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Abstrakt 

 

Disertační práce se zabývá analýzou odolnosti vybrané zděné stěnodeskové 

obvodové konstrukce při zatížení venkovním výbuchem. Práce analyzuje různé druhy 

zatížení, kterým může být modelová konstrukce vystavena při venkovním výbuchu. 

Dále se práce zabývá vyhodnocením dynamické odezvy zděné stěnodeskové konstrukce 

na vybrané scénáře výbuchů různě přesnými metodami analýzy, od empirického odhadu 

až po 3-D modelování pomocí výkonných výpočetních programů a porovnává přesnost 

jednotlivých způsobů analýzy. 

 

Klíčová slova: výbuch, výbuchové zatížení, tlaková vlna, teroristický útok, dynamická 

odezva konstrukce, zděné konstrukce 

 

 

 

Abstract: 

 

This doctoral thesis focuses on the reliability analysis of selected peripheral 

masonry plate wall structure under exterior explosion effect of solid charge. In the first 

part this thesis analyzes different types of loading caused by the explosion, which the 

structure can be exposed to during exterior explosion. Secondly the thesis aims to 

clarify and compare several methods of response analyses, from simplified empirical 

assessment to more complex 3-D modeling. 

 

Key words: explosion, explosion load, shock wave, terrorist attack, structural dynamics, 

masonry structures  
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1 Úvod 

Po náhlém zvýšení teroristických bombových útoků v posledních deseti letech, 

spolu s větším důrazem na bezpečnost průmyslu, se protivýbuchová ochrana staveb opět 

dostala do středu zájmu mnoha výzkumných institucí. 

I přes nesporné úspěchy na tomto poli od konce druhé světové války zůstává 

modelování dopadu tlakové vlny od výbuchu velmi složitým úkolem. Zahrnuje časový 

průběh zatížení, interakci rázové vlny s překážkou, dynamické vlastnosti ohrožené 

konstrukce, materiálové vlastnosti konstrukce a prostředí a v neposlední řadě procedury 

konvergence výsledků.  

Při výbuchu plynného nebo pevného média se vytvoří v ohnisku výbuchu 

tlaková vlna. Její intenzita a časový průběh je dán chemickými vlastnostmi výbušniny 

a jejími reakcemi s okolním prostředím – nicméně tato základní charakteristika je 

především závislá na chemických reakcích při výbuchu a tedy relativně nezávislá na 

stavební konstrukci, pokud nedojde k výbuchu v těsné blízkosti konstrukce. 

Z ohniska výbuchu se tedy začne šířit tlaková vlna v přibližně kulových 

vlnoplochách a při nárazu na povrch stavební konstrukce nebo terénu se odrazí 

a modifikuje. Působení tlaku v šířící se vlně spolu s odraženou tlakovou vlnou formuje 

velikost zatížení konstrukce a jeho časový průběh. 

Zjednodušené posuzování konstrukce může být provedeno na základě zpravidla 

empiricky odvozených kritérií. Pro detailnější posouzení konstrukce na účinky výbuchu 

je nezbytná dynamická analýza konstrukce, založená na znalostech parametrů 

naměřených zatížení od konkrétního výbuchu při konkrétní konfiguraci prostředí.  

Kombinace statických a dynamických projevů návrhových zatížení spolu 

s účinky výbuchu je významná při posuzování konstrukcí v případě významných staveb, 

při nichž únik a následná exploze hořlavých a výbušných látek, případně havárie či 

teroristické nebo vandalské útoky mohou vyvolat ohrožení obyvatelstva nebo velké 

ekonomické ztráty. 

Doposud se výzkum v této oblasti zaměřoval zejména na konstrukce z betonu 

a oceli. Je to pochopitelné, protože značná část strategicky významných a zranitelných 

konstrukcí je právě z těchto materiálů, především mosty. V poslední době je v této 

oblasti čím dál větší zájem o výzkum odezvy zděných konstrukcí. To je rovněž 

pochopitelné, protože zejména v USA v polovině devatenáctého století bylo zdivo často 
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používaným materiálem a celá řada významných staveb je zděných, ať už výškových 

domů či továren. I dnes tento trend pokračuje, protože s rostoucí hrozbou teroristických 

útoků se stávají ohrožené i menší zděné budovy, například ambasády.  

Správné pochopení jevů, ke kterým dochází při výbuchu pevných výbušnin, 

geometrie šíření tlakových vln a jejich interakce s překážkou a vlastní odezva zděných 

konstrukcí na toto zatížení, je nezbytné pro účinnou ochranu těchto staveb. A to ať již se 

jedná o stanovení účinných odstupových vzdáleností nebo materiálové vyztužování 

zdiva ke zvýšení jeho odolnosti. 
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2 Výbuch 

Výbuchem rozumíme velmi rychle probíhající exotermickou reakci hořlavé 

látky s oxidantem. V požární praxi se jedná o nežádoucí jev, při kterém může dojít 

k značným finančním ztrátám na stavebních konstrukcích, technologiích a často taky 

bohužel i ke ztrátám na životech. Při reakci tohoto typu dochází ve velmi krátkém čase 

k uvolnění velkého množství tepla. Teplo působí na hmotu plynů účastnících se reakce, 

výchozí látky i produkty, čímž dochází velmi rychle k velkému zvětšení objemu. 

V důsledku rozpínání hmoty plynu stoupá rychle v prostoru tlak, což může vést 

k silným destrukcím. 

Americká NFPA definuje výbuch jako náhlou přeměnu potenciální energie 

(chemické, mechanické nebo nukleární) na kinetickou energii, za prudké tvorby 

plynů.[1] 

Aby mohlo k výbuchu dojít, musí být splněny tyto tři podmínky. Musí být 

k dispozici prostor, kde může k výbuchu dojít, hořlavá látka musí být ve směsi 

s oxidačním prostředkem ve výbušné koncentraci (rozsah výbušnosti) a musí být 

přítomen dostatečně silný iniciační zdroj (schéma obr. 2.1).[2] 

 

 

Obrázek 2-1: Tři základní „stavební kameny“ pro vznik výbuchu 

 

Speciální kategorii tvoří energetické materiály neboli výbušniny. Na rozdíl od 

hořlavých látek k výbuchu nepotřebují oxidační činidlo z vnějšího prostředí, např. 

vzdušný kyslík. Kyslík je uložen v molekule výbušniny (v NO2 skupině) nebo ve formě 
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okysličovadla ve směsi. Mohou proto vybuchovat bez ohledu na okolní prostředí pouze 

při přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje, třeba i pod vodou nebo ve vakuu. 

2.1 Výbuchové parametry 

Časový průběh narůstání tlaku v závislosti na čase znázorňuje výbuchová křivka 

(podle [3]). Po iniciaci výbušné směsi se vyvíjí větší množství tepla, než je odváděno do 

okolí. To se v uzavřeném prostoru projeví značným nárůstem tlaku. Tuto závislost 

znázorňuje obr. 2-2. 

 

 

Obrázek 2-2: Výbuchová křivka, podle [3] 

 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb než se projeví narůstání tlaku (tzv. doba 

indukční periody). Je to přípravná doba výbušné směsi k hoření. Od bodu B dochází 

k narůstání tlaku. V důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost zvyšuje až do bodu 

C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Od bodu C do bodu D se 

rychlost narůstání výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývání reakčních složek, 

až v bodě D je nulová. Od bodu D tlak klesá pod vlivem snižování teploty spalin 

a kondenzace par. 
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Závislost tlaku na čase při výbuchu se nazývá výbuchová křivka. Na výbuchové 

křivce jsou nejdůležitější body: 

 

D je bod maxima křivky; tlak v bodě D se nazývá výbuchový tlak a značí se 

pvýb, 

C je inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší.  

 

Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním 

bodě C: 

t

p

dt

dp
tg výb




 )(´      (2-1) 

Výraz výb
dt

dp
)(  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu 

směsi o koncentraci cx v uzavřeném objemu o velikosti V. 

 

Z hlediska rychlosti oxidace probíhá chemický výbuch buď formou 

explozivního hoření (deflagrací) nebo detonací. Obě formy se od sebe liší především 

rychlostí šíření.  

 

Deflagrace (explozivní hoření) se vyznačuje rychlostmi hoření od mm.s
-1

 až do 

desítek mm.s
-1

 a nízkými tlaky (od nepatrného přetlaku až do několika MPa). Vzhledem 

k rychlosti hoření dochází k tomu, že tlaková vlna předbíhá reakční pásmo [4]. Tento 

typ výbuchu se týká 90% případů hoření prachů. 

Přechod od deflagrace do detonace je děj probíhající rychlostí až několika 

stovek m.s
-1

 a dosahující až stovek MPa. Jedná se proces velmi komplikovaný, na jehož 

vysvětlení nebyla zatím vytvořena ucelená teorie. [4]  

 

Detonace se šíří rychlostí větší než je rychlost zvuku (>1000 m.s
-1

) a v čele 

tlakového pole je rázová vlna; znamená okamžitý nárůst tlaku na hodnotu jednotek až 

desítek GPa (detonace má diskontinuitu). V tomto případě dochází k iniciaci reakce 

prudkým stlačením reakční směsi nebo látky rázovou vlnou. Reakční pásmo tak 

bezprostředně následuje rázovou vlnu.[5]  
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Obrázek 2-3: Průběhy tlaků ve volném prostranství, zdroj [4] 

a) spojitá vlna  b) rázová vlna 

 

Jak je vidět z obrázku 2-3, je u obou typů vln pozitivní přetlaková fáze 

s významným nárůstem tlaku. Přetlakovou fázi následuje fáze podtlaková, která ovšem 

z hlediska maximálních tlaků už tak nebezpečná není. [6] 

 

U výbuchů kondenzovaných výbušnin, jako jsou vojenské a průmyslové 

trhaviny, dochází vždy k detonaci a k tvorbě rázové (detonační) vlny. Z hlediska 

ohrožení stavebních konstrukcí je detonace mnohem nebezpečnější než deflagrace. Při 

interakci s překážkou dochází u rázových vln k mnohonásobně větším škodám než při 

interakci tlakových vln šířících se podzvukovou rychlostí.  
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3 Tlaková vlna od výbuchu  

Při všech druzích výbuchu se vytváří tlaková vlna. Její intenzita a časový průběh 

je dán chemickými vlastnostmi výbušniny, výbušné (hořlavé) látky nebo fyzikálním 

stavem látky a jejími reakcemi s okolním prostředím. [7] 

Výraz tlaková vlna zahrnuje akustickou vlnu stlačení, rázovou vlnu a vlnu 

zředění. Na obrázku 3-1 jsou ilustrovány principielně odlišné tlakové vlny, jedná se 

o (i) rázovou vlnu následovanou vlnou zředění, (ii) rázovou vlnu následovanou 

akustickou vlnou stlačení, (iii) akustickou vlnu a vlnu zředění [7]. Pro snadnější 

představu přistupujeme k určitému stupni zjednodušení a výbuchovou křivku převádíme 

na trojúhelníkový tvar. 

 

 

Obrázek 3-1: Typy tlakových vln, [7] 

 

V této práci se budeme zabývat především účinky rázové vlny na konstrukci, 

protože se jedná jednoznačně o nejnebezpečnější typ vlny, působící největší poškození. 

V následujícím textu budeme vycházet z detonační přeměny, která je téměř vždy 

spojena s detonační rázovou vlnou (diskontinuita). Budeme se také zabývat pouze 

geometrií 3-D a výbuchem ve volném prostranství. Existují ještě dva další scénáře šíření 

rázových vln, a to 3-D geometrie v uzavřených objektech a 1-D geometrie v potrubích 

a tunelech. Tyto scénáře jsou ovšem daleko složitější na modelování vzhledem 

k mnohačetným odrazům vln. 

Při detonaci v otevřeném prostoru dochází k vytvoření typické „ohnivé koule“, 

která ihned rychle roste v průměru, přičemž pohlcuje okolní vzduch a snižuje vlastní 

teplotu. Prudká expanze velmi horkých plynů při velkém tlaku vytváří rázovou vlnu 

pohybující se vysokou rychlostí [8]. Rázová vlna, následována produkty detonace, se 
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šíří do okolního vzduchu v kuloplochách, jejichž povrch se stále zvětšuje. Ve 

vzdálenosti asi 8 ÷ 15 průměrů původní nálože se čelní rázová vlna oddělí od zplodin 

(ty jsou hmotné a částice vzduchu je zastaví) a pokračuje jako vzdušná rázová vlna. 

S postupující vzdáleností její energie značně klesá se zvyšujícím se objemem 

a povrchem a rovněž ztrátami (odpor vzduchu, turbulence, ohřev atd.) [9] 

Jestliže provedeme řez postupujících kuloploch, kolmý na jejich povrch, 

dostaneme profily rázové vlny v závislosti na čase, jak vidíme na obrázku 3-2.  

 

Obrázek 3-2: Profil postupující rázové vlny a pokles její energie se vzdáleností, [8] 

 

Tlak roste velmi strmě na pohybujícím se čele a klesá směrem k vnitřní oblasti 

exploze. Jak výbuchová vlna postupuje, přetlak klesá a tlak za čelem vlny se zmenšuje. 

Za krátký interval, když rázová vlna urazí určitou vzdálenost, tlak za čelem poklesne 

pod hodnotu atmosférického tlaku a nastává podtlaková (negativní) fáze výbuchové 

vlny. Během negativní fáze vzniká částečné vakuum a vzduch je nasáván dovnitř. 

Negativní fáze je podstatně delší než přetlaková, po čase dojde k vyrovnání tlaku 

s okolím. Maximální hodnota podtlaku je obecně malá ve srovnání s maximální 

hodnotou přetlaku pozitivní fáze. [8] 

Podrobněji průběh přetlaku (pozitivní tlaková část nad tlakem okolí) v závislosti 

na čase vidíme na obrázku 3-3. 
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Obrázek 3-3: Ideální tvar rázové vlny, [5] 

 

Pro nás jsou důležité následující parametry: maximální přetlak v čele dopadající  

vlny ∆PS (na obrázku p0
), čas příchodu rázové vlny (přetlaku) ta (čas detonace t = 0), 

čas trvání pozitivní přetlakové fáze td a parametr α, definující tvar tlakové křivky 

pozitivní fáze. [9] 

Pro výpočet celkového průběhu přetlaku se podle [9] běžně používá rovnice:  

 

            
 

  
   

   
 

      (3-1) 

 

kde ∆p(t) je přetlak (kPa), ∆PS je maximální přetlak v čele dopadající vlny (kPa) 

a t je čas (s). 

Pro přetlak menší než 70 kPa je exponenciální část rovna jednotce (nemusí se při 

výpočtu uvažovat). 

Dále dle [9] popíšeme výpočet dalších důležitých parametrů rázové vlny. 

Rychlost rázové vlny U (m/s) je vyjádřena rovnicí: 

 

       
   

   
 
   

  
 

 

 
    (3-2) 
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kde c0 je rychlost zvuku ve vzduchu (m/s), pa je absolutní tlak vzduchu před 

rázovou vlnou (Pa) a γ je poměr specifických tepel (cp/cv). 

Pro vzduch je γ = 1,4 a rovnice (3) přejde na tvar: 

 

       
     

    
 

 

 
    (3-3) 

 

Rychlost částic u je vyjádřena rovnicí: 

 

  
      

    
   

   

   
 
   

  
 

 

 
        (3-4) 

 

a pro γ = 1,4 (vzduch): 

 

  
      

    
   

   

   
 
   

  
 

 

 
       (3-5) 

 

Při výbuchu ve volném prostoru se vlna šíří ve tvaru koule všemi směry, při 

kontaktu s překážkou nebo zemí se odrazí. Tyto vlny, původní a odražená, se navzájem 

skládají. Výsledná vlna se nazývá Machova vlna, má kolmé čelo a její energie je 

součtem energií původní a odražené vlny. Vznik a postup Machovy vlny je zřejmý 

z obrázků 3-4 a 3-5. [28] 

 

 

Obrázek 3-4: Vznik a šíření Machovy vlny, [31] 
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Obrázek 3-5: Schéma výbuch ve volném prostoru, [30] 

 

Při pozemním výbuchu, kdy k detonaci dojde těsně nad nebo na povrchu země, 

je původní vlna odražena a zesílena povrchem a dojde k vytvoření odražené vlny. Na 

rozdíl od výbuchu ve volném prostoru se odražená vlna sloučí s původní vlnou 

okamžitě v bodě detonace a vytvoří jednu spojenou vlnu. [30]  

Čelo vlny také přechází do tvaru kolmého s povrchem, ale až po uražení určité 

vzdálenosti. To má za následek, že se výbuch v těsné blízkosti konstrukce chová jinak, 

než když dojde k detonaci v určité odstupové vzdálenosti. Schéma je znázorněno na 

obrázku 3-6. 

.  

Obrázek 3-6: Schéma výbuchu na zemském povrchu, [30] 
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3.1 Zjednodušený výpočet tlakové vlny 

Postupy výpočtů jsou založeny na tzv. redukovaných a bezrozměrných 

charakteristikách. Důvodem pro převod různých jednotek a parametrů na bezrozměrné 

a redukované je praxe. Pomocí známých a ověřených vztahů mezi parametry lze 

hodnotit různé rázové vlny bez pracných a náročných měření. [4] 

3.1.1 TNT ekvivalent 

Základem se stal „zákon třetí odmocniny“, který říká, že když dvě nálože téže 

výbušiny a geometrie, ale různé hmotnosti, detonují v téže atmosféře, produkují velmi 

podobné rázové vlny ve stejných redukovaných vzdálenostech.  

Redukovaná vzdálenost Z se vyjadřuje vztahem [24]: 

 

  
 

  
      (3-6) 

 

kde R je vzdálenost od centra výbuchu (m) a W je hmotnost ekvivalentní nálože 

TNT (kg). 

