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Anotace: Zavedením normy ČSN ISO 13822 do soustavy našich předpisů se umožňuje hodnotit existující konstrukce jak metodou dílčích součinitelů, tak také
pravděpodobnostními postupy. Zpracované národní přílohy vysvětlují
vybraná ustanovení ISO 13822 a uvádějí doplňující informace o existujících
konstrukcích a materiálech, které se v ČR v minulosti uplatňovaly při
výstavbě. Očekává se, že norma ČSN ISO 13822 usnadní ověřování existujících konstrukcí a navrhování jejich obnov.
Abstract: Implementation of ČSN ISO 13822 into the system of Czech standards
enables assessment of existing structures using partial factor methods as
well as advanced probabilistic methods. Developed National annexes
explain selected provisions of ISO 13822 including information concerning
existing structures and building materials used in the past in the Czech
Republic. It is expected that the standard ČSN ISO 13822 will facilitate
assessment and effective redesign of existing structures.
1. ÚVOD
V současné době se do soustavy našich norem zavádějí evropské normy EN Eurokódy, které se zanedlouho budou uplatňovat při navrhování staveb souběžně s ČSN.
Po období společné platnosti obou soustav předpisů by se měla většina ČSN pro
navrhování konstrukcí zrušit nebo revidovat a na našem území se budou používat především Eurokódy nebo mezinárodní normy ISO.
EN Eurokódy jsou však především určeny pro navrhování nových konstrukcí a neuvádějí pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí, pro navrhování jejich oprav nebo
modernizací. Do soustavy norem ČSN se proto zavedla v polovině roku 2005 norma
ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí [1], která je založena na stejných zásadách jako Eurokódy, avšak zahrnuje také doplňující národní pokyny vycházející z českých stavebních tradic. ČSN 73 0038 [2] se zrušila a její obsah zapracoval do národních příloh normy [1].
Původní anglicky psaný dokument ISO 13822 poskytuje obecné požadavky
a postupy pro hodnocení existujících konstrukcí (budov, mostů, průmyslových staveb,
atd.), které vycházejí ze zásad teorie spolehlivosti konstrukcí a přihlíží ke specifickým
problémům existujících konstrukcí. ISO 13822 je materiálově nezávislý předpis, který
lze použít pro hodnocení libovolného typu existující konstrukce navržené a provede-
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né podle teoretických zásad a předchozích návrhových pravidel nebo na základě
dlouhodobých zkušeností a profesionálních postupů.
Překlad normy ISO 13822 do češtiny a koordinaci tvorby šesti národních příloh zajistil Kloknerův ústav ČVUT ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a TAZÚS Praha.
Národní přílohy zahrnují tato témata:
• Příloha NA doplňuje vybrané pokyny ISO 13822 pro zásady hodnocení konstrukcí, zabývá se obecnými, materiálově nezávislými otázkami hodnocení existujících
konstrukcí. Jsou zde vysvětleny některé termíny, které dosud nejsou v našich normách běžné (např. hodnocení, obnova, plán bezpečnostních opatření), naopak
některé naše termíny se v normě ISO 13822 nepoužívají (např. přestavba, rekonstrukce, vada). Jsou zde uvedeny postupy, jak určit zatížení působící na konstrukci i její skutečné materiálové vlastnosti.
• Příloha NB se zabývá zkouškami existujících konstrukcí a materiálů. Tato příloha
poskytuje obecné zásady experimentálního ověřování a odkazuje se na normativní předpisy pro zkoušení materiálů a konstrukcí.
• Příloha NC poskytuje pokyny pro určení vlastností betonu, betonářské a přepínací výztuže existujících konstrukcí.
• Příloha ND uvádí pokyny pro ocelové, litinové a spřažené ocelobetonové konstrukce.
• Příloha NE poskytuje pokyny pro určení vlastností dřevěných a spřažených dřevobetonových konstrukcí.
• Příloha NF obsahuje základní pokyny pro hodnocení vlastností existujících zdicích
prvků a malt včetně postupu pro určení pevnosti zdiva.
Při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí lze podle ČSN ISO 13822 [1] použít metodu dílčích součinitelů, alternativně také pravděpodobnostní přístup. Jsou zde
doporučeny obecné postupy, jak stanovit zatížení a materiálové vlastnosti. ČSN ISO
13822 [1] vysvětluje, proč současné normy pro navrhování nelze přímo používat pro
hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí, pro navrhování jejich oprav nebo
modernizací. Normy pro navrhování nových konstrukcí neuvádějí totiž postupy pro
hodnocení současného stavu existujících konstrukcí a odolností materiálů, nezabývají se nejistotami, které například plynou z reálného způsobu používání stavby a z historie působících zatížení. Některé existující konstrukce mohou být dostatečně spolehlivé, i když nemusí vyhovovat současným, často zpřísněným požadavkům právě platných norem pro navrhování. V úvahu je také třeba brát zbytkovou životnost konstrukce a účel použití. Otázkou je, zda ukazatele spolehlivosti existujících konstrukcí mají
mít stejné hodnoty, které jsou doporučené v mezinárodních předpisech pro navrhování nových konstrukcí.
Příkladem jsou náročnější požadavky Eurokódů z hlediska zatížení. V porovnání
s ČSN se v Eurokódech doporučují vyšší hodnoty dílčích součinitelů stálých i proměnných zatížení a také charakteristické hodnoty některých druhů proměnných
zatížení (např. některé typy užitných zatížení, klimatická zatížení). Některé z existujících konstrukcí jsou však bez nutnosti větší opravy provozuschopné po řadu desetiletí, i když byly původně navrženy na nižší návrhové hodnoty zatížení nebo kratší
návrhovou životnost. Pokud by se provedla pravděpodobnostní analýza jejich spolehlivosti a vypočítaly ukazatele spolehlivosti (pravděpodobnost poruchy pf, index
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spolehlivosti β), zřejmě by tyto konstrukce nesplňovaly kritéria spolehlivosti podle
doporučení Eurokódů nebo ISO norem.
Při hodnocení existujících konstrukcí a navrhování konstrukčních opatření jsou
podle dokumentu ČSN ISO 13822 [1] funkční požadavky na bezpečnost a použitelnost v zásadě shodné jako při navrhování nových konstrukcí. Přesto jsou mezi nimi
některé zásadní rozdíly, které ovlivňují diferenciaci spolehlivosti těchto konstrukcí, jak
naznačuje tabulka 1. V důsledku toho se uplatňuje u většiny existujících konstrukcí
určených pro běžné účely princip „minimálních stavebních zásahů“, podle kterého se
při návrhu konstrukčních opatření používají původní materiály. Musí se samozřejmě
posoudit jejich současné vlastnosti.
Tab. 1: Rozdílná hlediska při posuzování funkčních požadavků na spolehlivost konstrukcí
Hledisko
Ekonomické
Sociální

