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1  ÚVOD 
S narůstajícím stářím mostních konstrukcí je velmi aktuální otázka určení jejich 

spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti ve vazbě k jejich aktuálnímu stavebnímu stavu a 
zbytkové životnosti a ve vazbě na jejich následnou údržbu případně jejich 
rekonstrukci [1], [2]. Stávající mosty byly často navrženy metodou dovolených 
namáhání nebo metodou stupně bezpečnosti. Pokud byly navrženy metodou dílčích 
součinitelů, pak se postupy stanovení charakteristických a návrhových hodnot 
základních veličin, kombinace zatížení a použité výpočetní modely odlišují od 
současných evropských a mezinárodních norem a požadavků kladených na 
spolehlivost stávajících stavebních konstrukcí [3], [4]. Disertační práce představuje 
ucelenou metodiku pro posouzení spolehlivosti a stanovení zatížitelnosti stávajících 
mostů pozemních komunikací využívající pokročilé metody stochastické nelineární 
analýzy metodou konečných prvků. Virtuální simulace porušení stavebních 
konstrukcí umožňuje při použití pokročilých nelineárních materiálových modelů 
založených na teorii lomové mechaniky získat realističtější představu o skutečném 
chování konstrukce pro dané účinky zatížení bez nutnosti provádět drahé zkoušky 
in-situ. Oproti klasickým výpočtovým metodám založených na dílčích součinitelích 
spolehlivosti představují pravděpodobnostní metody v kombinaci s nelineární MKP 
modelováním porušení konstrukce vyšší úroveň v posuzování stavebních konstrukcí. 
Přímou aplikací pokročilých pravděpodobnostních metod je také možné dosáhnout 
finanční úspory při rozhodování o údržbě či opravě stávajících mostů [5], [6]. 
Koncepce metodiky pro stanovení bezpečnosti a spolehlivosti stávajících 
betonových mostních konstrukcí s využitím nelineární MKP analýzy na stochastické 
úrovni byla představena v článku [7], [8]. Tato metodika byla týmem výzkumných 
pracovníků ústavu stavební mechaniky fakulty stavební Vysokého učení 
technického v Brně doplněna o přímé stanovení zatížitelnosti ve vazbě na aktuální 
stavební stav mostů. 

 
1.1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření uceleného postupu 
spolehlivostního ověření zatížitelnosti stávajících mostních konstrukcí na základě 
nelineární analýzy metodou konečných prvků na deterministické úrovni metodami 
globálního součinitele spolehlivosti a na stochastické úrovni při použití plně 
pravděpodobnostního přístupu. V případě plně pravděpodobnostního přístupu je 
použita simulační technika Latin Hypercube Sampling (LHS).  

Dílčím cílem disertační práce bylo vyvinutí podpůrného programového modulu 
pro odhad návrhových a charakteristických hodnot materiálových parametrů a 
zatížení na základě znalosti jejich teoretických pravděpodobnostních modelů. Dále 
byl vyvinut programový modul sloužící k vizualizaci návrhových hodnot únosnosti 
konstrukce, konstrukčního prvku nebo konstrukčního detailu stanovené metodami 
globálního součinitele spolehlivosti a plně pravděpodobnostním výpočtem. 
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1.2 VÝZNAM DISERTAČNÍ PRÁCE 
Hlavní význam doktorské práce lze spatřovat v oblasti managementu správy a 

údržby stávajících betonových mostů pozemních komunikací. Správce mostních 
konstrukcí na základě metodiky spolehlivostní nelineární MKP analýzy získá 
ucelenou informaci o aktuální zatížitelnosti stávajících betonových mostů a o jejich 
zatížitelnosti pro různá referenční období při zajištění požadované úrovně 
spolehlivosti mostní konstrukce.  

