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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. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Nelineární analýza metodou konečných prvků, index spolehlivosti, globální součinitel 

spolehlivosti, modelové nejistoty, zatížitelnost. 

 

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. 

 

 

 

KEYWORDS 

Nonlinear finite element analysis, reliability index, global safety factor, model 

uncertainty, load-bearing capaty.  
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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. 

Konstrukce je považována za spolehlivou, pokud účinky zatížení jsou menší než 

odolnost konstrukce pro stanovený mezní stav. Součastné předpisy rozlišují dva 

základní mezní stavy: mezní stav použitelnosti (MSP) a mezní stav únosnosti (MSÚ). 

Někdy je za další mezní stav považována trvanlivost konstrukce (MST). V případě 

stávajících mostů je třeba ve většině případů prokázat, že konstrukce bude z pohledu 

všech mezních stavů bezpečně sloužit svému účelu při dané úrovni zatížitelnosti po 

stanovenou referenční dobu, která je považována povětšinou za zbytkovou životnost 

konstrukce. Při použití plně pravděpodobnostního posouzení spolehlivosti stavebních 

konstrukcí je třeba prokázat, že stanovená pravděpodobnost poruchy je menší než 

směrná/požadovaná pravděpodobnost poruchy nebo že hodnota indexu spolehlivosti je 

menší než směrná/požadovaná hodnota indexu spolehlivosti uváděná v současných 

předpisech ČSN EN a ČSN ISO. Tyto předpisy uvádí směrné hodnoty indexu 

spolehlivosti, které se mají použít pro návrh a posouzení nových staveb pro dané 

referenční období a které se mají použít pro ověření spolehlivosti stávajících konstrukcí 

s doporučenou zbytkovou dobou životnosti 50 let. 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. Úprava směrné hodnoty indexu spolehlivosti v souladu s platnými 

ČSN ISO a ČSN EN byla popsána např. v [9], [10] ve vztahu k optimalizaci 
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vynaložených celkových nákladů na údržbu a opravu konstrukce při zachování 

požadované úrovně spolehlivosti vzhledem k následkům sociálním, ekonomickým a 

vzhledem k následkům plynoucích ze ztráty na lidských životech při případné poruše 

konstrukce. Úprava indexu spolehlivosti ve vazbě na management správy a údržby 

stávajících mostních konstrukcí a ve vazbě na systém hlavních a kontrolních prohlídek 

mostu byla popsána např. v práci [11], [12]. Prohlídkou popř. diagnostickým 

průzkumem mostu si můžeme ověřit nejen geometrické rozměry a materiálové 

charakteristiky, ale i skutečný technický stav mostu, případně i reálné provozní zatížení, 

které na most působí. Tyto informace nám pomáhají nejen při zdokonalení výpočtového 

modelu konstrukce a upřesnění odezvy zatížení, ale promítají se přímo do úrovně 

hladiny spolehlivosti, na kterou by se stávající mosty měli posoudit pro předpokládanou 

zbytkovou životnost. 

 

Cíl 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 odhadu globálního 

součinitele spolehlivosti a na stochastické úrovni při použití plně pravděpodobnostního 

přístupu.  

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. 

 

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 konstrukce a o její zatížitelnosti pro různá referenční 

období při zajištění požadované úrovně spolehlivosti.  

Přímá aplikace pravděpodobnostních metod může také posloužit k získání 

ucelených podkladů pro rozhodování o způsobu údržby a opravách stávajících 

betonových mostů, a tak může přispět k efektivnějšímu nakládání s finančními 

prostředky určenými na správu dopravní infrastruktury. 

Dílčí význam práce je i v rámci projekční praxe, kdy se často setkáváme s nutnosti 

odhadu návrhové hodnoty materiálových parametrů a návrhové únosnosti konstrukce a 

konstrukčních částí při lokálním a globálním posouzení stávajících betonových 

konstrukcí při aplikaci MKP nelineární analýzy. Pro tyto účely byl vyvinut programový 

modul IO-SUPORT. 
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Členění disertační práce 

Doktorská práce je rozčleněna do třech základních kapitol a příloh. 

Kapitola 1 ve stručnosti představuje  metody ověření spolehlivosti stávajících 

stavebních konstrukcí a zabývá se problematikou určení směrné hodnoty indexu 

spolehlivosti nebo směrné pravděpodobnosti poruchy v souladu s platnými 

normativními předpisy ČSN EN, ČSN ISO. Dále je v kapitole okrajově popsána 

problematika úpravy indexu spolehlivosti v přímé vazbě na proces hlavních a 

kontrolních prohlídek mostu, stáří konstrukce a požadovanou zbytkovou životnost 

konstrukce.  

Kapitola 2 představuje ucelený postup spolehlivostí nelineární analýzy zatížitelnosti 

stávajících betonových mostů metodou konečných prvků na deterministické úrovni a 

stochastické úrovni. V kapitole jsou popsány pravděpodobnostní modely základních 

veličin uvažovaných při spolehlivostním hodnocení zatížitelnosti stávajících 

betonových mostů a jednotlivé metody používané v současnosti pro odhad návrhové 

hodnoty únosnosti (zatížitelnosti) konstrukce. Okrajově se kapitola zabývá určením 

návrhové hodnoty materiálových parametrů a úpravou dílčích součinitelů spolehlivosti 

materiálových parametrů, zatížení a modelových nejistot. 

Kapitola 3 uvádí aplikační příklad určení zatížitelnosti stávajícího mostu z 

prefabrikovaných dodatečně předpjatých betonových nosníků MPD4. Zatížitelnost je 

stanovena na deterministické úrovni ve formě posouzení kritického prvku a na 

stochastické úrovni ve formě posouzení celé nosné konstrukce v souladu s představenou 

metodikou. 

Závěr práce shrnuje výhody a nevýhody jednotlivých metod používaných při odhadu 

zatížitelnosti stávajících betonových mostu s využitím MKP nelineární analýzy na 

lokální a globální úrovni. 

Příloha A představuje software OI - SUPPORT, který je využitelný při stanovení a 

vizualizaci zatížitelnosti stavebních konstrukcí pomocí pravděpodobnostních metod. 

Příloha B uvádí dílčí výsledky diagnostického průzkumu sloužící jako podklad ke 

spolehlivostní analýze zatížitelnosti mostu ev.č. 55-046. Jedná se výsledky 

nedestruktivního měření tlakové pevnosti betonu nosníků MPD3 a MPD4 s upřesněním 

destruktivními zkouškami na vzorcích odebraných přímo z konstrukce.  

Vybrané publikace autora k problematice spolehlivostní MKP nelineární analýze 

zatížitelnosti stávajících betonových mostů pozemních komunikací. 
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1 OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI 

STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

Spolehlivost je definována jako vlastnost stavebního objektu plnit během své 

životnosti požadovanou funkci při zachování provozních ukazatelů v daných mezích v 

požadovaném časovém úseku. Lze ji charakterizovat bezporuchovostí, životností, 

opravitelností a udržovatelností. Dílčími složkami spolehlivosti jsou únosnost, 

trvanlivost a použitelnost. 

Spolehlivostní metody používané při navrhování a hodnocení stávajících 

konstrukcí lze klasifikovat do tří základních úrovní: 

 Plně pravděpodobnostní metody (úroveň III) zahrnují postupy přesné integrace a 

stanovení pravděpodobnosti pro celý konstrukční systém na základě 

teoretických modelů základních veličin. Poskytují v zásadě správné řešení 

daného problému spolehlivosti. 

 Spolehlivostní metody prvního řádu (úroveň II) využívají určitých dobře 

definovaných aproximací a jejich výsledky lze pro ověřování většiny konstrukcí 

považovat za dostatečné. Spolehlivostní metody prvního řádu se opírají o 

stanovení pravděpodobnosti poruchy ve vybraných návrhových bodech na mezi 

porušení, které jsou vyhledány iteračními postupy  

 Deterministické metody (úroveň I) využívají dlouhodobých zkušeností v rámci 

stavební praxe. Deterministické metody se omezují na ověření spolehlivosti 

prvků na základě návrhových hodnot základních veličin. 

Polopravděpodobnostní  metoda úrovně I, označovaná také jako metoda 

návrhových hodnot, je nejdůležitějším základem metod dílčích součinitelů spolehlivosti, 

které se uplatňují v současných normativních předpisech používaných v České 

republice pro navrhování a hodnocení stávajících (existujících) stavebních konstrukcí 

dle ČSN EN a ČSN ISO. 

Uvedené rozčlenění jednotlivých metod se uvádí také v přehledu spolehlivostních 

metod v ČSN EN 1990 [28]. Diagram uveden na Obr. 1.1 zachycuje návaznost 

jednotlivých metod a jejich vztah k metodě dílčích součinitelů. Podle diagramu mohou 

být ukazatele spolehlivosti metodou dílčích součinitelů získány trojím způsobem. 

Kalibrací z historických empirických metod, zjednodušenou metodou FORM 

prostřednictvím polopravděpodbnostní metody (metody návrhových hodnot) a kalibrací 

z pravděpodobnostních metod, přičemž ČSN EN se opírá především o empirické 

metody s úpravami podle pravděpodobnostních metod.  
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Obr. 1.1:  Přehled spolehlivostních metod (ČSN EN 1990). 

1.1 Podmínka spolehlivosti  

Mějme dvě vzájemně nezávislé náhodné veličiny popisující účinek zatížení E a 

odolnost konstrukce R s hustotami pravděpodobnosti fR(r) a fE(e).  

Předpokládá se, že konstrukce je spolehlivá, jestliže účinek zatížení E je menši než 

odolnost konstrukce R. 

a) deterministicky formulovaná podmínka spolehlivosti 

  d dR E  ,        (1.1) 

kde Rd a Ed jsou návrhové derministické (nominální) hodnoty odolnosti konstrukce 

R a účinků zatížení E. 

b) pravděpodobnostní podmínka spolehlivosti 

  0R E   ,         (1.2) 

kde R a E jsou náhodné veličiny odolnost konstrukce a účinků zatížení. 

Výraz na levé straně nerovnosti 1.2 je označován často, jako rezerva spolehlivosti 

Z. Mezní stav konstrukce nastane, platí-li 

  0R E Z   ,       (1.3) 
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což lze brát jako limitní stav konstrukce. Náhodná veličina Z je funkcí náhodného 

vektoru dvou veličin 

( , )Z g R E R E   .       (1.4) 

Teoretická pravděpodobnost poruchy Pf je dána jako pravděpodobnost záporné 

rezervy spolehlivosti, tedy pravděpodobnost, že náhodná veličina R nabude menší 

hodnoty než veličina E. 

( 0) ( 0)fP P R E P Z            (1.5) 

Ve stavební praxi se obecně setkáváme s tím, že účinky zatížení jsou funkcí více 

proměnných, např. vlastní tíhy, ostatních stálých zatížení, teplotních změn, které mají 

náhodný charakter. To stejné platí i pro odolnost konstrukce, která je funkcí např. 

tlakové pevnosti betonu, tahové pevnosti betonářské a předpínací výztuže. 

V  případě více základních veličin se sestaví funkce mezního stavu Z(X) pro vektor 

X základních veličin. Veličiny, které vstupují do funkce mezního stavu jsou náhodné 

veličiny, jejichž charakteristiky lze popsat pomocí teorie pravděpodobnosti a 

matematické statistiky. Předpokládá se, že je konstrukce spolehlivá pokud platí 

nerovnost Z(X) > 0. Pravděpodobnost poruchy Pf je pak dána vztahem 






0

2121 ,...,),...,( jjf dXdXdXXXXgP  ,      (1.6) 

  

kde g(X1,X2,...Xj)  je sdružená hustota pravděpodobnosti pro realizace vektoru 

náhodných veličin X1,X2,...Xj.  

Dalším ukazatelem spolehlivosti konstrukce je zobecněný index spolehlivosti β, 

který se definuje na základě pravděpodobnosti poruchy Pf  vztahem 

1( )fP   ,        (1.7) 

kde  (.) je normovaná normální distribuční funkce. 

Vypočtená pravděpodobnost poruchy Pf nebo vypočtený index spolehlivosti β se 

porovnává s doporučenou/požadovanou hodnotou pravděpodobnosti poruchy Pf,t, popř. 

s doporučenou/požadovanou úrovní indexu spolehlivosti βt pro dané referenční období. 

Při návrhu a posouzení stávajících konstrukcí musí být prokázáno, že nosná konstrukce 

splňuje nerovnost 

  ,f f tP P  , popř. t  .     (1.8) 

Praktické uplatnění pravděpodobnostních metod se střetává s mnohými nedostatky 

a nejistotami. Je třeba si uvědomit, že popis mezního stavu funkcí Z(X) je vždy jen 

aproximací skutečného chování konstrukce ve skutečných podmínkách, a že teoretické 

modely náhodných veličin X a jejich interakce je třeba pokládat za přibližné.  
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Obecné postupy výpočtu pravděpodobnosti poruchy lze rozčlenit do následujících 

postupů výpočtu: 

 Přesné analytické metody – použijí se pro malý počet náhodných veličin 

 Numerické metody integrace – uplatní se pro malý počet náhodných veličin 

 Přibližné analytické metody – metody FORM, SORM 

 simulační metody – přímé metody typu Monte Carlo 

 kombinace předchozích metod – aproximace dílčích výsledných veličin 

V metodice spolehlivostního posouzení zatížitelnosti s využitím nelineární analýzy 

stávajících betonových mostů metodou konečných prvků na základě plně 

pravděpodobnostního přístupu jsou použita simulační technika Latin Hypercube 

Sampling (LHS) v kombinaci s aproximací dílčích výsledných veličin. 

1.2 Směrná úroveň spolehlivosti dle ČSN EN, ČSN ISO 

Stavební konstrukce musí být navrženy tak, aby během předpokládané referenční 

doby odolávaly s určitým stupněm spolehlivosti všem zatížením, která se mohou při 

provádění a během užívání vyskytnout. Pro nové konstrukce se většinou uvažuje za 

dobu referenční návrhová doba životnosti. Návrhová životnost Td je předpokládaná 

doba po kterou má být konstrukce užívána pro zamýšlený účel při běžné údržbě, avšak 

bez podstatné opravy. V ČSN EN 1990 se pro návrhovou životnost Td informativně 

uvádí 5 třídy dle tabulky 1.1, kde konstrukce mostů spadají do 5. třídy. 

Tab. 1.1: Informativní návrhová životnost (ČSN EN 1990) 

Třída Návrhová životnost [roky] Příklad 

1 10 dočasné konstrukce 
1)

 

2 10 až 25 vyměnitelné konstrukční části, např. ložiska 

3 25 až 50 zemědělské a obdobné stavby 

4 80  budovy a další běžné stavby 

5 100 monumentální stavby, mosty a jiné 

inženýrské konstrukce 
1) Konstrukce nebo jejich části, které mohou být demontovány s předpokladem dalšího použití, se nemají považovat 

za dočasné. 

 

V případě stávajících mostů se za referenční dobu považuje většinou časový úsek, 

který uplyne od kontrolní anebo hlavní prohlídky mostu, do doby jeho teoretické 

životnosti nebo do doby provedení další hlavní prohlídky. Pro danou referenční dobu, 

resp. zbytkovou životnost mostu musí být splněny podmínky spolehlivosti uvedené v 

platných ČSN EN a ČSN ISO. Níže jsou shrnuty jednotlivé doporučené/požadované 

hodnoty indexu spolehlivosti t a pravděpodobnosti poruchy Pf,t úrovně spolehlivosti. 
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a) Úroveň spolehlivosti dle ČSN EN 1990 

 ČSN EN 1990 uvádí hodnotu indexu spolehlivosti pro dvě referenční období: 1 

rok a 50 let pro budovy a běžné stavby resp. 100 let pro mostní a inženýrské konstrukce. 

Doporučené hodnoty indexu spolehlivosti související s třídami spolehlivosti jsou 

uvedeny v tabulce 1.2 pro mezní stav únosnosti. Tři třídy spolehlivosti RC1, RC2 a RC3 

přímo souvisí se třemi třídami následků CC1, CC2 a CC3a jejich význam bude uveden 

v dalším textu ve vazbě ke stávajícím mostům pozemních komunikací. 

Tab. 1.2:  Hodnoty indexu spolehlivosti t pro MSÚ (ČSN EN 1990) 

Třída spolehlivosti Minimální hodnota t 

referenční doba 1 rok referenční doba 50, 100
1)

 let 

RC3 (CC1) 5,2 4,3 

RC2 (CC2) 4,7 3,8 

RC1 (CC3) 4,2 3,3 
1)

monumentální stavby, mosty a jiné inženýrské konstrukce 

 

b) Úroveň spolehlivost dle ČSN ISO 13822 

ČSN ISO 13822 [29] doporučuje volit hodnotu indexu βt pro příslušné mezní stavy 

a referenční dobu podle tabulky 1.3. 

Tab. 1.3: Příklady směrné úrovně spolehlivosti (ČSN ISO 13822) 

Mezní stav  t pf,t Referenční doba 

Použitelnosti    

- vratné 0,0 - plánovaná zbytková životnost 

- nevratné  1,5 6,7.10
-2

 plánovaná zbytková životnost 

Únava    

- kontrolovatelné 2,3 1,1.10
-2

 plánovaná zbytková životnost 

- nekontrolovatelné 3,1 9,7.10
-4

 plánovaná zbytková životnost 

Únosnosti    

- velmi malé následky poruchy 2,3 1,1.10
-2

 Ls v letech 
1)

 

- malé následky poruchy 3,1 9,7.10
-4

 Ls v letech 
1)

 

- střední následky poruchy 3,8 7,2.10
-5

 Ls v letech 
1)

 

- vysoké následky poruchy 4,3 8,5.10
-6

 Ls v letech 
1)

 
1)

 Ls minimální obvyklá doba z hlediska bezpečnosti (např. 50 let) 

 

a) Úroveň spolehlivosti dle ČSN ISO 2394 

ČSN ISO 2394 [30] uvádí směrné hodnoty indexu spolehlivosti βt vzhledem 

k relativním nákladům na zajištění spolehlivosti konstrukce a vzhledem k následkům 

plynoucím z její poruchy. 
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Tab. 1.4:  Návrhový index spolehlivosti t  (ISO 2394) 

Relativní náklady na 

zajištění spolehlivosti 

Následky poruchy 

malé znatelné mírné velké 

nízké 0 1,5 2,3 3,1 

mírné 1,3 2,3 3,1 3,8 

vysoké 2,3 3,1 3,8 4,3 

 

b) Diferenciace spolehlivost pro mosty pozemních komunikací 

Úroveň spolehlivosti je možno stanovit v závislosti na následcích poruchy, které 

lze rozlišit na velmi malé, malé, střední nebo velké s ohledem na možné ztráty lidských 

životů nebo na ekonomické, sociální a ekologické následky. Podle následků porušení 

jsou stávající betonové mosty klasifikovány do čtyř tříd CC1 až CC3.  

Tabulka 1.5 uvádí příklady mostů pozemních komunikací, které lze do 

jednotlivých tříd zařadit. Pro lepší možnost klasifikace konkrétního mostu jsou zde také 

uvedeny informativní hodnoty parametru , který se stanoví ze vztahu 

 
0

0

(C )f C

C



 ,      (1.9) 

kde Cf jsou náklady na pořízení mostu převedené na současnou hodnotu a C0 je 

zbytková hodnota mostu v okamžiku rozhodování o opravě, s uvážením případného 

navýšení hodnoty vlivem opravy. 

Tab. 1.5:  Kategorizace mostů podle následků poruchy  

Třída 

následků 

Popis Příklady pozemních nebo 

inženýrských staveb 

Informativní 

podíl nákladů  

CC1a velmi malé následky s ohledem na 

ztráty lidských životů nebo velmi 

malé následky ekonomické, 

sociální nebo pro prostředí 

mosty na velmi málo 

využívaných PK 
1    1,5 

CC1b malé následky s ohledem na ztráty 

lidských životů nebo 

malé/zanedbatelné následky 

ekonomické, sociální nebo pro 

prostředí 

mosty malých rozpětí na 

silnicích II. a III. třídy 
1,5    2,5 

CC2 střední následky s ohledem na 

ztráty lidských životů nebo značné 

následky ekonomické, sociální 

nebo pro prostředí 

obvyklé typy mostů 2,5    5,0 

CC3 velké následky s ohledem na ztráty 

lidských životů nebo velmi 

významné následky ekonomické, 

sociální nebo pro prostředí 

mosty velkých rozpětí a 

mosty na dálnicích a 

rychlostních komunikací 

5,0    10 



 10 

1.3 Směrná úroveň spolehlivosti ve vazbě na zbytkovou 

životnost mostu  

Teoretický přístup vychází z úvahy, že zkoumaný most dosahuje obvyklou hladinu 

spolehlivosti Pf,t = 7,2.10
-5 

resp. t = 3,80. V čase tinsp < Td (Td je plánovaná životnost 

mostu, 100 let) bude realizována prohlídka s pozitivním výsledkem v tom smyslu, že 

prvek nevykazuje poruchu vyvolanou překročením mezního stavu únosnosti ani 

použitelnosti. Dále se předpokládá, že odolnost R(t) a účinek zatížení E(t) jsou 

normálně rozdělené veličiny v čase. Konstatování pozitivního výsledku prohlídky, lze 

promítnout do vztahu 

REi )max( pro i=1,2..N (tinsp) ,     (1.10) 

kde Ei jsou náhodné sekvence účinků zatížení. Výskyt jednotlivých účinků zatížení 

je závislý na čase a řídí se Poissonovým rozdělením. Pravděpodobnost poruchy pro 

zbytkovou životnost lze stanovit pomocí podmíněné pravděpodobnosti 

)(1

)()(

inspf

inspfdf

f
tP

tPTP
P




 ,       (1.11) 

kde Pf(Td) je pravděpodobnost poruchy konstrukce pro plánovanou životnost 

konstrukce, Pf(tinsp) je pravděpodobnost poruchy konstrukce odhadnuta v čase provedení 

inspekce/prohlídky mostu s aktualizovanými informacemi o technickém stavu mostu a 

úrovni zatížení.  

Teoretická směrná úroveň spolehlivosti stávajících mostů, která se má použít při 

přepočtech zatížitelnosti v závislosti na stáří a zbytkové životnosti je v podobě indexu 

spolehlivosti t a pravděpodobností poruchy Pf,t uvedena v tabulce 1.6 a 1.7 pro obvyklé 

typy mostů.  

Tab. 1.6: Index spolehlivosti t vs. stáří a zbytková životnost mostu 

 Úroveň spolehlivosti dána indexem spolehlivosti t podle stáří mostní konstrukce v 

letech 

Zbytková 

životnost 

[roky] 

10 

a 

méně 

20 30 40 50 60 70 80 
90 

a více 

2 3,328 3,153 3,039 2,954 2,886 2,828 2,777 2,732 2,692 

5 3,517 3,377 3,282 3,208 3,149 3,098 3,053 3,014 2,978 

10 3,623 3,515 3,437 3,375 3,323 3,279 3,239 3,204 3,172 

20 3,697 3,622 3,563 3,514 3,471 3,434 3,401 3,371  

30 3,727 3,669 3,621 3,580 3,545 3,512 3,483   

40 3,743 3,669 3,656 3,621 3,589 3,561    

50 3,753 3,714 3,679 3,648 3,620     

60 3,760 3,726 3,696 3,668      

70 3,766 3,735 3,708       

80 3,770 3,742        

90 3,773         
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Tab. 1.7:   Pravděpodobnost poruchy Pf,t vs. stáří a zbytkovou životnost mostu 

 Úroveň spolehlivosti dána pravděpodobností poruchy Pf,t  podle stáří mostní 

konstrukce v letech 

Zbytková 

životnost 

[roky] 

10 

a 

méně 

20 30 40 50 60 70 80 
90 

a více 

2 4,4.10-04 8,1.10-04 1,2E-03 1,6E-03 2,0E-03 2,3E-03 2,7E-03 3,1E-03 3,6E-03 

5 2,2E-04 3,7E-04 5,2E-04 6,7E-04 8,2E-04 9,7E-04 1,1E-03 1,3E-03 1,5E-03 

10 1,5E-04 2,2E-04 2,9E-04 3,7E-04 4,5E-04 5,2E-04 6,0E-04 6,8E-04 7,6E-04 

20 1,1E-04 1,5E-04 1,8E-04 2,2E-04 2,6E-04 3,0E-04 3,4E-04 3,7E-04   

30 9,7E-05 1,2E-04 1,5E-04 1,7E-04 2,0E-04 2,2E-04 2,5E-04     

40 9,1E-05 1,1E-04 1,3E-04 1,5E-04 1,7E-04 1,8E-04       

50 8,7E-05 1,0E-04 1,2E-04 1,3E-04 1,5E-04         

60 8,5E-05 9,7E-05 1,1E-04 1,2E-04           

70 8,3E-05 9,4E-05 1,0E-04             

80 8,2E-05 9,1E-05               

90 8,1E-05                 

 

Hodnoty indexu spolehlivosti t resp. hodnoty pravděpodobnosti poruchy Pf,t lze 

použít za předpokladu, provádí-li se pravidelné mostní prohlídky/inspekce mostů, které 

doplňují informace o jejich aktuálním technickém stavu v daném čase. Za zbytkovou 

životnost se většinou považuje časový úsek od doby provedení prohlídky mostu tinsp do 

konce teoretické životnosti mostu Td. V některých případech se může uvažovat s kratší 

životností. Jedná se o časový úsek od doby provedení prohlídky mostu tinsp do doby 

provedení další prohlídky mostu Tinsp v případech, kdy mostní konstrukce nesplňuje 

kritéria spolehlivosti pro zbytkovou životnost (Td - tinsp). Průběh směrné hodnoty indexu 

spolehlivosti t v přímé vazbě na stáří mostu a jeho zbytkové životnosti je vykreslen na 

Obr. 1.2. 