Udržitelnosti

Existující konstrukce
přírůstek nákladů na zvýšení
spolehlivosti je zpravidla vysoký
může být významné z důvodu
omezení nebo vyloučení provozu
a z hlediska zachování kulturního dědictví
do značné míry se využijí existující
stavební materiály, sníží se stavební odpad

Nové konstrukce
přírůstek nákladů vedoucí ke zvýšení
spolehlivosti je zpravidla menší
zpravidla méně významné
než u existujících konstrukcí
zpravidla se použijí nové materiály

2. HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
Existující konstrukce byly často navrženy metodou dovolených namáhání nebo
stupně bezpečnosti. Pokud se navrhly metodou dílčích součinitelů, pak se postupy
pro stanovení charakteristických a návrhových hodnot materiálových vlastností a zatížení, kombinace zatížení i použité výpočetní modely často liší od nových evropských
a mezinárodních norem.
V běžných případech ověřování spolehlivosti existující konstrukce nebo navrhování
její přestavby se dnes aplikuje metoda dílčích součinitelů, kdy se používají obvyklé
postupy pro navrhování nových konstrukcí.
Pravděpodobnostní přístup je vhodný použít pro ověřování konstrukcí, jestliže jsou
materiálové vlastnosti nebo zatížení silně časově závislé. Základní veličiny je možné
lépe charakterizovat na základě teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
K dispozici je však třeba mít dostatek informací o stavu existující konstrukce, které je
možné v případě potřeby dále zpřesňovat. ČSN ISO 13822 [1] uvádí postupy aktualizace modelů základních veličin, které jsou v příloze NA vysvětleny na konkrétním příkladu.
2.1 Metoda dílčích součinitelů
Základní metodou pro ověřování spolehlivosti konstrukcí je metoda dílčích součinitelů, která se uvádí v normách ČSN EN 1990 [3] a ČSN ISO 2394 [4]. Tyto normy
poskytují pokyny, jak stanovit účinky zatížení a odolnost konstrukce. Doporučené
hodnoty dílčích součinitelů zatížení a materiálových vlastností jsou stanoveny na
základě kalibrací, porovnáním s původními normami, v některých případech se používají pravděpodobnostní postupy.
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Při stanovení hodnot dílčích součinitelů je možné vycházet z požadavku na určitou
úroveň spolehlivosti konstrukcí. V obvyklých případech se pro běžnou životnost konstrukce 50 let a mezní stav únosnosti doporučuje směrná hodnota indexu spolehlivosti βt = 3,8. Tato hodnota se uvádí pro konstrukce zařazené do třídy následků CC2
podle přílohy B z ČSN EN 1990 [3] (tj. střední následky s ohledem na ztráty lidských
životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí). Pokud by to
bylo odůvodnitelné, v některých případech by bylo možné při ověřování existujících
konstrukcí uvažovat jiný požadavek na směrnou hodnotou indexu spolehlivosti než
pro nové konstrukce. Dílčí součinitele pro existující konstrukce by tedy bylo možné
upravit tak, aby tuto skutečnost zohledňovaly.
ČSN ISO 13822 [1] doporučuje, aby se v běžných případech pro ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí aplikovaly hodnoty dílčích součinitelů podle současných
norem a charakteristické hodnoty materiálových a geometrických vlastností určily
podle reálného stavu existující konstrukce.
2.2 Pravděpodobnostní metody
V některých případech je výhodné ověřovat existující konstrukce nebo navrhovat