Dílčí význam práce je i pro projekční praxi, kdy se často setkáváme s nutnosti 
odhadu návrhové hodnoty materiálových parametrů a návrhové únosnosti 
konstrukce a konstrukčních částí v rámci globálního posouzení stávajících 
betonových mostů při aplikaci MKP nelineární analýzy. Pro tyto účely byl vyvinut 
programový modul IO-SUPORT. 

 
2  SPOLEHLIVOSTNÍ NLMKPA PŘI OVĚŘENÍ 
ZATÍŽITELNOSTI STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ 

Ověření spolehlivosti stávajících betonových mostů při použití nelineární analýzy 
metodou konečných prvků (NLMKPA)  se může provést na stochastické úrovni, kdy 
je spolehlivost konstrukce obecně prokázána dle nerovnosti 

tff PP .<  resp. tββ <          (2.1) 

kde Pf je stanovená pravděpodobnost poruchy, Pf,t je požadovaná směrná úroveň 
pravděpodobnosti poruchy resp. β  je stanovený index spolehlivosti a βt je hodnota 
směrného indexu spolehlivosti pro dané referenční období. Anebo na 
deterministické úrovni, kdy je spolehlivost konstrukce obecně prokázána dle 
nerovnosti 

dd RE < ,         (2.2) 

kde Ed jsou návrhové účinky zatížení a Rd je návrhová odolnost konstrukce. 
Pro stanovení zatížitelnosti při použití nelineární MKP analýzy konstrukce se na 

deterministické úrovni uplatní jeden z následujících přístupů: 

• Postup dle ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 

• Metoda odhadu globálního součinitele spolehlivosti dle fib ModelCode 
2010 (metoda ECoV) 

• Metoda dílčího součinitele spolehlivosti dle fib ModelCode 2010 (metoda 
PSF) 

• Polopravděpodobnostní přístup dle ČSN EN 1990 
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Samotné posouzení stávajících betonových mostů se může provést na lokální 
anebo globální úrovni. Schematické znázornění jednotlivých úrovní posouzení 
konstrukce je na Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.1: Spolehlivostní nelineární MKP analýza zatížitelnosti stávajících mostů  
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Na lokální úrovni je tedy provedeno posouzení spolehlivosti pro předem 
vytypovaný konstrukční prvek nebo konstrukční detail, který rozhoduje o celkové 
únosnosti mostu. Ve zvoleném kritickém průřezu, ve kterém se předpokládá 
překročení jednoho z mezních stavů, jsou stanoveny návrhové hodnoty účinků 
zatížení a návrhové hodnoty odolnosti. Odděleným modelováním konstrukčního 
prvku nebo detailu mostu se vědomě dopouštíme nepřesného vyjádření jeho chování 
při zabudování v konstrukci. Jednou s možností jak zohlednit nepřesnosti plynoucí 
ze zjednodušeného MKP modelu a jeho aproximací skutečného stavu jsou modelové 
nejistoty odolnosti a účinku zatížení, které jsou zahrnuty ve výpočtu pomocí dílčích 
součinitelů zatížení a odolnosti v případech kdy se použije deterministický přístup 
stanovení zatížitelnosti stávajících mostů. 

Globální úrovní modelování se míní vytvoření MKP modelu celého mostu včetně 
definice zatížení dle jich skutečného působení v reálném čase. Takto vytvořený 
výpočtový model reflektuje reálné působení konstrukce a zatížení. Při plně 
pravděpodobnostní úrovni modelování porušení konstrukce zcela odpadá potřeba 
odděleného řešení účinků zatížení a odolnosti konstrukce. Spolehlivost stávajících 
mostů se prokáže na základě stanovené pravděpodobnosti poruchy nebo indexu 
spolehlivosti, který se porovná s požadovanou hodnotou pro dané referenční období. 
Modelové nejistoty odolnosti a účinku zatížení jsou do výpočtu zahrnuty v podobě 
další náhodné proměnné. 

