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PŘEDMLUVA
Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních
konstrukcí (1.1.2006 – 31.12.2007) podporovaný Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR se opírá o spolupráci vědeckého pracoviště Kloknerova ústavu ČVUT a firem
působících ve stavebnictví – Satry, s.r.o. a Diagnostiky staveb Dostál a Potužák s.r.o. Mezi
hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří zpracování, zavádění a zpřístupnění
metodických zásad hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí.
V rámci projektu se rozvíjí metodika, která není pokryta v zaváděných EN
Eurokódech. S cílem optimalizovat návrh obnov existujících konstrukcí se především
uplatňují pravděpodobnostní metody, které umožňují přihlédnout k nejistotám materiálových
vlastností, geometrických veličin a zatížení. Analyzují se obecné zásady uvedené v novém
dokumentu ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících
konstrukcí, v EN Eurokódech a v dosud používaných národních předpisech ČSN.
Projekt se v rámci celoživotního vzdělávání zaměřuje na zvyšování kvalifikace
zaměstnanců a řídících pracovníků především malých a středních podniků (projekčních a
konzultačních kanceláří a realizačních stavebních firem) a studentů ČVUT. Mezi klíčové
aktivity patří:
- pořádání seminářů a vydávání sborníků pro širokou odbornou veřejnost, především
pro odborníky v oborech pozemní stavby, statika staveb, zkoušení a diagnostika
staveb
- seminář Současné problémy hodnocení existujících konstrukcí (15. listopadu
2007) je v pořadí čtvrtým a posledním, navazuje na předchozí semináře:
- 12. dubna 2006 – Zásady hodnocení existujících konstrukcí,
- 23. října 2006 – Specifikace zatížení při hodnocení existujících konstrukcí,
- 3. dubna 2007 – Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících
konstrukcí,
- shrnutí výsledků v příručce pro hodnocení existujících konstrukcí, která byla uznána
jako publikace České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě
ČKAIT, příručka je poskytována účastníkům semináře Současné problémy
hodnocení existujících konstrukcí,
- pořádání přednášek pro širokou veřejnost za účelem zvýšit zájem o existující stavby,
jejich údržbu a optimalizaci využití
- 23. března 2006 – Hodnocení existujících konstrukcí z hlediska nosné
způsobilosti,
- 4. října 2007 – Oprava a modernizace Královské dvorany (Šlechtovy restaurace),
- vzdělávání studentů ČVUT a podpora stáží.
Všechny výstupy projektu jsou dostupné na www.konstrukce.cvut.cz. Výstupy jsou
poskytovány bezplatně studentům, zaměstnancům středních a vysokých škol a dalších
nekomerčních subjektů a zaměstnancům podnikatelských subjektů, které mají sídlo nebo
pobočku v hl.m. Praha a nevyčerpaly limit na podporu de minimis.

Sborník obsahuje příspěvky členů řešitelského týmu projektu a hostů pozvaných na
seminář. V jednotlivých kapitolách se diskutuje aktuální problematika hodnocení existujících
konstrukcí.
I Předpisy pro hodnocení existujících konstrukcí a perspektivy jejich dalšího vývoje
Pro hodnocení existujících konstrukcí chybí jednotná evropská pravidla. Podle technické komise
CEN/TC 250 je příprava nového Eurokódu pro hodnocení existujících konstrukcí nezbytná.
Zavedení ISO 13822 v ČR umožňuje uplatňovat stejné zásady, jako jsou v Eurokódech.

II Uplatňování českých technických norem a přechodná období
Od vstupu české normalizace do evropského procesu tvorby norem se připravují předpisy, které
platí a nebo budou platit v ČR, na evropské, popř. mezinárodní úrovni. Tento proces navazuje na
evropský legislativní rámec, který ČR převzala do své právní soustavy. Tím i normy, ačkoliv jsou
dobrovolné, se v oblasti stavebnictví většinou stávají de facto povinnými. Pro zavádění
evropských norem a jejich použití v praxi jsou velmi důležitá data zrušení těch národních norem,
které jsou v rozporu s evropskými. V soustavě ČSN po určité přechodné období platí jak původní
ČSN, tak i nově zavedené ČSN EN.

III Hodnocení zděných a panelových budov
Mechanické stavy napjatosti a deformace způsobené silovými i nesilovými účinky mohou způsobit
mechanické narušování konstrukcí a materiálů a vznik poruch, na kterých se mohou podílet i vady
stavby. V kapitole se popisují typické poruchy a vady zděných a panelových konstrukcí.

IV Mezní stavy použitelnosti a funkční způsobilost konstrukcí
V Eurokódech jsou kvantitativní požadavky na funkčnost a způsobilost konstrukcí uváděny velmi
omezeně a jejich upřesnění se ponechává na investorovi, který je často nedovede kvantifikovat.
Poškození, která následně vznikají nesprávným oceněním těchto požadavků, mohou být závažná.

V Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích – rozdílné postupy podle ČSN EN 1990 a
EN 13971
Statistické metody hodnocení materiálových zkoušek se často uplatňují při odhadu
charakteristické hodnoty pevnosti betonu. Evropské předpisy EN 1990 a EN 13791 však uvádějí
odlišné postupy pro stanovení charakteristické hodnoty.

VI Návrh obnovy z hlediska zbytkové životnosti
Praktické uplatnění pravděpodobnosti poruchy při hodnocení existujících konstrukcí se střetává s
otázkou stanovení návrhové (požadované) pravděpodobnosti poruchy a zbytkové životnosti. V
kapitole jsou objasněny některé souvislosti uvedených veličin.

VII Zatížení existujících konstrukcí při požáru
Při stanovení zatížení existujících konstrukcí při požáru se uplatňují podobné zásady jako při
navrhování konstrukcí. Zásady ověřování konstrukcí na účinky požáru poskytuje norma
ČSN EN 1991-1-2.

VIII Statistické hodnocení ročních maxim zatížení sněhem na zemi
S využitím statistických postupů jsou vyhodnoceny dostupné údaje o ročních maximech zatížení
sněhem. Charakteristické hodnoty stanovené z teoretických modelů dobře odpovídají hodnotám
zavedeným v nové sněhové mapě v ČSN EN 1991-1-3.

IX Spolehlivost existujících konstrukcí zatížených sněhem
Havárie stavebních konstrukcí v zimním období 2005/2006 vyvolaly revizi normativních
dokumentů pro zatížení sněhem. Předložený rozbor se zabývá spolehlivostí existujících konstrukcí
zatížených vlastní tíhou a sněhem. Ukazuje se, že provedené změny platných předpisů pro zatížení
sněhem jsou oprávněné a potřebné. V příloze jsou naznačeny změny zatížení sněhem po zavedení
nové sněhové mapy.

X Reliability Assessment of Existing Structures – Some Practical Aspects (Hodnocení
spolehlivosti existujících konstrukcí - vybraná praktická hlediska)
Hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí je důležitou problematikou každodenní inženýrské
praxe. Kapitola se snaží zodpovědět zásadní otázky: jaká data jsou pro hodnocení nezbytná,
jakými způsoby je lze vyhodnotit a jaká jsou kritéria přijatelnosti pro existující konstrukce?

XI Průzkumy konstrukcí, sledování poruch
Při rekonstrukcích, nástavbách nebo přístavbách existujících konstrukcí je často potřebné získat
spolehlivé informace o technickém stavu, provedení a vlastnostech objektu. Chybějící informace
lze získat stavebně-technickým průzkumem, který by měl vycházet ze stavu a stáří objektu,
z dostupných informací a z náročnosti uvažovaných stavebních zásahů.

XII Hodnocení zděné budovy z počátku 20. století
V rámci výstavby tunelů městského okruhu je nutné hodnotit spolehlivost konstrukcí velkého
množství budov ovlivněných ražbou. Spolehlivost konstrukcí během ražby lze zajistit kombinací
opatření, které jsou popsány v této kapitole.

XIII Hodnocení železobetonové konstrukce obchodního domu
Po několika letech provozu obchodního domu se objevily vážné poruchy na nenosných součástech
konstrukce. Pod tlakem veřejnosti byla budova opravena. Podrobný rozbor ukázal, že k porušení
došlo především proto, že při návrhu se podcenil průhyby od stálého zatížení a smršťování.

Praha, 15. října 2007

Za kolektiv autorů Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Předpisy pro hodnocení existujících konstrukcí a perspektivy jejich dalšího vývoje

PŘEDPISY PRO HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
A PERSPEKTIVY JEJICH DALŠÍHO VÝVOJE

1

Milan Holický a Jana Marková1
Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze

Souhrn
Pro hodnocení existujících konstrukcí dosud chybí jednotná evropská pravidla. Z hodnocení technické komise CEN/TC 250 vyplývá, že příprava nového Eurokódu pro hodnocení
existujících konstrukcí je nezbytná. Zavedení ISO 13822 do soustav českých norem v ČR
umožňuje vycházet při hodnocení existujících konstrukcí ze stejných zásad, na kterých jsou
založeny Eurokódy.
1

SOUČASNÝ STAV

V současnosti se do soustavy našich norem zavádějí evropské normy Eurokódy, které
se mohou uplatňovat při navrhování staveb souběžně s původními ČSN. Po období společné
platnosti obou soustav předpisů se většina ČSN pro navrhování konstrukcí zruší nebo zreviduje a na našem území se budou používat především Eurokódy nebo také mezinárodní normy
ISO.
Eurokódy jsou však určeny především pro navrhování nových konstrukcí a neuvádějí
pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí a navrhování jejich oprav nebo modernizací.
Do soustavy norem ČSN se proto zavedla v roce 2005 norma ISO 13822 pro hodnocení existujících konstrukcí [1], která je založena na stejných zásadách jako Eurokódy a je navíc doplněna národními pokyny vycházejícími z tradic českého stavebnictví. Původní česká norma
ČSN 73 0038 [2] byla zrušena a její obsah byl zapracován do národních příloh normy [1].
2

ČSN ISO 13822

ČSN ISO 13822 [1] poskytuje obecné požadavky a postupy pro hodnocení existujících
konstrukcí (budov, mostů, průmyslových staveb atd.), které vycházejí ze zásad teorie spolehlivosti a přihlížejí ke specifickým problémům existujících konstrukcí. Jedná se o materiálově
nezávislý předpis, který lze použít pro hodnocení libovolného typu existující konstrukce navržené a provedené podle teoretických zásad a předchozích návrhových pravidel nebo na základě dlouhodobých zkušeností a profesionálních postupů.
Překlad ISO 13822 [1] do češtiny a koordinaci tvorby šesti národních příloh zajistil
Kloknerův ústav ČVUT ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a Technickým a zkušebním
ústavem stavebním Praha.
Při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí lze podle ČSN ISO 13822 [1] použít metodu dílčích součinitelů, alternativně také pravděpodobnostní metody. 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 re-
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álného způsobu používání stavby a z historie působících zatížení. V úvahu je také třeba brát
zbytkovou životnost konstrukce a účel použití. Některé existující konstrukce mohou být dostatečně spolehlivé, i když nemusí vyhovovat současným, často zpřísněným požadavkům právě platných norem pro navrhování.
Důležitou součástí ČSN ISO 13822 [1] jsou národní přílohy
− Příloha NA doplňuje vybrané pokyny ISO 13822 a zabývá se obecnými, materiálově nezávislými otázkami hodnocení. Jsou zde vysvětleny některé termíny, které
nejsou dosud v našich normách běžné (např. hodnocení, obnova, plán bezpečnostních opatření), naopak některé naše termíny se v normě ISO 13822 [1] nepoužívají
(např. přestavba, rekonstrukce, vada). Jsou zde uvedeny postupy, jak určit zatížení
na konstrukci i skutečné materiálové vlastnosti,
− Příloha NB se zabývá zkouškami existujících konstrukcí a materiálů. 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 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 Tab. 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
Existující konstrukce
Nové konstrukce
přírůstek nákladů vedoucí ke
přírůstek nákladů na zvýšení spolehlivosti
Ekonomické
zvýšení spolehlivosti je zpravidla
je zpravidla vysoký
menší
může být významné z důvodu omezení nezpravidla méně významné než u
Sociální
bo vyloučení provozu a pro zachování kulexistujících konstrukcí
turního dědictví
do značné míry se využijí existující staveb- zpravidla se použijí nové materiáUdržitelnosti
ní materiály, sníží se stavební odpad
ly
3 PERSPEKTIVY VÝVOJE NOREM PRO HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
Národní vývoj
Zavedením ISO 13822 [1] do soustavy našich předpisů se podařilo vytvořit operativní
dokument, který umožňuje hodnotit spolehlivost existujících konstrukcí v ČR v návaznosti na
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zásady Eurokódů. Tím se stal tento nový předpis ojedinělým a některé evropské země (např.
Velká Británie, Slovensko) již o něj projevují zájem.
Plánuje se, že některé národní přílohy budou doplněny o dosud chybějící informace,
především příloha NE pro hodnocení existujících zděných konstrukcí. Je také potřebné uvést
podrobnější informace o postupech stanovení návrhových hodnot základních veličin, o zatížitelnosti existujících konstrukcí a určení úrovně spolehlivosti podle následků poruchy (kategorizace konstrukcí) a zbytkové životnosti. Chybí také doplňující ustanovení pro některé specifické konstrukce, např. mosty.
Dílčí odpovědi na některé problémy hodnocení existujících konstrukcí poskytlo řešení
projektu
Inovace
metod
hodnocení
existujících
stavebních
konstrukcí
(CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005) podporovaného Evropským sociálním fondem v ČR a státním
rozpočtem ČR. Nejdůležitější podklady pro praktické uplatnění jsou uvedeny ve sbornících
k seminářům:
− Zásady hodnocení existujících konstrukcí [3] (Praha, 12. dubna 2006),
− Specifikace zatížení při hodnocení existujících konstrukcí [4] (Praha, 23. října
2006),
− Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí [5] (Praha, 3.
dubna 2007),
a především pak v příručce pro hodnocení existujících konstrukcí [6].
Řešení dalších problémů se plánuje v rámci navazujících projektů vědy a výzkumu.
Očekává se, že vybrané výsledky výzkumu budou zapracovány při plánované revizi ČSN ISO
13822 [1]. Podněty a připomínky k ČSN ISO 13822 [1] lze podávat mj. prostřednictví portálu
www.konstrukce.cvut.cz (stránka Fórum).
Mezinárodní vývoj
V současnosti v Evropě chybí běžná pravidla pro hodnocení a zesilování existujících
konstrukcí, která by byla v souladu s Eurokódy. Problematika nové evropské normy pro existující konstrukce se řeší v rámci technické komise CEN/TC 250 již od roku 2005. Některé
členské země CEN si přejí zpracovat pravidla pro existující konstrukce, které by vycházely ze
stejných základů jako Eurokódy, další země to naopak považují za zbytečné a mají zájem používat vlastní národní normy a národní přístupy hodnocení. Na žádost členů vznikl poradní
panel předsedy CEN/TC 250 (členem je také prof. M. Holický z Kloknerova ústavu), který
byl pověřen vypracováním studie, která naznačí, zda se má připravit nový Eurokód pro hodnocení existujících konstrukcí a jaký má být jeho obsah. Výsledkem studie je dokument N
737 [7], ve kterém se analyzují jednotlivá hlediska, vysvětluje význam nové normy, řeší její
obsah a rozsah a také harmonogram prací. K dokumentu N 737 [7] se však některé státy vyjádřily kriticky a budou následovat další jednání, než se dospěje k dohodě. Problémem je také
financování tvorby nové normy Evropskou komisí, neboť mezi naplánováním úkolu a získáním finanční podpory bývá obvykle značný časový interval.
Podle dokumentu N 737 [7] se předpokládají následující hlavní přínosy nového Eurokódu pro hodnocení a zesilování existujících konstrukcí
− poskytnutí běžných metod pro navrhování a kritérií pro splnění specifických požadavků na mechanickou odolnost, stabilitu a protipožární odolnost, včetně hlediska trvanlivosti a hospodárnosti,
− lepší porozumění mezi vlastníky, uživateli, projektanty a výrobci stavebních výrobků (usnadnění aplikací nových materiálů a výrobků pro existující konstrukce),
− usnadnění výměny služeb ve stavebnictví mezi členskými státy,
− snadnější obchodování a používání stavebních prefabrikátů,
− snadnější používání materiálů a výrobků, jejichž vlastnosti se uvažují
v návrhových výpočtech,
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−
−

umožnění přípravy obvyklých návrhových pomůcek a softwarů,
zvýšení konkurenceschopnosti evropských stavebních firem, výrobců, uživatelů
norem a odběratelů (objem případů zesilování existujících konstrukcí vzrůstá
v Evropě, USA, Číně, Indii a dalších státech).
Na přípravě nové normy by technická komise CEN/TC 250 spolupracovala s dalšími technickými komisemi pro stavební výrobky a materiály, s organizací EOTA a také se stavebními
firmami sdruženými v Evropské technologické platformě.
Očekává se, že zpracování normy pro hodnocení a zesilování existujících konstrukcí
umožní účinnější využití existujících staveb. Zvýší se bezpečnost a robustnost existujících
staveb proti nepříznivým zatížením. V souvislosti se zpracováním této normy by mělo také
dojít k dalšímu rozvoji norem pro výrobky.
V Tab. 2 jsou uvedeny některé požadavky na existující budovy a mosty a jejich ekonomické nebo společenské přínosy.

Mosty

Budovy

Tab. 2. Požadavky na existující stavby a přínosy.
Typ
Požadavek
Přínosy a potřeby
stavby
udržitelný rozvoj
nové používání existujících budov v městech
úspory energií (tosnižování energetických ztrát
pení)
úspory energií (klisnižování energetických ztrát
matizace)
protipožární ochra- nové evakuační plány, zamezení šíření požáru, zlepšení prona
tipožární odolnosti
umožnění nového způsobu užívání, zvýšení odolnosti proti
bezpečnost
mimořádným a seizmickým zatížením
použitelnost a bezzvýšení tuhosti, provozuschopnost, výtahy
pečnost
akustika
zlepšení akustických vlastností
trvalý rozvoj
používání existujících dopravních cest
bezpečnost při poupožadavky na rozměry, průhyby, světlou výšku
žívání
splnění požadavků na zatížitelnost, odolnost proti mimobezpečnost
řádným zatížením, seizmická odolnost
trvanlivost
snížení nákladů na údržbu, zvýšení zbytkové životnosti
Nová norma pro hodnocení a zesilování existujících staveb by měla obsahovat následující zásady
− pro ověřování spolehlivosti konstrukce se použijí současně platné normy, zatímco
předpisy originálně použité při návrhu existující konstrukce mají jen informativní
charakter,
− pro hodnocení se použijí aktuální charakteristiky konstrukčních materiálů, zatížení, geometrických údajů a údajů o chování konstrukce.
V novém Eurokódu pro existující konstrukce by měly být pokyny pro
− postupy shromažďování, hodnocení a aktualizace dat,
− používání metody dílčích součinitelů včetně možnosti přímé aplikace pravděpodobnostních metod v souladu s Eurokódy,
− stanovení směrné úrovně spolehlivosti pro existující konstrukce, uvážení zbytkové
životnosti, následků poruchy a nákladů na bezpečnostní opatření,
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− hodnocení založená na dřívějším uspokojivém chování,
− konstrukční opatření a vypracování zprávy o hodnocení.
Podle dokumentu N 737 [7] je důležité zahájit co nejdříve přípravu nového celoevropského
dokumentu pro hodnocení existujících konstrukcí a pro jejich zesilování. V Evropě se totiž
připravují nové předpisy pro hodnocení existujících konstrukcí, pozdější harmonizace těchto
předpisů do celoevropského dokumentu by byla značně obtížnější. Důležitá je také harmonizace zkušebních postupů pro stavební materiály a výrobky.
V současnosti tvoří existující stavby přibližně 60 % z celkového počtu všech staveb,
pro které je třeba zpracovat pokyny pro jejich hodnocení. Očekává se, že tvorbu nového Eurokódu bude podporovat Evropská komise, výzkumné centrum JRC, národní normalizační
instituty, CEN, EOTA i výzkumné ústavy, které se zabývají prenormativním výzkumem. Pro
vlastní zpracování nového Eurokódu bude použit Pokyn L [8] a dokument N 250 [9], které se
uplatňovaly při přípravě všech EN Eurokódů.
Podklady pro tvorbu Eurokódu pro hodnocení existujících staveb
Pro zpracování nového Eurokódu pro hodnocení staveb lze využít národní i mezinárodní předpisy. Kromě normy ISO 13822 [1] se předpokládá využití Bulletinu fib [10], zpráv
[11,12] a dokumentu [13].
Pro hodnocení existujících konstrukcí jsou v některých zemích CEN k dispozici také
národní normy, např. v UK (Highways Agency Requirements), v Německu (DS805, Leitfaden für den Sicherheitsnachweis vorhandener Straßenbrücken), v Rakousku a v ČR (původní
ČSN 73 0038 [2], zavedená ČSN ISO 13822 [1]).
Důležitým podkladním dokumentem z hlediska zesilování existujících konstrukcí by
měl být také právě připravovaný evropský předpis pro konstrukce z FRP (Fibre Reinforced
Polymers).
4

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Eurokódy jsou určeny především pro navrhování nových konstrukcí. Pro hodnocení
existujících konstrukcí však dosud chybí jednotná evropská pravidla. V rámci technické komise CEN/TC 250 byl proto zpracován dokument N 737 [7], který potvrzuje nezbytnost přípravy nového Eurokódu pro hodnocení existujících konstrukcí.
Zavedení ISO 13822 do soustav českých norem v ČR umožňuje vycházet při hodnocení existujících konstrukcí ze stejných zásad, na kterých jsou založeny Eurokódy. Uvádějí se
zde doplňující údaje a informace o tradičních postupech českého stavebnictví. Očekává se, že
ČSN ISO 13822 [1] bude jedním z podkladových dokumentů pro přípravu nového Eurokódu
pro hodnocení existujících konstrukcí.
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UPLATŇOVÁNÍ ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM A
PŘECHODNÁ OBDOBÍ

1

Ludmila Kratochvílová1
Český normalizační institut, Praha

Souhrn
V dubnu letošního roku uplynulo již deset let od vstupu české normalizace do evropského procesu tvorby norem. Po celou tuto dobu se připravují normy, které platí a nebo budou
platit v ČR, na evropské, popř. mezinárodní úrovni. Mohou se vytvářet i čistě původní národní normy, ale pouze v oblastech, které neřeší evropská normalizace. Lze konstatovat, že těchto
oblastí není přiš mnoho, týkají se zpravidla projektování či prostorového uspořádání staveb,
provádění staveb či stavebních prací, popř. dílčích oblastí upřesňujících a doplňujících
evropské normy, pokud je to umožněno. Tento proces logicky navazuje na evropský
legislativní rámec, který ČR převzala do své právní soustavy. Tím i normy, ačkoliv jsou
dobrovolné, se v drtivé většině v oblasti stavebnictví stávají de facto povinnými. Celá oblast
je silně regulována, což evropská legislativa umožňuje a což odpovídá i stavu ve většině
evropských zemí. Pro zavádění evropských norem a pro jejich použití v praxi jsou proto velmi
důležitá data zrušení těch národních norem, které jsou v rozporu s evropskými normami.
V soustavě ČSN tak po určité přechodné období platí jak původní ČSN, tak i nově zavedené
ČSN EN.
1

POSTAVENÍ ČSN V SOUSTAVĚ PŘEDPISŮ

Dřívější závaznost českých technických norem byla zákonem č. 142/1991 Sb., ve znění zákona č. 632/1992 Sb., omezena do 31.12.1994. Od 1.1.1995 se téměř všechny ČSN staly
nezávaznými. Uvedený zákon však umožnil oprávněným ústředním orgánům státní správy,
aby zezávaznily některá ustanovení, popř. celou normu týkající se jejich působnosti. Tato závazná ustanovení byla v příslušných normách uvedena včetně informace, který ústřední orgán
závaznost uplatnil a který též byl oprávněn povolovat výjimky z ustanovení, která zezávaznil.
Avšak i závaznost těchto norem byla omezena, a to do 31.12.1999 – viz § 21 zákona č.
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů [1]. Přestože závaznost norem byla definitivně
ukončena k 31.12.1999, jsou ČSN od 1.1.2000 nadále platné, avšak jsou obecně nezávazné.
Novelou zákona č. 22/1997 Sb. (provedenou zákonem č. 72/2000 Sb.) [2] došlo
k přesnému vymezení postavení ČSN v soustavě předpisů ČR. V uvedené novele se výslovně
stanoví (viz § 4): „Česká technická norma není obecně závazná“. Z toho vyplývá, že ČSN
nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování.
ČSN jsou tedy nezávazné a mají obecně dobrovolný charakter.
Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami
může však vzniknout jinými způsoby. V praxi může např. vzniknout povinnost řídit se ustanoveními ČSN, jestliže nadřízený (zaměstnavatel) s těmito ČSN zaměstnance řádně seznámí.
Jestliže k tomu dojde, je dodržování ČSN pracovněprávní povinností. Dalším příkladem povinnosti dodržet ČSN může být případ, kdy mezi účastníky obchodního vztahu založeného
smlouvou podle občanského nebo obchodního zákoníku dojde k ujednání o tom, že např. zboží nebo činnosti, které jsou předmětem smlouvy, musí splňovat požadavky konkrétní ČSN.
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Plnění této ČSN se stává právní povinností. Její nedodržení pak způsobuje právní následky
stanovené pro případ nedodržení smlouvy.
Nejširším příkladem povinnosti postupovat při určité činnosti podle ČSN jsou právní
předpisy (tj. předpisy publikované ve sbírce zákonů nebo i vyhlášky obcí), které určitým způsobem odkazují na ČSN. Stanoví tak přímo či nepřímo povinnost dodržovat technické normy,
ale jen těm subjektům, kterým daný právní předpis stanoví konkrétní povinnosti. V některých
případech je použitá formulace právního předpisu taková, že je zřejmé, že jde o upozornění na
existenci určité ČSN. V takových případech nejde o stanovení povinnosti tyto ČSN dodržovat. Obecně je nutno však konstatovat, že použití odkazů na normy je v platných právních
předpisech ČR nesystematické a odvíjí se od názoru a přístupu jednotlivých ministerstev odpovědných za dané právní předpisy. Mohou existovat odkazy na přesně datovanou normu,
kdy je u normy uveden rok jejího vydání. Je zřejmé, že se změnou, resp. revizí této normy se
musí upravit i předpis, který se na ni odvolává. V mnoha právních předpisech existuje řada
tzv. nedatovaných odkazů, při níž se v příslušné citaci uvádí jen číslo normy nebo norem bez
data vydání. To znamená, že platí vždy poslední aktuální vydání normy a právní předpis není
třeba měnit. Nejobecnější odvolávkou je pak všeobecný odkaz na normy jako na "znalost
techniky". Interpretace takového odkazu znamená, že autor má na mysli všechny technické
normy, které se k danému předmětu vztahují.
Vzhledem k tomu, že problematika odkazů právních předpisů na normy není vždy
úplně srozumitelná, jsou uvedeny některé příklady
− vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu – v § 3 písm. p) je definován pojem „normová hodnota“. Touto normovou hodnotou se má na mysli konkrétní technický požadavek (např. limitní hodnota, návrhová metoda) obsažený v příslušné ČSN, jehož splnění se považuje
za dodržení příslušného požadavku stanoveného vyhláškou. V těch ustanoveních
vyhlášky č. 137/1998 Sb., která se odkazují na normovou hodnotu, je tedy nepřímo
stanovena povinnost dodržení konkrétního technického parametru, metody, vzorce,
atd. z příslušné ČSN,
− zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ukládá zadavateli veřejné zakázky
využívat při formulaci technických podmínek odkazy na normy (nebo jiné technické dokumenty), a to odkazem na české technické normy, které přejímají evropské
normy, dále na mezinárodní normy a české technické normy. V těchto případech
vzniká zadavateli povinnost použít technické normy, které se vztahují k předmětu
zakázky. Povinnost tedy nevzniká obecně jakémukoliv subjektu, ale pouze zadavateli zakázky,
− zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů – ve smyslu tohoto zákona se za bezpečný výrobek považuje výrobek splňující
požadavky zvláštního právního předpisu a mezinárodních smluv. Pokud pro výrobek takový předpis neexistuje, považuje se za bezpečný výrobek ten, který splňuje
požadavky českých technických norem, popř. odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh. Dodržení ČSN není povinné.
Důkaz o tom, že ČSN byly dodrženy, je ale důkazem o tom, že výrobce splnil obecnou povinnost uvádět na trh jen bezpečné výrobky.
Z uvedeného mj. vyplývá, že odkaz na českou technickou normu v právním předpisu nezpůsobuje vždy právní povinnost řídit se všemi ustanoveními české technické normy, na kterou
se v právním předpisu odkazuje. Vždy je nutno v daném právním předpisu zkoumat, jaký význam má ustanovení, v němž je odkaz na českou technickou normu.
Obecná nezávaznost ČSN je v souladu se stavem obvyklým ve státech s liberální ekonomikou, kde se uplatňuje pojetí, ve kterém se dodržení nezávazných národních norem považuje za důkaz souladu s požadavky právního řádu. Vzhledem k tomu, že právní řád České reII-2
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publiky obsahuje řadu předpisů, které stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami, lze doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta
ustanovení ČSN, která se týkají ochrany veřejného zájmu, tj. zájmu na ochranu života, zdraví
a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí.
Např. ve smyslu § 159 zákona č 183/2006 (stavební zákon) [3] jsou autorizovaní architekti, inženýři či technici povinni při své odborné činnosti chránit veřejné zájmy. V tomto
případě je tedy na osobní zodpovědnosti a profesní úrovni těchto autorizovaných osob, jak
budou ČSN v praxi uplatňovat.
2

DOSTUPNOST ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM

S ohledem na úzkou vazbu českých technických norem na právní předpisy, zejména
v oblasti výstavby a stavebních výrobků, se v poslední době stává významnou i otázka dostupnosti českých technických norem. Podle § 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. [3] by měly
být české technické normy od 1.1.2007 bezplatně veřejně dostupné.
Uvedené ustanovení zákona zní: „Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný
k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí
být tato technická norma bezplatně veřejně dostupná.“ Toto ustanovení bylo do zákona doplněno až v závěrečné fázi legislativního procesu.
Stavební zákon v současné době nestanoví povinnost postupovat podle konkrétní
technické normy (ČSN, ČSN EN). Z jeho prováděcích předpisů pouze vyhláška č. 501/5006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v § 20 odst. 5 písm. a) odkazuje na příslušnou českou technickou normu týkající se projektování místních komunikací (ČSN 73
6110:2006).
Slova „bezplatně veřejně přístupná“ je třeba vnímat jako možnost (oprávnění) bezplatně se s technickou normou seznámit, nikoliv takovou normu bezplatně zveřejňovat nebo
dokonce ji bezplatně získávat. Ve stavebním zákoně není specifikováno, kdo a jakým způsobem má tuto přístupnost prakticky zajistit. Není ani jednoznačně stanoveno, co je míněno pod
pojmem „bezplatně veřejně přístupná“. Nejasnosti týkající se bezplatné veřejné přístupnosti
jsou v současné době řešeny mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, resp. Českým normalizačním institutem (ČNI), Úřadem pro technickou normalizaci (ÚNMZ), metrologii a
státní zkušebnictví a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Podle § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. [1] platí, že české technické normy nebo jejich
části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, pokud zvláštní zákon (v poznámce pod čarou je
citován zákon č. 183/2006 Sb. [3]) nestanoví jinak, rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem
ÚNMZ.
Nadále tedy platí, že české technické normy nebo jejich části mohou být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem ČNI a tento princip nebyl zpochybněn ani stavebním zákonem. Z tohoto důvodu ČNI nadále postupuje v oblasti prodeje, distribuce a povolování a rozmnožování a rozšiřování norem v souladu s dosavadní praxí opřenou o zákon č. 22/1997 Sb.
[1].
Vlastní dostupnost českých technických norem zajišťuje ČNI různými formami jak
v tištěné podobě, tak i v elektronickém formátu, a to buď přímým prodejem nebo na základě
písemné objednávky (dopis, fax, e-mail, objednávkový systém na internetových stránkách
ČNI). V případě tištěných norem jsou dodávky realizovány do jednoho týdne od obdržení objednávky. Zákon č. 22/1997 Sb. [1] ukládá realizovat objednávky do čtrnácti dnů. V případě
objednávky ČSN v PDF formátu je doba dodávky od dvou hodin do dvou dnů v závislosti na
velikosti souboru a způsobu dodávky. ČSN dodávané e-mailem mohou mít velikost do 6 MB,
větší soubory jsou dodávány na CD-ROM.
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V informačním centru v prostorách ČNI v Praze 1, Biskupský dvůr 5, je možné obdržet tištěné ČSN na počkání. Rovněž je možné zde získat veškeré bibliografické informace o
ČSN, seznámit se s obsahem ČSN na PC, dále jsou zde poskytovány informace o evropských,
mezinárodních a vybraných zahraničních normách (např. DIN, BS). ČNI také spolupracuje
s velkoodběrateli v regionech, kteří se podílejí na distribuci norem. Tato místa jsou v Hradci
Králové, Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě a Sezimově Ústí.
Další významnou službou, kterou ČNI poskytuje, je produkt PDF OnLine. Tato služba
spočívá v tom, že si uživatel (podnik, profesní sdružení, svaz) vybere soubor norem, které potřebuje k vykonávání svých profesí. Soubor je uložen na serveru ČNI a na základě přiděleného uživatelského jména a hesla mají uživatelé prostřednictvím internetu přístup ke všem vybraným normám 24 hodin denně. ČNI zároveň zabezpečuje aktualizaci souboru, to znamená,
že uživatelé jsou plynule informováni o všech změnách, které se týkají českých technických
norem. V současné době je tento produkt poskytován sedmi společnostem, které mají s ČNI
uzavřeny smlouvy za standardních podmínek, uveřejněných na internetových stránkách ČNI,
<www.cni.cz>.
Nestandardní podmínky jsou poskytovány svazům, sdružením a příp. spolupracujícím
organizacím, kde se jedná výlučně o zpřístupnění norem fyzickým osobám, a to pouze ke čtení. Tento výhodný přístup k normám je výsledkem dlouhých jednání ČNI se zástupci Svazu
inženýrů a architektů (SIA), jehož cílem byla dostupnost souboru českých technických norem
v oblasti stavebnictví. Za přístup k normám třídy 72, 73, 74 a 75 zaplatí zájemce 500,- Kč za
rok a na internetových stránkách ČNI si může od začátku roku 2007 číst v průběžně aktualizovaném souboru norem z oblasti stavebnictví
Nestandardní podmínky jsou poskytovány těmto svazům a sdružením: Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů
(ČKA), Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), Společnost pro techniku prostředí
(STP), Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS).
V případě SPS je nutné zmínit, že přístup k normám za nestandardních podmínek je poskytován firmám do 500 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. Firmám nad tento limit je poskytována sleva ve výši 10 % za služby poskytované v rámci individuálních smluv.
Službu PDF-Online využívá cca 10 000 uživatelů, z toho prostřednictvím svazů za
výhodnějších (nestandardních) podmínek cca 4 500 uživatelů.
Z výše uvedeného vyplývá, že ČNI se ve své snaze o zlepšení dostupnosti českých
technických norem pro podnikatelskou veřejnost zaměřuje na jednání s profesními svazy a
sdruženími, které zastupují zájmy svých členů a mají také blíže ke skutečným potřebám
zejména malých a středních podnikatelů, které vzhledem k jejich velkému počtu není reálné
oslovit jednotlivě. Tyto projekty ČNI umožňují výhodnější přístup odborné veřejnosti
k technickým normám při současném a zcela nezbytném dodržení závazků daných členstvím
ČNI v evropských (CEN, CENELEC, ETSI) a mezinárodních (ISO, IEC) normalizačních organizacích.
Z hlediska ČNI je nezbytné produkt PDF OnLine, nyní přejmenovaný na výstižnější
ČSN OnLine, stále rozvíjet a posilovat jeho úlohu v nabídce ČNI. Do budoucna se počítá
s poskytováním této služby jednotlivcům a s doplněním nabízených souborů norem o jiné
souvisící publikace. Produkt ČSN OnLine by do budoucna měl rovněž umožnit tisk norem,
včetně ochrany předmětných norem před neoprávněným šířením.
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OBDOBÍ SOUBĚŽNÉ PLATNOSTI (PŘECHODNÉ OBDOBÍ)

Tvorba evropských norem v oblasti stavebnictví a jejich přejímání (zavádění) do soustavy českých technických norem přináší komplikace vyplývající zejména z odlišné struktury
evropských norem oproti stávajícím národním normám i z odlišného členění národní soustavy
norem. Počet norem narůstá, to, co bylo dříve ošetřeno jedinou národní normou, řeší, nebo
budou řešit často desítky i stovky norem evropských.
Zejména se však ukázalo, že skutečně funkční zavedení norem z hlediska použití
v praxi vyžaduje v mnohých případech jejich dopracování na národní úrovni. Evropské normy
výrobků (tzv. specifikace) obsahují různé třídy a kategorie vlastností; EN je potřeba dopracovat pro použití na národní úrovni (podle národních podmínek, např. klimatických, úrovně
bezpečnosti apod.) tím, že se vyberou vhodné třídy nebo kategorie vlastností. Některá ustanovení EN jsou formulována tak, že stanovení určitých požadavků, postupů, popř. vlastností je
ponecháno na národních předpisech, popř. normách. Také EN Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí vyžadují výběr tříd nebo alternativních metod výpočtů.
Jedná se o specifickou záležitost, která se týká pouze oblasti stavebnictví. Souvisí
s tím také potřeba prověřovat a popř. revidovat původní ČSN dotčené zavedením EN a zajistit
funkčnost celé soustavy norem v oblasti stavebnictví.
Pro zavádění evropských norem a pro jejich použití v praxi jsou velmi důležitá data
zrušení těch národních norem, které jsou v rozporu s evropskými normami. Většina evropských norem pro specifikace výrobků a pro jejich zkoušení je vydávána v tzv. „souborech norem“. Nejpozdější datum zrušení konfliktních národních norem se potom řídí vydáním poslední normy ze souboru, pokud není stanoveno jinak. Tak v soustavě norem vedle sebe zatím
zůstávají jak původní ČSN, tak i nově zavedené ČSN EN. Pokud je zaváděná norma harmonizovanou evropskou normou, je podle společných dohod CEN a Evropské komise stanovena
lhůta 21 měsíců pro možný souběh národních norem s harmonizovanými evropskými normami.
Hlavním cílem období souběžné platnosti je umožnit výrobcům a notifikovaným orgánům, aby se postupně přizpůsobili postupům posuzování shody a základním požadavkům
stanoveným směrnicí Rady 89/106/EHS, která se často zkráceně uvádí zkratkou CPD (Construction Products Directive). Výrobci, dovozci a distributoři rovněž potřebují stanovený čas,
aby využili všech práv, kterých se jim dostalo podle předpisů předcházejících platnosti nového režimu (tj. prodali zásoby výrobků vyrobených podle dříve platných národních předpisů).
Každá evropská technická specifikace zvlášť ve svém textu obsahuje ustanovení o období
souběžné platnosti, které se vztahuje na výrobky, které spadají do oblasti její působnosti.
Jakmile toto období souběžné platnosti pro danou technickou specifikaci skončí, nemůže
členský stát dále připouštět, aby výrobky, které splňují dřívější národní předpisy, byly nadále
uváděny na trh EHP. Všechny výrobky, které jsou předmětem technické specifikace, musí od
té doby splňovat všechna ustanovení CPD. Pro řadu technických norem již období souběžné
platnosti skončilo – přestaly platit původní dotčené ČSN.
Je tedy na dohodě všech dotčených stran (např. zkušeben, autorizovaných osob, svazů
či asociací výrobců apod.) a účastníků připomínkových řízení k přejímaným EN (zejména
TNK), jak se tato přechodná období využijí tak, aby zkušebny např. měly dostatek času na
vybavení odpovídajícím zkušebním zařízením, výrobci na přípravu a zabezpečení odpovídajícího výrobního postupu, a aby byly včas provedeny všechny potřebné národní normalizační
práce.
Z uvedeného vyplývá, že celý proces přechodu na EN nejen v oblasti stavebnictví není
snadný a že se jedná o náročný a dlouhodobý proces, který vyžaduje intenzivnější spolupráci
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jak odborníků z řad technické veřejnosti, tak i uživatelů norem, ale i odpovědných orgánů
státní správy.
4