 

Obr. 1.2:  Index spolehlivosti t ve vazbě na stáří mostu vs. zbytková životnost mostu 
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2 SPOLEHLIVOSTNÍ NLMKPA PŘI 

OVĚŘENÍ ZATÍŽITELNOSTI 

STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ  

Ověření spolehlivosti stávajících betonových mostů při použití nelineární analýzy 

metodou konečných prvků (NLMKPA) [13], [14] se může provést na stochastické 

úrovni, kdy je spolehlivost konstrukce obecně prokázána dle nerovnosti (1.8), anebo na 

deterministické úrovni, kdy je spolehlivost konstrukce obecně prokázána dle nerovnosti 

(1.1).  Pro stanovení zatížitelnosti při použití nelineární MKP analýzy konstrukce se 

uplatní jeden z následujících přístupů: 

 Postup dle ČSN EN 1992-2 [32] 

 Metoda odhadu globálního součinitele spolehlivosti (metoda ECoV) dle fib 

ModelCode 2010 [27] 

 Metoda dílčího součinitele spolehlivosti (metoda PSF)  

 Polopravděpodobnostní přístup dle ČSN EN 1990 

 Plně pravděpodobnostní přístup dle ČSN EN 1990 

Samotné spolehlivostní posouzení konstrukce se může provést na lokální anebo 

globální úrovni. Schematické znázornění jednotlivých úrovní posouzení konstrukce 

v rámci ověření spolehlivosti stávajících betonových mostů je znázorněn na Obr. 2.1. 

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 odděleně návrhové hodnoty účinků zatížení a 

návrhové hodnoty odolnosti. Odolnost průřezu je stanovena ve vztahu k uvažovanému 

meznímu stavu pro danou úroveň zatížení anebo v podobě např. ohybového mementu 

na mezi únosnosti stanoveného na základě provedené zatěžovací zkoušky. Virtuální 

simulací porušení konstrukčního prvku mostu vč. účinku zatížení nebo virtuální 

simulací zatěžovací zkoušky se vědomě dopouštíme nepřesného vyjádření chování 

prvku při jeho zabudování v konstrukci. Tato skutečnost musí být stavebními inženýry 

vzata v úvahu. 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 [15], [16], [17] v případech, kdy se použije deterministický přístup stanovení 

zatížitelnosti stávajících mostů. 

Globální úrovní modelování se pak 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 

pravděpodobnostním přístupu modelování porušení konstrukce zcela odpadá potřeba 

odděleného řešení účinků zatížení a odolnosti konstrukce. Provedená stochastická 

NLMKPA je pak simulací skutečného stavu. Spolehlivost stávajících mostů se prokáže 

na základě stanovené pravděpodobnosti poruchy nebo indexu spolehlivosti, který se 

porovná s požadovanou hodnotou pro dané referenční období. 
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Obr. 2.1: Spolehlivostní nelineární MKP analýza zatížitelnosti stávajících betonových mostů  
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V rámci postupu spolehlivostní NLMKPA zatížitelnosti stávajících betonových 

mostů na globální a lokální úrovni je prvním důležitým krokem stanovení rozhodujícího 

mezního stavu, jehož překročení může být pro danou konstrukci z hlediska jejího 

fungování kritické. Obecně se může jednat o mezní stav únosnosti či některý z mezních 

stavů použitelnosti. V případě určení zatížitelnosti stávajících mostů s využitím plně 

pravděpodobnostního přístupu se doporučuje postupovat dle diagramu na Obr. 2.2, kde 

je použit klíčový ukazatel – index spolehlivosti . V případě hodnocení stávajících 

mostů se může na základě získaných informací z mostních prohlídek a diagnostického 

průzkumu ve vazbě na stáří mostu a jeho předpokládanou zbytkovou životnost uvažovat 

snížená hodnota směrné úrovně spolehlivosti, viz podkapitola 1.3. 

 

 

Obr. 2.2 Postup stanovení zatížitelnosti pomocí plně pravděpodobnostního přístupu na globální 

úrovni modelování stávajících betonových mostů 

Samotný postup spolehlivostního ověření zatížitelnosti stávajících betonových 

mostů v souladu s diagramem na Obr. 2.2 je možné rozdělit do tří hlavních kroků 

zahrnující statistické hodnocení dat, numerické modelování konstrukce a spolehlivostní 

analýzu konstrukce. 
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1. krok - Statistická analýza naměřených dat získaných na základě diagnostického 

průzkumu zahrnuje stanovení statistických charakteristik náhodných veličin, testování 

vhodných pravděpodobnostních modelů pomocí testů dobré shody, aktualizaci modelů 

na základě bayesovských postupů a odhady charakteristických a návrhových hodnot 

materiálových parametrů. Součásti statistické analýzy dat může být i úprava dílčích 

součinitelů materiálu a zatížení pro potřeby deterministického posouzení konstrukce ve 

vazbě na požadovanou směrnou úroveň spolehlivosti konstrukce. 

Mezikrokem v případě posouzení spolehlivosti stávajících betonových mostů, kdy 

dochází k silné degradaci konstrukce vlivem vzdušného CO2 a vlivem účinků 

posypových solí v rámci zimní údržby, může být matematické modelování karbonatace 

betonu, difúze chloridů a s tím související případná koroze výztuže. Posouzení mezního 

stavu trvanlivosti se provede na deterministické nebo stochastické úrovni. V případech, 

kdy dochází k viditelné korozi výztuže, je třeba tuto skutečnost zohlednit při stanovení 

aktuální zatížitelnosti mostu a při odhadech zatížitelnosti pro následné časové období. 

2. krok - Deterministická analýza pomocí MKP na lokální a globální úrovni je 

založena na modelování odezvy betonových konstrukcí, konstrukčních částí a detailů s 

použitím pokročilých nelineárních materiálových modelů, které dobře vystihují všechny 

důležité aspekty chování betonu jako kvazikřehkého materiálu při různých typech 

porušení. Tak je postihnuto reálné chování konstrukce na dané účinky zatížení.  

3. krok - Spolehlivostní analýza je založena na statistickém hodnocení nelineární 

odezvy konstrukce získané opakovaným deterministickým výpočtem realizovaným pro 

vektor náhodných veličin generovaný z jejich pravděpodobnostních modelů některou ze 

simulačních metod typu Monte Carlo. Z teoretického modelu odolnosti je možné 

provést odhad únosnosti pro danou úroveň spolehlivosti nebo pravděpodobnost poruchy 

odpovídající analyzovanému meznímu stavu. Nebo se pro danou úroveň únosnosti 

stanoví odpovídající úroveň spolehlivosti daná indexem spolehlivosti nebo 

pravděpodobností poruchy 

V případě deterministického přístupu při ověření spolehlivosti a určení 

zatížitelnosti stávajících betonových mostů se postupuje jen v krocích 1 a 2. V  kroku 1 

se provádí odhady charakteristických a návrhových hodnot základních materiálových 

parametrů na straně odolnosti a stálých zatížení na straně účinků zatížení. V závislosti 

na zvoleném postupu stanovení návrhové odolnosti konstrukce se provedou dodatečně 

úpravy dílčích součinitelů materiálu a zatížení. 

V následujícím textu jsou uvedeny teoretické pravděpodobnostní modely zatížení, 

materiálových parametrů, modelových nejistot odolnosti a účinku zatížení použité 

v rámci spolehlivostního posouzení stávajících betonových mostů. Dále jsou popsány 

dílčí kroky týkající se odhadu charakteristické a návrhové hodnoty materiálových 

parametrů a zatížení, úprava dílčích součinitelů materiálu a zatížení ve vazbě na 

požadovaný index spolehlivosti a uvažovaný pravděpodobnostní model. V rámci 

deterministického přístupu určení zatížitelnosti stávajících mostů jsou představeny 

jednotlivé postupy a metody odhadu návrhové odolnosti konstrukce.  
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2.1 Pravděpodobnostní modely základních veličin 

Pravděpodobnostní modely základních veličin, které jsou uvažovány v rámci 

spolehlivostního posouzení stávajících mostních konstrukcí, jsou převzaty z dokumentu 

JCSS [25] a z TP224 [34].  

Pravděpodobnostní modely pro stavební materiály 

Objemová tíha materiálu konstrukce/konstrukční části je obvykle popsána 

prostřednictvím normálního rozdělení pravděpodobnosti. V tabulce 2.1 jsou doporučené 

pravděpodobnostní modely objemové tíhy betonu, oceli a asfaltového betonu. 

Tab. 2.1:  Pravděpodobnostní modely vlastní tíhy  

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

1 tíha betonu gc [kN/m
3
] N gc,m 0,04 

2 tíha oceli gs [kN/m
3
] N  gs,m 0,05-0,10 

3 tíha faltobetonu ga [kN/m
3
] N ga,m 0,01 

 

Pravděpodobnostní modely materiálových parametrů 

Pro popis materiálových vlastností betonu, betonářské a předpínací výztuže se 

obvykle používají pravděpodobnostní modely v podobě normálního, lognormálního 2 

par. rozdělení. Modely se definují na základě znalosti střední hodnoty Xm materiálových 

parametrů, která bývá stanovena na základě statistického hodnocení výsledků zkoušek, 

a na základě znalosti variačního koeficientu. V tabulce 2.2 jsou uvedeny 

pravděpodobnostní modely vybraných materiálových vlastností. 

Tab. 2.2:  Pravděpodobnostní modely materiálových vlastností 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

 Beton 

1 modul pružnosti Ec [GPa] LN 2 par. Ec,m 0,10-0,15 

2 pevnost v tahu fct [MPa] LN 2 par. fct,m 0,15-0,30 

3 pevnost v tlaku fc [MPa] LN 2 par. fc,m 0,06-0,15 

4 spec. lomová energie Gf [N/m] LN 2 par. Gf,m 0,10-0,25 

 Předpínací výztuž 

5 modul pružnosti Ep [GPa] N  Ep 0,03 

6 poměrné přetvoření p,lim [-] N  lim,m 0,05-0,06 

7 mez kluzu fp.y [MPa] N  fp.y,m 0,03-0,04 

8 mez únosnosti fp,u [MPa] N  fp,u,m 0,03-0,04 

 Betonářská výztuž 

9 modul pružnosti Es [GPa] N  Es,m 0,03 

10 poměrné přetvoření s,lim [-] N  lim,m 0,05-0,06 

11 mez kluzu fs,y [MPa] LN 2 par. fy,m 0,05-0,10 

12 mez únosnosti fs,u [MPa] LN 2 par. fu,m 0,05-0,10 
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V případě, kdy nejsou k dispozici výsledky zkoušek a v případě znalosti pouze 

charakteristické hodnoty materiálových vlastností Xk a hodnoty variačního koeficientu 

VX, lze střední hodnotu dopočítat dle vztahu  

).21( x

k
m

V

X
X


  .        (2.1) 

Mezi jednotlivými vlastnostmi betonu, betonářské a předpínací výztuže muže být 

zavedena vzájemná statistická závislost formou korelačního koeficientu v intervalu <-1, 

+1>. Hodnota korelačního koeficientu −1 značí zcela nepřímou závislost mezi dvěma 

náhodnými veličinami a hodnota korelačního koeficientu +1 značí zcela přímou 

závislost mezi dvěma náhodnými veličinami. Pokud je korelační koeficient roven 0, pak 

mezi dvěma náhodnými veličinami není žádná statisticky zjistitelná lineární závislost. 

Doporučené hodnoty korelačních koeficientů mezi jednotlivými parametry betonu, 

betonářské výztuže jsou uvedeny v tabulce 2.3. V případě předpínací výztuže se použijí 

stejné korelační koeficienty jako pro betonářskou výztuž. 

Tab. 2.3: Korelační matice parametrů betonu a výztuže. 

Bbeton   Betonářská výztuž 

 Ec fct fc Gf    fs,y fs,u s,lim Es 

Ec 1 0 0,3 0   fs,y 1 0,9 0,5 1 

fct 0 1 0,4 0,8   fs,u 0,9 1 0,5 0 

fc 0,3 0,4 1 0   s,lim 0,5 0,5 1 0 

Gf 0 0,8 0 1   Es 1 0 0 1 

 

V případě betonu je definovaná statistická závislost mezi tlakovou pevností fc, 

tahovou pevností fct, modulem pružnosti Ec a specifickou lomovou energií Gf. V případě 

betonářské výztuže se jedná o závislost mezi tahovou pevností na mezi kluzu fs,y, 

pevností na mezi únosnosti fs,u, modulem pružnosti Es a mezním přetvoření s,lim. 

Pravděpodobnostní modely pro modelové nejistoty odolnosti a účinků zatížení 

Pro modelování různých typů nejistot plynoucích z přirozené náhodnosti vlastností 

materiálů a zatížení, ze statistické nejistoty v důsledku omezeného rozsahu dostupných 

dat při hodnocení stávajících konstrukcí, z nejistoty výpočetních modelů v důsledku 

zjednodušení skutečných podmínek se zavádějí v rámci pravděpodobnostní analýzy 

spolehlivosti stávajících konstrukcí součinitele modelových nejistot účinku zatížení E a 

odolnosti konstrukce R.  

Schlune a kol. [15], [16] doporučuje použít pravděpodobnostní modely 

modelových nejistot odolnosti při použití MKP výpočtu pro případy, kdy je hlavní 

mechanismus porušení konstrukce tlakovou silou, ohybovým momentem pro běžné 

pevnosti betonu a pro případ porušení smykem. U porušení ohybovým momentem jsou 

uvažovány dva typy konstrukcí, slabě vyztužené a normálně až silně vyztužené. U 

smykového porušení konstrukce se použijí rozdílné modely pro případ porušení 

smykem vlivem dosažení meze kluzu/pevnosti ve smykové výztuže a pro případ drcení 

betonu tlakových diagonál např. u desek. Pravděpodobnostní modely modelových 

nejistot odolnosti jsou uvedeny v tabulce 2.4. 
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Tab. 2.4:  Pravděpodobnostní modely nejistot odolnosti R, (Schlune a kol.) 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

1 modelové nejistoty 

porušení tlakem 
R,N [-] LN 2 par. 0,9-1,0 0,10-0,20 

2 modelové nejistoty 

porušení ohybem
1)

 
R,M [-] LN 2 par. 1,0-1,2 0,05-0,15 

2 modelové nejistoty 

porušení ohybem
2)

 
R,M [-] LN 2 par. 0,9-1,0 0,10-0,15 

4 modelové nejistoty 

porušení smykem
3)

 
R,Vs [-] LN 2 par. 0,9-1,0 0,10-0,25 

5 Modelové nejistoty 

porušení smykem
4)

 
R,Vc [-] LN 2 par. 0,7-1,0 0,2-0,40 

1)
 slabě vyztužené konstrukce 

2)
 normálně vyztužené konstrukce 

3)
 porušení v důsledku překročení meze kluzu/pevnosti výztuže 

4)
 porušení v důsledku drcení betonu 

 

JCSS doporučuje použít pravděpodobnostní modely nejistot odolnosti a účinků 

zatížení při MKP výpočtech dle Tab. 2.5 pro betonové konstrukce pro základní způsoby 

porušení.  

Tab. 2.5:  Pravděpodobnostní modely nejistot odolnosti R a účinků zatížení E (JCSS) 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

1 modelové nejistoty 

porušení ohybem
1)

 
R,M [-] LN 2 par. 1,2 0,15 

2 modelové nejistoty 

porušení smykem 
R,V [-] LN 2 par. 1,4 0,25 

3 modelové nejistoty 

porušení soudržnosti 
R,C [-] LN 2 par. 1,0 0,10 

4 modelové nejistoty 

pro ohybový moment 
E,M [-] LN 2 par. 1,0 0,10 

5 modelové nejistoty 

pro posouvající sílu 
EV [-] LN 2 par. 1,0 0,10 

6 modelové nejistoty 

po normálovou sílu 
E,N [-] LN 2 par. 1,0 0,05 

1)
 včetně účinků N,V 

 

V tabulce 2.6 jsou uvedeny doporučené pravděpodobnostní modely pro stanovení 

modelových nejistot odolnosti konstrukce a účinku zatížení pro jednotlivé způsoby 

porušení konstrukce v souladu s ČSN EN.  
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Tab. 2.6:  Modely nejistot odolnosti R a účinků zatížení E (ČSN EN 1990) 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

1 modelové nejistoty 

porušení ohybem
1)

 
R,M [-] LN 2 par. 1,1 0,10 

2 modelové nejistoty 

porušení smykem
1)

 
R,Vs [-] LN 2 par. 1,0 0,05 

3 modelové nejistoty 

porušení smykem
2)

 
R,Vc [-] LN 2 par. 1,4 0,25 

4 modelové nejistoty 

porušení tlakem 
R,N [-] LN 2 par. 1,0 0,05 

5 modelové nejistoty 

pro ohybový moment 
E,M [-] LN 2 par. 1,0 0,10 

6 modelové nejistoty 

pro posouvající sílu 
EV [-] LN 2 par. 1,0 0,10 

7 modelové nejistoty 

po normálovou sílu 
E,N [-] LN 2 par. 1,0 0,05 

1)
 porušení v důsledku překročení meze kluzu/pevnosti výztuže 

2)
 porušení v důsledku drcení betonu 

2.2 Statistická analýza naměřených dat 

Při ověření spolehlivosti stávajících mostů klasickými metodami dílčích součinitelů 

spolehlivosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1 [31], ČSN EN 1992-2 anebo metodami 

globálního součinitele spolehlivosti se při výpočtech pracuje s charakteristickými a 

návrhovými hodnotami materiálových parametrů a zatížení. Stanovení charakteristické 

a návrhové hodnoty materiálových parametrů a zatížení lze provést přímým odhadem z 

teoretického pravděpodobnostního modelu jako kvantil odpovídající požadované 

pravděpodobnosti, avšak v  praktických aplikacích nemusí být vždy teoretické 

pravděpodobnostní modely známé. Součastně se ve stavební praxi často setkáváme 

s požadavkem stanovit charakteristickou a návrhovou hodnotu materiálových parametrů 

na základě omezeného počtu např. tlakových zkoušek betonu. Stanovení kvantilu na 

základě omezeného počtu zkoušek se řeší metodami matematické statistiky: 

předpovědní metodou, pokryvnou metodou a Bayesovskou metodou odhadu kvantilu 

základního souboru. ČSN EN 1990 v příloze D popisuje postup odhadu charakteristické 

a návrhové hodnoty materiálových parametrů z výsledků zkoušek. Jedná se o 

zjednodušení pokryvné metody. 

2.2.1 Odhad návrhové hodnoty materiálových paramerů z 

pravděpodobnostního modelu 

V případě spojité náhodné veličiny X, která má distribuční funkci (x), je p-kvantil 

xp taková hodnota náhodné veličiny X, pro niž platí, že výskyt hodnot menších než xp 

nastane pouze s pravděpodobností p, tj. pro niž je distribuční funkce (xp) rovna 

pravděpodobnosti p. 

P(X<xp) = (xp)       (2.2) 
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Pro charakteristickou hodnotu materiálových vlastností se zpravidla uvažuje kvantil 

odpovídající pravděpodobnosti p = 0,05. V případě odhadu návrhové hodnoty vlastností 

materiálu, odolnosti se určí požadovaná pravděpodobnost p dle vztahu C.6b, přílohy C 

ČSN EN 1990  

P(R<Rd) = (R.t).       (2.3) 

Doporučené úrovně pravděpodobnosti p pro jednotlivé zvolené hodnoty indexu 

spolehlivosti t a hodnotu citlivostního součinitele R pro dominantní a nedominantní 

veličiny jsou uvedeny v tabulce 2.7.  

Tab. 2.7:  Kvantily pravděpodobnosti pro odhad návrhové hodnoty vlastnosti materiálu, 

odolnosti 

 Index spolehlivosti t 

 4,3 3,8 3,1 

P(R<Rd) = (0,8.t) 0,00029 0,00118 0,00657 

P(R<Rd) = (0,32.t) 0,08441 0,11120 0,16060 

 

Návrhová hodnota materiálových vlastností stanovena přímým odhadem 

z teoretického pravděpodobnostního modelu ovšem nepokrývá nejistoty odolnosti 

konstrukce, které musí být ve výpočtu zahrnuty dodatečně formou dílčího součinitel Rd. 

2.2.2 Odhad návrhové hodnoty materiálových parametrů na 

základě zkoušek 

ČSN ISO 13 822 s odvoláním na ČSN EN 1990 Příloha D uvádí dva možné 

přístupy při odhadu návrhové hodnoty materiálových vlastností s možností využití dat 

ze zkoušek a na základě předchozích informací. Za předpokladu normálního rozdělení 

vlastnosti materiálu jsou uvedeny v následujícím textu přepočetní vztahy pro stanovení 

návrhové hodnoty jedním ze dvou přístupů.  

a) Hodnocení prostřednictvím charakteristické hodnoty 

Návrhová hodnota veličiny X se stanoví za předpokladu normálního rozdělení ze 

vztahu: 

)1(
)(

Xnm

M

d

M

k

dd VkX
nX

X 





 ,     (2.4) 

kde d je návrhová hodnota převodního součinitele, M je dílčí součinitel 

materiálových vlastností dle příslušných ČSN EN 1990-1999, Xm je průměr náhodné 

veličin X stanovený s n výsledků náhodného výběru jako 

 im x
n

X
1

.         (2.5) 

Vx je variační koeficient náhodné veličiny X a v případě, že je aprioritě neznámý, 

se stanoví ze vztahu 

mxx XSV / ,        (2.6) 
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kde Sx je odhadnutá směrodatná odchylka náhodného výběru veličiny X  

 


 2)(
1

1
mix Xx

n
S .       (2.7) 

Hodnota součinitele kn pro 5% charakteristickou hodnotu je uveden v tabulce 2.8. 

Tab. 2.8:  Součinitel kn pro charakteristickou hodnotu Xk, P(X<Xk) = 0,05. 

Součinitel 
Rozsah souboru n 

1 2 3 4 5 6 8 10 20 30  

Vx známý 2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 

Vx neznámý - - 3,27 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 

 

a) Přímým odhadem návrhové hodnoty pro ověření mezních stavů únosnosti 

Návrhová hodnota veličiny Xd se má pro X nalézt za předpokladu normálního 

rozdělení prostřednictvím: 

)1( , Xndmdd VkXX        (2.8) 

Tab. 2.9:  Součinitel kd,n pro návrhovou hodnotu Xd, P(X<Xd) = 0,00118. 

Součinitel 
Rozsah souboru n 

1 2 3 4 5 6 8 10 20 30  

Vx známý 4,36 3,77 3,56 3,44 3,37 3,33 3,27 3,23 3,16 3,13 3,04 

Vx neznámý - - - 11,4 7,85 6,36 5,07 4,51 3,64 3,44 3,04 

2.2.3 Úprava dílčích součinitelů spolehlivosti materiálu a 

zatížení 

V souladu se zásadami ČSN EN a ČSN ISO, se dílčí součinitele i stanoví u 

základních veličin Xi  s příznivým vlivem na pravděpodobnost poruchy Pf, kde jsou 

součinitele citlivosti i > 0 (veličiny odolnosti R), ze vztahu 

id

ik

i
X

X
 ,        (2.9) 

u veličin s nepříznivým vlivem na pravděpodobnost poruchy Pf, pro které jsou 

součinitele citlivosti i < 0 (veličiny účinků zatížení E), se stanoví ze vztahu 

ik

id
i

X

X
 ,         (2.10) 

kde Xid jsou návrhové a Xik charakteristické hodnoty základních veličin. Takto 

definovaný součinitel spolehlivosti i je zpravidla větší než 1,0.  

Odolnost materiálových vlastností, se obvykle popisuje lognormálním 2 par. 

rozdělením. Charakteristická hodnota odolnosti Xk je definována jako dolní kvantil 

odpovídající pravděpodobnosti 5%.  Dílčí součinitel materiálových parametrů m je 

definován vztahem 
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mtRm V)645,1exp(   ,       (2.11) 

kde Vm je variační koeficient materiálových vlastností. 

V případě, kdy je odolnost popsána normálním rozdělením pravděpodobnosti, je 

dílčí součinitel materiálových parametrů m definován vztahem 

mtR

m

d

k

m
V

V

X

X

..1

.645,11







 .       (2.12) 

Účinky zatížení E se obvykle popisují v případě vlastní tíhy G normálním 

rozdělením a v případě nahodilého zatížení Q Gumbelovým rozdělením. 

Charakteristická hodnota vlastní tíhy Gk je rovna svému průměru a charakteristická 

hodnota nahodilého zatížení je definována jako horní 2% kvantil rozdělení pro vhodně 

zvolené referenční období.  V případě vlastní tíhy G je dílčí součinitel modelu stálého 

zatížení g definován vztahem 

gtE

k

d
g V

G

G
..1    .      (2.13) 

kde Vg je variační koeficient vlastní tíhy G a E součinitel citlivosti pro účinky 

zatížení. 

Hodnoty citlivostních součinitelů odolnosti R a účinku zatížení E získané podle 

metody FORM jsou uvedeny tabulce 2.10 pro hlavní a vedlejší základní velečiny. 

Tab. 2.10:   Doporučené hodnoty citlivostních součinitelů odolnosti R a zatížení E  

Základní veličina Doporučený součinitel citlivosti R a E 

odolnost, hlavní (dominantní) 0,8 

odolnost, vedlejší (nedominantní) 0,4 . 0,8 = 0,32 

zatížení, hlavní (dominantní) -0,7 

zatížení, vedlejší (nedominantní) -0,4 . 0,7 = 0,32 

 

 

Obr. 2.2:  Součinitele materiálu m a zatížení g vs. variační koeficient Vm a VG. 
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Na Obr. 2.1 jsou vykresleny průběhy dílčích součinitelů materiálových vlastností 

m a zatížení g pro jednotlivé hodnoty indexu spolehlivosti t a citlivostního součinitele 

odolnosti R = 0,8 a účinku zatížení E = -0,7 v závislosti na variačním koeficientu 

odolnosti materiálu Vm a variačním koeficientu vlastní tíhy Vg.  

Dílčí součinitele materiálu M a zatížení F uváděné v ČSN EN v sobě mimo jiné 

zahrnují nejistoty modelů odolnosti konstrukce Rd a nejistoty modelů zatížení a 

samotných účinků zatížení Ed, viz Obr. 2.3. Problematika stanovení dílčích součinitelů 

nejistot odolnosti konstrukce a dílčích součinitelů nejistot účinků zatížení je popsána 

v práci Sýkora a kol. [18]. 