Předpokládá se, že energie uvolněná výbuchem je úměrná hmotnosti výbušiny 

a řešení spočívá v zavedení referenční výbušiny, za kterou byl zvolen tritol 

(trinitrotoluen, TNT). Proto se vyjadřuje hmotnost různých trhavin s pomocí tzv. 

tritolového ekvivalentu (kTNT). Pokud tento ekvivalent nelze nalézt v odborné literatuře, 

může být s dostatečnou přesností vypočítán například ze vztahu: 

 

                     (3-7) 

 

kde kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent výbušiny (pro TNT se rovná 1) a Qv je 

výbuchové teplo (MJ.kg
-1

). Vztah platí pro výbušiny s výbuchovým teplem z intervalu 

od 2 do 5 MJ.kg
-1

. [26][9] 

Potom celkovou ekvivalentní hmotnost TNT W určíme ze vztahu: 

 

                    (3-8) 
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kde W je hmotnost ekvivalentní nálože TNT (kg), WN je hmotnost nálože 

použité (reálné) trhaviny (kg), kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent, kE je koeficient 

těsnění nálože a kG je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru. 

Koeficient těsnění se určí ze vztahu 

 

       
   

    
     (3-9) 

 

kde kB je tzv. balistický poměr 

 

   
              

                 
    (3-10) 

 

Pro koeficient geometrie šíření kG platí, že: 

 pro detonaci ve volném vzdušném prostoru je kG = 1; 

 pro detonaci na povrchu (země) je kG = 2 (energie se šíří ve tvaru polokoule s 

totálním odrazem od země, viz obr. 3-4 a 3-6). [26] 

 

Výbuchem ve volném vzdušném prostoru rozumíme situaci, kdy zpoždění 

odražené vlny od povrchu terénu vůči čelu tlakové vlny je větší než délka přetlakové 

fáze tlakové vlny (kG = 1). U námi zvolených scénářů výbuchového zatížení se bude 

jednat v obou případech o teroristický útok, kdy je výbušnina umístěna přímo na terénu 

(h = 0 m, kG = 2). Mezi těmito krajními hodnotami se dá lineárně interpolovat. 

Koeficient geometrie šíření kG není některými autory ve vzorcích pro stanovení 

celkové ekvivalentní hmotnosti uváděn; pak se při pozemním výbuchu dosazuje za 

ekvivalentní hmotnost nálože W do empirických vzorců zpravidla dvojnásobná hodnota. 

Dalším vztahem, který se používá pro výpočet tritolového ekvivalentu, je [27]: 

 

                      
   

  
 
   

  (3-11) 

 

kde W je hmotnost nálože (lb), PCJ je detonační tlak (GPa), ρje hustota (g·cm
-3

). 
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Pro výpočet tlakového ekvivalentu lze také použít poměr výbuchového (spalného) tepla 

dané trhaviny Qv ku výbuchovému teplu TNT QTNT = 4200 kJ/kg. [27] 

3.1.2 Výpočet přetlaku na čele vzdušné rázové vlny 

Podle [26] byly na základě porovnání ruských a amerických pramenů 

shromážděny empirické vzorce, vhodné pro použití jak pro pozemní, tak nadzemní 

výbuch ve volném (vzdušném) prostředí. Vzorce byly publikovány v [29] a jejich 

původní autory je v současnosti již problematické vysledovat.  

Pro pozemní výbuch ve výšce maximálně 20 m nad terénem mají empirické 

vzorce podobu [29]: 

 

 P+ = 
   

 
  

    

  
 + 

   

  
  [MPa]   (3-12) 

 τ+ = 1,7 . 10
-3

     
 

 ∙    [s]    (3-13) 

 Im = 
       

 
  

 
  [MPa/m

2
]   (3-14) 

 

kde   Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg
1/3

], 

 R je vzdálenost epicentra výbuchu od překážky [m], 

 W je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT], 

 p+ je přetlak na čele vlny [MPa], 

 τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s], 

 Im je celkový impuls vlny s povrchem vlny 1 m
2
 [MPa/m

2
]. 

 

Pro nadzemní výbuch ve volném prostoru platí vzorce obdobné jako výše 

s upravenými koeficienty (dosazují se veličiny ve stejných rozměrech) [29] 

 

p+ = 
     

 
  

    

  
 + 

   

  
 [MPa]  (3-14) 

τ+ = 1,5   10
-3

     
 

 ∙    [s]  (3-15) 

Im = 
     

 
  

 
  [MPa/m

2
]  (3-16) 

 

kde označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako v předchozím případě.  
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Dále v textu jsou uvedeny různé varianty vzorců pro výpočet přetlaku na čele 

výbuchu, tak je uvádějí autoři uvedení v podkladech [26]: 

 autor: Sadovskij, M. A. (podle [33] a [34]), vzorce jsou odvozeny pro výbuch ve 

vzduchu, pro pozemní výbuch se za hmotnost nálože Cw dosazuje dvojnásobek 

skutečné hmotnosti: 

 

p+ = 
    

  
 – 1                   [MPa]      pro Z ≤ 1  (3-17) 

p+ = 
     

 
  

     

  
 + 

     

  
         [MPa]      pro 1 < Z ≤ 15 (3-18) 

 

kde  p+ je přetlak na čele vzdušné rázové vlny [MPa], 

 Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg
1/3

]. 

 

 autor: Henrych, J. (podle [33]), pro pozemní výbuch se za hmotnost nálože 

Cw dosazuje dvojnásobek skutečné hmotnosti: 

pro 0,05 < Z ≤ 0,3: 

 

p+ = 
       

 
  

       

  
 + 

       

  
 + 

        

  
 [MPa]      (3-18) 

 

pro 0,3 < Z ≤ 1: 

p+ = 
       

 
  

       

  
 + 

      

  
  [MPa]      (3-19) 

 

pro 1 < Z ≤ 10: 

p+ = 
      

 
  

     

  
 + 

      

  
  [MPa]      (3-20) 

 

 autor Makovička, D. (podle [35],[36],[42]) pro pozemní výbuch se za hmotnost 

nálože Cw dosazuje dvojnásobek skutečné hmotnosti. Podoba odpovídá účinkům 

rázové vlny od malé pevné nálože ve venkovním prostředí při pozemním 

výbuchu. Maximální přetlak v čele vzdušné rázové vlny a délka jeho trvání jsou: 
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p+ = 
    

  
 – 0,1  [MPa]      pro Z ≤ 1  (3-21) 

      p+ = 
      

 
  

     

  
 + 

     

  
            [MPa]   pro 1 < Z ≤ 15  (3-22) 

τ+ = 1,6   10
-3

     
 

 ∙    [s]   (3-23) 

 

kde označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako v předchozích případech.  

 

Důležitou charakteristikou vzdušné rázové vlny je také impuls přetlaku I+, dle [4]: 

 

        
  
 

  (3-24) 

 

Předpokládá-li se zjednodušený tvar křivek, tedy že výsledná plocha (pod 

křivkou) je trojúhelník, může být impulz vyjádřen jednoduchým výrazem:  

 

   
 

 
         (3-25) 

 

kde  t+ je doba působení přetlaku. 

 

Pomocí redukovaných charakteristik může být I+ (Pa·s) vypočítán následovně 

(Denkstein, 1995): 

 

        
 

      
     

 
 

 
  (3-26) 

 

Pro nízké hodnoty přetlaku může být použit následující vztah (Denkstein, 1995): 

 

           
 

                       (3-27) 
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3.1.3 Podtlaková fáze tlakové vlny 

Tlaková vlna má také podtlakovou (negativní) fázi. V případě velkých náloží se 

může významně podílet na zatížení konstrukce a je s ní potřeba počítat. U malých 

výbuchů bude hrát dominantní roli přetlaková fáze a negativní fázi můžeme v rámci 

zjednodušení zanedbávat. Moderní výpočetní programy jako SCIA, ve které byl počítán 

3-D model v následujících kapitolách, umožňují zadat zatěžovací funkci i s touto 

negativní částí a je s ní počítáno, proto zde uvádím i empirické vzorce pro její výpočet.  

Pro pozemní výbuch i nadzemní výbuch ve volném prostoru mají empirické 

vzorce podobu [29]: 

 

 p- = 
    

  
  [MPa]   (3-28) 

τ- = 0,016 ∙    
 

 [s]   (3-29) 

 

kde      je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg
1/3

], 

  p- je podtlak podtlakové fáze vlny [MPa], 

  τ- je doba trvání podtlakové fáze [s], 

  Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT]. 

 

Makovička, D. ([35],[36],[42]) pro pozemní výbuch se za hmotnost nálože Cw dosazuje 

dvojnásobek skutečné hmotnosti. Podoba odpovídá účinkům rázové vlny od malé pevné 

nálože ve venkovním prostředí při pozemním výbuchu. Maximální podtlak v čele 

vzdušné rázové je: 

 

p- = 
     

  
  [MPa] (3-30) 

 

délka jeho trvání se vypočte stejně jako podle předchozích autorů. 

3.1.4 Indukovaná vlna v zemním prostředí 

Při výbuchu vzniká vzdušná tlaková vlna, která při šíření po povrchu terénu 

indukuje také tlakovou vlnu v zemním prostředí. Tlaková vlna v zemním prostředí se 

šíří horninovým prostředím dále jako indukované seizmické vlnění, které patří do 
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účinků označovaných společným názvem technická seismicita. Zpravidla účinek 

technické seismicity od výbuchu je pro blízké vzdálenosti objektu od výbuchu menší 

než účinek vzdušné vlny. Ve velké vzdálenosti od místa výbuchu bude situace obvykle 

podobná situaci u zemětřesení. [19],[23] 

Při výbuchu nálože nad povrchem terénu lze odhadnout velikost tlakové vlny 

v zemině, do které se účinky infiltrují (zpravidla bývá označováno toto vlnění jako 

indukovaná vlna v zemině, nebo obecně v horninách) – tato indukovaná vlna ve větších 

vzdálenostech od epicentra se projevuje jako technická seismicita, vybuzená výbuchem. 

Přibližný vzorec maximálního přetlaku pm,zem v [MPa] této indukované vlny od 

vzdušného výbuchu na úrovni terénu je: 

 

 

















efa

aa
hpp

1

2

0

2

1
vzdm,zemm,

/1
5,01    (3-31) 

 

jestliže   2/1

00 / Ea   je rychlost šíření pružných podélných vln v zemině, 

  2/1

11 /Ea   je rychlost šíření pružnoplastických podélných vln v zemině, E0 je 

modul pružnosti zeminy při odtížení, E1 je modul pružnosti zeminy při odtížení 

odpovídající pružnoplastickému stavu, ρ je objemová hmotnost zeminy, h je hloubka 

pod povrchem terénu, τef je efektivní doba trvání přetlakové fáze tlakové vlny 

(zjednodušeně τef = 2 t+), pm,vzd je přetlak v čele tlakové vlny v příslušné vzdálenosti 

R od epicentra výbuchu a t+ je délka trvání přetlakové fáze tlakové vlny. [21][4] 

 

Přibližně jsou tyto rychlosti vlnění pro zemní prostředí rovny:  

písky:    a0 = 200 m/s;   a1 = 100 m/s 

štěrkopísky:   a0 = 250 m/s;   a1 = 150 m/s 

písčité hlíny:   a0 = 300 m/s;   a1 = 150 m/s 

jílovité hlíny:   a0 = 1500 m/s;  a1 = 500 m/s 

 

Při námi modelovaných scénářích je ovšem velikost a průběh zatížení konstrukce 

indukovanou vlnou v podloží zanedbatelné oproti primárním účinkům zatížení 

vzdušnou rázovou vlnou od výbuchu. Pro účely této práce proto přistoupíme 

k zjednodušení a technickou seismicitu budeme zanedbávat.   
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3.2 Interakce vzdušné rázové vlny s překážkou 

 

Když vlna od výbuchu narazí na pevný povrch nebo na objekt tvořený médiem 

hustějším než vzduch, tak se od něj odrazí a v závislosti na jeho geometrii a velikosti jej 

obteče. Z důvodu velmi krátké doby trvání dojde u stavební konstrukce k vysokému 

smykovému namáhání. Zmírnění tohoto vysokého smykového namáhání se uskuteční 

okamžitě po dopadu rázové vlny při průchodu vlny zředění, která se pohybuje v řádech 

o 10
3
 nižších než rázová vlna. [15] 

Z tohoto pohledu není tlakové zatížení objektu dáno časovým průběhem tlaku 

nemodifikované vlny, ale závisí na velikosti a tvaru objektu [4][13]. Na obrázku 3-7 

a 3-8 je schematicky znázorněna modifikace vzduchové tlakové vlny při interakci 

s překážkou tvaru kvádru.  

Průběh lze rozdělit do 4 fází: 

 

a) čelo vlny je stále ještě před objektem a není narušeno; 

b) čelo vlny dosáhlo objektu. Dochází k odrazu a vzniku vlny zředění;  

c) vlna pokrývá objekt; 

d) situace, kdy čelo vlny je za objektem. 

 

 

Obrázek 3-7: Modifikace vzdušné rázové vlny překážkou, pohled z boku 
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Obrázek 3-8: Modifikace vzdušné rázové vlny překážkou, pohled shora 

 

 

Tyto případy uvažujeme při situaci u rázové vlny s kolmým čelem, která se šíří 

rovnoběžně se zemským povrchem. 

Složitější případ nastane, pokud dojde k výbuchu v blízkosti vyšší vícepatrové 

budovy. Vlna se šíří v kuloplochách, bude tedy na vyšší patra působit zespodu 

a nadzvedávat je. Toto bude ještě zesíleno, pokud jsou v zatěžované stěně otvory, 

kterými tlaková vlna pronikne dovnitř a bude působit přímo zespodu na podlahové 

plochy jednotlivých pater. Tato situace je znázorněna na obrázku 3-9. 
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Obrázek 3-9: Interakce vlny s překážkou, nadzvednutí pater, [60] 

 

3.2.1 Odraz vlny 

Podle [4] a [13]. Dopadající vlna se odráží od objektu a začíná se pohybovat ve 

směru opačném vlně dopadající. Povrch, od kterého se vlna odráží, je zatěžován 

přetlakem Δpr odražené vlny, který je vyšší než přetlak Δp+ dopadající vlny. 

Poměr mezi odraženým a dopadajícím přetlakem se nazývá odrazný koeficient:  

 

   
   

   
      (3-32) 

 

Hodnota tohoto koeficientu závisí na: 

 

a) úhlu dopadu αi, pod kterým dopadá čelo vlny na odrážející povrch. Pro 

kolmý odraz je to 0° a 90° pro paralelní vlnu; 
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b) přetlaku. Jestliže je přetlak v porovnání s atmosférickým tlakem p0 malý, pak 

koeficient závisí na hodnotě tohoto přetlaku. S růstem přetlaku roste i odrazný 

koeficient; 

 

c) typu vlny. Rázová vlna se z pohledu odrazu chová jinak než vlna spojitá.  

 

Hodnoty odrazných koeficientů pro různé hodnoty přetlaků, jako funkce úhlu 

dopadu, jsou uvedeny na obrázku 3-10. 

  

 

Obrázek 3-10: Odrazné koeficienty, Ps/P0 je poměr: dopadající přetlak / atmosférický tlak [4] 
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Kolmý odrazný přetlak vzdušné rázové vlny lze vyjádřit následující rovnicí [59]: 

 

          
         

 

                
    (3-33) 

 

kde γ je poměr specifických tepel Cp a Cv a po je atmosférický tlak.  

 

3.2.2 Dynamický tlak 

Nárůst tlaku je také doprovázen vytěsněním vzduchu. Toto vytěsnění, někdy 

nazývané „explosion wind“, způsobuje další zatížení odrazné plochy.  

 

Tlak q vyvolaný vytěsněním vzduchu je dán vztahem [13]: 

 

     
 

 
         

       (3-34) 

 

kde  ρs je hustota vzduchu uvnitř vlny (kg.m
-3

) a us(t) rychlost částic vzduchu (m.s
-1

). 

 

Tlak q lze také vyjádřit jako funkci tlaku Δp+ [4]: 

 

  
 

 
 

   
 

        
            (3-35) 

 

Dynamický tlak na objektu qD je roven: 

 

              (3-36) 

 

kde CD je koeficient odporu, který je závislý na tvaru objektu. V tabulce 3-1 jsou 

uvedeny hodnoty CD pro různé tvary objektů. 
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Tabulka 3-1: Koeficienty odporu CD, [4] 

 

 

3.2.3 Zatížení objektu 

Vlivem narušení dopadající vlny, způsobeném překážkou na hranách odrazného 

povrchu, dojde k vytvoření tlakových rozdílů. Následkem toho se začíná vytvářet vlna 

zředění (obrázek 3-7 a 3-8). Podle tohoto zředění tlak na čele odražené vlny klesá na 

hodnotu rovnu tlaku v tomto okamžiku dopadajícímu na dané místo plus dynamický 

tlak. Konečné zatížení odrazného povrchu může být určeno s pomocí hodnot odrazného 

a dynamického tlaku. [13] 

Čas, během kterého klesne odražený tlak na hodnotu tlaku dopadajícího plus 

dynamický, lze spočítat následovně [59]: 

 

   
   

 
      (3-37) 
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kde U je rychlost čela vlny (m·s
-1

) vypočtená podle vzorce (3-3) a S je charakteristický 

rozměr povrchu (m). Pro čelo budovy s výškou h a šířkou B musí být pro hodnotu 

S dosazena menší z hodnot h a 1/2 B. 

 

Při obtékání konstrukce vzdušnou rázovou vlnou dochází postupně k zatížení 

všech obvodových prvků konstrukce (boky, střecha, zadní stěna). 