SOUČASNÝ STAV ZAVÁDĚNÍ EUROKÓDŮ V ČR

Velmi významným a náročným úkolem, který se dokončuje v rámci činnosti technické
komise CEN/TC 250 Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí, je transformace předběžných evropských norem ENV Eurokódů na EN Eurokódy, což jsou definitivní evropské
normy postupně zaváděné do národních systému jednotlivých členských zemí CEN.
EN Eurokódy se mají stát jednotnými evropskými normativními dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z hlediska mechanické odolnosti, stability a požární
odolnosti, a to s ohledem na různé druhy konstrukcí a použité materiály. Dalším jejich účelem
je použití pro stanovení mechanických vlastností konstrukčních výrobků, tj. výrobků, které
přispívají k mechanické odolnosti a stabilitě a/nebo požární odolnosti stavby. Harmonizované
evropské technické specifikace pro tyto výrobky potřebují určitý společný základ pro určení
stanovených hodnot a pokyny pro to, jak postupovat při navrhování nosných prvků nebo celých konstrukcí. Použití Eurokódů pro určení mechanické odolnosti u výrobků má zabránit
tomu, aby vznikaly rozdíly mezi deklarovanými hodnotami podle norem výrobků a podle návrhových norem pro stavby.
Význam a přínos
EN Eurokódy uvádějí nové výpočtové postupy navrhování a v některých případech
umožňují výběr z alternativních postupů navrhování, které je potřebné zvolit v národních přílohách, popřípadě podle podmínek konkrétního projektu.
Zavedení EN Eurokódů má přinést celou řadu výhod a je podporováno Evropskou
komisí. Hlavní zamýšlené přínosy jsou
− napomáhat vzájemnému porozumění při návrhu konstrukcí mezi investory, provozovateli a uživateli, projektanty, dodavateli a výrobci stavebních materiálů;
− usnadnit výměnu stavebních služeb mezi členskými státy;
− usnadnit prodej a požívání konstrukčních dílců a sestav v členských státech;
− usnadnit v členských státech prodej a používání materiálů a výrobků, jejichž
vlastnosti se promítají do návrhových výpočtů;
− vytvořit společnou základnu pro výzkum a vývoj ve stavebním sektoru;
− umožnit vypracování společných návrhových pomůcek a software;
− zvýšit konkurenceschopnost evropských inženýrských firem, podnikatelů, projektantů a výrobců.
Stav zavádění
Celý soubor Eurokódů tvoří 58 norem. Do konce roku 2007 bude vydáno 35 ČSN EN
Eurokódů s národními přílohami, tzn. že překlad normy je vydán v jednom svazku s národní
přílohou. Do konce roku 2008 se předpokládá vydání překladů zbývajících 25 EN Eurokódů,
které jsou prozatím převzaty v angličtině, společně s řešením národních příloh k jednotlivým
normám. Zavádění EN Eurokódů představuje jeden z nejnáročnějších úkolů v oblasti technické normalizace ve stavebnictví. Technické práce jsou v CEN/TC 250 dokončeny a od začátku
roku 2010 se předpokládá plné funkční zavedení celého souboru EN Eurokódů.
Zavedení nových evropských norem pro navrhování konstrukcí není náročným úkolem pouze pro ČNI a pro zpracovatele překladů a národních příloh, ale ve svém důsledku
zejména pro odbornou stavební veřejnost. Uživatelé norem se budou muset seznámit s velkým
množstvím nových normativních dokumentů, které tvoří dohromady přibližně 6 000 stran tex-
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tu. Například základní Eurokód EN 1990 stanovující zásady navrhování konstrukcí tvoří 90
stran textu, Eurokód EN 1991 (obsahující deset samostatných norem – částí) má téměř 800
stran. Další Eurokódy EN 1992 až EN 1996 a EN 1999 představují celou řadu značně rozsáhlých materiálově zaměřených norem pro betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné
konstrukce, dále sem patří Eurokódy EN 1997 pro navrhování geotechnických konstrukcí a
EN 1998 pro navrhování na účinky seizmických zatížení. Přehled aktuálního stavu zavádění
EN Eurokódů je uveden v příloze ke kapitole.
Postup zavádění
EN Eurokódy se zavádí v české verzi spolu s národní přílohou, která obsahuje národně
stanovené parametry (NSP), které platí pro stavby umístěné na území ČR. Postup je tedy takový, že po vydání EN Eurokódu v CEN se nejprve tato norma vydá oznámením ve Věstníku
ÚNMZ a platí anglický originál normy. Zároveň se připravuje překlad EN Eurokódu a tvoří se
národní příloha, na níž při kalibraci národně stanovených parametrů spolupracuje širší odborná veřejnost. EN Eurokód v českém jazyce a národní příloha jsou v České republice vydány
jako jeden nedílný dokument. Po vydání EN Eurokódu formou ČSN EN s národní přílohou je
dotčená národní příloha přeložena do anglického jazyka a je vydána obdobně jako běžné normy.
Platnost Eurokódů
V současné době v ČR platí vedle sebe tři řady norem pro navrhování stavebních konstrukcí:
− řada původních ČSN,
− řada předběžných norem ČSN P ENV Eurokódů a
− řada nově vydávaných ČSN EN Eurokódů.
Obě řady Eurokódů, tj. původní předběžnou ČSN P ENV Eurokódů a nyní zpracovávanou a
postupně vydávanou novou řadu ČSN EN Eurokódů, lze používat jen jako ucelený soubor
norem. Nelze tyto řady kombinovat. V praxi to znamená, že přestože jsou k dispozici ČSN
EN Eurokódy pro zatížení, nelze je zatím používat bez souvisejících ČSN EN Eurokódů materiálových. Ucelená řada EN Eurokódů by měla být k dispozici do konce roku 2007.
Vydáváním jednotlivých částí souboru ČSN EN Eurokódů nekončí platnost příslušných jednotlivých částí souboru předběžných ČSN P ENV Eurokódů, ani původních ČSN. Po
vydání poslední části souboru ČSN EN Eurokódů bude zrušen odpovídající soubor předběžných ČSN P ENV Eurokódů. Postupně budou prověřovány původní ČSN a všechny konfliktní normy, popř. jejich části budou do března 2010 zrušeny, popř. revidovány.
5

ZÁVĚR

Období přechodu od používání systému původních národních norem pro navrhování
k systému podle evropských norem je složitým procesem, který přináší řadu úkolů jak pro
státní orgány, tak i pro uživatele norem. V dalším období bude nezbytné zabývat se údržbou
EN Eurokódů, další harmonizací národně stanovených parametrů, prosazováním a propagací
EN Eurokódů, jejich dalším vývojem podle inovačních tlaků trhu a pokroku v oblasti vědeckých znalostí a metod, včetně zpracování nového Eurokódu pro hodnocení existujících konstrukcí.
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EN EUROKÓDY (aktuální stav v září 2007)
Vydání ČSN EN Eurokódu
Třídicí
znak

Zpracovatel
překladu
a V anglické verzi
národní
Měsíc a rok vydání
(zároveň probíhá překlad a
přílohy

Název normy

Označení

(zkrácený )

tvorba národní přílohy cca
1,5 - 2 roky)

V české verzi
Měsíc a rok vydání

Referent ČNI

(v jednom svazku s národní
přílohou)

EUROKÓD - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ
73 0002

EN 1990

Zásady navrhování

73 0002

EN 1990/A2

73 0035

EN 1991-1-1

Vlastní tíha

73 0035

EN 1991-1-2

Požár

73 0035

EN 1991-1-3

73 0035

KÚ ČVUT

03/2004

Ing. Aldabaghová

KÚ ČVUT

03/2007

Ing. Aldabaghová

KÚ ČVUT

03/2004

Ing. Aldabaghová

KÚ ČVUT

08/2004

Ing. Aldabaghová

Zatížení sněhem

KÚ ČVUT

06/2005

Ing. Aldabaghová

EN 1991-1-4

Zatížení větrem

KÚ ČVUT

04/2007

Ing. Aldabaghová

73 0035

EN 1991-1-5

Zatížení teplotou

KÚ ČVUT

05/2005

Ing. Aldabaghová

73 0035

EN 1991-1-6

Zatížení během provádění

KÚ ČVUT

10/2006

Ing. Aldabaghová

73 0035

EN 1991-1-7

Mimořádná zatížení

KÚ ČVUT

12/2007

Ing. Aldabaghová

73 6203

EN 1991-2

Zatížení mostů dopravou

KÚ ČVUT

07/2005

Ing. Aldabaghová

73 0035

EN 1991-3

Zatížení jeřábových drah

KÚ ČVUT

02/2007

Ing. Aldabaghová

73 0035

EN 1991-4

Zatížení sil a zásobníků

ČVUT

11/2006

Ing. Míkovcová

Zásady navrhování - A2 Příloha pro mosty

EUROKÓD 1 - ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

EUROKÓD 2 - NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
73 1201

EN 1992-1-1

Betonové konstrukce - Obecná pravidla

ČVUT

11/2006

Ing. Fejgl

73 1201

EN 1992-1- 2

Betonové konstrukce - Požár

ČVUT

11/2006

Ing. Fejgl

73 1201

EN 1992-2

Betonové konstrukce - Mosty

ČVUT

05/2007

Ing. Fejgl

73 1201

EN 1992-3

Betonové konstrukce - Nádrže

Hydroprojekt Praha

09/2007

Ing. Fejgl

73 1401

EN 1993-1-1

Ocelové konstrukce - Obecná pravidla

IOK

12/2006

Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1-2

Ocelové konstrukce - Požár

ČVUT

12/2006

73 1402

EN 1993-1-3

Ocelové konstrukce - Tenkostěnné

ČVUT

04/2007

73 1401

EN 1993-1-4

Korozivzdorné oceli

IOK

04/2007

Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1- 5

Ocelové konstrukce - Deskostěny 1

ČVUT

04/2007

Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1- 6

Ocelové konstrukce - Skořepiny

IOK

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1-7

Ocelové konstrukce - Deskostěny 2

ČVUT

11/2007

Ing. Aldabaghová

EUROKÓD 3 - NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Ing. Aldabaghová
Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1-8

Ocelové konstrukce - Spoje

ČVUT

12/2006

Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1-9

Ocelové konstrukce - Únava

IOK

09/2006

Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1-10

Ocelové konstrukce - Křehký lom

ČVUT

12/2006

Ing. Aldabaghová

73 1401

EN 1993-1-11

Ocelové konstrukce -Tažené prvky- lana

IOK

04/2007

73 1401

EN 1993-1-12

Ocel. konstrukce -Oceli vysoké pevnosti

IOK

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 6205

EN 1993-2

Ocelové konstrukce - Mosty

ČVUT

04/2007

Ing. Aldabaghová

73 1431

EN 1993-3-1

Ocelové konstrukce - Stožáry

EXCON

05/2007

Ing. Aldabaghová

73 1432

EN 1993-3-2

Ocelové konstrukce - Komíny

EXCON

05/2007

Ing. Aldabaghová

73 1441

EN 1993-4-1

Ocelové konstrukce - Zásobníky

IOK

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 1442

EN 1993-4-2

Ocelové konstrukce - Nádrže

IOK

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 1443

EN 1993-4-3

Ocelové konstrukce - Potrubí

IOK

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 1451

EN 1993-5

Ocelové konstrukce - Piloty

IOK

09/2007

73 1460

EN 1993- 6

11/2007
ČVUT
Ocelové konstrukce - Jeřábové dráhy
EUROKÓD 4 - NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

73 1470

EN 1994-1-1

Ocelobeton

ČVUT

08/2006

Ing. Aldabaghová

73 1470

EN 1994-1-2

Ocelobeton - Požár

ČVUT

12/2006

Ing. Aldabaghová

73 6210

EN 1994-2

Ocelobeton - Mosty

ČVUT

01/2007

Ing. Aldabaghová

Ing. Aldabaghová

Ing. Aldabaghová
Ing. Aldabaghová

EUROKÓD 5 - NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
73 1701

EN 1995-1-1

Dřevěné konstrukce - Obecná pravidla

ČVUT

12/2006

Ing. Míkovcová

73 1701

EN 1995-1-2

Dřevěné konstrukce - Požár

ČVUT

12/2006

Ing. Míkovcová

73 6212

EN 1995-2

Dřevěné konstrukce - Mosty

ČVUT

12/2006

Ing. Míkovcová

EUROKÓD 6 - NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
73 1101

EN 1996-1-1

Zděné konstrukce - Obecná pravidla

KÚ ČVUT

05/2007

Ing. Špaček

73 1101

EN 1996-1-2

Zděné konstrukce - Požár

Ing. Pelc

08/2006

Ing. Špaček

73 1101

EN 1996-2

Zděné konstrukce - Provádění

TZÚS

04/2007

Ing. Špaček

73 1101

EN 1996-3

Zjednodušený návrh

TZÚS

06/2006

Ing. Špaček

EUROKÓD 7 - NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ
73 1000

EN 1997-1

Zakládání - Obecná pravidla

ČVUT

73 1000

EN 1997-2

Zakládání - Zkoušky

SG-Geotechnika

Ing. Špaček

09/2006
06/2007

Ing. Špaček

EUROKÓD 8 - NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ ODOLNÝCH PROTI ZEMĚTŘESENÍ
73 0036

EN 1998-1

Zemětřesení - Obecná pravidla

AV ÚTAM

09/2006

Ing. Aldabaghová

73 0036

EN 1998-2

Zemětřesení - Mosty

KÚ ČVUT

05/2007

Ing. Aldabaghová

73 0036

EN 1998-3

Zemětřesení - Zesilování

KÚ ČVUT

05/2007

Ing. Aldabaghová

73 0036

EN 1998-4

Zemětřesení - Sila, potrubí, zásobníky

KÚ ČVUT

73 0036

EN 1998-5

Zemětřesení - Zakládání

AV ÚTAM

07/2006

Ing. Aldabaghová

73 0036

EN 1998-6

Zemětřesení - Věže

ČVUT

02/2007

Ing. Aldabaghová

02/2007

Ing. Míkovcová

EUROKÓD 9 - NAVRHOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ
73 1501

EN 1999-1-1

Hliníkové konstrukce - Obecná pravidla

ČVUT

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 1501

EN 1999-1-2

Hliníkové konstrukce - Požár

ČVUT

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 1501

EN 1999-1-3

Hliníkové konstrukce - Únava

ČVUT

10/2007

Ing. Aldabaghová

73 1501

EN 1999-1-4

Hliníkové konstrukce - Tenkostěnné

ČVUT

09/2007

Ing. Aldabaghová

73 1501

EN 1999-1-5

Hliníkové konstrukce - Skořepiny

ČVUT

09/2007

Celkem
58 Eurokódů

Ing. Aldabaghová

v překladu

přeložené (+národní příloha)
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Hodnocení zděných a panelových budov

HODNOCENÍ ZDĚNÝCH A PANELOVÝCH BUDOV

1

1

Jiří Witzany1
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

VADY A PORUCHY STAVEB

Mechanické stavy napjatosti a deformace způsobené silovými a tzv. nesilovými účinky (účinky vynuceného přetvoření) mohou způsobit mechanické narušování konstrukcí a materiálů a vznik poruch, na kterých se mohou podílet i vady stavby.
Podle ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí [1] je porucha konstrukce změnou konstrukce proti původnímu stavu vyvolanou zatěžovacími účinky a vlivy ve stadiu realizace a užívání, která zhoršuje její spolehlivost. Vada
konstrukce je nedostatek konstrukce způsobený chybným návrhem nebo provedením.
Nosná způsobilost je podle téže normy schopnost konstrukce plnit požadované nosné
funkce z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti při působení statických a dynamických zatížení. Nejčastějším projevem statických poruch jsou trhliny, mechanické rozrušení
materiálu a nadměrné deformace konstrukcí.
Funkční způsobilost je schopnost konstrukce plnit požadované nosné funkce
z hlediska mezních stavů únosnosti použitelnosti při působení statických a dynamických zatížení, požadované funkce z hlediska požární bezpečnosti, energetické náročnosti, z hlediska
úspory tepla, akustiky, bezpečnosti provozu a užitných vlastností a z hlediska požadavků
zdravotní nezávadnosti a ochrany zdraví.
Vady a poruchy, které se vyskytují na budovách, mají rozdílnou závažnost a význam.
Projevem tzv. zjevných vad a poruch jsou nejčastěji
− trhliny, drcení, rozrušování materiálu,
− nadměrné přetvoření a deformace,
− tvarové a rozměrové odchylky,
− změny pozorovatelné na povrchu konstrukce (nehomogenita, struktura, pórovitost, barva, krytí výztuže).
Mezi tzv. skryté vady a poruchy patří především:
− odchylky fyzikálně-mechanických, případně dalších parametrů, popisujících
vlastnosti materiálů (pevnost, modul pružnosti, pórovitost, dilatometrické vlastnosti, objemová hmotnost apod.),
− množství, kvalita a způsob vyztužení (vyztužené zdivo, věnce, železobetonové
konstrukce apod.),
− odchylka skutečných rozměrů a geometrického tvaru konstrukce od navrhovaných,
− zdravotní závadnost materiálu,
− trhliny a mechanické porušení uvnitř konstrukce (porušení soudržnosti, trhliny
uvnitř nosných konstrukcí),
− dutiny a mezery v nosných konstrukcích.
Mezi závažné vady a poruchy zařazujeme všechny vady a poruchy, které výrazným způsobem snižují statickou funkci. Jsou to zejména vady a poruchy, jež se vyskytují v tzv. kritických místech. U vad, které způsobují poruchy vyvolané zatěžovacími účinky a vlivy, které
jsou aktivní, dochází k jejich rozvoji a postupnému šíření. Postupný rozvoj a šíření poruch
(trhliny, drcení apod.) způsobuje redistribuci vnitřních sil z míst porušených do míst neporu-
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šených. Jestliže v konstrukci nejsou rezervy schopné pokrýt zvýšená namáhání způsobená
touto redistribucí, může dojít k lokálnímu, případně celkovému selhání (kolapsu) konstrukce
(systému).
Mezi méně závažné vady a poruchy zařazujeme všechny vady a poruchy, které se
projevují pouze lokálně a nemají vliv na celkové statické chování konstrukce, příp. nosného
systému. Jedná se o tzv. pasivní poruchy, které jsou stabilizovány a nedochází tudíž k jejich
šíření a rozvoji.
Značný podíl na výskytu vad a poruch budov má nekvalitní materiál a provedení, které
ve svém souhrnu způsobují výrazné zhoršení kvality funkčních vlastností těchto staveb a jejich trvanlivosti.
Statické poruchy konstrukcí a budov jsou způsobené odezvou konstrukce budovy na
statické zatížení a na deformační účinek některých zařízení, na statické zatížení s dynamickou
složkou. Nejčastějším projevem těchto poruch jsou nadměrné deformace a přetvoření, trhliny, drcení a lokální mechanické poškození. Tyto poruchy přímo souvisejí se statickým
chováním nosné konstrukce a svým vznikem ovlivňují statické působení nosného systému
lokálně nebo celkově (ohrožení stability objektu).
Nestatické poruchy konstrukcí a budov jsou způsobené interakcí materiálů použitých
na jednotlivé konstrukce a vnějšího prostředí projevující se zejména zvýšenou vlhkostí, chemickými, mineralogickými a biologickými procesy, které zhoršují požadované vlastnosti konstrukcí a způsobují jejich postupné znehodnocování a rozpad.
Odezvou konstrukce na statické zatížení s dynamickou složkou, popř. na dynamická
zatížení, je časově závislá deformace, přetvoření nebo porucha (v čase dochází k postupnému
nárůstu, rozvoji a šíření poruch).
Zvláštní pozornost vyžadují stavební konstrukce a budovy vystavené dynamickým
účinkům od dopravy, od technologických zařízení a strojů, nárazů zvukových vln nebo účinkům způsobeným opakovanými odstřely (v blízkosti lomů, výstavby apod.). Technická seismicita od účinků dopravy se od přírodní liší především vyššími frekvencemi, které se šíří do
okolí, a častým opakováním, při němž může dojít k překročení meze únavy materiálu. Frekvence dopravních otřesů se pohybují v rozmezí 10 až 200 cyklů/s, nejčastěji 30 až 150 cyklů/s, amplitudy otřesů jsou malé a dosahují nejvíce několik desítek mikrometrů. Přírodní
seismicita má přibližně stokrát nižší frekvence kmitání. Zrychlení dopravních otřesů odpovídá
hodnotám katastrofálních zemětřesení 10. až 12. stupně Richterovy stupnice.
Vysokou citlivost vzhledem k dynamickým účinkům mají zejména konstrukce
s malou šíří pružných deformací. Dynamickou odezvu v konstrukci od účinku větru má tzv.
fluktuační složka zatížení proměnná v čase.
Objekty vystavené dynamickým účinkům a otřesům by měly být situovány (zakládány) v seismicky bezpečné základové půdě, nikoliv v okolí tektonických poruch,
v poddolovaných oblastech, nedostatečně zpevňovaných navážkách a pokryvech svahů, svážném terénu, v oblastech geologických zlomů. Základové konstrukce by měly mít dostatečnou
tuhost – např. souvislá roštová a desková konstrukce, „krabicová“ konstrukce apod. - a
schopnost redistribuce namáhání způsobeného změnou reakce (tvaru) základového podloží.
Dynamicky namáhaný materiál mění své mechanické vlastnosti při velmi vysokých
frekvencích. V ostatních případech lze aplikovat mechanické vlastnosti stanovené statickými
zkouškami. Únava materiálu nastává ve stadiu proměnné odezvy konstrukce v čase. Napětí na
mezi únavy klesá s počtem cyklů zatížení, avšak narůstá deformace a trvalé přetvoření.
U zděných konstrukcí zpravidla dochází k nízkocyklické únavě, k postupnému nárůstu plastických deformací a rozvoje trhlin při dosažení počtu cyklů řádu 102 až 105. Nejprve dochází
ke vzniku vlasových trhlin v omítce, ve stycích různých materiálů, v rozích a stycích vzájemně kolmých stěn (ve fabionech), v rozích otvorů a následuje postupné opadávání omítky a
rozvoj trhlin v nosných zdech. Vznik trhlin způsobuje snižování tuhosti konstrukce a ztrátu
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prostorové tuhosti. Při dalším opakovaní dynamického zatížení (např. při opakovaném seismickém odstřelu, nárazu silné zvukové vlny apod.) a překročení mezních plastických deformací dochází k úplné destrukci, popř. ztrátě stability. Na Obr. 1 jsou schematicky znázorněny
příklady narušení zděných budov účinkem dynamických zatížení.

Obr. 1. Příklady narušení zděných budov účinkem dynamických zatížení.
Charakter mechanických poruch od dynamických účinků – opadávání omítky, trhliny
v rozích otvorů, ve styku zdí, ve fabionech, uvolnění uložení stropů, uvolněné překlady, nepravidelně uspořádané trhliny – jsou často velmi podobné trhlinám od vodorovných sil. Jejich
význačným znakem je především skutečnost, že trhliny nevytvářejí „souvislý obrazec“ odpovídající průběhu izostat od určitého – dominantního – účinku.
K závažným dynamickým účinkům působícím na budovy v uliční zástavbě patří účinky způsobené pohybem kolových a kolejových vozidel (brzdné a rozjezdové síly, kmitání
přenášené podložím).
Při analýze příčin statických poruch vycházíme z průběhu a charakteru trhlin. Trhliny vznikají v místech největších namáhání, ale současně i v místech menší pevnosti. Průběh
trhlin je tudíž modifikován nestejnorodostí a nehomogenitou materiálu konstrukce. Z těchto
důvodů dochází často k odchylkám v průběhu trhlin oproti průběhu napětí, popř. i ke změně
způsobu porušení. Lze rozlišit tři charakteristické typy porušení:
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−

tahem, tahové trhliny charakteristické rozevřením trhliny a neporušeným obrysem trhliny,
− smykem, smykové trhliny charakteristické posunutím v trhlině a porušením obrysu trhliny
− tlakem, drcení materiálu, vrásnění a odlupování povrchových vrstev, větvení trhlin.
Tahové trhliny vznikají ve směru tlakových trajektorií, tj. ve směru kolmo na hlavní tah,
smykové trhliny v místech, kde smykové napětí při určité složce normálového napětí dosáhne největší hodnoty, porušení tlakem obvykle v místech koncentrace a výskytu špičkových
normálových napětí v tlaku (Obr. 2).

Obr. 2. Příklady narušení zděných budov trhlinami.
Trhliny, popř. lokální drcení a narušování zdiva, jsou závažným projevem statických poruch, jejichž příčinou může být
− nadměrné namáhání svislého prvku v celém průřezu nebo v části průřezu v místě
uložení stropní konstrukce, v oblasti náhlé změny průřezu, nebo mechanických
vlastností apod.
− odlišný stav napjatosti oproti návrhovému
− nedostatečná únosnost konstrukce v důsledku nekvalitního provedení, působením
degradačních procesů apod.
− dynamické účinky a otřesy (výbuch, doprava, okolní stavební činnost apod.)
− narušení celistvosti a rozrušování částí průřezu působením vlhkosti, chemickou
nebo biologickou korozí, teplotou, neodborným zásahem
− spolupůsobení s okolní konstrukcí
− zvláštní vlivy (vysoké teploty poblíž komínových těles apod.)
− nestejnorodost a nehomogenita prvku, materiálové a konstrukční imperfekce.
Porušení konstrukce nebo materiálu nastane, je-li v některém místě přestoupena mezní pevnost, popř. mezní přetvoření materiálu. Jev přetvoření souvisí s rozrušením tzv. atomové
mřížky tuhého tělesa. Porušení je následkem mnohých dílčích poruch a představuje
v počátečních fázích přeskupení atomů uspořádaných v pravidelných vzdálenostech a geometrických útvarech. Mezery mezi krystaly jsou vyplněny mezikrystalickou vrstvou. Pružné
změny si vysvětlujeme působením sil mezi atomy.
Porušení tělesa vysvětluje několik teorií. Starší z nich považují za rozhodující činitele
při porušení tělesa v určitém bodě buď mezní hodnotu napětí, nebo přetvoření (deformace),
novější (energetické) vztahují porušení tělesa k určitému množství přetvárné práce. Častou
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příčinou poruch stavebních konstrukcí je překročení mezní pevnosti v tahu nebo ve smyku,
a to i u konstrukcí namáhaných (zatížených) převážně tlakem (např. svislé konstrukce).
2

PORUCHY A TRHLINY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Zděné konstrukce budov vyrobené převážně jako cihelné, kamenné a smíšené jsou
často porušeny tahovými a smykovými trhlinami. Uvedené materiály jsou charakteristické
nepříznivým poměrem pevnosti v tahu k pevnosti tlaku, který se pohybuje v rozmezí 1:12 až
1:5 ve prospěch pevnosti v tlaku, na rozdíl např. od oceli, kde uvedený poměr je 1:1, nebo
dřeva, které má dokonce (ve směru vláken) vyšší pevnost v tahu.
Častou příčinou porušování zděného prvku namáhaného svislým tlakem a vyčerpání
jeho únosnosti v tlaku je vznik a rozvoj svislých, převážně tahových trhlin. K základním příčinám vzniku poruch zděných konstrukcí projevujících se trhlinami, drcením a opadáváním
povrchových vrstev patří nedostatečná pevnost zdiva v tlaku, přetížení zdiva a poruchy základových konstrukcí. Pevnost zdiva v tlaku závisí na těchto činitelích
− pevnosti cihel v tlaku a v tahu, jejich rozměrech,
− pevnosti malty v tlaku a v tahu, její tloušťce a soudržnosti se zdicími prvky,
− vazbě cihel ve zdivu,
− přítomnosti vad zdiva pocházejících z projektové dokumentace,
− přítomnosti vad zdiva pocházejících z provádění zdiva,
− výskytu poruch zdiva, které nastaly během celé doby užívání objektu.
Vady zdiva jsou způsobeny nedokonalou projektovou dokumentací, nebo nedokonalým,
popř. až nesprávným provedením. Nejčastější vadou provedení je nedodržení zásad řádné
vazby. Snižováním objemu zdiva, narušováním jeho celistvosti a rozpadem jeho složek se
snižuje únosnost zdiva.
K nejčastějším projevům mechanických poruch zdiva patří trhliny, které vznikají v
důsledku nedostatečné únosnosti, následkem změny zatížení, dlouhodobým přetvářením, degradací a rozrušováním zdiva, popř. v důsledku neodborných zásahů. Trhliny ve zděných
konstrukcích se klasifikují zejména podle těchto hledisek:
− podle příčiny vzniku (příčinou vzniku trhlin jsou buď silové nebo přetvárné účinky zatížení),
− podle stavu napětí, popř. stavu přetvoření ve zděném prvku (rovinný nebo prostorový stav napjatosti),
− podle polohy trhlin vzhledem k ložným a styčným spárám,
− podle průběhu (přímé, svislé, zalomené, šikmé),
− podle šířky a proměnnosti podél délky trhliny,
− podle druhu zdiva (druh použitých cihel a vazby mají vliv na průběh trhlin),
− podle druhu zděného prvku nebo konstrukce.
Zdivo lze klasifikovat jako nehomogenní křehký materiál skládající se ze dvou látek o různých charakteristikách. U běžných druhů zdiva jsou zpravidla tlaková (svislá) a tahová (vodorovná) přetvoření malty při zatížení zdiva svislou normálovou silou větší než odpovídající
přetvoření kusového staviva (např. cihel). Jsou však celkově nižší než odpovídající přetvoření
samotné malty, tj. bez spolupůsobení s kusovým stavivem (s cihlami).
V důsledku vzájemného spolupůsobení je malta, která má tendenci k většímu příčnému přetvoření, příčně ,,tlačena“ a naopak cihly příčně ,,taženy“. Pro tento případ poměru pevnosti malty a cihel (Em < Ee) může vzniku průběžných svislých trhlin a následnému porušení
tlačeného zděného prvku předcházet vznik svislých trhlin v cihlách, které se porušují tahem.
Ve zdivu s maltou vysoké pevnosti (cementové malty) dochází k obdobnému mechanismu, který však působí opačně. Cementová malta s vyšším modulem pružnosti přebírá
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v důsledku vyšší tuhosti a tím menších příčných přetvoření příčná tahová napětí způsobená
tendencí cihel k většímu příčnému přetvoření. Cihly jsou v tomto případě namáhány příčným
,,tlakem“. Při rostoucím zatížení se objevují zpravidla první svislé tahové trhliny ve výplni
ložných spár a teprve následně (nebo i současně) v cihlách.
Z uvedeného vlivu vzájemného spolupůsobení složek zdiva je zřejmý význam dodržování předepsaných výšek ložných spár, význam dobré přídržnosti malty k cihlám (tím i negativní vliv některých hydrofobizujících přísad, které snižují přídržnost) a případně i význam a
vliv příčného vyztužení zdiva v ložných spárách na zvýšení pevnosti zdiva.
Trhlina vznikne v tom místě (průřezu) zděné konstrukce, kde působící normálové
napětí v tahu překročí lokální (místní) pevnost zdiva v tahu Rmst, popř. kde hodnota příčného
přetvoření překročí hodnotu mezního poměrného přetvoření v tahu εx,m . Pevnost zdiva v tahu
jako heterogenního materiálu závisí na poloze průřezu, tj. na vzdálenosti a poloze posuzovaného průřezu vzhledem k ložným a styčným spárám.
V tlačených zděných pilířích a sloupech obvykle prvé svislé tahové trhliny (Obr. 3)
vznikají ve střední třetině výšky prvku (zde jsou největší hodnoty příčného přetvoření εx) a
z těchto míst se šíří směrem nahoru i dolů. Vznik trhlin v horní nebo spodní koncové části
sloupu (pilíře) výrazným způsobem snižuje únosnost sloupu (pilíře) a vyžaduje provedení statického zajištění (např. příčné stažení průřezu).

Obr. 3. Charakteristické porušení tlačeného zděného pilíře.

3

PRACOVNÍ DIAGRAM ZDIVA

Pracovní diagram zděného tlačeného prvku je charakteristický nevýraznou pružnou
oblastí a postupným narůstáním trvalých deformací od nízké úrovně vzrůstajícího zatížení
(Obr. 4)
− pružně (plastická) oblast je omezena počátkem zatěžování a zatížením, při kterém vznikají trhliny ve zdivu (Nt). Napětí po vodorovném průřezu je dosud přibližně rovnoměrně rozloženo, tomu odpovídají i přibližně rovnoměrné svislé deformace prvku ve vodorovném průřezu,
− oblast rozvoje trhlin, která je na ose zatížení ohraničena zatížením Nt a zatížením
Ntp, kdy se tlačený prvek postupným rozvojem svislých trhlin začíná rozdělovat na
dílčí svislé pilířky. Rozvoj svislých trhlin způsobuje nerovnoměrné rozdělení napětí
po průřezu i nerovnoměrná poměrná přetvoření prvku,
− oblast úplného rozrušování prvku je malý interval, vymezený zatížením Ntp, kdy
je prvek porušen jednou popř. několika výraznými svislými tahovými trhlinami
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procházejícími přes značnou část výšky tlačeného prvku, a zatížením při dosažení
mezního zatížení Nobs (únosnosti). Tato oblast zahrnuje i dílčí zplastizování malty.