Při přepočtech zatížitelnosti stávajících mostních konstrukcí se setkáváme 
s nutností definovat směrnou úroveň spolehlivosti na kratší referenční období při 
zohlednění stáří konstrukce a jejího stavebního stavu [9], [10]. Úprava směrné 
hodnoty indexu spolehlivosti v souladu s platnou ČSN ISO 13822 [19] a ČSN EN 
1990 [20] ve vazbě na management správy a údržby stávajících mostních konstrukcí 
a na systému hlavních a kontrolních prohlídek mostu byla popsána v práci [11]. 
Průběh směrné hodnoty indexu spolehlivosti βt v přímé vazbě na stáří mostu a jeho 
zbytkové životnosti je vykreslen na Obr. 1.2. 

 

Obr. 2.2:  Index spolehlivosti βt ve vazbě na stáří mostu vs. zbytková životnost mostu 
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2.1 DETERMINISTICKÁ NELINEÁRNÍ MKP ANALÝZA 
ZATÍŽITELNOSTI STÁVAJÍCÍH BETONOVÝCH MOSTŮ 

V rámci deterministické nelineární MKP analýzy zatížitelnosti stávajících 
betonových mostů se uplatňuje koncept metody globálního součinitele spolehlivosti 
[12], [13], kdy návrhová hodnota odolnosti může být stanovena postupem dle ČSN 
EN 1992-2 [21] nebo jednou z metodou uvedených ve fib Model Code 2010 [22]. 
Nelineární výpočet je proveden s průměrnými, charakteristickými a návrhovými 
hodnotami materiálových parametrů a zatížení. Návrhové hodnoty jsou stanoveny 
jako podíl nebo násobek příslušného dílčího součinitele spolehlivosti, který je 
upraven ve vztahu k požadovanému indexu spolehlivosti pro dané stáří konstrukce a 
pro předpokládanou zbytkovou životnost. 

Dílčí součinitele materiálu γM a zatížení γF uváděné v ČSN EN v sobě mimo jiné 
zahrnují nejistoty modelů odolnosti konstrukce γRd a nejistoty modelů zatížení a 
samotných účinků zatížení γEd, viz Obr. 2.3.  

 

 

Obr. 2.3:  Vztahy mezi jednotlivými dílčími součiniteli zatížení a odolnosti. 

Dílčí součinitele modelových nejistot γRd se přímo uplatní při stanovení návrhové 
hodnoty odolnosti metodou ECoV. V případě postupu dle ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 a 
metody PSF se součinitel modelových nejistot uplatní v případech, kdy výpočet byl 
proveden s hodnotami materiálových parametrů ponížených pouze dílčím součinitelem 
nejistot materiálových vlastností γm. 

Stanovení dílčích součinitelů materiálových parametrů a zatížení pro uvažované 
teoretické pravděpodobnostní modely ve vazbě k požadovanému indexu 
spolehlivosti βt a citlivostnímu součiniteli αR,E je popsána v [14]. Na Obr. 2.1 jsou 
vykresleny průběhy dílčích součinitelů nejistot materiálových vlastností γm a nejistot 
reprezentativních hodnot zatížení γg pro jednotlivé hodnoty indexu spolehlivosti βt a 
citlivostního součinitele odolnosti αR = 0,8 a účinku zatížení αE = -0,7 v závislosti 
na variačním koeficientu materiálových vlastností Vm a variačním koeficientu vlastní 
tíhy Vg.  
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Obr. 2.4:  Součinitele materiálu γm a zatížení γg vs. variační koeficient Vm a VG. 

Dílčí součinitele nejistot odolnosti konstrukce γRd a účinku zatížení γEd, které 
pokrývají nejistoty plynoucí z přirozené náhodnosti vlastností materiálů a zatížení, 
ze statistických nejistot v důsledku omezeného rozsahu dostupných dat při 
hodnocení stávajících konstrukcí, z nejistoty výpočetních modelů v důsledku 
zjednodušení skutečných podmínek, se stanoví přímo z jejich teoretického 
pravděpodobnostního modelu [14], [15]. Na obrázku 2.4 jsou znázorněny průběhy 
dílčích součinitelů modelových nejistot odolnosti konstrukce γRd a účinku zatížení 
γEd v závislosti na indexu spolehlivosti βt.  