 Pro zatížení těchto povrchů může být vytvořen graf závislosti tlaku na čase pro 

dopadající vzdušnou rázovou vlnu, viz obrázek 3-11. Tento graf je detailně popsán 

v publikacích [4][13].  

 

 

 

Obrázek 3-11: Schematické znázornění horizontálního zatížení strukturní konstrukce uzavřené 

budovy dle [4] 

 

 

Zatížení ostatních stran (střechy, boků a zadní stěny) není pouze funkcí času, ale 

také místa. Při zjednodušení vlna obejde objekt tak rychle, že tuto závislost lze zanedbat.  
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4 Dynamika stavebních konstrukcí 

V závislosti na poměru doby trvání zatížení k vlastnímu frekvenčnímu naladění 

konstrukce muže být odezva konstrukce rozdělena do tří kategorií [16]: 

1. Impulzivní – čas působení zatížení na konstrukci je krátký v poměru 

k frekvenci vlastního kmitání. Pro působení zatížení je rozhodující kinetická 

energie tlakové vlny od výbuchu na konstrukci, která se následně deformuje 

a přetváří. 

2. Kvazi-statické - působení tlaku je dlouhé v poměru k vlastní frekvenci. 

Výbuch způsobí deformaci konstrukce ještě v době, kdy zatížení stále probíhá. 

Zatížení způsobuje deformaci a přetváření konstrukce. 

3. Dynamické – čas působení zatížení na konstrukci je obdobný jako vlastní 

kmitání konstrukce. K analýze odezvy konstrukce je potřeba řešit pohybové 

rovnice. 

 

Základy teorie dynamiky stavebních konstrukcí jsou běžně podrobně popsány 

v učebnicích dynamiky a skriptech pro stavební fakulty. Velká část z nich vychází 

z publikace prof. Kolouška z roku 1967: Dynamika stavebních konstrukcí [34], kde je 

dynamické chování konstrukce při zatížení popsáno velmi dobře a podrobně. V této 

práci uvádím pouze teoretické minimum pro správné pochopení problematiky 

a  principu, na kterém fungují počítačové výpočetní programy. 

4.1 Pohybové rovnice 

Pohybové rovnice (řídící rovnice soustavy) jsou odvozeny z rovnic rovnováhy 

v příslušném možném směru pohybu (výchylky nebo natočení), označovaném jako  

stupně volnosti. Rovnice rovnováhy můžeme zapsat ve tvaru: 

 

FI (t)+ FD (t) + FE (t) = F (t)   (4-1) 

 

Řešením rovnice rovnováhy je časová změna výchylky y (t), 

 

setrvačné síly         FI(t) = m ⋅ y’’(t) tedy součin hmoty m a zrychlení kmitání 

y’’ (t) (z 2. Newtonova zákona), 
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síly tlumení            FD(t) = C ⋅ y’(t)  zpravidla formulované jako součin 

konstanty tlumení C a rychlosti kmitání 

y’ (t), 

 

pružné síly              FE(t) = k ⋅ y(t) jako součin tuhosti konstrukce k a výchylky 

kmitání y (t). 

 

Pružné systémy se spojitě rozdělenou hmotou, např. nosníky, plošné konstrukce 

apod., jsou v realitě soustavami s nekonečným počtem stupňů volnosti, protože k určení 

jejich deformací při kmitání potřebujeme znát vychýlení v každém jejich místě. Při 

řešení se zde přistupuje k zjednodušení a v trojrozměrném souřadnicovém systému 

uvažujeme šest stupňů volnosti, posun ve směrech os X, Y, Z a pootočení v  těchto 

směrech rX, rY a rZ.  

Přepsané rovnice rovnováhy pro jednotlivé možné pohyby (a pootočení) 

v jednotlivých směrech nebo okolo souřadných os (natočení) se nazývají pohybové 

rovnice soustavy: 

 

M ⋅ y’’ + C ⋅ y’ + K ⋅ y = F   (4-2) 

 

kde  M, C a K jsou matice hmotnosti, tlumení a tuhosti soustavy, 

y’’, y’, y jsou vektory zrychlení, rychlosti a výchylky kmitání, 

F je vektor pravých stran (zatížení jednotlivých částí - bodů konstrukce). 

 

Členy matice hmotnosti M po diskretizaci soustavy jsou tvořeny hmotnostmi 

posouvajících se hmotných bodů a hmotnými momenty setrvačnosti otáčejících se 

hmotných bodů. Jednotlivé členy mij matice hmotnosti lze stanovit jako síly v bodě 

i, odpovídající jednotkovému zrychlení y’’ v bodě j. [69] 

Při využití programových vybavení se používá zpravidla konzistentní (plná) 

matice hmotnosti (consistent mass matrix); jedná se tedy o matici hmotnosti, která má 

obecně nenulové členy i na mimodiagonálních pozicích. Zjednodušením, zpravidla pro 

provádění výpočtů „ručně“ nebo malých soustav nebo s omezeným počtem stupňů 

volnosti, se používá pouze diagonální matice s nulovými členy na mimodiagonálních 

pozicích (v angličtině lumped mass matrix). To znamená, že setrvačné síly v i-tém bodě 
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soustavy od zatížení působící na tento bod nevyvolávají setrvačnou odezvu ostatních 

bodů. [68] 

 

Sestavení matice tuhosti soustavy K je zpravidla bezproblémové. Jednotlivé 

členy této matice odpovídají statickým tuhostem jednotlivých uzlových bodů prostorové 

diskretizované soustavy při jednotkových posuvech (a rozumí se i pootočeních) těchto 

příslušných uzlových bodů. Stejně jako v případech matice hmotnosti i matice tlumení, 

jednotlivé členy matice tuhosti kij odpovídají síle (momentu) v uzlu i při působení 

jednotkového posuvu (pootočení) y v bodě j.[68] 

 

Pro sestavení matice tlumení C se obvykle předpokládá, že tlumení je úměrné 

rychlosti pohybu (viz formulace tlumících sil pohybové rovnice) – toto tlumení je 

označováno jako viskózní tlumení. Potom jednotlivé členy matice tlumení cij odpovídají 

síle v uzlu i při působení jednotkového vektoru rychlosti y’ v bodě j.[68] 

S výhodou se v počítačových programech využívá zavedení tlumení do 

pohybové rovnice pomocí součinitelů α a β. V tomto případě považujeme zjednodušeně 

matici tlumení C za lineární kombinaci matic hmotnosti a tuhosti 

 

C = α⋅ M + β ⋅ K    (4-3) 

 

Zjednodušení tedy spočívá především v tom, že velikost tlumení stanovujeme 

pouze dvěma parametry α a β, které platí pro všechny frekvenční složky kmitání. Ve 

skutečnosti je útlum kmitání zpravidla na vyšších frekvencích vyšší - to znamená, že 

vypočtená dynamická odezva konstrukce může být ve skutečnosti odlišná.[68] 

Známe-li poměrný útlum D konstrukce (viz kapitola 4.2)  pro libovolnou 

(zpravidla nejnižší) vlastní kruhovou frekvenci ω(1), můžeme stanovit přibližnou 

velikost obou součinitelů pro soustavu s jedním stupněm volnosti ze vzorců: 

 

α = D· ω(1)  a  β =
 

     
    (4-4) 

 

Obdobně lze odvodit vzorce i pro více stupňů volnosti. 
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Výpočet pohybových rovnic se rozpadá na dva případy: 

a) rovnice bez pravé strany (nezatížená konstrukce) - výpočet vlastního kmitání 

(naladění konstrukce), 

b) rovnice s nenulovou pravou stranou - výpočet vynuceného kmitání. 

4.2 Tlumení 

Velikost tlumení, kterou zavádíme do výpočtového modelu konstrukce je velmi 

významná veličina, která může vypočtené veličiny odezvy (výchylku, rychlost 

a zrychlení vynuceného kmitání) ovlivnit i řádově, zejména v případě, kdy odezva 

konstrukce je v blízkosti rezonanční frekvence. [4] 

Pro nejpřesnější stanovení úrovně viskózního tlumení je výhodné vycházet 

z charakteristik naměřených na konkrétní konstrukci. Útlum konstrukce je frekvenčně 

závislý. Zpravidla na nejnižších vlastních frekvencích je konstrukční útlum nejnižší 

a s rostoucí frekvencí útlum roste. Nelze stanovit obecně předem dostatečně přesně, jak 

bude vypadat změna velikosti tlumení s rostoucí frekvencí. [4] 

 

Nejčastěji používaný způsob stanovení tlumení vychází z časového průběhu 

tlumeného vlastního kmitání na příslušné frekvenci (soustavy s jedním stupněm volnosti) 

a z měření výchylek po n-cyklech obdržíme logaritmický dekrement tlumení θ: 

 

     
  

    
  

 

 
 

  

    
      (4-5) 

 

kde yn, yn+1 jsou výchylky dvou kmitů yn, yn+m po sobě následujících, 

s rozestupem m cyklů. [69] 

 

Častěji, zejména v anglické literatuře, bývá pro hodnotu tlumení používán 

součinitel poměrného útlumu (damping ratio) D, který udává tlumení ve tvaru 

desetinného čísla nebo v procentech kritického útlumu. Vztah mezi poměrným útlumem 

a logaritmickým dekrementem tlumení je:  
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     (4-6) 

 

kde      
  je vlastní frekvence tlumeného kmitání i-tého tvaru a ω(i) je i-tá 

kruhová vlastní frekvence.  

 

Tento vzorec je velmi přesný pro malý útlum. Pokud D ≤ 0,20, je chyba 

způsobená zanedbáním vlivu tlumení na velikost frekvence menší než 2 %. Pro většinu 

běžných stavebních konstrukcí bývá útlum D v rozmezí 0,03 až 0,05 (nebo v procentech 

3 až 5 %), případně ještě nižší. [69] 

 

Ze zkušenosti bývá pro obytné a průmyslové stavby (železobetonové skeletové) 

a pro železobetonové základy strojů (rámové konstrukce) nejčastěji používán útlum 

D = 3 %, pro ocelové skeletové konstrukce 1,5 % a pro masivní cihelné konstrukce 

nebo železobetonové s cihelnou vyzdívkou, případně blokové základy, až 5 %. Pro 

kmitání na zemině bývá použit útlum D ještě vyšší. [4] 

 

Jestliže je známa pro soustavu s jedním stupněm volnosti rezonanční křivka, pak 

z úrovně odezvy ve výchylkách ypeak ve vrcholu rezonanční křivky a z výchylky při 

nulové frekvenci y0 (jedná se o výchylku při statickém působení budicí síly y0 = yst) lze 

stanovit rovněž součinitel poměrného tlumení: 

 

  
   

       
     (4-7) 

 

Americké a evropské normy na navrhování jaderných elektráren na účinky 

mimořádného zatížení zemětřesením doporučují pro masivní zděné konstrukce počítat 

s hodnotou D při častěji se vyskytujících zatíženích 5% a při mimořádném zatížení 7%. 

 

Vybrané hodnoty logaritmického dekrementu a součinitele poměrného tlumení 

jsou rovněž uvedeny v normě ČSN 73 0032 [70]. Viz tabulka 4-1. 
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Tabulka 4-1: Vybrané hodnoty logaritmického dekrement a součinitele poměrného tlumení, [70] 

 

 

4.3 Metoda konečných prvků 

MKP je přibližná numerická metoda pro řešení problémů popsaných 

diferenciálními rovnicemi, sloužící k simulaci průběhů napětí, deformací, vlastních 

frekvencí, apod. Vznikla v 50. letech minulého století pro potřeby výpočtů konstrukcí 

v leteckém (Boeing), kosmickém (Apollo), jaderném a vojenském průmyslu (ponorky, 

rakety), odtud se rozšířila do akademického prostředí a do průmyslové praxe.[72] 

Metoda funguje na principu diskretizace, tj. nahrazení spojitého prostředí 

diskrétním modelem (obrázek 4-1). Spojité prostředí nahradíme mřížkou (Hrennikoff) 

nebo konečným množstvím trojúhelníkových elementů (Courant) a pak řešíme rovnice 

rovnováhy (pohybové rovnice) pro každý uzel zvlášť. [71] 
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Obrázek 4-1: Rozdělení spojitého prostředí na konečný počet uzlů se zahuštěním sítě 

v oblasti zájmu, [73] 

 

4.4 Vliv nelinearit v chování konstrukce 

Obecně při výbuchovém zatížení lze většinu stavebních konstrukcí navrhovat 

s uvážením jejich duktilních vlastností, tedy využít v přetváření konstrukce a jejího 

materiálu pružně-plastické rezervy za mezí pružnosti při zachování lineárního výpočtu. 

Dynamicky zatížené konstrukce výbuchovým zatížením je vhodné navrhnout tak, 

aby při jejich plastickém přetváření nevznikaly křehké poruchy, vedoucí k náhlým 

lomům konstrukce. Konstrukce musí umožnit vznik plastických kloubů. Tato místa se 

označují jako disipativní zóny (oblasti). [74] 

V normách jsou duktilní vlastnosti konstrukce stanoveny součinitelem duktility 

μ nebo také součinitelem chování konstrukce q. 

Součinitel je definován jako poměr: 

 

μ = δu / δy = xm / xel    (4-8) 

 

kde   δu je mezní přípustná deformace konstrukce (zpravidla při jejím porušení, 

nebo s jistou rezervou před porušením), 

δy je deformace konstrukce na mezi kluzu, 

xm je celkový pružný + plastický průhyb (posunutí) konstrukce, 

xel je pružná část průhybu (posunutí). 
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Obrázek 4-2: Definice duktility na pracovním diagramu napětí / přetvoření, [69] 

 

Duktilní vlastnosti stejné konstrukce jsou jiné při namáhání konstrukce ohybem 

než při namáhání tahem, tlakem nebo smykem. 

Materiály typu ocel, dřevo mají obecně dobré duktilní vlastnosti, tedy mohou se 

plasticky přetvářet při velkých deformacích za mezí pružnosti. Křehké materiály typu 

zdiva, keramiky apod. mají nízké duktilní vlastnosti. Pro jednotlivé třídy konstrukcí 

jsou uvedeni přípustní součinitele duktility např. v ČSN EN 1998-1 (2003). V našem 

případě lze součinitel duktility μ pro rázové jevy (velmi rychlé) uvažovat v rozmezí pro 

zdivo od 1,5 do 2,0. [4] 

Mezní deformace δu je zpravidla definována nikoliv jako deformace na mezi 

pevnosti, ale jako deformace, při které je napětí v materiálu konstrukce nižší o 15% ve 

srovnání s mezí pevnosti. Tato přípustná mezní deformace je tedy závislá jak na 

požadované bezpečnosti konstrukce podle její významnosti, tak na způsobu namáhání 

konstrukce, na vlastnostech materiálu a prostorovém uspořádání konstrukce. [4] 

Při posuzování účinků mimořádných dynamických zatížení bývá nutno 

zodpovědět otázku, jaká je skutečná mezní únosnost objektu, kterou lze využít  pro 

pokrytí odezvy objektu na tato zatížení. Je samozřejmé, že mezní únosnost je objektivně 

závislá na konfiguraci posuzované konstrukce a jejích dynamických vlastnostech, 

vyjádřených především spektrem vlastních frekvencí a tvarů kmitání, jež jsou funkcí  

skutečné tuhosti konstrukce a rozdělení jejích hmot po konstrukci. Předpokládáme, že 

tuhost konstrukce v sobě rovněž zahrnuje vliv případných poruch v konstrukci, tedy 
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např. běžných trhlin v betonu, zdivu, zjistitelných např. pomocí zatěžovacích zkoušek, 

statických či dynamických.[4] 

Filozofie využití duktility konstrukce vychází z podmínky, že běžná zatížení 

(vlastní tíha, užitná zatížení ap.), která se běžně v konstrukci vyskytují, musí konstrukce 

přenést v lineární oblasti se všemi součiniteli zatížení. Teprve rezervu, která zbývá do 

meze pevnosti materiálu, lze využít pro mimořádná zatížení. Jestliže uvážíme zákon 

pravděpodobnosti rozdělení výskytu jednotlivých zatížení, je nepravděpodobné, že by k 

zatížení výbuchem došlo při působení všech stálých a nahodilých zatížení v plné 

výpočtové výši. V tomto smyslu můžeme využít např. ČSN 73 0032 (1978) 

a (Makovička a kol., 1980), která umožňuje uvažovat pro dynamická zatížení: stálá 

zatížení v plné výši + 60 % nahodilých, které by se pravděpodobně vyskytovaly 

v konstrukci v době výbuchové události, takže rezerva do meze pevnosti je pak již 

vyšší.[4] 

U zděné stěny je pro posouzení okamžiku celkové havárie konstrukce 

rozhodující dosažení mezního průhybu, který odpovídá natočení střednice konstrukce 

a dosažení úhlu lomu. Z prováděných výzkumů vychází, že prostor pro nelineární 

deformaci je velmi malý. Zeď se při zatížení prohýbá v oblasti lineárně pružných 

deformací a po odeznění výbuchového zatížení se průhyb vrací do původní pozice a to 

až do momentu celkové havárie. Může sice dojít ke vzniku trhlin, ale trhliny samotné 

nezpůsobují ztrátu stability zdiva a jeho celkovou havárii. [77] 
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5 Zděné konstrukce 

 

Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, 

tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi. 

Z mechanických vlastností se vyznačuje dobrou pevností v tlaku, avšak malou odolností 

vůči tahovým namáháním. Všechny uvedené vlastnosti ovšem závisí na typu zdiva 

a jejich konkrétní hodnoty mohou být velmi proměnné. 