Obr. 4. Idealizovaný pracovní diagram zdiva při monotónně vzrůstajícím tlaku,
charakteristická stadia a porušení tlačeného pilíře.
Mechanismus vzájemné interakce zdicích prvků a malty a její vliv na vznik příčných
tahových napětí v tlačených zděných prvcích lze uplatnit pro přibližné posouzení reziduální
únosnosti zděného prvku porušeného svislými trhlinami. Méně kvalitní malta namáhání způsobuje větší příčné +σx zdicích prvků v tahu a tím účinněji přispívá k porušování zděného
prvku v porovnání s kvalitnější maltou s vyšší modulem pružnosti.
V závislosti jakosti malty, lze velmi přibližně určit pravděpodobný poměr ξer , který
vyjadřuje poměr tlakového napětí Nt (zatížení), při kterém ve zdivu vznikají trhliny, k mezní
k pevnosti zdiva v tlaku Nobs

σy
Nt
ξ cr = obs = obs ∈ (0,4;0,9)
N
σy
t

(1)

Uvedený poměr udává rezervu při vzniku prvních trhlin do dosažení mezního zatížení
(Nobs). Při vzniku prvních trhlin v běžném zdivu na maltu vápennou zbývá ještě dosti velká
rezerva do dosažení mezního zatížení (ξ ≅ 0,5 – 0,7), tj. přibližně 60 až 100 % zatížení, při
kterém došlo ke vzniku trhliny (Nt), zatímco u zdiva s kvalitní cementovou maltou je po vzniku trhlina rezerva do dosažení mezní únosnosti malá (ξ ≅ 0,7 – 0,9). U zdiva z děrovaných
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cihel a tvarovek výšky 150 až 220 mm se hodnoty poměru ξcr zvětšují, tj. u zděných konstrukcí z těchto cihel jsou, v porovnání se zdivem z plných cihel, po vzniku prvních trhlin celkově
nižší rezervy do dosažení mezní únosnosti.
Častou příčinou snížení únosnosti zdiva a vyšší náchylností zdiva ke vzniku trhlin a
dalších poruch je nekvalitní provedení a rozdílná kvalita kusového staviva a malty v ložných
spárách.
Velikost kritického zatížení Nt a mezního zatížení Nobs zdiva a jejich vzájemný
poměr především závisí na
− pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu zdicích prvků a malty,
− rozměrech, především výšce kusového staviva,
− výšce a provedení, zejména ložných spár,
− složení, zejména velikosti zrn kameniva malty,
− uspořádání, tvaru a velikosti otvorů v cihlách,
− zpracovatelnosti a přídržnosti malty,
− vazbě cihel.
Tzv. aktivní trhliny jsou trhliny neustálené, které se dále v čase rozvíjejí a rozšiřují, na rozdíl
od tzv. pasivních trhlin, které jsou ustálené, stabilizované, nedochází k jejich dalšímu šíření
a rozvoji. Aktivní trhliny vyžadují mimořádnou pozornost a monitorování. Např. rozvoj tahových svislých trhlin ve střední části zděného pilíře směrem ke zhlaví a patě může způsobit postupnou ztrátu nosnosti pilíře a jeho následné selhání. Zatímco v případě pasivních trhlin postačí při opravě nejčastěji řádné zaplnění trhlin příslušnou sanační hmotou, v případě aktivních trhlin je zpravidla nutné jejich účinné zajištění výztuží (speciálně tvarovanou výztuží,
výztuží šroubovicového profilu, sepnutí kabely, táhly, apod.) uspořádané kolmo ke směru trhlin.
Vedle svislých tahových trhlin vznikají v případech, kdy směr hlavního napětí v tahu
svírá s vodorovnou osou úhel α větší než 25°, stupňovité trhliny, které postupně procházejí
styčnými a ložnými spárami. Je-li úhel α menší 25°, probíhají trhliny ve styčných spárách a
v cihlách a mohou být i částečně šikmé ve směru hlavního napětí v tlaku.
Smykové trhliny svislé i šikmé vznikají v místech rozdílného posunu dvou částí jednoho prvku, nebo v místech styku dvou, např. kolmých zděných prvků. Jejich nejčastější příčinou jsou účinky objemových změn a rozdílného sedání. Mohou být uspořádány i vodorovně
(např. v místech styku atiky a obvodového pláště). Pro smykové trhliny v provázaném zdivu
je charakteristické, že jsou vytvořeny z řady po sobě následujících krátkých šikmých tahových trhlin zpočátku vlasových, později výrazně viditelných šikmých tahových trhlin.
Vedle lokálních trhlin se ve zděných konstrukcích můžeme setkat i s výskytem soustavy trhlin, které jsou obvykle důsledkem ,,přelévání“ – redistribuce tahových (popř. smykových) napětí po průřezu (ploše) zděného prvku z částí porušených trhlinou do částí zdiva
neporušených při současném vzniku a rozvoji nových trhlin.
Tahová namáhání, např. v dostředně tlačeném prvku (stěna, pilíř, klenba), mohou být
způsobena nestejnorodostí materiálu zděné konstrukce, náhlou změnou průřezu zděné konstrukce (změna tloušťky zděné stěny, klenby apod.), koncentrací tlakového namáhání na části
průřezu prvku, např. v oblasti uložení překladů. Tahová namáhání zpravidla vznikají v místech zakřivení tlakových trajektorií, v místech jejich odklonu od střednicové čáry prvku v důsledku materiálových, geometrických a mechanických imperfekcí a charakteru zatížení.
Podobně smykové namáhání je důsledkem vzájemného spolupůsobení a interakce
prvků v rámci systému nebo částí jednoho prvku v rámci subsystému, které mají tendenci k
rozdílné deformaci.
Charakteristické porušení tlakem se obvykle vyskytuje v místech jeho koncentrace,
např. v okolí uložení trámů, průvlaků a překladů, nebo v prvcích, do nichž se soustřeďuje
značné zatížení, a v oblasti tzv. plastických kloubů kleneb.
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Zajištění zděné konstrukce tzv. zedními a trámovými kleštinami, popř. železobetonovými věnci před působením zejména tahových namáhání (i těch, která nejsou výpočtem prokazována), lze považovat za hlavní způsob prevence před vznikem poruch. Nedostatečná dimenze nebo absence ztužujících konstrukcí (věnce, vyztužení, táhla, kleštiny – zední a trámové kleště) se obvykle projeví vznikem poruch.
Vznik lokálních a dílčích trhlin a drcení, odlupování a nadměrné deformace zděných
konstrukcí jsou v rozporu s přístupem k jejich navrhování a dokládá změny, jejichž důsledky
je nutné podrobně - v závislosti na stupni poškození a rozsahu poruch - analyzovat.
Nejčastější příčinou poruch vestavěných stěn a příček, doplňkových a kompletačních
konstrukcí, povrchových úprav a ostatních tzv. nenosných konstrukcí (Obr. 5) jsou zejména
namáhání způsobená vzájemnou interakcí těchto konstrukcí s primárně nosnou konstrukcí
účinkem vynuceného přetvoření. V případě obalových konstrukcí, které jsou v přímém styku
s vnějším prostředím, jsou příčinou namáhaní způsobená účinky objemových změn (teplota a
vlhkost, reologické účinky) a účinky a vlivy chemické a biologické povahy.
4

VLIV VLHKOSTI NA REDISTRIBUCI NAMÁHÁNÍ ZDIVA

Z hlediska požadavku mechanické odolnosti a stability je důležité posouzení statické
způsobilosti zejména nosných zděných konstrukcí při zvýšené vlhkosti způsobené např. mimořádnými účinky (povodně, narušené potrubí apod.), nebo nedostatečnou ochranou před
zemní a srážkovou vodou.
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Obr. 5. Příklady poruch nenosných konstrukcí.
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Změna vlhkosti po průřezu tlačeného zděného prvku (pilíře, stěny) je provázena změnou modulu pružnosti E a pevnosti Ruc po průřezu prvku. V důsledku změny tuhosti EiUi po
průřezu tlačeného prvku dochází k redistribuci vnitřních sil – k „přelévání“ normálových sil
do částí průřezu s vyšším modulem pružnosti z částí, kde došlo ke snížení modulu pružnosti.
Mezi částmi průřezu prvku s rozdílnou hodnotou modulu pružnosti E a tudíž s tendencí
k rozdílné primární deformaci vznikají současně smykové síly zajišťující celistvost prvku a
bránící jeho rozvrstvení. Překročení pevnosti zdiva ve smyku může vést ke vzniku svislých
trhlin. Porušení ustáleného stavu tlačeného prvku (rovnováhy vnitřních a vnějších sil)
v důsledku změny v rozložení tuhosti po průřezu prvku, popř. poklesem pevnosti účinkem
vlhkosti, se v případech, kdy jsou ve zděné konstrukci dostatečné rezervy v únosnosti, omezí
na pouhou redistribuci vnitřních sil. V případech, kdy ve zděné konstrukci působením např.
degradačních procesů nejsou již dostatečné rezervy v únosnosti, může porušení ustáleného
stavu účinkem změny vlhkosti w způsobit narušení celistvosti, popř. překročení jeho mezní
únosnosti.
Lineární numerická analýza zděného pilíře tl. 600 mm z cihel, pískovce a opuky zatíženého spojitě na horním okraji 1 kN/m pro dva rozdílné průběhy vlhkosti po průřezu zdiva
(vysychající průřez - vyšší vlhkost w = 20 % se vyskytuje ve střední části prvku a směrem
k okrajům klesá na w = 0 %, vlhnoucí průřez - nižší vlhkost w = 0 % se vyskytuje ve střední
části prvku a směrem k okrajům stoupá na w = 20 % - Obr. 6) názorně poukázala na vliv vlhkosti w na redistribuci normálového napětí σ v tlačeném prvku. Při výpočtu byly uvažovány
hodnoty modulů pružnosti E a pevnosti R v závislosti na vlhkosti w zjištěné na základě experimentálního výzkumu. Provedená analýza prokázala, že v důsledku nerovnoměrného rozložení vlhkosti po průřezu tlačeného zděného pilíře (w∈(0 %; 20 %)) na rozdíl od konstantního
průběhu vlhkosti (w = konst.), dochází k redistribuci normálových tlakových napětí (vztaženo
k výchozímu stavu w = konst. = 0 %, σ = konst. = 100 %, Obr. 6).
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Obr. 6. Idealizované vlhkostní profily vlhnoucího a vysychajícího zděného prvku - průběh
normálového napětí v tlaku odpovídající idealizovanému průběhu vlhkosti po průřezu (a, b, c)
Legenda k Obr. 6
− u postupně vysychajícího průřezu z opuky dochází ke zvýšení normálového napětí
až o 20,6 % v krajních vrstvách prvku (Obr. 6a),
− u postupně vlhnoucího průřezu z opuky dochází ke zvýšení normálového napětí
až o 26,6 % ve středních vrstvách prvku (Obr. 6a),
− u postupně vysychajícího cihelného průřezu dochází ke zvýšení normálového napětí o 3,5 % v krajních vrstvách prvku (Obr. 6b),
− u postupně vlhnoucího cihelného průřezu dochází ke zvýšení normálového napětí
o 3 % v krajních vrstvách prvku (Obr. 6b),
− u postupně vysychajícího průřezu z pískovce dochází ke zvýšení normálového
napětí o 2,2 % v krajních vrstvách prvku (Obr. 6c),
− u postupně vlhnoucího průřezu z pískovce dochází ke zvýšení normálového napětí
o 2,6 % ve středních vrstvách prvku (Obr. 6c).
Experimentální výzkum vlivu vlhkosti na únosnost a přetváření zděných pilířů s vlhkostí
v rozmezí 1,4 % až 15,8 % v tlaku prokázal pokles únosnosti zděných pilířů s narůstající vlhkostí až na hodnotu 60 % při vlhkosti 16 % hmotnostních oproti únosnosti 100 % při vlhkosti
3,5 % hmotnostních (Obr. 7.).
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Obr. 7. Porovnání mezní únosnosti zděných pilířů v závislosti na vlhkosti

5

CHARAKTERISTICKÉ VADY A PORUCHY PANELOVÝCH BUDOV

Průzkum vad a poruch panelových objektů prokázal, že mezi nejčastěji se vyskytující
vady a poruchy patří vady a poruchy svislých styků, styků obvodových dílců a vnitřní nosné
konstrukce, podélných styků mezi stropními dílci, styků stropních a stěnových dílců a styků
předsazených lodžií a balkonů, poruchy dílců a styků obvodového pláště, poruchy a nedostatečné tepelně technické vlastnosti střešního pláště, okenních výplní, poruchy styků schodišťových dílců a vnitřní nosné konstrukce a poruchy dělících příček a jejich styků s vnitřní konstrukcí.
Nedostatečná kvalita materiálů, nevhodné povrchové úpravy, nedostatečné krycí
vrstvy a technologické trhliny jsou příčinou narušování povrchových vrstev a úprav betonových obvodových, lodžiových a balkonových dílců a koroze jejich výztuže. Chybné konstrukční řešení je příčinou závažné degradace a narušování styků a přiléhajících průřezů dílců předsazených lodžií.
Rozsah a závažnost vad a poruch jednotlivých panelových objektů jsou významným
způsobem ovlivněny zanedbáním základní a včasné údržby a provádění oprav.
Z uvedeného důvodu je třeba předpokládat i odpovídající rozdíly stavebně-technického hodnocení jednotlivých panelových objektů provedeného na základě podrobného průzkumu. Prevence před opakovaným výskytem poruch vyžaduje detailní analýzu příčin poruch a navržených řešení. Řada poruch panelových objektů byla zapříčiněna nedostatečnou úrovní znalostí,
podceněním řady vlivů a účinků a nesprávnou aplikací empirie.
Poznámka: např. podle British Standards Institution by prohlídky objektu měly být prováděny ve třech
úrovních
− průběžné pravidelné prohlídky uživatelem objektu,
− roční vizuální inspekce části objektu předepsané projektem pod dozorem kvalifikované
osoby,
− pětileté celkové inspekce všech částí objektu kvalifikovanými pracovníky.

Vlastní údržba by kromě běžné části byla dána projektem a korigována skutečnostmi
zjištěnými během inspekcí. Úroveň údržby je navržena v Tab. 1.
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Tab. 1. Údržba objektu.
Úroveň Popis
1

2

3

Rozsah

Příklad
oprava narušených povrchů,
údržba spojená s
obnovení původní funkce po
trhlin, výměna ventilů, rozbiopravou
zjištěné poruše
tých oken
nátěry povrchů, oken, dveří,
obnova reflexních nátěrů ploplánovaná údržba a pravidelné cykly oprav a obnovy
chých střech, výměna podlaobnova
dané projektem
hových krytin, přetmelení
styků a spár
údržba podle zjiš- údržba a opravy na základě inopravy zjištěných závad,
těných skutečností spekcí k obnovení funkce, zajišsmluvní údržba výtahů a es+ opravy, smluvní tění bezpečnosti při užívání a
kalátorů
údržba
bezporuchového provozu

Provedením oprav, sanace a regenerace v závislosti na stáří, rozsahu a výskytu vad a
poruch lze vytvořit předpoklady pro dosažení požadované kvality bydlení, snížení energetické
náročnosti, zlepšení architektonického výrazu a zejména předpoklady pro dosažení plné projektované životnosti panelových objektů (75 až 85 let). Lze oprávněně předpokládat, že náklady na uvedenou sanaci a regeneraci v závislosti na jejich rozsahu, přepočtené na jednu bytovou jednotku, se budou pohybovat pod 30 % současné pořizovací ceny bytu odpovídající
velikosti.
Trvanlivost a životnost prefabrikované stěnové konstrukce
Životnost panelových konstrukcí je ovlivněna stejnými činiteli jako životnost monolitických železobetonových konstrukcí. Je určena jednak kvalitou železobetonových dílců a styků, tj. vlastnostmi získanými při výrobě a montáži panelového objektu a jednak působením
vnějších účinků a vlivů – chemické, fyzikálně chemické a biologické působení prostředí na
stavbu. Na rozdíl od vnitřní nosné prefabrikované konstrukce, která je v porovnání
s obvodovou konstrukcí chráněna před zvýšenou agresivitou, je vnější obalová konstrukce –
obvodové dílce a styk, lodžiové dílce, balkony, markýzy, atika – vystavena (exponována)
změnám teploty, vlhkosti, agresivním plynům v ovzduší, slabým roztokům kyselin ve srážkové vodě apod. V důsledku obsahu agresivních látek v ovzduší a dešťových srážkách dochází
v betonu a výztuži mj. k nevratným degradačním – korozivním – procesům, které vedou
ke zhoršení vlastností a následné ztrátě projektovaných funkčních parametrů. Schopnost železobetonové prefabrikované konstrukce odolávat účinkům vnějšího prostředí se označuje jako trvanlivost betonu (železobetonu). Je závislá na kvalitě betonu – kameniva a cementového
tmelu – jeho hutnosti, pórovitosti, chemismu a obsahu rozpustných solí, které jsou reaktibilní
s vnějším prostředím a přispívají ke vzniku strukturních trhlin, zvětšují pórovitost betonu a
postupně urychlují korozi betonu a výztuže. Porézní beton a malé krycí vrstvy výztuže
(< 20 mm) jsou nejčastější příčinou narušování a odpadávání povrchových vrstev. Počátek
koroze betonu je spojen se snižováním alkality povrchových vrstev betonu a následnou korozí
výztuže.
Zatímco vnitřní nosná konstrukce (stěnové a stropní panely) je v prostředí, které zajišťuje její vysokou fyzickou životnost (řádově stovky let), obvodové konstrukce, lodžiové konstrukce, balkony a další mají podstatně menší trvanlivost, danou převážně jejich kvalitou a
provedením, popř. agresivitou vnějšího prostředí (např. blízkost chemické výroby, dopravy
apod.) Zajištění jejich životnosti (běžně předpokládaná životnost pozemních staveb je 75 až
85 let) vyžaduje pravidelně prováděné kontroly, údržbu a opravy. Kritickým článkem těchto
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konstrukcí je koroze výztuže (dílců, kotvení), narušování a odpadávání povrchových vrstev a
vznik trhlin, které urychlují korozi betonu a výztuže.
Vady a poruchy
Vady a poruchy, které se vyskytují na panelových budovách mají rozdílnou závažnost
a význam. Značný podíl na výskytu vad a poruch panelových budov má nekvalitní materiál
a provedení, které ve svém souhrnu způsobují výrazné zhoršení kvality a funkčních vlastností těchto staveb a jejich trvanlivosti. Jde především o kvalitu prefabrikovaných dílců, kvalitu
zálivkových betonů a provedení styků, kvalitu tepelně izolačních materiálů, těsnících a hydroizolačních materiálů a povrchové úpravy. Řada poruch je způsobena nepřesnou montáží a
nedodržováním technologických pravidel a postupů. Hromadná realizace typizovaných řešení
panelových budov, zahrnujících řadu projektových vad zapříčiněných neznalostí, zjednodušením a podceněním řady závažných zatěžovacích účinků a vlivů a nerespektováním jejich vývoje v čase, které spolu s neschopností včas reagovat na výskyt vad a následujících poruch
způsobily hromadný výskyt těchto vad a poruch na realizovaných budovách.
Podcenění prostorového působení nosného systému, funkce stropní desky z hlediska zabezpečení stability a tuhosti při působení vodorovných účinků, účinků mimořádných zatížení a vlivů, funkce styků a spojovacích vazeb po překročení meze lineárních deformací
(vzniku trhlin) je příčinou řady závažných vad nosného systému z hlediska požadavku mechanické odolnosti a stability zejména panelových domů realizovaných do r. 1972 ÷ 74, především nedostatečného vyztužení styků, nedostatečné zálivkové výztuže, vyztužení dílců, absence konstrukční výztuže dílců a nedostatečného spojení dílců kotevní výztuží.
Nejslabším článkem v panelových konstrukcích jsou styky nosných dílců, které
obecně vykazují vysokou tuhost (malou poddajnost) a nedostatečnou únosnost. Styky jsou
místa, v nichž dochází ke kumulaci poruch, projevujících se nejčastěji trhlinami. Tvarování a
řešení stykových ploch prefabrikovaných dílců, nepřesnost a nekvalitní provedení, nedostatečné vyztužování styků a celková technologická nekázeň jsou hlavními příčinami poruch
těchto konstrukcí.
Druhou skupinou nejčastějších poruch jsou poruchy styků mezi obvodovými a lodžiovými dílci a vnitřní nosnou konstrukcí, které jsou vystaveny vedle účinků svislého a vodorovného zatížení zejména cyklickým účinkům teploty a vlhkosti. Tyto poruchy vznikají u
všech plášťů bez ohledu na případnou rozdílnost konstrukčního uspořádání, řešení styků a
skladby obvodového pláště. Tato skutečnost je v souladu s výsledky teoretického a experimentálního výzkumu.
Nejrozsáhlejší skupinou poruch panelových domů jsou poruchy obvodového pláště, především porušení dílců trhlinami, narušení povrchové úpravy, rozvrstvení pláště, porušení styků a spojů obvodových dílců. Vedle nevyhovujících tepelně-technických vlastností
patří k závažným poruchám obvodového pláště, které ohrožují statickou bezpečnost, narušení
spojů – kotvení s vnitřní konstrukcí korozí oceli a narušení kotvení vnějších pohledových
moniérek k vnitřní nosné vrstvě sendvičových obvodových dílců.
Specifickou a zvláště závažnou skupinu představují zejména poruchy lodžií a balkonů. Tyto poruchy jsou způsobeny především vadným projektovým řešením. Jedná se zejména
o styky lodžiových dílců, styky konstrukce lodžie a obvodového pláště, popř. vnitřní nosné
konstrukce, nedostatečné krytí výztuže a kvalita betonu dílců apod.; jejich důsledkem je v řadě případů výrazné snížení statické bezpečnosti konstrukce předsazených lodžií.
Další rozsáhlou skupinou poruch jsou poruchy střešních plášťů, projevující se nedostatečnými tepelně izolačními vlastnostmi, hromaděním zkondezované vlhkosti ve střešním
plášti, narušováním atik, boulením hydroizolační vrstvy a místním, případně rozsáhlejším zatékáním do bytů v nejvyšších podlažích. V řadě případů nevyhovuje skladba a řešení střešního
pláště tepelně-technickým požadavkům a současně vykazuje závažné konstrukční závady.
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Rozdílná kvalita a stáří dílců jsou častou příčinou vzniku trhlin ve stycích těchto dílců v důsledku různého přetváření sousedních stěnových dílců, různého průhybu sousedních
stropních dílců, zejména od dlouhodobě působících zatížení.
Celkově nesprávné a z hlediska zvukoizolačních požadavků nevyhovující řešení styků schodišťových dílců s vnitřní nosnou konstrukcí je příčinou velmi častého výskytu poruch těchto styků. Tyto poruchy jsou způsobeny vadným projektovým řešením (tuhý a nepoddajný styk mezi schodišťovým ramenem a přilehlou stěnou, tuhý a nepoddajný styk schodišťového ramene a podestového dílce namísto kloubového styku apod.).
Do skupiny poruch obvodových plášťů patří i rozsáhlý výskyt poruch okenních výplní. Dochází k zatékání kolem rámů okenních výplní. Okenní výplně mají nevyhovující tepelně-technické vlastnosti zejména z hlediska infiltrace a vykazují konstrukční závady.
Důsledkem podcenění interakce mezi nosnou konstrukcí a vestavěnými kompletačními konstrukcemi a nesprávného řešení jejich styků je výskyt řady poruch dělících konstrukcí a příček, projevujících se zejména trhlinami ve stycích s nosnou konstrukcí a zhoršením
zvukoizolačních vlastností.
K závažným nedostatkům panelových domů z hlediska požadavků na funkční způsobilost patří nedostatečná akustická izolace ohraničujících konstrukcí bytů a funkčně nevyhovující řešení tzv. bytových jader.
Závažnou skutečností je, že převažující část všech poruch panelových domů lze
klasifikovat jako poruchy aktivní. Lze tedy oprávněně předpokládat jejich další rozvoj a šíření v čase a v důsledku toho pokračující zhoršování celkového fyzického stavu panelových budov. Rozborem příčin těchto poruch a mechanismů porušování lze doložit, že kinetika procesů narušení s časem narůstá. Výsledky a rozbor experimentálního ověřování chování
styků při opakovaném (cyklickém) zatížení ukázaly na nutnost zabývat se závislostí statických vlastností styků na čase, obecně sledovat souvislost historie zatížení, tj. časový průběh
účinků zatížení z hlediska četnosti a rozsahu nelineárně pružné odezvy styků, která může vést
k postupnému snižování statické bezpečnosti. Podobné důsledky z hlediska bezpečnosti obyvatel panelových domů může mít pokračující koroze výztuže dílců vystavených přímému působení vnějšího prostředí (lodžiové a obvodové dílce, atikové dílce, balkonové dílce) a výztuže v kondenzačních zónách (kotvení obvodových a lodžiových dílců k vnitřní nosné konstrukci).
Mezi nedostatky a vady projektového řešení, které závažným způsobem ohrožují bezpečnost panelových domů, patří nevyhovující požární bezpečnost a odolnost (krycí vrstvy
výztuže stropních dílců, únikové cesty, bytová jádra, větrání a další). Mezi nejčastěji se vyskytující vady a poruchy panelových domů patří:
− zatékání plochými střechami;
− zatékání spárami obvodových dílců (s tzv. uzavřenou spárou s trvale pružným
tmelem – malá životnost tmelů, nepřípustné tolerance ve spojích, technologická nekázeň);
− vznik trhlin v místech styků panelů;
− vznik trhlin a oddělování obvodových jednovrstvých dílců od vnitřních nosných
stěn;
− porušení obvodových dílců trhlinami, narušování a odpadávání povrchových vrstev, koroze výztuže a kotevních prvků;
− porušení keramických tvarovek a odpadávání povrchové vrstvy keramických obvodových dílců;
− statické poruchy a narušování struskopemzobetonových obvodových dílců a koroze výztuže;
− rozvrstvování a dezintegrace obvodových dílců;
− narušování a rozpad povrchových úprav obvodových dílců;
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poruchy obvodových dílců v místech dilatačních spár;
tepelně technické závady a vznik plísní na vnitřním povrchu obvodových dílců;
tepelně technické závady meziokenních vložek;
nedostatečná kvalita betonu vnějších podhledových vrstev sendvičových dílců
(karbonatace, rozpad betonu, trhliny, koroze výztuže odpadávání krycích vrstev výztuže);
nedodržení výrobních a montážních tolerancí obvodových dílců a jejich styků;
tepelně-technické závady a zatékání okenními výplněmi;
vadné provedení a koroze klempířských konstrukcí;
tepelné mosty ve stycích obvodových dílců (vznik zdravotně závadných plísní);
kondenzace a vznik plísní v okolí ventilačních otvorů vestavěných potravinových
skříní;
koroze ocelových konstrukcí balkonů a zábradlí, narušování kotvení zábradlí, balkonů a lodžií;
neprovedení dilatačních spár v podkladních vrstvách hydroizolačních povlaků
plochých střech;
narušení styků a dílců předsazených lodžií (koroze výztuže, odpadávání krycích
vrstev, „vysouvání“ stropních lodžiových dílců, uvolňování a rozpad styků);
poruchy styků a dílců způsobené rozdílným sedáním výtahové šachty a nosné
konstrukce
vady, nekvalita a nevyhovující funkční vlastnosti bytových jader;
narušování styků a dílců příček (trhliny v příčkách, oddělování od nosných betonových panelů);
nevyhovující hygienické zařízení, konstrukce, materiál a zařizovací předměty;
nevyhovující funkční vlastnosti nášlapných vrstev podlah;
nedostatečné zvukoizolační vlastnosti dělících konstrukcí;
nevyhovující vlastnosti materiálů a konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti
(požární únikové cesty, požární úseky, nevyhovující krycí vrstvy výztuže stropních
dílců);
nevyhovující vlastnosti materiálů a konstrukcí z hlediska zdravotní nezávadnosti.

STATICKÉ PORUCHY PANELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Základní funkcí nosné konstrukce je statická funkce spočívající ve spolehlivém přenosu svislých a vodorovných zatěžovacích účinků a vlivů do základového podloží. Kromě uvedené základní statické funkce mají nosné konstrukce i funkce další, zejména funkci dělící a
zvukoizolační. Poruchy nosné konstrukce, dílců a styků mohou být způsobené také jejich vadami, tedy chybným návrhem v projektu (chybný návrh konstrukce, případně jejich jednotlivých částí, tj. dílců a styků), nekvalitní výrobou dílců (nedodržení požadované kvality a parametrů, nestejnorodost, technologické trhliny apod.) a při montáži nosné konstrukce (záměna
dílců, nepřesnost montáže, chybné provedení styků apod.).
Převážná část statických poruch panelových konstrukcí je zapříčiněna nedostatečnou
odolností nosných konstrukcí proti působení zatěžovacích účinků a vlivů. Velikost i charakter výsledného zatěžovacího účinku se mění v závislosti na intenzitě a poměru zatížení v
určitém časovém okamžiku. Vedle rozhodujících účinků zatížení svislých, způsobených tíhou
nosných a kompletačních konstrukcí, které lze klasifikovat jako zatížení trvalá – stálá, jednosměrná se zanedbatelnou závislostí na čase, je nosný systém vystavený působení účinků krátkodobých, popř. proměnných jednosměrných i střídavých. Především to jsou účinky teploty,
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větru, pohyblivé složky užitného zařízení, otřesy podloží, dynamické účinky dopravy, rázy
zvukových vln apod. Tyto účinky způsobují, že jednotlivé části konstrukce jsou v průběhu
času vystaveny zatížení s proměnlivou, alternující a cyklickou složkou. V závislosti na poměru trvalé a alternující složky zatížení a na řešení a vyztužení styku může dojít v čase k degradaci statických vlastností styků vystavených účinkům měnícího se zatížení, a tím ke snižování
statické spolehlivosti nosného systému, popř. k ovlivnění životnosti nosného systému. Příklady z praxe, zejména výskyt poruch až po určité době po dokončení objektu apod., jsou potvrzením vlivu časového faktoru na možnou degradaci styků působením cyklického zatížení.
Např. vznik trhlin mezi průčelní, štítovou, střešní a vnitřní konstrukcí po dvou až pěti letech,
poruchy obvodových plášťů, oddělování atik od obvodového pláště, ale i oddělování obkladů
až po několika letech po dokončení, jsou mimo jiné i důsledky cyklických účinků způsobených změnami teploty.
Závažnost vad a poruch zjištěných v rámci stavebně-technického průzkumu (předběžný průzkum, podrobný průzkum, doplňkový průzkum) lze určit na základě statického posouzení založeného na výstižném výpočtovém modelu konstrukce, výpočtovém modelu zatížení a materiálovém modelu konstrukce. V této souvislosti je nutné zvážit vlastnosti materiálů
a konstrukcí jako proměnné veličiny závislé na čase a prostředí. Bez znalosti časově závislého
chování nelze zodpovědět otázku trvanlivosti a spolehlivosti nosného systému. Změny vlastností v čase jsou nejčastěji způsobeny proměnnými – jednosměrnými a střídavými – zatíženími (především účinky teploty a vlhkosti, účinky dopravy a provozu apod.), redistribucí namáhání způsobenou reologickými změnami materiálů, mineralogickými, chemickými a dalšími vlivy. Výzkumné práce ukazují, že východiskem pro nalezení výstižných modelů chování a vlastností stavebních materiálů, resp. funkcí popisujících vývoj a závislost vlastností na
změně vnějších podmínek, může být studium strukturních parametrů.
Předmětem numerické analýzy je určení tzv. kritických míst konstrukce nosného systému, které mají rozhodující význam pro statickou bezpečnost a spolehlivost systému. Vady a
poruchy vyskytující se v těchto místech patří výrazně do kategorie závažných poruch nosné
konstrukce a vyžadují zpravidla okamžitá a mimořádná opatření (např. provizorní statické zajištění, odlehčení konstrukce apod.).
Mezi závažné vady a poruchy panelových konstrukcí zařazujeme všechny vady a poruchy, které výrazným způsobem snižují statickou funkci. Jsou to zejména vady a poruchy,
které se vyskytují v tzv. kritických místech, vady, které způsobují poruchy vyvolané zatěžovacími účinky a vlivy, které jsou aktivní, dochází k jejich rozvoji a postupnému šíření. Postupný rozvoj a šíření poruch (trhliny, drcení apod.) způsobuje redistribuci vnitřních sil z míst
porušených do míst neporušených. Jestliže v konstrukci nejsou rezervy schopné pokrýt zvýšená namáhání způsobená touto redistribucí, může dojít k lokálnímu, příp. celkovému selhání
(kolapsu) konstrukce (systému). Chování prefabrikované panelové konstrukce lze popsat modelem křehkého tělesa s poměrně malou oblastí pružných a pružněplastických deformací a
velkou náchylností ke vzniku poruch působením účinků vynucených přetvoření, které primárně vyvolávají tvarové, délkové a objemové změny. Zajištění nosné konstrukce před působením především tahových a smykových namáhání lze klasifikovat jako rozhodující opatření z
hlediska prevence před vznikem poruch. Jedná se zejména o výztuž dílců, především v průřezech přiléhajících ke stykům, výztuž zálivkovou a věncovou.
Mezi méně závažné vady a poruchy zařazujeme všechny vady a poruchy, které se
projevují pouze lokálně a nemají vliv na celkové statické chování konstrukce, příp. nosného
systému. Jedná se o tzv. pasivní poruchy, které jsou stabilizovány a nedochází tudíž k jejich
šíření a rozvoji.
V důsledku působení různých zatěžovacích účinků a vlivů vznikají v nosné konstrukci
tahové síly, proti jejichž působení je nutné konstrukci z hlediska zamezení vzniku mechanických poruch dostatečně zabezpečit. V řadě případů lze velmi obtížně s dostatečnou přesností
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vyčíslit hodnotu tahových sil, neboť nám chybí jak znalosti o velikosti a způsobu zatížení, tak
i znalosti o charakteru odezvy konstrukce na tato zatížení.
Tahová napětí v konstrukci vznikají od účinku tlaku a sání větru. Sáním větru vznikají tahové síly v obvodové konstrukci, které se přenášejí do vnitřní konstrukce. Tlak větru
způsobuje ohybové namáhání stropní desky, která působí jako vysoký nosník uložený na
pružných podporách (v místě uložení na nosné stěny). V důsledku toho vznikají ve spodní
desce tahová i tlaková normálová napětí a napětí smyková.
Vlivem nerovnoměrného poklesu mají svislé prvky tendenci k rozdílným deformacím. Podobně i v důsledku nerovnoměrného rozložení normálových napětí od účinků svislých
zatížení. Tím vznikají ve stropní desce tahové síly, které zmenšují rozdíly v primární deformaci jednotlivých svislých prvků. Vodorovné síly ve stropních deskách vznikají i v důsledku
mimostředného působení stěnových i stropních dílců, jež je zapříčiněno odchylkami od projektové polohy, nebo v případě stěnových dílců nestejnorodostí příčného průřezu.
Tahové síly ve svislých prvcích vznikají od nerovnoměrného rozdělení normálových napětí v základové spáře i za předpokladu ideálně homogenního pružného poloprostoru.
Tahové síly vznikají působením dlouhodobých i krátkodobých objemových změn. Účinky
smršťování a dotvarování způsobují tahové síly ve svislých i vodorovných prvcích. Zvláště
nepříznivě působí cyklické účinky způsobené rozdílnou teplotou částí nebo prvků konstrukce.
Zcela zvláštní pozornost je nutné věnovat účinkům mimořádných zatížení havarijního rázu. Extrémní hodnoty zatížení omezené zpravidla na velmi malou oblast konstrukce, spolu s
velmi krátkým časovým úsekem, v němž dosahují maximální hodnoty, vyžadují, aby konstrukce, zejména styky nosných dílců, byly schopné absorbovat velké množství energie i při
vzniku plastických deformací ve stycích nebo v dílcích, aniž však dojde k jejich úplnému porušení nebo dokonce k řetězové reakci mající za následek porušení konstrukce (kolaps).
U prefabrikovaných stěnových konstrukcí má mimořádně významnou funkci
ztužující – zálivková výztuž uložená do styků stropních dílců a stěnových dílců. Ztužující
výztuž je nutné navrhnout jednak na síly postižitelné statickým výpočtem (nahodilá zatížení
krátkodobá i dlouhodobá, seismické účinky) a jednak na síly od mimořádných zatížení havarijního rázu. Kromě toho uvedená výztuž zabezpečuje konstrukci proti vlivům a účinkům, jež
jsou způsobeny odchylkami realizované konstrukce od projektu. Podle ustanovení Směrnice
pro navrhování nosné konstrukce panelových budov (po roce 1971) [2] bylo stanoveno vložit
v úrovni stropní konstrukce spojitou podélnou a příčnou výztuž zajišťující spojitost stropní
tabule v její rovině a výztuž zajišťující spojení nosných stěn se stropní tabulí na jejich okrajích. Věncová výztuž i výztuž ve směru uložení stropních desek byla dimenzována na tahovou
sílu 15 kN/m obvodu stropní desky, pokud nebyly výpočtem stanoveny vyšší hodnoty.
Do svislých styků mezi stěnové dílce bylo Směrnicí [2] doporučeno vložit svislou
výztuž, jejíž plocha se určovala z podmínky, aby výztuž přenesla mezní tahovou sílu rovnou
tíze panelů jednoho podlaží do výše položeného podlaží. Norma ČSN 73 1211 [3] jako minimální tahovou sílu předepisuje sílu stanovenou podle empirického vzorce v závislosti na počtu podlaží, přičemž tato síla by neměla být menší než 15 kN/m1 obvodu. Vodorovné a svislé
vyztužení panelové konstrukce podle ČSN 73 1211 [3] omezuje rozsah sekundárního poškození na nejbližší okolí primárního poškození (zamezení „progressive collapse“). Vyztužení
soustředěné v úrovni stropní desky (věncová výztuž, výztuž vložená do podélných styků
stropních dílců) příznivě ovlivňuje i statické vlastnosti svislých styků stěnových dílců – jejich
únosnost a rezistenci vzhledem k účinkům cyklických a proměnných zatížení.
Vady projektové, konstrukční, materiálové a technologické, které se vyskytují na
panelových budovách, mají rozdílnou závažnost a význam. Vady vyskytující se v nosné konstrukci – mezi něž patří absence nebo nedostatečné vodorovné vyztužení nosného systému na
stycích, popř. v dílcích – patří do kategorií závažných poruch, do kategorie vad ohrožujících
stabilitu a bezpečnost nosného systému, a tím ohrožující životy uživatelů.
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Vady, které jsou dány nesouladem mezi požadavky podle předpisů a norem platných
v době realizace a předpisů a norem současně platných, tvoří rozsáhlou skupinu závažných
vad panelových domů.
Jedná se o celý komplex přepisů a norem, které podstatným způsobem ovlivňují návrh
konstrukčního řešení. Lze doložit, že panelové domy z hlediska současně platných předpisů a
norem nesplňují v požadované míře požadavky statické bezpečnosti (např. změna ČSN 73
2001 [4] na ČSN 73 1201 [5], Směrnice pro navrhování nosné konstrukce panelových budov
[2], nová ČSN 73 1211 [3], změna ČSN 73 0035 [6] apod.) a požadavky na pohodu prostředí
(změna ČSN 74 0540 [7], ČSN 73 0532 [8], ČSN 73 0580 [9]).
Mezi závažné vady patří nedostatečné vodorovné a svislé vyztužení nosné konstrukce
ve stropních deskách a stycích, nevyhovující řešení a vyztužení styků, nevyhovující tepelnětechnické řešení obvodových konstrukcí, okenních výplní, nedostatečné těsnění, nevyhovující
tepelně-technické a hydroizolační vlastnosti střešních konstrukcí, nevyhovující zvukoizolační
vlastnosti podlahových a stropních konstrukcí, nevyhovující tloušťky krycích vrstev výztuže a
další. Odstranění těchto projektových vad panelových konstrukcí ve vztahu k současně platným předpisům musí být vedle odstranění vzniklých poruch nedílnou součástí rekonstrukce a
modernizace panelových budov.
Při návrhu rekonstrukce a modernizace panelových budov je nutné tyto skutečnosti respektovat. Tento postup upravuje ČSN ISO 13822 [1], která umožňuje určité individuální
hodnocení konstrukce. Mezi závažné vady patří
− Nosná konstrukce nebyla navržena s ohledem na odolnosti proti výbuchu plynu
v místnosti, ani nárazu těžkého vozidla.
− Nosná konstrukce nebyla posouzena na vliv nerovnoměrnosti modulu přetvárnosti
v podzákladí.
− Nosná konstrukce nebyla navržena s uvážením místního snížení pevnosti stykového betonu a stykové malty.
− Nosná konstrukce nebyla navržena s uvážením prostorového působení panelové
konstrukce při sestavení výpočtového modelu.
− Styky jednovrstvých, tzv. nenosných obvodových plášťů s vnitřní nosnou konstrukcí nebyly navrženy s uvážením výstižného výpočetního modelu konstrukce a
zatížení (nebyly zohledněny zejména účinky teploty a vlhkosti, účinky svislého zatížení a dotvarování). Nepříznivý poměr vysoké tuhosti (malé poddajnosti) těchto
styků a nízké únosnosti jsou příčinou jejich poruch.
− Stropní konstrukce nemá požadované vyztužení ve stycích mezi stropními dílci
(věncová výztuž a výztuž vložená do podélných styků stropních dílců – viz knihy
[10,11]). V důsledku uvedeného nedostatečného vyztužení nemá nosná konstrukce
statickou bezpečnost požadovanou současnými předpisy (zejména z hlediska mimořádných zatížení).
− Podle současných předpisů svislé styky s hladkou stykovou spárou mají nulovou
(byla uvažována nenulová) únosnost. Při respektování nulové únosnosti klesá tuhost panelové konstrukce ve vodorovném směru řádově.
− Stěnové panely byly navrženy bez příčné výztuže v patě panelu.
− Stěnové panely z prostého betonu byly navrženy bez konstrukční výztuže po obvodu panelů.
K nejčastějším poruchám nosné konstrukce panelových objektů patří:
− smykové nebo tahové trhliny ve svislých stycích stěnových dílců, popř. stěnových
a obvodových dílců;
− porušení svislých styků soustavou šikmých trhlin, rozevírání styčných spár,
vydrolování betonu;
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lokální trhliny ve stycích (smykové, tahové) neprocházející celým průřezem styku;
smykové a tahové trhliny v nadpražích;
odlupování betonu v patě a zhlaví stěnových dílců v oblasti styku „stěna – strop –
stěna“;
tahové trhliny ve svislých stycích stěnových dílců, popř. stěnových a obvodových
dílců, na spodním povrchu stropního dílce (kolmo na hlavní výztuž);
tahové trhliny na horním líci stropních dílců v místě uložení;
nadměrné přetvoření stropní konstrukce;
vysouvání stropních dílců ve styku, malé uložení;
svislé tahové trhliny procházející jádrem styku „stěna – strop – stěna“ do zhlaví
spodního, případně paty horního stěnového dílce;
nedostatečný kontakt v ložných spárách;
narušení styků sousedících stropních dílců průběžnou trhlinou;
výrazně rozdílné dotvarování sousedících stropních, případně stěnových dílců;
technologické trhliny ve stropních dílcích (ve směru hlavní výztuže);
technologické trhliny ve stěnových dílcích;
nedostatečná krycí vrstva výztuže, vybočení tlačené výztuže;
porušení soudržnosti mezi betonem a výztuží;
vychýlení štítových dílců nejvyššího podlaží ze svislé polohy;
nedostatečné zakotvení štítových dílců ve stropní desce;
smykové, popř. tahové trhliny v dílcích s větší než limitní šířkou (zpravidla nad
0,5 mm);
technologické trhliny ve stycích (ve tvaru styčné kontaktní spáry);
nadměrné tvarové a rozměrové odchylky dílců bez důsledků na požadovanou
funkci dílců;
nepřesná montáž bez důsledků na požadovanou funkci styků, dílců a konstrukce;
odchylky v kvalitě a vyztužení dílců a styků pouze s lokálními důsledky (nezpůsobující progresivní redistribuci);
nadměrné montážní odchylky konstrukce (nadměrné vychýlení stěn od svislice
apod.);
porušení styků mezi lodžiovými stropními a stěnovými dílci a vysouvání lodžiových stropních dílců;
koroze a nedostatečná kotevní výztuž předsazených konstrukcí a hlavního nosného systému;
porušování zhlaví lodžiových stěnových dílců v oblasti styků s lodžiovými stropními dílci;
nadměrné a nerovnoměrné sedání objektu, naklonění objektu;
dlouhodobá a neustálená konsolidace základového podloží;
neúplná výplň vodorovných styků;
proměnlivá kvalita výplňového betonu a tím i proměnlivá hloubka karbonatace;
nedostatečné zhutnění výplňového betonu ve špatně přístupných nebo hustě vyztužených stycích;
odlišné provedení výztuže styků od navrženého řešení.
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SVISLÉ NOSNÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE

Svislá konstrukce má rozhodující význam z hlediska zajištění prostorové stability nosného systému. Její základní statickou funkcí je přenos vodorovných a svislých účinků zatížení
v mezích přípustných deformací a přetvoření prostřednictvím základové konstrukce do základového podloží. Případné selhání svislé nosné konstrukce v důsledku selhání stěnových dílců
a jejich styků může rozhodujícím způsobem ovlivnit statickou bezpečnost lokálně nebo celé
konstrukce a v konečném stadiu způsobit kolaps a zřícení. Příčinou poruch svislých nosných konstrukcí může být:
− nadměrné namáhání svislé konstrukce, celkově nebo místně oproti návrhu;
− změna stavu napjatosti svislé konstrukce oproti návrhovému stavu;
− nevyhovující únosnost dílců;
− dynamické účinky a otřesy;
− odlišné účinky zatížení proti předpokládaným - nepředpokládané spolupůsobení
okolních konstrukcí;
− nestejnorodost, nekvalita a nehomogenita dílců, chybné nebo nedostatečné vyztužení a ostatní materiálové a konstrukční odchylky;
− narušení celistvosti svislé nosné konstrukce, snížení tuhosti v důsledku vzniku poruch (trhliny, drcení) ve stycích;
− mimořádné vlivy a účinky.
Svislá nosná konstrukce panelových budov je vytvořena ze stěnových dílců spojených kontinuálně prostřednictvím vodorovných a svislých styků. Statické vlastnosti těchto styků určují
zvláštnosti chování prefabrikovaných stěnových konstrukcí. Stěnové dílce jsou kromě toho
zpravidla diskrétně spojené prostřednictvím zálivkové (věncové) výztuže uložené ve styku
„stěna – strop – stěna“ případně kotevní výztuží v rozích stěnových dílců.
Svislá nosná stěnová konstrukce panelových budov přenáší účinky vodorovných a
svislých zatížení do základové konstrukce. Převážná většina panelových budov byla navržena
za podmínky, že výsledné svislé normálové napětí v patě stěn i při nejnepříznivější kombinaci
účinků bude tlakové (stěnové dílce nejsou po výšce vzájemně spojené výztuží – výztuž je nahrazena „tlakovým předpětím“ stěnových dílců od účinků dlouhodobých a stálých svislých
zatížení).
Hodnoty průměrných normálových tlakových napětí v patě prefabrikovaných panelových stěn jsou zpravidla výrazně nižší než výpočtové pevnosti betonu stěnových dílců (např.
při rozponu stropní konstrukce do 4,2 m se tyto průměrné hodnoty tlakových normálových
napětí v patě stěny pohybují v rozmezí od 0,15 MPa do 0,22 MPa od jednoho podlaží, při
rozponu 6 m od 0,20 MPa do 0,30 MPa od jednoho podlaží).
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Souhrn
V platných evropských normách jsou kvantitativní požadavky na funkčnost a způsobilost konstrukcí uváděny velmi omezeně a jejich kvantitativní upřesnění zejména v mezních
stavech použitelnosti se ponechává na investorovi, který je často nedovede kvantifikovat. Projektant si často neuvědomuje jejich dopad, nebo si neví rady s jejich kvantifikací. Poškození,
která pak vznikají nesprávným oceněním těchto požadavků, bývají často velmi závažná a
opravy bývají nákladné. V příspěvku jsou uvedeny některé příklady týkající se nesprávného
ocenění těchto požadavků (u pozemních staveb, nádrží apod.), možnosti oprav (popř. úprav
při projektování) a možnosti kvantitativního upřesnění těchto požadavků.
1

ÚVOD

Nově zaváděné mezinárodní dokumenty ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování
betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [1] a ISO
13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí [2] poskytují postupy a doporučení pro ověřování spolehlivosti existujících stavebních konstrukcí. Pozornost
v těchto dokumentech je věnována problematice zajištění bezpečnosti, použitelnosti a trvanlivosti konstrukcí. Vady a poruchy staveb bývají často zapříčiněny nedodržením kriterií
z hlediska použitelnosti a trvanlivosti konstrukce.
V normě [1] se předpokládá, že použitelnost konstrukce je zajištěna splněním podmínek mezních stavů použitelnosti (omezením napětí v betonu a ve výztuži, posouzením mezního stavu trhlin a přetvoření). Pojem použitelnosti je však trochu širší, neboť se zde kromě mechanických uplatňují i jiné vlivy. V průběhu doby se zkracuje i zbytková životnost konstrukce, tj. doba, která ještě zůstává do ukončení životnosti konstrukce. V důsledku různých účinků
(zatížení, ale i objemových změn betonu a oceli úzce souvisejících s korozí materiálů) totiž
nastává postupná degradace vlastností konstrukce. Tento proces degradace vlastností může
vést k tomu, že po určité době je ohroženo používání konstrukce. Je tedy třeba zabývat se i
otázkami souvisejícími s požadovanou životností. Do popředí tedy vystupuje otázka trvanlivosti, která v současných normách je zajištěna požadavky týkajícími se vzniku a šířky trhlin a
konstrukčních zásad, neboť zejména z hlediska trvanlivosti se zatím některé okolnosti neprověřují výpočtem. V budoucnu se počítá v oblasti trvanlivosti se zavedením pravděpodobnostního přístupu k navrhování, přihlížejícímu k požadované životnosti konstrukce, ale pro zavedení mezního stavu trvanlivosti bude třeba ještě upřesnit údaje týkající se zejména
− statistického rozdělení vlastností materiálu včetně vlivu složení betonu
v závislosti na agresivních činitelích,
− statistického rozdělení vlivů prostředí i v závislosti na geografické poloze atd.
Mezní stavy použitelnosti mají zajistit funkčnost konstrukce, pohodlí uživatelů a
vzhled konstrukce; přihlížejí též k zajištění trvanlivosti konstrukce tím, že omezují šířku trhlin
v závislosti na prostředí, ve kterém se konstrukce nalézá.
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Mezní stavy použitelnosti mají zajistit, aby nedošlo
− k poškození vyvolanému následkem nadměrného stlačení betonu nebo k velkým
tahovým napětím ve výztuži,
− ke kmitání způsobujícímu nepohodu lidí v objektu, škody na konstrukci nebo na
materiálech, popř. ke kmitání omezujícímu funkčnost objektu,
− k trhlinám v betonu, které mohou nepříznivě ovlivnit vzhled, trvanlivost nebo
funkčnost konstrukce,
− k přetvoření, které by nepříznivě ovlivnilo vzhled konstrukce, nebo její efektivní
využití, popř. způsobilo škody na nosných a nenosných prvcích spočívajících na
konstrukci.
Normy obvykle uvádějí předpoklady, popř. postupy, na jejichž základě se stanoví napětí
v betonu a ve výztuži, vznik a šířka trhlin, přetvoření (obvykle průhyb) konstrukce. Veličiny,
jimiž se popisuje napětí v betonu a ve výztuži, vznik a šířka trhlin, přetvoření (obvykle průhyb) konstrukce, se uvažují hodnotami, které se během životnosti objektu často vyskytují,
popř. které se vyskytují u převážné části konstrukce. Proto při výpočtu se uvažují pro zatížení
hodnoty odlišné od návrhových hodnot a materiálové charakteristiky se obvykle uvažují charakteristickými hodnotami. Výpočetní modely lze označit za „průměrné“, neboť se jedná o
chování konstrukce za běžného provozu, nikoliv při jejím možném přetížení, kdy o spolehlivosti konstrukce mohou rozhodovat nejnepříznivější možné materiálové charakteristiky.
Vypočtené hodnoty napětí, šířky trhlin, přetvoření se pak porovnávají v podmínkách
spolehlivosti s hodnotami mezními.
2

PODMÍNKY SPOLEHLIVOSTI V MSP

V současných normách a předpisech se uvádí např. pro mezní stav přetvoření podmínka spolehlivosti vyjádřená v deterministickém tvaru
α ∈ α lim,inf , α lim,sup

(1)

kde α je uvažovaná přetvárná veličina stanovená při daném zatížení, αlim,inf (αlim,sup) je dolní
(horní) mez intervalu, ve kterém se musí tato přetvárná veličina nacházet, pokud má být splněn požadavek na konstrukci z hlediska mezního stavu přetvoření. Přetvárná veličina může
být průhyb, pootočení, osové přetvoření apod. Pro konstrukci lze požadovat splnění podmínky
(1) při různých hodnotách provozního zatížení. Obdobné podmínky lze napsat i pro další
mezní stavy použitelnosti: pro omezení napětí v betonu a ve výztuži a pro omezení šířky trhlin.
Deterministická podstata podmínky (1) spočívá v tom, že podle ní je jednoznačné rozhodnutí, zda jev mezního stavu přetvoření nastal nebo ne. Pokud označíme P(x) pravděpodobnost jevu (x) a prel předem určenou pravděpodobnost (spolehlivost), lze napsat podmínku
ve tvaru
P ( α ∈ α lim,inf , α lim,sup ) ≥ prel ,

(2)

tj. pravděpodobnost, že nenastane mezní stav přetvoření, je větší než předem určená pravděpodobnost prel. Proto lze vztah (2) nazvat podmínkou spolehlivosti. Současné poznatky zatím
nedovolují používat v plné míře podmínku ve tvaru (2), neboť není dostatek podkladů týkajících se mezních hodnot, ani o hodnotě pravděpodobnosti (spolehlivosti) prel.
Podmínka uvedená v normách ve tvaru (1) se nazývá podmínkou spolehlivosti, neboť
v ní uvažované veličiny mají jistou rezervu; průhyb se předepisuje počítat při uvažování většího zatížení než se běžně vyskytuje při provozu, metoda výpočtu poddajnosti dává větší hodnoty průhybu apod.
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V praxi se zpravidla předpokládá, že αlim,inf = 0 a ostatní veličiny jsou nezáporné; pak
podmínku (1) lze psát ve tvaru
α ≤ α lim

(3)

kde αlim = αlim,sup je mezní hodnota přetvoření.
Přetvoření mohou být vyvolána pohyby podzákladí, nestejným sedáním základů, přírodními a provozními zatíženími, předpětím, dotvarováním, smršťováním, změnami teploty a
vlhkosti a chemickým složením.
Měření přetvoření uprostřed a na konci prvku podle ISO 4356 Bases for the design of
concrete structures – Deformation of buildings at the serviceability limit states [2] je znázorněno na Obr. 1 a 2 na následující stránce.
3

MEZNÍ HODNOTY PŘETVOŘENÍ

Stanovení hodnot mezního přetvoření (např. průhybu) je problém, který se řeší již řadu
let, a to především s cílem sjednotit některá mezní přetvoření pro konstrukce z různých materiálů. Usuzuje se totiž zcela logicky, že ve většině případů nejsou mezní přetvoření závislá na
vlastnostech materiálu, ale že závisejí na uživatelích objektu, na vlastnostech nenosných prvků, technologických zařízeních apod. Pouze v případech, kdy mezní přetvoření má nějakým
způsobem vymezit oblast statického nebo dynamického namáhání, lze hovořit o závislosti
mezního přetvoření na vlastnostech konstrukce. Přestože logika mezních přetvoření je jasná,
nedospělo se dosud ke zobecnění jejich hodnot, a to z těchto příčin:
a) V současné době užívané hodnoty mezních přetvoření jsou odvozeny ze zkušeností, které
se v každém konstrukčním oboru vyvíjely vlastní cestou. Hodnoty mezních přetvoření
uváděné v normách pro navrhování konstrukcí z různých materiálů, jsou svázány také se
způsobem výpočtu posuzovaného přetvoření. Pokud bude sjednocena koncepce výpočtu
přetvoření, pak bude možné sjednotit i hodnoty mezních přetvoření.
b) Variabilita přetvoření je značně rozdílná podle druhu konstrukčního materiálu. U ocelových konstrukcí je variabilita menší než u konstrukcí betonových, takže u konstrukcí ocelových bychom měli připustit mezní hodnoty přetvoření větší než u betonových, pokud bychom chtěli u obou konstrukcí mít stejnou spolehlivost.
c) U jednotlivých druhů konstrukcí je velmi rozdílná úroveň přesnosti výpočtu posuzovaného
přetvoření. V posledních letech se metody výpočtu zlepšují, ale rozdíly stále jsou, a to
nejen ve výpočtu vlastního přetvoření, ale také ve vystižení okrajových podmínek prvků a
spolupůsobení nenosných konstrukcí.
d) Časový činitel nemá téměř žádný vliv u konstrukcí ocelových, ale silně se uplatňuje u konstrukcí betonových, plastových apod. K časovému činiteli se u těchto konstrukcí přihlíží
při stanovení hodnot mezních přetvoření někdy odděleně, jindy souhrnně.
e) Hodnoty mezních přetvoření mají vliv nejen na spolehlivost, ale také na hospodárnost konstrukcí. Tento vliv se však u jednotlivých materiálů uplatňuje rozdílnou měrou.
Projektant má tedy možnost rozhodnout se, zda určí hodnoty mezních přetvoření na
základě rozboru, popř. na základě konzultací s investorem, eventuálně s budoucím uživatelem, nebo použije hodnot mezních přetvoření uvedených v normách, pokud tam jsou uvedeny.
Mezní přetvoření prvků, konstrukcí, popř. jejich částí se stanoví na základě konstrukčních, provozních, fyziologických a vzhledových požadavků kladených na stavební objekt. Při
určování hodnoty mezního přetvoření je nutné přihlédnout k uspořádání nosné konstrukce, její
funkci, vzájemnému spolupůsobení nosných a nenosných prvků apod.
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Obr. 1. Přetvoření uprostřed prvku.

Obr. 2. Přetvoření na koncích prvku.
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Mezní přetvoření odvozená z konstrukčních požadavků mají omezit nepříznivý vliv
přetvoření na přilehlé nosné i nenosné konstrukce (střešní a obvodový plášť, příčky, podhledy, obklady, povrchové úpravy apod.), pevné i pohyblivé součásti (okna, dveře, výtahy, rozvodné sítě apod.) a na celistvost izolací.
Mezní přetvoření odvozená z provozních požadavků mají omezit nepříznivý vliv přetvoření na pevná i pohyblivá technologická a dopravní zařízení nacházející se v objektu
v souvislosti s jeho využitím.
Mezní přetvoření odvozená z fyziologických požadavků mají zamezit nepříznivému
vlivu kmitání konstrukce na osoby a zvířata nalézající se na povrchu nebo uvnitř objektu. Tato
mezní přetvoření se uvažují, pokud se neprovádí dynamický výpočet konstrukce.
Mezní přetvoření odvozená ze vzhledových požadavků mají omezit nepříznivý vzhledový účinek posunutí, pootočení a přetvoření (zakřivení hran, zborcení rovinných ploch
apod.) na osoby nalézající se v objektu nebo jeho okolí. Hodnotu mezního přetvoření lze
v tomto případě zvětšit o hodnotu konstrukčního nadvýšení prvku, popř. též o hodnotu přetvoření způsobené předpětím vypočteného pro výchozí tvar konstrukce.
Za výchozí tvar konstrukce, ke kterému se vztahuje mezní přetvoření, se považuje
tvar, který odpovídá počátku vyšetřovaného časového úseku z celkové doby trvání objektu
(výchozímu okamžiku, od kterého se má přetvoření vyčíslit). Výchozími okamžiky mohou
být např. okamžik uložení dílce na podpory, okamžik osazení příček, okamžik provedení podlah nebo okamžik zavěšení podhledu.
Vzhledem k tomu, že požadavky na zajištění použitelnosti konstrukcí mohou být velmi různorodé a při přísnějších požadavcích jejich zajištění bývá nákladné, jsou např. v normě
[1] uvedeny pouze mezní hodnoty průhybů obecně zajišťující vyhovující funkčnost pozemních staveb (např. obytných, administrativních, veřejných nebo továren) s tím, že je třeba se
přesvědčit, že mezní hodnoty jsou vhodné pro konkrétní uvažované konstrukce a že zde
nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. V normě [1] jsou uvedena dvě kriteria týkající se
průhybu vodorovných prvků: kriterium týkající se vzhledu a obecné použitelnosti konstrukce
(1/250 rozpětí při kvazistálém zatížení, s možností kompenzace o nadvýšení max. 1/250
rozpětí) a kriterium týkající se poškození přilehlé části konstrukce (1/500 rozpětí při kvazistálém zatížení po zabudování prvku). Zvážení dalších hodnot mezních přetvoření je ponecháno
více méně na projektantovi. Jistou pomůckou v tomto ohledu může být norma ISO 4356
Bases for the design of concrete structures – Deformation of buildings at the serviceability
limit states [2], popř. Příloha 7 normy ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí [3].
4 DŮSLEDKY PŘETVOŘENÍ NA POUŽITELNOST NOSNÝCH A NENOSNÝCH
ČÁSTÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Při určování hodnoty mezního přetvoření je nejlépe uvážit, jaké důsledky může mít
nadměrné přetvoření. Dále jsou uvedeny některé typické jevy související s přetvořením v pozemních stavbách, a to podle čtyř hlavních požadavků.
Nedodržení konstrukčních požadavků
− příčky: trhliny v křehkých příčkách, mezery mezi příčkami a podlahou, drcení,
popř. vybočení příček, opadávání obkladů,
− obvodový plášť: uvolňování obkladů, drcení obvodových prvků, netěsnost pláště,
trhliny v omítkách,
− střechy: porušení střešních krytin, vytváření louží a s tím související vzrůst zatížení, vodorovné trhliny pod střešním věncem,
− podhledy: zvlnění podhledů, uvolnění podhledů, trhliny v tuhých podhledech,
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stropy a svislé konstrukce: uvolňování keramických dlažeb, opadávání obkladů,
špatná funkce oken, dveří, porušení rozvodů plynu a vody, poruchy výtahů.
Nedodržení provozních požadavků
− závady v provozu technologických zařízení,
− závady v chodu jeřábů,
− nerovinnost průmyslových podlah narušující funkci vysokozdvižných vozíků,
− naklánění regálů a špatná funkce regálových zakladačů.
Nedodržení vzhledových požadavků
− znepokojení osob nacházejících se dočasně nebo trvale v objektu,
− zdravotní závady.
Nedodržení vzhledových požadavků
− znepokojení uživatelů objektu při viditelných přetvořeních rovinných ploch, svislých hran apod.
V mnohých případech lze předejít poškození odstraněním původní příčiny, nebo přijmutím
vhodných opatření při návrhu nebo při provádění konstrukce.
Poškození příček
Příčky lze rozdělit na tuhé a netuhé. Za tuhé se považují příčky, které jsou schopny
přenést vlastní tíhu při podepření na svislých čelech jako stěnový nosník nebo příčky, jejichž
průhyb od doby dosažení předepsaných pevností materiálů je menší než průhyb stropní konstrukce od této doby. Za tuhé příčky lze považovat prefabrikované příčky montované vcelku,
nebo po dosažení předepsaných pevností materiálu betonové monolitické příčky, vyztužené
zděné příčky, popř. příčky z betonových, porobetonových nebo keramických dílců spojených
tak, aby působily jako spojitý nosník. Za netuhé příčky se považují všechny ostatní příčky,
včetně zděných nevyztužených příček, tj. všechny příčky, které jsou náchylné ke vniku trhlin
(křehké příčky). Je zřejmé, že pro zatížení stropní konstrukce až do okamžiku dosažení předepsaných pevností zděné vyztužené příčky, se příčka považuje za netuhou, při posouzení stropní konstrukce na celkové zatížení se pak příčka považuje za tuhou. Rozdělení zatížení tíhou
příček v závislosti na jejich tuhosti lze uvažovat např. podle ČSN 73 1211 Navrhování betonových konstrukcí panelových budov [4].
Poměrně často bývají poškozeny netuhé příčky. V těchto případech podle charakteru
trhlin lze usuzovat na příčinu poškození.
Pokud hlavní napětí v příčce překročí tahovou pevnost příčky, vzniknou v příčce diagonální trhliny znázorněné na Obr. 3a, pokud je ohybové napětí v příčce vyšší než hlavní napětí (dlouhá příčka), může nastat porušení znázorněné na Obr. 3b. V těchto případech trhliny
vznikly v důsledku toho, že příčka sleduje přetvoření stropní konstrukce pod příčkou. Proto se
doporučuje posoudit průhyb stropní konstrukce po zabudování příčky, při uvažování mezní
hodnoty průhybu v rozmezí 1/500 rozpětí u cihelných nevyztužených příček a až 1/300 u tužších příček. Při nadměrném průhybu stropní konstrukce pod křehkou příčkou může dojít i k
odtržení dolní části příčky vodorovnou trhlinou, jak je znázorněno na Obr. 3c, popř. 3d.
V tomto případě se doporučuje posoudit průhyb stropní konstrukce po zabudování příčky
(L/H < 3,5) při uvažování mezní hodnoty průhybu cca 10 mm. V některých případech lze porušení křehkých příček zabránit zvýšením jejich tuhosti. Je-li cihelná příčka vyzděna na vápenocementovou maltu a vyztužena ve vodorovných spárách ve vzdálenosti 0,6 až 1,0 m betonářskou výztuží nebo ocelovými pásky připojenými podél svislých čel příčky k přiléhajícím
nosným konstrukcím, lze příčku považovat za tuhou. Připojení příčky k přiléhajícím nosným
konstrukcím lze zajistit např. přistřelením ocelových pásků k nosné konstrukci nebo zazděním
pásků do vynechaných kapes ve zděných konstrukcích. U nevyztužených cihelných příček se
doporučuje jejich zabudování a omítnutí co nejpozději po odbednění stropní konstrukce. U
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plných deskových stropních konstrukcí při větších rozpětích se doporučuje používat především příčky lehčené.
Pokud horní stropní konstrukce přímo dosedá na příčku, zvyšuje její zatížení a může
dojít k drcení příčky pod stropní konstrukcí, štíhlé příčky mohou i vybočit. V tomto případě je
třeba posoudit, zda deformace horní stropní konstrukce nezpůsobí drcení příčky, nebo zda
štíhlá příčka nevybočí. U cihelných příček se proto doporučuje omezit přírůstek deformace
horní stropní konstrukce po zabudování příčky (L/H < 3,5) na 10 až 15 mm v závislosti na
stlačitelnosti příčky. Zatížení příčky na jejím horním okraji, vyvozené dosednutím horní
stropní konstrukce, zvyšuje nároky i na tuhost stropní konstrukce pod příčkou; k tomuto je
třeba přihlédnout při porušení příček znázorněných na Obr. 3a a 3b. Proto se doporučuje oddělit příčku od horní stropní konstrukce pružnou hmotou.
Drcení příček a vznik trhlin v místech jejich podepření stropní konstrukcí může být
vyvoláno a) přetvořením stropních konstrukcí, nebo b) posuvem vodorovných prvků. Proto se
doporučuje uvažovat mezní přetvoření vyvozené celkovým zatížením v případě a) pro průhyb
stropní konstrukce 1/300 rozpětí, v případě b) pro výslednou vodorovnou odchylku svislého
prvku 1/100 výšky podlaží.

Obr.3. Možnosti poškození křehkých příček přetvořením podporující stropní konstrukce.
Další možnosti poškození křehkých příček vznikají působením vodorovných sil. Diagonální trhlina v příčce, znázorněná na Obr. 4a, bývá vyvozena vodorovnými posuny budovy,
v důsledku zatížení větrem. Proto se v tomto případě doporučuje omezit koncové přetvoření
nosné konstrukce (viz. Obr. 2) na 1/500 výšky podlaží. Nejlépe je vyhnout se tomuto způsobu
poškození použitím ztužujících stěn zajišťujících dostatečnou vodorovnou tuhost konstrukce.
Poškození příček může nastat též v důsledku smršťování příčky vetknuté po svislých
stranách (Obr. 4b), nebo v důsledku přetvoření horní (většinou střešní) konstrukce vyvolané
většinou teplotními změnami (Obr. 4c a 4d). Těmto poškozením lze se vyhnout vhodným oddělením příčky od nosné konstrukce.

Obr. 4. Možnosti poškození křehkých příček vodorovnými silami.
U příček tuhých kolmo k jejich rovině, uložených kolmo k rovině ohybu stropní konstrukce, se doporučuje kontrolovat sklon ohybové čáry vzniklý v místě úložné spáry příčky po
zabudování příčky (viz Obr. 5), pokud není zajištěna možnost jejich přetváření nezávisle na
naklonění stropní konstrukce. Mezní naklonění doporučuje se uvažovat hodnotou 1/200 rad.
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Obr. 5. Naklonění příčky.
Často se zapomíná na přetvoření vznikající rozdílem teplot ve sloupech nebo ve stěnách, k nimž jsou připojeny vodorovné prvky. V těchto případech se doporučuje kontrolovat
vzájemný svislý posuv konců prvku způsobený tímto rozdílem teplot – viz Obr. 6, přičemž za
mezní hodnotu rozdílu posuvů se doporučuje uvažovat 1/300 rozpětí přilehlého vodorovného
prvku, maximálně však 15 mm.

Obr. 6. Posuv konců prvku způsobený rozdílem teplot ve sloupech.
Norma ČSN EN 1992-1-1 [1] neudává mezní vodorovné posuvy a pootočení pro rámové konstrukce. U těchto konstrukcí závisí mezní přetvoření na způsobu zajištění vodorovné
tuhosti objektu. Při větších deformacích rámové konstrukce může docházet k praskání skleněných okenních výplní, mohou být potíže s otvíráním dveří apod.
U rámových konstrukcí bez ztužujících stěn a výplní se doporučuje, aby přetvoření
vyvozené zatížením stálým, proměnným dlouhodobým i krátkodobým, včetně případného naklonění základu, nepřekročilo mezní posunutí flim popř. f1,lim (viz Obr. 7a), jehož hodnota je
menší z hodnot 1/500 celkové výšky konstrukce (měřené od horního povrchu základu, popř.
tuhé spodní konstrukce), nebo 20 mm, a prutové pootočení nepřekročilo ψlim = 0,005 rad.
U rámových konstrukcí bez ztužujících stěn s výplněmi z cihelného a tvárnicového
zdiva připojenými ke konstrukci se doporučuje, aby přetvoření
− vyvozené stálým a proměnným dlouhodobým zatížením s vodorovnou složkou
nepřekročilo mezní posunutí flim popř. f1,lim, jehož hodnota je 8 mm, a prutové pootočení nepřekročilo hodnotu ψlim = 0,00167 rad,
− vyvozené proměnným krátkodobým zatížením s vodorovnou složkou nepřekročilo
mezní posunutí flim popř. f1,lim, jehož hodnota je 5 mm, a prutové pootočení nepřekročilo hodnotu ψlim = 0,00125 rad,
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při nejnepříznivější sestavě proměnných krátkodobých i dlouhodobých zatížení,
včetně případného naklonění základu, nepřekročilo mezní prutové pootočení ψlim =
0,003 rad.

Obr. 7. Mezní přetvoření, prutové pootočení.
Poškození dlažeb
Následkem nadměrného průhybu stropní konstrukce dochází často k poškození dlažeb.
Spolupůsobením dlažby se stropní konstrukcí vzniká tlak v úrovni dlažby, který způsobí její
odlepení, vydutí a následné poškození (viz Obr. 8a). U spojitých konstrukcí nad mezilehlými
podporami může v dlažbách dojít v důsledku tahových přetvoření k rozevírání spár, popř.
vniku trhlin (viz Obr. 8b). V normě [2] je v těchto případech doporučeno uvažovat přetvoření
při celkovém zatížení uprostřed rozpětí maximálně hodnotou 1/300 rozpětí (touto hodnotou se
omezuje pootočení nad podporou).

Obr. 8. Poškození dlažeb.
Vydutí dlažeb vzniká často po určité době, a to jednak zvětšujícím se průhybem konstrukce v důsledku dotvarování betonu, ale též často i nestejnými objemovými deformacemi
dlažby a podložních vrstev vznikajícími zejména v důsledku rozdílných teplot jednotlivých
vrstev podlahy (např. při oslunění dlažby) a rozdílných modulů přetvárnosti těchto vrstev (viz
Obr. 9). V důsledku tohoto vznikají v kompozitním prvku smyková a normálová napětí.
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Obr. 9. Schéma zatížení vrstev, průběhy napětí.
Při dokonalém spojení dlažby s podkladem se smykové síly mohou přenést, pokud přilnavost malty převyšuje smykové napětí. Je nutné si uvědomit, že pevnost malty není měřítkem přilnavosti, kvalitnější malty se více smršťují. Z tohoto hlediska jsou důležité vlastnosti
podkladní malty, do které se klade dlažba, spojení dlažby s podkladní maltou, vlastnosti výplně spár mezi dlaždicemi, teplota, při které se klade dlažba atd. Doporučuje se provést v dlažbě
dilatační spáry a v místnostech neprovádět dlažbu těsně k povrchu svislých tuhých prvků
omezujících její vodorovné deformace.
5

TRHLINY A POUŽITELNOST NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Podmínku spolehlivosti v mezním stavu šířky trhlin lze zapsat obdobně jako u mezního stavu přetvoření (viz vztah (3)
w ≤ wlim

(4)

kde w je šířka trhliny stanovená při daném zatížení a wlim = wlim,sup je odpovídající mezní šířka
trhliny.
Splnění podmínek mezního stavu šířky trhlin je pouze jedním z opatření proti nadměrnému rozevírání trhlin. Z hlediska trvanlivosti a korozní odolnosti betonových konstrukcí je
třeba již v projektu zvolit vhodný statický systém, uvažovat zatížení od nepřímých zatížení
(výrazný vliv na rozvoj trhlin má např. krátkodobé kolísání klimatických teplot včetně oslunění u nechráněných konstrukcí apod.), navrhnout vhodné tvarování konstrukcí (zabránění
hromadění vody a jiných škodlivých látek), zvolit vhodné vyztužení (dodržení tloušťky krycích vrstev, dodržení vhodných vzdáleností výztuže apod.), předepsat vhodné provádění betonové konstrukce (ošetřování mladého betonu, doplňující výztuž, návrh dilatačních spár
apod.).
Často bývá poukazováno na to, že z hlediska korozní ochrany výztuže bývá požadována jistá tloušťka betonové krycí vrstvy, která má výztuž chránit proti korozi, přičemž v této
vrstvě se připouští trhlina omezené šířky. Jak je to tedy s korozí výztuže v trhlině? Koroze
výztuže je proces podmíněný elektrochemickými reakcemi. Tato reakce vzniká při poklesu
alkality prostředí při současném přístupu kyslíku. Pokud v betonu, který je dostatečně alkalický, připustíme vznik úzké trhliny, pak v této trhlině dochází difúzí z betonu k dostatečné alkalitě prostředí, která ochrání výztuž před korozí, i když zde má přístup kyslík. Pokud je beton
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ponořen ve vodě, pak voda (pokud není agresivní a příliš kyselá), která pronikne do úzké trhliny neprostupující celým průřezem, se vlivem difúze z přiléhajícího alkalického betonu dostatečně alkalizuje; vzhledem k tomu, že zde kyslík nemá přístup, nemůže dojít k rozvoji procesu koroze výztuže ani v případě poklesu alkality betonu. Pokud je výztuž v trhlině prostupující celým průřezem, pak touto trhlinou nesmí trvale proudit voda, neboť u proudící vody nemůže trvale docházet ke vzrůstu alkality difúzí z betonu, a v místech u druhého povrchu betonu může docházet k přístupu kyslíku k výztuži. Pokud ale předpokládáme, že tlak vody a šířka
trhliny se nebude prakticky měnit, trhlinky se samoutěsní během krátké doby a pak i zde nemůže nastat rozvoj procesu nepřijatelné koroze výztuže. Proto v normách a doporučeních se
připouštějí trhliny, jejichž šířky nepřestupují mezní hodnoty stanovené v závislosti na agresivitě prostředí, ve které se beton nachází.
Trhliny mohou vznikat v raném nebo pozdějším stáří betonu. Z Obr. 10 je patrné, že
v časovém úseku cca 10 až 48 hodin vznikají tahová napětí vyvolaná omezením vynuceného
přetvoření (většinou v důsledku unikajícího hydratačního tepla), která mohou překročit narůstající tahovou pevnost betonu, a tak vzniknou rané trhliny. Pokud se následně nepřidruží další
tahová napětí (vznikající např. v důsledku brzkého odbednění, smršťování apod.), vznikají
pak až pozdější trhliny.

Obr. 10. Závislost časového nárůstu tahových napětí vyvolaných omezením vynucených přetvoření a zatížením v porovnání s nárůstem tahové pevnosti v betonovém prvku.
Velmi často vznikají rané trhliny v důsledku namáhání od vynucených přetvoření.I při
správném návrhu a pečlivém provádění mohou vzniknout trhliny, což je důsledek přirozeného
chování železobetonu. Šířka trhlin však nesmí přestoupit mezní hodnoty. Je nutno si uvědomit, že právě šířku trhlin lze ovlivnit správným vyztužením.
Nepřípustné šířky raných trhlin často vznikají v základových deskách a stěnách, které
se nemohou volně přetvářet v důsledku jejich uložení na omezeně neformovatelný podklad.
Při výpočtu by měly být uvažovány silové účinky omezeného přetvoření prvku v důsledku tření (např. mezi základovou deskou a jejím podložím), jakož i v důsledku spojení
(např. mezi stěnou a základovou deskou).
Při převažujících nepřímých účincích, např. při omezeném přetvoření, přejímá při
vzniku trhlin tahová síla ve výztuži Fs tahovou sílu působící v betonu obklopujícím výztuž
Fs = Fct,eff

(5)

Uvažujeme-li tahovou sílu ve výztuži Fs = Asσs a působící tahovou sílu v betonu Fct,eff =
Act,eff fct,eff, můžeme předchozí vztah napsat ve tvaru
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Asσs = Act,eff fct,eff

(6)

σs = Act,eff fct,eff / As

(7)

odkud získáme napětí ve výztuži
Šířka trhliny je pak závislá na napětí σs a použitém profilu výztuže. V prvcích, ve kterých
vzniká namáhání v důsledku omezení jejich volného přetvoření, je nutno navrhnout výztuž
při uvažování přípustné šířky trhliny.
Průřezovou plochu této výztuže lze zmenšit, pokud síla působící v průřezu při omezeném přetvoření Fct,eff je menší než síla působící v průřezu při vzniku trhlin Fcr. V tomto případě lze navrhnout minimální výztuž na sílu zjištěnou v průřezu při omezeném přetvoření Fct,eff.
Posouzení výztuže na omezenou šířku trhliny se provede
− na sílu Fct,eff, pokud síla působící v průřezu při omezeném přetvoření Fct,eff je
menší než síla působící v průřezu při vzniku trhlin Fcr, Fct,eff < Fcr,
− na sílu Fcr, pokud síla působící v průřezu při omezeném přetvoření Fct,eff je větší
nebo rovna síle působící v průřezu při vzniku trhlin Fcr, Fct,eff ≥ Fcr.
Vzhledem k tomu, že nutná výztuž pro omezení šířky trhlin závisí na velikosti síly při
omezeném přetvoření, bude dále uvedeno stanovení síly Fct,eff jak pro základovou desku, tak
pro stěnu.
Rané trhliny v deskách
V základových deskách vznikají trhliny v oblastech změny tloušťky desky nebo
v oblastech jejího oslabení, jakož i při zabránění jejího volného přetvoření. Základové desky
s rovinným dolním povrchem uložené na podloží, se mohou přetvářet pokud překonají vznikající tření (dojde k pokluzu) – viz Obr. 11. Velikost třecí síly v základové desce při překonání tření na podloží, je závislá na:
− velikosti zatížení,
− rovinnosti dolního povrchu desky,
− součiniteli tření μ mezi deskou a podložím,
− vodorovné deformovatelnosti horních vrstev podloží.

Obr. 11. Základová deska - tření v základové spáře.
Velikost tahové síly Fct,eff vznikající v důsledku tření závisí též na napětí σ0
v základové spáře a na délce l0 prokluzující základové desky. Je současně návrhovou hodnotou tahové síly Fct,d, pokud nepřekračuje sílu Fcr při vzniku trhlin
Fct,eff = μ σ0 l0 /2 = Fct,d ≤ Fcr

(8)

Bezprostředně před vznikem trhlin beton přenáší tahovou sílu – Obr. 12
Fct,eff = kc k fct,eff Act = Fcr
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Obr. 12. Základová deska bez pokluzu.
Často diskutovanou otázkou bývá, zda u půdorysně rozsáhlejších desek zřizovat tzv.
smršťovací pruhy, které se zabetonují po určité době (obvykle po týdnu, čtrnácti dnech apod.).
V souvislosti se smršťováním z vysychání je třeba podotknout, že v malém časovém úseku
proběhne pouze malá část celkového smrštění. Dále betony stejné pevnosti v tlaku, mající na
začátku velmi blízký průběh smršťování, mohou po delší době dosáhnout smrštění řádově
rozdílného. Proto lze doporučit raději omezit šířku trhlin výztuží a dále při návrhu složení betonu se nezaměřovat pouze na dosažení požadovaných pevností, ale zaměřit se i na malé
smršťování betonu.
Rané trhliny ve stěnách
Stěny se většinou betonují na základovou desku vybetonovanou v předchozí pracovní
etapě. Tato základová deska omezuje volné přetvoření desky, protože u desky proběhla již
část objemových změn, zatímco u stěny tyto změny začínají probíhat. Toto omezení volného
přetváření u stěn je větší než bylo u základové desky, proto ve stěnách vznikají trhliny častěji
než v základových deskách.
Při úniku hydratačního tepla vzniká ve stěnách při jejich omezeném přetvoření napětí
σct,ges, které lze vyčíslit podle [7], popř. [8].
Napětí betonu v tahu, vznikající v důsledku úniku hydratačního tepla při omezeném
přetvoření prvku, závisí na délce stěny l0. Lze předpokládat, že tahové síly ze stěny se přenášejí do základové desky na koncích stěny na délce le ≈ 0,5hb, kde hb je výška stěny. Mezi těmito koncovými částmi stěny lze předpokládat oblast, na které je plně omezené přetvoření.
V této části tedy mohou vznikat trhliny. Největší napětí ve stěně nejsou však v patě stěny, a to
vzhledem ke spojení stěny se základovou deskou, do které se přenesla tlaková síla – viz Obr.
13. V literatuře se obvykle doporučuje předpokládat, že největší návrhové napětí betonu
v tahu σct,d je cca ve čtvrtině výšky stěny. Toto napětí lze stanovit ze vztahu

σct,d = kct,d σct,ges

(10)

kde kct,d je součinitel pro přepočet celkového napětí σct,ges na návrhové tahové napětí σct,d;
hodnoty kct,d v závislosti na poměru celkové délky stěny l0 k její výšce hb jsou tabelárně uvedeny v [7], popř. v [8].

