako kloubových spojů. 

Největší rozdíly očekávaných hodnot průhybu od skutečně naměřených pak můžeme 

pozorovat zejména u sledovaných bodů umístěných na konzolách střešní konstrukce. 

Tento fakt opět jen potvrzuje, že konstrukce opláštění budovy, která je spojena se střešní 

konstrukcí, výrazně napomáhá tuhosti konzolových částí střechy, potažmo celé 

příhradové střešní konstrukci.  
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8 ZÁVĚR 

Dílčí cíle této dizertační práce byly postupně splněny. V první části práce byly 

zmapovány dostupné měřící systémy pro sledování teploty, poměrných přetvoření a 

deformací konstrukcí, včetně určení jejich vhodnosti pro využití při dlouhodobém 

sledování zájmové střešní konstrukce. Sledován byl zejména pracovní princip a přesnost 

měření jednotlivých snímačů. Dále byly uvedeny realizované příklady dlouhodobého 

monitoringu stavebních konstrukcí, včetně jejich základního popisu, účelu sledování a 

použitých měřících systémech. 

V rámci praktické části disertační práce byl instalován navržený aktivní monitorovací 

systém proti přetížení střešní konstrukce. V rámci jeho realizace byly v konstrukci 

zastřešení bývalého pavilonu „D“ osazeny odporové tenzometry pro sledování 

poměrných přetvoření vybraných prutů, dále odporová čidla pro měření teploty 

konstrukce a v neposlední řadě systém spojitých nádob (váhových členů) pro měření 

průhybu střešní konstrukce. V rámci praktické část disertační práce jsem měl možnost být 

součástí realizačního týmu při ověření funkčnosti instalovaného měřícího systému. 

K tomuto účelu byla realizována statická zatěžovací zkouška, v jejímž průběhu byla 

sledována odezva příhradové střešní konstrukce na aplikované zatížení. Samotná zkouška 

se skládala ze tří různých zatěžovacích fází, kdy v každé z nich byla ověřována funkčnost 

instalovaného měřícího systému v jiné části střešní konstrukce. K ověření funkčnosti a 

přesnosti instalovaného měřícího systému sloužila další dvě nezávislá měření průhybu. 

Primárně se jednalo se o odporové potenciometry, které sledovaly průhyb konstrukce ve 

stejných místech jako instalovaný systém. K sekundárnímu ověření (pro první dvě fáze 

zkoušky) bylo využito geodetického zaměření spodní roviny střešní konstrukce. 

Porovnání získaných dat z odporových potenciometrů a instalovaných váhových 

členů poukázalo na delší reakční dobu váhových členů, nicméně provedená měření 

prokázala funkčnost instalovaného monitorovacího systému. Ten je schopen spolehlivě, 

s dostatečnou přesností měřit aktuální průhyb střešní konstrukce pod vlivem působícího 

klimatického zatížení. Tento fakt byl potvrzen i sekundárním geodetickým měřením (pro 

I. a II. fázi), které s ostatními výsledky taktéž dobře korelovalo. Instalovaný systém 

aktivního monitoringu je tedy schopný v případě překročení předem definované úrovně 

průhybu střešní konstrukce tuto skutečnost sám vyhodnotit a včas informovat správce 

objektu o možném nebezpečí. Ten má poté dostatek času na odklizení nebezpečné 
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sněhové pokrývky ze střechy objektu. Tímto způsobem lze zabránit případným škodám 

na majetku nebo v horším případě na lidských životech. 

Posledním cílem disertační práce bylo vytvoření numerického modelu konstrukce a 

porovnání dat z něj získaných spolu s daty naměřenými během experimentální analýzy. 

Numerická analýza příhradové střešní desky byla provedena metodou konečných prvků 

(MKP) ve výpočetním programu RFEM. Porovnání jednotlivých hodnot poměrných 

přetvoření a průhybu, získaných během provedené statické zatěžovací zkoušky, spolu s 

hodnotami predikovanými numerickou analýzou poukázaly na nižší tuhost vytvořeného 

matematického modelu oproti reálné konstrukci. Ta se projevila obecně na vyšších (v 

absolutní hodnotě) predikovaných hodnotách, jak poměrných přetvoření jednotlivých 

prvků, tak i průhybu ve sledovaných místech střešní konstrukce.  

Zjištěnou diferenci tuhosti numerického modelu a skutečné konstrukce pak přisuzuji 

přijatým zjednodušením při tvorbě numerického modelu. Jednalo se zejména o idealizaci 

jednotlivých styčníků střešní konstrukce, které byly modelovány jako kloubové. Při 

tvorbě modelu, respektive jednotlivých zatěžovacích stavů, pak nebyl uvažován vliv 

zatížení větrem. Dalším aspektem, který zřejmě přispěl k rozdílným tuhostem, byla 

absence obvodového a střešního pláště v numerickém modelu. Střešní plášť mohl při 

reálné zatěžovací zkoušce přispět k lepšímu rozložení zatížení, a tak ovlivnit zejména 

hodnoty poměrných přetvoření. V případě absence obvodového pláště jde zejména o 

ovlivnění tuhosti konzolových částí, potažmo celé střešní konstrukce, která se projevila 

vyššími hodnotami průhybu. Nevětší rozdíly v predikovaných hodnotách průhybu a 

skutečně naměřenými byly zjištěny právě u sledovaných bodů na konzolových částech 

střešní konstrukce, kde zmíněný obvodový plášť pravděpodobně přispívá k tuhosti 

příhradové střešní desky. 

Závěrem lze konstatovat, že instalovaný monitorovací systém příhradové střešní 

konstrukce ji dovoluje bezpečně provozovat v režimu aktivního řízení rizik. 

Provozovateli tak dává spolehlivé informace o aktuálním stavu konstrukce a její míře 

spolehlivosti vzhledem k úrovni působícího klimatického zatížení. V současné době tak 

lze, díky instalovanému měřícímu systému, v budově bývalého pavilonu „D“ provozovat 

vědecký a zábavný park „VIDA science centrum Brno“. 

Tento typ aktivního monitorovacího systému je pak s výhodou možné použít na další 

podobné konstrukce, které dnes již nevyhovují aktuálním normativním požadavkům na 

spolehlivost, a jejich konvenční zesílení by bylo příliš nákladné. Samozřejmostí je i 
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možnost využití podobného systému při realizaci nových konstrukcí, kdy bude 

provozovateli dávat informace o shodě skutečného chování konstrukce s predikcí 

uvažovanou při statických výpočtech, skutečných hodnotách namáhání v kritických 

průřezech apod. Získaná data mohou být následně využita při optimalizaci dalších etap 

výstavby nebo při realizaci podobných konstrukcí. 

Získané výsledky této práce jen potvrzují, že při tvorbě numerických modelů 

konstrukcí je třeba být obezřetný. Je důležité neopomenout sebemenší detail, který může 

ve výsledku výrazně ovlivnit výstupní data. Chování numerického modelu pak patřičně 

nekoresponduje s chováním reálné konstrukce, a to může vézt k chybným nebo 

neefektivním závěrům či přijatým opatřením. Z těchto důvodů je takřka nezbytné na 

reálné konstrukci vždy provést zatěžovací zkoušku, ať už statickou či dynamickou 

(v závislosti na typu konstrukce), která prokáže míru shody chování reálné konstrukce 

s predikcí vytvořeného numerického modelu. Na základě těchto měření je následně 

možné numerický model verifikovat (upravit či přijmout přepočtové koeficienty) a 

přiblížit tak co nejvíce jeho chování skutečné konstrukci. 
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