Výchozí normou pro navrhování zděných konstrukcí je v současnosti 

eurokód 6: navrhování zděných konstrukcí [83]. Do roku 2010 platila česká norma ČSN 

73 1101 [82] a většina starších staveb je navržena podle ní. 

Zdivo je nehomogenní materiál, jedná se o seskupení zdících prvků uložených 

podle stanoveného uspořádání a spojených maltou. Toto při modelování může 

způsobovat komplikace, protože pro účely výpočtů je potřeba zdivo zadat jako 

homogenní prvek a toto zjednodušení může vnášet do modelu chybu. 

 

Cihlářské výrobky rozlišujeme podle pevnosti v tlaku na značky: 

 

P2, P4, P7, P8, P10, P15, P20, P25, P30, P35 a P40, 

 

kde číslo značky udává mez pevnosti v tlaku (MPa).  

 

Dle účelu, ke kterému jsou cihlářské výrobky využívány, je dělíme na:  

 

a) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce, 

b) Cihlářské prvky pro vodorovné konstrukce, 

c) Pálenou krytinu, 

d) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. 

 

Prvky pro svislé konstrukce, které lze podle eurokódu 6 posuzovat jsou: Pálené 

cihly plné (keramické), pálené cihly vylehčené (keramické), vápenopískové cihly, 

betonové tvárnice s hutným kamenivem, betonové tvárnice s lehkým kamenivem, 

pórobetonové tvárnice, kamenné kvádry, zdící prvky z umělého kamene. [79] 
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Podrobnější přehled vlastností pálených cihel je alespoň u dvou klasických 

nejpoužívanějších výrobků v tabulce 5-1. 

 

Tabulka 5-1: pálené cihly, [79] 

Délka l 

[mm] 

Šířka b 

[mm] 

Výška h 

[mm] 

Objemová 

hmotn. max. 

[kg.m-3] 

Informativní 

hmotn. 1 kus 

[kg] 

Pevnostní 

značka 

[MPa] 

Nasákav

ost  

[%] 

290 140 65 1800 4,7 P   7 12 

     P 10  

250 120 65 1800 3,5 P 15 12 

     P 20  

     P 25  

 

Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,65 až 0,8 W.m
-1

.K
-1

. Cihly plné pálené, zvláště 

rozměrů 290 x 140 x 65 mm, bývaly nejběžnějším cihlářským výrobkem. Používají se 

na zdění nosných zdí, pilířů, komínů i příček, obytných, průmyslových i občanských 

staveb. 

 

Malty rozlišujeme podle pevnosti v tlaku na značky: 

 

M1; M2,5; M5; M10; M15 a M20, 

 

kde číslo značky udává mez pevnosti v tlaku (MPa).  

 

 Podle účelu je dělíme na: 

 

a) pro zdění (zrnitost 0 – 4 mm), 

b) pro omítání (zrnitost 0 – 4 a 0 – 1 mm), 

c) pro zálivky a pro osazování částí a dílců, pro keramické dílce, 

d) pro potěry, pro spárování, pro kladení podlah a pro obklady, 

e) pro speciální účely. 

 

Podle použitého pojiva je dělíme na vápenné (obyčejné – hrubé, jemné), sádrové, 

cementové (obyčejné, provzdušněné nebo s plastifikační přísadou, pro pálené omítky, 

pro cementový postřik, pro spárování, pro dlažby a obklady), vápenocementové 
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(obyčejné – hrubé, jemné, pro šlechtěné omítky), vápenosádrové, ze směsných 

hydraulických pojiv, polymerní nebo polymercementové, hliněné a hlínocementové.  

 

Z hlediska navrhování zděných konstrukcí je nejdůležitější sledovanou vlastností 

zdiva jako stavebního materiálu jeho pevnost v tlaku. Nejvyšší pevnost v tlaku má zdivo 

ve směru kolmém k ložným spárám (obrázek 5-1). Návrhová pevnost zdiva v tlaku 

kolmo k ložným spárám se pohybuje v rozmezí od cca 0,1 MPa (např. zdivo 

z nepálených cihel, tzv. vepřovic) do cca 5 MPa (např. zdivo z lícovek o pevnosti 

v tlaku 80 MPa vyzděných na cementovou maltu o pevnosti v tlaku 15 MPa). Návrhová 

pevnost zdiva se liší od pevnosti jeho samostatných složek, cihlářských výrobků  

a malt. [12] 

 

 

 

Obrázek 5-1: maltové spáry, [80] 

 

 

Pevnost v tlaku ve směru rovnoběžném s ložnými spárami se pohybuje 

v závislosti na tvaru zdicích prvků (cihel) a jejich dutin v rozmezí od cca 0,85násobku 

(zdivo z plných betonových bloků) do cca 0,1násobku (zdivo ze svisle děrovaných 

keramických cihel) pevností v tlaku ve směru kolmém k ložným spárám.[12] 

 

5.1 Charakteristická pevnost zdiva v tlaku 

Pro navrhování potřebujeme znát návrhovou pevnost zdiva fd, kterou získáme 

z charakteristické pevnosti fk podělením součinitelem podmínek působení materiálu γM. 
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Charakteristická pevnost v tlaku fk nevyztuženého zdiva při působení tlaku 

kolmo na ložné spáry se stanoví buď pevnostními zkouškami zděných těles (nízkých 

stěn) podle ČSN EN 1052-1 nebo ze vzorců podle ustanovení obsažených v Eurokódu 6. 

Nejsou-li k dispozici charakteristické pevnosti zdiva ze zkoušek, stanovuje se 

pevnost v tlaku zdiva ze vzorců. Postup výpočtu se liší podle druhů zdiva a použité 

malty [12]: 

Charakteristická pevnost v tlaku fk nevyztuženého zdiva s obyčejnou maltou 

anebo maltou s pórovitým kamenivem (lehkou maltou) se podle Eurokódu 6 vypočte ze 

vztahu: 

 

fk = K fb
0,7

 fm
0,3

  [MPa]    (5-1) 

 

kde  K je konstanta záviská na typu zdiva a zdících prvků, viz tabulka 5-2. 

 fb = δ·fu je normalizovaná pevnost zdících prvků < 75 MPa, 

 δ je součinitel vlivu šířky a výšky zdícího prvku, pro CP 290/140/65 je δ = 0,77 

 fm je pevnost malty < 20 MPa nebo < 2 fb 

 

Pro zdivo vyzděné na obyčejnou maltu, ve kterém se bude vyskytovat v celé 

délce stěny nebo její části podélná styčná spára, např. tedy pro stěny a pilíře 

z klasických cihel (290/140/65 mm), z cihel metrického (německého) formátu 

(240/115/71 mm) a dalších, se hodnota součinitele K vynásobí součinitelem 0,8. [12] 

 

Tabulka 5-2: Součinitele K při užití obyčejné malty, malty pro tenké spáry a lehké malty, [83] 

Zdicí prvek 
Obyčejná 

malta 

Malta pro 

tenké spáry 

(0,5 – 3 mm) 

Lehká malta o hmotnosti 

600 – 800 

[kg/m3] 

800 – 1300 

[kg/m3] 

Pálené cihly 

 

skupina 1 0,55 0,75 0,30 0,40 

skupina 2 0,45 0,70 0,25 0,30 

skupina 3 0,35 0,50 0,20 0,25 

skupina 4 0,35 0,35 0,20 0,25 

Vápenopískové 

cihly 

skupina 1 0,55 0,80 *) *) 

skupina 2 0,45 0,65 *) *) 

Betonové 

tvárnice 

skupina 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

skupina 2 0,45 0,65 0,45 0,45 
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 skupina 3 0,40 0,50 *) *) 

skupina 4 0,35 *) *) *) 

Pórobetonové 

tvárnice 
skupina 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Umělý kámen skupina 1 0,45 0,75 *) *) 

Čistě 

opracovaný 

přírodní kámen 

skupina 1 0,45 *) *) *) 

*) Kombinace malta/zdicí prvek se nepoužívá, hodnoty nejsou dány. 

 

Obdobně lze v eurokódu 6 najít vzorce pro výpočet charakteristické pevnosti 

v tlaku fk nevyztuženého zdiva s maltou pro tenké spáry tloušťky 0,5 až 3 mm 

z pálených cihel skupiny 1 a 4, vápenopískových cihel, betonových tvárnic a přesných 

pískových pórobetonových tvárnic skupiny 1 a pro fk nevyztuženého zdiva s maltou pro 

tenké spáry tloušťky 0,5 až 3 mm z pálených cihel skupiny 2 a 3. 

 

5.2 Pevnost zdiva v ohybu 

Pevnost zdiva v tahu (pevnost zdiva v ohybu), která je v našem případě 

rozhodující pro vyhodnocení odezvy zatížení výbuchem, je jen zlomkem jeho pevnosti 

v tlaku a je ve většině případů limitována pevností malty v tahu, resp. její soudržností se 

zdicím prvkem. Rozlišuje se: 

 

 Charakteristická pevnost zdiva v ohybu fxk1 v rovině porušení rovnoběžné 

s ložnými spárami  

 Charakteristická pevnost zdiva v ohybu fxk2 v rovině porušení kolmé s ložnými 

spárami 

 

Druhy porušení zdiva v ohybu jsou na obrázku 5-2. 
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Obrázek 5-2: Druhy porušení zdiva v ohybu, [80] 

 

 

Charakteristickou hodnotu pevnosti zdiva v tahu za ohybu lze stanovit ze 

zkoušek podle normy EN 1052-2 (Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení 

pevnosti v tahu za ohybu) nebo na základě vyhodnocení výsledků zkoušek pevnosti stěn 

na ohyb získaných kombinací zdicích prvků a malt. Hodnoty fxk1 a fxk2 je možno najít 

v národní příloze určité země. Pro ČR platí hodnoty uvedené v národní příloze NA 2.6 

uvedené v tabulkách 5-3 a 5-4. Platí, že fxk2 nemůže být větší než pevnost zdících prvků 

v tahu za ohybu. 

 

Tabulka 5-3: : Hodnoty fxk2 pro rovinu kolmou k ložným spárám 
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Tabulka 5-4: Hodnoty fxk1 pro rovinu rovnoběžnou s ložnými spárami 

 

5.3 Modul pružnosti 

Z dalších vlastností nás zajímá především modul pružnosti zdiva E. Krátkodobý 

modul pružnosti zdiva E se stanovuje při zkoušce v tlaku zdiva jako průměrná hodnota 

sečnových modulů pružnosti zdiva jednotlivých vzorků zdiva nebo lze dle eurokódu [83] 

použít vypočet:   

 

             (5-2) 

 

kde fk je charakteristická pevnost zdiva v tlaku, 

 KE  se podle národní přílohy eurokódu 6 použije: 

 KE = 1000 (pro zdivo ze zdících prvků pálených, vápenopískových, betonových 

tvárnic s hutným kamenivem a přírodního kamene), 

 KE = 700 (pro zdivo z tvárnic pórobetonových a tvárnic s pórovitým kamenivem). 

 

Poslední parametr, který nás pro modelování zajímá je Poissonovo číslo, stanoví se jako:  

 

   
                                  

                                   
   (5-3) 

 

Pro zdivo se nejčastěji pohybuje okolo 0,15 – 0,20. 

 

Konkrétní vlastnosti zdiva vybraného pro náš model jsou uvedeny v kapitole 9. 
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6 Mimořádná zatížení dle ČSN EN 1991-1-7 

V Evropské unii platí soustava norem – eurokódů, která definuje požadavky na 

navrhování konstrukcí. Základní normou je Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

(označovaný někdy jako eurokód 0, [61]), který definuje návrhové situace, mezní stavy 

a zásady navrhování podle mezních stavů.  

Musí se rozlišovat mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti: 

 

Mezní stavy únosnosti 

Mezní stavy únosnosti se vztahují ke zřícení konstrukce nebo ke vzniku poruchy,  

jež může ohrozit bezpečnost lidí nebo bezpečnost konstrukce (ztráta statické rovnováhy 

konstrukce nebo její části, uvažované jako tuhé těleso; porucha nadměrným přetvořením; 

vznik mechanizmu z konstrukce nebo její části; porušení lomem; ztráta stability 

konstrukce nebo její části; porucha vyvolaná únavou nebo jinými časově závislými 

účinky).  

 

Ověření MSÚ z hlediska pevnosti nebo nadměrných deformací průřezu:  

 

Ed ≤ Rd               (6-1) 

 

kde  Ed  je návrhová hodnota účinku zatížení (ohybové momenty, vnitřní síly),  

Rd  je návrhová hodnota odolnosti konstrukce (viz odborné předměty).  

 

Ověření MSÚ z hlediska ztráty statické rovnováhy 

 

Ed,dst ≤ Ed,stb         (6-2) 

 

kde  Ed,dst  je návrhová hodnota (viz níže) účinku destabilizujících zatížení,  

Ed,stb  je návrhová hodnota účinku stabilizujících zatížení.  

 

Mezní stavy použitelnosti  

Mezní stavy použitelnosti se vztahují k funkci konstrukce nebo nosných prvků za 

běžného užívání, k pohodě osob, ke vzhledu stavby (deformace konstrukce – vzhled, 

pohoda uživatelů, provozuschopnost; kmitání konstrukce – pohoda osob, funkčnost 
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konstrukce, trhliny v betonu – vzhled, trvanlivost). Je třeba rozlišovat mezi vratnými 

a nevratnými mezními stavy použitelnosti [65]. 

 

Ověření MSP:  

 

Ed ≤ Cd              (6-3) 

 

kde  Cd  je návrhová hodnota (viz níže) příslušného kritéria použitelnosti,  

Ed  je návrhová hodnota účinků zatížení stanovená v kritériu použitelnosti. 

 

 

Zatížením konstrukcí se zabývá Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Zatížení vlastní 

tíhou a užitným zatížením definuje část 1: ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení 

konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 

pozemních staveb [62]. Eurokód rozděluje zatížení na: 

 

podle jejich proměnnosti v čase: 

 zatížení stálá (značky G, g), např. vlastní tíha konstrukcí a pevného vybavení 

(např. i zemina na terasách), zatížení předpětím, zatížení způsobená 

smršťováním, nerovnoměrným sedáním apod.;  

 zatížení proměnná (značky Q, q), např. užitná zatížení stropních konstrukcí 

(dříve nahodilá zatížení), např. i přemístitelné příčky;  

 zatížení mimořádná (značky A, a), např. výbuchy, nárazy vozidel apod.  

 

podle odezvy v konstrukci:  

 statická (nezpůsobují významná zrychlení konstrukce nebo konstrukčního 

prvku),  

 dynamická (způsobují zrychlení konstrukce nebo konstrukčního prvku).  

 

V mnoha případech Eurokódy umožňují dynamické účinky zatížení stanovit 

pomocí tzv. kvazistatických zatížení, tj. zahrnutím dynamických složek do statických 

hodnot nebo použitím ekvivalentních dynamických součinitelů ke statickým zatížením.  
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Reprezentativní hodnoty zatížení  

Hlavní reprezentativní hodnotou zatížení je jeho charakteristická hodnota Fk, 

která je obvykle stanovena jako průměr, horní nebo dolní kvantil, popř. nominální 

hodnota (která se nevztahuje k žádnému statistickému rozdělení).  

Eurokód [62] stanovuje obecné podmínky jak stanovit charakteristické hodnoty 

stálého zatížení G a proměnného zatížení Q.  

U mimořádného zatížení A se stanovuje přímo návrhová Ad a to vždy pro 

konkrétní projekt.  

 

Při analýze konstrukcí se u proměnných zatížení kromě charakteristických 

hodnot rozeznávají ještě další tři reprezentativní hodnoty: 

 

 Kombinační hodnota daná součinem ψ0Qk; 

používá se v mezních stavech únosnosti a v nevratných mezních stavech 

použitelnosti (trvalé deformace). Pomocí kombinačního součinitele ψ0 se 

vyjadřuje pravděpodobnost současného výskytu několika nezávislých 

proměnných zatížení;  

 

 Častá hodnota daná součinem ψ1Qk; 

používá se v mezních stavech únosnosti zahrnujících mimořádná zatížení 

a v nevratných mezních stavech použitelnosti; např. pro budovy je častá hodnota 

volena tak, aby doba, ve které bude tato hodnota překročena, byla rovna 0,01 

(1%) referenční doby.  

 

 Kvazistálá hodnota daná součinem ψ2Qk; 

používá se v mezních stavech únosnosti zahrnujících mimořádná zatížení a ve 

vratných mezních stavech použitelnosti. Kvazistálé hodnoty se používají též při 

výpočtu dlouhodobých účinků zatížení; např. u zatížení stropů budov je 

kvazistálá hodnota volena tak, aby doba, ve které bude tato hodnota překročena, 

byla rovna 0,50 (50%) referenční doby. Kvazistálá hodnota se může alternativně 

stanovit jako průměrná hodnota ve zvoleném časovém intervalu. [64] 
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Tabulka 6-1: Součinitele ψi, [61] 

 

 

Jak již bylo uvedeno výše, v soustavě eurokódů je zatížení výbuchem 

považováno za mimořádné zatížení a toto zatížení se uvažuje v mimořádných 

návrhových situacích. Mimořádná zatížení podrobně řeší ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: 

Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení. [63] 

Pro mimořádné situace se dílčí součinitele γf uvažují zpravidla rovny jedné [4]. 

Pro posouzení na mezní stav únosnosti se v mimořádné návrhové situaci uvažují 

kombinace zatížení podle vztahu:  

 

                                                         (6-4) 

 

kde  Gk,j   značí charakteristickou hodnotu j-tého stálého zatížení, 

P   příslušnou reprezentativní hodnotu předpětí, 

Ad   návrhovou hodnotu mimořádného zatížení, 

ψ1,1  součinitele pro tzv. častou hodnotu proměnného zatížení, 

ψ2,1, ψ2,i součinitele pro tzv. kvazistálou hodnotu proměnného zatížení, 

Qk,1   charakteristickou hodnotu hlavního proměnného zatížení, 

Qk,i   charakteristickou hodnotu vedlejšího i-tého proměnného zatížení, 

″+″   ″kombinovaný s dalšími zatíženími″, 

Σ   kombinovaný účinek. 