Obr. 13. Stěna spojená se základovou deskou.
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Souhrn
Využití zkoušek je důležitou součástí ověřování spolehlivosti existujících železobetonových konstrukcí, u kterých jsou často velmi významné nejistoty o vlastnostech materiálů.
Statistické metody se uplatní především při odhadu charakteristické hodnoty pevnosti betonu,
v některých případech se mohou použít také při přímém odhadu návrhové hodnoty. Obecné
postupy hodnocení a navrhování konstrukcí z libovolného materiálu na základě zkoušek uvádí
příloha D normy ČSN EN 1990 [1], která je v souladu s dokumenty ČSN ISO 13822 [3], ISO
12491 [4] i ISO 2394 [5].
Postupy pro stanovení charakteristické hodnoty pevnosti betonu v konstrukcích na základě zkoušek uvádí nový evropský dokument EN 13791 [2], který navazuje na ČSN EN 2061 [6] pro specifikaci vlastností betonu na základě zkoušek (kontrola shody). Postupy podle
ČSN EN 1990 [1] a EN 13791 [2] se však navzájem liší a mohou vést k rozdílným odhadům
charakteristické hodnoty. Empirické vztahy uvedené v novém předpisu EN 13791 [2] vedou
zpravidla k vyšším hodnotám charakteristické pevnosti a jsou tedy na nebezpečné straně.
1

OBECNÉ ZÁSADY STATISTICKÉHO HODNOCENÍ

Při hodnocení výsledků zkoušek se má porovnat chování zkušebních vzorků a způsoby porušení s teoretickými předpoklady. Případnou významnou odchylku od předpokladů je
potřebné vysvětlit např. prostřednictvím doplňujících zkoušek nebo změnou teoretického modelu.
Podle přílohy D normy ČSN EN 1990 [1] se výsledky zkoušek mají hodnotit na základě statistických metod s využitím dostupných znalostí o typu rozdělení a jeho příslušných
parametrech. Metody uvedené v příloze D se mají použít pouze při splnění následujících
podmínek
− statistické údaje (včetně apriorních informací) jsou převzaty ze známých základních souborů, které jsou dostatečně homogenní,
− je k dispozici dostatečný počet pozorování.
Rozlišují se tři hlavní kategorie hodnocení výsledků zkoušek:
− pokud se provádí pouze jedna zkouška (nebo velmi málo zkoušek), není možné
klasické statistické hodnocení. Za předpokladu, že se použijí rozsáhlé apriorní informace spojené s hypotézou o relativních stupních důležitosti těchto informací a
výsledků zkoušek, lze hodnocení pojmout jako statistické (hodnocení s využitím
tzv. Bayesovských postupů je popsáno např. v dokumentu ISO 12491 [4], materiálech JCSS [7] a nebo v příručce [8]),
− pokud se pro odhad vlastnosti provádí řada zkoušek, je možné klasické statistické
hodnocení. Pro běžné případy uvádí příloha D ČSN EN 1990 [1] příklady. I
v tomto postupu je však možné využít apriorní (předchozí) informace o vlastnosti,
v běžných případech to však bude méně potřebné než ve výše uvedeném případě,
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−

pokud se z důvodu kalibrace modelu a s ním spojeným jedním nebo více parametry provádí řada zkoušek, je možné klasické statistické hodnocení.
Výsledek hodnocení zkoušky se má považovat za platný pouze pro charakteristiky zatížení
uvažované při zkouškách. Pokud se výsledky extrapolují tak, aby se pokryly další návrhové
parametry a zatížení, mají se použít doplňující informace z předchozích zkoušek nebo informace založené na teoretickém podkladě.
2

STANOVENÍ CHARAKTERISTICKÉ
PODLE ČSN EN 1990

HODNOTY

PEVNOSTI

BETONU

Příloha D ČSN EN 1990 [1] poskytuje obecné pokyny pro hodnocení jedné nezávislé
vlastnosti X, která může představovat:
− odolnost výrobku,
− vlastnost, která přispívá k odolnosti výrobku.
Další text se omezuje na důležitou praktickou úlohu, kdy vyšetřovanou materiálovou vlastností X je pevnost betonu v tlaku fc. Má se stanovit její charakteristická hodnota definovaná
jako 5% kvantil. Uvažuje se, že základní soubor má normální rozdělení. Poznamenejme, že
kvantil náhodné veličiny se podrobně popisuje v příručce [8] nebo ve skriptech [9].
Vztahy uvedené v příloze D ČSN EN 1990 [1] vycházejí z předpokladu, že vyšetřovaná veličina má normální nebo lognormální rozdělení. Přijetí lognormálního rozdělení, viz
např. příručku [8] nebo skripta [9], má tu výhodu, že na rozdíl od normálního rozdělení se vyloučí výskyt záporných hodnot. Dále se předpokládá, že neexistuje apriorní znalost průměru
pevnosti fc. Průměr se stanoví z výsledků zkoušek podle vztahu
f m(n) ,is =

1
∑ f is ,i
n n

(1)

kde fm(n),is je výběrový průměr odhadnutý z výsledků zkoušek fis,i a sumace se provádí přes
výsledky všech n zkoušek. Poznamenejme, že v příspěvku se používají symboly, značky a
zkratky definované v EN 13791 [2].
Rozlišují se dva případy
− případ „V neznámý“, kdy neexistuje apriorní znalost variačního koeficientu pevnosti betonu,
− případ „V známý“, kdy je variační koeficient znám.
V případě „V neznámý“ se variační koeficient vlastnosti odhadne výběrovým variačním koeficientem
V = s / fm(n),is

(2)

kde s je výběrová směrodatná odchylka stanovená z výsledků zkoušek
s=

1
( f is ,i − f m(n),is )2
∑
n -1 n

(3)

Poznamenejme, že často může být výhodnější použít případ „V známý“ spolu
s konzervativním horním odhadem V, než aplikovat pravidla uvedená pro případ „V neznámý“. Pokud je V neznámý a odhaduje se výběrovým variačním koeficientem, nemá se uvažovat menší než 0,10.
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V souladu s přílohou D normy ČSN EN 1990 [1] (viz ale také příručku [10] nebo dokumenty ISO 12491 [4] a ISO 2394 [5]) může být charakteristická hodnota pevnosti betonu
v tlaku fck,is stanovená z výsledků n zkoušek předpovědní metodou
fck,is = fm(n),is (1 – kn × V)

(4)

kde kn označuje součinitel z tabulky Tab. 1 závislý na počtu zkoušek n, pravděpodobnosti p,
které odpovídá hledaný kvantil, a obecně také na šikmosti základního souboru α (pro normální rozdělení je však α = 0).
Tab. 1. Hodnoty součinitele kn pro 5% kvantil.
n
1
2
3
4
5
6
8
10
20
30
∞
V známý
2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64
V neznámý
–
–
3,37 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64
Poznamenejme, že zatímco norma ISO 12491 [4] označuje postup podle vztahu (4)
s uvážením součinitelů kn v Tab. 1 jako předpovědní metodu, ČSN EN 1990 [1] používá termín “Bayesovský postup s vágním apriorním rozdělením”. Charakteristická hodnota fck,is daná
vztahem (4) může být podle ČSN EN 1990 [1] dále ovlivněna návrhovou hodnotou převodního součinitele ηd, který se použije např. pro převod pevnosti získané z jádrových vývrtů na
pevnost z normových těles. V předložené studii se součinitel pro zjednodušení neuvažuje.
Koeficient kn uvedený v Tab. 1 pro známý variační koeficient V se určí ze vztahu
kn = -u0,05 (1 + 1/n)0,5

(5)

kde u0,05 je kvantil normované normální veličiny odpovídající pravděpodobnosti 0,05.
V případě, že variační koeficient V je neznámý, použije se výběrový variační koeficient (2) a součinitel kn se stanoví v souladu s ISO 12491 [4] jako
kn = -t0,05 (1 + 1/n)0,5

(6)

kde t0,05 je kvantil Studentova t-rozdělení odpovídající pravděpodobnosti 0,05. Studentovo
t-rozdělení je popsáno např. ve skriptech [11].
V příručce [10] se ukazuje, že předpovědní metoda v ČSN EN 1990 [1] odpovídá přibližně pokryvné metodě s konfidencí 0,75 popsané v ISO 12491 [4]. Poznamenejme, že vztahy (5) a (6) lze použít i při odhadu kvantilů odpovídajícím pravděpodobnostem různým než
0,05, např. pravděpodobnosti 0,001 u návrhové hodnoty materiálových vlastností.
Je potřebné zdůraznit, že při hodnocení existujících konstrukcí se obvykle předpokládá
statistická nezávislost výsledků zkoušek. Poznamenejme, že v případě kontroly shody při výrobě betonu popisované v ČSN EN 206-1 [6] se může při hodnocení uvažovat statistická závislost mezi výsledky po sobě jdoucích zkoušek, jak je naznačeno např. v publikacích [12,13].
3

ODHAD CHARAKTERISTICKÉ PEVNOSTI PODLE EN 13791

Nový dokument EN 13791 [2] uvádí postupy pro hodnocení pevnosti betonu
v konstrukcích. Rozlišuje postup pro 15 a více zkoušek (postup A) a pro 3 až 14 zkoušek (postup B).
Postup A
Podle postupu A se charakteristická pevnost betonu v konstrukci fck,is stanoví jako
menší z hodnot vyplývajících z následujících vztahů
fck,is = fm(n),is – k2 × s,

fck,is = fis,nejmenší + 4 MPa
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kde k2 je koeficient podle národní přílohy EN 13791 [2] (pokud není stanoven, uvažuje se k2 =
1,48) a fis,nejmenší je minimální hodnota získaná ze zkoušek. Výběrová směrodatná odchylka s
nemá být menší než 2 MPa.
Postup B
V případě 3 až 14 zkoušek se charakteristická hodnota pevnosti fck,is stanoví jako menší hodnota získaná ze vztahů
fck,is = fm(n),is – k,

fck,is = fis,nejmenší + 4 MPa

(8)

kde k je součinitel uvedený v Tab. 2 pro tři intervaly počtu zkoušek n. Nespojitost součinitele k vede k nespojitosti odhadu charakteristické pevnosti fck,is v závislosti na n.
Tab. 2. Součinitel k v MPa v závislosti na počtu zkoušek n.
n
k
3-6 7
7-9 6
10 - 14 5
Postupy A a B z EN 13791 [2] pro stanovení charakteristické pevnosti betonu
v konstrukcích jsou obdobné jako postupy přijaté v normě ČSN EN 206-1 [6], která se však
zaměřuje na odlišnou úlohu – kontrolu shody při výrobě betonu. Je patrné, že postupy A a B z
EN 13791 [2] se liší od obecných postupů v ČSN EN 1990 [1] platné pro libovolný materiál.
Následující rozbor je zaměřen na porovnání obou postupů a naznačení možných rozdílů, které
mohou být významné v praktických aplikacích.
4

POROVNÁNÍ POSTUPŮ V EN 13791 A ČSN EN 1990

Postup A
Pro n = 15 a neznámý variační koeficient (směrodatnou odchylku) lze postupy podle
EN 13791 [2] (postup A) a ČSN EN 1990 [1] zjednodušeně porovnat za předpokladu, že ve
vztahu (7) rozhoduje první rovnice. Očekávaný rozdíl mezi charakteristickými hodnotami
E(∆fck,is) se získá ze vztahu
E(∆fck,is) = fck,is(7) – fck,is(4) = (– 1,48 + kn) × E(s) = (– 1,48 + kn) × c × σ

(9)

kde E(s) značí očekávanou hodnotu výběrové směrodatné odchylky, σ je směrodatná odchylka základního souboru a konstanta c (označovaná v odborné literatuře někdy jako c4) je stanovena podle příručky [14]

c=

⎛n⎞
Γ⎜ ⎟
2
⎝ 2⎠
n −1 ⎛ n −1⎞
Γ⎜
⎟
⎝ 2 ⎠

(10)

kde Γ(⋅) je gama funkce.
Pro odhad podle ČSN EN 1990 [1] s využitím vztahu (4) se součinitel kn stanoví z tabulky Tab. 1 nebo ze vztahu (6). Pro 15 zkoušek platí kn = 1,82. V případě, že je směrodatná
odchylka souboru σ = 5 MPa, pak rozdíl podle vztahu (9) vychází E(∆fck,is) = 1,67 MPa.
S pravděpodobností přibližně 0,085 však rozhoduje druhý vztah (7), a proto je průměrný rozdíl poněkud nižší než předpokládaná hodnota, E(∆fck,is) ≈ 1,6 MPa.
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Ověření prostřednictvím simulací výsledků zkoušek naznačuje Obr. 1. Předpokládá se,
že základní soubor pevnosti betonu v tlaku má normální rozdělení s průměrem 30 MPa a směrodatnou odchylkou 5 MPa (běžné charakteristiky podle dokumentu JCSS [7]). Provádí se
celkem 100 simulací souborů zkoušek – každý soubor se skládá z 15 nezávislých hodnot výsledků zkoušek.
Obr. 1 naznačuje, že pro n = 15 jsou charakteristické hodnoty stanovené podle EN
13791 [2] větší přibližně o 1,5 MPa a mají poněkud větší rozptyl než hodnoty podle ČSN EN
1990 [1]. Přibližně s pravděpodobností 0,016 je charakteristická hodnota stanovená podle EN
13791 [2] menší než hodnota podle ČSN EN 1990 [2] (simulace číslo 67 a 73 – případy, kdy
ve vztahu (7) rozhoduje druhá rovnice). Pro větší počet zkoušek, n > 15, se rozdíl mezi charakteristickými pevnostmi E(∆fck,is) snižuje. Pro vysoké hodnoty n (přibližně pro n > 70) nabývá očekávaný rozdíl E(∆fck,is) záporných hodnot, protože ve vztahu (7) rozhoduje druhá
rovnice již s pravděpodobností 0,55. Takový počet zkoušek ovšem není v praktických aplikacích obvyklý.
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Obr. 1. Charakteristické pevnosti betonu podle EN 13791 [2] a ČSN EN 1990 [1] v MPa pro
n = 15 (průměr základního souboru 30 MPa, směrodatná odchylka 5 MPa).
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Obr. 2. Charakteristické pevnosti betonu podle EN 13791 [2] a ČSN EN 1990 [1] v MPa pro
n = 7 (průměr základního souboru 30 MPa, směrodatná odchylka 5 MPa).
Postup B
Porovnání postupu B podle EN 13791 [2] a postupu podle ČSN EN 1990 [1] je provedeno s využitím simulačních metod. Předpokládá se opět beton s průměrnou pevností 30 MPa
a směrodatnou odchylkou 5 MPa. Provádí se celkem 100 simulací souborů zkoušek – každý
soubor se v tomto případě skládá ze 7 nezávislých hodnot výsledků zkoušek, n = 7. Obr. 2
ukazuje výsledky simulací. Očekávaný rozdíl charakteristických hodnot je přibližně
E(∆fck,is) ≈ 4 MPa. To je hodnota více než dvakrát větší než při použití postupu A pro n = 15.
Přibližně s pravděpodobností 0,080 je charakteristická hodnota pevnosti určená pomocí EN
13791 [2] opět menší než hodnota podle ČSN EN 1990 [1].
Očekávaný rozdíl charakteristických hodnot pevností podle EN 13791 [2] a ČSN EN
1990 [1] v závislosti na počtu zkoušek n uvádí Obr. 3. Pro každé n se provádí 1000 simulací
souborů výsledků zkoušek pevnosti betonu s průměrem 30 MPa a směrodatnou odchylkou 5
MPa.
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Obr. 3. Charakteristické pevnosti betonu v MPa v závislosti na počtu zkoušek n
(průměr základního souboru 30 MPa, směrodatná odchylka 5 MPa).
Obr. 3 ukazuje, že charakteristická pevnost podle EN 13791 [2] je pro uvedené počty
zkoušek n větší než hodnoty podle ČSN EN 1990 [1]. Navíc je větší než 5% kvantil normálního rozdělení (základního souboru) 21,78 MPa naznačený na Obr. 3 čárkovanou vodorovnou
čárou. Pro n < 15 je patrná nespojitost očekávaných charakteristických pevností stanovených
podle EN 13791 [2]. Při snížení počtu zkoušek z n = 15 na n = 14 se charakteristická pevnost
podle EN 13791 [2] zvýší v průměru o 3 MPa. Tento alarmující a nelogický nárůst pevnosti je
způsobený nespojitostí charakteristických hodnot podle postupů A a B v EN 13791 [2], jak
vyplývá ze vztahů (7) a (8) a z Tab. 2 (stupňovitá závislost součinitele k na počtu zkoušek n).
Pro velmi malý počet zkoušek n = 3, 4 a 5 narůstá očekávaný rozdíl E(∆fck,is) až na téměř 8
MPa.
Obr. 3 také ukazuje, že pro n > 4 jsou charakteristické hodnoty podle předpovědní metody poněkud vyšší než hodnoty stanovené pokryvnou metodou s konfidencí 0,75 (viz např.
dokumenty ISO 12491 [4] a ISO 3207 [15]). Konfidence předpovědní metody tedy pro n > 4
klesá pod 0,75. Pokryvná metoda s konfidencí 0,90 vede k významně konzervativnějším odhadům. Poznamenejme, že konfidence 0,75 se doporučuje pro běžné stavby, zatímco konfidence 0,90 nebo 0,95 se často uvažuje pro významné stavby, jak uvádí článek [16].
5

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Při ověřování spolehlivosti existujících železobetonových konstrukcí se při odhadu
charakteristické hodnoty pevnosti betonu obvykle uplatňují statistické metody. Nový dokument EN 13791 [2] uvádí postup odhadu charakteristické hodnoty pevnosti betonu
v konstrukcích pro normální rozdělení za předpokladu apriorně neznámého variačního koefi-
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cientu. Tento postup se však liší od postupů doporučených v ČSN EN 1990 [1] pro navrhování konstrukcí z libovolného materiálu na základě zkoušek.
Numerická studie pro základní soubor s normálním rozdělením o průměru 30 MPa a
směrodatné odchylce 5 MPa naznačuje, že charakteristické hodnoty stanovené podle
EN 13791 [2] jsou významně větší než hodnoty stanovené podle zásad ČSN EN 1990 [1] (pro
počet zkoušek mezi 6 až 14 o přibližně 3 MPa). S klesajícím počtem zkoušek roste rozdíl mezi oběma postupy až na 8 MPa. Postup doporučený v EN 13791 [2] vede navíc k nespojitým
hodnotám charakteristických pevností v závislosti na počtu zkoušek.
Ukazuje se, že je nutné provést sjednocení postupů daných v EN 13791 [2] s postupy
materiálově nezávislého dokumentu ČSN EN 1990 [1]. V případě hodnocení existujících konstrukcí se doporučuje použití postupů doporučených v ČSN EN 1990 [1].
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Souhrn
Základním ukazatelem spolehlivosti stavebních konstrukcí je pravděpodobnost poruchy Pf, příp. index spolehlivosti β, odpovídající určitému časovému intervalu tref působení
konstrukce za stanovených podmínek. Praktické uplatnění veličin Pf a tref při hodnocení existujících konstrukcí se však střetává s otázkou stanovení návrhové (požadované) pravděpodobnosti poruchy Pd a zbytkové životnosti td. V kapitole jsou objasněny některé souvislosti uvedených veličin včetně návodu na praktické stanovení dílčích součinitelů materiálu pro libovolné hodnoty Pf a tref na základě návrhových hodnot Pd a td.
1

ÚVOD

Obecné zásady pro uplatnění pravděpodobnostních metod při ověřování spolehlivosti
stavebních konstrukcí uvádějí mnohé dokumenty pro navrhování konstrukcí i hodnocení existujících konstrukcí, ČSN ISO 13822 [1], ČSN EN 1990 [2] a ČSN ISO 2394 [3]. Dokumenty
[1], [2] a [3] rovněž naznačují, jak se pravděpodobnostní metody uplatňují jako teoretický základ současného pojetí metody dílčích součinitelů při stanovení dalších ukazatelů spolehlivosti včetně dílčích součinitelů materiálů a zatížení. Základními ukazateli těchto postupů je pravděpodobnost poruchy Pf (nebo ekvivalentní index spolehlivosti β) odpovídající časovému intervalu tref.
Ukazuje se však, že praktické uplatnění pravděpodobnostních metod při hodnocení
existujících konstrukcí se střetává s některými nesnázemi, mezi něž patří stanovení návrhové
(požadované) pravděpodobnosti poruchy Pd a zbytkové životnosti konstrukce td. Cílem této
kapitoly je objasnit význam těchto ukazatelů, jejich vzájemné souvislosti a vliv na navazující
odvozené veličiny. Současně je ukázáno praktické využití obecných zásad pro stanovení dílčích součinitelů vlastností materiálů na základě návrhové pravděpodobnosti poruchy Pd a
zbytkové životnosti td.
2

UKAZATELE SPOLEHLIVOSTI

Základními ukazateli spolehlivosti jsou pravděpodobnost poruchy Pf nebo formálně
zavedený index spolehlivosti β stanovené pro určitý časový interval tref. Časově nezávislou
pravděpodobnost poruchy konstrukce lze vyjádřit vztahem
Pf = P{g(X) < 0}

(1)

kde funkce mezního stavu g(X) je definována tak, že vyhovující (bezpečný) stav konstrukce
je popsán nerovností g(X) ≥ 0. Vektor základních veličin X = X1, X2, ... , Xm popisuje zatížení,
odolnost, geometrii a modelové nejistoty. Jednoduchým příkladem funkce g(X) je základní
vztah mezi účinkem zatížení E a odolností R ve tvaru
g(X) = R − E
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Pravděpodobnost poruchy Pf se v praktických aplikacích často nahrazuje indexem
spolehlivosti β definovaným vztahem
Pf = Φ(−β)

(3)

kde Φ( ) označuje distribuční funkci normovaného normálního rozdělení. Obecný vztah mezi
pravděpodobností poruchy Pf a indexem spolehlivosti β ukazuje Tab. 1 a Obr. 1.
Tab. 1. Vztah mezi Pf a β.
Pf 10−1 10−2 10−3 10−4 10−5 10−6 10−7
β 1,3 2,3 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2
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Obr. 1. Závislost β na Pf.
V ČSN ISO 13822 [1] i ČSN EN 1990 [2] se u běžných staveb pro mezní stavy únosnosti a zbytkovou životnost td = 50 let uvažuje index spolehlivosti βd = 3,8, kterému odpovídá
pravděpodobnost poruchy Pd = 7,52 × 10-5; pro mezní stavy použitelnosti pak βd = 1,5 a tedy
Pd = 7 × 10-2. Tyto hodnoty se považují za odůvodněné minimální požadavky. Současně se
však zdůrazňuje skutečnost, že Pd i βd je nutno pokládat pouze za konvenční ukazatele.
Podmínka spolehlivosti konstrukce je dána vztahem
Pf ≤ Pd

(4)

β ≥ βd

(5)

popř. ekvivalentní podmínkou
kde Pd je stanovená (návrhová) pravděpodobnost poruchy, které odpovídá index spolehlivosti
βd.
S podmínkou spolehlivosti ve tvaru nerovnosti (4) nebo (5) se projektant zatím často
nesetkává. V souvislosti s předpokládaným častějším uplatňováním pravděpodobnostních metod při ověřování spolehlivosti konstrukcí se však v různých předpisech již požadované hodnoty Pd uvádějí v závislosti na druhu mezního stavu a různé úrovně spolehlivosti, ČSN ISO
13822 [1], ČSN EN 1990 [2], ČSN ISO 2394 [3], ale i ČSN 73 0031 [4] a ČSN 73 1401 [5].
Konstrukce jsou zpravidla rozděleny do několika tříd – podrobnosti k zásadám diferenciace
uvádí např. příručka [6].
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3

ŽIVOTNOST A DIFERENCIACE SPOLEHLIVOSTI

Zbytková životnost td je v souladu s ČSN ISO 13822 [1] období, po které se za předpokladu plánované údržby uvažuje/očekává, že existující konstrukce je provozuschopná. Je
obvykle stanovena v projektu. V Tab. 2 jsou uvedeny směrné hodnoty indexu spolehlivosti βd
s ohledem na referenční dobu pro mezní stavy únosnosti podle ČSN ISO 13822 [1].
Tab. 2. Směrné hodnoty indexu spolehlivosti βd podle ČSN ISO 13822 [1].
Následek poruchy Směrný index spolehlivosti βd Referenční doba
velmi malý
2,3
malý
3,1
LS
střední
3,8
vysoký
4,3
Poznámka v ČSN ISO 13822 [1] uvádí, že referenční doba LS je minimální obvyklá
doba z hlediska bezpečnosti (např. 50 let). Vztah mezi zbytkovou životností td a referenční
dobou LS není zřejmý. ČSN ISO 13822 [1] tedy udává směrné hodnoty indexu spolehlivosti
βd pro referenční dobu LS bez uvedení její délky, pouze v závislosti na relativních nákladech
na zajištění spolehlivosti a na následcích poruchy.
Jako podklad pro stanovení zbytkové životnosti td může být využit dokument ČSN EN
1990 [2]. Pro návrhovou životnost (doba předpokládaná při návrhu, po kterou má být konstrukce nebo její část používána pro stanovený účel při běžné údržbě, avšak bez nutnosti zásadnější opravy) informativně uvádí pět tříd, jak naznačuje Tab. 3.
Tab. 3. Informativní návrhové životnosti v letech podle ČSN EN 1990 [2].
Kategorie Životnost
Příklady
1
10
dočasné konstrukce
2
10 až 25 vyměnitelné konstrukční části, např. jeřábové nosníky, ložiska
3
15 až 30 zemědělské a obdobné stavby
4
50
budovy a další běžné stavby
5
100
monumentální stavby, mosty a jiné inženýrské konstrukce
Podobně jako ČSN ISO 13822 [1] rozlišuje ČSN EN 1990 [2] doporučené minimální
hodnoty indexu spolehlivosti β v závislosti na riziku ztráty života a sociálních ztrát, popř. na
různě členěných nákladech, avšak bez přímé návaznosti na zbytkovou životnost td.
Pro mezní stavy únosnosti ČSN EN 1990 [2] uvádí hodnoty β pro dva časové intervaly tref (1 rok a 50 let), jak je naznačeno v Tab. 4. Není však zřejmé, zda jde o návrhovou životnost td. Poznamenejme, že podobné hodnoty jsou uvedeny i v ČSN 73 1401 [5], ve které se
však uvažuje návrhová životnost 80 let.
Tab. 4. Doporučené minimální hodnoty indexu spolehlivosti β podle ČSN EN 1990 [2].
Třída spoleh- Riziko ztráty života Index spolehlivosti β Příklady budov a inženýrských
livosti
a sociální ztráty
staveb
1 rok
50 let
3 - vysoká
vysoké
5,2
4,3
Mosty, veřejné budovy
2 - normální střední
4,7
3,8
Obytné a kancelářské budovy
1 - nízká
nízké
4,2
3,3
Zemědělské budovy, skleníky
Je potřebné zdůraznit, že každá dvojice hodnot β z Tab. 4 pro 1 rok a pro 50 let odpovídá stejné úrovni spolehlivosti, jak se ukazuje v dalším oddílu. Praktické uplatnění jednotli-
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vých hodnot indexu spolehlivosti záleží na časovém intervalu tref, který se uvažuje při ověření
spolehlivosti konstrukce a který může být podřízen dostupným informacím o časově závislých základních veličinách X(t). Pro třídu spolehlivosti 2 je podle Tab. 4 požadavek β = 3,8
pro tref = 50 let ekvivalentní (odpovídá stejné úrovni spolehlivosti) s požadavkem β = 4,7 pro
tref = 1 rok. Při ověřování spolehlivosti je tedy možné použít různé časové intervaly tref, obecně rozdílné od zbytkové životnosti td. Např. pokud má prvek časově nezávislou odolnost a
přenáší stálá (časově nezávislá) zatížení a užitné (časově závislé) zatížení, pak se při ověřování spolehlivosti může uvažovat:
− roční maxima užitného zatížení a βd = 4,7 nebo
− padesátiletá maxima užitného zatížení a βd = 3,8.
Dostupné předpisy tedy neposkytují přímo žádný návod, jak stanovit pravděpodobnost
poruchy v závislosti na zbytkové životnosti td. Dokumenty ČSN ISO 13822 [1] a ČSN EN
1990 [2] se omezují pouze na hodnoty βd pro různé úrovně spolehlivosti, které nejsou explicitně závislé na zbytkové životnosti td. Jestliže se tedy na základě Tab. 4 pro třídu spolehlivosti 2 (normální) stanoví βd = 3,8 pro td = 50 let, není jasné, jaké βd by se mělo uvažovat pro
stejnou třídu spolehlivosti, avšak jinou zbytkovou životnost, např. td = 5 nebo 25 let (viz informativní hodnoty návrhové životnosti uvedené v Tab. 2).
Obě normy ČSN ISO 13822 [1] a ČSN EN 1990 [2] pouze naznačují, jak spolehlivost
konstrukce s ukazateli spolehlivosti βd = 3,8 pro td = 50 let ověřit na základě jiného časového
intervalu (tref ≠ td), např. na základě intervalu tref = 1 rok. Pro tento časový interval uvádí Tab.
4 hodnotu βd = 4,7. Jde tedy o jinou úlohu než dosud, ověřuje se stále konstrukce se zbytkovou životností td = 50 let, ovšem pro účely ověření její spolehlivosti (pro účely výpočtu) se
uvažuje časový interval tref odlišný od zbytkové životnosti td = 50 let. Odvození indexu spolehlivosti pro obecně zadaný časový interval tref je provedeno v následujícím oddílu.
4

ČASOVÁ ZÁVISLOST PRAVDĚPODOBNOSTI PORUCHY

Z předchozích oddílů zřetelně vyplývá, že pro základní veličiny X = X1, X2, ... , Xm,
které zahrnují časově nezávislé i časově závislé veličiny, je spolehlivost stavebních konstrukcí
charakterizována pravděpodobností poruchy Pf odpovídající časovému intervalu tref, který
může (ale nemusí) být roven zbytkové životnosti td. Pro konstrukci s danou úrovní spolehlivosti lze pravděpodobnost poruchy Pn v časovém intervalu tn = n t1 odvodit z pravděpodobnosti poruchy P1 pro časový interval t1 ze vztahu
Pn ≈ 1 − (1 − P1)n

(6)

t1 a tn jsou libovolné časové intervaly a n = tn / t1 (obecně nemusí být přirozené číslo, t1 však
často označuje jeden rok).
Pro indexy spolehlivosti β1 a βn definované vztahem (3) vyplývá z rovnice (6) vztah
uvedený v ČSN EN 1990 [2]
Φ(βn) ≈ [Φ(β1)]n

(7)

Pro malé pravděpodobnosti poruchy lze také použít přibližný vztah
Pn ≈ nP1

(8)

Φ(-βn) ≈ nΦ(-β1)

(9)

kterému odpovídá vztah
Poznamenejme, že vztahy (6) až (9) jsou pouze přibližné, neboť vychází
z teoretického předpokladu, že poruchy konstrukce ve dvou libovolně zvolených časových
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intervalech o délce t1 (které se nepřekrývají) jsou vzájemně nezávislé jevy. Tento předpoklad
však není obecně splněn, a to především pokud některé základní veličiny X = X1, X2, ... , Xm
nezávisí na čase a významně ovlivňují spolehlivost konstrukce. Vztahy (6) až (9) mohou také
poskytovat velmi hrubé odhady, pokud je při rozboru nezbytné uvažovat vlivy degradace materiálu. V těchto případech se doporučuje použít postupy přílohy E ČSN ISO 13822 [1], jejichž praktické aplikace jsou podrobně popsány např. v příručce [7]. Porovnání rozborů založených na různých referenčních dobách ti poskytuje příklad 2 v oddílu 6 této kapitoly.
Ze vztahu (8) tedy vyplývá, že pravděpodobnost Pn vzrůstá přibližně lineárně s délkou
intervalu tn. Obr. 2 ukazuje závislost βn na β1 (t1 = 1) pro n = 5, 25, 50 a 100. Jestliže časový
interval t1 představuje jeden rok, pak n označuje počet let n = tn.

βn

5
4,5 3,8 n= 5
25
4•
50
3,5
100
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2,5
3
3,5

•

4,7
4

4,5

5

5,5

β1
Obr. 2. Závislost βn na β1 pro n = 5, 25, 50 a 100.
Z Obr. 2 vyplývá, že je-li index spolehlivosti β50 = 3,8 stanoven pro zbytkovou životnost 50 let, stejná úroveň spolehlivosti odpovídá hodnotě β1 = 4,7 platné pro referenční dobu
t1 = 1 rok (viz také Tab. 4). Obdobně odpovídá tato úroveň spolehlivosti indexu spolehlivosti
4,3 platné pro referenční dobu t5 = 5 let, hodnotě 4,0 pro referenční dobu t5 = 25 let a hodnotě
3,6 pro referenční dobu t100 = 100 let.
5

DÍLČÍ SOUČINITEL MATERIÁLU

Poznatky vyplývající ze vztahů (6) až (9) a Obr. 2 se uplatní, jestliže se uvažuje jiný
časový interval tref, než je zbytková životnost td (např. s ohledem na informace o zatížení). V
takovém případě je potřebné příslušně upravit dílčí součinitele spolehlivosti. Praktický postup
je naznačen na příkladu dílčího součinitele materiálu γR. Za předpokladu normálního rozdělení materiálové vlastnosti (např. pevnosti oceli) R se její charakteristická hodnota Rk, definovaná jako 5% dolní kvantil, určí ze vztahu, ČSN ISO 13822 [1]
Rk = μR − 1,645 × σR = μR(1 − 1,645 × VR)

(10)

a návrhová hodnota Rd podle zásad ČSN EN 1990 [2] ze vztahu
Rd = μR − αR × β × σR = μR − 0,8× β × σR = μR(1 − 0,8× β × VR)

(11)

kde μR je průměr, αR = 0,8 je váhový součinitel pro hlavní veličiny odolnosti podle ČSN EN
1990 [2], σR směrodatná odchylka a VR variační koeficient materiálové vlastnosti R.
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podílu

Podle ČSN ISO 13822 [1] je dílčí součinitel spolehlivosti γR vlastnosti R obecně roven

γR = Rk / Rd

(12)

který po dosazení vztahů (10) a (11) lze zapsat ve tvaru

γR = (1 − 1,645 × VR) / (1 − 0,8× β × VR)

(13)

Vliv indexu spolehlivosti β a variačního koeficientu VR na dílčí součinitel γR je znázorněn na Obr. 3.

γR
2,5
2,0

VR = 0,20
0,15
0,05
0,05

1,5
1,0
0,5
0

1

2

3

4

β

5

Obr. 3. Závislost γR na β a VR.
Obdobným postupem lze stanovit vliv časového intervalu na dílčí součinitele zatížení

γE, u kterých je však celá problematika (včetně definice charakteristických hodnot) složitější;
podrobnosti uvádí např. příručka [7].
6

PŘÍKLADY

Stanovení dílčího součinitele spolehlivosti
Uvažuje se ocelová konstrukce se zbytkovou životností td = 50 let, pro kterou je stanovena návrhová pravděpodobnost poruchy Pd = 7,2 × 10−5 (βd = 3,8 – obvyklá úroveň spolehlivosti podle ČSN ISO 13822 [1]). Pravděpodobnost poruchy Pf pro časový interval tref =
25 let, který se má s ohledem na údaje o zatížení uvažovat ve výpočtu, musí být menší než
návrhová pravděpodobnost Pd, pro kterou ze vztahů (6) a (8) plyne
Pf = 1 - (1-7,52 × 10−5 )25 / 50 = 3,76 × 10 − 5
Pf = 25 / 50 × 7,52 × 10−5 = 3,76 × 10 − 5

(14)

Jestliže se tedy při ověřování spolehlivosti uvažuje časový interval tref = 25 let, plyne ze vztahu (3) index spolehlivosti β

β = − Φ-1(3,76 × 10−5) = 4,0

(15)

kde Φ-1( ) je inverzní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení, viz např. příručku [7]. Poznamenejme, že směrná hodnota indexu spolehlivosti pro kratší referenční interval
(tref = 25 let) je větší než návrhový požadavek βd = 3,8 pro td = 50 let.
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Zopakujme, že zadaná zbytková životnost (td = 50 let) se nezměnila; stanovené hodnoty Pf a β odpovídají jinému (kratšímu) časovému intervalu (tref = 25 let), avšak konstrukce má
sloužit svému účelu po dobu (td = 50 let).
Ze vztahu (13) pro součinitel γR a časový interval tref = 25 let vyplývá

γR = (1 − 1,645 × VR) / (1 − 0,8× 4,00 × VR)

(16)

který pro variační koeficient VR = 0,08 (běžné druhy oceli, viz např. článek [8]) vede k hodnotě

γR = (1 − 1,645 × 0,08) / (1 − 0,8 × 4,00 × 0,08) = 1,17

(17)

jak také vyplývá z Obr. 3.
Poznamenáme, že při variačním koeficientu VR = 0,08 a původním intervalu td = 50 let
je

γR = (1 − 1,645 × 0.08) / (1 − 0,8 × 3,8 × 0,08) = 1,15

(18)

Dílčí součinitel γR se tedy zvětšuje s klesajícím intervalem tref; současně však vzrůstá s rostoucím VR.
Zdůrazníme, že jinou otázkou je ověřit spolehlivost zemědělské budovy se zbytkovou
životností td = 25 let (viz Tab. 3), u které jsou následky poruchy malé a pro kterou lze podle
Tab. 2 stanovit nižší úroveň spolehlivosti βd = 3,1. Z rovnice (13) pak plyne

γR = (1 − 1,645 × 0,08) / (1 − 0,8 × 3,1 × 0,08) = 1,08

(19)

Pro uvažovanou zemědělskou budovu je tedy možno dílčí součinitel materiálu γR snížit z obvyklé hodnoty 1,15 na hodnotu 1,08.
Rozbor spolehlivosti pro různé referenční období
Uvažujme konstrukci, jejíž spolehlivost lze popsat funkcí mezního stavu g(X)
g(X) = KR R – KE (G + Q)

(20)

Základní veličiny vystupující v rovnici (20) jsou popsány v Tab. 5.
Při rozboru spolehlivosti se předpokládá, že konstrukce byla navržena v souladu
s ČSN 73 1401 [5] na návrhovou životnost 80 let a hodnocení se provádí po 30 letech od výstavby. Proto se zbytková životnost konstrukce uvažuje td = 50 let. Uvažují se dvě varianty
s různými referenčními obdobími:
− pro tref = 50 let se ve funkci mezního stavu (20) uvažují pro proměnné zatížení
50leté extrémy Q50,
− pro tref = 1 rok se ve funkci (20) použijí roční maxima Q1.
V první variantě se pravděpodobnost poruchy stanoví ze vztahu
P50 = P[KR R – KE (G + Q50) < 0]

(21)

kde P50 značí pravděpodobnost stanovenou pro tref = 50 let.
Ve druhé variantě se nejprve určí pravděpodobnost vztažená k tref = 1 rok
P1 = P[KR R – KE (G + Q1) < 0]

(22)

a následně se pro stanovení P50 použijí např. vztahy (6) nebo (8).
Při ověřování mezního stavu únosnosti podle kombinačního pravidla (6.10) v ČSN EN
1990 [2] platí
Rk / γM = γGGk + γQQk

(23)

Dílčí součinitele a charakteristické hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5. Předpokládá se, že odolnost konstrukce je známá - uvažuje se jednotková charakteristická hodnota odolnosti, Rk = 1.
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V následujícím rozboru se sleduje spolehlivost ideální konstrukce splňující podmínku
(23) v závislosti na zatěžovacím poměru χ charakteristických hodnot proměnného zatížení
k celkovému zatížení

χ = Qk / (Gk + Qk)

(24)

Pro známé hodnoty Rk a χ lze ze vztahů (23) a (24) stanovit charakteristické hodnoty Gk a Qk,
jak je naznačeno v Tab. 5. Podrobnosti k rozborům spolehlivosti s uvážením poměru χ včetně
odvození vztahů uvedených v Tab. 5 poskytuje příručka [6].
Pravděpodobnostní modely základních veličin popsané v Tab. 5 jsou převzaté z rozboru spolehlivosti existujících konstrukcí vystavených zatížení sněhem popsaném v kapitole 9.
Tab. 5. Modely základních veličin.
Rozd.
Veličina
X
1)
Odolnost

R

LN

γ

Xk

μX

VX

1,15

1

0,8Rk

0,10

1,0Gk

0,10

Rk
⎛
χ ⎞
γ M ⎜⎜ γ G + γ Q
⎟
1 − χ ⎟⎠
⎝
χ Rk
γ M (γ G (1 − χ ) + χ γ Q )

Stálé zatížení

G

N

1,35

Proměnné zat.
(roční maxima)

Q1

GU

1,5

Q50

GU

1,5

χ Rk
γ M (γ G (1 − χ ) + χ γ Q )

KR

LN

-

-

1,0

0,05

KE

LN

-

-

1,0

0,10

Proměnné (50letá
maxima)
Model. nej. odolnosti
Model. nej. zatížení

≈

Qk
1 + 2,59 VQ

2)

≈ μ Q1 (1 + 3,05VQ1 )

3)

0,7
≈

VQ1

3)

1 + 3,05VQ1

1)

N – normální rozdělení, LN – lognormální rozdělení s počátkem v „0“, GU – Gumbelovo rozdělení
maximálních hodnot. Rozdělení jsou popsána např. v příručce [7].
2)
Vyplývá ze vztahu pro kvantil Gumbelova rozdělení a charakteristickou hodnotu definovanou jako
98% kvantil ročních maxim, viz např. příručku [7].
3)
Viz např. příručku [7].