 

 

Obr. 2.5:  Součinitel modelových nejistot odolnosti γRd a zatížení γEd vs. β (JCSS) 

Samotná nelineární analýza stávajících mostů je provedena v programu ATENA 
2D [16], který je používán pro MKP modelování odezvy betonových konstrukcí. Pro 
realistický výpočet jsou použity nelineární materiálové modely uvažující všechny 
důležité aspekty chování betonu v tlaku a i tahu. Nelineární výpočet modelu 
konstrukce je založen na přírůstkovém řešení v různých zatěžovacích režimech – při 
zatěžování kombinacemi silových účinků. Samotné nelineární iterační řešení je 
provedeno metodou Newton-Rapson nebo metodou délky oblouku (Arc Lenght).  
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2.2 STOCHASTICKÁ NELINEÁRNÍ MKP ANALÝZA ZATÍŽITELNOSTI 
STÁVAJÍCÍH BETONOVÝCH MOSTŮ 

Celý proces stochastické nelineární simulace porušení stávajících betonových 
mostů je proveden v interaktivním grafickém prostřední SARA studio, které 
zajišťuje propojení mezi konečněprvkostním programem ATENA a 
pravděpodobnostním modulem FReET. V systému SARA slouží program ATENA 
nejprve k přípravě a vyladění deterministického modelu konstrukce. Vybrané 
vstupní parametry jsou předepsány ke statickému znáhodnění. Poté jsou programem 
ATENA řešeny jednotlivé náhodné realizace sad vstupních parametrů.  

 

Obr. 2.6:  Hodnocení spolehlivosti stávajících betonových mostů, SARA STUDIO 

Pravděpodobnostní program FReET [17], vyvíjený na ústavu stavební mechaniky 
fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, je založený na simulační 
technice Latyn Hypercube Sampling (LHS) [18]. Metoda LHS je velmi efektivní a 
dosahuje dostatečné přesnosti výsledků odhadů statistických charakteristik odezvy 
již při malém počtu náhodných realizací. Pravděpodobnostní modul FReET slouží 
v systému SARA k definici pravděpodobnostních modelů náhodných veličin, pro 
zavedení statistické závislosti mezi náhodnými veličinami, pro generování vektoru 
náhodných veličin pro jednotlivé MKP simulace a pro statistické hodnocení souboru 
zjištěných odezev. V programu FReET jsou také provedeny kvantilové odhady 
únosnosti konstrukce z teoretických pravděpodobnostních modelů pro požadovanou 
úroveň pravděpodobnosti poruchy.  

 
3  APLIKAČNÍ PŘÍKLAD 

U mostu ev. č. 55-046 přes železniční trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště před 
obcí Uherský Ostroh, rok výstavby před rokem 1960, z prefabrikovaných dodatečně 
předpjatých nosníků MPD3 a 4 byla pro stanovení normální, výhradní a výjimečné 
zatížitelnosti použita metodika plně pravděpodobnostní nelineární MKP analýzy na 
globální úrovni.  Zatížitelnost nosné konstrukce byla stanovena s ohledem na mezní 
stav únosnosti při stáří konstrukce 60 let pro zbytkovou dobu životnosti 2, 5, 10, 20, 
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30 a 40 let. Směrná hodnota indexu spolehlivosti pro MSÚ byla uvažována dle Obr. 
3.1. Výsledné hodnoty úrovně zatížitelnosti stanovené na základě plně 
pravděpodobnostního výpočtu byly porovnány s hodnotami zatížitelnosti 
stanovenými při deterministickém posouzení kritického průřezu nejvíce 
namáhaného nosníku. Návrhová odolnost nosníku MPD4 na mezi únosnosti byla 
stanovena nelineárním MKP výpočtem metodami globálního součinitele 
spolehlivosti v souladu s ČSN EN 1992-2 a fib Model Code 2010. Úprava dílčích 
součinitelů zatížení, materiálu a modelových nejistot byla provedena pro 
předpokládanou zbytkovou životnost nosné konstrukce a odpovídající index 
spolehlivosti.  
 