 

V příslušném vztahu je hlavní proměnné zatížení to zatížení, které dává největší 

účinek. Pokud není zřejmé, které z proměnných zatížení to je, musí se do vztahu jako 

hlavní zatížení dosadit každé proměnné zatížení. Ve čtvrtém členu kombinačního 
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vztahu se uvažuje kombinační součinitel ψ pro častou nebo kvazistálou hodnotu zatížení 

podle typu mimořádného zatížení. [4] 

 

Norma ČSN EN 1991‐1‐7 nestanoví účinky způsobené výbušninami a nezabývá 

se vnějšími výbuchy a teroristickými útoky. Norma se zabývá pouze vnitřními výbuchy 

a říká, že zatížení výbuchem se musí uvažovat při navrhování všech částí pozemních 

a inženýrských staveb: 

 ve kterých se používá plyn, 

  ve kterých se plyn reguluje, 

  kde se skladují výbušné látky (výb. plyny nebo kapaliny tvořící výb. páry), 

 kde se plyn skladuje nebo přepravuje (například obytné budovy s instalacemi 

plynu, chemická zařízení, kontejnery, zásobníky, stavby pro odpadní vody, 

energovody, tunely pozemních a drážních komunikací). 

 

Posuzování nebezpečnosti mimořádné návrhové situace (výbuchu) může podle 

ČSN EN 1991-1-7 (2007) vycházet z následujících tříd následků výbuchu, tak jak jsou 

uvedeny v ČSN EN 1990 (2003). Tab. 6-2 uvádí kategorizaci pozemních staveb do tříd 

následků podle typů staveb a charakteru užívání. [4] 

 

Konstrukce zařazené (podle tabulky 6-2) do třídy CC1 se nemusí posuzovat, 

pokud byly navrženy v souladu s normami EN 1990 až EN 1999. 

Pro konstrukce v třídě CC2 je nutné provést ekvivalentní statický výpočet. Pro 

konstrukce v třídě CC2a eurokód požaduje provázání jednotlivých stavebních prvků tak, 

aby bylo dosaženo větší robustnosti (viz obrázek 6-1) 

 

 

Obrázek 6-1: Celistvost – robustnost, [66] 
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Tabulka 6-2: Kategorizace staveb podle tříd následků (ČSN EN 1991-1-7) 

 

 

Pro konstrukce v třídě CC2b eurokód vyžaduje ještě navíc splnit podmínku, že 

při odstranění sloupu nebo nosné části konstrukce nedojde k havárii více než 15% 

plochy z přilehlých pater (viz obrázek 6-2). 

U třídy následků CC3 je nutné splnit výše uvedené požadavky a kromě 

ekvivalentního statického výpočtu vyžaduje i dynamickou analýzu. Eurokód doporučuje 

obrátit se na odborníky. 

 

 

Obrázek 6-2: Robustnost staveb dle [63], [66] 
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7 Maximální výbuchové parametry pevných náloží 

7.1 Kondenzované výbušniny  

Za výbušninu se považuje látka, kterou je možno nějakým vnějším podnětem 

přivést k výbuchu. Výbušninou je tedy každá látka, nebo směs látek, která je schopná 

rychlé chemické přeměny, při níž vzniká velké množství tepla za podmínek, 

umožňujících jeho rychlou přeměnu v mechanickou práci. K výbušné přeměně může 

podle [10] dojít pouze tehdy, jsou-li splněny tyto základní podmínky: 

 

 velká rychlost chemické přeměny, 

 exotermičnost chemické reakce, 

 možnost přeměny tepelné energie v mechanickou, 

 samovolné šíření reakce. 

 

Velká rychlost chemické reakce je zejména důležitá. Hlavním rysem každého 

výbuchu není množství plynu při něm vyvinuté energie, ale vysoká výkonnost tohoto 

pochodu. Při daném množství energie, kterou lze při reakci výbušniny uvolnit je její 

výkonnost [10]. 

 

  
 

 
     (7-1) 

 

kde N je výkonnost, E je uvolněná energie a t je čas. 

 

Výkonnost je tím vyšší, čím je doba trvání výbuchu t kratší. Doba trvání 

výbuchu je rovna času, za který se nálož rozloží, tj. který potřebuje detonační vlna, aby 

urazila od bodu iniciace ke konci nálože. [10] 

 

  
 

 
     (7-2) 
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kde D je rychlost detonace dané výbušniny a s je dráha, kterou musí detonační vlna 

urazit. Rychlost detonace D je konstanta specifická pro každou výbušninu. Dráha s je 

vzdálenost, kterou musí detonační vlna urazit, než dojde k úplnému rozložení 

výbušniny. Pokud bude např. výbušnina válcového tvaru iniciována na jednom konci, 

pak dráha s bude v tomto případě vzdálenost od jednoho konce výbušniny k druhému.  

Při výbuchu se uvolní vnitřní energie výbušniny Q. Uvolněná energie výbuchu 

pak podle [10] bude: 

 

             (7-3) 

 

kde η  je účinnost přeměny vnitřní energie na mechanickou práci výbuchu a k je 

mechanický ekvivalent tepla. 

 

Vnitřní energii výbušniny, která se uvolní při výbuchu, lze vyjádřit pomocí jejího 

výbuchového tepla při konstantním objemu Qv nebo pomocí síly výbušniny f: 

 

  
    

   
       (7-4) 

 

Kde p0 je normální tlak 1 atm, w je objem zplodin výbuchu při tlaku 1 atm a 273 K a Tv 

je výbuchová teplota při konstantním objemu.[10] 

 

Jak již bylo uvedeno výše, každý výbuch je rychlou přeměnou vnitřní energie 

soustavy na ničivou mechanickou práci. Při chemickém výbuchu vznikne tato práce na 

účet vnitřní energie chemické látky. Aby se tedy mohla při výbuchu objevit nějaká 

ničivá práce, musí se při výbušné přeměně uvolňovat energie, výbušná reakce musí tedy 

být exotermickou.  

Možnost přeměny tepelné energie v mechanickou je obvykle zajištěna 

přítomností plynů nebo par ve zplodinách výbuchu. Protože při velmi krátkém trvání 

celého výbuchu nemají čas uniknout z místa výbuchu a rozepnout se do okolního 

prostoru, vzniká v místě výbuchu vysoký tlak. Horké plyny o vysokém tlaku pak 

expandují z místa výbuchu a tím mohou vykonat mechanickou práci.  
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Např. plyny vzniklé výbuchem 1 kg TNT zaujímají za normálních podmínek 

objem V0 asi 0,69 m
3
. Teplem uvolněným při výbuchu se tyto zplodiny ohřejí na teplotu 

T asi 3000°C (3273 K) a podle Gay-Lussacova zákona by tedy zaujímaly objem V: 

 

       
 

   
         

    

   
           (7-5) 

 

tedy téměř 9 m
3
. K expanzi z objemu 0,69 m

3 
na objem 9 m

3 
by muselo dojít téměř 

okamžitě. Je přirozené, že za krátký čas výbuchu řádu stotisíciny vteřiny nemohou 

plyny tento prostor zaujmout a v místě výbuchu nastává zhuštění plynů, které pak při 

rychlé expanzi konají práci.[10]  

Ke vzniku výbuchu v nějaké látce musí postačit přeměna její menší nebo větší 

části působením počátečního impulzu a výbuch se pak musí šířit výbušninou 

samovolně. Samovolné šíření výbuchu závisí na řadě faktorů chemických i fyzikálních. 

Pokud jsou rozměry i velmi silné výbušniny příliš malé, například tenká trubička o 

světlosti 1 mm, nastává po roznícení výbušná přeměna pouze v malé části výbušniny 

v bezprostředním okolí roznětu. Dále se ovšem šíření výbušné reakce vlivem ztrát 

utlumí, buď se zastaví, nebo bude probíhat pomalu, nevýbušně. [10] 

 

Posuzují-li se výbušniny z hlediska, jakým způsobem je lze přivést k výbuchu, 

pak se dělí na: 

 

 Výbušniny přímé: tj. takové, které vybuchují jednoduchým podnětem, jako 

zapálením, nárazem, třením apod. Patří mezi ně například černý prach, třaskavá 

rtuť, azid olovnatý. 

 

 Výbušniny nepřímé: tj. takové, které nelze k výbuchu přivést jednoduchým 

podnětem, jako je zapálení a které vybuchují teprve vlivem silného počátečního 

impulzu, způsobeného například detonační vlnou nějaké jiné výbušniny, 

obvykle umístěné v rozbušce. Patří k nim většina trhavin, jako jsou TNT, 

trhaviny na bázi dusičnanu amonného, atd. 
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Z praktických důvodů se výbušniny dělí do čtyř skupin [10]: 

 

1. Třaskaviny 

2. Trhaviny 

3. Střeliviny (propelenty) 

4. Pyrotechnické látky 

 

Třaskaviny jsou výbušniny, které velmi malým vnějším impulzem (třením, 

úderem, jiskrou atd.) přecházejí do velmi rychlé výbušné reakce (obvykle detonace) a to 

i ve velmi malém množství. Patří tedy k výbušninám přímým. Nejčastěji je vyvoláváme 

jako rozbušku k vyvolání detonace trhavin. Dosud masově používané třaskaviny byly 

fulminát rtuťnatý (MF, třaskavá rtuť), azid olovnatý (LA), trinitrorezorcinát olovnatý 

(NLS) a 1-(5-tetrazolyl)-3-guanyltetrazen hydrát (tetrazen). Tento typ třaskavin ovšem 

již nevyhovuje současným požadavkům, zejména na ekologii. Vadí například obsah 

těžkých kovů, u tetrazenu zase nedostatečná stabilita. Jednou z prvních 

„ekologických“ třaskavin („green primers“) byl 4,6-dinitrobenzo-1,2,3-oxadiazol 

(Dinol), který je dodnes používán, ale má celou řadu technických nedostatků. 

Ekologicky i funkčně přátelštější je draselná sůl 7-hydroxy-4,6-dinitrobenzofuroxanu 

(KDNP), náhrada styfnátu olovnatého a chemicky příbuzná draselná sůl 4,6-

dinitrobenzofuroxanu (KDNBF, Jackson-Meisenheimerův addukt). Již více jak 25 let 

vychází vývoj nových „green primers“ z vysokodusíkatých prekurzorů; v technické 

praxi jsou zavedeny třaskaviny, odvozené od 5-kyano-,5-nitro- nebo 5-chlor-1H-

tretrazolu. Jako náhrada azidu olovnatého je vyvíjen 5-nitro-1H-tetrazolát měďný 

(DBX-1). Pro použití v prostředí o vysokých teplotách a tlacích je používán 

chloristan 2-(5-chlor-1H-tetrazolato-N2) pentaaminokobaltnatý (CCP). Ekologové 

začínají mít námitky i proti použití kobaltu a chloristanových aniontů jako součásti 

třaskavin, proto se pozornost obrací ke komplexům železa nebo mědi. Finálním 

produktem mohou být například „zelené“ 5-nitro-1H-tetrazolato-N2-železnany jako je 

tetraamonná sůl hexakis (5-nitro-1H-tetrazolato-N2)železnou (FeIINT6(NH4)4) 

Podobné komplexy jsou tvořeny i 3-nitro- a 3,5-dinitro-1,2,4-triazoly. Zajímavý je také 

komplex 4-amino-1,2,4-triazolu s chloristanem měďnatým13 (ATCC), vyvinutý jako 

náhrada LA.[11] 
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Obrázek 7-1: Chemické složení vybraných třaskavin, [11] 

 

Trhaviny jsou výbušniny, které jsou středně citlivé k vnějším podnětům, a jejich 

nejčastější výbušná přeměna je detonace. Plní se do střel a pum různého typu 

a používají se k trhání jak v civilní, tak i ve vojenské praxi (trhací práce, destrukce, 

urychlování atd.) Náleží většinou k výbušninám nepřímým, tj. k těm, které nevybuchují 

jednoduchým podnětem. Přivádějí se k detonaci rozbuškou nebo jinou počinovou  

náloží. [10] 

V oblasti vojenských trhavin v minulém století dominoval 2,4,6-trinitrotoluen 

(TNT) a jeho směsi s výkonnějšími trhavinami, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinanem (RDX, 

hexogen) nebo 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokanem (HMX, oktogen). Oba tyto 

nitraminy jsou také v širokém měřítku uplatňovány s mírnou úpravou v různých 

muničních systémech. Týká se to zejména oktogenu, který je v současné době 

považován za nejvýkonnější technologicky a cenově dostupnou trhavinu. [11][25] 
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Obrázek 7-2: : Chemické složení RDX a HMX, [25] 

 

 V posledních třech desetiletích se výzkum a vývoj zaměřoval na sloučeniny, 

splňující dva základní požadavky: 

 

 vysoký výkon, vyjádřený vysokou detonační rychlostí a vysokým detonačním 

tlakem  

 

 nízkou zranitelností (trhaviny LOVA nebo IM), která je reprezentována malou 

citlivostí k vnějším podnětům (náraz, ráz, tepelný impulz, elektrická jiskra 

apod.).  

 

Tyto požadavky však působí protichůdně – sloučeniny s vysokým obsahem 

energie jsou obvykle značně citlivé. Příkladem může být 4,4’-dinitro-3,3’-

diazenofuroxan (DNDAF), u něhož byla nalezena dosud nejvyšší experimentálně 

stanovená detonační rychlost D = 9,7 km*s
-1

 pro hustotu 1,94 g*cm
-3

 a detonační tlak 

42 GPa, ovšem jeho citlivost k nárazu se blíží citlivosti třaskavin. Poměrně rezistentní 

proti podnětům je strukturně jednoduchá molekula 1,1-diamino-2,2-dinitroethenu 

(FOX-7, DADNE), přičemž je to výkonná trhavina s hustotou krystalu je 1,885 g/cm
3
 

a detonační rychlostí 8,87 km/s
1
.[11] 

 

Hustota výbušniny má zcela zásadní vliv na koncentraci energie a detonační 

rychlost. Čím vyšší je hustota výbušniny, tím větší je i detonační rychlost.  

Platí, že čím větší detonační rychlost, tím vyšší destrukční síla (brizance). 

U průmyslových trhavin se hodnoty pohybují kolem 2000-5000 m/s, u vojenských 

6000-9000 m/s, u kumulačních náloží dosahují 13000 m/s, u superkumulačních až 

95000 m/s (při použití silné konstrukce obalu).[10] 
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Značná část výzkumu se v posledních 25 letech zaměřila na energetické 

molekuly s klecovou strukturou. Např. oktanitrokuban (ONC) s hustotou 1,979 g/cm
3
 

nebo heptanitrokuban(HNC) s hustotou 2,028 g/cm
3
. Velký praktický význam mají 

polynitroderiváty polyazaisowurtzitanů: 2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-

hexaazaisowurtzitan (HNIW, CL-20), 4,8,10,12-tetranitro-2,6-dioxa-4,8,10,12-

tetraazaisowurtzitan (TNIW-5, Aurora-5) a 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-

diazaisowurtzitan (TEX). Tyto klecové nitraminy se vyznačují vysokou hustotou 

krystalů, která se v případě ε-HNIW (2,03 g/cm
3
) patrně již blíží limitním hodnotám 

pro organo-dusíkaté sloučeniny. Všechny tyto nitraminy jsou v současnosti vyráběny 

poloprovozně, TEX má charakter nízkozranitelné trhaviny. 

Z jednodušších polycyklických nitraminů je předmětem intenzívního 

aplikovaného výzkumu cis-1,3,4,6-tetranitrooktahydroimidazo[4,5-d]imidazol (bicyklo-

HMX, BCHMX), který je méně výkonný než HMX, ale je výkonnější a stabilnější než 

RDX.[11]  

 

 

Obrázek 7-3: Chemické složení vybraných trhavin, [11] 
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Další zajímavou skupinou již prakticky využívaných EMs jsou N-oxidy 

polyazaarenů, jako je 2,6-diamino-3,5-dinitropyridin-1-oxid (DADNPO) v 

perforátorech pro hlubinné vrty (jeho D = 7,20 - 7,45 km/s). Předmětem zájmu je také 

2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid (LLM 105). 

Perspektivní a výzkumně velmi frekventovanou skupinou  EMs v současnosti 

jsou sloučeniny s obsahem nad 50 hm.% dusíku, včetně jejich N-oxidů. Jde často o 

výkonné a málo citlivé výbušiny, jako je např. 3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid 

(LAX-112) s detonační rychlostí 8,87 km/s a s citlivostí k nárazu nižší oproti TNT. 

Zajímavý je i 3,6-bis-nitroquanyl-1,2,4,5-tetrazin. Od derivátů 1,2,4,5-tetrazinu nebo 

tetrazolu je generována celá řada dalších atraktivních EMs s vysokým obsahem dusíku. 

Jako příklad může být uveden 3,5-bis(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl-amino)-1,2,4,5-tetrazin 

(BTATz) s hustotou krystalu 1,76 g/cm
3
 a detonační rychlostí 7,52 km/s.[11] 

 

Od vojenských trhavin odlišné jsou trendy vývoje trhavin průmyslových. Je to 

způsobeno jednak značně kratšími záručními lhůtami průmyslových trhavin (max. 