Pro tref = 1 rok se pravděpodobnost poruchy P50 určí s využitím vztahů (6) a (8). Navíc
se využije upravený vztah (6)
n
Pn ≈ 1 − ∫ [1 − P1 (~
x )] f X~ (~
x )d~
x

(25)

~
X

kde n = 50, X ⊂ X označuje časově nezávislé veličiny (modelové nejistoty KR a KE, odolnost
R, stálé zatížení G, ale obecně i geometrické údaje atd.) a fX( ) sdruženou hustotu pravděpodobnosti časově nezávislých veličin.
Obr. 4 zachycuje závislost indexu spolehlivosti β na zatěžovacím poměru χ pro konstrukci splňující podmínku (23).
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β
4,5

(25)

βt = 3,8

4,0
3,5
(6)

3,0

(8)

2,5
2,0

0

0,2

(21)
0,4

0,6

0,8

χ

1,0

Obr. 4. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ pro kombinaci (6.10).
Je patrné, že rozbor založený na referenční době tref = 50 let (21) vede k podobným
výsledkům jako rozbor podle vztahu (25) pro tref = 1 rok a libovolný poměr χ. Pro χ > 0,25,
kdy roste význam časově proměnného zatížení, se podstatně neliší ani odhady podle vztahů
(6) a (8). Pro χ < 0,25, kdy spolehlivost ovlivňují především časově nezávislé veličiny a neplatí předpoklad pro použití vztahů (6) a (8), vedou tyto vztahy k příliš konzervativním odhadům. Dále se ukazuje, že index spolehlivosti β klesá významně pod směrnou hodnotu βd = 3,8
s rostoucím poměrem χ > 0,4. Podobný závěr vyplývá i z podrobnějšího rozboru popsaného
v kapitole 9.
Předchozí rozbor byl zaměřen na mezní stavy únosnosti (a tedy pravděpodobnost poruchy přibližně 10-5 – 10-3). Porovnání vztahů (6), (8), (21) a (25) pro vyšší pravděpodobnosti
poruchy Pf (nižší indexy spolehlivosti β) je dále založeno na hypotetickém předpokladu, že
dílčí součinitele zatížení jsou rovny jedné, γG = 1 a γQ = 1. Obr. 5 zachycuje závislost β na χ
pro tento případ.

β
2,5
(25)

2,0
(21)

1,5
1,0

(8)

(6)

0,5
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

χ

1,0

Obr. 5. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ (γG = 1 a γQ = 1).
Ukazuje se, že vztahy (21) a (25) vedou i při vyšších hodnotách pravděpodobnosti poruchy (nižších indexech spolehlivosti) k podobným výsledkům pro libovolný poměr χ. Vztahy (6) a (8) vedou k příliš konzervativním odhadům pro χ < 0,4 (významná stálá zatížení).
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ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
1. Návrhové pravděpodobnosti poruchy Pd se v současných předpisech uvádějí v
závislosti na riziku ztráty života a sociálních ztrát, popř. na různě členěných
nákladech, avšak bez přímé návaznosti na zbytkovou životnost td.
2. Dostupné předpisy neposkytují návod, jak stanovit návrhovou pravděpodobnost poruchy Pd v závislosti na zbytkové životnosti td; pravděpodobnost Pd je
nutno stanovit na základě rozboru rizik s uvážením nákladů způsobených poruchou.
3. Danou úroveň spolehlivosti definovanou návrhovou pravděpodobností poruchy
Pd a odpovídající zbytkovou životností td je možné popsat pravděpodobností Pf
odpovídající jinému časovému intervalu tref.
4. Pro účely ověřování spolehlivosti konstrukce na základě časového intervalu tref
odlišného od zbytkové životnosti td je odvozen vztah pro stanovení odpovídajícího dílčího součinitele materiálu γR.
5. Pokud spolehlivost konstrukce ovlivňují významně proměnná zatížení, pak vedou rozbory založené na různých dobách tref k podobným výsledkům. V opačném případu však může vést rozbor založený na referenční době, která je významně nižší než zbytková životnost, ke konzervativním odhadům.
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Souhrn
Při stanovení zatížení existujících konstrukcí při požáru se uplatňují podobné zásady
jako při navrhování konstrukcí. Zásady ověřování konstrukcí na účinky požáru poskytuje
norma ČSN EN 1991-1-2, která se zabývá především tepelným zatížením v závislosti na normové teplotní křivce a na ostatních nominálních teplotních křivkách. Tepelná zatížení na fyzikálním základě (parametrická) je možné použít pouze tam, kde existují zjednodušené analytické modely nebo přímé návrhové údaje. Doplňující informativní údaje jsou uvedeny
v přílohách ČSN EN 1991-1-2 a příslušných částech ČSN EN 1992 až 1996 a ČSN EN 1999
pro navrhování na účinky požáru.
1

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

ČSN ISO 13822 [2] uvádí, že při hodnocení existujících konstrukcí se musí uvážit
mimořádná zatížení včetně zatížení při požáru. Nebezpečí požáru může být v některých případech vyvoláno i změnou v užívání. Při hodnocení se zpravidla uplatňují podobné zásady
jako při navrhování konstrukcí.
Hlavním cílem požární ochrany je omezit rizika ohrožení osob i společnosti, ztrát sousedního i přímo ohroženého majetku. Norma ČSN EN 1991-1-2 [1], která poskytuje zásady
ověřování konstrukcí na účinky požáru, navazuje na Směrnici rady 89/106/EEC. Tato směrnice klade následující základní požadavek pro omezení požárního rizika: „Stavební objekt musí
být navržen a postaven takovým způsobem, aby při vzniku požáru:
− byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce;
− byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře v objektu;
− bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty;
− osoby mohly objekt opustit, nebo být zachráněny jiným způsobem;
− byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.“
Podle interpretačního dokumentu „Požární bezpečnost“ může být základní požadavek splněn
různými způsoby včetně pasivních a aktivních požárních opatření. EN Eurokódy se zabývají
specifickými aspekty pasivní požární ochrany při návrhu konstrukcí a jejich částí k zajištění
odpovídající únosnosti a k omezení šíření ohně.
Norma ČSN EN 1991-1-2 [1] se soustředí především na tepelná zatížení v závislosti
na normové teplotní křivce a na ostatních nominálních teplotních křivkách. Tepelná zatížení
na fyzikálním základě (parametrická) je možné použít pouze v případech, kdy jsou k dispozici
zjednodušené analytické modely nebo přímé návrhové údaje. Některé informativní údaje jsou
uvedeny v přílohách ČSN EN 1991-1-2 [1] a příslušných částech ČSN EN 1992 až 1996 a
ČSN EN 1999 [3-8]. V českých normách je návrhové požární zatížení stanoveno v ČSN
73 0802 [9], ekvivalentní a pravděpodobná doba trvání požáru pak v ČSN 73 0804 [10].
Poznamenejme, že ČSN EN 1991-1-2 [1] neuvádí požadavky týkající se
− možné instalace a údržby sprinklerových systémů;
− podmínek provozu v budově nebo v požárním úseku (prostor uzavřený požárně
dělicími prvky tak, že je po příslušnou dobu zabráněno šíření požáru);
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−

používání schválených izolačních a povlakových materiálů včetně jejich údržby
apod.
Tyto požadavky specifikují odpovědné úřady. Protože realizace aktivních protipožárních
opatření (např. sprinklery) je obvykle velmi nákladná, rozhoduje se o využití těchto opatření
zpravidla na základě hodnocení rizik, jak je naznačeno např. v článku [11].
2

POSTUP NAVRHOVÁNÍ A KLASIFIKACE ZATÍŽENÍ

Při ověřování konstrukcí z požárního hlediska se ve shodě s ČSN EN 1990 [12] uvažuje tepelné zatížení i zatížení stanovené při konstrukčním návrhu podle pravidel částí ČSN
EN 1992 až ČSN EN 1996 a ČSN EN 1999 pro navrhování konstrukcí na účinky požáru [3-8]. V
závislosti na vyjádření tepelného zatížení se rozlišují následující postupy:
− nominální teplotní křivky, které se uplatňují po daný čas a na které jsou konstrukce navrhovány při respektování předepsaných pravidel obsahujících tabulkové údaje nebo při použití výpočetních modelů;
− parametrické teplotní křivky, které se vypočítají na základě fyzikálních parametrů
a na které se konstrukce navrhují s použitím výpočetních modelů.
Ověření spolehlivosti může být provedeno podle času
tfi,d ≥ tfi,requ

(1)

Rfi,d,t ≥ Efi,d,t

(2)

Θd ≤ Θcr,d

(3)

nebo podle odolnosti:
popř. podle teploty:
kde

t fi, d

je návrhová doba požární odolnosti;

t fi, requ požadovaná doba požární odolnosti;
Rfi,d,t návrhová hodnota únosnosti prvku při požární situaci v čase t;
Efi,d,t návrhová hodnota příslušných účinků zatížení při požární situaci v čase t;
Θd
návrhová hodnota teploty materiálu;
Θcr,d návrhová hodnota kritické teploty materiálu.
Ve smyslu obecných zásad ČSN EN 1990 [12] je zatížení konstrukce při požáru klasifikováno
jako mimořádné zatížení.
Vznik požáru, který způsobuje vážné škody na konstrukci, je považován za mimořádnou situaci. Příslušné návrhové situace a odpovídající mimořádná zatížení požárem se mají
stanovit na základě zhodnocení požárního rizika. Současné působení jiných nezávislých mimořádných zatížení není třeba uvažovat. U konstrukcí, kde dílčí riziko požáru vznikne jako
následek jiných mimořádných zatížení, se má riziko stanovit na základě celkového bezpečnostního pojetí.
Požární úseky musejí být navrženy tak, aby po dobu požárního namáhání zamezily šíření požáru do ostatních požárních úseků. Požární návrh platí v daném čase pouze pro jeden
požární úsek v budově. Požární návrh má splňovat podmínky plně rozvinutého požáru v daném prostoru.
Při stanovování požárního namáhání prvku se musí vzít v úvahu vztah požárního návrhu k tomuto prvku. Pro ověření schopnosti dělicího prvku zabránit šíření požáru, nebo vznícení na povrchu nevystaveném požáru během příslušného požáru je nutné v daném čase namáhat konstrukci požárem pouze z jedné strany. Pro vnější prvky se má uvažovat požární namáhání přes fasádu nebo střechu. Pro dělící vnější stěny se má uvažovat požární namáhání z
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vnitřní strany (z příslušného požárního úseku) a alternativně z vnější strany (z ostatních požárních úseků). Situace po požáru, kdy konstrukce vychladla, není třeba v návrhu uvažovat.
Jestliže se provádí návrh na požadovanou dobu požární odolnosti, není třeba posuzovat chování konstrukce nad tuto dobu.
3

ZATÍŽENÍ PRO TEPLOTNÍ NÁVRH

Obecná pravidla
Zatížení teplotou jsou dána čistým tepelným tokem h&net v W/m2, který se stanoví z čistého tepelného toku vlivem proudění h&
a čistého tepelného toku vlivem sálání h&
net,c

net, r

h&net = h&net,c + h&net,r

(4)

Složka h&net,c v W/m2 se stanoví ze vztahu
h&net,c = αc (Θg – Θm)

(5)

kde αc je součinitel přestupu tepla prouděním v W/(m2K), Θg teplota plynů v okolí prvku při
požáru v °C a Θm povrchová teplota prvku v °C. Součinitel přestupu tepla prouděním αc odpovídá příslušné nominální teplotní křivce, jak je uvedeno v dalším oddílu.
Na odvrácené straně dělících prvků se čistý tepelný tok h&net stanoví na základě vztahu
(4) pro αc = 4 W/(m2K). Součinitel přestupu tepla prouděním může být uvažován hodnotou
αc = 9 W/(m2K). V tomto případu se předpokládá, že součinitel αc již zahrnuje i účinky přestupu tepla sáláním.
Složka h&net,r v W/m2 se stanoví ze vztahu
hnet = Φ εm εf × 5,67 × 10-8 [(Θr + 273)4 – [(Θm + 273)4]

(6)

Φ
εm
εf
Θr
Θm

je polohový faktor;
povrchová emisivita prvku;
emisivita požáru;
účinná teplota sálání v °C;
povrchová teplota prvku v °C;
Stefan-Boltzmannova konstanta v W/(m2K4).
5,67 x 10-8
Povrchová emisivita a polohový faktor se uvažují hodnotami εm = 0,8 a Φ = 1,0, pokud nespecifikují části ČSN EN 1992 až 1996 a ČSN EN 1999 pro navrhování konstrukcí na účinky
požáru [3-8] jiné hodnoty. Pokud se uvažují účinky polohy a stínění, lze zvolit nižší hodnotu. Příloha G ČSN EN 1991-1-2 [1] uvádí výpočet polohového faktoru Φ.
Emisivita požáru se obvykle uvažuje εf = 1. Sálavou teplotu Θr lze pro prvky vystavené požáru ze všech stran považovat za rovnou teplotě plynů Θg, kterou lze stanovit z
nominálních teplotních křivek popsaných v následujícím oddílu. Povrchová teplota Θm vyplývá z teplotní analýzy prvku podle částí ČSN EN 1992 až 1996 a 1999 pro navrhování konstrukcí na účinky požáru [3-8].

kde

Nominální teplotní křivky
Normová teplotní křivka v °C je dána rovnicí:

Θg = 20 + 345log10(8t + 1)
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kde Θg je teplota plynů v požárním úseku v °C a t čas v minutách. Součinitel přestupu tepla
prouděním je αc = 25 W/(m2K).
Teplotní křivka vnějšího požáru v °C je pro čas v minutách dána rovnicí:

Θg = 660(1 – 0,687e-0,32t – 0,313e-3,8t ) + 20

(8)

Součinitel přestupu tepla prouděním je αc = 25 W/(m2K).
Uhlovodíková teplotní křivka v °C je pro čas v minutách daná vztahem

Θg = 1080(1 – 0,325e-0,167t – 0,675e-2,5t) + 20

(9)

Součinitel přestupu tepla prouděním je αc = 50 W/(m2K).
Modely pro zatížení požárem
Zjednodušené modely pro zatížení požárem vycházejí ze specifických fyzikálních parametrů s omezenou platností. Zpřesněné modely zatížení mají uvážit vlastnosti plynů, přeměnu energie a hmoty. Parametrické teplotní křivky jsou uvedené v informativní příloze A
ČSN EN 1991-1-2 [1], zjednodušené modely výpočtu jsou v příloze B. V příloze E jsou pak
uvedena doporučení pro stanovení návrhové hustoty požárního zatížení qf,d.
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Účinky přímých zatížení Efi,d,t při namáhání požárem se stanoví podle rovnice (6.11) v
ČSN EN 1990 [12] pro mimořádnou návrhovou situaci. Norma ČSN EN 1991-1-2 [1] doporučuje použít v mimořádné kombinaci zatížení kvazistálou hodnotu proměnného zatížení
ψ2,1Q1. V případě zatížení sněhem a větrem se však podle charakteru konstrukce (především u
halových objektů) a jejího umístění doporučuje během působení požáru uvažovat častou hodnotu ψ1,1Q1. Doporučené hodnoty součinitelů ψ1,1 a ψ2,1 uvádí příloha A ČSN EN 1990 [12].
Obecně je nutno uvažovat stejná zatížení jako v návrhu při normální teplotě. Nemá se
předpokládat redukce užitného zatížení v důsledku hoření. Některá zatížení vznikající při výrobním procesu, např. brzdné síly jeřábu, není potřebné uvažovat. Případné zatížení sněhem je
nutno posuzovat individuálně podle lokálních podmínek.
Současný výskyt dalších mimořádných zatížení se nepředpokládá. Uvažují se však některá doplňková zatížení vyvolaná požárem, např. náraz způsobený zřícením konstrukčního
prvku nebo těžkého stroje, přídavná zatížení od rozsypání či rozlití látek apod. V některých
případech je nutné uvážit dynamické účinky přídavných zatížení.
Nepřímá zatížení konstrukce v důsledku roztažení a přetvoření způsobená teplotními
změnami od požárního namáhání vyvolávají síly a momenty, které se musí vzít v úvahu kromě následujících případů:
− jestliže mohou být předem uznány jako zanedbatelné nebo příznivé;
− jestliže jsou vyrovnány konzervativními podporovými a okrajovými podmínkami
a/nebo konzervativními požadavky požární bezpečnosti.
Pro posouzení nepřímých zatížení se mají brát v úvahu:
− vyvolaná teplotní roztažení prvků navzájem, např. sloupů ve vícepodlažních rámových konstrukcích s tuhými stěnami;
− rozdílná přetvoření staticky neurčitých prvků vlivem teploty, např. spojitých
stropních desek;
− teplotní gradienty v průřezu vyvolávající vnitřní napětí;
− přetvoření přilehlých prvků vlivem teploty, např. posun hlavic sloupů způsobený
roztažením stropní desky nebo roztažením zavěšených kabelů;
− teplotní roztažení prvků působících na prvky mimo požární úsek.
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Jestliže není potřebné uvažovat nepřímá zatížení od požáru, mohou být účinky zatížení stanoveny rozborem konstrukce pouze pro kombinaci zatížení při t = 0. Tyto účinky zatížení se
mohou pokládat za stálé po celou dobu požárního namáhání. Zjednodušený postup se uplatní
např. u účinků zatížení na okrajích a podporách, kde se uvažují části konstrukce v souladu s
částmi ČSN EN 1992 až 1996 a ČSN EN 1999 pro navrhování konstrukcí na účinky požáru
[3-8]. V těchto případech mohou být účinky zatížení odvozeny z účinků stanovených návrhem
při běžné teplotě
Efi,d,t = Efi,d = ηfi Ed

(10)

kde

Efi,d,t je návrhová hodnota příslušných účinků zatížení při požární situaci v čase t;
Efi,d konstantní návrhová hodnota příslušných účinků zatížení při požární situaci;
Ed návrhová hodnota příslušných účinků zatížení ze základní kombinace podle
ČSN EN 1990 [12];
ηfi redukční součinitel, jehož hodnoty jsou uvedeny v částech ČSN EN 1992 až
1996 a ČSN EN 1999 pro navrhování konstrukcí na účinky požáru [3-8].
Pokud jsou pro referenční úroveň zatížení stanoveny tabelární hodnoty, odpovídá tato
úroveň zatížení
Efi,d,t = ηfi,t Rd

(11)

kde ηfi,t značí úroveň zatížení pro návrhový požár a Rd návrhovou odolnost prvku při běžné
teplotě a pro základní kombinaci zatížení (6.10) podle ČSN EN 1990 [12] stanovenou podle
materiálově zaměřených EN 1992 až 1996 a EN 1999.
Jestliže na konstrukční prvek působí stálé zatížení Gk a hlavní proměnné zatížení Qk,1,
pro redukční součinitel ηfi platí vztah

η fi =

Gk + ψ 2 ,1Qk ,1

γ G Gk + γ Q ,1Qk ,1

=

1 + ψ 2,1 Qk ,1 / Gk

γ G + γ Q ,1 Qk ,1 / Gk

(12)

vyjadřující poměr účinků zatížení stanovených podle základní rovnice pro kombinaci zatížení
(6.10), ČSN EN 1990 [12]

γG Gk + γQ,1 Qk,1

(13)

a rovnice pro mimořádnou kombinaci zatížení (6.11b) podle ČSN EN 1990 [12]:
Gk + ψ2,1Qk,1

(14)

Obr. 1 ukazuje průběh hodnot redukčního součinitele ηfi v závislosti na poměru zatížení Qk,1 / Gk podle ČSN EN 1993-1-2 [4], která v rovnici (14) doporučuje častou hodnotu
hlavního proměnného zatížení.
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Obr. 1 Průběh hodnot redukčního součinitele ηfi v závislosti na poměru Qk,i / Gk.
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POMŮCKY PRO STANOVENÍ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PŘI POŽÁRU

Tato kapitola poskytuje pouze stručný přehled postupů stanovení zatížení konstrukcí
při požáru. Další podklady, které jsou nezbytné při praktických aplikacích, poskytuje ČSN
EN 1991-1-2 [1] a části ČSN EN 1992 až ČSN EN 1996 a ČSN EN 1999 pro navrhování
konstrukcí při požáru [3-8]. Podrobné informace a množství názorných příkladů obsahují publikace [13] a [14].
Praktické uplatnění výpočetních modelů uvedených v ČSN EN 1991-1-2 [1] vyžaduje
zpravidla softwarové pomůcky. Mezi často používané patří komerční softwarové produkty:
− OZone [15] (simulace teplot plynů i ocelových prvků v požárním úseku),
− SAFIR [16] (rozbor konstrukcí vystavených vysokým teplotám založený na metodě konečných prvků),
− ANSYS [17] (řešení prostřednictvím dynamické analýzy proudění plynů),
− ARGOS [18] (výpočet uvolňovaného tepelného výkonu).
Při řešení dílčích úloh mohou být také využity softwarové pomůcky vypracované v rámci projektu Rozvoj znalostí potřebných pro zavedení Eurokódů pro navrhování konstrukcí, které
jsou volně dostupné na webových stránkách [19].
6

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Hodnocení existujících konstrukcí s ohledem na účinky požáru má přispět k omezení
rizik ohrožení osob i společnosti, ztrát sousedního i přímo ohroženého majetku. Při hodnocení
existujících konstrukcí se uplatňují podobné zásady jako při navrhování konstrukcí. Zásady
ověřování konstrukcí na účinky požáru poskytuje norma ČSN EN 1991-1-2, která se zabývá
především tepelným zatížením v závislosti na normové teplotní křivce a na ostatních nominálních teplotních křivkách. Tepelná zatížení na fyzikálním základě (parametrická) je možné
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použít pouze tam, kde existují zjednodušené analytické modely nebo přímé návrhové údaje.
Doplňující informativní údaje jsou uvedeny v přílohách ČSN EN 1991-1-2 a příslušných částech ČSN EN 1992 až 1996 a ČSN EN 1999 pro navrhování na účinky požáru.
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STATISTICKÉ HODNOCENÍ ROČNÍCH MAXIM
ZATÍŽENÍ SNĚHEM NA ZEMI

1

Miroslav Sýkora1
Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze

Souhrn
Poruchy stavebních konstrukcí v zimě 2005/2006 vyvolaly diskuze o modelech zatížení sněhem v dokumentech pro navrhování stavebních konstrukcí. S využitím statistických
postupů byly vyhodnoceny dostupné údaje o ročních maximech zatížení sněhem a vypracována nová sněhová mapa, která se zavedla změnami ČSN EN 1991-1-3, ČSN P ENV 1991-2-3 a
ČSN 73 0035 s účinností od 1.11.2006.
V kapitole se ukazuje postup statistického hodnocení ročních maxim zatížení sněhem
na zemi z údajů získaných ve čtyřech vybraných meteorologických stanicích. Výsledky testů
dobré shody naznačují, že empirické hodnoty mohou být ve většině případů dobře popsány
lognormálním rozdělením, rozdělením maximálních hodnot nebo i gama rozdělením. Charakteristické hodnoty stanovené z teoretických modelů dobře odpovídají hodnotám zavedeným
v nové sněhové mapě. Rozbor naznačuje, že vlivem extrémní hodnoty z roku 2006 dochází ke
zvýšení charakteristické hodnoty o více než 5 %. Očekávaná doba návratu pro pozorování
z roku 2006 převyšuje 50 let.
1

ÚVOD

Četné poruchy stavebních konstrukcí po celém území ČR i v zahraničí v zimě
2005/2006 vyvolaly diskuze o modelech zatížení sněhem v normativních dokumentech pro
navrhování stavebních konstrukcí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) společně
s Kloknerovým ústavem ČVUT provedl revizi dostupných dat o zatížení sněhem na zemi a
vypracoval novou sněhovou mapu, která byla zavedena změnami dokumentů ČSN EN 19911-3 [1], ČSN P ENV 1991-2-3 [2] a ČSN 73 0035 [3] s platností od 1.11.2006.
Příčiny poruch obvykle zahrnovaly chyby v původním návrhu, neodborné zásahy do
konstrukcí během provozu, malá prostorová tuhost nebo nedostatečnou údržbu. V některých
případech se však předpokládal i významný vliv zatížení sněhem způsobený extrémními sněhovými srážkami v některých lokalitách v ČR v roce 2006, jak naznačuje např. příspěvek [4].
Byly však naměřené sněhové srážky v zimě 2005/2006 skutečně tak extrémní? Jaká je očekávaná doba návratu odpovídající naměřeným hodnotám? Jaký je vliv pozorování z roku 2006
na charakteristickou hodnotu zatížení sněhem na zemi?
Tyto otázky se snaží zodpovědět předložená studie. S využitím statistických postupů
popsaných např. v knize [5] nebo skriptech [6] se vyhodnocují údaje ze čtyř meteorologických stanic. Vzhledem ke kolapsům konstrukcí v zimě 2006 byly vybrány stanice v lokalitách
Humpolec a Ostrava – Poruba, dále se také hodnotí údaje ze stanic Praha – Břevnov a Zlín.
Analyzuje se vliv měření z roku 2006 (dále značený s2006).
Norma ČSN EN 1991-1-3 [1] naznačuje, že roční maxima zatížení sněhem na zemi lze
obvykle vyjádřit rozdělením maximálních hodnot typu I – Gumbelovým rozdělením (Gum).
Ve studii se navíc uvažují další čtyři teoretické modely:
− lognormální rozdělení s počátkem v nule (LN0),
− tříparametrické lognormální rozdělení (LN),
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− rozdělení maximálních hodnot typu II – Fréchetovo rozdělení (F),
− gama rozdělení (Gam).
Jednotlivé teoretické modely jsou podrobně popsány např. ve skriptech [6,7].
O vhodnosti teoretických modelů pro empirická data se v předložené studii rozhoduje
na základě testů dobré shody, viz skripta [6]. Charakteristické hodnoty sk zatížení sněhem na
zemi jsou následně stanoveny jako kvantily ročních maxim odpovídající pravděpodobnosti
0,98 (hodnoty, které budou překročeny ročním maximem s pravděpodobností p = 0,02). Charakteristické hodnoty sk jsou tedy v souladu s ČSN EN 1991-1-3 [1] vztaženy ke střední době
návratu 50 let.
Charakteristické hodnoty sk stanovené z jednotlivých teoretických modelů se významně neliší a dobře odpovídají hodnotám zavedeným v nové sněhové mapě. Rozbor naznačuje,
že vlivem extrémního pozorování z roku 2006 dochází ke zvýšení charakteristické hodnoty o
více než 5 %. Očekávaná doba návratu pro pozorování z roku 2006 je větší než 50 let.
2
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Analyzují se údaje o ročních maximech zatížení sněhem na zemi od roku 1962. Obr. 1
ukazuje záznamy ze stanic Humpolec a Ostrava – Poruba a charakteristické hodnoty sk podle
nové sněhové mapy [1,2,3].
2
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Obr. 1. Zatížení sněhem na zemi ve stanicích Humpolec a Ostrava – Poruba.
Z Obr. 1 vyplývá, že ve stanici Ostrava – Poruba byla během 45 let charakteristická hodnota
nepatrně překročena dvakrát (v letech 1963 a 2006). Pro stanici Humpolec odpovídá pozorování s2006 přibližně charakteristické hodnotě, která však byla významně překročena v roce
1963. Podobný graf lze ukázat i pro měření ze stanic Praha – Břevnov a Zlín.
Poznamenejme, že ačkoliv je očekávaná doba návratu charakteristické hodnoty 50 let,
pravděpodobnost jejího překročení během tohoto období P50 je poměrně vysoká
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P50 = 1 – (1 – p)50 = 0,64

(1)

Základní výběrové charakteristiky průměr m, směrodatná odchylka s a šikmost w se
stanoví z následujících vztahů (viz také příručka [8])
1 n
∑ si
n i =1

(2)

1 n
( si − m ) 2
∑
n − 1 i =1

(3)

m=
s=
w=

n
(n − 1)(n − 2) s 3

n

∑ (s
i =1

i

− m) 3

(4)

kde n je počet měření a si měření v jednotlivých letech.
Výběrové charakteristiky pro jednotlivé stanice uvádějí Tab. 1 až 3. Charakteristiky
jsou určeny vždy s uvážením a bez uvážení pozorování s2006. Relativní přírůstky r uvedené
v Tab. 1 až 3 jsou stanoveny jako poměr charakteristiky s uvážením s2006 k charakteristice
bez uvážení s2006. Poznamenejme, že pro stanice Praha – Břevnov a Zlín nebyla při hodnocení
data s2006 dostupná.
Tab. 1. Výběrové průměry m v kN/m2.
Stanice
m (bez s2006) m (včetně s2006) rm
Humpolec
0,51
0,53
1,04
Ostrava – Poruba
0,33
0,34
1,05
Praha – Břevnov
0,32
Zlín
0,30
Tab. 2. Výběrové směrodatné odchylky s v kN/m2.
Stanice
s (bez s2006) s (včetně s2006) rs
Humpolec
0,33
0,35
1,09
Ostrava – Poruba
0,21
0,23
1,11
Praha – Břevnov
0,23
Zlín
0,19
Tab. 3. Výběrové šikmosti w.
Stanice
w (bez s2006) w (včetně s2006) rw
Humpolec
2,07
1,89
0,92
Ostrava – Poruba
1,27
1,37
1,06
Praha – Břevnov
1,65
Zlín
1,06
Z Tab. 1 až 3 vyplývá, že statistické charakteristiky jsou ovlivněny pozorováním
z roku 2006. Průměr m se vlivem s2006 zvýšil přibližně o 5 %, zatímco směrodatná odchylka s
přibližně o 10 %. Vliv na šikmost w se liší – zatímco u stanice Ostrava – Poruba dochází ke
zvýšení přibližně o 5 %, u stanice Humpolec se šikmost sníží téměř o 10 %.
Z Tab. 1 a 2 vyplývá, že výběrový variační koeficient ročních maxim zatížení sněhem
v (poměr směrodatné odchylky s a průměru m) se pohybuje přibližně v rozpětí 0,65 – 0,70. Je
potřebné ovšem zdůraznit, že především v horských oblastech ČR může být variační koeficient významně odlišný od uvedených orientačních hodnot.
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Výsledky v Tab. 3 také naznačují, že šikmost ročních maxim se může pohybovat
v poměrně širokém rozmezí od 1,0 do 2,0. Nižší hodnoty šikmosti odpovídají dobře šikmosti
Gumbelova rozdělení (ωGum = 1,14) uváděném v ČSN EN 1991-1-3 [1], střední hodnoty gama
rozdělení (ωGam = 2V ≈ 2 × 0,7 = 1,4), zatímco vyšší hodnoty lognormálnímu rozdělení
s počátkem v nule (ωLN0 ≈ 3V ≈ 3 × 0,7 = 2,1) nebo Fréchetovu rozdělení (ωGum > 1,14).
3

TEORETICKÉ MODELY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ

Pro popis empiricky získaných dat se použije pět výše uvedených teoretických modelů. Hustoty pravděpodobností jednotlivých teoretických modelů a relativní četnosti získané
z údajů ČHMÚ jsou pro uvažované stanice naznačeny na Obr. 2 až 5.
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Obr. 2. Histogram a vybrané teoretické modely – stanice Humpolec.
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OSTRAVA – PORUBA
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Obr. 3. Histogram a vybrané teoretické modely – stanice Ostrava – Poruba.
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Obr. 4. Histogram a vybrané teoretické modely – stanice Praha – Břevnov.
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ZLÍN
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Obr. 5. Histogram a vybrané teoretické modely – stanice Zlín.
Obr. 2 až 5 ukazují, že uvažované teoretické modely se navzájem poněkud liší v okolí
průměru ročních maxim, ale podobně popisují extrémní maximální hodnoty (přibližně pro
s > 1 kN/m2). Vzhledem k tomu, že právě maximální hodnoty jsou důležité při odhadu charakteristické hodnoty sk, lze očekávat podobné odhady sk prostřednictvím jednotlivých teoretických modelů.
Pro porovnání vhodnosti teoretických modelů se použijí testy dobré shody podle skript
[6], a to χ2-test (chí kvadrát) a Bernštejnovo kritérium. Podle χ2-testu se považuje shoda teoretického modelu a empirických dat za dostatečnou, pokud platí

χ 02
<1
χ 2p

(5)

Hodnota χ02 se stanoví ze vztahu
l

χ <∑
2
0

i =1

{n

i

− n[F(si μ , σ , ω ) − F(si−1 μ , σ , ω )]}
n[F(si μ , σ , ω ) − F(si−1 μ , σ , ω )]

2

(6)

kde l značí počet tříd skupinového rozdělení četností (počet tříd v histogramu), ni četnost
v třídě i, n počet měření a F(si|μ,σ,ω) je hodnota distribuční funkce uvažovaného modelu vyčíslená na okraji třídy i (si-1 – dolní mez, si – horní mez) pro známé parametry teoretického
modelu (průměr μ, směrodatnou odchylku σ a šikmost ω).
Dále se uvažuje, že parametry teoretického modelu lze přibližně nahradit výběrovými
charakteristikami, μ = m, σ = s a ω = w. Poznamenejme, že především pro nižší počty pozorování může být lepší shody empirických dat s teoretickým modelem dosaženo použitím např.
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metody maximální věrohodnosti popsané např. v knize [5], kdy se obecně parametry teoretického modelu liší od výběrových charakteristik, μ ≠ m, σ ≠ s a ω ≠ w.
Hodnota χp2 se stanoví z inverzní distribuční funkce χ2-rozdělení Fχ2(1-p|m) pro zvolenou pravděpodobnost p a počet stupňů volnosti m
m=l–c–1

(7)

kde c označuje počet charakteristik použitých při stanovení teoretického modelu. Např. pro
lognormální rozdělení s počátkem v nule je potřebné stanovit průměr m a směrodatnou odchylku s (a proto c = 2), avšak tříparametrické lognormální rozdělení vyžaduje navíc stanovení šikmosti w (c = 3). Pravděpodobnost p se volí nízká (např. 0,05 nebo 0,01 podle skript [6]),
v dalším rozboru se uvažuje p = 0,1.
V případě použití Bernštejnova kritéria se shoda mezi empirickými a teoretickými
hodnotami považuje za dostatečnou, pokud platí
1 l {ni − n[F(si μ , σ , ω ) − F(si−1 μ , σ , ω )]}
∑ n[F(s μ , σ , ω ) − F(s μ , σ , ω )] < 1
l − 1 i=1
i
i −1
2

(8)

Výsledky testů dobré shody pro uvažované teoretické modely jsou uvedeny v Tab. 4
(uvažují se soubory dat včetně s2006).
Tab. 4. Výsledky testů dobré shody.
Test
χ02 / χp2
Teoretický model LN0 LN Gum F
Humpolec
0,49 0,59 0,70 0,60
Ostrava – Poruba 0,43 0,89 0,91 0,90
Praha – Břevnov 0,46 0,65 0,73 0,64
Zlín
1,09 1,23 1,07
-

Bernštejnovo kritérium
Gam LN0 LN Gum F Gam
0,67 0,65 0,70 0,93 0,71 0,89
0,72 0,58 1,05 1,22 1,07 0,96
0,66 0,62 0,76 0,98 0,76 0,88
1,02 1,45 1,46 1,43
1,37

Pro uvažované lokality s výjimkou stanice Zlín naznačuje χ2-test, že mohou být použity všechny teoretické modely. Nejlepší shoda s empirickými údaji je zřejmě dosažena pro lognormální rozdělení s počátkem v nule. Avšak dobrá shoda se ukazuje i pro tříparametrické
lognormální rozdělení, Fréchetovo rozdělení i gama rozdělení. Pro údaje ze stanice Zlín převyšují hodnoty χ2-testu u rozdělení LN0, Gum a Gam nepatrně hodnotu 1. Přesto lze konstatovat, že shoda těchto modelů s měřeními je poměrně dobrá a lze je (alespoň přibližně) použít
pro popis ročních maxim zatížení sněhem na zemi. Poznamenejme, že podle Tab. 3 je výběrová šikmost pro stanici Zlín nižší než 1,14 a nelze proto použít Fréchetovo rozdělení (ωF >
1,14).
Pro Bernštejnovo kritérium vychází testové hodnoty méně příznivě a pro údaje ze stanice Zlín dokonce vysoko nad hodnotu 1. Opět se však ukazuje, že lognormální rozdělení
s počátkem v nule je zřejmě nejvhodnějším modelem. Nejhorší výsledky jsou naznačeny pro
Gumbelovo rozdělení, které má zřejmě ve většině případů příliš nízkou šikmost (ωGum =
1,14).
Vzhledem k tomu, že oba provedené testy poskytují pouze indikativní hodnocení shody teoretických modelů s měřeními, použijí se dále všechny modely při odhadu charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi sk.
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4