 

Obr. 3.1: Boční pohled na most ev. č. 55-046, index spolehlivosti v závislosti na zbytkové 
dobe životnosti mostu 

3.1  ZATÍŽITELNOST MOSTU NA LOKÁLNÍ ÚROVNI 
Zatížitelnost mostu z MPD3 a MPD4 nosníků byla stanovena na lokální úrovni 

jako zatížitelnost nejvíce namáhaného nosníku pro rozhodující silový účinek pro 
kombinaci zatížení dle ČSN EN 1990 s ohledem k mezním stavům únosnosti.  
Návrhová hodnota únosnosti nosníku MPD4 v kritickém průřezu byla stanovena 
odhadem z teoretického modelu odolnosti, který byl získán statistickým 
vyhodnocením 25 MKP simulací porušení nosníku. Dále byla návrhová odolnost 
nosníku stanovena metodou ECoV na základě dvou oddělených nelineárních MKP 
výpočtů s průměrnými a charakteristickými hodnotami materiálových parametrů a 
metodou PSF na základě výsledku nelineárního MKP výpočtu s návrhovými 
hodnotami materiálových parametrů. V případě postupů dle ČSN EN 1992 čl. 5.7 se 
provedl nelineární MKP výpočet s upravenými, průměrnými hodnotami 
materiálových parametrů. Hodnoty normální, výhradní a výjimečné zatížitelnosti 
nosníku MPD4 byly stanoveny pro zbytkovou životnost 40 let z pohledu mezního 
stavu únosnosti a jsou uvedeny v tabulce 3.2.  
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Tab. 3.1: Zatížitelnost Vn, Vr, Ve  nosníku MPD4 pro MSÚ při zbytkové životnosti 40 let, 
most ev. č. 55-046 

Metoda výpočtu 
Zatížitelnost 

Vn [TUNY] Vr [TUNY] Ve [TUNY] 
Polopravděpodobnostní přístup 42,2 151,3 310,1 
Postup dle ČSN EN 1992-2  42,0 150,6 308,8 
Metoda ECoV  40,1 143,7 294,6 
Metoda PSF  41,4 148,6 304,6 
 
3.2 ZATÍŽITELNOST MOSTU NA GLOBÁLNÍ ÚROVNI 

Za předpokladu vytvoření tuhé deskové nosné konstrukce z jednotlivých nosníků 
MPD3 a MPD4 příčným sepnutím byl vytvořen výpočtový rovinný MKP model 
mostu v programu ATENA 2D. Šířka modelu byla definována s ohledem na počet a 
příčný tvar nosníků a jejich skladebné rozměry. Model konstrukce byl zatížen 
vlastní tíhou, účinky podélného předpětí a ostatním stálým zatížením od 
vozovkového souvrství a chodníkových říms. Následně byla nosná konstrukce 
postupně přitěžována v přírůstcích jednotkového zatížení od vozidel dle normových 
sestav zatížení pro zatížitelnost normální (Vn), výhradní (Vr) a výjimečnou (Ve) 
včetně zahrnutí dynamických účinků. Betonové části mostu byly modelovány 
pomocí materiálového modelu 3D Non Linear Cementitious 2. Předpínací výztuž 
byla modelována diskrétně pruty a měkká výztuž jednotlivých segmentů nosníku 
jako rozptýlená. V obou případech byly materiály výztuže uvažovány pomocí 
bilineárního pracovního diagramu se zpevněním. Zatěžováno bylo přírůstkem 
silového zatížení až do dosažení sledovaného mezního stavu, za které byly 
považovány úroveň zatížení při stavu dekomprese, stavu před vznikem trhlin a při 
mezní únosnosti, viz Obr. 3.2. 