2 roky, většinou jen několik měsíců) a požadavky na jejich velkou pracovní schopnost 

(velký objem plynů a déle trvající impulz), na vysokou bezpečnost při transportu 

a manipulaci, na vyrovnanou kyslíkovou bilanci a na nízkou cenu. Celosvětově je 

zaznamenán velký ústup od želatinovaných trhavin (dynamity), které jsou již od 50. let 

minulého století masově nahrazovány trhavinami amonoledkovými. Nejdříve to byly 

směsi dusičnanu amonného (AN, ledku amonného) s hořlavinami pevnými (NCN 

trhaviny) a od roku 1956 s hořlavinami kapalnými (ANFO, u nás známé jako DAP). 

Vývojem výroby AN pro trhaviny ANFO se dospělo k produktu ve formě porézních 

granulí (prilovaný AN), které jsou schopny naadsorbovat až 11 % topného oleje 

a vzniká tak sypká trhavina dobré fyzikální stability.[11] 

 

Střeliviny jsou výbušniny, jejichž hlavním projevem je hoření a jsou užívány 

převážně k pohonu (střel, raket apod.). Zažehují se zapalovačem a hlavním typem 

výbušné přeměny, která se u této skupiny látek vyskytuje a používá, je deflagrace 

(výbušné hoření).[10] 
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Pyrotechnické látky jsou výbušniny, uvolňující energii explozivním hořením. 

Jejich použití je rozmanité: řízená iniciace, velké uvolňování tepla, intenzivní plamen, 

světlo, dým atd.[10] 

 

Toto dělení ovšem nemá ostré hranice, zařadíme-li látku mezi střeliviny, 

neznamená to, že nemůže například při určitých podmínkách detonovat.  

 

Výkon výbuchu vzrůstá přiměřeně s velikostí nálože, všeobecně je výkon 

výbuchu přímo úměrný čtverci třetí odmocniny váhy nálože. Samotná velikost energie 

však nic neznamená, důležité je, kolik energie se využije k praktickému účelu. U volně 

odpálené výbušniny se k trhacímu účelu využije okolo 10-15% energie. Lepší využití 

nastane u nálože uzavřené. Když detonační vlna dosáhne povrchu nálože, která je 

obalena pevnou stěnou a narazí na ni, může tlak prudce stoupnout. Největšího 

koeficientu využití se dosahuje u kumulačních náloží, zde se veškerá energie 

soustřeďuje do jediného paprsku.[10] 

 

7.2 Charakteristiky vybraných výbušnin a jejich TNT Ekvivalenty 

V této kapitole v tabulkách 7-1 až 7-15 jsou uvedeny TNT ekvivalenty 

vybraných výbušnin a jejich další charakteristiky podle různých zdrojů a autorů. 

 

Tabulka 7-1: Tritolové ekvivalenty některých trhavin, [4] 

Výbušina 
Výbuchové teplo 

[kJ/kg] 

Tlakový ekvivalent 

kTNT-p 

Nitroglycerin 6152,69 1,468 

Nitroglykol 7073,50 1,687 

Střelná bavlna 3390,26 0,809 

Hexogen 6278,25 1,499 

Pentrit 5901,56 1,408 

Tetryl 4511,97 1,076 

Dinitronaftalen 2908,92 0,695 

Kyselina pikrová 3850,66 0,919 
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Černý prach  2456,89 0,587 

Azid olova  1594,68 0,382 

Třaskavá rtuť  1540,26 0,368 

Dynamit  5022,60 1,198 

Amonit 6  3926,00 0,938 

Amonit 7  4436,63 1,060 

Amonit 1  5190,02 1,239 

Amonit 9  4185,50 1,000 

Amonit 10  3829,73 0,914 

Perunit 40  2197,39 0,525 

Perunit 28  2050,90 0,489 

Perunit 22  1875,10 0,449 

Perunit 20  1745,35 0,418 

Permonal v 10  2142,98 0,511 

Permonex v 19  1736,98 0,415 

Permonex 12  1728,61 0,413 

Perunal Extra A40  2615,94 0,625 

Perunit 44  2050,90 0,489 

Infernit PN 40  1912,77 0,456 

 

 

Tabulka 7-2: TNT ekvivalent a ekvivalent impulzu podle [42] 
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Tabulka 7-3: Vybrané výbušniny seřazené podle výbuchového tlaku, [38] 

 

 

Tabulka 7-4: Vybrané výbušniny seřazené podle obsahu energie, [38] 

 

 

Tabulka 7-5: Výbuchové charakteristiky silných intenzivních výbušnin [39] 

 

 

Tabulka 7-6: Poměr parametrů rázové vlny k stejnému množství TNT podle [41] 
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Tabulka 7-7: Přibližné hodnoty TNT ekvivalentu publikované v různých zdrojích dle [40] 

 

 

Tabulka 7-8: Výbuchové charakteristik vybraných výbušnin podle [56].  

 

 

Tabulka 7-9: Další výbuchové charakteristik vybraných výbušnin podle [56] 
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Tabulka 7-10: Výbuchové charakteristik vybraných výbušnin podle [54] 

 

 

Tabulka 7-11: Další výbuchové charakteristik vybraných výbušnin podle [54] 

 

 

Tabulka 7-12: : Výbuchové charakteristik TNT podle různých autorů publikované v [55] 
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Tabulka 7-13: Výbuchové charakteristik vybraných výbušnin podle [57] 

 

 

Tabulka 7-14: Další výbuchové charakteristik vybraných výbušnin podle [57] 

 

 

Tabulka 7-15: Konverzní faktory pro vybrané výbušniny, [16] 
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8 Cíle a metodika disertační práce  

Hlavním cílem disertační práce je analyzovat odezvu vybrané zděné 

stěnodeskové konstrukce při mimořádném zatížení tlakovou vlnou od výbuchu. 

V rešeršní části disertační práce popisuje různé způsoby vyhodnocení chování 

konstrukce při výbuchovém zatížení. Také stručně popisuje a objasňuje teoretické 

podklady potřebné k hlubšímu porozumění, na jakém principu fungují 3-D výpočetní 

programy. 

Pro možnost analýzy byl vytvořen komplexní model zděného dvoupodlažního 

domu a byly zvoleny dva scénáře zatížení výbuchem pevné nálože, které se jeví jako 

nejvíce pravděpodobné při scénáři teroristického útoku na budovu z vnějšku.  

První část práce spočívá v analýze samotného výbuchového zatížení na 

konstrukci, které vznikne výbuchem vybrané pevné nálože ve zvolené vzdálenosti od 

konstrukce. K tomuto účelu vyhodnotíme a využijeme empirické vzorce z dostupné 

literatury a taky výpočetní programy v MS Excel publikované různými autory.  

Poté, co stanovíme charakteristiky zatížení konstrukce, se v druhé fázi disertační 

práce bude zabývat vlastní odezvou konstrukce na toto dynamické namáhání. Budou 

použity různé metody od empirických kritérií, až po 3-D modelování. 

Na základě zjištěných a namodelovaných dat bude vyhodnocena nejistota 

v používání empirických odhadů a přesnějších výpočtů a zhodnocen přínos 

publikovaných zjištění pro praxi a budoucí rozvoj oboru protivýbuchové ochrany staveb.  
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9 Model konstrukce 

Jako vhodný model pro analýzu zatížení konstrukce výbuchem byl vybrán malý 

zděný dvoupodlažní dům. Přesnější výkresy projektové dokumentace jsou v příloze 

č. 1 na CD k originálu disertační práce. Podle této projektové dokumentace byl vytvořen 

3D model budovy v programu SCIA, který následně umožňuje 3D výpočet odolnosti 

zděné konstrukce při výbuchovém zatížení. Přední a zadní pohled a pohled do 

průhledného modelu konstrukce jsou na obrázcích 9-1, 9-2 a 9-3. 

Půdorys má rozměry 10 x 9.56 m. Střecha je šikmá, z pálených cihlových tašek 

ve výšce 4,8 až 8,2 m. Obvodové zdi jsou tloušťky 290 mm, vnitřní příčky tloušťky 

65 mm. Mezi prvním a druhým patrem vedou dřevěné schody.  

 

 

 

Obrázek 9-1:Model konstrukce, přední pohled 
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Obrázek 9-2: Model konstrukce, zadní pohled 

 

 

Obrázek 9-3: Model konstrukce, vnitřní pohled 
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9.1 Volba zdiva 

Pro účely programu SCIA je ovšem nutné zadat vlastnosti zdiva jako 

homogenního materiálu. Pro dynamické výpočty programu jsou nezbytné tyto 

materiálové vlastnosti: jednotková hmotnost, modul E (MPa), Poissonův součinitel, 

logaritmický dekrement. Můžeme zadat i další vlastnosti jako měrné teplo nebo 

tepelnou vodivost, pro potřeby dynamických výpočtů jsou však nepodstatné, program 

s nimi nepracuje. 

Pro model zdí byly zvoleny pálené cihly rozměrů 290x140x65 mm 

a pevnostního označení P10 a vápenocementové malty značky 10. Modul pružnosti E je 

780 MPa.  

 

Do programu byly použity hodnoty: 

 

 Jednotková hmotnost (kg/m
3
)  1800 

 Modul E (MPa)    780 

 Poissonův součinitel (-)   0,15 

 Log dekrement (-)    0,12 
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10 Scénáře zatížení tlakovou vlnou od výbuchu 

Pro analýzu dynamické odezvy zděné konstrukce při zatížení venkovním 

výbuchem byly zvoleny dva scénáře možného zatížení tlakovou vlnou od výbuchu.  

Americké úřady National Counterterrorism Center (NCTC) a Bureau of Alcohol, 

Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) rozlišují dva druhy teroristických náloží.  

Jedná se o osobní – Improvised Explosive Devices (IED) a vozidlové – Vehicle-Borne 

Improvised Explosive Devices (VBIED). Obrázky 10-1 a 10-2 ukazují přibližné 

kapacity výbušnin, které je možno použít v různých prostředcích.  

 

 

Obrázek 10-1: Přibližná kapacita možných prostředků k teroristickému útoku, [20] 

 

 

Obrázek 10-2: Přibližná kapacita možných dopravních prostředků k teroristickému útoku, [52] 
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Byly zvoleny tyto dva scénáře výbuchu: 

 Scénář 1: IED 1 kg C-4 ve vzdálenosti 5 m 

 Scénář 2: VBIED 220 kg ANFO ve vzdálenosti 15 m  

 

10.1 Výpočetní programy k analýze parametrů tlakové vlny 

V Česku pod vedením docentů Makovičky, Janovského, Damce a jiných autorů 

vznikl projekt „Protivýbuchová ochrana staveb“ podporovaný Evropským sociálním 

fondem, hlavním městem Praha a Českou republikou. Řešitelem projektu je České 

vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, partnerem řešitele je Univerzita 

Pardubice. V rámci tohoto projektu byl vytvořen výpočetní program v MS Excel, který 

umožňuje vypočítat parametry tlakové vlny. [26][53] Program je volně stažitelný 

z webových stránek projektu (http://pvoch.cvut.cz/ke_stazeni/, [53]), umí vypočítat 

parametry tlakových vln a dává nám na výběr volit z výbušnin uvedených v tabulce 7-1. 

Program je schopen spočítat i parametry tlakových vln generovaných výbuchem 

ostatních výbušnin, neuvedených v tabulce 7-1, musíme však v programu manuálně 

přepsat výbuchové teplo a TNT ekvivalent výbušniny.  

 

Další program na výpočet tlakové vlny od výbuchu vznikl v rámci disertační 

práce Ing. Lukáše Dostála, pod vedením docenta Vávry a profesora Zemana na Fakultě 

chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Tento program je primárně určen 

k výpočtu vzdálenosti doletu fragmentů vzniklých při výbuchu, ve své části se ovšem 

rovněž zabývá výpočtem přetlaku na čele rázové vlny, který je ve většině případů zcela 

dominantním zatížením. [14] 

 

10.2 Scénář 1 

Jako první scénář byl zvolen teroristický útok sebevražedným atentátníkem 

pomocí vesty s výbušninami na těle.  Útočník odpálí plastickou trhavinu C-4 ve vestě 

o hmotnosti 1 kg ve vzdálenosti 5 m od čelní stěny budovy. 

 

http://pvoch.cvut.cz/ke_stazeni/


74 

C-4 

Jedná se o vojenskou trhavinu složenou z 91% RDX, zbytek tvoří plastické 

pojidlo, změkčovadlo a případně detekční činidlo, aby bylo možné tuto trhavinu odhalit. 

V současnosti je nejpoužívanější plastickou trhavinou na světě, v americké armádě 

postupně nahradí veškeré zásoby TNT, PETN a vojenského dynamitu.  

 

 

Obrázek 10-3: C-4 a sebevražedná vesta, [50] 

 

Pro účely modelování účinků tlakové vlny od výbuchu na konstrukci nás 

zajímají zejména tyto parametry: 

 

 TNT ekvivalent: různé zdroje např. [51] nebo zdroje viz kapitola 7.2 uvádějí 

hodnoty od 1,18 do 1,37. Pro náš modelový případ bylo zvoleno 1,30.  

 Detonační rychlost: U detonační rychlosti uvádějí nalezené zdroje (např. [51]) 

v podstatě totožné hodnoty a to 8092 ± 26 m/s.  

 Výbuchové teplo: Různé zdroje uvádějí hodnoty od 5,2 až 6,61. MJ/kg. 

Nejčastěji se uvádějí hodnoty okolo 5,6 MJ/kg, proto zvolme tuto. 

 

10.2.1 Parametry tlakové vlny pro scénář 1 

Pro výpočet použijeme rovnice uvedené v kapitole 3.1 nebo výpočetní programy 

uvedené v kapitole 10.1. Parametry tlakové vlny dle programu [53] jsou na obrázku  

10-4. Na výstupu z programu na obrázku 10-4 je uvedena jako výbušnina semtex, 

hodnoty TNTekv a výbuchového tepla byly ovšem manuálně přepsány na hodnoty 

odpovídající C-4. 
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Obrázek 10-4: Parametry tlakové vlny C-4, výstup z programu [53] 

 

Parametry tlakové vlny dle programu dle [14] jsou pro srovnání uvedeny na 

obrázku 10-5. 

 

Obrázek 10-5: Parametry tlakové vlny C-4, výstup z programu [14] 
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V našem scénáři budeme uvažovat s hodnotou přetlaku na čele vlny 50 kPa 

a rychlostí čela rázové vlny 400 m/s. Celkové zatížení konstrukce vypočteme jako 

odrazný přetlak dle vzorce (3-32), hodnotu odrazné koeficientu určíme z obrázku 3-10 

a pro náš poměr p+/p0 = 50/100 je zhruba 2,1. 

 

                            (10-1) 

 

Dynamický tlak, zatížení bočních stěn, střechy a zadní stěny budeme vzhledem 

k velmi vysoké rychlosti rázové vlny a geometrii šíření považovat za zanedbatelné. 

 

V programu SCIA je tlak působící na plochu stěny nutno zadat jako sílu působící 

v těžišti plochy. Pro větší přesnost výpočtu můžeme celkovou plochu imaginárně 

rozdělit na více menších ploch a celkovou sílu na více menších sil působících v těžištích 

jednotlivých ploch (viz obrázek 10-8).  

U našeho modelu jsme zatíženou čelní stěnu rozdělili na 75 menších ploch tak, 

že podél okrajů ploch je tato síť hustší pro ještě větší přesnost. Toto rozdělení přední 

zatěžované stěny je patrné z obrázku 10-6. 

 

 

Obrázek 10-6: Rozdělení přední stěny na dílčí části a rozdělení tlaku do sil působících v těžištích  
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Těchto 75 ploch má čtyři různé obsahy S1, S2, S3 a S4 (viz obrázek 10-7): 

 

 Plocha S1 má tvar čtverce, rozměry 1 x 1 m a v modelu se vyskytuje  21krát. 

 Plocha S2 má tvar obdélníku, rozměry 1 x 0,5 m a v modelu se vyskytuje  42krát. 

 Plocha S3 má tvar obdélníku, rozměry 1,1333 x 1,6667 m a v modelu se 

vyskytuje  6krát. 

 Plocha S4 má tvar trojúhelníku, má rozměry 
               

 
 m a v modelu se 

vyskytuje  6krát. 

 

 

Obrázek 10-7: Rozměry jednotlivých dílčích ploch 

 

Celková plocha S je potom: 

 

                            (10-2) 

                                    (10-3) 
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Celkový tlak působící na stěnu může být vyjádřen jako: 

 

  
 

 
  [   

 

  
]    (10-4) 

 

Celková síla působící na přední stěnu naší konstrukce je: 

 

                   (10-5) 

 

Jednotlivé síly působící na dílčí plochy S1 až S4 se dají vyjádřit jako: 

 

            (10-6) 

            (10-7) 

            (10-8) 

            (10-9) 

 

 

 

Obrázek 10-8: Rozložení tlakového zatížení konstrukce do sil 
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Pokud dojde k výbuchu v relativní blízkosti konstrukce, je potřeba uvažovat, že 

rázová vlna se šíří v kuloplochách a nedopadne na celou plochu stěny zároveň. Program 

SCIA, ve kterém byl prováděn 3-D výpočet, umožňuje tento fázový posun zohlednit. Na 

obrázku 10-9 je znázorněno šíření rázové vlny v čase. 

 

 

Obrázek 10-9: Šíření rázové vlny v čase 

 

Rychlost šíření čela rázové vlny je u C-4 zhruba 400 m/s, což znamená, že jeden 

metr na obrázku 10-9 urazí vlna za: 

 

  
 

 
 

 

   
          s   (10-10) 

 

kde s je dráha, v je rychlost a t je čas. 