 

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

Součinitel Rd  pokrývá nejistoty modelu odolnosti a nejistoty geometrických 

odchylek. Součinitel modelových nejistot odolnosti konstrukce se dovoluje odhadnout 

přímo z pravděpodobnostního modelu. Za předpokladu lognormálního 2 par. rozdělení 

veličiny modelových nejistot odolnosti R, lze pro hodnotu indexu spolehlivosti t a 

hodnotu citlivostního součinitele R stanovit dílčí součinitel modelových nejistot 

odolnosti podle vztahu 

)..exp(
,

RtR

mR

Rk

Rd V



   resp. )..exp(

1

,

RtR

mR

Rd V


  ,  (2.14) 

kde R,m je střední hodnota, Rk je charakteristická hodnota modelových nejistot 

odolnosti, VR je variační koeficient. Modelové nejistoty odolnosti konstrukce se mají 

uvažovat jako nedominantní veličiny.  

Součinitel Ed zohledňuje nejistoty modelů účinků zatížení a v některých případech 

nejistoty modelů samotného zatížení. Stejně jako v případě součinitele modelových 

nejistot odolnosti se součinitel modelových nejistot zatížení dá odhadnout přímo ze 

svého pravděpodobnostního modelu. Za předpokladu lognormálního 2 par. rozdělení 

veličiny E, lze pro hodnotu indexu spolehlivosti t a hodnotu citlivostního součinitele 

E stanovit dílčí součinitel modelových nejistot zatížení podle vztahu 

)..exp()/( , EtEEkmEEd V  , resp. )..exp(, EtEmEEd V  , (2.15) 

kde E,m je střední hodnota, Ek je charakteristická hodnota modelových nejistot 

účinků zatížení, VE je variační koeficient. Modelové nejistoty účinků zatížení se mají 

uvažovat jako nedominantní veličina. 
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Na obrázku 2.4 jsou znázorněny průběhy dílčích součinitelů modelových nejistot 

odolnosti konstrukce Rd a účinku zatížení Ed v závislosti na indexu spolehlivosti t 

stanovené z teoretických pravděpodobnostních modelů používaných v platných 

normativních předpisech ČSN EN.  

 

 

Obr. 2.4:  Součinitel modelových nejistot odolnosti Rd a zatížení Ed vs. . 

V případě výpočtu zatížitelnosti stávajících betonových mostů na deterministické 

úrovni za použití NLMKPA je třeba stanovit hodnotu dílčího součinitele nejistot 

odolnosti Rd a účinku zatížení Ed vzhledem k nejistotám plynoucích z definice MKP 

výpočtového modelu [17], který se stanoví přímo z teoretického pravděpodobnostního 

modelu dle (2.14) a (2.15).  Teoretické pravděpodobnostní modely modelových nejistot 

odolnosti a účinků zatížení jsou uvedeny v Tab. 2.4, 2.5 a 2.6.  

 
a) Normálně vyztužený beton 

 

b) Lehce vyztužený beton 

 

Obr. 2.5:  Součinitel modelových nejistot MKP modelu dle Shlune Rd vs.  . 

Na Obr. 2.5 jsou vykresleny meze dílčích součinitelů modelových nejistot 

odolnosti pro porušení konstrukce ohybovým momentem dle Schlune a kol. pro případ 

konstrukce normálně vyztužené a pro případ slabě vyztužené konstrukce. Jsou 

uvažovány střední hodnoty R = 1,0 hranice variačních koeficientů pro slabě vyztužený 
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beton 0,05 až 0,15 a pro normálně vyztužený beton 0,10 až 0,15.  

V tabulce 2.11 jsou uvedeny hodnoty součinitelů modelových nejistot odolnosti s 

předpokladem ohybového porušení konstrukce pro index spolehlivosti t. uvažované v 

aplikačních příkladech. V případě pravděpodobnostního modelu dle Schlune a kol. byly 

uvažovány parametry pro běžně vyztužený beton se spodní hranicí variačního 

koeficientu. Dílčí součinitele modelových nejistot odolnosti v závislosti na indexu 

spolehlivosti jsou znázorněny na Obr. 2.6 pro jednotlivé modely odolnosti při 

ohybovém porušení konstrukce.  

Tab. 2.11:  Součinitel modelových odolnosti Rd, pro porušení ohybovým momentem pro vs.t. 

Dílčí součinitel modelových nejistot MKP 

modelu při porušení ohybem 
Index spolehlivosti 

t = 2,50 t = 3,0 t = 4,0 

Rd dle (JCSS), R,M,m = 1,20 VR,M = 0,15 0,94 0,96 1,01 

Rd dle (Schlune), R,M,m = 1,00 VR,M = 0,10 1,08 1,10 1,14 

Rd dle (EC, Holický), R,M,m = 1,10 VR,M = 0,10 0,98 1,00 1,03 

 

 

Obr. 2.6:  Součinitel modelových nejistot MKP modelu Rd vs. . 

Volba vhodného pravděpodobnostního modelu nejistot odolnosti konstrukce může 

do značné míry ovlivnit výsledné hodnoty návrhových parametrů odolnosti stanovených 

na základě deterministické NLMKPA stejně jako v případě plně pravděpodobnostní 

analýzy. Volba pravděpodobnostního modelu odolnosti musí být tedy dána částečně i na 

základě praktických zkušeností stavebního inženýra.  
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2.3 Deterministický přístup NLMKPA  

Konstrukce je považována za spolehlivou pokud návrhové účinky zatížení jsou 

menší než návrhová odolnost/únosnost konstrukce pro stanovený mezní stav. Návrhová 

únosnosti konstrukce může být stanovena pro kritický průřez nebo pro celou konstrukci. 

V rámci NLMKPA stávajících betonových mostů se uplatňuje koncept metody 

globálního součinitele spolehlivosti. Návrhová hodnota odolnosti může být stanovena 

postupem dle ČSN EN 1992-2 nebo jednou z metodou uvedených ve fib Model Code 

2010. 

2.3.1 Nelineární analýza dle ČSN EN 1992-2 

Nelineární analýza dle ČSN EN 1992-2 je použitelná za podmínky, že model bude 

náležitě pokrývat všechny způsoby porušení a že pevnost betonu v tahu není využívána 

jako hlavní činitel pro zatěžovací přenosový mechanismus. Návrhová únosnost se 

stanoví v souladu s ČSN EN 1992-2 (čl. 5.7 a příloha PP) podle vztahu  

RdR

mymc

d

ffr
R

 .~
,....)

~
,

~
( ,,

  resp. 
R

mymc

d

ffr
R



,....)
~

,
~

( ,,
 ,    (2.17)  

kde vlastnosti materiálů použité pro výpočet odolnosti se uvažují svými 

upravenými hodnotami. Pro mez kluzu se má použít myf ,

~
 = 1,1 fy,k , pro pevnost betonu 

se mcf ,

~
 = 1,1γs/γc fc,k. Dílčí součinitelé materiálu se mají uvažovat v souladu s příslušnou 

normou  nebo na základě výpočtu upravené hodnoty dle vztahu (2.11), (2.12).  

Globální součinitel odolnosti se doporučuje v ČSN EN 1992-2 hodnotou R
~  = 1,20 

při úrovni spolehlivosti návrhu t = 3,8. Pokud však nejsou uváženy ve výpočtu 

modelové nejistoty v podobě součinitele Rd = 1,06, má se použít γR = 1,27.  

2.3.2 Metoda ECoV dle FIB Model Code 2010 

Metoda odhadu variačního součinitele je založena na myšlence, že odolnost má 

charakter náhodné proměnné, přičemž hodnota variačního koeficientu VR může být 

odhadnuta ze střední mR̂  a charakteristické hodnoty kR̂  odolnost. Výchozím 

předpokladem je, že hustota pravděpodobnosti odolnosti má charakter lognormálního 2 

par. rozdělení. Za těchto předpokladů je možné vyjádřit hodnotu variačního koeficientu 

dle vztahu 
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645,1

1
.        (2.18) 

Globální součinitel spolehlivosti R̂ je pak odhadnut podle vztahu 

)..exp(ˆ
RtRR V   pro 0,2RV  .      (2.19) 

Hodnota návrhové odolnosti je pak dána jako podíl střední hodnoty mR̂  a 

odhadnutého globálního součinitele spolehlivosti R, který je dán jako součin 
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stanoveného součinitele odolnosti na základě NLMKPA R̂  a součinitele zahrnující 

modelové nejistoty odolnosti Rd ve tvaru 

RdR

m

R

m
d

RR
R

 .ˆ

ˆˆ
 .       (2.20) 

Klíčovými kroky při odhadu návrhové únosnosti je stanovení střední mR̂  a 

charakteristické kR̂ hodnoty odezvy konstrukce na dané účinky zatížení. Jsou provedeny 

dva oddělené nelineární výpočty se středními a charakteristickými hodnotami 

materiálových parametrů. 

,...),(ˆ
,, mymcm ffrR  , ,...),(ˆ

,, kykck ffrR      (2.21) 

2.3.3 Metoda PSF dle FIB ModelCode 2010 

Metoda dílčího součinitele spolehlivosti je založena na výpočtu nelineární odezvy 

konstrukce dR  s návrhovými hodnotami materiálových parametrů 

,....)/,/( ,, SkyCkcd ffrR        (2.22) 

Návrhové hodnoty materiálových parametrů se stanoví jako podíl charakteristické 

hodnoty a příslušného dílčího součinitele spolehlivosti materiálu M, který zahrnuje 

modelové nejistoty odolnosti konstrukce Rd.  

V případě, kdy jsou návrhové hodnoty materiálových vlastností stanoveny jako 

podíl charakteristické hodnoty a příslušného dílčího součinitele materiálových vlastnosti 

m, poníží se hodnota získané odolnosti dR̂  dílčím součinitel modelových nejistot Rd 

analogicky jako v případě metody ECoV.  

,....)/,/( ,, skyckcd ffrR 
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2.4 Plně pravděpodobnostní přístup NLMKPA 

Při plně pravděpodobnostním přístupu je nutné prokázat, že stanovená 

pravděpodobnost poruchy je menší než směrná/požadovaná pravděpodobnost poruchy 

nebo že hodnota indexu spolehlivosti je menší než směrná/požadovaná hodnota indexu 

spolehlivosti. V případě NLMKPA je pravděpodobnost poruchy konstrukce stanovena 

dle vztahu (1.6) s použitím přímých simulačních metod. Zde se z důvodu časové 

náročnosti samotného nelineárního řešení odezvy konstrukce v rámci jednotlivých 

simulací použije metoda typu Monte Carlo [19], [20], metoda Latin Hypercube 

Sampling (LHS) [21]. Výhodou metody LHS je, že poskytuje velmi dobré odhady 

statistických parametrů odezvy konstrukce při menším počtu realizací oproti klasické 

metodě MonteCarlo. 
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2.4.1 Simulační metody 

Společným rysem metod typu Monte Carlo je numerická simulace, která používá 

náhodné realizace vstupních náhodných veličin. Náhodné veličiny jsou generovány 

podle jejich teoretického pravděpodobnostního modelu, viz Obr. 2.7. Způsob 

generování jednotlivých realizací vektoru Xj se provede v následujících krocích: 

• Generování pseudonáhodného čísla ui,j z intervalu (0,1) 

• Pomocí inverze distribuční funkce získáme hodnotu náhodné veličiny xi,j pro i-

tou náhodnou veličinu ( i = 1,2, . . . m) a j-tou realizaci (j = 1,2, . . . N) 

)( ,

1

,, jijiji ux           

• Stanoví se vektor náhodných veličin Xj = (x1,j , x2,j , ...xi,j , ...xn,j) 

 

 

Obr. 2.7:  Generování náhodné veličiny xi inverzní transformací distribuční funkce xi(xi). 

a) Klasická metoda Monte Carlo 

Metoda Monte Carlo ve své původní podobě je metodou velmi jednoduchou a 

názornou. Postup metody spočívá v numerické simulaci řešeného problému  - 

v opakovaném řešení funkce poruchy g(X), vždy s jiným náhodně generovaným 

vektorem vstupních náhodných veličin X.  

Při řešení úloh spolehlivosti se postupuje následovně (popisujeme obecně j-tou 

simulaci, j=1,2,3,…N, kde N je celkový počet simulací): 

• Generování jednotlivých realizací vektoru Xj , pro j-tou simulaci 

• Výpočet hodnoty funkce poruchy pro daný vektor náhodných veličin g(Xj) = zj 

• Po provedení všech simulací získáme soubor veličin funkce poruchy Z = (z1, z2, 

...zN), pro které se provede statistické vyhodnocení 

• Porucha nastane, je-li zj  0. Celkový počet těchto případů, které nastanou 

v průběhu všech N simulací, označme Nf. 

 

Pravděpodobnost poruchy je obecně dána vztahem 

N

N
P

f

f  .        (2.24) 

Obecně lze říci, že čím větší je počet realizací, tím je hodnota pravděpodobnosti 

poruchy přesněji určena. 
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b) Metoda Latin Hypercupe Sampling (LHS) 

Odhady statistických parametrů funkce spolehlivosti jsou získány z určitého počtu 

simulovaných realizací funkce g(X)podobně jako v klasické metodě Monte Carlo. 

Definiční obor distribuční funkce (Xi) každé základní náhodné veličiny Xj je rozdělen 

na N intervalů o stejné pravděpodobnosti 1/N, viz. Obr. 2.8. Reprezentativní hodnoty 

jsou při simulaci vybírány náhodně na základě náhodných permutací celých čísel 

1,2,...N. Musí být proveden N simulací – výpočtu funkce spolehlivosti g(X), jeden 

interval každé náhodné veličiny je vybrán při tomto postupu právě jednou. 

Reprezentativní parametry jsou získány z čísla vybraného intervalu – střed intervalu na 

distribuční funkci je uvažován jako výchozí pro získání reprezentativní hodnoty 

veličiny pomocí inverzní transformace distribuční funkce. Metoda LHS zajišťuje, že 

celý rozsah základní náhodné veličiny je realizován při simulaci rovnoměrně vzhledem 

k distribuční funkci. Tato skutečnost vede k velmi dobrým odhadům při poměrně 

nízkém počtu simulací. 

 

Obr. 2.8:  Rozdělení definičního oboru distribuční funkce u metody LHS. 

Při postupu LHS je vhodné pracovat s tzv. tabulkou náhodných permutací, která 

obsahuje náhodné permutace celých čísel 1, 2, 3…, N pro každou náhodnou veličinu. 

Každý řádek takové tabulky přísluší ke specifické simulaci (1, 2, 3…, N) a každý 

sloupec koresponduje s jednou z uvažovaných náhodných veličin (1, 2, 3…, M). Podle 

strategie této náhodně generované tabulky je provedeno N simulací. Výsledky 

takovýchto simulací jsou hodnoty rezervy spolehlivosti Zi (i = 1, 2, 3 …, N). Odhady 

statistických parametrů náhodné proměnné Z jsou pak získány z tohoto náhodného 

výběru.  

Vstupní náhodné veličiny jsou často veličinami mezi sebou statisticky závislými a 

tuto závislost lze do výpočtu metodou LHS zahrnout. Postup úpravy tabulky náhodných 

permutací umožňuje pro zadání požadované korelační matice upravit tabulku 

náhodných permutací iteračním postupem, metodou simulovaného žíhání tak, že se její 

korelační matice blíží požadované [22].  

2.4.1 Odhad návrhové odolnosti na lokální úrovni 

V případě určení zatížitelnosti stávajících betonových mostů na lokální úrovni při 

posouzení nejvíce namáhaného prvku konstrukce v kritickém průřezu na základě plně 

pravděpodobnostní NLMKPA se stanoví funkce odolnosti R, která je získána 

statistickým vyhodnocením souboru náhodných simulací odezvy s vektorem 

materiálových vlastností, který je generován pro každou realizaci pomocí simulační 
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techniky LHS. 

, ,( , , , , ,...)c ct c s y s pR r f f E f f .       

Ve funkci odolnosti R
~

 nejsou zohledněny modelové nejistoty, které je nutno 

zahrnout do výpočtu dodatečně pomocí nové proměnné R dle Tab. 2.4 v podobě 

.RR R  .       (2.25) 

Pro stanovení návrhové odolnosti (únosnosti) Rd konstrukce lze použít 

pravděpodobnostní vztah podle ČSN EN 1990   

d RPr (R R ) ( )tob     ,      (2.26) 

Návrhová hodnota odolnosti, pro kterou lze v běžných případech použít 

lognormální 2 par., se stanoví  

 e ( )d m R t RR R xp V    pro 0,2RV   ,    (2.27)  

kde Rm značí průměrnou hodnotu odolnosti stanovenou statistickým hodnocením 

souboru odezev získaných NLMKPA, a VR je odpovídající variační koeficient.  

Globální součinitel odolnosti γR se stanoví jako  

e ( )
e ( )

m m
R R t R

d m R t R

R R
xp V

R R xp V
  

 
  


.     (2.28) 

2.4.2 Odhad návrhové zatížitelnosti na globální úrovni 

V případě odhadu zatížitelnosti stávajících betonových mostů na globální úrovni s 

využitím plně pravděpodobnostní NLMKPA se stanoví funkce zatížitelnosti S, která je 

získána na základě statistického hodnocení získaného souboru náhodných simulací 

odezvy celé konstrukce mostu s vektorem materiálových vlastností, stálého a 

nahodilého zatížení, který je generován pro každou realizaci pomocí simulační techniky 

LHS 

, , 0 1 i( , , , , ,...,g ,g , )c ct c s y s pS s f f E f f V . 

Materiálové parametry a stálá zatížení jsou uvažovány jako náhodné veličiny. 

Pohyblivé zatížení je uvažováno deterministicky, přičemž zatěžovací sestavy pro určení 

požadované úrovně normální Vn, výhradní Vr a výjimečné Ve zatížitelnosti jsou 

uvažovány dle ČSN 73 6222 [X].  

Získanou funkci zatížitelnosti S
~

odpovídající požadované sestavě Vi je třeba ošetřit 

o modelové nejistoty odolnosti R a o nejistoty modelu účinků zatížení E dle Tab. 2.4-

2.6 v podobě 

 SS ER

~
., .        (2.29) 

Pro stanovení návrhové zatížitelnosti Vi,d konstrukce se použije pravděpodobnostní 

vztah ve tvaru   

,dPr ( ) ( )i tob S V    .       (2.30) 
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3 APLIKACE NLMKPA PŘI OVĚŘENÍ 

ZATÍŽITELNOSTI BETONOVÝCH 

MOSTŮ 

Celý proces stochastické nelineární simulace porušení konstrukce je proveden 

v interaktivním grafickém prostřední SARA studio, které zajišťuje propojení mezi 

konečněprvkostním programem ATENA a pravděpodobnostním modulem FReET. 

 

 

Obr. 3.1:  Hodnocení spolehlivosti stávajících betonových mostů, SARA STUDIO 

Program ATENA 2D [23] 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. Tahové trhliny jsou 

v betonu modelovány tzv. rozetřenými trhlinami, které nahrazují diskrétní trhliny ve 

skutečné konstrukci lokalizací poměrných přetvoření ve spojitém materiálovém 

prostředí. Vznik trhlin je řízen nelineární lomovou mechanikou s exponencionálním 

změkčením. Objektivita řešení je zajištěna pomocí lomové energie metodou fiktivní 

trhliny a metodou šířky pásu. Sestupná větev pracovního diagramu betonu v tahu je 

přizpůsobena velikosti a orientaci konečného prvku. Pro oblast tlaku je použit model 

teorie plasticity, který je schopen realisticky postihnout drcení betonu při víceosé 

napjatosti a zvýšení tlakové pevnosti v důsledku příčného sevření. V kombinovaném 

křehko plastickém modelu betonu jsou metodou prediktor-korektor souběžně řešeny oba 

modely porušování – vznik tahových trhlin a plastické tečení v tlaku. Nelineární 

výpočet modelu konstrukce je založen na přírůstkovém řešení v různých zatěžovacích 

režimech – při zatěžování kombinacemi silových účinků, řízenou deformací atd. 

Samotné nelineární iterační řešení je provedeno metodou Newton-Rapson nebo 

metodou délky oblouku (Arc Lenght). 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.  

Pravděpodobnostní program FReET [24], vyvíjený na ústavu stavební mechaniky 

fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, nabízí účinné nástroje k určení 

statistických charakteristik odezvy konstrukce. Je založený na metodě LHS. Realizace 

náhodných veličin se vybírají na předefinovaných intervalech rozdělení 

pravděpodobnosti a vhodně se kombinují pro dosažení optimální efektivity výběru. 
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Počet realizací se přitom nezvyšuje s rostoucím množstvím náhodných veličin. Metoda 

LHS implementovaná v programu FReET je velmi efektivní a dosahuje dostatečné 

přesnosti výsledků již při malém počtu náhodných realizací (desítky). 

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 únosností. V programu 

FReET jsou provedeny kvantilové odhady únosnosti konstrukce z teoretických 

pravděpodobnostních modelů pro požadovanou úroveň pravděpodobnosti poruchy. 

 

Metoda NLMKPA při ověření spolehlivosti a zatížitelnosti stávajících betonových 

mostů byla aplikována v rámci přepočtu zatížitelnosti železobetonového obloukového 

mostu ev.č. 54-023 přes odlehčovací rameno řeky Moravy vystaveného ve čtyřicátých 

letech minulého stolení, který prošel v roce 2014 celkovou rekonstrukcí. Zatížitelnost 

byla stanovena ve vazbě na aktuální stavební stav konstrukce při jejím stáří 80 let a 

silné degradaci betonu a korozi výztuže pro meziobdobí před plánovanou rekonstrukcí, 

viz [36], [37] a [38].  

 
Rok 1950 

 

Rok 2008 

 
Rok 2014 

 

 

 

Obr. 3.2:  Most ev.č. 54-023 přes odlehčovací rameno řeky Moravy 

Dále byla metoda aplikována v rámci přepočtu zatížitelnosti stávajícího 

železobetonového trámového mostu ev. č. 03818-3 přes řeku Sázavu z roku 1955, 

podrobněji v příspěvku [39], [40], a v rámci přepočtu zatížitelnosti železobetonového 

parapetního mostu ev. č. 00431-3 v obci Přední Zborovice přes řeku Volyňku 

z dvacátých let minulého století, podrobněji [42], [43]. V obou případech bylo třeba 

v přepočtech zatížitelnosti zohlednit degradaci betonu a korozi výztuže. 
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Most ev.č. 031818-3 

 

 

 
Most ev.č. 00431-3 

 

 

 

Obr. 3.3:  Most ev.č. 031818-3 a most ev.č. 00431-3  

Na příkladu stávajícího mostu ev. č. 55-046  z prefabrikovaných dodatečně 

předpjatých nosníků MPD3 a 4 je při spolehlivostním ověření normální, výhradní a 

výjimečné zatížitelnosti použita metodika plně pravděpodobnostní NLMKPA na 

globální úrovni [45], [46]. V rámci přepočtu zatížitelnosti nosné konstrukce se není 

třeba zabývat problematikou možné koroze výztuže ve vztahu k degradaci betonu. 

Diagnostický průzkum nosné konstrukce prokázal velmi nízkou úroveň degradace 

betonu nosníků MPD4. Koroze předpínací výztuže nebyla v rámci průzkumu 

prokázána. Celková rekonstrukce mostu byla provedena v roce 2013 v podobě zesílení 

nosné konstrukce spřahující deskou v tloušťce 200mm. Zatížitelnost nosné konstrukce 

je stanovena s ohledem na mezní stav dekomprese a mezní stav únosnosti při stáří 

konstrukce 60 let pro zbytkovou dobu životnosti 2, 5, 10, 20, 30 a 40 let. Výsledné 

hodnoty úrovně zatížitelnosti stanovené plně pravděpodobnostním výpočtem jsou 

porovnány s hodnotami zatížitelnosti stanovenými při deterministickém posouzení 

kritického průřezu nejvíce namáhaného nosníku. Návrhová odolnost nosníku MPD4 na 

mezi únosnosti je stanovena metodami globálního součinitele spolehlivosti v souladu 

s ČSN EN 1992-2 a fib Model Code 2010. Úprava dílčích součinitelů zatížení, 

materiálu a modelových nejistot odolnosti a zatížení je provedena pro odpovídající 

hodnotu indexu spolehlivosti.  
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3.1 Most přes železniční trať ev.č. 55-046 

Most ev.č. 55-046 převádí silnici I/55 přes železniční trať č. 340 Brno – Uherské 

Hradiště před obcí Uherský Ostroh. Jedná se o objekt o jednom poli s prefabrikovanou 

nosnou konstrukcí a monolitickou spodní stavbou, který byl postaven před rokem 1960. 

V půdorysu je objekt v přímé. V podélném směru niveleta nepatrně klesá směrem 

k Veselí nad Moravou. Příčný sklon vozovky na mostě je střechovitý. 

  

Obr. 3.4: Boční pohled na most ev. č. 55-046, index spolehlivosti v závislosti na zbytkové době 

životnosti mostu  

Nosná konstrukce mostu 

Nosnou konstrukci mostu tvoří přibližně vodorovná, prostě uložená deska složená 

ze 12 typových prefabrikovaných, dodatečně předpínaných nosníků MPD4 (10 

mezilehlých) a MPD3 (2 krajní). Délka nosné konstrukce je 20,50m, délka přemostění 

je 17,50 m. Šířka nosné konstrukce je 11,0 m. Nosníky byly složeny na stavbě, každý ze 

šesti (MPD4) a tří (MPD3) dílců stýkajících se v příčných spárách. Nosníky jsou 

vzájemně příčně spojené předpětím. Podélné předpětí nosníku MPD4 je tvořeno 

sestavou předpínacích lan z patentovaných drátů PD4,5 1200/1650. Při horním 

povrchu nosníku jsou vedeny 4 lana 11PD4,5 a při dolním povrchu jsou vedeny 4 lana 

11PD4,5 a 10 lan 12PD4,5. Podélné předpětí nosníku MPD3 je tvořeno sestavou 

předpínacích lan z patentovaných drátů PD4,5 1200/1650. Při horním povrchu 

nosníku jsou vedeny 2 lana 11PD4,5 a při dolním povrchu je vedeno 12 lan 

12PD4,5. 