 

 

Obr. 3.2:  Diagram zatížení–průhyb, průběh normálových napětí na nosné konstrukci, 
NLMKP na globální úrovní, most ev. č. 55-046. 
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Nelineární pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti mostu byla provedena 
v programovém balíku SARA s využitím simulační metody LHS pro generování 32 
náhodný realizací odezvy. Pravděpodobnostní modely materiálových parametrů 
betonu segmentů nosníku, betonu příčných spár, předpínací a betonářské výztuže 
byly uvažovány dle doporučení JCSS [23] včetně zavedení statistické závislosti 
mezi jednotlivými materiálovými parametry betonu a výztuže. Z výsledků 
opakovaného deterministického MKP výpočtu porušení konstrukce pro jednotlivé 
sestavy zatížení byl získán soubor 32 hodnot úrovně zatížitelnosti pro mezní stav 
únosnosti, který byl statisticky vyhodnocen v programu FReET. Z teoretických 
pravděpodobnostních modelů zatížitelnosti byly stanoveny pro požadovaný index 
spolehlivosti a pro uvažovanou zbytkovou životnost mostu pro 2, 5, 10, 20, 30 a 40 
roků návrhové hodnoty normální, výhradní a vynímečné zatížitelnosti mostu, které 
jsou uvedeny v tabulce 3.1.   

Tab. 3.2: Zatížitelnost Vn, Vr, Ve  pro MSÚ ve vazbě na zbytkovou životnost mostu, most 
ev.č.55-046 

Index spolehlivosti  
(Zbytková doba životnosti) 

Zatížitelnost 
Vn [TUNY] Vr [TUNY] Ve [TUNY] 

βt = 2,828 (2 roky) 49,2 159,2 344,1 
βt = 3,098 (5 roků) 46,4 149,7 324,5 
βt = 3,279 (10 roků) 44,5 143,4 311,7 
βt = 3,434 (20 roků) 42,9 138,1 300,8 
βt = 3,512 (30 roků) 42,1 135,4 295,5 
βt = 3,561 (40 roků) 41,6 133,8 292,2 

 
3.3 SROVNÁNÍ 
Ze srovnání jednotlivých přístupů při stanovení zatížitelnosti mostu na lokální a 

globální úrovni při použití nelineární MKP analýzy plyne, že téměř všechny metody 
založené na přístupu posouzení nejvíce namáhaného nosníku v kritickém průřezu 
jsou pod hodnotou stanovené zatížitelnosti při použití plně pravděpodobnostního 
MKP modelování celé nosné konstrukce. Metoda ECoV, metoda PSF a postup dle 
ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 zajišťují prokazatelně spolehlivý přístup při určení návrhové 
úrovně zatížitelnosti. V případě polopravděpodobnostního výpočtu na lokální úrovni 
při posouzení kritického řezu je výsledná zatížitelnost do značné míry ovlivněna 
volbou vhodného pravděpodobnostního modelu odolnosti. Na Obr. 3.3 jsou 
vykresleny průběhy teoretických úrovní zatížitelnosti, které byly stanoveny 
jednotlivými přístupy ve vazbě na předpokládanou zbytkovou životnost mostu.  
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Obr. 3.3:  Úroveň zatížitelnost pro MSÚ stanovena dle metod spolehlivostní NLMKPA  v 
čase, mostu ev. č. 55-04 