 

Zatížená stěna byla rozdělena do zón tak, aby byl zohledněn časový posun 

dopadající tlakové vlny. Toto rozdělení je znázorněno na obrázku 10-10. 
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Obrázek 10-10: Zóny dopadající vlny s časovým posunem  

 

10.3 Scénář 2 

Jako druhý scénář byl zvolen útok za pomoci auta naloženého výbušninou. Jako 

nejpravděpodobnější se na základě podobných útoků v minulosti v tomto případě jeví 

použití ANFO [44]. Budeme uvažovat, že do kufru osobního automobilu se vejde 220 

kg výbušniny. Vzdálenost konstrukce od epicentra výbuchu byla v tomto scénáři 

stanovena na 15 m. Zde je již poměr mezi výškou konstrukce a vzdáleností od epicentra 

větší, proto situaci oproti předchozímu případu zjednodušíme a budeme považovat čelo 

dopadající vlny za kolmé. Tím pádem budeme ignorovat fázový posun u zatěžovací 

funkce a uvažovat, že vlna dopadne na celou plochu přední stěny ve stejný čas. 

 

ANFO (DAP) 

Jedná se průmyslovou trhavinu složenou z cca 94% dusičnanu amonného (NH4NO3), 

který působí jako velmi silný oxidant a 6% paliva, odtud i název DAP: dusičnan 
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amonný/palivo (anglicky ANFO: ammonium nitrate/fuel oil). Jako palivo nejčastěji 

slouží nafta nebo rostlinné oleje, ale i např. kerosin, uhelný prach nebo piliny. [45]  

 

 

Obrázek 10-11: ANFO, [46] 

 

Na internetu existuje nespočet návodů jak tuto výbušninu amatérsky vyrobit. 

Některé zdroje radí přidat dichroman draselný, prachový hliník, apod. k docílení vyšší 

citlivosti. Existuje mnoho druhů směsí, např. [47] uvádí: 

 

Tabulka 10-1: některé varianty ANFO, [47] 

Dusičnan amonný 88% 

Rostlinný olej 7% 

Hliníkový prach 5% 

 

Dusičnan amonný 88% 

Rostlinný olej 7% 

Dichroman draselný 5% 

 

Dusičnan amonný 70% 

Rostlinný olej 10% 

Urotropin (Hexamin) 20% 

 

Další věcí, která teroristům nahrává, je, že dusičnan amonný je zcela běžně 

dostupné a velmi rozšířené průmyslové hnojivo. Evropská unie uvažuje o zpřísnění 
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dohledu nad průmyslovými hnojivy na bázi dusičnanu amonného a zavedením jejich 

povinné inventarizace. Např. pro sklady průmyslových výbušnin v hornictví platí přísná 

pravidla [58], ovšem je velmi těžké si obdobná opatření představit u zemědělských 

skladů.  

Jedinou pro teroristy mírnou překážkou je malá citlivost, k jeho výbuchu je proto 

potřeba poměrně silná počinová nálož, obyčejná rozbuška běžně nestačí. Ovšem na 

internetu rovněž existuje nespočet návodů, jak si takovou náložku podomácku vyrobit, 

výše citovaný zdroj [47] na svých stránkách doporučuje jako počinovou náložku HMTD 

(Hexamethylentriperoxodiamin) a rovněž uvádí návod k výrobě této látky. 

Pokud se nám ovšem podaří dusičnan amonný počinovou náloží přivést 

k výbuchu, detonuje velmi silně, jak se již během historie několikrát ukázalo, naposledy 

nedávno při tragické explozi v továrně na výrobu hnojiv v Texasu, USA. [48] 

 

 Pro účely modelování účinků tlakové vlny od výbuchu na konstrukci nás stejně 

jako u scénáře 1 zajímají parametry: 

 

 TNT ekvivalent: liší se podle kvality a čistoty složek, různé zdroje (viz kapitola 

7.2) uvádějí rozmezí od 0,3 – 0,82. Ve většině zdrojů se počítá s nejvyšší 

hodnotou 0,82. 

 Detonační rychlost: Podle různých zdrojů (např. [49],[50]) se pohybuje 

v rozmezí 3900 – 4600 m/s. Ve většině zdrojů se počítá s hodnotou 4200 m/s. 

 Výbuchové teplo: Dle zdrojů uvedených v kapitole 7.2 budeme počítat 

s hodnotou 3890 kJ/kg.  

 

10.3.1 Parametry tlakové vlny pro scénář 2 

Při výpočtu postupujeme stejně jako v případě scénáře 1. Hodnoty, vypočtené 

podle výpočetního programu [53], který se jeví jako nejkomplexnější a se kterými 

budeme dále počítat, jsou uvedeny na obrázku 10-12. 
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Obrázek 10-12: Parametry tlakové vlny ANFO, výstup z programu [53] 

 

 

Celkové zatížení konstrukce budeme uvažovat obdobně jako v 1. scénáři. 

Odrazný koeficient bude v tomto případě 3,2 a odrazný přetlak bude: 

 

                             (10-11) 

 

Dynamický tlak, zatížení bočních stěn, střechy a zadní stěny budeme zanedbávat.  
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11 Zjednodušené postupy odhadu únosnosti stěnodesky při různých 

charakteristikách rázové vlny 

11.1 Podle empirických kritérií 

Empirická kritéria pro posouzení účinků tlakové vlny na konstrukci vycházejí ze 

zkušeností a předchozích výzkumů. Jejich použití nám dává dobrý rychlý prvotní odhad, 

pro jejich přesné použití je však kromě hodnoty přetlaku nutno znát i časový průběh 

zatížení. Např. pro posuzování výbuchu plastické trhaviny s dobou přetlaku 

v milisekundách by bylo nepřesné používat kritéria stanovená pro nukleární výbuchy 

s dobou trvání přetlakové fáze v řádu sekund.  

Empirická kritéria podle různých autorů jsou uvedena v tabulkách 11-1 až 11-7.  

 

 

Tabulka 11-1: [4] 

 



87 

Tabulka 11-2: Empirické hodnoty poškození konstrukci pro hodnocení stop po výbuchu [78] 

 

 

Tabulka 11-3: Empirické hodnocení účinků přetlakové fáze tlakové vlny, [67] 
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Tabulka 11-4: Předpokládaný efekt rázové vlny na objekty (z DOD TB 700-2), zdroj [44] 

 

 

 

Tabulka 11-5: Empirické poškození konstrukce dle Johnsona, publikováno v [40] 

 

 

 

Tabulka 11-6: Empirické kritéria posouzení účinků nukleárních výbuchů, [17] 
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Tabulka 11-7: Empirické kritéria posouzení účinků nukleárních výbuchů, [32] 

 

 

11.2 Ekvivalentní statický výpočet 

 

Ekvivalentní statický výpočet funguje na principu nahrazení dynamického 

zatížení statickým s použitím dynamického součinitelem.  

Pro běžné rozměry deskostěnových i nosníkových konstrukcí můžeme 

zjednodušeně předpokládat, že výbuchové zatížení od odražené vlny zatěžuje tyto 

konstrukce rovnoměrně spojitě. Odezvu konstrukce lze pak zjednodušeně stanovit 

z jejího zatížení ekvivalentním statickým zatížením pekv, které je pro dominantní vlastní 

frekvenci (zpravidla první) součinem dynamického součinitele δ a staticky uvažovaného 

zatížení, odpovídajícího přetlaku v odražené vlně pref: [4] 

 

                (11-1) 

 

Dynamický součinitel δ je zpravidla odvozen pro soustavu s jedním stupněm 

volnosti. Jeho velikost je funkcí vlastní periody dominantního kmitání konstrukce 

T a doby působení tlakové vlny τ. Mezi vlastní periodou T a vlastní kruhovou frekvencí 

ω platí známý vztah: [78] 

 

  
  

 
          (11-2) 

 

 



90 

Pro pružně plastickou soustavu je dynamický součinitel δ funkcí poměru doby 

působení rázové vlny τ na vlastní periodě kmitání konstrukce T(i) = T a na přetvárnosti 

(duktilitě) konstrukce. Pro zjednodušenou soustavu s jedním stupněm volnosti ve tvaru 

odvodil N. M. Newmark vztah [34]: 

 

 

 
 

          

    
 

  
 

  

     
    

  

    (11-3) 

 

kde za vlastní periodu T(i) se zpravidla dosazuje nejnižší vlastní perioda 

ohybového kmitání (tedy i = 1) a doba působení přetlakové fáze τ+ = tD, 

 součinitel duktility μ pro rázové jevy (velmi rychlé) při ohybovém namáhání 

konstrukce lze obvykle uvažovat v rozmezí pro zdivo od 3 do 5 [26] nebo 

vypočítat z rovnice (4-8) 

 

Pro zatížení rázovou vlnou je velikost dynamického součinitele s uvažováním 

duktilního chování konstrukce v mezích δ = 1 ~ 2. Hodnoty dynamického součinitele 

lze také v závislosti na naladění konstrukce odhadnout z grafů na obrázcích 11-1 až  

11-3 pro různé typy vln. 

 

 

 

Obrázek 11-1: Závislost dynamického součinitele δ na naladění konstrukce ω(1) τ pro jednoduchý 

trojúhelníkový průběh přetlaku nebo podtlaku spojité vlny, [78] 
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Obrázek 11-2: Závislost dynamického součinitele δ na naladění konstrukce ω(1) τ pro jednoduchý 

trojúhelníkový průběh přetlaku nebo podtlaku rázové vlny, [78] 

 

 

 

 

 

Obrázek 11-3: Graf dynamického součinitele δ pro přetlakovou a podtlakovou fázi  

rázové vlny, [78] 
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11.2.1 1-D a 2-D zjednodušení 

Zjednodušení na 2-D výpočet funguje na principu hodnocení jednotlivých 

plošných prvků v 3-D konstrukci samostatně, jako by byly přímo vystaveny výbuchu.  

Tento výpočet můžeme využít, pokud budeme chtít posoudit nějaký rovinný prvek 

v konstrukci samostatně, v našem případě např. zatěžovanou přední stěnu. 1-D 

zjednodušení funguje na principu nahrazení deskové konstrukce nosníkovou náhradou 

s jednotkovou šíří desky. 

Pro zjednodušený výpočet je nejprve nutné stanovit naladění stavební konstrukce. 

Pro zatížení tlakovou vlnou, která vytváří zjednodušeně spojité rovnoměrné zatížení 

konstrukce, je zpravidla dominantním vlastním tvarem 1. vlastní tvar s kmitnou ve 

střední části stěnodeskové konstrukce (mísovitý průhyb) nebo nosníkové konstrukce. 

Vzorce pro výpočet vlastní frekvence jsou následující [26]: 

 

 ω = 
  

  
  

    

 
    (11-4) 

 

kde  E je modul pružnosti, 

 I moment setrvačnosti průřezu, 

 l rozpětí nosníku, 

 μ hmota jednotkové délky nosníku. 

 Prostý nosník: α2
 = 9,87, 

 Oboustranně vetknutý nosník: α2
 = 22,31, 

 Konzola: α2
 = 3,516, 

 Jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený nosník: α2
 = 15,418 

 

Celkový zatěžující tlak pekv je pak pro dominantní vlastní frekvenci (zpravidla 

první) spočteme podle vztahu (11-1). 

 Statická odezva nosníkového prvku na spojité zatížení je pak [26]: 

 

Konzola: 

moment v podpoře:   M = - pekv  
  

 
   (11-5) 

průhyb na konci rozpětí l:  y = pekv   
  

   
   (11-6) 
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Prostý nosník: 

moment ve středu rozpětí l:  M = - pekv  
  

 
   (11-7) 

průhyb na konci rozpětí l:  y = 5 pekv   
  

     
   (11-8) 

 

Nosník ze strany a kloubově podepřený a ze strany b vetknutý: 

moment ve vetknutí b:  M = - pekv  
  

 
   (11-9) 

průhyb ve středu rozpětí l:  y = pekv   
  

     
   (11-10) 

 

Oboustranně vetknutý nosník: 

moment v podpoře:   M = - pekv  
  

  
   (11-11) 

průhyb ve středu rozpětí l:  y = pekv   
  

     
   (11-12) 

 

O porušení konstrukce rozhoduje podmínka přípustného mezního pootočení 

ψ. Jeho hodnota na mezi porušení je přibližně v rozmezí 2,3° až 5,7° pro zdivo. [26] 

 

ψ = 2 arctg (2y / l)    (11-13) 

 

kde  y je maximální dosažený průhyb nosníkových prvků, desek a stěn (ve středu 

rozpětí), 

l  je rozpětí konstrukce nebo rozpětí v kratším směru stěnodeskové konstrukce 

 

Druhým způsobem je vyhodnocení napětí. Zatížení vyvolá v nebezpečném 

průřezu nosníku nebo desky napětí: 

 

      
  

 
     (11-14) 

 

kde    je dynamický součinitel, 

  M je mezní moment, který rozhoduje o porušení konstrukce, 

  h je výška průřezu nosníku. 
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Vliv rychlosti zatěžování lze vyjádřit vztahem:  

 

R = k1 · τf · Rtfd     (11-15) 

 

kde  R je pevnost materiálu konstrukce, 

k1 je součinitel vlivu rychlosti zatěžování na pevnost materiálu (k1 ≈ 1 až 2) 

τf ... je součinitel spolehlivosti zatížení, τf (pro zdivo 0,9, pro beton 1,0), 

Rtfd ... je pevnost materiálu v tahu za ohybu. 

 

Jestliže dojde k překročení meze únosnosti Rtfd, objeví se v materiálu konstrukce 

trhlina. Pro bezpečnou konstrukci musí pak platit nejnepříznivější podmínka, a to na 

základě porovnání napěťového stavu [26]: 

 

 min (σg ± σexpl) ≥ - Rtfd    nebo po úpravě    σexpl – σg ≤ Rtfd  (11-16) 

 

kde  σexpl  je napětí od účinků tlakové vlny výbuchu, 

 σg je normálové napětí v daném místě (spáře) od ostatních zatížení (zpravidla 

pouze stálých). 

 

Obdobně lze posuzovat při 2-D zjednodušení, první vlastní frekvenci můžeme 

spočítat ze vztahu [70]:  

 

ω = 
  

  
   

 

 
    (11-17) 

 

kde  D = 
 

  
 

   

       
 je desková tuhost,     (11-18) 

        E je modul pružnosti, 

        v je Poissonovo číslo, 

       h je tloušťka stěny, 

       μ je hmota jednotkové plochy desky. 

  λ2
 lze vyčíst z tabulky 11-8. 
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Tabulka 11-8: Funkce λ
2
 pro výpočet 1. vlastní frekvence stěnodeskové konstrukce, [26] 

 

 

Statická odezva deskostěnových konstrukcí (v momentech a průhybech) při 

rovnoměrném spojitém zatížení pro různě podepřené desky na svém obvodu je uvedena 

v tabulce 11-9. [26] 

 

Pro obdélníkové desky můžeme spočítat: 

max mx maximální ohybový moment na jednotku délky v rovině kolmé ke 

směru x, 

max my maximální ohybový moment na jednotku délky v rovině ke směru 

y, 

mxvs, myvs podporové momenty (ve vetknutí) na jednotku délky ve středu 

hrany kolmé ke směru x, resp. y 

max mxy, myx extrémní krouticí moment na jednotku délky strany kolmé ke 

směru x, resp. y (extrémní hodnoty jsou v rozích desky), 

 ws  vertikální posuv (průhyb) středu desky. 

 

 max mx = αxql
2

x    (11-19) 

 max my = αyql2
y    (11-20) 

 min mxvs = αxvsql2
x    (11-21) 

 min myvs = αyvsql2
y    (11-22) 
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 max mxy = max myx = αxyql2
y    (11-23) 

 ws = β 
   

 

        (11-24) 

 μ = 0 je Poissonův součinitel 

 h – tloušťka desky 

Pro hodnotu Poissonova součinitele μ   0 lze získat přibližné hodnoty ohybových 

momentů mxμ, myμ určitého místa z ohybových momentů mx0, my0 (pro μ = 0), 

uváděných v tabulkách, použitím vztahů 

 mxμ = mx0 + μmy0    (11-25) 

 myμ = μmx0 + my0    (11-26) 

Krouticí moment je v takovém případě 

 mxyμ = (1 – μ) mxy0    (11-27) 

a průhyb 

 wμ = (1 – μ2
) w0    (11-28) 

 

Tabulka 11-9: koeficienty α a β pro určení statické odezvy stěnodesky, [86] 
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11.3 Zjednodušené posouzení přední stěny pro scénář 1 

 

K posouzení zjednodušenými metodami byla vybrána přední stěna 1. NP. Stěna 

má délku 10 m, výšku 8,2 m po špici a tloušťku 290 mm. Problém je, že 1 -D a 2-D 

zjednodušení lze použít pouze na prvky čtverce nebo obdélníku. Přistoupíme tedy 

k určitému zjednodušení a přední stěnu budeme brát jako obdélník délky 10 m a výšky 

6,5 m (obr. 11-4). Otvory ve stěně budeme pro naše zjednodušené výpočty ignorovat. 

 

 

Obrázek 11-4: Zjednodušení přední stěny na obdélníkový tvar 

 

V rámci výše zmíněného projektu „Protivýbuchová ochrana staveb“ byl 

vytvořen také výpočetní program v MS Excel, který umožňuje vypočítat zjednodušený 

výpočet odezvy stěnodeskové konstrukce [26],[85]. Program je volně stažitelný 

z webových stránek projektu (http://pvoch.cvut.cz/ke_stazeni/, [85]) a funguje na 

teoretickém principu popsaném výše.  

Zjednodušený výpočet přední stěny jako stěnodesky je uveden na obrázku 11-5. 

http://pvoch.cvut.cz/ke_stazeni/
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Obrázek 11-5: Zjednodušený výpočet odezvy stěnodeskové konstrukce, [85] 
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Jak je vidět z obrázku 11-5, podle zjednodušeného posouzení programem [85] 

k poruše konstrukce nedojde. Podle empirických kritérií by však při přetlaku 105 kPa 

mělo dojít totální havárii. Ověříme proto přední stěnu dynamickým výpočtem 

v programu SCIA. 