ODHAD CHARAKTERISTICKÝCH HODNOT

Charakteristická hodnota se v souladu s ČSN EN 1991-1-3 [1] stanoví jako 2% horní
kvantil (hodnota, která bude překročena ročním maximem s pravděpodobností 2 %)
P{S > sk} = 1 - F(sk|μ,σ,ω) = 0,02

(9)

kde S značí roční maximum zatížení sněhem na zemi. Ze vztahu (9) vyplývá
sk = F-1(1 – 0,02|μ,σ,ω)

(10)

kde F-1(p|μ,σ,ω) je inverzní distribuční funkce příslušného teoretického modelu stanovená pro
pravděpodobnost p (= 0,98).
Tab. 5 uvádí odhady charakteristických hodnot získané z různých teoretických modelů. Rozlišují se hodnoty sk stanovené bez uvážení pozorování s2006 a s uvážením s2006. Podobně jako v Tab. 1 až 3 jsou uvedeny relativní přírůstky r stanovené jako poměr hodnoty sk
s uvážením s2006 a hodnoty sk bez uvážení s2006. V závorce za uvedenými lokalitami je charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi podle nové sněhové mapy [1,2,3].
Tab. 5. Charakteristické hodnoty sk stanovené z teoretických modelů (v kN/m2).
Charakteristická
Včetně s2006 / bez s2006
Relativní přírůstek r
hodnota
Teoretický model
LN0
LN
Gum
F
Gam LN0 LN Gum F Gam
1,53 / 1,51 / 1,45 / 1,50 / 1,48 /
Humpolec (1,5)
1,07 1,06 1,07 1,07 1,08
1,43
1,42
1,35
1,41
1,37
Ostrava – Poruba 1,01 / 0,97 / 0,95 / 0,97 / 0,97 /
1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
(1,0)
0,92
0,88
0,88
0,88
0,89
Praha – Břevnov
-/
-/
-/
-/
-/
(1,0)
0,97
0,94
0,91
0,94
0,94
-/
-/
-/
-/
Zlín (1,0)
0,83
0,78
0,79
0,80
Porovnání v Tab. 5 naznačuje velmi dobrou shodu hodnot stanovených na základě
pravděpodobnostních modelů s hodnotami v dokumentech [1,2,3]. Pouze pro ověřovanou oblast Zlína vyhodnocení ukazuje, že charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi podle
změny Z1 je poněkud konzervativní (oproti pozorováním přibližně o 20 %). Jedná se však o
vyhodnocení měřených údajů z jediné stanice, zatímco při stanovování charakteristických
hodnot v mapě se přihlíží k plošnému charakteru zatížení sněhem a zohledňují se tedy i sousední meteorologické stanice. Statistický rozbor tedy naznačuje, že provedené změny dokumentů [1,2,3] byly opodstatněné a odpovídají meteorologickým pozorováním.
Výsledky v Tab. 5 dále ukazují, že vlivem extrémního pozorování z roku 2006 dochází ke zvýšení charakteristické hodnoty, a to v závislosti na uvažovaném teoretickém modelu
až téměř o 10 %. Nejkonzervativnější (nejvyšší) charakteristické hodnoty jsou stanoveny na
základě lognormálního rozdělení v nule, rozdíly mezi jednotlivými modely jsou však malé.
Ukazuje se, že Gumbelovo rozdělení doporučované v Eurokódech pro klimatická zatížení lze
zpravidla použít pro odvození charakteristické hodnoty. V porovnání s ostatními rozděleními
ovšem vede většinou k nepatrně nižším odhadům.
Vzhledem k tomu, že statistické hodnocení je provedeno pouze pro měření ze čtyřech
meteorologických stanic, je potřebné považovat závěry předložené studie pouze jako indikativní. V případě pochybností o zatížení sněhem v místě staveniště se doporučuje kontaktovat
ČHMÚ.
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Poznamenejme, že při stanovení návrhových hodnot zatížení sněhem na střeše (viz
kapitola 9) by bylo potřebné uvážit nejen pravděpodobnostní model zatížení sněhem na zemin, ale i modely tvarového součinitele μi, tepelného součinitele Ct a součinitele expozice Ce
podobně, jak je naznačeno např. v dokumentu JCSS [9] (praktická aplikace je ukázána např. v
článku [10]).
5

DOBA NÁVRATU POZOROVÁNÍ Z ROKU 2006

V laické i odborné veřejnosti se po haváriích stavebních konstrukcí vyskytly názory,
že „v zimě 2005/2006 spadlo hodně sněhu“ (shrnutí poznatků o haváriích objektů je uvedeno
např. v příspěvku [4]). Pro porovnání se dále analyzují:
− pravděpodobnosti p překročení naměřené hodnoty s2006 ročními maximy popsanými různými teoretickými modely,
− očekávané doby návratu T hodnoty s2006.
Pokud je pravděpodobnost p vztažená k referenční době jednoho roku, stanoví se očekávaná
doba návratu T jako převrácená hodnota pravděpodobnosti p, viz skripta [7]. Tab. 6 uvádí
pravděpodobnosti p a doby návratu T s uvážením i bez uvážení hodnoty s2006 při stanovení
parametrů teoretického modelu.
Tab. 6. Pravděpodobnost překročení s2006 ročním maximem a očekávaná doba návratu s2006
(v letech).
Očekávaná doba návratu T
Pravděpodobnost p (× 10-2)
Teoretický model
LN0 LN Gum F Gam LN0 LN Gum F Gam
Humpolec (bez s2006)
1,7 1,6 1,2 1,5 1,3
60
62
86
65
80
Humpolec (včetně s2006)
2,2 2,1 1,7 2,0 1,9
45
47
59
49
53
Ostrava – Poruba (bez s2006) 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8
83 125 136 122 126
Ostrava – Poruba
1,8 1,4 1,2 1,4 1,4
56
73
81
73
71
(včetně s2006)
Výsledky v Tab. 6 naznačují, že očekávaná doba návratu T odpovídající naměřené
hodnotě s2006 se může lišit v závislosti na použitém teoretickém modelu. Doba návratu T je
ovlivněna pozorováním s2006 – v závislosti na teoretickém modelu a na lokalitě doba návratu
klesá o 25 až 40 %. S uvážením lognormálního rozdělení s počátkem v nule a bez uvážení
ročního maxima v roce 2006 se ukazuje, že hodnota s2006 odpovídá očekávané době návratu
větší než 50 let. Pro Gumbelovo rozdělení je doba T ještě větší. Pozorování s2006 v Humpolci a
Ostravě – Porubě tedy převyšuje charakteristickou hodnotu. V porovnání s návrhovými hodnotami (doby návratu ve stovkách let) jsou však významně nižší.
6

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Závěry předložené studie statistického hodnocení ročních maxim zatížení sněhem na
zemi lze shrnout do následujících bodů:
1. V souladu s ČSN EN 1991-1-3 lze pro popis ročních maxim doporučit Gumbelovo rozdělení. Testy dobré shody naznačují, že roční maxima ze čtyř meteorologických stanic zpravidla popisuje nejlépe lognormální rozdělení s počátkem
v nule. Avšak dobrá shoda se ukazuje i pro tříparametrické lognormální rozdělení, Fréchetovo rozdělení i gama rozdělení.
2. Charakteristické hodnoty stanovené z teoretických modelů na základě empirických dat se dobře shodují s hodnotami v nové sněhové mapě [1,2,3]. Ukazuje
VIII-9

Statistické hodnocení ročních maxim zatížení sněhem na zemi
se, že provedené změny dokumentů [1,2,3] byly opodstatněné a dobře odpovídají výsledkům statistického rozboru.
3. Vlivem extrémního pozorování z roku 2006 dochází ke zvýšení charakteristické hodnoty, a to v závislosti na uvažovaném teoretickém modelu až téměř o
10 %.
4. Doby návratu odpovídající hodnotě naměřené v roce 2006 se liší v závislosti
na použitém teoretickém modelu. Za předpokladu lognormálního rozdělení s
počátkem v nule odpovídá roční maximum z roku 2006 očekávané době návratu větší než 50 let.
5. Vzhledem k tomu, že statistické hodnocení je provedeno pouze pro měření ze
čtyřech meteorologických stanic, je potřebné považovat závěry předložené studie pouze jako indikativní. V případě pochybností o zatížení sněhem v místě
staveniště se doporučuje kontaktovat Český hydrometeorologický ústav.
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Souhrn
Havárie stavebních konstrukcí v zimním období 2005/2006 vyvolaly revizi normativních dokumentů pro zatížení sněhem. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci
s ČVUT v Praze, Kloknerovým ústavem vyhodnotil dostupná měření a zpracoval novou mapu
sněhových oblastí. Nová mapa odpovídá zásadám zavedených evropských norem a uvádí charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi pro průměrnou dobu návratu 50 let (kvantily
ročních maxim pro pravděpodobnost 0,98). V některých oblastech se hodnoty zvětšily až
dvakrát proti předchozí verzi ČSN.
Předložený rozbor se zabývá spolehlivostí existujících konstrukcí zatížených vlastní
tíhou a sněhem. Porovnává se spolehlivost konstrukcí navržených podle předchozí verze ČSN
a podle zásad zavedených EN Eurokódů. Ukazuje se, že provedené změny platných předpisů
jsou oprávněné a potřebné. Především při hodnocení lehkých střech se doporučuje zvýšit součinitel zatížení sněhem v závislosti na lokálních podmínkách a zatěžovacím poměru charakteristických hodnot zatížení sněhem a celkového zatížení na hodnoty větší než 1,5.
V příloze ke kapitole se stručně hodnotí změny zatížení sněhem způsobené zavedením
změn Z3 ČSN 73 0035 a Z1 ČSN EN 1991-1-3.
1

ÚVOD

Havárie stavebních konstrukcí v zimním období 2005/2006 vyvolaly revizi normativních dokumentů pro zatížení sněhem - ČSN 73 0035 [1], ČSN P ENV 1991-2-3 [2] a ČSN EN
1991-1-3 [3]. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci s ČVUT v Praze,
Kloknerovým ústavem vyhodnotil dostupná měření a zpracoval novou mapu sněhových oblastí, která se stala podkladem pro Změnu Z3 ČSN 73 0035 [4], Změnu Z1 předběžné normy
ČSN P ENV 1991-2-3 [5] a Změnu Z1 definitivní evropské normy ČSN 1991-1-3 [6]. Všechny změny jsou platné od 1.11.2006 a zavádí stejnou charakteristickou hodnotu zatížení sněhem.
Nová mapa sněhových oblastí v dokumentech [4,5,6] odpovídá zásadám zavedených
evropských norem [6,7] a uvádí charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi s průměrnou dobu návratu 50 let (kvantily ročních maxim pro pravděpodobnost 0,98). V některých
oblastech jde o hodnoty až dvakrát větší než podle předchozí verze ČSN 73 0035 [1]. Změny
Z3 [4] a Z1 [5,6] jsou proto předmětem řady diskuzí a odborných článků [9,10,11,12], které
změny zdůvodňují a poskytují pokyny pro jejich uplatnění v projekční praxi.
V současné době lze hodnotit existující konstrukce podle ČSN 73 0035 [4], kdy se
uplatní pravidla pro kombinace zatížení podle této normy, nebo podle ČSN P ENV 1991-2-3
[5] s využitím kombinačních pravidel podle ČSN P ENV 1991-1 [8]. Oba alternativní postupy
se po definitivním zavedení příslušných souborů EN Eurokódů do systému ČSN (asi od roku
2010) nahradí postupem podle ČSN EN 1991-1-3 [6] s uvážením kombinačních pravidel
podle ČSN EN 1990 [7].

IX-1

Spolehlivost existujících konstrukcí zatížených sněhem
Předložený rozbor se zabývá hodnocením spolehlivosti existujících konstrukcí zatížených vlastní tíhou a sněhem. Porovnává se spolehlivost konstrukcí navržených podle:
− ČSN 73 0035 [1] – dále značeno jako varianta „ČSN“,
− ČSN 73 0035 po Změně Z3 [4] – varianta „ČSN Z3“,
− Eurokódu ČSN EN 1991-1-3 [6] s využitím alternativních pravidel (6.10) a
(6.10a,b) pro kombinace zatížení v mezních stavech únosnosti podle ČSN EN 1990
[7] – varianty „EN (6.10)“ a „EN (6.10a,b)“.
Uvažují se 4 vybrané lokality na území ČR, pro které jsou stanoveny pravděpodobnostní modely zatížení sněhem z dostupných měření ČHMÚ – podrobnosti jsou v kapitole 8.
Pravděpodobnostní rozbor spolehlivosti ukazuje, že provedené změny platných předpisů jsou oprávněné a nanejvýš potřebné. Především při hodnocení lehkých střech se doporučuje zvýšit součinitel proměnného zatížení sněhem v závislosti na lokálních podmínkách a
zatěžovacím poměru charakteristických hodnot zatížení sněhem a celkového zatížení (od stálého a sněhem) na hodnoty větší než 1,5.
V příloze ke kapitole 9 jsou dále stručně vyhodnoceny změny zatížení sněhem na střeše v důsledku změn Z3 ČSN 73 0035 [4] a Z1 ČSN EN 1991-1-3 [6].
2

ZATÍŽENÍ SNĚHEM NA ZEMI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

Pro kritické zhodnocení modelu zatížení sněhem na zemi S zavedeném změnami Z3
[4] a Z1 [5, 6] se dále využijí měření ročních maxim S1 v meteorologických stanicích Humpolec, Ostrava – Poruba, Praha – Břevnov a Zlín z období 1962 – 2006. Základní statistické charakteristiky ročních maxim zatížení sněhem na zemi S1 – průměr μS1 a variační koeficient VS1
– jsou uvedeny v Tab. 1. Roční maxima zatížení sněhem se zpravidla popisují Gumbelovým
rozdělením maximálních hodnot, viz ČSN EN 1990 [7] nebo skripta [13] – podrobnější rozbor vhodných teoretických modelů pro roční maxima zatížení sněhem na zemi je v kapitole 8.
Za předpokladu nezávislosti ročních maxim lze průměr μSN a směrodatnou odchylku σSN maxim, které nastanou v období N let, odvodit z ročních extrémů ze vztahů uvedených např. ve
skriptech [13]

μ S = μ S + 0,78σ S ln N
N

1

1

σS =σS
N

(1)

1

Kvantil ročních maxim odpovídající pravděpodobnosti p lze podle skript [13] stanovit
ze vztahu
sp = smod – ln(-ln p) / c

(2)

kde smod a c jsou parametry Gumbelova rozdělení pro roční maxima
smod = μS1 – 0,577√6σS1 / π;

c = π / (√6σS1)

(3)

Tab. 1 dále uvádí statistické charakteristiky 50letých maxim zatížení sněhem na zemi
S50, teoretické charakteristické hodnoty získané jako 98% kvantil Gumbelova rozdělení a charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi podle ČSN 73 0035 [1] (v normě se značí jako
základní tíha sněhu s0) a podle nové sněhové mapy zavedené změnami Z3 [4] a Z1 [5,6].
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Tab. 1. Charakteristiky zatížení sněhem na zemi ve vybraných lokalitách.
Var.
Charakteristické hodnoty
Průměr
Průměr
Var. kokoef.
padesát.
ročních
eficient
pade- teoretické ČSN [1] Změny Z3
Lokalita
[4] a Z1
ročních
sát.
max. μS1
max. μS50
- sp (2)
– s0
[5,6] – sk
max.
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2] max. VS1 [kN/m2]
[kN/m2]
VS50
Humpo0,533
0,66
1,61
0,22
1,45
1,0
1,5
lec
Ostrava
0,344
0,68
1,06
0,22
0,95
0,5
1,0
– Poruba
Praha –
0,323
0,70
1,02
0,22
0,91
0,5
1,0
Břevnov
Zlín
0,296
0,64
0,88
0,22
0,79
0,5
1,0
Údaje v Tab. 1 naznačují velmi dobrou shodu teoretických hodnot sp stanovených vyhodnocením meteorologických pozorování s hodnotami sk v nové mapě sněhových oblastí
[4,5,6] pro lokality Humpolec, Ostrava – Poruba a Praha – Břevnov. Pro oblast Zlína se zdá
být charakteristická hodnota sk podle nové sněhové mapy poněkud konzervativní. Vzhledem k
„vyhlazování“ sněhové mapy (z důvodu praktické použitelnosti se při tvorbě mapy zavedl
přiměřený počet sněhových oblastí se stejnou charakteristickou hodnotou) lze konstatovat, že
provedené změny Z3 [4] a Z1 [5,6] velmi dobře odpovídají výsledkům pravděpodobnostního
rozboru.
3

ZATÍŽENÍ SNĚHEM NA STŘEŠE

Podle ČSN 73 0035 [1] se normové hodnoty (charakteristické hodnoty podle terminologie EN) zatížení sněhem na střeše ss,k (v normě [1] značeno sn) stanoví z následujícího vztahu
ss,k = s0 μs κ

(4)

kde s0 je základní tíha sněhu na zemi (pro uvažované lokality uvedena v Tab. 1), μs je tvarový
součinitel a κ je součinitel stanovený v závislosti na tíze zastřešení. V dalším rozboru se uvažují ploché střešní konstrukce (α = 0°) nebo konstrukce s mírným sklonem (α ≤ 25°), pro které platí μs = 1,0. Součinitel κ se uvažuje:
− hodnotou 1,2, pokud pro průměrné stálé zatížení (a zároveň charakteristickou
hodnotu) platí μG = Gk ≤ 0,5 kN/m2,
− hodnotou 1,0, pokud platí μG = Gk ≥ 1,0 kN/m2,
− hodnotou stanovenou lineární interpolací v intervalu 1,2 až 1,0 pro
0,5 kN/m2 < μG = Gk < 1,0 kN/m2.
Poznamenejme, že v souladu s ČSN 73 0035 [1] se součinitel κ stanoví pouze na základě tíhy
zastřešení přenášeného uvažovaným konstrukčním prvkem. V dalším rozboru se však nerozlišuje vlastní tíha zastřešení a další stálá zatížení, a proto se součinitel κ zjednodušeně stanovuje na základě charakteristické hodnoty celkového stálého zatížení Gk.
Podle dokumentů [4,5,6] se zatížení sněhem na střeše ss,k určí ze vztahu
ss,k = μi Ce Ct sk

(5)

kde sk je charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi uvedená v Tab. 1, μi tvarový součinitel, Ce součinitel expozice a Ct tepelný součinitel. Hodnoty tvarového součinitele
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v dokumentech [4,5,6] se opírají o nové poznatky o sfoukávání sněhu ze střech získané na základě evropského výzkumu [14]. Pro ploché střechy (α ≤ 25°) je tvarový součinitel μ1 = 0,8
(v dalším rozboru se zjednodušeně uvažuje rovnoměrné zatížení sněhem na celé ploše střechy). Součinitele expozice a teploty se dále uvažují v souladu s doporučením dokumentů
[4,5,6] jednotkové, Ce = Ct = 1, a proto se v dalším rozboru neuvádějí.
Pro stanovení výpočtové hodnoty (návrhové hodnoty podle terminologie EN) zatížení
sněhem na střeše se podle ČSN 73 0035 [1] uvažuje součinitel zatížení γQ = 1,4 (v normě
označený γf), zatímco při výpočtu návrhové hodnoty podle dokumentů [4,6] je zavedena vyšší
hodnota – γQ = 1,5.
4

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZBOR SPOLEHLIVOSTI

Předmětem rozboru je spolehlivost konstrukce, pro kterou lze funkci mezního stavu
g(X) zapsat v jednoduchém tvaru
g(X) = KR R – KE (G +μ1 S50)

(6)

Základní veličiny vystupující v rovnici (6) jsou popsány v Tab. 2. Při rozboru spolehlivosti se
podobně jako v příkladu v kapitole 6 předpokládá, že konstrukce byla navržena v souladu
s ČSN 73 1401 [15] na návrhovou životnost 80 let. Hodnocení probíhá po 30 letech od výstavby, a proto se uvažuje zbytková životnost konstrukce 50 let. Ve funkci mezního stavu (6)
se tedy uvažují pro zatížení sněhem na zemi 50leté extrémy S50. Poznamenejme, že statistické
charakteristiky zatížení sněhem v Tab. 1 se stanovily v souladu s postupy v Eurokódech.
Předpokládejme, že konstrukce je ekonomicky navržena podle předchozí verze ČSN
73 0035 [1] (varianta „ČSN“), podle ČSN 73 0035 po Změně Z3 [4] („ČSN Z3“) a podle zásad zavedených Eurokódů s využitím alternativního pravidla (6.10) („EN 6.10“)
Rk / γM = γG Gk + γQ ss,k

(7)

kde charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše ss,k se určí ze vztahu (4) pro variantu
ČSN a ze vztahu (5) pro varianty ČSN Z3 a EN 6.10. Dílčí součinitele a charakteristické hodnoty vystupující ve vztahu (7) jsou uvedeny v Tab. 2.
Ve variantě EN 6.10a,b se předpokládá, že konstrukce je navržena podle dvojice rovnic 6.10a a 6.10b [7] a pro charakteristickou hodnotu odolnosti platí méně příznivý
z následujících vztahů
Rk / γM= γG Gk + ψ0 γQ ss,k
Rk / γM= ξ γG Gk + γQ ss,k

(8a)
(8b)

kde zatížení sněhem na střeše ss,k se stanoví ze vztahu (5). Redukční součinitele ξ a ψ0 ve
vztazích (8a,b) se uvažují hodnotami doporučenými v ČSN EN 1990 [7], kde se uvádí ξ =
0,85 a ψ0 = 0,5 pro zatížení sněhem v obvyklých nadmořských výškách nedosahujících horské úrovně (přes 1000 m se má uvažovat ψ0 = 0,7).
V následujícím rozboru se sleduje spolehlivost existující konstrukce navržené podle
jednotlivých variant. Analyzuje se spolehlivost v závislosti na zatěžovacím poměru χ charakteristických hodnot zatížení sněhem na střeše k celkovému zatížení, který je dán vztahem

χ = ss,k /(Gk + ss,k)

(9)

Pro poměr χ a známé zatížení sněhem na střeše ss,k lze ze vztahu (9) stanovit charakteristickou
hodnotu stálého zatížení
Gk = ss,k (1 – χ) / χ
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Poznamenejme, že v dalším rozboru se nerozlišují stálá zatížení z různých zdrojů (vlastní tíha
konstrukce, tíha střešního pláště, tíha technického zařízení uvažovaného objektu, které může
být zavěšeno na nosné konstrukci střechy apod.). Vzhledem k tomuto zjednodušení se ve variantách ČSN a ČSN Z3 uvažuje součinitel stálého zatížení γG = 1,2 (v normě označený γf).
Ve variantách EN 6.10 a EN 6.10a,b se uvažuje γG = 1,35.
Pravděpodobnostní modely základních veličin popsané v Tab. 2 jsou založené na doporučeních JCSS (Joint Committee on Structural Safety – Společná komise pro spolehlivost
stavebních konstrukcí) [16].
Tab. 2. Modely základních veličin.
Veličina

1)

Symb. X Rozd.

Odolnost

R

LN

Stálé zatížení

G

N

Xk
Dílčí souč. γ
ČSN /
ČSN / ČSN Z3
ČSN Z3 + EN
/ EN
1,15 / 1,15 /
dle (7) / (8)
1,15
1,20 / 1,20 /
dle (10)
1,35

μX

ČSN /
ČSN Z3 + EN

VX

0,8Rk

0,10

1,0Gk

0,10

Zatížení sněhem na
viz
S
GU
viz Tab. 1
viz Tab. 1
zemi (50letá max.)
Tab. 1
1,0 / 0,8
1,0 / 0,8
Tvarový součinitel
μ1
Součinitel lehkých
1,0 až 1,2 / κ
střech
Zatížení sněhem na
VS50
μ1 μS50
1,4 / 1,5 / 1,5
dle (4) / (5)
Ss
střeše (50letá max.)
Model. nej. odolnosti
KR
N
1,0
0,05
Model. nej. zatížení
KE
N
1,0
0,10
1)
N označuje normální rozdělení, LN lognormální rozdělení s počátkem v nule a GU Gumbelovo rozdělení maximálních hodnot – viz příručka [17].

Poznamenejme, že poměr μR/Rk průměrné a charakteristické hodnoty odolnosti R vychází z předpokladu, že pro charakteristickou hodnotu přibližně platí Rk ≅ μR (1 + 2VR) [16].
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VÝSLEDKY ROZBORU SPOLEHLIVOSTI

Rozbor spolehlivosti konstrukce vychází z funkce mezního stavu (6) a pravděpodobnostních modelů základních veličin uvedených v Tab. 1 a 2. Obr. 1 až 4 zachycují závislost
indexu spolehlivosti β na zatěžovacím poměru χ pro konstrukci navrženou podle ČSN, ČSN
Z3, EN 6.10 a EN 6.10a,b pro lokality Humpolec, Ostrava – Poruba, Praha – Břevnov a Zlín.
Na Obr. 5 se porovnává spolehlivost konstrukcí navržených podle ČSN a EN 6.10 pro všechny uvažované lokality.
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HUMPOLEC

β
5.0

EN 6.10a,b

4.5

βt = 3,8

6.10a 6.10b

4.0
3.5

EN 6.10

3.0
2.5

κ = 1,0

2.0

ČSN ČSN Z3
κ = 1,2

1.5
1.0
0.0

κ ... interpolace

0.2

0.4

0.6

0.8

χ

1.0

Obr. 1. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ pro lokalitu Humpolec.

OSTRAVA – PORUBA

β
5.0

EN 6.10a,b

4.5

βt = 3,8

6.10a 6.10b

4.0
3.5

EN 6.10

3.0
2.5
2.0

ČSN Z3
κ = 1,0

ČSN

1.5
1.0
0.0

κ ... interpolace

0.2

0.4

κ = 1,2

0.6

0.8

χ

1.0

Obr. 2. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ pro lokalitu Ostrava – Poruba.
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PRAHA – BŘEVNOV

β
5.0

EN 6.10a,b

4.5

βt = 3,8

6.10a 6.10b

4.0

EN 6.10

3.5
3.0

ČSN Z3

2.5

κ = 1,0

2.0

ČSN

1.5
1.0
0.0

κ = 1,2

κ ... interpolace

0.2

0.4

0.6

0.8

χ

1.0

Obr. 3. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ pro lokalitu Praha – Břevnov.

ZLÍN

β
5.0

EN 6.10a,b

4.5

6.10b

4.0

EN 6.10 βt = 3,8

6.10a

3.5
ČSN Z3

3.0
2.5
2.0

κ = 1,0

κ = 1,2

κ ... interpolace

1.5
1.0
0.0

ČSN

0.2

0.4

0.6

0.8

χ

1.0

Obr. 4. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ pro lokalitu Zlín.
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β
5.0
4.5

POROVNÁNÍ „ČSN“ A „EN 6.10“

EN 6.10

βt = 3,8

4.0
3.5

ČSN
κ ... interpolace

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

κ = 1,0
Humpolec
Ostrava – Poruba
Praha – Břevnov
Zlín

0.2

κ = 1,2

0.4

0.6

0.8

χ

1.0

Obr. 5. Index spolehlivosti β v závislosti na poměru χ - porovnání variant ČSN a EN 6.10 pro
všechny uvažované lokality.
Obr. 1 až 5 zřetelně ukazují, že konstrukce navržené podle předchozí normy ČSN
73 0035 [1] (varianta ČSN) vede k významně nižší spolehlivosti než nový model zatížení sněhem zavedený Změnami Z3 [4] a Z1 [5,6] (varianty ČSN Z3 a EN). Index spolehlivosti β je
pro variantu ČSN menší přibližně o 1,0 až 2,0 v porovnání se směrnou hodnotou βt = 3,8 doporučenou pro konstrukce s běžnými následky poruchy a minimální obvyklou dobou z hlediska bezpečnosti 50 let podle ČSN ISO 13822 [18] (podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 6).
Pravděpodobnost poruchy Pf je přibližně padesátkrát až pětsetkrát vyšší než směrná hodnota
Pt = 7,2×10-5 odpovídající βt = 3,8. Předchozí předpis tedy nezajišťoval dostatečně spolehlivé
konstrukce.
Varianty ČSN Z3 a EN 6.10a,b vedou pro zatěžovací poměr χ v rozmezí od 0,4 do 0,8
(např. střešní konstrukce) k indexu spolehlivosti β přibližně 3,8 až 2,8, a tedy
k pravděpodobnostem poruchy Pf vyšším v některých případech až padesátkrát než je směrná
hodnota. Ukazuje se také, že pro konstrukce s převažujícím stálým zatížením (χ ~ 0) vede návrh podle ČSN Z3 k poměrně nízké spolehlivosti – index spolehlivosti je β ~ 3,0 a pravděpodobnost poruchy Pf je asi dvacetkrát vyšší než směrná hodnota. Tento poznatek odpovídá výsledkům předchozích studií [19,20].
Nejvyšší úroveň spolehlivosti je dosažena při návrhu podle varianty EN 6.10. Pro zatěžovací poměr 0,4 až 0,8 je index spolehlivosti β vyšší o 0,4 až 0,1 v porovnání s ČSN Z3 a
EN 6.10a,b.
Poznamenejme, že u všech uvažovaných variant je patrná významná proměnlivost indexu spolehlivosti β s měnícím se zatěžovacím poměrem χ. Např. pro EN 6.10 se index spolehlivosti β mění z 3,8 na 4,0 a následně klesá pod 3,0 pro χ = 0,8.
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Výsledky pravděpodobnostního vyhodnocení meteorologických dat zatížení sněhem
na zemi stručně popsané v oddíle 2 (podrobněji v kapitole 8) naznačují, že charakteristické
hodnoty sk zavedené Změnami Z1 [4] a Z3 [5,6] dobře odpovídají teoretickým hodnotám. Pro
variantu EN 6.10 je však spolehlivost konstrukce pro vyšší zatěžovací poměry χ > 0,3 nedostatečná; index spolehlivosti β významně klesá pod směrnou hodnotu βt. Tomu lze zabránit
zvýšením součinitele zatížení sněhem γQ. Obr. 6 naznačuje vliv součinitele γQ na index spolehlivosti β pro lokalitu Praha – Břevnov, kterou lze považovat za reprezentativní, jak vyplývá
z Obr. 5.

β

PRAHA – BŘEVNOV

5.0

γQ = 1,9

4.5

βt = 3,8

4.0
3.5
3.0

γQ = 1,7

2.5

γQ = 1,5

2.0
1.5
1.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

χ

1.0

Obr. 6. Vliv součinitele zatížení γQ na index spolehlivosti β.
Obr. 6 naznačuje, že pro žádoucí zvýšení spolehlivosti konstrukcí se zatěžovacím poměrem χ od 0,4 do 0,8 by bylo potřebné zvýšit hodnoty dílčího součinitele zatížení sněhem
γQ. Poznamenejme, že podobný poznatek se uvádí v nedávných studiích zpracovaných pro
kombinaci zatížení sněhem a větrem v 6 lokalitách v Německu [21,22].
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ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Závěry předložené studie spolehlivosti existujících konstrukcí zatížených vlastní tíhou
a sněhem lze shrnout do následujících bodů:
1. Statistický rozbor dostupných měření ve čtyřech vybraných lokalitách v ČR
potvrzuje charakteristické hodnoty uvedené v nové mapě sněhových oblastí,
která je součástí Změny Z3 ČSN 73 0035 [4], Změny Z1 ČSN P ENV 1991-23 [5] a Změny Z1 ČSN EN 1991-1-3 [6].
2. Modely zatížení sněhem na střeše zavedené Změnami Z3 [4] a Z1 [5,6] zvyšují
výrazně spolehlivost konstrukcí v porovnání s předchozí verzí ČSN 73 0035
[1].
3. Úroveň spolehlivosti konstrukcí vystavených zatížením vlastní tíhou a sněhem
klesá s rostoucím poměrem charakteristické hodnoty zatížení sněhem a součtu
charakteristických hodnot zatížení vlastní tíhou a sněhem.
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4. Index spolehlivosti konstrukcí navržených podle předchozí verze ČSN 73 0035
[1] může v některých případech klesnout až na hodnotu 1,5, což odpovídá vysoké pravděpodobnosti poruchy 0,07.
5. Index spolehlivosti konstrukcí navržených podle Změny Z3 ČSN 73 0035 [4] a
podle dvojice rovnic 6.10a a 6.10b v ČSN EN 1990 [7] a ČSN EN 1991-1-3
[6] může v některých případech klesnout pouze na hodnotu 2,8, což odpovídá
pravděpodobnosti poruchy 0,003, a tedy stále nedostatečné úrovni spolehlivosti.
6. Nejvyšší úroveň spolehlivosti je dosažena při návrhu podle rovnice 6.10 v
ČSN EN 1990 [7] a ČSN EN 1991-1-3 [6]. Index spolehlivosti je vyšší přibližně o 0,1 až 0,4 v porovnání s variantami ČSN Z3 a EN 6.10a,b.
7. Při hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí (především lehkých střech)
se doporučuje zvýšit součinitel proměnného zatížení sněhem v závislosti na lokálních podmínkách a zatěžovacím poměru charakteristických hodnot zatížení
sněhem a celkového zatížení (od stálého zatížení a sněhem) na hodnoty větší
než 1,5.
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PŘÍLOHA: ZMĚNY ZATÍŽENÍ SNĚHEM PO ZAVEDENÍ NOVÉ SNĚHOVÉ MAPY
V příloze se na příkladu ploché střechy ukazuje změna zatížení sněhem po změnách
Z3 ČSN 73 0035 [1,4] a Z1 ČSN EN 1991-1-3 [3,6]. Při porovnání návrhových hodnot se
uvažuje lehká střešní konstrukce s plochou střechou.
Návrhová hodnota zatížení sněhem sd podle ČSN 73 0035 [1] se stanoví přenásobením
charakteristické hodnoty zatížení sněhem na střeše ss,k (4) součinitelem zatížení γf. Uvažují se
hodnoty:
− γf = 1,4,
− κ = 1,2 pro lehké střešní konstrukce,
− s0 pro příslušnou sněhovou oblast podle Obr. 7, avšak s hodnotami s0 pro oblast
I – 0,5 kN/m2, II – 0,7 kN/m2, III – 1 kN/m2, IV – 1,5 kN/m2, V > 1,5 kN/m2.
Návrhovou hodnotu zatížení sněhem sd podle dokumentu [3] lze stanovit z hodnoty
zatížení sněhem na střeše (5) přenásobením součinitelem zatížení γQ = 1,5. Součinitele expozice Ce a teploty Ct se uvažují hodnotou 1, pro plochou střechu je tvarový součinitel μi roven
0,8 a charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi se stanoví z Obr. 7.
Ze součinu hodnoty zatížení sněhem na střeše (5) a součinitele zatížení γQ = 1,5 lze také stanovit návrhovou hodnotu sd s uvážením změn Z3 [4] a Z1 dokumentu [6]. Charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi se v tomto případě stanoví z nové sněhové mapy v dokumentech [4,5,6]. Tab. 3 uvádí návrhové hodnoty zatížení sněhem pro jednotlivé oblasti.
Tab. 3. Porovnání návrhových hodnot zatížení sněhem (v kN/m2).
Oblast
podle
[1]

Oblast
podle
[3]

I – 0,5

I – 0,75

II – 0,7

II – 1,05

III – 1

III – 1,5

IV – 1,5

IV –
2,25

V > 1,5

V > 2,25

Oblast podle
[4,6] – nová
sněhová mapa
I – 0,7
II – 1
II – 1
III – 1,5
III – 1,5
IV – 2
IV – 2
V – 2,5
VI – 3
VI – 3
VII – 4
VIII > 4

sd
podle
[1]
<1>

sd
podle
[3]
<2>

Zvýšení
<2>/<1>

0,84

0,90

1,07

1,18

1,26

1,07

1,68

1,80

1,07

2,52

2,70

1,07

> 2,52

> 2,70

~ 1,07
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sd podle
[4,6] –
Změny
Z1 a Z3
<3>
0,84
1,20
1,20
1,80
1,80
2,40
2,40
3,00
3,60
3,60
4,80
> 4,80

Zvýšení
<3>/<1>
1,00
1,43
1,02
1,53
1,07
1,43
0,95
1,19
1,43
< 1,43
< 1,90
~ 1,90
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Obr. 7. Mapa sněhových oblastí [3].
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Z Tab. 3 je patrné, že zatímco návrhová hodnota sd podle [3] je pro lehké střešní konstrukce vyšší oproti sd v původní ČSN [1] o přibližně 7 %, změny Z3 [4] a Z1 [6] vedou
k výraznému nárůstu zatížení sněhem – o přibližně 50 % např. v oblasti Brna (změna charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi z 0,5 na 1 kN/m2) a v oblasti východně od Českých Budějovic (změna charakteristické hodnoty z 0,7 na 1,5 kN/m2). V horských oblastech
může dojít ke zvýšení až o 90 %.
Numerická studie vyhodnocení údajů ze čtyř vybraných meteorologických stanic uvedená ve zprávě [23] dále naznačuje, že návrhové hodnoty zatížení sněhem na střeše podle
normativních dokumentů [4,6] velmi dobře odpovídají pravděpodobnostnímu modelu stanoveném z experimentálních dat.
Zhodnocení deterministických modelů zatížení sněhem ukazuje, že v porovnání
s předchozí normou ČSN [1] jsou hodnoty zatížení sněhem na střeše podle dokumentu ČSN
EN 1991-1-3 [6] vyšší a mohou nastat problémy při hodnocení existujících konstrukcí, které
nemusí vždy splňovat přísnější kritéria změněných norem [4,6].
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Souhrn
Vzhledem k současným společenským a ekonomickým potřebám na využití existujících konstrukcí představuje hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí důležitou problematiku každodenní inženýrské praxe. Kapitola se především snaží zodpovědět zásadní otázky:
− Jaká data jsou pro hodnocení nezbytná a jakými způsoby je lze vyhodnotit?
− Jaká jsou kritéria přijatelnosti pro existující konstrukce?
Odpovědi na tyto otázky jsou vysvětleny na praktických příkladech hodnocení železobetonové konstrukce a rozboru spolehlivosti silničního tunelu.
1

INTRODUCTION

Due to the social and economic need of utilizing existing structures, their damage assessment and safety evaluation are of major concern. In fact more than half of the budget
spent for construction activities in developed countries such as Germany is related to retrofit
of structures [2]. Consequently the analysis of existing structures has received great attention
in the technical literature.
The present contribution reflects the experience of the author related to case studies
dealing with the reliability assessment of existing structures. In the first part typical problems
arising during the study are analysed such as:
− What data are necessary and how can we deal with them?
− Which are the acceptance criteria for the existing structure under the given condition?
− What is the degree in the sophistication of the analyses to be performed?
These questions are explained in examples and in industrial case studies dealing with:
a) Assessment of an old concrete building,
b) Safety of a 20years old road tunnel.
The compatibility of the conclusions/decisions with the applicable standards such as ISO
13822 [1] is thereby discussed.
2

GENERAL FRAMEWORK

The safety evaluation of existing structures may differ depending upon the type of
structure, the reason for re-evaluation etc. For example in regions with high seismicity, guidelines and standards provide usually concepts for the seismic evaluation of existing buildings,
see ASCE [3]. The evaluation procedures are based on rigorous approach to determine existing structural conditions. The phases in the reassessment procedure depend on the findings
related to the structural condition and on the necessity to perform further analyses as shown in
Fig. 1, JCSS [4].
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Fig. 1. Phases of the reassessment procedure.
Consequently the implementation of reliability methods is involved in Phase III where
more detailed analyses become necessary. Assessment of existing structures using methods of
modern reliability theory should be seen as a successive process of model building, consequence evaluation and model updating by introduction of new information, by modification of
the structure or by changing the use of the structure, Holický et al. [5]. The principle may be
illustrated schematically as shown in Fig. 2.
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Fig. 2. Bayesian probabilistic assessment of structures.
The analyses to be performed involve various steps:
− Formulation of prior uncertainty models,
− Formulation of limit state functions,
− Establishing posterior probabilistic models,
− Performing prior, posterior and pre-posterior decision analysis,
− Setting acceptable levels for the probability of failure.
The two first steps are briefly addressed together in order to introduce the philosophy of
Bayesian probabilistic modelling in the assessment of existing structures. The next two points,
however, are essential for the understanding of the framework of structural reassessment and
are described in detail. The respective methodological aspects are provided and applied in an
educational example. The issue of setting acceptable failure probabilities (target reliability) is
central both for reliability based design and reliability based assessment of structures, Allen
[6], Diamantidis and Bazzurro [7].
3

NORMATIVE REFERENCES

Applicable standards
In the past ten years several associations, institutions etc. have developed national and
international recommendations in order to cover the problem of safety of existing structures.
Some of them are mentioned next:
− American Concrete Institute [8]
− Danish Technical Research Council [9]
− Joint Committee on Structural Safety [4]
− Schweizer Ingenieur und Architektenverein [10]
− International Standards Organisation ISO [1].
In those standards basic aspects such as assessment of current condition, inspection and maintenance, performance evaluation are addressed.