Požadovaná úroveň spolehlivosti 

Most byl vystavěn před rokem 1960. Podrobný diagnostický průzkum mostu byl 

proveden v roce 2007 a lze ho považovat za čas provedení prohlídky mostu s 

podrobným upřesněním technického stavu nosné konstrukce. Teoretická zbytková doba 

životnost mostu je 40 let při stáří nosné konstrukce v čase provedení diagnostického 

průzkumu 60 let. Na Obr. 3.4 je vykreslen průběh snížené hodnoty směrného indexu 

spolehlivosti pro stáří konstrukce 60 let a zbytkovou životnost 2, 5, 10, 20, 30 a 40 let 

společně s indexem spolehlivosti t = 3,8 dle ČSN ISO 13 822, který je uvažován  při 
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ověřování spolehlivosti stávajících mostů pro referenční období 50 let. 

3.1.1 Materiál nosníku MPD4, statistické modely náhodných 

veličin  

V rámci diagnostického průzkumu [35] bylo provedeno nedestruktivní měření 

tlakové pevnosti betonu nosníků vč. příčných a podélných spár, které bylo doplněno 

tlakovými zkouškami na vzorcích odebraných přímo z nosníků, viz příloha B. Na 

základě informací o tlakové pevnosti betonu byly dle CEB-FIP Model Code 1990 [26] 

stanoveny zbývající pevnostní a přetvárné charakteristiky betonu. Typ předpínací a 

betonářské výztuže byl převzat z typových podkladů k nosníkům MPD3 a MPD4 z roku 

1960 a pevnostní charakteristiky byly uvažovány dle ČSN ISO 13822. 

Pravděpodobnostní modely náhodných veličin vlastností materiálů jsou uvedeny 

v tabulce 3.1. 

Tab. 3.1: Pravděpodobnostní modely materiálových parametrů nosníku MPD4, most ev. č 55-

046. 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

 Beton nosníků MPD 

1 modul pružnosti Ec [GPa] LN 2 par. 37,2 0,10 

2 pevnost v tahu fct [MPa] LN 2 par. 3,30 0,15 

3 pevnost v tlaku, cyl. fc [MPa] LN 2 par. 43,4 0,08 

4 spec. lomová energie Gf [N/m] LN 2 par. 8,25.10
-5

 0,15 

5 specifická tíha gc [kN/m
3
] N  23,80 0,03 

 Beton příčných spár 

6 modul pružnosti Ec [GPa] LN 2 par. 34,0 0,15 

7 pevnost v tahu fct [MPa] LN 2 par. 2,81 0,35 

8 pevnost v tlaku, cyl. fc [MPa] Trojuhel. 19,1 <29,8;8,5> 

9 spec. lomová energie Gf [N/m] LN 2 par. 4,78.10
-5

 0,25 

10 specifická tíha gc [kN/m
3
] N  23,80 0,08 

 Předpínací výztuž P4,5 1200/1650 

11 modul pružnosti Ep [GPa] N  190,0 0,03 

12 poměrné přetvoření p,lim [-] N  0,05 0,07 

13 mez kluzu fp.y [MPa] N  1248,0 0,03 

14 mez únosnosti fp,u [MPa] N  1716,0 0,03 

 Betonářská výztuž ROXOR 

15 modul pružnosti Es [GPa] N  200,0 0,07 

16 poměrné přetvoření s,lim [-] N  0,05 0,07 

17 mez kluzu fs,y [MPa] LN (2 par.) 462,1 0,07 

18 mez únosnosti fs,u [MPa] LN (2 par.) 581,4 0,07 
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Hodnota předpínací síly Pi pro jednotlivé sestavy předpínacích lan nosníku MPD4 

byly stanoveny s ohledem ke krátkodobým a dlouhodobým ztrátám předpětí pro čas 60 

let. Teoretický pravděpodobnostní model předpětí byl uvažován dle JCSS. Teoretické 

pravděpodobnostní modely ostatních stálých, nahodilých zatížení a modelových nejistot 

odolnosti a účinků zatížení jsou uvedeny v tabulce 3.2. V případě stanovení únosnosti 

nosníku MPD4 na deterministické úrovni a na základě plně pravděpodobnostního 

přístupu na úrovni posouzení kritického průřezu byl uvažován pravděpodobnostní 

model modelových nejistot odolnosti pro případ porušení prvku ohybovým momentem 

R,M dle Tab. 2.6. V případě stanovení zatížitelnosti mostu plně pravděpodobnostním 

výpočtem na globální úrovni byly pravděpodobnostní modely modelových nejistot 

odolnosti R,M  při porušení nosné konstrukce ohybovým momentem uvažovány dle 

Tab. 2.4 se střední hodnotou 1,0 a variačním koeficientem 0,10. 

Tab. 3.2: Pravděpodobnostní modely zatížení a modelových nejistot, most ev. č. 55-046 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

 Předpětí/předpínací síla 

1 síla v čase t=60let P1,60let [MN] N 1,774 0,09 

2 síla v čase t=60let P2,60let [MN] N 0,650 0,09 

3 síla v čase t=60let P3,60let [MN] N 0,350 0,09 

4 síla v čase t=60let P4,60let [MN] N 0,350 0,09 

 Zatížení      

5 norm. zat. LM1 Vn [tuny] Det.  32,0  

6 výhrad. zat. 4NV Vr [tuny] Det.  80,0  

7 výjím. zat. podvalník Ve [tuny] Det.  196,0  

8 ostatní stálé zatížení g1 [kN/m
2
] N  6,600 0,05 

 Modelové nejistoty      

9 modelové nejistoty R R,M [-] LN 2 par. 1,10 0,10 

10 modelové nejistoty R R,M [-] LN 2 par. 1,10 0,10 

11 modelové nejistoty E E,M [-] LN 2 par. 1,00 0,10 

3.1.1 Úprava součinitelů materiálu a zatížení nosníku MPD4 

a) Odhad návrhové hodnoty materiálu, úprava součinitelů materiálů 

Odhad charakteristické hodnoty materiálových parametrů byl proveden 

z teoretického pravděpodobnostního modelu jako kvantil odpovídající 

pravděpodobnosti 5% a odhad návrhové hodnoty byl proveden jako kvantil odpovídající 

pravděpodobnosti stanovené dle vztahu (2.2). Pro porovnání byla návrhová hodnota 

materiálových parametrů stanovena jako podíl charakteristické hodnoty materiálových 

parametrů a příslušného dílčího součinitele materiálu. Dílčí součinitele materiálu M 

byly stanoveny jako součin dílčího součinitele modelových nejistot odolnosti Rd  

stanoveného dle (2.14) a dílčího součinitele nejistot materiálových vlastností m 

stanoveného dle vztahu (2.11),(2.12).  V tabulce 3.3 jsou stanovené charakteristické a 

návrhové hodnoty vybraných materiálových parametrů společně s hodnotou dílčího 

součinitele materiálu stanovené pro směrnou úroveň indexu spolehlivosti t = 3,561. 
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Tab. 3.3: Charakteristické a návrhové hodnoty materiálových parametrů nosníku MPD4, most 

ev.č 55-046 

i Veličina Sym. Jednot. Xk Xd
1)

 Xk M Xd
2)

 

 Beton nosníků MPD4      

1 modul pružnosti Ec [GPa] 31,6 28,0 - 1,15 27,5 

2 pevnost v tahu fct [MPa] 2,6 2,2 - 1,22 2,11 

3 pevnost v tlaku, cyl. fc [MPa] 38,0 34,6 39,3 1,12 33,9 

4 spec. lomová energie Gf [N/m] 6,5.10
-5

 5,4.10
-5

 - 1,22 5,3.10
-5 

 Předpínací výztuž 1200/1650      

5 modul pružnosti Ep [GPa] 180,6 173,8  1,06 171,1 

6 mez kluzu fp.y [MPa] 1186,4 1141,3  1,06 1123,9 

7 mez únosnosti fp,u [MPa] 1631,3 1569,3  1,06 1545,4 

 Betonářská  výztuž (ROXOR)      

8 modul pružnosti Es [GPa] 177,0 160,1  1,10 160,2 

9 mez kluzu fs,y [MPa] 411,8 378,6  1,11 371,6 

10 mez únosnosti fs,u [MPa] 518,2 476,3  1,11 467,5 
1)

 odpovídá kvantilu 0,00219% z teoretického pravděpodobnostního modelu 
2)

 návrhová hodnota stanovena jako Xm,k/S 

 

Hodnoty součinitelů nejistot materiálových vlastností m, a modelových nejistot 

odolnosti Rd jsou pro směrné hodnoty indexu spolehlivosti ve vazbě na zbytkovou dobu 

životnosti uvedeny v Tab. 3.4.  

Tab. 3.4:   Hodnoty součinitelů materiálových vlastností m a modelových nejistot odolnosti Rd 

 Index spolehlivosti (zbytková doba životnosti) 

t = 2,228 t = 3,098 t = 3,279 t = 3,434 t = 3,512 t = 3,561 t = 3,800 

(2 roky) (5 roků) (10 roků) (20 roků) (30 roků) (40 roků) (50 roků) 

Ec 1,02 1,09 1,02 1,12 1,12 1,13 1,15 

fct 1,03 1,13 1,03 1,18 1,19 1,20 1,23 

fc 1,01 1,07 1,01 1,09 1,10 1,10 1,12 

Gf 1,03 1,13 1,03 1,18 1,19 1,20 1,23 

Ep 1,01 1,03 1,01 1,04 1,04 1,04 1,05 

fp 1,01 1,03 1,01 1,04 1,04 1,04 1,05 

fp,u 1,01 1,03 1,01 1,04 1,04 1,04 1,05 

Es 1,01 1,07 1,01 1,10 1,10 1,11 1,12 

fy 1,01 1,06 1,01 1,08 1,09 1,09 1,10 

fu 1,01 1,06 1,01 1,08 1,09 1,09 1,10 

Rd 0,98 1,00 0,98 1,01 1,02 1,02 1,03 
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Na Obr. 3.5 jsou vykresleny hodnoty dílčího součinitele materiálu pro tlakovou 

pevnost betonu C,fc, pro lomovou energii betonu C,Gf  a pro tahovou pevnost předpínací 

výztuže P,fp,y a tahovou pevnost betonářské výztuže S,fs,y ve vazbě na zbytkovou 

životnost mostu při stáří konstrukce 60 let. Červeně je znázorněn průběh hodnot dílčího 

součinitele materiálu pro index spolehlivosti definovaný dle Tab. 1.6. Modře je pro 

srovnání vykreslen průběh hodnoty dílčího součinitele materiálu pro index spolehlivosti 

t = 3,80. 

 

 

Obr. 3.5: Součinitel materiálu C,fc, C,Gf a  S,fy, S,fp pro index spolehlivosti t vs. čase. 

Doplňme, že v ČSN EN 1992-1-1 jsou pro návrh a posouzení betonových 

konstrukcí uvažovány hodnoty dílčích součinitelů materiálu pro beton C = 1,5 a pro 

betonářskou výztuž a předpínací výztuž S = 1,15 při zaručené úrovni spolehlivosti pro 

t = 3,8. Příslušný předpis pracuje při stanovení dílčích součinitelů spolehlivosti 

materiálu s variabilitou tlakové pevnosti betonu 15% a s variabilitou tahové pevností 

výztuže 7%. Dílčí součinitelé modelových nejistot Rd jsou uvažovány pro tlakovou 

pevnost betonu hodnotou 1,10 se zohledněním nejistot v geometrii prvku a betonářskou 

výztuž hodnotou 1,025. 

b) Odhad návrhové hodnoty zatížení, úprava součinitelů zatížení 

Pro stanovení účinků zatížení pro základní kombinaci dle vztahu (6.10) ČSN EN 

1990 bylo třeba upravit hodnoty dílčího součinitele zatížení F jako součin dílčího 

součinitele modelových nejistot zatížení konstrukce Ed stanoveného dle vztahu (2.15) a 

dílčího součinitele reprezentativních hodnot zatížení f stanoveného dle vztahu (2.13). V 
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tabulce 3.5 jsou uvedeny charakteristické a návrhové hodnoty vlastní tíhy nosníků 

MPD4 a ostatních stálých zatížení společně s hodnotou dílčího součinitele zatížení 

stanovené pro směrnou úroveň indexu spolehlivosti t = 3,561. 

Tab. 3.5: Charakteristické a návrhové hodnoty stálého zatížení, most ev.č.55-046.  

i Veličina Sym. Jednot. Xk Xd
1)

 F Xd
2)

 

1 vlastní tíha nosníku g0 [kN/m
3
] 23,80 25,60 1,19 28,3 

2 ostatní stálé zatížení g1 [kN/m
2
] 6,600 7,42 1,24 8,18 

1)
 odpovídá kvantilu 0,9937% z teoretického pravděpodobnostního modelu, 

2)
 hodnota stanovena XF,k.F 

 

Hodnoty součinitelů nejistot reprezentativních hodnot zatížení f a součinitelů 

modelových nejistot účinku zatížení Ed jsou pro směrné hodnoty indexu spolehlivosti 

uvedeny v Tab. 3.6. 

Tab. 3.6:   Hodnoty dílčích součinitelů materiálu f a modelových nejistot Ed 

 Index spolehlivosti (zbytková doba životnosti) 

t = 2,228 t = 3,098 t = 3,279 t = 3,434 t = 3,512 t = 3,561 t = 3,800 

(2 roky) (5 roků) (10 roků) (20 roků) (30 roků) (40 roků) (50 roků) 

g0 1,06 1,07 1,07 1,07 7,07 1,07 1,08 

g1 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12 1,12 1,13 

Ed 1,08 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

 

Na Obr. 3.6 jsou vykresleny průběhy hodnot dílčích součinitelů zatížení G0 pro 

vlastní tíhu konstrukce a  G1  pro ostatní stálá zatížení ve vazbě na zbytkovou životnost 

mostu při stáří konstrukce 60 let. Červeně je znázorněn průběh hodnot dílčího součinitele 

zatížení pro index spolehlivosti definovaný dle Tab. 1.6. Modře je pro srovnání 

vykreslen průběh hodnoty dílčího součinitele zatížení pro index spolehlivosti t = 3,80. 

 

Obr. 3.6: Součinitel zatížení G0 a  G1  pro index spolehlivosti t vs. čas. 

Pro doplnění uveďme, že v ČSN EN 1990 jsou uvedeny hodnoty dílčích 

součinitelů zatížení pro vlastní tíhu a ostatní stálá zatížení Gi = 1,35 pro případ 

kombinace stanovené dle vztahu (6.10) ČSN EN 1990. 
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Pro nahodilé zatížení dopravou, v případě použití modelů zatěžovacích sestav pro 

normální Vn, výhradní Vr a výjimečnou zatížitelnost Ve, se uvažuje hodnota dílčího 

součinitel V = 1,35 dle ČSN EN 1990 Změna A1. Hodnota dynamického součinitele 

uvažována při stanovení zatížitelnosti byla dána pro případ sestavy LM1 pro výpočet 

normální zatížitelnosti 1 = 1,20, pro případ výhradní zatížitelnosti v podobě 

čtyřnápravového vozidla byla hodnota dynamického součinitele 2 = 1,25 a pro 

výjimečnou zatížitelnost v podobě podvalníku byl dynamický součinitel 3 = 1,05.  

Tab. 3.7: Charakteristické a návrhové hodnoty nahodilého zatížení, most ev.č.55-046  

i Veličina Sym. Jednot. Xk
1)

 Xd
2)

 F Xd
3)

 

1 norm. zat. LM1 Vn [tuny] 32,0 - 1,35 43,2 

2 výhrad. zat. 4NV Vr [tuny] 80,0 - 1,35 108,0 

3 výjím. zat. podvalník Ve [tuny] 196,0 - 1,35 264,6 

3.1.2 Únosnost nosníku MPD4 dle ČSN EN 1992-1-1 

Únosnost nosníku MPD4 byla stanovena za předpokladu, že hlavní mechanismus 

porušení je v důsledku překročení ohybové únosnosti. Pro kritický průřez v polovině 

rozpětí nosníků byl stanoven návrhový ohybový moment z pohledu mezního stavu 

únosnosti a použitelnosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-2. Dílčí 

součinitelé materiálu byly uvažovány pro beton C = 1,5 a pro přepínací a betonářskou 

výztuž S = 1,15. Součinitel vlivu zatížení pro beton cc byl uvažován hodnotou 1,0. 

 

Mezní stav/schéma porušení Výpočet únosnosti 

 

Ac,i = 0,413 m
4
 

Ic,i = 0,033 m
4
 

zc,i = 0,374 m (vztaženo k dolním vláknům) 

ep,1 = 0,050 m 

ep,2 = 0,110 m 

ep,3 = 0,640 m 

ep,4 = 0,700 m 
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Mezní stav/schéma porušení Výpočet únosnosti 

 

dle čl. 7.3 

,60 ,60 ,

,

, , ,

.
.

j let j let p c i

dek c c j

c i c i c i

P P e I
M z

A I z

 

    
 

 
 

P1,60let = 1774,0 kN 

P1,60let = 650,0 kN 

P1,60let = 350,0 kN 

P1,60let = 350,0 kN 

Mdek = 1171,7 kNm 

 

dle čl. 6.1 

22,11, .. zFzFM ppRd   

Fp1,d = 360,8 kN 

Fp2,d = 2328,8 kN 

x = 0,8.0,108= 0,086 m 

z1 = 0,78-0,086/2-0,05 = 0,687 m 

z2 = 0,78-0,086/2-0110 = 0,627 m 

MRd = 1707,5 kNm 

 

Nosníky MPD4 byly vytvořeny sepnutím z 6-ti částí přímo na stavbě. Hlavní 

pevnostní charakteristikou nosníků je ohybový moment na mezi dekomprese. Dle 

získaných technických podkladů k nosníkům MPD4 z roku 1960 je dovolený maximální 

ohybový moment pro nahodilé zatížení M = 725,0 kNm. Při započítání ohybového 

momentu od vlastní tíhy nosníku MPD4 je mezní ohybový moment nosníku za 

předpokladu plného předpětí Mdim = 1160,0 kNm. 

3.1.3 Únosnost nosníku MPD4 dle NLMKPA na lokální úrovni 

a) Výpočtový MKP model ATENA 2D 

Pro potřeby stanovení únosnosti kritického průřezu v polovině rozpětí nosníku 

MPD4 byl vytvořen rovinný MKP model nosníku v programu ATENA 2D. Výpočtový 

model simuluje zkoušku při konfiguraci pro čtyř bodový ohyb. Silové zatížení je 

umístěno v 1/3 rozpětí nosníků, viz Obr. 3.7.  

 

Obr. 3.7: Výpočtový model, aproximovaný průřez nosníku KA73. 
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Průřez nosníku MPD4 byl pro potřeby převedení prostorové úlohy do roviny 

aproximován v podobě I průřezu s ohledem na minimalizaci chyby v průřezových 

charakteristikách. Průřezová plocha Ac a moment setrvačnosti Ic průřezu nosníku MPD4 

a aproximovaného I průřezu jsou vyčísleny v tabulce 3.8 společně s chybou získanou 

aproximací průřezu, která činí 1,3%. 

Tab. 3.8: Průřezové charakteristiky a aproximovaného průřezu nosníku MPD4 

Veličina 
Průřez nosníku 

MPD4 v L/2 

Aproximovaný 

průřez nosníku 

MPD4 v L/2 
Chyba  [%] 

Průřezová plocha Ac [m
2
] 0,384 0,384 0,0% 

Moment setrvačnosti Ic [m
4
] 0,0302 0,0298 1,3% 

 

Síť konečných prvků výpočtového modelu byla tvořena čtyřuzlovými 

izoparametrickými konečnými prvky se 4 integračními body. Betonové části nosníku 

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.  

Model nosníku byl v první fázi zatížen vlastní tíhou a účinky podélného předpětí. 

V druhé fázi byl nosník postupně přitěžován v přírůstcích předepsanou deformací 

simulující silový účinek zatížení při konfiguraci zkoušky čtyřbodového ohybu. Vlastní 

nelineární řešení bylo provedeno s pomocí metod Newton-Raphson a Arc-length. 

Zatěžováno bylo přírůstkem předepsané deformace až do dosažení sledovaného 

mezního stavu, viz Obr. 3.8. Za mezní stav byla považována úroveň zatížení při 

dosažení stavu dekomprese, stavu před vznikem trhlin a při mezní únosnosti. 
 

 

Obr. 3.8:  Diagram zatížení – průhyb, průběh normálových napětí na nosníku MPD4, NLMKP 

na lokální úrovni. 
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b) Pravděpodobnostní NLMKPA únosnosti 

Únosnost nosníku MPD4 byla stanovena ve formě návrhové hodnoty ohybového 

momentu v polovině rozpětí nosníku. Nelineární pravděpodobnostní analýza byla 

provedena v programovém balíku SARA Studio, s využitím simulační metody LHS za 

použití 25 náhodných simulací odezvy. Jednotlivé pravděpodobnostní modely 

materiálových parametrů betonu segmentů, betonu příčných spár, předpínací a 

betonářské výztuže byly uvažovány dle tabulky 3.1.  Statistická závislost mezi 

jednotlivými materiálovými parametry betonu a výztuže byla zavedena dle tabulky 2.3. 

Předpínací síla byla uvažována jako náhodná veličina dle Tab. 3.2. 

Na základě opakovaného deterministického nelineárního MKP výpočtu porušení 

nosníku MPD4 byl získán soubor 25 hodnot ohybového momentu na mezi dekomprese, 

a na mezi únosnosti v polovině jeho rozpětí. Soubor odezev byl statisticky vyhodnocen 

v programu FREeT. V tabulce 3.7 jsou uvedeny pravděpodobnostní modely únosnosti 

nosníku MPD4. Únosnost nosníku stanovena na základě virtuálního testování vykazuje 

relativně nízkou variabilitu, do 7%. Dle doporučení se použije pro popis únosnosti 

lognormální 2 par. rozdělení pravděpodobnosti. Poznamenejme, že na základě 

statistického hodnocení získaného v programu FREeT se jako vhodnější 

pravděpodobnostní model, dle testů dobré shody, jeví lognormální 3 par. rozdělení. 

Tab. 3.9: Pravděpodobnostní modely únosnosti nosníku MPD4, ohybový moment MR 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

1 ohybový moment na 

mezi dekomprese 

MR,dek [kNm] LN 2 par. 1214,7 0,07 

2 ohybový moment na 

mezi únosnosti 
uRM ,

~
 [kNm] LN 2 par. 2166,0 0,06 

3 model. nejistoty R R,M [-] LN 2 par. 1,10 0,10 

4 ohybový moment na 

mezi únosnosti  

MR,u [kNm] LN 2 par. 2382,6 0,11 

 

Stav dekomprese lze považovat z pohledu mezních stavů použitelnosti za vratný 

jev. Předpokládáme, že po odeznění zatížení nedojde k trvalému poškození nosníku. 

Návrhová hodnota ohybového momentu na mezi dekomprese v polovině rozpětí 

nosníku MPD4 je stanovena pro směrnou hodnotu indexu spolehlivosti t = 0,0. 

V případě mezního stavu únosnosti byla návrhová hodnota ohybového momentu 

v polovině rozpětí nosníku stanovena dle vztahu (2.27) pro hodnotu variačního 

koeficientu dle Tab. 3.9, hodnotu indexu spolehlivosti t = 3,561 a hodnotu citlivostního 

součinitele R = 0,8. V tabulce 3.10 jsou uvedeny odhadnuté návrhové hodnoty 

ohybového momentu na mezi únosnosti Mu,d a ohybového momentu na mezi 

dekomprese Mdek,d nosníku MPD4. 

Tab. 3.10: Návrhová únosnost kritického průřezu nosníku MPD4 dle FP, t = 3.561, most ev. č. 

55-046 

Typ PDF 
Návrhové hodnoty únosnosti nosníku MPD4 

Mu,d Mdek,d 

Lognormální 2 par. 1741,6 1214,7 
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c) Deterministická NLMKPA únosnosti 

Návrhová hodnota únosnosti nosníku MPD4 v podobě ohybového momentu na 

mezi únosnosti v kritickém průřezu v polovině rozpětí byla dle postupů uvedených v 

ČSN EN 1992-2 stanovena ze vztahu (2.17) při uvažování globálního součinitele 1,27. 

Výpočet byl proveden s upravenými hodnotami materiálových parametrů, přičemž 

charakteristické hodnoty materiálových parametrů byly uvažovány dle Tab. 3.3. Dílčí 

součinitele materiálu pro jednotlivé vlastnosti betonu a výztuže byly stanoveny jako 

součin dílčího součinitele materiálových vlastnosti m a součinitele modelových nejistot 

odolnosti Rd stanoveného dle Tab. 3.4 pro uvažovaný index spolehlivosti. Pro každé 

referenční období, zbytkovou životnost 2, 5, 10, 20, 30 a 40 roků, bylo třeba provést 

oddělené výpočty s upravenými hodnotami materiálových parametrů. Hodnota 

návrhového ohybového momentu pro zbytkovou životnost mostu 40 let byla stanovena 

na hodnotu Mu,d = 1703,5 kNm. 

V případě metody ECoV byla návrhová hodnota únosnosti nosníku MPD4 

stanovena, jako hodnota ohybového momentu na mezi únosnosti dle vztahu (2.20). 

Hodnota dílčího součinitele modelových nejistot Rd je převzata z Tab. 3.3. Hodnota 

globálního součinitele odolnosti R byla stanovena dle (2.19). Odhad variačního 

koeficientu odolnosti VR je proveden dle vztahu (2.18). Výpočet ohybového momentu 

na mezi únosnosti muM ,
ˆ  a kuM ,

ˆ  je proveden s průměrnými hodnotami materiálových 

parametrů uvažovaných dle Tab. 3.1 a s charakteristickými hodnotami materiálových 

parametrů uvažovaných dle Tab. 3.3. Odhadnutá hodnota variačního koeficientu při 

hodnotě ohybového momentu muM ,
ˆ = 2185,0 kNm a kuM ,

ˆ = 1885,0 kNm je VMu = 0,09. 

Pro jednotlivá referenční období, zbytkovou životnost byl stanoven globální součinitel 

spolehlivosti R pro požadovaný index spolehlivosti. 