Jak je vidět z obrázku 11-7, naladění konstrukce, resp. 1. vlastní frekvence 

vychází zhruba stejně u zjednodušeného výpočtu i v programu SCIA. 

 

 

Obrázek 11-6: Vlastní frekvence samostatné přední stěny 

 

 

Obrázek 11-7: Zadání zatěžovací funkce do programu SCIA 
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V programu SCIA je pro dynamické výpočty potřeba zadat zatěžovací funkci. 

Tuto lze vytvořit skládáním dvou funkcí různých tvarů (např. konstantní, lineární, 

sinusoida). Funkce můžeme sčítat nebo násobit tak, aby výsledná funkce odpovídala 

reálnému průběhu zatížení, umožňuje nám zadat přetlakovou i podtlakovou fázi (viz 

obrázek 11-7). 

Parametry výpočtu, zejména šířku integračního kroku musíme zvolit tak, 

abychom zachytili ve výstupu moment, kdy dochází k největšímu zatížení, resp. odezvě 

konstrukce. Parametry výpočtu pro naši zatěžovací funkci jsou patrné z obrázku 11-8.  

 

 

Obrázek 11-8: Parametry výpočtu 

 

 

Obrázek 11-9: Maximální výchylka (přemístění uzlů v ose y) přední stěny na zatížení scénáře 1 
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Pokud budeme o porušení konstrukce rozhodovat na základě vyhodnocení úhlu 

maximálního možného pootočení podle vztahu (11-13): 

 

ψ = 2 arctg (2y / l) = 2 arctg (2 · 0,084 / 6,5 resp. 8,2)    (11-29) 

 

dostaneme úhel ψ = 4,1° pro reálnou výšku stěny 8,2 m a úhel ψ = 5,2° pro 

zjednodušenou úvahu 6,5 m, což by znamenalo pravděpodobnou havárii stěny.  

 

Problém, který způsobuje nesprávné posouzení programem pro zjednodušené 

posouzení, v tomto případě s největší pravděpodobností znamená velmi malá doba 

přetlakové fáze. Pro dobu trvání τ+ = 0,0042 s program vypočte dynamický součinitel 

0,043 a následné posouzení je velmi nepřesné. Pro velmi brizantní výbušniny typu 

plastických trhavin se proto tento program nehodí. 
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11.4 Zjednodušené posouzení přední stěny pro scénář 2 

 

Obrázek 11-10: Zjednodušené posouzení přední stěny podle programu, [85] 
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Dynamické ověření výpočtu provedeme stejně jako v prvním případě. 

 

 

Obrázek 11-11: Maximální posun uzlů stěny při zatížení dle scénáře 2 

 

Po přepočtu podle (11-13) dostaneme úhel natočení střednice 6,6°, což by vedlo 

k pravděpodobné havárii stěny.  

 

 Jak je vidět v tomto případě, pro delší doby působení přetlakové fáze již 

program pro zjednodušený výpočet dává srovnatelné hodnoty jako dynamický výpočet 

pomocí programu SCIA a výsledné hodnoty korespondují s odhadem dle empirických 

kritérií.   
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12 3-D výpočet odolnosti zděné konstrukce při výbuchovém zatížení 

Výpočty byly modelovány v programu SCIA Engineer. Model konstrukce je 

blíže popsán v sekci 9. 

12.1 Zatížení podle scénáře 1 

Zatěžovací funkce pro scénář 1 je zobrazena na obrázku 11-7. 

Maximální deformace konstrukce při zatížení je zobrazena na obr. 12-2. 

 

 

 

Obrázek 12-1: maximální odezva konstrukce na zatěžovací scénář 1 

 

Podle (11-13) vychází maximální mezní pootočení: 

 

ψ = 2 arctg (2y / l) = 2 arctg (2 · 0,039 / 3,7) ≈ 4°     (12-1) 
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Pootočení vůči střednici bude v tomto případě 4° a dojde k havárii přední stěny. 

Při tomto zatěžovacím stavu pravděpodobně dojde ke kolapsu přední stěny, nedojde 

ovšem k havárii celé konstrukce budovy. 

 

Komplexnější studie kmitání celé konstrukce bude vyhodnocena u scénáře 2. 

12.2 Zatížení podle scénáře 2 

Zatížení bylo namodelováno dle parametrů tlakové vlny spočítané na obr. 10-12. 

Zatěžovací funkce je na obrázku 12-2. 

 

 

Obrázek 12-2: zatěžovací funkce pro scénář 2 

 

 

V parametrech výpočtu byla zadána doba výpočtu 1 s a integrační krok 0,001 

s. Z toho plyne, že výstupem je soubor dat o tisíci položkách a není možné jej zde celý 

prezentovat. Na následujících obrázcích je zobrazena deformace konstrukce (přemístění 

uzlů) v závislosti na průběhu zatížení ve vybraných časových intervalech. 

Výpočtem podle 11-13 můžeme spočítat mezní úhly natočení střednic 

jednotlivých stěn. Jak je z obrázků patrné, dojde při tomto zatížení k havárii většiny 

zděných prvků a ke kolapsu budovy. 
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Obrázek 12-3: Deformace konstrukce v intervalu 0,04 až 0,09 s v náhodně zvolených krocích 
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Obrázek 12-4: Deformace konstrukce v intervalu 0,12 až 0,19 s v náhodně zvolených krocích 
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13 Odhad nejistoty určení odezvy zjednodušenými a přesnějšími 

metodami analýzy 

Odhad nejistoty u analýzy odezvy konstrukce na venkovní výbuch je velmi 

složitá problematika. Ještě než se vůbec budeme zabývat porovnáváním přesností 

jednotlivých druhů analýzy, je potřeba si uvědomit, že celý jev zatížení konstrukce 

výbuchem obsahuje více kroků, které samy o sobě mohou být každý zatížený poměrně 

velkou chybou.  

První krok je samotný výbuch kondenzované výbušniny. Publikovaná 

výbuchová tepla a TNT ekvivalenty jsou stanoveny za ideálních laboratorních 

podmínek. V praxi se však mohou podstatně lišit. Různé zdroje uvádějí, že při výbušné 

přeměně zreaguje přibližně 10 – 15% látky. Navíc u podomácku vyrobených výbušnin 

velmi záleží na čistotě vstupních surovin a kvalitě, u námi vybraného ANFO různé 

zdroje uvádějí TNT ekvivalent v rozmezí 0,3 – 0,82. To znamená, že vygenerovaná 

tlaková vlna se může ve svých výbuchových parametrech odchylovat řádově o desítky 

procent. U výbuchu oblaku plynu nebo prachu mluvíme až o stovkách procent. 

Obdobně tomu je i u geometrie šíření tlakové vlny. V námi prezentovaném 

idealizovaném případě uvažujeme výbušninu umístěnou na povrchu země s absolutním 

koeficientem odrazu 2. Ve skutečnosti ovšem bude část energie pohlcena a absorbována 

do země, jinak se bude výbuch chovat při umístění na tvrdý povrch typu beton  nebo 

asfalt a jinak na zemině nebo písku. Šíření tlakové vlny je zde rovněž zcela idealizované, 

v reálné situaci bude toto ovlivněno nerovnostmi na povrchu, například příkopy, 

terénními vlnami, vzrostlou vegetací apod. 

Velkou roli hraje taky výška nad povrchem a vzdálenost, při simulacích se ve 

vzdálenosti 5 m od konstrukce lišil přetlak na čele rázové vlny při umístění na povrch 

a ve výšce 1 m nad povrchem o 60%. Naše simulace rovněž uvažuje zcela izolovanou 

budovu, pokud by k výbuchu došlo např. v zastavěné ulici ve městě, je nutno brát 

v úvahu i vícenásobné odrazy od stěn okolních budov. 

Z výše uvedeného je patrné, že již v určení parametrů zatížení se pohybujeme 

v odchylkách v lepším případě desítek, v horším i stovek procent. 

Nejistoty v materiálových charakteristikách zdiva, vzhledem k tomu, že se jedná 

o nehomogenní materiál, jsou taky značné. Norma ČSN 73 2030 - Zatěžovací zkoušky 

stavebních konstrukcí [76] uvádí přípustnou odchylku v přetvoření konstrukce pro 

zdivo 25%. Při dynamickém zatížení se jedná o kladné i záporné hodnoty. U nejistoty 
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v určení odezvy jsou tyto přípustné diference pro přetvoření ještě větší (jsou lineárně 

úměrné modulu pružnosti E) a pro zdivo se uvádí 50%. Při přebírání údajů o materiálu 

z literatury, např. technických průvodců a nejrůznějších příruček (Handbooky, 

správočniky ap.) je nejistota zpravidla ještě větší, díky nejrůznějším koeficientům 

bezpečnosti, zprůměrováním ap. [4] 

Dalším významným faktorem u stanovení nejistoty materiálových charakteristik 

materiálu je i stáří zdiva. Zejména malty vlivem stáří a zvětrávání ztrácí rychle své 

vlastnosti. Byl uskutečněn výzkum na stanovení vlivu stáří materiálu na porušení 

u okenního skla (obrázek 13-1). U nových konstrukcí může být únosnost oken a dveří 

i o 50% vyšší. Při starších oknech nebo dveřích, v závislosti na míře jejich opotřebení, 

může být jejich únosnost výrazně nižší, někdy i pouze 10% až 20% únosnosti. Na 

základě zkušeností z vyhodnocování stop po výbuchu plynu u zděných konstrukcí lze 

konstatovat obdobné výsledky. 

 

 

Obrázek 13-1: Mez porušení okenního skla v závislosti na přetlaku pm, době působení přetlaku t, 

ploše a tloušťce a stáří okenního skla (stáří je vyjádřeno dvojicí čar stejného typu), [81] 
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Je tedy zřejmé, že pro přesnější výpočty je nezbytné materiálové charakteristiky 

stanovit měřením na konstrukci, nebo z odběru vzorků.  

Pokud materiálové vlastnosti stanovujeme pouze odhadem, musíme počítat 

stejně jako u parametrů výbuchového zatížení s chybou v řádu desítek až stovek 

procent. 

Tyto nejistoty je při interakci vlny s konstrukcí pochopitelně nutno brát v úvahu 

současně a k tomu se ještě přidají nejistoty způsobené vlastními výpočty, přesněji 

různými zjednodušeními ať již u vlastních matematických modelů, tak i u modelů 

konstrukce a tlakové vlny. 

13.1 Podle empirických kritérií 

Nejjednodušší způsob odhadu odezvy konstrukce při zatížení výbuchem je podle 

empirických kritérií. První tabulky na odhad vznikly v průběhu studené války pro 

hodnocení následků výbuchů atomových bomb. [17][18] 

 

Obrázek 13-2: Dům z nevyztuženého zdiva vystavený výbuchovému tlaku 34 kPa při nukleálním 

výbuchu, a) před výbuchem, b) po výbuchu, zdroj [17] 

 

U atomového výbuchu je ovšem doba trvání přetlakové fáze až okolo jedné 

sekundy. Jak vidíme z obrázku 13-2, k totální destrukci zděné konstrukce stačil tlak 

34 kPa. U výbuchu konvenčních pevných výbušnin, např. plastických trhavin, kde 

mluvíme o milisekundách, bude odezva konstrukce odlišná. 

Podle kritérií je možné relativně přesně stanovit odhad poškození konstrukce, je 

ovšem nutné znát kromě maximálního tlaku i čas a průběh zatěžovacího impulzu. 
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13.2 Zjednodušené výpočty 

Chyba udávaná pro použité empirické vzorce pro výpočet parametrů tlakové 

vlny od výbuchu je ±20% dle [26]. Přesnost jednotlivých vzorců se zlepšuje s rostoucí 

vzdáleností tlakové vlny od epicentra výbuchu.  

Zjednodušení 3-D konstrukce na samostatné 1-D nebo 2-D prvky s sebou 

samozřejmě nese další nejistoty, ať již v samotném zjednodušení, tak ve ztrátě 

robustnosti. Pokud z konstrukce „vyjmeme“ jednu stěnu, musíme nějakým způsobem 

zohlednit její interakci s ostatními částmi konstrukce v místech, kde je s nimi spojená. 

13.3 3-D modelování 

 

Pomočí přesného 3-D modelování lze dosáhnout výrazně přesnějších výsledků 

ve srovnání s hodnocením konstrukce podle kritérií, i když za cenu vyšších časových 

i případných finančních nákladů na vypracování expertizy. 

Největším problémem je v programu SCIA nemožnost zadat pro dynamické 

výpočty zatížení tlakem. Tlakové zatížení je potřeba rozdělit jako síly do vnitřních uzlů 

plochy. Toto samozřejmě do výpočtu vnáší nejistotu, její velikost závisí především na 

hustotě sítě. Další nejistotu do výpočtu vnáší použití metody konečných prvků, i zde má 

na nejistotu vliv hustota zvolené sítě. Samotné matematické výpočty v sobě obsahují 

nejistoty v podobě různých zaokrouhlení, ovšem tyto jsou v podstatě zanedbatelného 

řádu v porovnání s chybou, kterou do výpočtu vnáší materiálové charakteristiky zdiva. 

Při modelování odezvy konstrukce na zatížení bylo zjištěno, že na odezvu 

konstrukce mají největší vliv modul pružnosti zdiva E a součinitel duktility. Pokud 

nemáme přesná naměřená data o materiálových charakteristikách zdiva, musíme počítat 

s chybou v řádu stovek procent. 
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14 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat odezvu zděné konstrukce zatížené 

různými typy výbuchového zatížení. 

Pro dva zvolené scénáře zatížení odrazným přetlakem 105 kPa a 520 kPa je 

podle hodnocení na základě empirických kritérií předpoklad, že dojde k havárii zděných 

prvků. 

Při provedených zjednodušených výpočtech i na základě modelování v programu 

SCIA Engineer se tento předpoklad v obou případech potvrdil. 

Když pomineme nejistoty v odhadu parametrů tlakové vlny od výbuchu, 

z hlediska odezvy konstrukce mají zdaleka největší vliv materiálové charakteristiky 

zdiva a to především modul pružnosti a duktilita. Pokud nemáme zcela přesná naměřená 

data o posuzované konstrukci a tyto údaje pouze odhadujeme, musíme počítat s velmi 

velkou chybou výsledného výpočtu. Pokud nemáme přesná data o konkrétní konstrukci, 

poskytuje odhad pomocí empirických kritérií dostatečně přesnou informaci o následcích 

působení výbuchového zatížení na konstrukci. 

Pokud máme k dispozici přesné informace o materiálových charakteristikách 

zdiva i průběhu zatížení, poskytuje 3-D modelování zcela nepochybně mnohem 

přesnější informace o chování konstrukce. Z vyhodnocení namodelovaných dat 

z prezentovaného přesnějšího 3-D modelu je dobře patrné chování konstrukce a její 

odezva v průběhu celé fáze zatěžování. Tato data nám mohou pomoci k lepšímu 

pochopení jevů, ke kterým při interakci rázové vlny s konstrukcí dochází.  

Prezentovaná data přinášejí nové poznatky o dynamické odezvě konstrukce na 

zatížení od výbuchu různých typů výbušnin v různých vzdálenostech od konstrukce. 

Praktický přínos představuje především porovnání jednotlivých způsobů odhadu 

a výpočtu a vyhodnocení nejistot, se kterými musíme při zvolené metodě počítat.  

Prezentovaná data rovněž poskytují dobré vstupní informace pro další výzkum 

v této oblasti. 
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Conclusion 

 

Main goal of this thesis was to analyze the dynamic response of selected 

masonry structure to various types of explosion load. 

For two selected loading scenarios considering reflected pressures of 105 kPa 

and 520 kPa the collapse of masonry elements is probable according to empiric criteria. 

By using simplified evaluation and more accurate 3-D modeling in SCIA 

Engineer computing software this assumption was confirmed in both occasions.   

For the structural response the most important parameters are material 

characteristics of masonry. The response is mainly dependant on the elasticity E and 

ductility μ of selected material. If we don’t have exact measured data about the structure 

to be analyzed and we only estimate those parameters, we have to accept that the results 

will be burdened with a very big uncertainty. In that case the estimation using empiric 

criteria provides enough information about the effect of explosion loading on structure.  

If we have enough accurate data about the material properties of used masonry, 

the 3-D modeling is much more precise method of analysis. From the data from 

presented more accurate 3-D model we can see the structural response of the structure in 

the whole interval of loading. These data can help to better understand the processes 

that are happening during the interaction of explosion pressure wave with the structure.   

Presented data bring new information about the structural response of masonry 

structure subjected to explosion pressure loading from various explosives in various 

distances from the structure. For praxis the main benefit is in the comparison of 

different methods of estimation and in analyzing the uncertainties we have to expect 

using these methods. 

Presented data provide good input information for further research in this study 

field. 
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17 Přílohy 

Protože se jedná programy v MS Excel a o modely k výpočetním programům pro PC, 

jsou přílohy pouze v elektronické formě na přiloženém CD k originálu disertační práce.  

 

Příloha č. 1: Výkresy CAD modelované konstrukce dvoupodlažního zděného domu  

Příloha č. 2: Modely do SCIA: 3-D model konstrukce, 2-D model přední stěny, 

ekvivalentní statický model přední stěny 

Příloha č. 3: Výpočetní program pro výpočet zjednodušených parametrů tlakové vlny, 

Makovička 

Příloha č. 4: Výpočetní program pro výpočet zjednodušených parametrů tlakové vlny, 

Dostál 

Příloha č. 5: Výpočetní program pro výpočet zjednodušené odezvy stěnodesky, 

Makovička 

 

 