jejich obnovu na základě pravděpodobnostních metod, zejména při působení časově
proměnných vlastností základních veličin. Aplikace alternativních postupů pravděpodobnostního navrhování obnovy nesmí však vést ke snížení spolehlivosti existující
konstrukce v porovnání se zásadami a aplikačními pravidly uvedenými v současných
evropských a mezinárodních normách (ČSN ISO 13822, ČSN EN 1990 a ISO 2394
[1, 3, 4]).
Postupy pravděpodobnostního ověřování konstrukcí nejsou dosud v platných normách rozpracovány do plně operativních postupů. Chybí zde totiž doporučené modely základních veličin. Podrobnější návody se uvádí například v Probabilistic Model
Code JCSS [5], jehož zpracování se účastní řada mezinárodních odborníků.
Při pravděpodobnostním rozboru spolehlivosti konstrukce se sestavuje funkce
mezního stavu Z (X) pro vektor X základních veličin. Veličiny, které vstupují do funkce
mezního stavu, jsou náhodné veličiny nebo náhodná pole, jejichž charakteristiky lze
popsat pomocí teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Předpokládá se, že
konstrukce je spolehlivá, pokud platí nerovnost Z (X) 0. Ukazatel spolehlivosti, pravděpodobnost poruchy Pf je pak dána vztahem
(1)
kde ϕX(x) je sdružená hustota pravděpodobnosti pro realizaci vektoru x. Dalším ukazatelem spolehlivosti konstrukce je zobecněný index spolehlivosti , který se definuje
na základě pravděpodobnosti poruchy Pf vztahem
(2)
kde označuje distribuční funkci normovaného normálního rozdělení. Pravděpodobnost poruchy Pf a index spolehlivosti jsou tedy zcela ekvivalentní ukazatele. Vztah
mezi těmito ukazateli spolehlivosti je patrný z tabulky 2.
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Tab. 2: Vztah mezi indexem spolehlivosti a pravděpodobností poruchy Pf
Pf
β

10-1
1,3

10-2
2,3

10-3
3,1

10-4
3,7

10-5
4,2

10-6
4,7

10-7
5,2

Poznamenáme, že pro mezní stav únosnosti a padesátiletou dobu životnosti je
základní doporučená hodnota indexu spolehlivosti βt = 3,8 [3], která odpovídá pravděpodobnosti poruchy Pt = 7,210-5. S ohledem na jednoduchost praktického použití
se v mezinárodních dokumentech dává přednost indexu spolehlivosti β před pravděpodobností poruchy Pf.
Vypočtená pravděpodobnost poruchy Pf nebo index spolehlivosti β nosného prvku
se porovnává s doporučenou hodnotou pravděpodobnosti Pt, popř. βt [3]. Při návrhu
se prokazuje, že nosná konstrukce splňuje nerovnost
(3)
Při stanovení pravděpodobnosti poruchy lze postupovat různými způsoby (např. přímou integrací, analytickými nebo simulačními metodami, popř. jejich kombinacemi).
Pro uživatele jsou již nyní k dispozici některé softwarové produkty, např. Comrel [6].
3. SMĚRNÁ ÚROVEŇ SPOLEHLIVOSTI
Směrnou úroveň spolehlivosti βt, kterou je možné použít při ověřování existujících
konstrukcí, lze stanovit na základě kalibrací vzhledem k současně platným normám
pro navrhování, např. s uvážením koncepce minima celkových očekávaných nákladů
nebo porovnáním se sociálními riziky. V tabulce 3 jsou uvedeny doporučené hodnoty
indexu spolehlivosti βt pro posuzování mezních stavů únosnosti, referenční doba Ls
zde představuje minimální běžnou dobu z hlediska bezpečnosti (např. 50 let).
Tab. 3: Doporučené hodnoty indexu spolehlivosti βt podle ČSN ISO 13822 [1]
Následky poruchy
Velmi malé
Malé
Střední
Vysoké