Návrhová hodnota únosnosti nosníku MPD4 byla v případě použití metody PSF 

stanovena dle vztahu (2.21). Nelineární výpočet byl proveden s návrhovými hodnotami 

materiálových parametrů. Návrhové hodnoty materiálových parametrů byly stanoveny 

jako podíl charakteristické hodnoty dle Tab. 3.3 a příslušného součinitele materiálu 

stanoveného stejným postupem jako v případě použití nelineární analýzy v souladu s 

ČSN EN 1992-2. Pro každé referenční období (zbytkovou životnost 2, 5, 10, 20, 30 a 40 

roků), bylo třeba provést oddělený výpočty s návrhovými hodnotami materiálových 

parametrů. Pro zbytkovou životnost mostu 40 let byla hodnota návrhového momentu 

únosnosti Mu,d = 1739,7 kNm. 

d) Srovnání metod odhadu návrhové hodnoty odolnosti 

Hodnoty návrhového ohybového momentu na mezi únosnosti Mu,d nosníku MPD4 

pro kritický průřez v polovině rozpětí pro zbytkovou životnost konstrukce 40 let, které 

byly stanoveny na základě NLMKPA jednotlivými postupy  jsou uvedeny v tabulce 

3.11. Tabulka je doplněna o hodnoty ohybového momentu na mezi únosnosti ve střední 

hodnotě Mu,m stanoveného na základě plně pravděpodobnostního výpočtu a na základě 

metody ECoV. Globální součinitel spolehlivosti R je stanoven v případě metody PSF 

jako podíl odhadnuté průměrné hodnoty ohybového momentu na mezi únosnosti dle 

plně pravděpodobnostního výpočtu a získaného ohybového mementu na mezi 

únosnosti. V případě plně pravděpodobnostního výpočtu je hodnota globálního 

součinitele spolehlivosti stanovena dle vztahu (2.28) za předpokladu lognormálního 2 

par. rozdělení ohybového momentu na mezi únosnosti pro kritický průřez v polovině 
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rozpětí nosníku MPD4. 

Tab. 3.11: Návrhová únosnost nosníku MPD4  pro MSÚ při zbytkové životnosti 40 let, most 

ev.č. 55-046 

Metoda 
Mu,m Mu,d VMu R 

[kNm] [kNm] [-] [-] 

NLMKPA FP 2166,0
1)

 1717,0 0,11 1,25 

NLMKPA 

 ČSN EN 1992-2 
2174,5

2)
 1712,2 - 1,27 

NLMKPA ECoV 2184,7
)
 1660,7 0,09 1,32 

NKMKPA PSF - 1697,3 - 1,25 

ČSN EN 1992-1-1 - 1707,5 -  
1)

 střední hodnota únosnosti bez zahrnutí modelových nejistot dle Tab. 3.9 
2)

 výpočet s upravenými hodnota materiálových parametrů dle ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 
3) 

výpočet s průměrnými hodnotami materiálových parametrů 

 

Vizualizace únosnosti nosníku MPD4 pro uvažovanou zbytkovou životnost 40 let 

je znázorněna na Obr. 3.9. Vizualizace naznačuje polohu výsledných hodnot stanovené 

návrhové hodnoty ohybového momentu na mezi únosnosti nosníku v polovině rozpětí 

stanovené dle jednotlivých deterministických přístupů na základě NLMKPA ve vztahu 

k teoretickému pravděpodobnostnímu modelu. Pro představu byla ve vizualizaci 

vykreslena únosnost nosníku v podobě normálního rozdělení (červeně), lognormálního 

2 par. rozdělení (černě) a lognormálního 3 par. rozdělení (modře).  

 

Obr. 3.9: Vizualizace návrhové únosnosti nosníku MPD4 pro MSÚ při zbytkové životnosti 40 

let, most ev. č. 55-046. 

Ze srovnání jednotlivých metod založených na odhadu globálního součinitele 

spolehlivosti vyplývá, že rozptyl v odhadech návrhových hodnot únosnosti nosníku 

MPD 4 je nepatrný, v řádech jednotek procent. U plně pravděpodobnostního přístupu je 

ovšem nutné si uvědomit, že správná volba pravděpodobnostního modelu může do 

značné míry ovlivnit výsledné hodnoty návrhové únosnosti a to v případě odhadu u 

nízkých pravděpodobností. Rozdíl v  odhadu návrhové únosnosti byl 10% v případě 

uvažování lognormálního 2 par. a lognormálního 3 par. rozdělení ohybové únosnosti 

nosníku..  
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Na Obr. 3.10 je znázorněn průběh návrhové ohybové únosnost nosníku MPD4 pro 

MSÚ v závislosti na zbytkové životnosti mostu stanovené na deterministické úrovni 

metodami ECoV, PSF a dle doporučení uvedených v ČSN EN 1992-2 společně s plně 

pravděpodobnostním přístupem FP. Pro doplnění přehledu jednotlivých výpočtových 

přístupů je v grafu vynesena únosnost nosníku MPD4 stanovena dle ČSN EN 1992-1-1 

klasickou metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. 

 

Obr. 3.10: Návrhová únosnost nosníku MPD4  pro MSŮ v čase, most ev. č. 55-046. 

3.1.4 Zatížitelnost nosníku MPD4 na lokální úrovni 

a) Účinky zatížení E 

Výpočet účinku zatížení je proveden za předpokladu deskového působení nosné 

konstrukce mostu díky příčnému sepnutí nosníků. Na základě vyhodnocení 

příčinkových čar příčného roznosu a příčinkových čar pro stanovení maximální hodnoty 

ohybového momentu v podélném směru. V polovině rozpětí nosníku MPD4 jsou 

stanoveny hodnoty návrhových momentů od účinku vlastní tíhy nosníku, ostatního 

stálého zatížení a od účinků pohyblivého zatížení umístěného v ose mostu pro nejvíce 

namáhaný nosník dle schémat na obrázku 3.11. Poznamenejme, že takto stanovené 

účinky zatížení nejsou v souladu s ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 a s přílohou PP téže normy a 

s celkovou koncepcí spolehlivostního ověření konstrukcí při NLMPKA. 

V případě mezního stavu únosnosti při uvažování základní kombinace zatížení dané 

vztahem (6.10) v ČSN EN 1990, včetně změny A1 se ohybový moment od zatížení určí 

ze vztahu: 





1

,, ..
j

vkVjGkjGEd MMM  ,         (3.1) 

kde MGk,j je charakteristický moment od j-tého stálého zatížení, G,j je součinitel j-

tého stálého, Mvk je charakteristické hodnota ohybového momentu od zatížení 

odpovídající hledané zatížitelnosti mostu vč. vlivu dynamického součinitele a V je 

součinitel pro nahodilé zatížení dopravou.  

V případě mezního stavu použitelnosti, ověření dekomprese, při uvažování časté 

kombinace zatížení dané vztahem (6.15) v ČSN EN 1990, včetně změny A1 se ohybový 
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moment od zatížení určí ze vztahu: 





1

1,1,,

j

vkjGkčEk MMM   ,       (3.2) 

kde 1,1 je kombinační součinitel pro častou hodnotu zatížení pro příslušnou 

zatížitelnost a je uvažován hodnotou 0,75. 

 

Obr. 3.11: Schéma zatížení pro výpočet vnitřních sil na lokální úrovni, most ev. č. 55-046. 

V tabulce 3.12 jsou uvedeny hodnoty účinků zatížení od vlastní tíhy nosné 

konstrukce, ostatních stálých zatížení a od nahodilých účinků dopravy v podobě 

ohybové momentu v polovině rozpětí nosníku včetně zahrnutí dynamického součinitele.  

Tab. 3.12: Účinky zatížení v polovině rozpětí nosníku MPD4 při zbytkové životnosti 40 let, 

most ev. č. 55-046 

 Návrhová hodnota
1) 

ME,d [kNm] 

Charakter. hodnota 

ME,k [kNm] 

Častá hodnota 

ME,k,č [kNm] 

Vlastní tíha nosníku 347,3 292,5  

Ostatní stálé zatížení 239,7 192,9  

Sestava Vn  357,2 211,7 158,7 

Sestava Vr 597,2 368,9 276,7 

Sestava Ve 713,3 503,2 377,4 
1)

 návrhové hodnoty zatížení jsou stanoveny s upravenými hodnotami dílčích součinitelů zatížení 
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Charakteristické a návrhové hodnoty vlastní tíhy nosníku a stálého zatížení jsou 

převzaty z Tab. 3.5. Charakteristické a návrhové hodnoty pohyblivého zatížení jsou 

převzaty z Tab. 3.2.  

 

b) Zatížitelnost 

Zatížitelnost stanovena na lokální úrovni vychází z předpokladu posouzení 

kritického průřezu nosné konstrukce v souladu s ČSN 73 6222 analogicky k Příloze A. 

Zatížitelnost mostu se stanoví jako nejnižší hodnota zatížitelnosti ze stanovených 

hodnot zatížitelnosti jednotlivých konstrukčních prvků nosné konstrukce. V případě 

deskového mostu z MPD3 a MPD4 nosníků se zatížitelnost stanoví jako zatížitelnost 

nejvíce namáhaného nosníku pro rozhodující silový účinek v kombinaci dle zásad 

uvedených v ČSN EN 1990 s ohledem k mezním stavům únosnosti a použitelnosti.  

Zatížitelnost nosníku MPD4 byla stanovena pro mezní stav únosnosti pro normální, 

výhradní a výjimečnou zatížitelnost dle vztahu  

k

vkV

jGkjGdu

k V
M

MM
V

~
.

.

. ,,,




 ,       (3.3) 

kde kV
~

 je hodnota zatížení dopravou v tunách, která byla uvažována při stanovení 

účinků zatížení dle Tab. 3.2.  

Hodnota zatížitelnosti nosníku MPD4 je stanovena pro zbytkovou životnost 40 let 

pro stáří nosné konstrukce 60 let z pohledu mezního stavu únosnosti. Úrovně návrhové 

normální, výhradní a výjimečné zatížitelnosti jsou uvedeny v tabulce 3.13.  

Tab. 3.13: Zatížitelnost nosníku MPD4 pro MSÚ při zbytkové životnosti 40 let, most ev. č. 55-

046 

MSÚ, porušení ohybovým 

momentem 

Zatížitelnost 

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

ČSN EN 1992-1-1 Mu,d 41,8 150,0 307,5 

NLMKPA FP Mu,d 42,2 151,3 310,1 

NLMKPA ČSN EN 1992-2 Mu,d 42,0 150,6 308,8 

NLMKPA ECoV Mu,d 40,1 143,7 294,6 

NLMKPA PSF Mu,d 41,4 148,6 304,6 

 

Zatížitelnost nosníků MPD4 byla stanovena pro mezní stav použitelnosti, mezní 

stav dekomprese dle vztahu  

k

vk

jGkdek

k V
M

MM
V

~
.

.1,1

,




 .        (3.4) 

Mezní stav dekomprese rozhoduje o zatížitelnosti samotných nosníků MPD4 a 

mostu jako celku. V tabulce. 3.14 jsou uvedeny výsledné hodnoty úrovně zatížitelnosti 

nosníku MPD4, které byly stanoveny z návrhové ohybové únosnosti dle technických 
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podkladů, výpočtem dle ČSN EN 1992-1-1 a na základě plně pravděpodobnostního 

výpočtu. 

Tab. 3.14: Zatížitelnost nosníku MPD4 pro MSP, most ev.č. 55-046 

 Zatížitelnost 

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

TP nosníku MPD4 Mdek 33,0 96,9 165,7 

ČSN EN 1992-1-1 Mdek 34,0 99,9 170,9 

NLMKPA FP Mdek 37,8 111,0 189,8 

 

Na Obr. 3.12 je znázorněn průběh návrhových hodnot jednotlivých zatížitelností 

nosníku MPD4 na mezi únosnosti stanovené dle jednotlivých postupů při použití 

NLMKPA ve vazbě na předpokládanou zbytkovou životnost mostu při jeho stáří 60 let.  

 

 

Obr. 3.12: Zatížitelnost nosníku MPD4 pro MSÚ v čase, most ev. č. 55-046. 
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3.1.5 Zatížitelnost dle NLMKPA na globální úrovni 

a) Výpočtový MKP model  

Za předpokladu vytvoření tuhé deskové nosné konstrukce z jednotlivých nosníků 

MPD3 a MPD4 příčným sepnutím byl vytvořen výpočtový rovinný MKP model celé 

nosné konstrukce 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 určení zatížitelnost normální, 

výhradní a výjimečnou, včetně zahrnutí dynamických účinků. Zatěžovací sestavy byly 

umístěny na konstrukci tak, aby vyvodily nejnepříznivější účinek dle Obr. 3.13. 

 

Obr. 3.13: Schéma zatížení pro určení normální, výhradní a výjimečné zatížitelnosti na globální 

úrovni, most ev.č. 55-046. 

Síť konečných prvků výpočtového modelu byla tvořena čtyřuzlovými 

izoparametrickými konečnými prvky se 4 integračními body. Betonové části nosné 

konstrukce resp. nosníků MPD4, MPD3 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.  

Vlastní nelineární řešení bylo provedeno, jako v případě numerického modelu 

samostatného nosníku MKP4, s pomocí metod Newton-Raphson a Arc-length. 

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. 3.14. 
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Obr. 3.14:  Diagram zatížení–průhyb, průběh normálových napětí na nosné konstrukci, NLMKP 

na globální úrovní, most ev. č. 55-046. 

b) Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti 

Nelineární pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 55-046 

byla provedena v programovém balíku SARA na s využitím simulační metody LHS pro 

generování 32 náhodných simulací odezvy. Pravděpodobnostní modely materiálových 

parametrů betonu nosné konstrukce, předpínací a betonářské výztuže byly uvažovány 

jako v případě modelu samostatného nosníku vč. statistické zavislosti. Vedle předpínací 

síly byla znárodněna i vlastní tíha konstrukce a ostatní stálá zatížení. Pravděpodobnostní 

modely veličin zatížení byly uvažovány dle Tab. 3.2.  

Z výsledků opakovaného deterministického MKP výpočtu porušení konstrukce pro 

jednotlivé sestavy zatížení Vn, Vr a Ve byl získán soubor 32 hodnot úrovně zatížitelnosti 

pro mezní stav dekomprese a mezní stav únosnosti. Rezerva spolehlivosti konstrukce je 

popsána pravděpodobnostním modelem zatížitelnosti inS ,

~
, irS ,

~
 a ieS ,

~
, který je získán na 

základě statistického vyhodnocení souboru odezev v programu FReET. Zahrnutí 

modelových nejistot odolnosti R a modelových nejistot účinků zatížení E je provedeno 

dle vztahu (2.29). Pravděpodobnostní modely zatížitelnosti jsou uvedeny v tabulce 3.15 

pro mezní stav dekomprese a pro mezní stav únosnosti jsou uvedeny v tabulce 3.16.  

Tab. 3.15: Pravděpodobnostní modely zatížitelností pro MSP dekomprese dle FP na globální 

úrovni, most ev. č. 55-046 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

1 Normální zatížitelnost 
deknS ,

~
 [TUNY] LN 3 par. 32,7 0,26 

2 Výhradní zatížitelnost 
dekrS ,

~
 [TUNY] LN 3 par. 104,7 0,27 

3 Výjimeč. zatížitelnost 
deknS ,

~
 [TUNY] LN 3 par. 224,0 0,27 

4 modelové nejistoty E E,M [-] LN  1,00 0,10 

5 modelové nejistoty R R,M [-] LN  1,00 0,10 

6 normální zatížitelnost Se,,dek [TUNY] LN 3 par. 32,8 0,35 

7 výhradní zatížitelnost Srdek [TUNY] LN 3 par. 104,6 0,36 

8 výjimeč. zatížitelnost Se,dek [TUNY] LN 3 par. 224,0 0,36 
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Tab. 3.16: Pravděpodobnostní modely zatížitelností pro MSÚ, dle FP na globální úrovni, most 

ev. č.  55-046 

i Veličina Symbol Jednotka PDF Xm VX 

1 Normální zatížitelnost 
unS ,

~
 [TUNY] LN 3 par. 85,5 0,08 

2 Výhradní zatížitelnost 
urS ,

~
 [TUNY] LN 3 par. 277,6 0,08 

3 Výjimeč. zatížitelnost 
unS ,

~
 [TUNY] LN 3 par. 594,9 0,07 

4 modelové nejistoty E E,M [-] LN  1,00 0,10 

5 modelové nejistoty R R,M [-] LN  1,00 0,10 

6 normální zatížitelnost Se,u [TUNY] LN 3 par. 85,5 0,17 

7 výhradní zatížitelnost Sr,u [TUNY] LN 3 par. 277,6 0,17 

8 výjimeč. zatížitelnost Se,u [TUNY] LN 3 par. 594,9 0,17 

Tab. 3.17: Zatížitelnost Vn, Vr, Ve  pro MSÚ ve vazbě na zbytkovou životnost mostu, most 

ev.č.55-046 

Hodnoty jednotlivých úrovní zatížitelností pro mezní stav únosnosti byly stanoveny 

pro požadovaný index spolehlivosti dle vztahu (2.30) pro uvažovanou zbytkovou 

životnost mostu pro 2, 5, 10, 20, 30 a 40 roků pro stáří nosné konstrukce 60 let a jsou 

uvedeny v Tab. 3.17. 

   

Index spolehlivosti  

(Zbytková doba životnosti) 

Zatížitelnost  

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

t = 2,828 (2 roky) 49,2 159,2 344,1 

t = 3,098 (5 roků) 46,4 149,7 324,5 

t = 3,279 (10 roků) 44,5 143,4 311,7 

t = 3,434 (20 roků) 42,9 138,1 300,8 

t = 3,512 (30 roků) 42,1 135,4 295,5 

t = 3,561 (40 roků) 41,6 133,8 292,2 

3.1.6 Srovnání zatížitelnosti stanovené na lokální a globální 

úrovni  

Ze srovná 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 a v kritickém průřezu jsou 

pod hodnotou stanovené zatížitelnosti při použití plně pravděpodobnostního přístupu při 

MKP modelování celé konstrukce. Metoda ECoV, metoda PSF a postup dle ČSN EN 

1992-2 čl. 5.7 zajišťují prokazatelně spolehlivý přístup při určení návrhové úrovně 

zatížitelnosti. Na Obr. 3.15 jsou vykresleny průběhy úrovní zatížitelnosti, které byly 

stanoveny jednotlivými přístupy na základě NLMKPA ve vazbě na předpokládanou 

zbytkovou životnost mostu.  
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Obr. 3.15:  Úroveň zatížitelnost pro MSÚ stanovena dle metod spolehlivostní NLMKPA  v 

čase, mostu ev. č. 55-04 

Plně pravděpodobnostní NLMKPA provedena na globální úrovni představuje 

nejpřesnější způsob odhadu zatížitelnosti mostu ev.č.55-046. Spolehlivost nosné 

konstrukce pro danou úroveň zatížitelnosti byla prokázána dle nerovnosti (1.8) na 

základě stanovené pravděpodobnosti poruchy resp. indexu spolehlivosti. 

V případě stanovení zatížitelnosti na lokální úrovni, s uplatněním plně 

pravděpodobnostní NLMKPA, bylo třeba provést odhad návrhové hodnoty únosnosti 

kritického průřezu přímým odhadem z teoretického modelu odolnosti. Účinky zatížení 

v posuzovaném průřezu byly stanoveny odděleně lineárním výpočtem dle zásad 

stavební mechaniky. V případě mezního stavu únosnosti byly návrhové účinky zatížení 

stanoveny vč. součinitelů zatížení, které byly upraveny na základě teoretických modelů 

zatížení a modelů nejistot účinků zatížení pro požadovaný index spolehlivosti dle Tab. 

1.6. Prokázání spolehlivosti nosné konstrukce pro danou úroveň zatížitelnosti bylo 

provedeno na základě deterministicky formulované podmínky dle nerovnosti (1.1).  

Oddělený výpočet návrhové odolnosti konstrukce a návrhových účinku zatížení se 

uplatnil i v případě, kdy se úroveň zatížitelnosti mostu stanovila s využitím metod 

odhadu variačního koeficienty s následným stanovením globálního součinitele 

spolehlivosti, dílčího součinitele spolehlivosti a postupu dle ČSN EN 1992-2 při použití 

NLMKPA. Návrhová hodnota odolnosti dle ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 byla stanovena na 

základě nelineárního výpočtu s průměrnými hodnotami materiálových parametrů. U 

metody PSF byla hodnota návrhové odolnosti stanovena na základě nelineárního MKP 

výpočtu s návrhovými hodnotami materiálových parametrů. U metody ECoV byly 
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provedeny dva oddělené MKP nelineární výpočty odezvy konstrukce s průměrnými a 

charakteristickými hodnotami materiálových parametrů. V rámci všech 

deterministických metod bylo potřeba provést úpravu dílčích součinitelů materiálu M a 

součinitelů odolnosti Rd ve vazbě na požadovanou směrnou úroveň spolehlivosti. 

Stanovení účinku zatížení na základě odděleného výpočtu v podobě vnitřních sil 

v kritickém průřezu není v souladu s celkovou koncepcí spolehlivostního ověření 

betonových konstrukcí na deterministické úrovni při použití MKP nelineární analýzy. 

Stanovení zatížitelnosti nosníku MPD4 na úrovni posouzení kritického průřezu 

vycházelo z myšlenky návrhu konstrukce pomocí zkoušek dle přílohy D ČSN EN 1990. 

Tento postup byl použit v případech úpravy smykové únosnosti předpjatých stropních 

panelu SPIROLL a ECHO, viz [47], [48]. 

Výsledná úroveň zatížitelnosti mostu ev.č. 55-046 byla stanovena ve vazbě na 

mezní stav dekomprese, který rozhoduje o výsledné zatížitelnosti mostu. Na Obr. 3.16 

jsou vykresleny teoretické úrovně zatížitelnosti pro mezní stav dekomprese, které byly 

stanoveny na základě plně pravděpodobnostního výpočtu na lokální a globální úrovni. 

Pro přehlednost jsou uvedeny i hodnoty zatížitelnosti stanovené dle technických 

podkladů k nosníku MPD4 a přímým výpočtem dle ČSN EN 1992-1-1. V případě 

mezního stavu dekomprese je požadovaná spolehlivost dána směrným indexem 

spolehlivosti t = 0,0 po celou dobu zbytkové životnosti mostu. 

 

 

Obr. 3.16:  Úroveň zatížitelnost pro MSP stanovena dle metod spolehlivostní NLMKPA  v čase, 

mostu ev. č. 55-04 
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4 ZÁVĚR 

Plně pravděpodobnostní nelineární MKP analýza provedena na globální úrovni v 

současnosti představuje nejefektivnější způsob odhadu zatížitelnosti stávajících 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. Výpočet umožňuje zohlednit nejen 

náhodnost vlastností materiálů, ale umožňuje zohlednit i náhodný charakter zatížení, 

které se na dané konstrukci může vyskytnout. Provedená stochastická nelineární MKP 

analýza je pak virtuální simulací skutečného stavu. Výsledná zatížitelnost je stanovena 

přímým odhadem z pravděpodobnostního modelu pro požadovanou pravděpodobnost 

poruchy nebo pro požadovaný index spolehlivosti. Spolehlivostní posouzení 

zatížitelnosti stávajících mostů na lokální úrovni se nejčastěji provede pro předem 

vytypovaný konstrukční prvek, který rozhoduje o celkové zatížitelnosti mostu. 

Ve zvoleném kritickém průřezu, u něhož se předpokládá porušení dosažením jednoho 

z mezních stavů, jsou samostatně stanoveny návrhové hodnoty účinků zatížení a 

návrhové hodnoty odolnosti průřezu. Návrhová hodnota odolnosti průřezu může být 

stanovena na základě NLMKPA metodou odhadu variačního koeficientu s následným 

stanovením globálního součinitele spolehlivosti, metodou dílčího součinitele 

spolehlivosti, postupem dle ČSN EN 1992-2 nebo na základě plně pravděpodobnostního 

výpočtu. 

Metoda ECoV je obecně aplikovanou metodou pro stanovení návrhové hodnoty 

odolnosti na základě odhadu variačního součinitele. Metoda vychází z předpokladu, že 

náhodná veličina odolnosti R má lognormální 2 par. rozdělení pravděpodobnosti. 

Použitelnost metody je limitována hodnotou odhadnutého variačního koeficientu, který 

má být menší jak 0,2. Samostatně je třeba u metody stanovit součinitel modelových 

nejistot odolnosti. Metodu je vhodné pro svou jednoduchost použít při hodnocení 

spolehlivosti stávajících mostů v závislosti na stáří konstrukce a v závislosti na 

zbytkové životnosti. Jednoduchost metody spočívá v počátečním odhadu variačního 

koeficientu na základě dvou oddělených NLMKPA provedených s průměrnými a 

charakteristickými hodnotami materiálových parametrů.  

Metoda PSF je ve stavební praxi často používána k prvním odhadům návrhové 

odolnosti konstrukce. NLMKPA je provedena s návrhovými hodnotami materiálových 

parametrů, kdy návrhové hodnoty materiálových vlastností jsou dány jako podíl 

charakteristických hodnot a příslušných dílčích součinitelů materiálu. Při použití 

metody v rámci hodnocení spolehlivosti stávajících mostů ve vazbě na jejich stáří a 

zbytkovou životnost je hůře aplikovatelná z pohledu nutnosti úpravy dílčích součinitelů 

spolehlivosti materiálu pro každé referenční období. Pro každý časový úsek je třeba 

provést nový výpočet s nově stanovenými návrhovými hodnotami veličin. 

Postup dle ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 je aplikovatelný za předpokladu, že překročení 

tahové pevnosti betonu nerozhoduje o porušení konstrukce. Odhad návrhové hodnoty se 

stanoví na základě NLMKPA odezvy konstrukce na dané zatížení s průměrnými 

hodnotami materiálových parametrů. Získaná odezva se poníží globálním součinitelem 

spolehlivosti R
~ . Hodnota globálního součinitele spolehlivosti je stanovena na 1,20 při 

úrovni spolehlivosti návrhu  = 3,8. Modelové nejistoty odolnosti se mají uvažovat 

hodnotou součinitele Rd = 1,06 v případě, kdy nebyly zahrnuty přímo do výpočtu 
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odezvy konstrukce. Provádí-li se hodnocení spolehlivosti konstrukce ve vazbě na její 

stáří a zbytkovou životnost, stanoví se globální součinitel odolnosti R
~ z 

pravděpodobnostního modelu celkových nejistot odolnosti definovaného lognormálním 

2 par. rozdělením s průměrnou hodnotou 1,0 a hodnotou variačního koeficientu 0,15pro 

požadovaný index spolehlivosti.  