4  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
Stochastická nelineární MKP analýza provedena na úrovni celé konstrukce v 

současnosti představuje nejefektivnější způsob odhadu zatížitelnosti stávajících 
betonových mostů pozemních komunikací ve vazbě na jejich aktuální stavební stav, 
stáří a uvažovanou zbytkovou životnost. Při modelování porušení konstrukce zcela 
odpadá potřeba odděleného řešení účinku zatížení a odolnosti konstrukce. Výpočet 
umožňuje zohlednit nejen náhodnost vlastností materiálů, ale umožňuje součastně 
zohlednit i náhodný charakter zatížení, které se na dané konstrukci může 
vyskytnout. Takto provedená stochastická MKP analýza je pak virtuální simulací 
skutečného stavu. Výsledky analýz mohou posloužit jako podklad pro rozhodování 
o způsobu údržby a opravách mostů, a tak mohou přispět k efektivnějšímu nakládání 
s finančními prostředky určenými na správu dopravní infrastruktury.  
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5  SOFTWARE IO-SUPORT 
IO-SUPPORT je software určený pro stanovení a vizualizaci zatížitelnosti 

stavebních konstrukcí pomocí pravděpodobnostních metod. Software má dvě 
základní funkce (INPUTS, RESPONSE) a ty jsou zpracovány jako 2 typy záložek:  

a. výpočet jednotlivých neznámých vstupních veličin - záložka INPUTS; 

b. vizualizace únosnosti stavební konstrukce na základě dat z programu 
FREET/SARA/ATENA - záložka RESPONSE 

 
5.1  ZÁLOŽKA INPUTS 

Zde je možné připravit data vstupních náhodných veličin s ohledem na jejich 
variabilitu. Řádky (A,B) zobrazují dva základní problémy, které vyvstávají při 
použití pravděpodobnostních výpočtů v praxi:  

A. Známá střední hodnota, variační koeficient a neznámá návrhová hodnota. 
Uživatel zadá Mean, COV, α, β a typ PPF. Výstupem je Xd, Xk a γ. 

B. Známá návrhová hodnota, variační koeficient a neznámá střední hodnota. 
Uživatel zadá COV, α, β, Xd a typ PPF. Výstupem je Mean, Xk a γ. 

 

 

Obr. 5.1:  Záložka INPUTS  
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5.2 ZÁLOŽKA RESPONSE 
Záložka pracuje se souborem vytvořeným programem FREET a SARA (přípona 

.fre). Po načtení souboru .fre, vybereme požadovanou veličinu. Výpočet je 
zpracováván, po určení součinitelů α, β a typu rozdělení pravděpodobnosti náhodné 
veličiny, pro metody ECoV (metoda odhadu variačního koeficientu) a PSF (metoda 
částečného součinitele bezpečnosti). Do vizualizace lze také zahrnout výsledky 
experimentů a výpočtu dle EC 2. 

 

 

Obr. 5.2:  Záložka RESPONSE 
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ABSTRAKT 
S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální 

otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou 
životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou metodiku posouzení 
spolehlivosti železobetonových a předpjatých mostů založenou na virtuální simulaci 
porušení konstrukce nelineární metodou konečných prvků na deterministické a 
stochastické úrovni. Hodnoty zatížitelnosti jsou stanoveny na základě odhadu 
návrhové únosnosti konstrukce metodami globálního součinitele spolehlivosti anebo 
na základě plně pravděpodobnostní analýzy únosnosti s přímým odhadem 
zatížitelnosti. V rámci plně pravděpodobnostních výpočtů se použije simulační 
technika Latin Hypercube Sampling. 

ABSTRACT 
With increasing age of the concrete road bridges, the highly topical question is 

to determine their reliability and load-bearing capacity level required for the residual 
life of the structure. Doctoral thesis presents a comprehensive methodology for 
assessing the reliability of reinforced and prestressed concrete bridges based on non-
linear finite element method damage and failure virtual simulations at both 
deterministic and stochastic levels. Load-bearing capacity values are specified by the 
structure’s design load capacity estimation by global safety factor methods or they 
are based on a fully probabilistic load capacity analysis using the direct resistance 
estimation. For the fully probabilistic calculations, the simulation technique Latin 
Hypercube Sampling is used. 

 
 

 
 