Směrný index spolehlivosti βt
2,3
3,1
3,8
4,3

Referenční doba
Ls
Ls
Ls
Ls

Poznamenáme, že v ČSN ISO 13822 [1] se také pro mezní stav použitelnosti uvádějí doporučené hodnoty indexů spolehlivosti βt.
4. DÍLČÍ SOUČINITELE PRO POŽADOVANOU ÚROVEŇ SPOLEHLIVOSTI
Dílčí součinitele spolehlivosti γi se u základních veličin Xi, které mají nepříznivý vliv
na spolehlivost konstrukce (nepříznivé účinky zatížení) stanoví ze vztahu:
(4)
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a u veličin s příznivým vlivem na spolehlivost konstrukce (veličiny odolnosti) ze vztahu:
(5)
Takto definované dílčí součinitele spolehlivosti γi jsou zpravidla větší než 1. Uplatnění dílčích součinitelů stanovených na základě vztahů (4) a (5) při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí ukazuje jednoduchý příklad.
Odolnost R (pevnost, mez kluzu) se obvykle popisuje dvouparametrickým lognormálním rozdělením s počátkem v nule. Charakteristická hodnota odolnosti se
v ČSN EN 1990 [3] definuje jako dolní kvantil odpovídající pravděpodobnosti 5 %. Pro
dílčí součinitel γR pak ze vztahu (5) plyne
(6)
kde VR je variační koeficient odolnosti R a β požadovaný index spolehlivosti, součinitel 1,645 je hodnota kvantilu normované náhodné veličiny s normálním rozdělením
a s pravděpodobností 5 %, se součinitelem citlivosti αR = 0,8 podle [1]. Obrázek 1
ukazuje závislost hodnoty součinitele γR na variačním koeficientu VR pro vybrané hodnoty indexu spolehlivosti β = 3,3; 3,8 a 4,3 (doporučené v ČSN EN 1990, příloha B [3]
pro mezní stav únosnosti).
Při hodnocení spolehlivosti existujících
konstrukcí se uvedený postup může
významně uplatnit, neboť je možno vycházet z výsledků zkoušek konkrétního konstrukčního materiálu a dílčí součinitele
odvodit pro skutečné podmínky. Zde se
však doporučuje se spolupráce s odborným pracovištěm, které má zkušenosti
s aplikacemi teorie spolehlivosti.
Z obrázku 1 je patrné, že pro variační
koeficient 0,10 by dílčí součinitel odolnosti
měl být asi γR = 1,15. Přímé použití výsledků
uvedených na obrázku 1 znesnadňuje skutečnost, že charakteristická hodnota pevnosti (meze kluzu) konstrukčních materiálů, Obr. 1: Dílčí součinitel odolnosti γ v závislosR
jako je beton nebo ocel, ale i jiných materiá- ti na variačním koeficientu VR pro vybrané β
lů, ve skutečnosti odpovídá pravděpodobnosti nižší než 5 %, která se uvádí v ČSN EN 1990 [3]. Tato skutečnost vzniká snahou
o zvýšení jakosti výroby materiálů, která vede zejména ke zvýšení průměru pevnosti
skutečné produkce.
5. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Mezinárodní norma ČSN ISO 13822 poskytuje návody pro hodnocení spolehlivosti
existujících konstrukcí včetně možnosti použít pravděpodobnostní postupy. Uvádí
pokyny pro aktualizaci pravděpodobnostních modelů základních veličin a zpřesňování spolehlivosti existujících konstrukcí na základě nových informací. Pravděpodob-
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nostní přístupy podle ISO 13822 poskytují nové možnosti, jak rozhodnout o dalším
používání existujících konstrukcí.
Zavedení normy ISO 13822 do systému českých norem umožňuje posuzovat existující konstrukce v ČR nejenom podle tradičních postupů, ale také podle zásad teorie
pravděpodobnosti a spolehlivosti. V národních přílohách se uvádějí důležité informace z normy ČSN 73 0038, které jsou dále rozšířeny. Očekává se, že se nová norma
ČSN ISO 13822 začlení do současně zaváděného systému evropských a mezinárodních norem pro navrhování v ČR a usnadní se tím hodnocení existujících konstrukcí,
navrhování jejich oprav nebo modernizací.
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