Plně pravděpodobností přístup poskytuje při hodnocení spolehlivosti stávajících 

betonových mostů na lokální a globální úrovni přesné informace o funkci odolnosti R a 

funkci rezervy spolehlivosti, zatížitelnosti, S. Přesnost odhadu je dána počtem 

provedených realizací odezvy. Ve vztahu k časové náročnosti nelineárního MKP 

výpočtu se jako nejefektivnější jeví simulační metoda Latin Hypercube Salmpling. 

Metoda poskytuje velmi dobré odhady statistických parametrů odezvy konstrukce při 

menším počtu realizací. Ze stanovené funkce odolnosti nebo zatížitelnosti lze 

odhadnout na základě požadovaného indexu spolehlivosti návrhovou hodnotu únosnosti 

kritického průřezu nebo návrhovou úroveň zatížitelnosti celého mostu. 

Pravděpodobnostní metody v kombinaci s MKP nelineární analýzou představují 

účinný prostředek při hodnocení úrovně zatížitelnosti a spolehlivosti existujících 

stavebních konstrukcí. Přímá aplikace pravděpodobnostních metod může posloužit k 

získání cenných informací a podkladů pro rozhodování o způsobu údržby a opravách, a 

tak může přispět k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky určenými na 

správu dopravní infrastruktury. Představená komplexní metodika založená na 

pokročilém software pro pravděpodobnostní a nelineární analýzu má obecné použití. 

Další rozvoj problematiky 

V rámci spolehlivostní NLMKPA zatížitelnosti stávajících mostů na 

deterministické a stochastické úrovni je třeba dále provést 

 Studium vlivu časově proměnného zatížení na výslednou úroveň zatížitelnosti 

stávajících mostů a vlivu jeho diskretizace v čase pomocí majorizování skutečného 

průběhu průběhem po částech obdélníkovým nebo interpolací kvantilové křivky 

křivkou trvání. Studium problematiky odhadu návrhových hodnot proměnného 

zatížení ve vztahu k požadované úrovni spolehlivosti konstrukce pro zvolenou 

zbytkovou dobu životnosti a přímou aplikací návrhových, charakteristických a 

průměrných hodnot zatížení v rámci NLMKPA.  

 Aplikaci pokročilých matematických modelů degradace betonu a koroze betonářské 

a předpínací výztuže v rámci spolehlivostního posouzení zatížitelnosti stávajících 

betonových mostních konstrukcí při zohlednění vlivu trhlin od zatížení a koroze na 

životnost konstrukce jako celku na stochastické úrovni. V rámci deterministické 

úrovně posouzení spolehlivosti a zatížitelnosti stávajících betonových mostů je třeba 

věnovat pozornost určení míry jejich degradace vzhledem k betonu a následné korozi 

betonářské a předpínací výztuže ve vztahu k nelineární MKP analýze odezvy 

konstrukce s charakteristickými a návrhovými hodnotami základních veličin ve 

vazbě na požadovaný index spolehlivosti t. 

 Rozšíření spolehlivostní NLMKPA v rámci přepočtů zatížitelnosti stávajících 

betonových železničních mostů v souladu s „Metodickým pokynem pro určování 

zatížitelnosti železničních mostních objektů“.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

Písmena velké latinské abecedy 

Ac  Plocha betonového průřezu 

Cf  Náklady na pořízení mostu převedené na současnou hodnotu  

C0  Zbytková hodnota mostu v okamžiku rozhodování o opravě. 

E  Účinky zatížení 

Ed  Návrhová hodnota účinků zatížení 

Ec  Modul pružnosti betonu 

Ep  Modul pružnosti předpínací výztuže 

Es  Modul pružnosti betonářské výztuže 

Gf  Specifická lomová energie  

Ic  Moment setrvačnosti betonového průřezu 

Mdek Ohybový moment na mezi dekomprese 

Mdek,d Návrhový ohybový moment na mezi dekomprese 

ME,d Ohybový moment od účinků zatížení pro návrhovou kombinaci 

ME,k Ohybový moment od účinků zatížení pro charakteristickou kombinaci 

ME,k,č Ohybový moment od účinků zatížení pro častou kombinaci 

Mu Ohybový moment na mezi únosnosti 

Mu,d Návrhový ohybový moment na mezi únosnosti 

N  Celkový počet simulací 

Pf  Pravděpodobnost poruchy 

Pf,t Směrná pravděpodobnost poruchy pro dané referenční období 

R  Odolnost konstrukce 

Rd  Návrhová hodnota odolnosti 

mR̂  Odolnost konstrukce stanovena NLMKP výpočtem s průměrnými 

hodnotami materiálových parametrů 

kR̂  Odolnost konstrukce stanovena NLMKP výpočtem s charakteristickými 

hodnotami materiálových parametrů 

dR̂  Odolnost konstrukce stanovena NLMKP výpočtem s návrhovými 

hodnotami materiálových parametrů 

R Funkce odolnosti průřezu získána na základě plně pravděpodobnostního 

výpočtu na lokální úrovni 

R
~

 Funkce odolnosti průřezu získaná na základě plně pravděpodobnostního 
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výpočtu na lokální úrovni se zahrnutím modelových nejistot 

Si Funkce zatížitelnosti získána na základě plně pravděpodobnostního 

výpočtu na globální úrovni 

iS
~

 Funkce zatížitelnosti získaná na základě plně pravděpodobnostního 

výpočtu na globální úrovni se zahrnutím modelových nejistot 

SX  Směrodatná odchylka náhodné veličiny X 

Td  Návrhová životnost 

Vn  Normální zatížitelnost 

Vr  Výhradní zatížitelnost 

Ve  Výjimečná zatížitelnost 

VX  Variační koeficient náhodné veličiny X 

X  Náhodná veličena, např. vlastnosti materiálu 

Xm  Střední hodnota náhodné veličiny X 

Xk  Charakteristická hodnota náhodné veličiny 

Xd Návrhová hodnota náhodné veličiny 

X  Vektor j základních veličin X1 ... Xj 

Z   Rezerva spolehlivosti 

 

Písmena malé latinské abecedy 

gc  Tíha cementového betonu 

gs  Tíha oceli 

ga  Tíha asfaltového betonu 

g0  Vlastní tíha konstrukce, konstrukčního prvku 

g1  Ostatní stálá zatížení 

g(X) Funkce poruchy pro vektor vstupních náhodných veličin X 

fct  Tahová pevnost betonu 

fc  Tlaková pevnost betonu 

fp.y Tahová pevnost předpínací výztuže na mezi kluzu 

fp,u Mezní tahová pevnost předpínací výztuže 

fs,y  Tahová pevnost betonářské výztuže na mezi kluzu 

fs,u  Tahová pevnost betonářské výztuže na mezi únosnosti 

kn  Koeficient kvantilu charakteristické hodnoty 

kn,d Koeficient kvantilu návrhové hodnoty 

n  Počet experimentů nebo numerických výsledků zkoušek 



 63 

tinsp Čas provedení inspekce/prohlídky mostu 

ui,j  Generované pseudočíslo pro i-tou náhodnou veličinu pro j-tou simulaci 

xi,j  Realizace i-té náhodné veličiny pro j-tou simulace 

 

Písmena velké řecké abecedy 

  Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení 

 

Písmena malé řecké abecedy 

  Index spolehlivosti 

t  Směrný index spolehlivosti pro dané referenční období 

αE  Součinitel citlivosti metody FORM  pro účinky zatížení 

αR  Součinitel citlivosti metody FORM pro odolnost 

cc součinitel vlivu dlouhodobého zatížení na tlakovou pevnost betonu 

γ   Dílčí součinitel (bezpečnosti nebo použitelnosti) 

γf   Dílčí součinitel zatížení, v němž jsou uváženy možné nepříznivé 

odchylky hodnot zatížení od reprezentativních hodnot 

γF  Dílčí součinitel zatížení, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a 

proměnnost rozměrů 

γg  Dílčí součinitel stálého zatížení, v němž jsou uváženy možné nepříznivé 

odchylky hodnot zatížení od reprezentativních hodnot 

γG  Dílčí součinitel stálého zatížení, v němž jsou uváženy modelové nejistoty 

a proměnnost rozměrů 

γm  Dílčí součinitel vlastnosti materiálu 

γM  Dílčí součinitel vlastnosti materiálu, v němž jsou uváženy modelové 

nejistoty a proměnnost rozměrů 

γRd  Dílčí součinitel vyjadřující nejistoty modelu odolnosti 

γEd  Dílčí součinitel vyjadřující nejistoty modelu zatížení a/nebo účinku 

zatížení 

R Globální součinitel spolehlivosti 

R
~  Celkový globální součinitel spolehlivosti dle ČSN EN 1992-2 čl. 5.7 

d Návrhová hodnota převodního součinitele 

p,lim Mezní přetvoření předpínací výztuže 

s,lim Mezní přetvoření betonářské výztuže 

1,1  Kombinační součinitel pro častou hodnotu zatížení 

θR  Modelové nejistoty odolnosti 
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θE  Modelové nejistoty účinku zatížení 

    Informativní podíl nákladů 

 

Zkratky 

MSP Mezní stav použitelnosti 

MSÚ Mezní stav únosnosti 

NLMKPA Nelineární analýza metodou konečných prvků 

MST Mezní stav trvanlivosti 

DET. Deterministický 

N Normální rozdělení pravděpodobnosti 

LN 2 par. Lognormální 2 parametrické rozdělení pravděpodobnosti  

LN 3 par. Lognormální 3 parametrické rozdělení pravděpodobnosti 

FORM  Spolehlivostní metoda prvního řádu  (First Order Reliability Method) 

ECoV  Metoda odhadu variačního koeficientu (Estimate of coefficient of 

variation method) 

PSF Metoda dílčího součinitele spolehlivosti (Partial safety factor method) 

FP Plně pravděpodobnostní výpočet (Full probabilistic analysis) 

MKP Metoda konečných prvků 

DP Diagnostický průzkum 
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A SOFTWARE IO-SUPPORT 

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 

A.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. A.1:  Záložka INPUTS  
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A.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. 

PSF  – návrhová hodnota odolnosti stanovena metodou dílčího součinitele 

spolehlivosti dle fib Model Code 2010 

ECoV  – návrhová hodnota odolnosti stanovena metodou odhadu variačního součinitele 

dle fib Model Code 2010 

EC2  – návrhová hodnota odolnosti stanovena metodou dílčích součinitelů 

spolehlivosti a metodou globálního součinitele spolehlivosti dle ČSN EN 1992-2 

čl. 5.7 Nelineární analýza 

 

 

Obr. A.2:  Záložka RESPONSE  
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B MATERIÁLOVÉ PARAMETRY NOSNÍKŮ 

MPD4, 3  

B.1 Tlaková pevnost betonu nosníků MPD3, MPD4 

Tab. A.1: Pevnost betonu v tlaku, most ev.č. 55-046, nosná konstrukce 

Válcová pevnost betonu v tlaku s přepočtem na krychelnou – ČSN ISO 4012 (ČSN 73 1317) 

ozn. 

vzorku 

rozměry [mm] štíhl. hmot. F 
opr. 

souč. 

přev. 

souč. 
fc,cyl 

[N/mm2] 

přev. 

souč. 
fc,cube [N/mm2] 

d l  [g] [kN] c,cy prům,cy  cy,cu jedn. prům. 

V2/1 51,0 62,4 1,224 304,1 110,3 0,904 0,92 45,0 1,15 51,8 

51,0 

(2,4)* 

V2/2 51,0 59,2 1,161 288,4 116,4 0,892 0,92 46,8 1,15 53,8 

V3/1 51,0 54,1 1,061 264,2 113,3 0,869 0,92 44,4 1,15 51,0 

V3/2 51,0 51,1 1,002 245,4 107,1 0,851 0,92 41,0 1,15 47,2 

Pozn. 

Opravný součinitel, viz ČSN 73 1317, čl. 2.2.4 

Převodní součinitel, viz ČSN 73 1317, čl. 2.2.5, Tab. 3 

fc,cyl – válcová pevnost, v ČSN 73 1317 značena Rc,cyl [MPa] 

fc,cube – krychelná pevnost, v ČSN 73 1317 značena Rc,cub [MPa] 

()*směrodatná odchylka 

Tab. A.2: Statistické vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku, most ev.č. 55-046, nosná 

konstrukce 

Statistické hodnocení zkoušek – ČSN ISO 13 822, čl. NA. 2.6., NC.2 

most ev.č. 55-046 

Veličina jednotka Hodnocený celek – nosná konstrukce 

Střední hodnota fc,cube [MPa] 51,0 

Směrodatná odchylka sx [MPa] 2,4 

Počet vzorků  3 

Součinitel odhadu 5% kvantilu kn  1,89 

Variační součinitel Vx [%] 4,7 

max dle ČSN 73 2011 [%] 16,0 

Hodnocení stejnorodosti stejnorodý 

Char. pevnost betonu v tlaku [MPa] 46,5 

Třída betonu ČSN EN 206-1  C35/45 

Třída betonu ČSN 73 1201, 1986  B45 

Značka betonu ČSN 73 6206, 1971  500 

Druh betonu ČSN 1090, 1931  g 
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Tab. A.3: Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek betonu, most ev.č. 55-046, nosná konstrukce 

 

VYHODNOCENÍ NDT ZKOUŠEK BETONU – SCHMIDT N 

dle ČSN EN 12504-2 a ČSN 73 13 73 

most ev.č. 55-046, Nosná konstrukce 

 

Počet zkušebních míst: 8 

Počet platných zkušebních míst: 7 

Aritmetický průměr pevnosti Rb [MPa]: 50,95 

Výběrová směrodatná odchylka sx: 0,00 

Reziduální směrodatná odchylka srez: 2,50 

Součinitel odhadu 5% kvantilu n: 1,90 

Výběrová směrodatná odchylka sr: 2,50 

Posouzení stejnosměrnosti: 0,00 < 16% VYHOVUJE 

Pevnost betonu v tlaku Rbg [MPa] 46,2 

Značka betonu dle ČSN 73 2001 500 

Třída betonu dle ČSN 73 1205 B45 

Třída betonu dle ČSN EN 206-1 C35/45 

 

Tab. A.4: Upřesňující součinitel  pro vyhodnocení NDT zkoušek, most ev.č. 55-046, nosná 

konstrukce 

Upřesňující součinitel  pro vyhodnocení NDT zkoušek 

ozn. 

vzorku 

zk. místo 

tab/in situ 
fc,cube [MPa] Rbei [MPa]  

  jednotlivá průměr jednotlivá průměr dílčí celkový 

V2/1  51,8 

51,0 

56 

55,8 

0,928 

0,913 
V2/2  53,8 56 0,964 

V3/1  51,0 56 0,914 

V3/2  47,2 56 0,846 
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B.2 Betonářská a předpínací výztuže nosníků MPD3, MPD4 

Tab. A.8: Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období 1920-1965 

Druh výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí [MPa] 

Návrhová hodnota pevnosti 

oceli pro betony pevnostní třídy 

C12/15 a vyšší 

Charakteristická hodnota oceli Svařitelnost 

Tah Tlak Mez kluzu 

(mez 0,2) 

Mez pevnosti  

10 512 (ROXOR) 340 340 400 min. 500 dobrá 

 

Tab. A.9: Vlastnosti předpínací výztuže - dráty 

Druh výztuže 
Označení ve 

výkresech 

Jmenovitý 

průměr d 

[mm] 

Mez 

pevnosti 

[MPa] 

Mez kluzu [MPa] 
Původní 

předpis 

chrakt. charkt. návrhová  

Patentovaný drát 

nepopouštěný 
PD 4,5 1650 1200 1120 - 
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Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD 

nosníků 

Probabilistic load-bearing capacity and reliability analysis of composite MPD bridge 
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA ZATÍŽITELNOSTI 

A SPOLEHLIVOSTI SPŘAŽENÉHO MOSTU Z MPD NOSNÍKŮ ❚ 

PROBABILISTIC LOAD-BEARING CAPACITY AND RELIABILITY 

ANALYSES OF COMPOSITE MPD BRIDGE

2 4 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 3

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

David Lehký, Martina Šomodíková, 
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Příspěvek se zabývá pravděpodobnostní analý-

zou zatížitelnosti a  spolehlivosti jednopolového 

deskového mostu sestaveného z prefabrikova-

ných nosníků typu MPD3 a MPD4. Vedle mez-

ních stavů únosnosti a  použitelnosti je pozor-

nost zaměřena také na  mezní stav trvanlivosti 

konstrukce s  ohledem na  možnou karbonataci 

betonu, s  tím spojenou depasivaci a  násled-

nou korozi výztuže. ❚ Paper deals with 

probabilistic load-bearing capacity and reliability 

assessment of a single-span slab bridge made 

of composite precast MPD3 and MPD4 girders. 

Beside with ultimate and serviceability limit 

states a  focus is also on durability limit state. 

Here, possible concrete carbonation leading to 

reinforcement depassivation and subsequent 

corrosion is studied.

S  narůstajícím stářím mostů pozem-

ních komunikací je velmi aktuální otáz-

ka určení jejich spolehlivosti, provozu-

schopnosti, úrovně zatížitelnosti, zbyt-

kové životnosti a s tím související stra-

tegie jejich údržby či rekonstrukce, to 

vše v  přímé vazbě na  stavební stav 

konstrukce. V  současnosti (rok 2013) 

se na  silnicích a  rychlostních komuni-

kacích v  České republice nachází ví-

ce než 17  400 mostů. Téměř 3  000 

z nich je ve špatném až havarijním sta-

vu a je nezbytné provést jejich celkovou 

či částečnou rekonstrukci [1]. 

Spolehlivost a  zbytková životnost 

mostů z  železového nebo předpjaté-

ho betonu je velmi výrazně ovlivně-

na úrovní degradace betonu vlivem 

karbonatace či působením chloridů, 

a po ztrátě pasivační schopnosti krycí 

betonové vrstvy i následnou korozí be-

tonářské či předpínací výztuže [2,  3]. 

Rozhodnutí o  časovém sledu případ-

ných oprav tedy vyžadují efektivní mo-

delování těchto jevů [4]. 

Vzhledem k  přítomnosti řady nejis-

tot v celém systému návrhu – výstav-

by – provozu – údržby je tedy vhodné 

při hodnocení stávajících mostů využít 

technik pokročilé pravděpodobnost-

ní analýzy. Tato analýza, v  porovnání 

s  klasickými deterministickými meto-

dami založenými povětšinou na meto-

dě dílčích součinitelů spolehlivosti, za-

vádí tzv. ukazatele spolehlivosti, kte-

rými jsou pravděpodobnost poruchy 

(pravděpodobnost překročení některé-

ho mezního stavu) či index spolehlivos-

ti. Tím je možné úroveň spolehlivosti lé-

pe kvantifikovat. 

Přímou aplikací pokročilých prav-

děpodobnostních metod v  kombina-

ci s nelineární globální analýzou únos-

nosti konstrukce, založenou na meto-

dě konečných prvků (MKP), je možné 

dosáhnout finanční úspory při rozho-

dování o  údržbě či opravě stávajících 

mostů [5, 6].

Pravděpodobnostní analýza 

zatížitelnosti a spolehlivosti 

mostů

Při hodnocení existujících mostů je prv-

ním důležitým krokem stanovení roz-

hodujícího mezního stavu, jehož pře-

kročení může být pro danou konstruk-

ci z  hlediska jejího fungování kritické. 

V souladu s platnými předpisy se mů-

že jednat o mezní stav únosnosti (MSÚ) 

či některý z mezních stavů použitelnos-

ti (MSP). 

U  degradovaných konstrukcí se 

v  souvislosti s  jejich životností čas-

to posuzuje i  mezní stav trvanlivos-

ti (MST). S tím souvisí zejména znalost 

časového úseku, tzv. iniciačního času, 

který uplyne od  zhotovení konstruk-

ce do okamžiku, kdy pomyslná karbo-

natační fronta prostoupí celou tloušť-

kou betonové krycí vrstvy a/nebo kon-

centrace chloridů dosáhne v  hloub-

ce krycí vrstvy kritické hodnoty a mů-

že docházet ke  korozi výztuže, což 

má přímý vliv na  celkovou únosnost 

konstrukce. 

V  případě určení zatížitelnosti stáva-

jících mostů s  využitím pravděpodob-

nostních metod se doporučuje postu-

povat dle diagramu na  obr.  1, kde je 

použit klíčový ukazatel – index spoleh-

livosti β. Orientační směrné hodnoty in-

1
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dexu spolehlivosti βt a  pravděpodob-

nosti poruchy pft jsou uvedeny v tab. 1 

a  v  příslušných normativních předpi-

sech, např. [7].

Pravděpodobnostní analýza spoleh-

livosti a zatížitelnosti stávajících mostů 

je založena na simulaci porušení kon-

strukce daným zatížením pomocí neli-

neární MKP v kombinaci se simulační-

mi technikami typu Monte Carlo. Ce-

lý postup výpočtu může být rozčleněn 

do následujících kroků.

Statistická analýza naměřených 

dat

Hodnocení naměřených dat získaných 

z diagnostického průzkumu a/nebo ze 

zkušební laboratoře zahrnující stanove-

ní odhadu statistických charakteristik 

náhodných veličin, testování vhodných 

pravděpodobnostních modelů pomocí 

testů dobré shody, aktualizace mode-

lů na  základě bayesovských postupů, 

či stanovení vzájemné statistické závis-

losti mezi veličinami. Dále sem spadá 

případná identifikace parametrů ma-

teriálových modelů využitých při MKP 

analýze (např. lomová energie či taho-

vá pevnost betonu). Ta bývá provede-

na na základě výsledků reálných lomo-

vých zkoušek těles ve vhodné zkušeb-

ní konfiguraci [8].

Matematické modelování 

degradačních procesů betonu 

vlivem CO2, Cl- a koroze výztuže

Pro výpočet chemického poškoze-

ní konstrukce, tj. pro výpočet hloub-

ky karbonatace, koncentrace chlori-

dů a  úbytku výztuže vlivem koroze, 

se s  využitím dostupných matematic-

kých modelů provede časová analýza 

průběhu těchto degradačních proce-

sů. To lze provést na úrovni determini-

stické, ale vzhledem k neurčitosti a ná-

hodné povaze vstupních veličin mode-

lů je vhodnější přistoupit ke statistické-

mu modelování pomocí náhodných ve-

ličin nebo náhodných polí.

Deterministická analýza 

konstrukce pomocí MKP 

na lokální a globální úrovni

V  případě modelování odezvy beto-

nových konstrukcí je důležité použití 

pokročilých nelineárních materiálových 

modelů, které dobře vystihují všech-

ny důležité aspekty chování betonu ja-

ko kvazikřehkého materiálu při různých 

typech porušení, a tím postihnout reál-

né chování konstrukce na  dané účin-

ky zatížení. 

Spolehlivostní analýza

Spolehlivostní analýza je založena na   

statistickém hodnocení nelineární ode-

zvy konstrukce získané opakovaným 

deterministickým výpočtem realizova-

ným pro vektor náhodných veličin ge-

nerovaný z jejich pravděpodobnostních 

modelů některou ze simulačních me-

tod. Zde se, vzhledem k časové nároč-

nosti nelineárních MKP analýz, osvěd-

čilo použití stratifikované simulační me-

tody Latin hypercube sampling (LHS) 

[9]. Z  teoretického modelu odolnos-

ti je možné provést odhad zatížitelnos-

ti pro danou úroveň spolehlivosti nebo 

pravděpodobnosti poruchy odpovídají-

cí analyzovanému meznímu stavu. Ne-

bo se pro danou úroveň zatížitelnos-

ti stanoví odpovídající úroveň spolehli-

vosti, která je daná indexem spolehli-

vosti nebo pravděpodobností poruchy.

SPOLEHLIVOSTNÍ  ANALÝZA 

MOSTU Z   PREFABRIKOVANÝCH 

MPD NOSNÍKŮ

Popis konstrukce

Řešenou konstrukcí, na  kterou by-

la plně použita výše popsaná metodi-

ka, je jednopolový deskový most (obr. 

2). Stavební dokumentace objektu se 

nezachovala, rok výstavby mostu ne-

ní přesně znám, zřejmě v  letech 1955 

až 1960. V  letech 2006 a  2007 byl 

Tab. 1 Směrné hodnoty indexu spolehlivosti a pravděpodobnosti poruchy ❚ Tab. 1 Target 

values of reliability index and failure probability

Mezní stav βt pft 

Použitelnosti
- vratné 0,0 0,5

- nevratné 1,3–2,3 9,7.10-2– 1,1.10-2

Únosnosti

- velmi malé následky poruchy 2,3 1,1.10-2

- malé následky poruchy 3,1 9,7.10-4

- střední následky poruchy 3,8 7,2.10-5

- vysoké následky poruchy 4,3 8,5.10-6

Pozn.: Pro obvyklé typy mostů se doporučuje hodnota indexu spolehlivosti pro mezní stav únosnosti 

βt = 3,8.

Obr. 1 Postup stanovení zatížitelnosti pomocí 

pravděpodobnostního přístupu ❚ 

Fig. 1 Procedure of probabilistic load-bearing 

capacity assessment

Obr. 2 Řešený most: a) boční pohled, 

b) příčný a podélný řez mostem 

❚ Fig. 2 Analyzed bridge – a) side view, 

b) transversal and longitudinal section of the 

bridge

2a 2b



2 6 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 3

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

na mostě proveden podrobný diagnos-

tický průzkum (DP) [10]. 

Nosnou konstrukci mostu tvoří při-

bližně vodorovná prostě uložená des-

ka složená z  dvanácti typových pre-

fabrikovaných dodatečně předpjatých 

nosníků typu MPD3 (krajní) a  MPD4 

(mezilehlé), které se používaly od  ro-

ku 1955, spodní stavba je monolitická. 

Dodatečně předpjaté nosníky, jejichž 

teoretické rozpětí je 19 m, byly složeny 

na  stavbě každý ze šesti (MPD4), re-

spektive tří (MPD3) segmentů. Spolu-

působení jednotlivých dílců je zajištěno 

jejich spojením příčnými kabely.

Beton nosníků MPD3 a MPD4 byl dle 

DP zařazen do pevnostní třídy C35/45. 

Beton příčných spár měl střední hod-

notu tlakové pevnosti o málo nižší, nic-

méně vykazoval nadměrnou variabili-

tu, a  tak byl dle DP zařazen do  pev-

nostní třídy C6/7,5 s nezaručenou pev-

ností (tlaková pevnost se pohybovala 

od 22,5 do 55,8 MPa). Podélná a příč-

ná předpínací výztuž nosníků je tvoře-

na přepínacími lany z  patentovaných 

drátů PZØ4,5 1650/1200. Pro betonář-

skou výztuž byla použita ocel 10512 

(ROXOR).

V  době provádění DP byla zatížitel-

nost na  mostě omezena hodnotami 

Vn = 25 t pro normální a Vr = 48 t pro 

výhradní zatížitelnost. Z  důvodů dia-

gnostikovaných poruch v  hydroizola-

ci nosné konstrukce a  nízké zatížitel-

nosti byla v roce 2012 provedena cel-

ková rekonstrukce mostu. Ta spočíva-

la zejména v zesílení mostu v podobě 

zbudování spřažené železobetonové 

desky. Předložený příspěvek se za-

bývá stanovením zatížitelnosti v  čase 

před rekonstrukcí a  jejím srovnáním 

s diagnostikovanými hodnotami.

Statistické modely náhodných veličin

V  rámci diagnostického průzkumu 

bylo provedeno nedestruktivní měření 

tlakové pevnosti betonu nosníků včet-

ně příčných a  podélných spár, které 

bylo doplněno destruktivními tlakový-

mi zkouškami na vzorcích betonu ode-

braných přímo z nosníků. Pomocí pro-

středků matematické statistiky byly zís-

kány základní statistické charakteris-

tiky pro stanovení pravděpodobnost-

ního modelu tlakové pevnosti betonu 

nosníků MPD a příčných spár. Na zá-

kladě informací o tlakové pevnosti be-

tonu byly na  základě vztahů uvede-

ných v CEB-FIP Model Code 1990 [11] 

stanoveny zbývající pevnostní a  pře-

tvárné charakteristiky betonu. V  pří-

padě předpínací a betonářské výztuže 

byly hodnoty tahové pevnosti na mezi 

kluzu a na mezi pevnosti převzaty z ty-

pových podkladů. 

Volba vhodného pravděpodobnost-

ního modelu, tj. typ rozdělení pravdě-

podobnosti (PDF) a  variační koeficient 

(CoV), byla provedena v souladu s do-

poručeními dle JCSS [12] a TP [13]. Ve-

dle materiálových parametrů byla zná-

hodněna vlastní tíha betonových částí 

nosné konstrukce a tíha stávajícího vo-

zovkového souvrství. Hodnota předpí-

nací síly, která má zásadní vliv na úro-

veň zatížitelnosti v případě mezního sta-

vu použitelnosti, byla stanovena s ohle-

dem ke  krátkodobým a  dlouhodobým 

ztrátám předpětí v  souladu s ČSN EN 

1992-1-1 v podobě střední hodnoty. Po-

užitý pravděpodobnostní model předpí-

nací síly je plně v souladu s JCSS. Jed-

notlivé modely náhodných veličin vstu-

pujících do pravděpodobnostní analýzy 

spolehlivosti a zatížitelnosti mostu jsou 

souhrnně uvedeny v tab. 2.

Mezi jednotlivé parametry betonu 

segmentů, betonu příčných spár, před-

pínací výztuže i  betonářské výztuže 

byla, na základě výsledků dříve prove-

dených testů zkušebních betonových 

těles a  doporučení JCSS, zavedena 

statistická korelace (tab.  3). Její zave-

dení bylo provedeno s využitím meto-

dy simulovaného žíhání v rámci tvorby 

náhodných permutací simulační meto-

dy Latin hypercube sampling [14].

Degradace betonu vlivem CO2

Úroveň chemického poškození betonu 

nosníků MPD a  příčných spár vlivem 

účinku vzdušného CO2 byla vyšetřová-

na z důvodu možné koroze předpínací 

výztuže při ztrátě pasivační schopnos-

ti betonu, která může zásadním způ-

sobem ovlivnit výslednou úroveň zatí-

žitelnosti. V případě karbonatace beto-

nu lze mezní stav trvanlivosti definovat 

jako okamžik, kdy karbonatační fron-

Tab. 2 Definice vstupních náhodných veličin pravděpodobnostního modelu ❚ 

Tab. 2 Definition of input random variables of probabilistic model

Veličina PDF Střední hodnota CoV

Beton nosníků

Modul pružnosti Ec [GPa] Lognormální (2 par.) 37,2 0,10

Pevnost betonu v tahu ft [MPa] Weibullovo min (2 par.) 3,301 0,15

Pevnost betonu v tlaku fc [MPa] Lognormální (2 par.) 43,35 0,08

Specifická lomová energie Gf [N/m] Weibullovo min (2 par.) 82,51 0,15

Specifická hmotnost ρ [kN/m3] Normální 23,8 0,04

Beton příčných spár

Modul pružnosti Ec [GPa] Lognormální (2 par.) 34,03 0,15

Pevnost betonu v tahu ft [MPa] Weibullovo min (2 par.) 2,807 0,35

Pevnost betonu v tlaku fc [MPa] Trojúhelníkové 36 0,25

Specifická lomová energie Gf [N/m] Weibullovo min (2 par.) 70,18 0,25

Specifická hmotnost ρ [kN/m3] Normální 23,8 0,04

Smyková výztuž

Modul pružnosti E [GPa] Lognormální (2 par.) 200 0,07

Mez kluzu fy [MPa] Lognormální (2 par.) 465,1 0,07

Mez pevnosti fu [MPa] Lognormální (2 par.) 581,4 0,07

Poměrné přetvoření εlim [-] Normální 0,05 0,07

Předpínací výztuž

Modul pružnosti E [GPa] Normální 190 0,03

Mez kluzu fy,p [MPa] Normální 1248 0,03

Mez pevnosti fu,p [MPa] Normální 1716 0,03

Poměrné přetvoření εlim [-] Normální 0,05 0,07

Předpínací síla P [MN] Normální Pmean 0,09

Zatížení

Zatížení vozovkou g1 [kN/m] Normální g1,mean 0,05

Sestava pro normální zat. Vn [t] Deterministicky Vn –

Sestava pro výhradní zat. Vr [t] Deterministicky Vr –

Sestava pro výjimečnou zat. Ve [t] Deterministicky Ve –

Tab. 3 Korelační matice parametrů betonu a výztuže ❚ Tab. 3 Correlation matrices 

of parameters of concrete and reinforcement 

a) beton segmentů a příčných spár b) smyková a předpínací výztuž

Ec ft fc Gf ρ fy fu εlim E

Ec 1 0 0,3 0 0 fy 1 0,9 0,5 1

ft 0 1 0,4 0,8 0 fu 0,9 1 0,5 0

fc 0,3 0,4 1 0 0 εlim 0,5 0,5 1 0

Gf 0 0,8 0 1 0 E 1 0 0 1
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ta prostoupí celou krycí vrstvou beto-

nu. Tím je narušena pasivační schop-

nost výztuže, která následně může za-

čít korodovat. 

V případě řešeného mostu bylo kry-

tí podélných kabelových kanálků před-

pínacích lan 30  mm. Dle DP byla fe-

nolftaleinovým testem (FT) stanovena 

hloubka karbonatace betonu nosníků 

v rozsahu 1 až 4 mm. K depasivaci vý-

ztuže tedy nedochází a  mezního sta-

vu trvanlivosti nebylo v případě nosní-

ku MPD dosaženo. 

Pro srovnání naměřených výsledků 

a  následnou předpověď degradace 

betonu byl s  pomocí programu FRe-

ET-D [4] proveden teoretický výpo-

čet hloubky karbonatace v  čase. Po-

užity byly modely dle Boba a  Papa-

dakise, podrobněji viz [4]. Srovnávací 

výpočet rovněž posloužil k  odhadům 

vstupních parametrů modelů karbona-

tace a  k  následnému odhadu hloub-

ky karbonatace u  příčných a  podél-

ných spár (tab.  4). V  tabulce je ve-

dle střední hodnoty hloubky karbo-

natace uvedena v  závorce i  hodnota 

odpovídající 95% kvantilu za  předpo-

kladu normálního rozdělení a variačního 

koeficientu 0,3.

Hloubka karbonatace v  místě příč-

ných a podélných spár, získaná na zá-

kladě výše zmíněných matematických 

modelů, nedosahuje úrovně kabelo-

vých kanálků předpínací výztuže. Spo-

lehlivost konstrukce z pohledu mezní-

ho stavu trvanlivosti tedy nebyla pře-

kročena, a  tím nebyl započat proces 

koroze výztuže. V následných pravdě-

podobnostních odhadech zatížitelnos-

ti nebylo tedy nutné provádět redukci 

průřezové plochy výztuže vlivem osla-

bení korozí a  s  tím související pokles 

předpínací síly.

Výpočtový MKP model 

Za předpokladu vytvoření dokonale tu-

hé desky z  jednotlivých nosníků MPD3 

a  MPD4 díky jejich příčnému sepnu-

tí byl vytvořen výpočtový rovinný MKP 

model v programu ATENA 2D [15]. Šíř-

ka modelu byla definována s  ohledem 

na počet a příčný tvar spřažených nos-

níků (obr.  2) a  jejich skladebné rozmě-

ry. Betonové části nosníku byly modelo-

vány pomocí materiálového modelu 3D 

Non Linear Cementitious 2, předpína-

cí výztuž byla modelována jako diskrétní 

pruty a měkká výztuž jednotlivých seg-

mentů nosníku jako rozptýlená. V obou 

případech byl materiál výztuže uvažo-

ván pomocí bilineárního pracovního dia-

gramu se zpevněním. Předpokládá se 

prosté uložení nosníku na opěrách. Pro 

MKP řešení byla generována síť tvořená 

čtyřuzlovými izoparametrickými koneč-

nými prvky se čtyřmi integračními body. 

Model konstrukce byl zatížen vlast-

ní tíhou, účinky podélného předpětí 

a ostatním stálým zatížením od vozov-

kového souvrství. Následně byl nosník 

postupně přitěžován v přírůstcích jed-

notkového zatížení od vozidel dle nor-

mových sestav zatížení pro zatížitel-

nost normální (dále označena Vn), vý-

hradní (Vr) a  výjimečnou (Ve), včetně 

zahrnutí dynamických účinků (blíže viz 

[16]). Zatěžovací sestavy byly umístěny 

na konstrukci tak, aby vyvodily nejne-

příznivější ohybový účinek. 

Vlastní nelineární řešení bylo prove-

deno s pomocí metod Newton-Raph-

son a Arc-length. Zatěžováno bylo pří-

růstkem silového zatížení až do  do-

sažení sledovaného mezního stavu 

(obr. 3). Za mezní stavy byla považová-

na úroveň zatížení při stavu dekompre-

se, stavu před vznikem trhlin a při mez-

ní únosnosti.

Pravděpodobnostní analýza 

zatížitelnosti

Odhad zatížitelnosti stávajících nosníků 

MPD, resp. celého mostu před rekon-

strukcí, byl proveden na globální úrovni 

celé konstrukce. Hodnoty jednotlivých 

zatížitelností byly stanoveny pro poža-

dovanou úroveň spolehlivosti odpoví-

dající řešenému meznímu stavu, kte-

rá byla dána směrnou hodnotou inde-

xu spolehlivosti βt. Pro řešený most by-

ly uvažovány následující hodnoty inde-

xu spolehlivosti: βt = 3,8 pro mezní stav 

únosnosti a βt = 0 pro mezní stavy po-

užitelnosti pro vratné jevy (tab. 1). Lze 

předpokládat, že po odeznění nahodi-

lého zatížení v  případě stavu dekom-

prese a  vzniku trhlin nedojde k  trvalé-

mu poškození konstrukce. 

Nelineární pravděpodobnostní analý-

za spolehlivosti a zatížitelnosti řešené-

ho mostu byla provedena v programu 

SARA Studio [17], zastřešující výpočto-

vý program ATENA 2D a spolehlivost-

ní software FReET [18], s  využitím si-

mulační metody LHS za použití 32 ná-

hodných simulací odezvy. Na základě 

opakovaného deterministického MKP 

výpočtu porušení konstrukce v  pro-

gramu ATENA 2D pro jednotlivé sesta-

vy zatížení Vn, Vr a Ve byl získán sou-

bor třiceti dvou hodnot úrovně zatíži-

telnosti pro mezní s tavy dekomprese, 

vzniku trhlin a únosnosti. Soubor ode-

zev byl následně statisticky vyhodno-

cen v  programu FReET, tj. byl prove-

den odhad statistických charakteristik 

získaného statistického souboru. 

Výsledné histogramy společně se zvo-

lenými teoretickými modely rozdělení 

pravděpodobnosti pro mezní stavy de-

komprese a únosnosti jsou pro jednotli-

vé třídy zatížitelnosti uvedeny na obr. 4. 

Číselné hodnoty jednotlivých zatížitel-

Tab. 4 Karbonatace betonu nosníků MPD a příčných a podélných spár při stáří 55 let ❚ 

Tab. 4 Carbonation of concrete of MPD girders and transversal and longitudinal joints at age of 

55 years

Hloubka karbonatace [mm]

FT (2007) Model dle Boba Model dle Papadakise

Nosníky MPD 1 až 4 2,6 (3,9) 2,8 (4,2)

Příčné a podélné spáry – 3,3 (4,9) 3,4 (5,2)

Obr. 3 Výsledky MKP nelineární analýzy: 

diagram zatížení–průhyb a průběh 

normálových napětí při dosažení 

mezních stavů dekomprese, vzniku 

trhlin a únosnosti ❚ Fig. 3 Results of 

FEM nonlinear analysis: load–deflection 

diagram and normal stress distribution at 

decompression, cracking and ultimate limit 

states
3



2 8 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 3

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

ností stanovené pravděpodobnostní 

analýzou (PA) pro všechny tři studované 

mezní stavy, tedy včetně mezního sta-

vu vzniku trhlin, jsou uvedeny v  tab. 5. 

Hodnoty jsou stanoveny za předpokla-

du, že odezva konstrukce má třípara-

metrické lognormální rozdělení. Toto 

rozdělení bylo zvoleno na základě testu 

dobré shody a dobře tak vystihuje nasi-

mulované histogramy odezvy. 

Pro srovnání byl proveden výpočet 

zatížitelností i  pro normální rozdělení 

odezvy. Výsledné hodnoty jsou v tab. 5 

uvedeny v  závorce a na obr. 4 červe-

nou křivkou. Ze srovnání je patrné, že 

vhodná či nevhodná volba pravděpo-

dobnostního modelu může, při od-

hadech velmi nízkých pravděpodob-

ností, což je případ zejména mezního 

stavu únosnosti, výrazně ovlivnit vý-

sledné hodnoty zatížitelností. V  přípa-

dě volby pravděpodobnostního mode-

lu únosnosti mostu v podobě normál-

ního rozdělení může být výsledná za-

tížitelnost pro mezní stav únosnosti až 

o 50 % vyšší oproti uvažovanému třípa-

rametrickému lognormálnímu rozděle-

ní. Hodnoty zatížitelností pro mezní sta-

vy použitelnosti jsou vzhledem k  uva-

žovanému směrnému indexu spolehli-

Obr. 4 Výsledné histogramy normální, 

výhradní a výjimečné zatížitelnosti 

spolu s vybranými modely rozdělení 

pravděpodobnosti pro mezní stavy 

dekomprese a únosnosti ❚ Fig. 

4 Resulting histograms of normal, reserved 

and exceptional load-bearing capacity 

together with selected probability distributions 

for decompression and ultimate limit states

Tab. 5 Srovnání zatížitelností odpovídajících analyzovaným mezním stavům stanovených pomocí 

jednotlivých metod ❚ Tab. 5 Comparison of load-bearing capacities corresponding to 

analyzed limit states and determined using various methods

Mezní stav
Zatížitelnost dle PA Zatížitelnost dle DET Zatížitelnost dle DP

Vn [t] Vr [t] Ve [t] Vn [t] Vr [t] Ve [t] Vn [t] Vr [t] Ve [t]

- dekomprese
25 

(24)

80 

(78)

172 

(168)
21 71 163

25 48 –- vzniku trhlin
32 

(32)

103 

(103)

220 

(219)
23 79 181

- únosnosti
38 

(58)

129 

(192)

298 

(404)
25 85 197

Pozn.: Hodnoty v závorce odpovídají normálnímu rozdělení pravděpodobnosti. 

4a

4c

4e

4b

4d

4f

MS dekomprese MS únosnosti
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vosti βt = 0 (pf = 0,5) podobné pro oba 

pravděpodobnostní modely.

Vedle pravděpodobnostního přístu-

pu (PA v tab. 5) byla normální, výhrad-

ní a výjimečná zatížitelnost mostu sta-

novena v souladu s [13] klasickým de-

terministickým postupem (DET) dle 

EC. V tab. 5 je provedeno srovnání vý-

sledků výše zmíněných metod společ-

ně s hodnotami zatížitelností uvedený-

mi v DP. Z porovnání výsledků je patr-

né, že rozhodujícími mezními stavy pro 

stanovení zatížitelnosti jsou mezní sta-

vy použitelnosti, které oproti meznímu 

stavu únosnosti vykazují hodnoty zatí-

žitelnosti až dvojnásobně nižší. 

Jelikož řešený most je konstrukcí 

předpjatou, lze největší důležitost přiklá-

dat stavu na  mezi dekomprese, popř. 

na vzniku trhlin, neboť případná koroze 

předpínací výztuže vlivem průniku at-

mosférického kyslíku či chloridů z  po-

sypových solí trhlinkami by měla na fun-

gování konstrukce jako celku zásadní 

vliv. Srovnání s deterministickým výpo-

čtem rovněž ukazuje, že použití pravdě-

podobnostního výpočtu není v případě 

mezního stavu použitelnosti tolik kon-

zervativní a poskytuje o něco vyšší hod-

noty zatížitelnosti. Z  toho je zřejmé, že 

použití plně pravděpodobnostních vý-

počtů poskytující přesnější odhad zatí-

žitelnost může být, jako v tomto přípa-

dě, mnohem výhodnější pro posuzová-

ní stavu konstrukcí, následných opra-

vách či případné demolici.

ZÁVĚR

Cílem předloženého příspěvku bylo na-

stínit problematiku stanovení zatížitel-

nosti stávajících mostů pozemních ko-

munikací s  ohledem na  jejich aktuál-

ní stavební stav pomocí výpočetních 

nástrojů pokročilé nelineární mechani-

ky a  s  využitím pravděpodobnostních 

metod. Celá metodika byla apliková-

na při analýze stávající deskové most-

ní konstrukce sestavené z  dodateč-

ně předpjatých mostních nosníků typu 

MPD3 a MPD4. Vzhledem k náhodné 

povaze materiálových parametrů bylo 

při stanovení normou definovaných zá-

kladních skupin zatížitelnosti přistoupe-

no k plně pravděpodobnostnímu poje-

tí. Kromě mezního stavu únosnosti byly 

hodnoty zatížitelnosti stanovovány ta-

ké s ohledem na mezní stavy použitel-

nosti, které se u analyzovaného mostu 

ukázaly jako klíčové. 

Pravděpodobnostní metody v kombi-

naci s  MKP nelineární analýzou před-

stavují účinný prostředek při hodnocení 

úrovně zatížitelnosti a spolehlivosti exis-

tujících stavebních konstrukcí. Přímá 

aplikace pravděpodobnostních metod 

může posloužit k získání podkladů pro 

rozhodování o způsobu údržby a opra-

vách, a tak může přispět k efektivnější-

mu nakládání s  finančními prostředky 

určenými na správu dopravní infrastruk-

tury. Představená komplexní metodika 

založená na  pokročilém software pro 

pravděpodobnostní a  nelineární analý-

zu má obecné použití.
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Článek II 

Time dependent probabilistic analysis of deterionrating reiforced concrete bridge 
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V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

Jiří Doležel, Martina Šomodíková, 

David Lehký, Drahomír Novák

Pokročilé metody spolehlivostní analýzy založe-

né na simulačních technikách typu Monte Carlo 

v  kombinaci s  nelineární analýzou a  metodou 

konečných prvků představují v  současné době 

jeden z nejefektivnějších nástrojů aplikovaný při 

hodnocení spolehlivosti stávajících mostních 

konstrukcí. Znalost stávající úrovně zatížitel-

nosti mostu a  její vývoj v  následujících letech 

při splnění požadované úrovně spolehlivosti 

může napomoci k  systematickému a  efektivní-

mu plánování údržby mostních objektů a/nebo 

může usnadnit rozhodování o  způsobu a  roz-

sahu jejich rekonstrukce. V  příspěvku je 

ve stručnosti představena metodika pravděpo-

dobnostní analýzy zatížitelnosti mostů respek-

tující vliv probíhajících degradačních procesů 

v  čase. Metodika je aplikována při odhadu 

aktuální úrovně zatížitelnosti železobetonového 

trámového mostu z  roku 1953 a  pro před-

pověď úrovně zatížitelnosti v  následujících 

letech až do  konce teoretické životnosti kon-

strukce. ❚ Advanced methods of reliability 

analysis based on simulation techniques of 

Monte Carlo type in combination with non-

linear finite element method analysis represent 

effective tools for reliability assessment of the 

existing bridges. Knowledge of current level 

of load bearing capacity of the bridge and its 

development in the coming years while meeting 

the required level of reliability may help to 

schedule the bridge maintenance systematically 

and efficiently and/or it can facilitate decision-

making on the manner and extent of its 

reconstruction. The paper briefly introduces 

methodology of probabilistic determination 

of the load bearing capacity of bridges with 

respect to the ongoing deterioration processes 

in time. The methodology is applied to determine 

the current level of load bearing capacity of 

a reinforced concrete beam bridge built in 1953 

and for its estimation in the coming years until 

the end of the theoretical service life of the 

structure.

Problematikou určení spolehlivosti, 

úrovně zatížitelnosti a  zbytkové život-

nosti mostů pozemních komunikací 

v  přímé vazbě na  jejich stavební stav 

se zabývají předpisy ČSN  ISO  13822 

Zásady navrhování konstrukcí – Hod-

nocení existujících konstrukcí  [1], 

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spoleh-

livosti konstrukcí [2], ČSN EN 1990 Zá-

sady navrhování konstrukcí  [3] a tech-

nické podmínky TP  224 Ověřování 

existujících betonových mostů pozem-

ních komunikací [4]. Ve zmíněném do-

kumentu TP  224 je nastíněn postup 

stanovení zbytkové životnosti mostních 

objektů s  použitím pravděpodobnost-

ních metod. Samotný výpočet se má 

provádět od  počátku uvedení mostu 

do provozu tpr. Pokud je známa časová 

závislost odolnosti mostní konstrukce 

R(t) a účinku zatížení E(t), je možné sta-

novit zbytkovou životnost konstrukce 

jako časový úsek tres, kdy pravděpo-

dobnost poruchy Pf(t) je nižší než směr-

ná hodnota pravděpodobnosti poruchy 

Pf,t, která odpovídá požadovanému in-

dexu spolehlivosti βt. Pravděpodob-

nost poruchy Pf(t) je tedy funkcí ros-

toucí v čase a pro odhad zbytkové do-

by životnosti tres ji lze zapsat následují-

cím vztahem:

Pf (tres)  = P {R (tres) – E (tres) ≤ 0 } =

= Pf,t (1)

Konec doby životnosti mostu, vy-

počtené dle vztahu (1), nemusí ov-

šem znamenat, že je mostní konstruk-

ce zcela nepoužitelná. Před uplynu-

tím konce doby životnosti se doporu-

čuje provést nové hodnocení mostu 

a s využitím aktuálních údajů o materi-

álových vlastnostech, vlivu skutečných 

zatížení a působení degradačních pro-

cesů provést aktualizaci odhadu zatíži-

telnosti mostu, a  tak aktualizovat teo-

retickou dobu životnosti mostu.

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ  ANALÝZA 

ZATÍŽ ITELNOSTI  MOSTU 

VE  VZTAHU KE  ZBYTKOVÉ 

Ž IVOTNOSTI 

Při stanovení zatížitelnosti mostu s vy-

užitím pravděpodobnostních metod 

v  kombinaci s  nelineární analýzou 

a  metodou konečných prvků (MKP) 

a  při zohlednění aktuálního stavební-

ho stavu konstrukce je vhodné postu-

povat v následujících krocích. Podrob-

něji byla metodika pravděpodobnost-

ní analýzy zatížitelnosti a  spolehlivosti 

mostních konstrukcí v  aktuálním čase 

představena autory v [5].

1.    krok – Statistická analýza na-

měřených dat spojená s  volbou prav-

děpodobnostních modelů náhodných 

veličin a  aktualizací modelů na  zákla-

dě výsledků diagnostického průzku-

mu s využitím bayesovských postupů.

2.    krok – Matematické modelování 

degradačních procesů betonu a beto-

nářské výztuže na  stochastické úrov-

ni, ověření karbonatační hloubky, úrov-

ně chloridové fronty a  po  ztrátě pasi-

vační schopnosti betonu stanovení mí-

ry oslabení betonářské výztuže koro-

zí. Ověření mezního stavu trvanlivosti 

(MST).

3.    krok – Deterministická analýza 

konstrukce pomocí MKP na  lokální 

a globální úrovni, stanovení úrovně za-

tížitelnosti při překročení mezního sta-

vu únosnosti (MSÚ) a  mezního stavu 

použitelnosti (MSP).

4.    krok – Spolehlivostní analýza, od-

had zatížitelnosti z  teoretických prav-

děpodobnostních modelů odolnos-

ti konstrukce při dosažení MST, MSP 

a  MSÚ ve  vazbě na  požadovanou 

směrnou úroveň spolehlivosti danou 

indexem spolehlivosti βt.

V  případě, kdy je stanovení zatížitel-

nosti mostu požadováno v  po  sobě 

následujících časových uzlech včet-

ně času teoretické životnosti mostu, je 

postupováno analogicky jako v přípa-

dě stanovení zatížitelnosti v aktuálním 

čase. Výpočet je proveden opakovaně 

ve  zvolených časových uzlech 1 až i 

s  vektorem náhodných veličin X1 až 

Xn generovaným v čase uvedení mos-

tu do provozu a/nebo v aktuálním ča-

se pro každou realizaci 1 až n. Pro-

vede se tedy n  ×  i  deterministických 

MKP výpočtů. Vliv degradačních pro-

cesů se do výpočtu následujícího ča-

sového uzlu zavádí v podobě oslabení 

betonářské výztuže vlivem koroze, pro-

bíhající od iniciačního času ti, pro kaž-

dou z  n realizací zvlášť. Spolehlivost-

ní analýza se provede v každém časo-

vém uzlu 1 až i v podobě statistického 

hodnocení získaného souboru odezev 

pro daný model pohyblivého zatížení 

odpovídající určovanému typu zatíži-

telnosti V. Odhad zatížitelnosti se pro-

vede z teoretické funkce odolnosti R(t), 
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která je představována zatížitelnos-

tí mostu V(t) pro požadovanou hodno-

tu indexu spolehlivosti odpovídající vy-

šetřovanému meznímu stavu (tab.  1). 

Sché ma postupu výpočtu je znázorně-

no na obr. 1, kde se předpokládá řeše-

ní konstrukce od času uvedení do pro-

vozu až do  konce teoretické doby ži-

votnosti mostu.

SPOLEHLIVOSTNÍ  ANALÝZA 

ŽELEZOBETONOVÉHO 

TRÁMOVÉHO MOSTU V   ČASE

Popis konstrukce

Pro stanovení zatížitelnosti v čase teo-

retické životnosti 100 let od  uvedení 

do  provozu byl vybrán železobetono-

vý most přes řeku Sázavu, nacháze-

jící se na silnici III.  třídy v kraji Vysoči-

na. Mostní objekt byl postaven v letech 

1953 až 1955 jako dvoupolový s  trá-

movou nosnou konstrukcí z monolitic-

kého železobetonu a s betonovou mo-

nolitickou spodní stavbou. Nosná kon-

strukce mostu o rozpětí 2 × 15,5 m je 

tvořena čtyřmi železobetonovými trámy 

výšky 0,87 m a šířky 0,37 m s osovou 

vzdáleností 1,57 m (obr. 2). Konstruk-

ce je v příčném směru vyztužena deseti 

žebry. Horní mostovková deska je me-

zi trámy opatřena náběhy. Nosná kon-

strukce je na krajních podpěrách ulože-

na na  nízkých železobetonových kyv-

ných stojkách, s  nimiž je spojena po-

mocí vrubových kloubů. Na  mezilehlé 

podpěře je pak uložena přímo, pravdě-

podobně vetknutě, a staticky tedy pů-

sobí jako spojitý nosník.

Zatížitelnost mostu k  roku 2012 by-

la dle informací z mostního listu stano-

vena pro normální zatížitelnost hodno-

tou Vn = 21 t, pro výhradní zatížitelnost 

hodnotou Vr = 50  t. Způsob stanove-

ní zatížitelnosti není znám. V červenci 

2012 byl na mostě proveden podrobný 

diagnostický průzkum nosné konstruk-

ce a spodní stavby [6]. Na základě to-

hoto průzkumu byla nosná konstruk-

ce klasifikována stavebním stavem 

VI – velmi špatný. Beton nosné kon-

strukce byl diagnostikován pro trám tří-

dou C16/20 (fc,mean = 25,95 MPa, hod-

nocen jako stejnorodý) a  pro mo-

stovkovou desku třídou C12/15 

(fc,mean  =  25,46  MPa, hodnocen jako 

nestejnorodý). Pro betonářskou výztuž 

byla použita ocel třídy 10 373 (fyk = 210 

až 230 MPa dle ČSN ISO 13822 [1]).

Statistické modely náhodných 

veličin

Pravděpodobnostní modely náhod-

ných veličin byly voleny v souladu s do-

poručeními dle JCSS  [7] a TP 224  [4] 

a byly aktualizovány na základě výsled-

ků provedeného diagnostického prů-

zkumu. Jako náhodné byly uvažová-

ny materiálové parametry betonu a be-

tonářské výztuže, vlastní tíha nosné 

konstrukce a ostatní stálé zatížení. Dá-

le byla znáhodněna velikost krycí vrst-

vy betonu a průměr výztužných vložek 

ve vazbě na modelování degradačních 

procesů betonu a oslabení výztuže ko-

rozí v čase.

V  rámci pravděpodobnostní analý-

zy degradace betonu a koroze výztu-

že v  čase byly voleny náhodné veliči-

ny na  základě použitých matematic-

kých modelů pro karbonataci betonu 

dle Boba a Afany [8], pro difuzi chlori-

dů dle Papadakise a kol. [9] a pro rov-

noměrnou korozi výztuže dle Andrade 

a kol.  [10]. Pravděpodobnostní mode-

ly náhodných veličin jsou převzaty dle 

doporučení [11]. Jednotlivé modely ná-

hodných veličin vstupujících do  prav-

děpodobnostní analýzy spolehlivos-

ti a zatížitelnosti mostu jsou souhrnně 

uvedeny v tab. 2 a 3, kde CoV zname-

ná variační koeficient.

Mezi jednotlivé parametry betonu 

nosné konstrukce a  betonářské vý-

ztuže byla, na  základě výsledků dří-

ve provedených testů a  doporučení 

Tab. 1 Směrné hodnoty indexu spolehlivosti 

a odpovídající pravděpodobnosti poruchy 

❚ Tab. 1 Target values of reliability index 

and corresponding failure probabilities

Mezní stav βt Pf,t

Použi-

telnosti

vratné jevy 0 0,5

nevratné jevy 1,3 – 2,3 9,7·10–2 – 1,1·10–2

Únos-

nosti

velmi malé 

následky 

poruchy

2,3 1,1·10–2

malé následky 

poruchy
3,1 9,7·10–4

střední 

následky 

poruchy

3,8 7,2·10–5

vysoké 

následky 

poruchy

4,3 8,5·10–6

Pozn.: Pro obvyklé typy mostů se doporučuje hodnota 

indexu spolehlivosti pro mezní stav únosnosti βt = 3,8.

Obr. 1 Postup stanovení zatížitelnosti 

pomocí pravděpodobnostního přístupu 

❚ Fig. 1 Procedure of probabilistic load 

bearing capacity assessment 

Obr. 2 Řešený most: a) boční pohled, 

b) příčný řez mostem ❚ Fig. 2 Analyzed 

bridge: a) side view, b) transversal section 

of the bridge

1

2a 2b
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JCSS  [7], zavedena statistická kore-

lace (tab.  4) s  využitím metody simu-

lovaného žíhání v  rámci tvorby ná-

hodných permutací simulační meto-

dy Latin Hypercube Sampling (LHS) 

[12].

Degradace betonu vlivem CO2, 

Cl– a koroze výztuže v čase

Samotná hlavní prohlídka mostu spo-

lečně se závěry provedeného diagnos-

tického průzkumu poukázaly na  mís-

ty inkrustované průsaky na mostovko-

vé desce, obnaženou a korodující be-

tonářskou výztuž a trhliny vyskytující se 

pod korodující výztuží na podhledu trá-

mu. Nejrozsáhlejší obnažení a  koroze 

výztuže je v oblasti podporových příč-

níků a ve vrubových kloubech ve spo-

jení trámů a  nízkých kyvných sto-

jek (obr. 3a). Hodnota ztráty pasivační 

vlastnosti betonu zjištěná chemickým 

rozborem (C-test) – poměr molárních 

koncentrací c(Cl–)/c(OH–) překračuje 

v betonu hodnotu 0,6 – odpovídá hod-

notám zjištěným fenolftaleinovým tes-

tem (F-test), kdy hloubka ztráty pasiva-

ce přesahuje hodnotu 30 mm. Je zřej-

mé, že při průměrné tloušťce krycí vrst-

vy 25  mm není již výztuž dostatečně 

chráněna a koroduje.

Pravděpodobnostní modelování 

ú rov ně chemického poškození beto-

Tab. 2 Definice vstupních náhodných veličin pravděpodobnostního 

modelu pro MKP nelineární analýzu ❚ Tab. 2 Definition of input 

random variables of probabilistic model for nonlinear FEM analysis

Veličina Symbol Jednotka Rozdělení
Střední 
hodnota

CoV

Beton nosníků

Modul pružnosti Ec [GPa]
Log-normální 

(2-par.)
28,54 0,2

Pevnost betonu v tahu ft [MPa]
Log-normální 

(2-par.)
2,106 0,25

Pevnost betonu v tlaku fc [MPa]
Log-normální 

(2-par.)
22,1 0,15

Specifická lomová energie Gf [N/m]
Log-normální 

(2-par.)
52,66 0,2

Specifická hmotnost ρ [MN/m3] Normální 2,3×10–2 0,06

Betonářská výztuž

Mez kluzu fy,s [MPa]
Log-normální 

(2-par.)
250 0,08

Mez pevnosti fu,s [MPa]
Log-normální 

(2-par.)
280 0,08

Zatížení

Ostatní stálé zatížení g1 [MN/m] Normální 1,3×10–2 0,06

Sestava pro normální 
zatížitelnost

Vn [t] Deterministické Vn -

Geometrie

Krycí vrstva betonu a [mm] Beta (4-par.) 25 0,2

Průměr výztužných vložek 
v čase

d(t) [mm] Normální dmean(t) Prom.

Modelové nejistoty

Modelové nejistoty odolnosti ψR [-]
Log-normální 

(3-par.)*
1 0,15

* třetí parametr rozdělení: bound = 0

Tab. 4 Korelační matice parametrů betonu a výztuže ❚ 
Tab. 4 Correlation matrix of parameters of concrete and reinforcement

  E ft fc Gf ρ fy,s fu,s

E 1 0 0,3 0 0 0 0

ft 0 1 0,4 0,8 0 0 0

fc 0,3 0,4 1 0 0 0 0

Gf 0 0,8 0 1 0 0 0

ρ 0 0 0 0 1 0 0

fy,s 0 0 0 0 0 1 1

fu,s 0 0 0 0 0 1 1

Tab. 3 Definice vstupních náhodných veličin pravdě podob nostního modelu 

pro časovou analýzu degradačních procesů ❚ Tab. 3 Definition 

of input random variables of probabilistic model for time-dependent analysis 

of deterioration processes

Veličina Symbol Jednotka Rozdělení
Střední 
hodnota

CoV

Karbonatace betonu

Koeficient typu cementu rc,6 [-] Deterministické 0,8 –

Relativní vlhkost f(RH) [-] Rovnoměrné 0,7 0,2

Pevnost betonu v tlaku fc [MPa]
Log-normální 

(2-par.)
22,1 0,15

Koeficient koncentrace CO2 rCO2 [-] Rovnoměrné 1,2 0,06

Modelové nejistoty ψ [-] Deterministické 1 –

Difuze chloridů

Koncentrace Cl– na povrchu CS,0 [mol/m3] Deterministické 154 –

Koncentrace Cl– v pevné fázi Csat [mol/m3] Deterministické 140 –

Kritická koncentrace Cl– Ccr [mol/m3] Beta 13,4 0,25

Difúzní koeficient DCl
–
,H2O [m2/s] Deterministické 1,6×10–9 –

Jednotkové množství vody w [kg/m3] Normální 183 0,03

Jednotkové množství 
cementu

c [kg/m3] Normální 443 0,03

Jednotkové množství 
agregátu 1

a1 [kg/m3] Normální 800 0,03

Jednotkové množství 
agregátu 2

a2 [kg/m3] Normální 364 0,03

Jednotkové množství 
agregátu 3

a3 [kg/m3] Normální 590 0,03

Specifická hmotnost cementu rc [kg/m3] Normální 3 100 0,02

Specifická hmotnost 
agregátu 1

ra1 [kg/m3] Normální 2 590 0,02

Specifická hmotnost 
agregátu 2

ra2 [kg/m3] Normální 2 540 0,02

Specifická hmotnost 
agregátu 3

ra3 [kg/m3] Normální 2 660 0,02

Modelové nejistoty ψ [-] Deterministické 1 –

Koroze výztuže

Proudová hustota icorr [mA/cm2] Rovnoměrné 1,8 0,25

Koeficient typu koroze Rcorr [-] Deterministické 2 –

Modelové nejistoty ψ [-] Deterministické 1 –

3a 3b 3c
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nu nosné konstrukce vlivem účin-

ku vzdušného CO2 a  vlivem difu-

ze chloridových iontů Cl– bylo prove-

deno v  programu FReET-D  [11], kte-

rý umožňuje s  využitím implemento-

vaných modelů stanovení teoretického 

iniciačního času ti, tj. času, kdy do-

jde ke ztrátě pasivační schopnosti be-

tonu a  výztuž může začít korodovat, 

čímž dochází k postupnému snižová-

ní únosnosti nosné konstrukce a  za-

tížitelnosti mostu jako celku. Výsled-

ky pravděpodobnostní analýzy průbě-

hu karbonatační hloubky xc a  chlori-

dové fronty xCl ve vztahu ke krycí vrst-

vě jsou ukázány na obr. 3b a souhrnně 

uvedeny v tab. 5. Dle výpočtu dosahu-

je k roku 2015 (t = 60 let) hloubka kar-

bonatační fronty v  průměru 36  mm, 

což je plně v  souladu s  diagnostiko-

vanou hodnotou (více než 30 mm) zís-

kanou na  základě F-testu a  C-testu. 

Oslabení výztuže rovnoměrnou koro-

zí po  ztrátě pasivační schopnosti be-

tonu je ukázáno na obr. 3c a výsled-

ky jsou souhrnně uvedeny v tab. 6 pro 

zkoumané časové uzly včetně  pro-

centuálního úbytku průměru betonář-

ské výztuže (LoRA). Průměrné osla-

bení hlavní výztuže trámu rovnoměr-

nou korozí k roku 2015, získané na zá-

kladě matematického modelování, je 

1,3  mm. Diagnostický průzkum pou-

kázal na  korozi hlavní betonářské vý-

ztuže trámu s  omezeně měřitelným 

oslabením.

MKP nelineární analýza

Pro potřeby deterministické analýzy 

konstrukce pomocí MKP byl vytvořen 

rovinný model v  programu ATENA 2D 

[13]. Betonové části nosné konstrukce 

byly modelovány pomocí materiálového 

modelu 3D NonLinear Cementitious 2, 

který velmi dobře vystihuje všechny dů-

ležité aspekty chování betonu jako kva-

zikřehkého materiálu při různých typech 

porušení, a tím umožňuje postihnout re-

álné chování konstrukce na  dané zatí-

žení. Podélná betonářská výztuž trámů 

byla modelována jako diskrétní a  smy-

ková výztuž jako rozptýlená. V obou pří-

padech byl materiál výztuže uvažován 

pomocí bilineárního pracovního diagra-

mu se zpevněním. Uložení na  krajních 

Obr. 3 a) Pokročilá koroze výztuže trámu 

v místě kyvné stojky, b) průběh karbonatační 

hloubky xc, chloridové fronty xCl a betonové 

krycí vrstvy a v čase t, c) průměr betonářské 

výztuže oslabené rovnoměrnou korozí 

vlivem karbonatace dc a průnikem chloridů 

dCl v čase t ❚ Fig. 3 a) Excessive 

reinforcement corrosion of the beam at the 

connection with swinging pillar, b) course of 

carbonation depth xc, chloride ingress xCl, 

and the depth of concrete cover a at time t, 

c) diameter of reinforcement weakened by 

uniform corrosion due to carbonation dc and 

chloride ingress dCl at time t

Obr. 4 a) Výpočtový model, b) průběh 

normálových napětí a teoretických trhlin 

w > 0,3 mm při dosažení MSP, c) průběh 

normálových napětí a teoretických trhlin 

w > 0,5 mm při dosažení MSÚ ❚ 

Fig. 4 a) Computational model, b) distribution 

of normal stress and crack width w > 0,3 mm 

for serviceability limit state, c) distribution of 

normal stress and crack width w > 0,5 mm for 

ultimate limit state

Tab. 5 Průběh karbonatační hloubky xc 

a chloridové fronty xCl v čase t ❚ 

Tab. 5 The course of carbonation depth xc, 

and chloride ingress xCl at time t 

Střední 

hodnota

[mm]

CoV

[-]

Pf

[%]

a 25 0,2 -

xc

[rok]

20 20,88 0,271 28,13

40 29,53 0,271 67,16

60 36,16 0,271 84,98

75 40,43 0,271 91,23

90 44,29 0,271 94,64

100 46,69 0,271 96,05

xCl

[rok]

20 27,12 0,167 61,35

40 38,35 0,167 95,34

60 46,97 0,167 99,26

75 52,51 0,167 99,75

90 57,53 0,167 99,9

100 60,64 0,167 99,94

Tab. 6 Průměr betonářské výztuže oslabené 

rovnoměrnou korozí vlivem karbonatace dc 

a prů nikem chloridů dCl v čase t ❚ 

Tab. 6 Diameter of reinforcement weakened 

by uniform corrosion due to carbonation dc and 

chloride ingress dCl at time t

Střední 

hodnota

[mm]

CoV

[-]

LoRA

[%]

di 32 - -

dc

[rok]

20 31,93 0,005 0,455

40 31,52 0,016 2,981

60 30,87 0,026 6,857

75 30,3 0,031 10,29

90 29,7 0,037 13,79

100 29,31 0,041 16

dCl

[rok]

20 31,88 0,006 0,741

40 31,24 0,014 4,7

60 30,45 0,022 9,436

75 29,83 0,027 13,05

90 29,2 0,031 16,64

100 28,79 0,035 18,99

σc,min = –30 MPa, σs,max = 261 MPa

σc,min = –8,5 MPa, σs,max = 200 MPa

4a

4b

4c
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opěrách bylo modelováno pomocí be-

tonových kyvných stojek a  v  případě 

mezilehlé podpěry se předpokládá pev-

né uložení. Pro MKP řešení byla gene-

rována síť tvořená čtyřuzlovými izopara-

metrickými konečnými prvky se čtyřmi 

integračními body.

Model konstrukce byl zatížen vlast-

ní tíhou a  ostatním stálým zatížením 

od vozovkového souvrství, mostní řím-

sy a  mostního zábradlí. Následně by-

la nosná konstrukce postupně přitě-

žována v přírůstcích jednotkového za-

tížení od vozidel dle normové sestavy 

zatížení pro zatížitelnost normální (dá-

le označena Vn), včetně zahrnutí dyna-

mických účinků. Zatěžovací sestava 

byla umístěna na  konstrukci tak, aby 

vyvodila nejnepříznivější ohybový úči-

nek (obr.  4a). Vlastní nelineární řeše-

ní bylo provedeno metodou Newton-

-Raphson. Zatěžováno bylo přírůst-

kem silového zatížení až do  dosažení 

sledovaného mezního stavu. Za  mez-

ní stav byla považována úroveň zatí-

žení při překročení omezujících hodnot 

tlakového namáhání v  betonu (σc,min) 

a/nebo tahového namáhaní ve  výztu-

ži (σs,max), obr.  4b pro MSP a obr.  4c 

pro MSÚ. Křivky zatížení Vn vs. průhyb 

nosné konstrukce uy jednotlivých rea-

lizací s vyznačením úrovně vyšetřova-

ných mezních stavů jsou vykresleny 

na obr. 5. Poznamenejme, že při kva-

zistálé kombinaci zatížení vyšly teoretic-

ké šířky trhlin menší než 0,01 mm a ne -

bylo tedy třeba se zabývat mezním sta-

vem šířky trhliny (w = 0,3 mm pro mos-

ty s  teoretickou zbytkovou životnos-

tí do 50 let).

Pravděpodobnostní analýza 

zatížitelnosti v časových uzlech

Odhad normální zatížitelnosti mos-

tu ve  vyšetřovaných časových uzlech 

60 let, 75 let, 90 let a 100 let byl pro-

veden na  globální úrovni konstruk-

ce. Hodnoty normální zatížitelnosti by-

ly stanoveny pro požadovanou úroveň 

spolehlivosti odpovídající meznímu sta-

vu únosnosti a použitelnosti, která byla 

dána směrnou hodnotou indexu spo-

lehlivosti βt. Pro řešený most byly uva-

žovány následující hodnoty indexu spo-

lehlivosti: βt = 3,8, resp. 3,1 pro mos-

ty na  komunikacích III.  třídy pro mez-

ní stav únosnosti a βt = 1,5, resp. 1,3 

pro mosty na komunikacích III. třídy pro 

mezní stavy použitelnosti pro nevratné 

jevy (tab. 1).

Nelineární pravděpodobnostní ana-

lýza zatížitelnosti mostu v  jednotlivých 

časových uzlech se zohledněním ko-

roze betonářské výztuže byla provede-

na za pomoci výpočtového programu 

ATENA [13] a spolehlivostního software 

FReET [14] s využitím simulační meto-

dy LHS za použití 32 náhodných reali-

zací odezvy. Na základě opakovaného 

deterministického MKP výpočtu poru-

šení konstrukce v programu ATENA byl 

získán soubor 32 hodnot úrovně nor-

mální zatížitelnosti pro mezní stavy po-

užitelnosti a  únosnosti. Soubor ode-

zev byl statisticky vyhodnocen v  pro-

gramu FReET.

Výsledné histogramy společně se 

zvolenými teoretickými modely rozdě-

lení pravděpodobnosti pro mezní stavy 

použitelnosti a únosnosti jsou pro jed-

notlivé časové uzly uvedeny na obr. 6. 

Číselné hodnoty normální zatížitelnos-

ti stanovené pravděpodobnostní ana-

lýzou (FP) v  jednotlivých časových uz-

lech jsou uvedeny v tab. 7 a jsou sta-

noveny za  předpokladu, že odezva 

konstrukce R(t) má log-normální rozdě-

lení. Pro srovnání jsou uvedeny i hod-

noty normální zatížitelnosti stanovené 

za  předpokladu normálního rozdělení 

odezvy (v tab. 7 uvedeny v závorce). Ze 

srovnání je patrné, že nevhodná volba 

pravděpodobnostního modelu odol-

nosti může při odhadech velmi nízkých 

pravděpodobností, což je případ ze-

jména mezního stavu únosnosti, vý-

t = 60 let (2015)

t = 90 let (2045)

t = 75 let (2030)

t = 100 let (2055)

5

6a 6b

6c 6d

7
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razně ovlivnit výsledné hodnoty zatí-

žitelnosti.

Vedle pravděpodobnostního přístu-

pu byla normální zatížitelnost mostu 

stanovena podrobným statickým vý-

počtem v souladu s ČSN 73 6222 [15] 

a  pomocí odhadových tabulek ob-

sažených v  již neplatné normě 

ČSN  73  6220  [16]. V  tab.  7 je prove-

deno srovnání výsledků výše zmíně-

ných metod společně s hodnotou zatí-

žitelnosti uvedené v mostním listu z ro-

ku 2012. Výsledky spolehlivostní analý-

zy a MKP nelineárního výpočtu nosné 

konstrukce mostu poukazují na  to, že 

rozhodujícím mezním stavem pro sta-

novení zatížitelnosti je mezní stav pou-

žitelnosti. Srovnání s deterministickým 

výpočtem dle [15] a [16] dále poukazu-

je na  to, že použití pravděpodobnost-

ního výpočtu v kombinaci s MKP neli-

neární globální analýzou může zatížitel-

nost zvýšit ve vazbě na požadovanou 

úroveň spolehlivosti.

ZÁVĚR

Aplikace pravděpodobnostních metod 

při odhadech zatížitelnosti stávajících 

betonových mostů v  aktuálním čase 

s  následnou   předpovědí zatížitelnosti 

mostu v čase teoretické životnosti mos-

tu umožňuje uživateli a  správci mostu 

získat realističtější představu o postup-

ném snižování úrovně zatížitelnosti v ča-

se při zohlednění zhoršujícího se sta-

vebního stavu konstrukce vlivem postu-

pujících degradačních procesů betonu 

a betonářské výztuže. V případě řešené-

ho mostu je trend klesající zatížitelnosti 

v čase patrný z obr. 7, kde jsou vykresle-

ny pravděpodobnostní modely zatížitel-

nosti v jednotlivých časových uzlech pro 

mezní stav použitelnosti a pro mezní stav 

únosnosti.

Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení 

projektu č. LO1408 „AdMaS UP – Pokročilé 

stavební materiály, konstrukce a technologie“ 

podporovaného Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu 

„Národní program udržitelnosti I“.
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Tab. 7 Srovnání normální zatížitelnosti odpovídající analyzovaným 

mezním stavům stanovené na základě spolehlivostní analýzy v daných 

časových uzlech ❚ Tab. 7 Comparison of the normal load bearing 

capacity corresponding to the analysed limit states determined based 

on reliability analysis at selected time nodes

Mezní stav 
(Index spolehlivosti)

Normální zatížitelnost Vn [t] v čase t

60 let 75 let 90 let 100 let

FP – MSÚ (β = 3,8) 71 (42) 75 (47) 72 (45) 59 (40)

FP – MSÚ (β = 3,1) 79 (60) 82 (63) 80 (61) 70 (57)

FP – MSP (β = 1,5) 59 (56) 58 (55) 54 (52) 49 (47)

FP – MSP (β = 1,3) 62 (60) 60 (59) 57 (56) 52 (51)

ČSN 73 6222  (MSÚ) 50

ČSN 73 6220* 34

Mostní list (2012) 21

*Již neplatná

Obr. 5 Křivky zatížení–průhyb jednotlivých realizací MKP výpočtu 

v čase 60 let ❚ Fig. 5 Load–deflection diagrams of all FEM 

realizations at the age of 60 years

Obr. 6 Výsledné histogramy normální zatížitelnosti spolu 

s vybranými modely rozdělení pravděpodobnosti pro mezní stavy 

únosnosti a použitelnosti ve vyšetřovaných časových uzlech ❚ 

Fig. 6 Resulting histograms of normal load bearing capacity 

along with selected models of probability distributions 

for the ultimate limit state and serviceability limit state obtained 

at selected time nodes

Obr. 7 Časový průběh normální zatížitelnosti pro mezní stavy 

únosnosti a použitelnosti ❚ Fig. 7 Time course of the normal 

load bearing capacity for the serviceability and ultimate limit states
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