X-3

Reliability Assessment of Existing Structures – Some practical Aspects
ISO 13822
Among the aforementioned standards the ISO 13822 [1] is an important standard with
international reflection. It provides general requirements and procedures for the assessment of
all types of existing structures based on the principles of structural reliability and consequences of failure. The basis for the reliability assessment is contained in the performance requirements for safety and serviceability of ISO 2394 [11]. The standard is applicable to existing structures of any type, and any material. The assessment is classified in preliminary assessment and detailed assessment somehow compatible to Fig. 1. The assessment is based on:
− Data evaluation
− Structural analysis
− Verification.
In the case of existing structures new data become available due to measurements, inspection
results and the safety level of the structure can be updated based on the additional information. For the safety verification acceptability criteria must be set. The mere fact that the structure fulfils the code of its time of construction cannot be decisive. Codes have changed over
time due, for example, to technology development and experience gained with the performance of structures when struck by past events. This does not mean, however, that if a new
code with more severe requirements than old ones comes into practice, old buildings should
necessarily be deemed unsafe. A “discount” in the safety requirements for existing structures
is simply unavoidable due to economical and legal constraints. The next section discusses current risk acceptability criteria for existing structures.
4

SAFETY ACCEPTABILITY CRITERIA

General
In most practical studies the safety acceptability of a project is given in the form of a
numerical F-N-curve. An F-N-curve (N represents the number of fatalities, F the frequency of
accidents with more than N fatalities) shows the relationship between the annual frequency F
of accidents with N or more fatalities. It expresses both the probability and the consequence
associated with given activities. Usually risk curves are shown in a log-log plot with the annual frequency on the vertical axis and the number of fatalities on the horizontal axis. Upper
and lower bound curves are recommended based on gained experience with similar projects/activities and the ALARP (As Low As Reasonably Practical) acceptability criterion is
obtained as the domain between the aforementioned limits. The upper limit represents the risk
that can be tolerated in any circumstances while below the lower limit the risk is of no practical interest. The ALARP recommendations can be represented in a so-called risk-matrix.
A number of areas of concern have been pointed out regarding the validity of the
ALARP criteria including public participation, political reality, morality and economics,
Melchers [12]. The problem of identifying an acceptable level of risk is in most practical
cases formulated as an economic decision problem. The optimal level of safety corresponds to
the point of minimal cost. The optimization problem can be solved using the Life Quality Index (LQI) approach, Nathwani et al. [13] and Rackwitz [14]. The strategy is based on a social
indicator that describes the quality of life as a function of the gross domestic product, life expectation, and the life working time. The LQI is a compound societal indicator, which is defined as a monotonously increasing function of two societal indicators: the gross domestic
product per person per year, and the life expectancy at birth. Further efforts are needed for a
unification and harmonisation of the LQI principle in order to be accepted by authorities,
standardisation bodies etc.
The general safety acceptance criteria are reflected in codified design such as performance based design and limit state design.
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Performance Based Design
Performance-based design is a relatively recent framework that articulates the performance intent and the design standards through performance objectives that couple the desired performance level to be achieved for a given level of hazard. The effort of introducing
these concepts into practical guidelines arose from the realization that the two major earthquakes that occurred in California in the last 20 years, the 1989 M6,9 Loma Prieta earthquake
and the 1994 M 6,7 Northridge earthquake, caused disproportionately large and unacceptable
economic consequences. The loss of human lives in those two events, however, was relatively
minor when compared to similar earthquakes such as the 1995 event that struck Kobe in Japan. Hence, it was felt that the then-current design was providing an acceptable level of safety
towards collapse but was not adequate for less threatening but very costly limit states.
Therefore several organisations (such as ATC [15]) have attempted to provide more
quantitative definitions of building performance levels associated to specified hazard levels.
Also confidence levels are defined that the specific performance criterion is fulfilled. Through
this procedure safety acceptance criteria are guaranteed. The procedure is more suitable for
extreme loads such as earthquake, fire, flood etc. It is similar to the overall risk acceptability
approach as formulated by the help of a risk matrix. Performance based design is currently
applied in American countries for extreme loading and is being introduced to other countries.
In case of existing structures, the marginal cost to increase their safety is usually
higher compared to a new one, JCSS [4] and Ellingwood [16], and also the desired remaining
lifetime is shorter than the original design lifetime; consequently in order to account for a requirement reduction in case of existing structures it is recommended:
a) To implement lower values for the mean return period in case of the maximum
credible event leading to collapse and/or
b) To allow for a lower confidence level that the structure will satisfy the specified
performance criterion.
Following the considerations defined as a) and b) above, the acceptable failure probability of
an existing structure compared to a new one becomes 2 to 10 times higher, depending upon
the requirement relaxation, which has to be specified, Diamantidis and Bazzurro [7].
Limit State Design
The performance based design is mainly associated to natural and accidental hazards,
such as earthquake, wind, fire. State-of-the-art design is based on the concept of limit states.
A limit state design defines a physical state of the structure that can be related to important
consequences, such as loss of serviceability, unsafe occupancy, or structural collapse. A limit
state design aims to assure that the constructed facility will have sufficient strength and ductility capacity to satisfy the demands associated with each limit-event with an acceptable failure
probability, pF, or equivalently, the associated reliability index, β. The proposed targets, pF or
β values, depend on whether failure is global or local failure, whether it may happen with or
without warning, and on the severity of the potential consequences of failure (e.g., via a safety
class differentiation).
The limit state approach is usually related to structural components rather than the entire structure, which is instead the direct focus of the performance based approach. Background information on reliability-based limit-states design can be found in JCSS [17]. Explicit target reliability levels for new structures and structural components are provided in this
document. Guidance for the definition of target reliability of existing structures is also given
by the ISO [1], by Allen [6] and Schueremans and van Gemert [19].
Cost-benefit considerations can be used to define risk acceptance criteria and consequently target failure probabilities for structural components. For existing structures there is a
willingness to accept lower probabilities compared to new ones also due to the fact that costs
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of achieving a higher reliability level are usually high compared to structures under design.
For this reason the target level for existing structures usually should be lower.
JCSS [4] has proposed target reliability values for new structures related to one year
reference period and to ultimate limit states. For existing structures it is commented in the
document that these values are lower since the cost of achieving a higher reliability level are
usually higher compared to structures under design. The reduction can be assessed from Tab.
1 by implementing the values associated to the higher category of relative cost of safety. Lifetime acceptable failure probabilities can be approximately obtained by multiplying the annual
failure probability values by the desired residual lifetime T and by a factor c, where c accounts
for the dependence of different failure events within one year. In many cases the annual failure events are independent and consequently c ≅ 1, de Winter and Vrouwenvelder [19].
Tab. 1. Target reliability index β for existing structures based on JCSS [4].
Relative cost of safe- Minor consequences Moderate consequences Large consequences
ty measure
of failure
of failure
of failure
Large
2,6
2,8
3,2
Normal
3,2
3,7
3,9
Small
3,7
3,9
4,2
Example: extreme load reassessment
Structures have been designed for extreme loads such as earthquake, flood, and wind
based on available information at the design stage. However, during their lifetime these structures may have experienced loads different than those assumed at the design stage. Typical
examples are snow loads, flood loads or earthquake loads. For example due to climate
changes snow and flood loads with 100 year return period are multiplied by a factor of 1,15 to
account for that fact.
The following example will show the relation between return period as needed for a
performance based design and reliability index as used in a limit state design. The return period for verification purposes in the reassessment phase can be easily obtained based on firstorder reliability considerations from:
T ≈ 1 / Ф(αβ)

(1)

where T is a return period for redesign purposes, Ф( ) standard normal integral, α sensitivity
factor of earthquake hazard (of the order of -0,7 to -1,0), β target reliability index (see Tab. 1).
The target reliability values of Tab. 1 can be thereby implemented to derive appropriate return
periods for the design and redesign stage.
5

CASE STUDIES

Reliability based reassessment of a reinforced concrete structure
The reassessment procedure compatible to ISO [1] and to JCSS [4] has been applied in
order to check the safety of an old reinforced concrete building subjected to change of use. In
Fig. 3 and 4, the floor lay out and a view of the reinforcement are illustrated, as derived on the
basis of the available original design and confirmed by visual inspection and pacometer tests.
The failure mode of the floor structure is represented by the bending limit state.

X-6

Reliability Assessment of Existing Structures – Some practical Aspects

Fig. 3. Typical floor longitudinal section (dimensions in cm).

Fig. 4. Arrangement of the steel (dimensions in m).
The limit state function can be written as
g ( x) = M Ru− M Sd

(2)

where MRu is the ultimate bending moment and MSd designed bending moment from load
AS × f y
⎡
⎤ ξ E × ( D + Q) × L2
g ( x) = ξ R × AS × f y × (h − a ) × ⎢1 − 0,5
⎥−
b × (h − a) × f c ⎦
8
⎣
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Tab. 2. Statistical properties of basic variables for slab.
Basic VariName of basic variable Symbol Dist. type
ables
Compression concrete
Material
LN
fc
strength
properties
Yield strength
fy
N
Height of cross-section
H
DET
Width of cross-section
B
DET
Distance of bars to the
a=
Geometric
GAMMA
slab bottom
c + ∅/2
data
Span of the slab
L
DET
Reinforcement area
As
DET
Model uncertainty
Actions

Uncertainty of resistance
Uncertainty of load effect
Dead load
Imposed load

Dimension

Mean

Standard
deviation

kN/m2

15

3,0

kN/m2
m
m

320
0,44
0,17

25,6
-

m

0,048

0,020

m

5,7
6,03×
×10-4

-

m2

-

ξR

LN

-

1,0

0,2

ξE

LN

-

1,0

0,05

D
Q

N
GAMMA

kN/m2
kN/m2

5,6
0,875

0,28
0,35

Basic variables applied in the reliability analysis are listed and described in Tab. 2.
The corresponding reliability index is equal to β = 3,698 and a probability of failure is equal
to pf = 1,084×10-4. In the first step, the variables fy, fc and c are updated according to the results of destructive tests and to the procedures given in Annex C of ISO 13822 [1]. After the
test the influencing random variables have updated distributions. The test results are listed in
Tab. 3, 4 and 5.
Tab. 3. Concrete cover thickness in mm.
70
40
80
70
60
80
50
90
50
60
50
70
Tab. 4. Yield strength of steel in MPa, experimental results.
367,0
344,3
354,0
338,6
316,6

323,2

338,0

370,1

Tab. 5. Compressive strength of concrete in MPa, experimental results.
14,2
13,0
17,9
19,5
13,8
14,3
17,4
17,1
19,7
17,4
10,
16,7
15,9
16,7
13,4
19,1
The updated values specified from tests are given in Tab. 6.
Tab. 6. Updated statistical properties of basic variables.
Basic VariName of basic
Symbol Dist. type
ables
variable
Compression
LN
fc
Material pro- concrete strength
perties
Yield strength
fy
LN
Concrete cover
c
LN

Dimension

Mean

Standard
deviation

MPa

19,05

2,582

MPa
mm

342,72
64,17

19,419
15,050

The updated values lead to an increased β = 3,798 and pf = 7,295×10-5.
X-8

Reliability Assessment of Existing Structures – Some practical Aspects
Tab. 7. Total imposed load.
Name of basic variable Symbol Dist. Type Dimension Mean Standard deviation
Imposed load
Q
GAMMA
kN/m2
3,1
1,24
To specify a higher reliability, the proof test was carried out compatible to Annex D of
ISO 13822 [1]. The load was gradually increased up to the ultimate value. The limit state
function under these circumstances could be expressed by the equation
H 1 = M proof − M Ru ≤ 0

(4)

where Mproof is the measured bending moment. The corresponding reliability index is equal to
β = −2,719.
The formula for direct updating is given by equation

μ ( g h = 0) = μ ( g ) + ρ ( g , h)σ ( g )

0 − μ ( h)
σ ( h)

σ ( g h = 0) = σ ( g ) (1 − ρ ( g , h) 2

(5)
(6)

The updated values increase the reliability index to β = 4,878 and pf =7,295 × 10-7. The safety
can be considered as acceptable. The aforementioned case study illustrates the applicability of
the reliability methods according to ISO 13822 [1].
Safety assessment of an existing road tunnel
The safety of a 20years old and approximately 1,4km long tunnel with bi-directional
traffic is assessed for a time period of three years until a second tube will be constructed (see
Fig. 5). The risk during tunnel operation has increased in recent years. This has been manifested in significant accidents occurred in the last decade, such as the fire in the Mont-Blanc
tunnel in France and the accident in the Tauern tunnel in Austria. The European community
has established new rules, CEC [20], related to the safety of tunnels which cannot be fulfilled
by the tunnel under study since it does not have escape ways at specified minimum distance.
The main input data of the subject tunnel are as follows:
− Tunnel length: The length is 1365 meters.
− Cross section: The cross section of the tunnel is characterized by a max height of
7,0 m a width of 3,9 m per lane and a walkway with a width of 0,9 m on both sides
of the tunnel.
− Traffic Volume (Projection): The total traffic volume (bi-directional traffic) representative for the next two years is approximately 5 000 000 vehicles per year.
− Type of traffic: A mixed traffic (cars, lorries) including possible transportation of
dangerous goods is taken into account. The percentage of lorries is taken as 12%
based on available statistics. The overall projected traffic is 4 400 000 cars and
600 000 lories per year.
− Velocity: The design velocity in the tunnel is 90 km/h.
− Design lifetime: it is considered as 3 years, i.e. period of construction of the second tube.
The risk of the subject tunnels has been assessed based on new data available. Thereby a risk
matrix approach has been performed compatible to the aforementioned ideas, Diamantidis
[21]. A complete event tree approach considering various possible locations of the accident,
involvement of dangerous goods, influence of safety measures is a complicated task for which
detailed values for branch probabilities and outcomes are necessary which are rarely available. The risk picture therefore has been estimated based on:
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1. The updated annual accidental frequencies
2. Estimation of the category of consequences based on literature information and experience with similar projects.
The obtained results in terms of risk matrix results are shown in Tab. 8.
Tab. 8. Risk evaluation of the subject tunnel (risk matrix) including acceptance criteria.
Tunnel
Probability Level
Severity Level
Acceptance
Generic accident
Occasional
Small
ALARP
Fatal accident
Remote
Medium
ALARP
Major Lorry fire
Very Improbable
Severe
ALARP

Fig. 5. Exit of the investigated tunnel.
The obtained results show that the tunnel can be operated for another three years although current European standards are not fulfilled. This fact is compatible to the general
lower safety standards accepted for existing structures compared to new ones. This decision
has been supported by cost-benefit analyses since an upgrading of the tunnel with expensive
escape ways is not justified.
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ÚVOD

Při rekonstrukcích, nástavbách nebo přístavbách existujících konstrukcí je potřeba
získat co nejspolehlivější informace o technickém stavu, provedení a vlastnostech objektu,
aby návrh jeho úprav byl racionální a hospodárný. Zásadní rozdíl oproti návrhu nové budovy
je v tom, že při projektování nové stavby projektant přizpůsobuje stavbu prostředí, kde bude
realizována, volí druhy a rozměry konstrukcí, navrhuje použité materiály a předepisuje jejich
vlastnosti. Za dodržení navržených parametrů pak odpovídá dodavatel stavby a výrobce stavebních hmot. Při změně stavby je situace složitější. Existuje zde reálný objekt, jehož technické řešení, druhy a skladby konstrukcí, ani vlastnosti použitých materiálů nejsou obvykle
známy. Rovněž odpovídající dokumentace skutečného provedení je k dispozici rovněž velmi
zřídka. Stavba navíc existuje v určitých podmínkách, které se stavebními zásahy rovněž změní. Proto je důležité chybějící informace v přiměřeném rozsahu získat. Důraz zde klademe na
slova ,,v přiměřeném rozsahu“. Ten by měl vycházet ze stavu a stáří objektu, z množství známých informací o něm a z náročnosti uvažovaných stavebních zásahů. Doplnění informací o
objektu pak zjišťují nebo upřesňují stavební průzkumy. Jejich význam se uplatňuje především
u změn staveb, tj. u rekonstrukcí, adaptací, nástaveb, přístaveb, půdních vestaveb apod.
2

OBECNÁ HLEDISKA

Jako podklad pro změnu stavby potřebuje projektant znát rozměry, druh a stav nosných konstrukcí původního objektu a vybrané vlastnosti použitých materiálů. Dále potřebuje
vědět, zda stabilita objektu není ohrožena statickými poruchami, nevhodnými konstrukčními
zásahy z minulosti, zda konstrukce nejsou poškozeny korozí, dřevokaznými houbami a hmyzem nebo zda nejsou přetíženy. Všechny tyto informace čerpá v určitém rozsahu z výsledků
stavebně-technických průzkumů. I při realizaci průzkumů však musí projektant při návrhu
vycházet z určitých předpokladů a využít svých zkušeností a odborného odhadu. Informace
získané průzkumem totiž nemohou být nikdy zcela kompletní a stoprocentně spolehlivé. Aby
ale výsledné informace a závěry průzkumu odpovídaly co nejvíce skutečnosti, musí mít průzkum přiměřený rozsah a musí být proveden odborně. Průzkumy jsou obvykle realizovány
podle konkrétních projekčních potřeb a jsou závislé na náročnosti stavebních zásahů, kvalitě a
existenci původních podkladů (výkresová dokumentace, statický výpočet), na zkušenostech
zpracovatele dokumentace a na stavu objektu. Zde je důležité přesné zadání a přímý kontakt
uživatele informací (např. statika) s průzkumnou firmou. Průzkumy zadané tzv. projektovými
manažery a developery se většinou míjejí se skutečnými potřebami projektantů.
3

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI

Výsledky stavebně-technického průzkumu by měly být dostatečným podkladem pro
reálný návrh stavby a měly by umožnit posouzení stavby jako celku. Tomu odpovídá i určitý
minimální počet sond a zkoušek, který umožňuje statistické vyhodnocení, a následné určité
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zobecnění. Např. při kontrole dřevěných stropů a krovů je třeba prokázat, že mohou zůstat
zachovány a nemusí dojít k jejich výměně vyvolané poškozením dřeva biotickými škůdci. V
opačném případě by měl průzkum určit rozsah nutné výměny či sanace konstrukcí, dále určit
návrhové pevnosti zdiva pro posouzení svislých nosných konstrukcí a poskytnout podklady
pro posouzení základových poměrů. To ovšem nelze odvodit např. z požadované jedné sondy
na patře.
Ve své praxi se při realizaci stavebně-technických průzkumů setkáváme s řadou stavebních vad a poruch. Jejich druh i příčiny se často opakují, proto uvádíme některé naše poznatky, které, byť jsou obecně známé, bývají někdy podceňovány. Při rekonstrukcích a nástavbách a půdních vestavbách se jedná především o dřevěné konstrukce napadené biotickými
škůdci, statické poruchy zděných konstrukcí a poruchy vyvolané špatným založením objektu.
4

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Poruchy dřevěných stropů a krovů spočívají v napadení a destrukci dřevěných průřezů
biotickými škůdci. Poškozena bývají zejména zhlaví stropních nebo vazných trámů, která při
průzkumu doporučujeme vždy zkontrolovat. Nestačí se přitom pouze přesvědčit, že průřezy
jsou zdravé v líci zdiva. Pokud jsou totiž poškozené i tam, bývá stav stropu již většinou kritický. Z praxe víme, že zhlaví trámů jsou napadena hnědou destrukční hnilobou téměř ve
všech starších objektech. Rozhodující však je míra destrukce průřezů a především druh a aktivita dřevokazných škůdců. Nebezpečné může být především napadení aktivní dřevokaznou
houbou, která hnilobu způsobuje. Dřevokazných hub je mnoho druhů, ale z hlediska postupu
sanace je můžeme rozdělit do dvou skupin. V jedné je dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) a ve druhé skupině všechny zbývající houby. Toto rozdělení vychází ze zásadního rozdílu vlastností dřevokazných hub. Zatímco všechny ostatní houby kromě dřevomorky domácí
po odstranění zvýšené vlhkosti hynou, u dřevomorky je to složitější. Tato houba dokáže dlouhodobě přežívat i v extrémně nepříznivých podmínkách, přivádět si vodu z vlhkých částí budovy (např. sklepy) a částečně si ji i vyrobit. Proto sanace aktivní dřevomorky domácí není
jednoduchá. Je na místě vyvrátit rozšířený názor, že postačí „to něčím natřít nebo postříkat“.
Tak tomu není. Houba totiž žije uvnitř průřezů, kde tenká vlákny mycelia (hyfy) prorůstají a
rozkládají celulózu. Dřevo tmavne, je lehčí, dostává perleťový lesk, nedělá ostrou třísku a nakonec se kostičkovitě rozpadá. Barevná a většinou ostrá hranice ve dřevě ale rozsah napadení
nevymezuje. Mycelium je vždy dál, zpravidla půl až tři čtvrtě metru za barevným rozhraním.
Proto při sanaci živého ložiska je třeba odříznout cca jeden metr dřeva zdánlivě zdravého, které je ale infikováno, i když nemá dosud změněn vzhled ani mechanické vlastnosti. Povrchové
chemické ošetření dřeva je především prevencí, pro likvidaci živé houby je však neúčinné.
Chemikálie totiž proniká pouze do tenké povrchové vrstvy dřeva a houbu uvnitř proto nezasáhne.
Sanace konstrukce napadené živou dřevomorkou domácí spočívá v ohraničení aktivního ložiska a v odstranění napadeného dřeva. Zde je třeba znovu upozornit, že průřezy je třeba odříznout přibližně jeden metr od posledních známek napadení projevujících se změnou
barvy. Uvedená zásada je často porušována, protože dřevo, které je čerstvě napadeno aktivní
houbou, se od zdravého neliší ani vlastnostmi, ani vzhledem. Rozhodující informace o druhu
a aktivitě dřevokazných hub doporučujeme vždy ověřit mykologickým průzkumem. Pokud
kultivační pokusy odebraných vzorků neprokáží aktivní stav houby, je možno na poškození
průřezů pohlížet jako na mechanické oslabení. Průřezy je pak možno zesílit příložkami, vyvěsit nebo jinak staticky zajistit, aniž by dřevo bylo nutno odstranit.
Na základě uvedených skutečností proto doporučujeme provést kontrolu alespoň části
zhlaví trámů. Pozornost vyžadují zejména stropy se zapuštěnými záklopy, kdy destrukce pouze jediného zhlaví může vést k lokálnímu ohrožení stability konstrukce. Záklopová prkna jsou
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přerušená a nepřenesou zatížení do sousedních trámů. Dále je třeba upozornit na nebezpečí
změny teplotních a vlhkostních poměrů, např. při půdních vestavbách. I při napadení aktivní
houbou postupuje destrukce dřeva na půdě, kde nezatéká, pomalu. V případě půdní vestavby
se však vnese do konstrukce stavební činností vlhkost, celoročně se zvýší teplota, a proto může dojít k rychlému šíření hniloby. Dalším rizikem je kondenzace vodních par uvnitř konstrukce, jestliže není střešní plášť dobře navržen nebo proveden. Zejména lokální netěsnosti
parozábrany jsou nebezpečné. Pokud byla situace podceněna, mohou se po přibližně dvou letech projevit známky silné destrukce průřezů a ohrožení stability stropu či krovu.
Často se setkáváme s názorem, že původní strop bude ponechán pouze jako podhled a
nad ním bude vybudována nová nosná konstrukce. I v tomto případě se doporučujeme stavem
stropu z hlediska napadení dřevokaznými škůdci zabývat. Velmi nesnadno se odstraňují havarijní podhledy s uhnilými trámy, pokud jsou nad nimi např. válcované nosníky, prolamovaný
plech a betonová deska. Považujeme však za vhodné upozornit na dvě odlišnosti. Pokud dojde
ke kritickému poškození zhlaví hnilobou, dojde u běžného stropu k otlačení trámů, poklesům
a viditelnému poškození omítky ve fabionech. U stropu s rákosníky většinou chybí tento varovný signál, neboť rákosníky nesoucí pouze podbíjení a omítku jsou téměř nezatíženy. Kritický stav nosné konstrukce se tak nemusí vnějšími znaky dlouho projevit. Další upozornění
se týká sanace příložkami. Pokud je nutno strop zesilovat příložkami, pak lze zachránit pouze
strop bez podhledu, nebo naopak pouze podhled. Vzájemná poloha trámů a rákosníků totiž
většinou vylučuje běžný způsob příložkování. Existuje řešení propojení trámů s rákosníky
svorníky přes vložky, je však obtížně proveditelné a vyžaduje odstranění podbíjení či záklopů.
Závěrem bychom chtěli upozornit na námi opakovaně zjišťovaný horší stav dřevěných
stropů, na kterých jsou horní podlahové vrstvy s vyšším difusním odporem. Jedná se o betony
na půdách, PVC v obytných místnostech, ale zejména na dodatečně budované koupelny,
sprchy apod. Z našich zkušeností vyplývá, že dřevo bývá napadeno i v případě, že pod sprchovými kouty jsou funkční hydroizolace. Tyto poznatky lze shrnout větou, že dřevo by mělo
mít možnost „dýchat“. Nebezpečná je totiž i kondenzace vodní páry, která nemůže vysychat.
V této souvislosti upozorňujeme i na stále propagované a oblíbené spřažené dřevobetonové
konstrukce. Stropy se sice přestanou houpat, ale je zde zvýšené riziko napadení a šíření biotických škůdců.
5

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

Železobetonové stropy jsou oproti dřevěným trvanlivější a odolnější. Při průzkumech
jsme se však i zde setkali s řadou problémů. Hlavní nosná výztuž je přístupná zdola, zpravidla
z obydlených bytů, kde se průzkum realizuje obtížně. Stropy pod půdami mohou být dimenzovány na menší zatížení a jejich statické posouzení je proto na místě. Průzkumem je třeba
stanovit hlavní nosnou výztuž desek, trámů a průvlaků a pevnost betonu v tlaku. U starších
betonů dojde vlivem karbonatace vyvolané vzdušným oxidem uhličitým ke ztrátě alkalického
prostředí a pokud jsou konstrukce ve vlhkém prostředí, výztuž koroduje. Produkty koroze nabývají na objemu a oddělují krycí vrstvu betonu. Dochází k porušení soudržnosti mezi ocelí a
betonem a k oslabení průřezu vložek.
Železobetonové trámové stropy jsou přesto konstrukcí spolehlivou bez významných
nebezpečí. Konstrukce starších objektů obvykle mívá rezervy a pokud se nemění zatížení, porušení nehrozí. Oproti dřevěným stropům, které se porušují náhle usmyknutím zhlaví trámů,
mívají železobetonové konstrukce nejprve viditelné poruchy, které nebezpečí porušení signalizují. Problematickou konstrukcí jsou ale bedničkové stropy, které byly používány ve dvacátých letech minulého století. Tyto stropy mohou mít vážné smykové poruchy, které nejsou
bez odstranění ztraceného bednění a spodní monierky viditelné.
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PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMŮ

Z hlediska provádění jsou průzkumy obvykle realizovány klasickými sondami, odkrýváním konstrukcí a odběrem vzorků k laboratorním zkouškám. Často jsou doplňovány i nedestruktivními zkušebními metodami. Je na místě upozornit, že realizaci sond by měl technicky
zadávat ten, kdo je zdokumentuje a vyhodnotí. Pokud tomu tak není, jsou sondy provedeny
většinou nevhodným způsobem a v nevyhovujících místech. Za výsledky průzkumu je zodpovědný zhotovitel odborného posudku, popř. autor zprávy o stavebně-technickém průzkumu.
Ten umístění a provedení sond navrhne na základě zadání tak, aby měly maximální vypovídací schopnost. Ve své praxi se setkáváme s tím, že někteří investoři ve snaze ušetřit zadají sondážní práce stavebním firmám, nekonzultují způsob provedení prací a poté požadují pouhý
popis sond a vyhodnocení. O místech a provedení sond tak rozhodují stavební dělníci a takto
provedené "sondy" nejsou pro účely průzkumu často využitelné. Dochází tak ke zbytečnému
poškozování objektu a potřebné informace je nutno získat sondami novými.
Nedestruktivní metody průzkumů mohou dle názvu vyvolávat zkreslené představy, že
při provádění průzkumných prací „nedestruktivně“ zůstanou konstrukce nedotčeny. Z tohoto
důvodu bývají objednateli často vyžadovány. Zcela nedestruktivní metody zpravidla k získání
potřebných informací nestačí. Rozdíly mezi destruktivními a nedestruktivními metodami nejsou ani ostře ohraničeny. Mezi nedestruktivní metody patří totiž i zkoušky, které sice neporuší zkoušený materiál, ale vyžadují jeho obnažení. Jde například o nedestruktivní zkoušení betonu, kdy je nutné odstranit omítku a povrch betonu obrousit. Při konstrukci obložené např.
kamenem jsou zásahy navíc obtížně opravitelné. Dalším příkladem je ověřování výztuže elektronickým indikátorem. Elektronicky lze zjistit počet i průměr ocelových vložek, ale bez osekání krycí vrstvy betonu není možné rozlišit druh oceli, jejíž návrhová pevnost se může značně lišit. Při použitém rabicovém pletivu v omítce je elektronická indikace nemožná. Volba
odpovídajících průzkumných a diagnostických metod proto musí vycházet především
z požadavků na druh a spolehlivost výsledků a ne pouze z potřeby nenarušit provoz
v užívaném objektu.
Na kvalitě průzkumů a spolehlivosti výsledků závisí reálnost, technická správnost a
tedy i hospodárnost stavebního díla. Kvalitní výsledky průzkumu snižují riziko nepředvídaných zjištění při realizaci stavby i riziko rozšíření stavebních prací a nárůstu nákladů. Nepředvídané skutečnosti, pokud jsou zjištěny až během výstavby, mohou velmi nepříznivě ovlivnit celkové náklady výstavby. Zdržení při výstavbě a rychlá improvizovaná řešení vzniklých problémů mohou být zdrojem dalších ztrát a nižší kvality stavebního díla. Navíc při
sjednávání ceny za tzv. vícepráce bývá investor v nevýhodné pozici.
7

SLEDOVÁNÍ PORUCH

Pokud se v rámci prohlídky objektu zjistí projevy poruch, měla by být objasněna jejich
příčina. Při výskytu usměrněných trhlin, kde jsou příčinou nerovnoměrné poklesy v základové
spáře nebo síly vyvolané objemovými změnami materiálů v důsledku změn teploty, je vhodné
sledovat pohyby na trhlinách, zda je stav konsolidovaný. K tomu slouží sádrové indikační
pásky, posuvná měřítka nalepená přes trhliny, měřicí body pro příložný deformometr, popř.
automatické dilatometry. Oproti sádrovým páskům mají další jmenované metody výhodu, že
umožní průběžnou kontrolu při pohybech na trhlině, zatímco sádrový pásek se poruší a dále je
nepoužitelný. Pokud sádrové pásky prasknou např. v důsledku ochlazení konstrukce, mohou
vyvolat mylný dojem, že dochází k rozvoji poruch.
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Sádrové pásky
Sádrové destičky by měly být osazovány většinou pouze na nenosných konstrukcích
menšího významu, protože na nich není měřitelný rozměr poruchy. Mohou být rovněž osazovány na klenbové konstrukce, kde mohou lépe signalizovat svislý vzájemný posun dvou částí
porušené klenby oddělených od sebe trhlinou. Destička indikuje počátek vzniku trhlin při posunu řádově 0,1 mm a lze při její poruše zjistit posuny s přesností do 0,5 mm. Sádrové destičky o rozměru asi 100/200 mm a tl. 10 mm se provádějí na zdivo zbavené omítky a očištěné od
malty ze spár. Pásky by měly být kontrolovány, zda nejsou od zdiva odděleny. Číslo bodu a
datum osazení se vyryje přímo do sádrového povrchu destičky při jejím provedení.
Posuvná měřidla
Jednoduchá, univerzálně použitelná měřidla ze speciálně upraveného papíru nebo kovová vyrábí např. francouzská firma Saugnac, viz Obr. 1.

Obr. 1. Příklad osazení posuvného měřidla na trhlině.
Měřidla pracují podle použitého typu s přesností 0,1 mm až 0,02 mm (kovová), jsou
samolepicí s možností dodatečné fixace a je jimi možno měřit trhliny o šířce až 170 mm, trhliny v koutech a nepřístupných místech.
Příložné hrotové deformometry
Měření poruch konstrukcí pomocí příložných hrotových deformometrů je mnohem
přesnější než pomocí sádrových pásků, šířka sledované trhliny může být měřena průběžně.
Přesnost měření deformometrem 0,01 mm je řádově větší než požadovaná přesnost měření.
Dostatečná přesnost měření je ve většině případů 0,1 mm. Pro měření šířky trhlin příložným
deformometrem bývají po obou stranách poruchy osazeny 2 body ve standardní vzdálenosti
300 mm, které jsou do zdiva kotveny hmoždinkami. V případě většího počtu trhlin vedle sebe
se použije deformometr o délce 600 mm. V odůvodněných případech mohou být osazeny 3
body umožňující měření posunu ve 2 směrech.
Automatické dilatometry
Pokročilou metodou průběžného sledování a měření poruch je použití automatických
dilatometrů. Počet osazených snímačů, resp. měřicích ústředen (koncentrátorů) je teoreticky
libovolný a je daný podmínkami a možnostmi objednatele. Intervaly měření, měřicí místa
(sledované viditelné poruchy) a nastavení limitních hodnot lze v průběhu měření a statické
kontroly sledovaných objektů libovolně měnit. Odpadá rovněž nepříjemné obtěžování uživaXI-5
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telů prostor, v nichž jsou snímače osazeny. Jakékoli změny stavu poruch je možno přenášet
do sítě GSM (alarm) a zobrazit na internetové stránce jako graf. Systém je vhodný zejména
v případech, kdy jsou změny poruch vysoce pravděpodobné (např. při provádění podzemních
staveb pod objektem, ovlivnění stavbami objektů v těsném sousedství). Nevýhodou je pouze
větší finanční náročnost této metody a s tím mj. spojená nutnost osazení snímačů mimo dosah
veřejnosti.
Při osazení ústředny a měřidel je ústředna umístěna v uzamykatelném chráněném prostoru. Kabelové rozvody od snímacích míst jsou vyvěšeny na zdech, případně chráněny krytem. Místo osazení není závislé na připojení k elektrické síti (přístroj má vlastní AKU baterie). Na trhlinách vybraných statikem jsou umístěny dvojice snímačů (viz Obr. 2).

Obr. 2. Osazení snímače na svislé trhlině.
Výstupy z měření
− okamžitý odečet změn dilatací každého kanálu od okamžiku osazení snímačů na
světelném displeji,
− laboratorně výpočetním systémem, vektorovou analýzou zpracované barevné
plošné grafy (směr X a Y) s vyčíslením max. dilatací a časem měření,
− simultánní sledování teploty v místě snímače, které graficky indikuje korelaci mezi teplotou a dilatací.
Jako příklad lze uvést dilatometrickou soupravu typu DIL 8 (viz fotografie snímače na
Obr. 2), plně automatizovanou, řízenou mikroprocesorem. Souprava má rozsah měření 40 mm
(s plynule nastavitelnou nulou), rozlišení ±0,01 mm a přesnost ±2%. Kotvy snímačů jsou lepené a osazené do hloubky 15 až 30 mm. Rozteč měřených bodů je 150 mm, s možností prodloužení až do 300 mm. Měřidla dráhy (indukční snímače) jsou pravidelně kalibrována ověřeným etalonovým posuvným měřítkem (přesnost 0,01 mm). Měřicí ústředna je propojena se
snímači tenkým třížilovým plošným vodičem, počet vstupních kanálů je 8 - 16.
Kromě uvedených metod sledování poruch existují mnohé další, jako vizuální kontrola, geodetické sledování poklesů, kontrolní měření hladiny podzemní vody, měření zrychlení
při seizmickém zatížení (zarážení štětovnic, trhací práce) atd.
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ZÁVĚR

Uvedený příspěvek si neklade za cíl systematicky popsat metody realizace stavebnětechnických průzkumů, ani uvádět ucelený souhrn existujících diagnostických metod. Jde spíše o popis některých rizikových konstrukcí a postřehy z praxe, které by mohly přispět ke zlepšení souladu mezi požadavky zadavatelů a možnostmi zpracovatelů průzkumu.
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HODNOCENÍ ZDĚNÉ BUDOVY Z POČÁTKU 20. STOLETÍ
Václav Kumšta, Petr Tětek1
1
Satra, spol. s r. o.

Souhrn
V rámci výstavby tunelů městského okruhu je nutné hodnotit spolehlivost konstrukcí
velkého množství budov, pod kterými budou tunely raženy. Hodnocení konstrukcí předepisuje norma ČSN ISO 13822 a v případě ražby tunelů pod budovami také vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb. [2]. Spolehlivost konstrukcí během ražby lze zajistit kombinací
opatření, které jsou popsány v této kapitole. Návrh opatření má v souladu se zásadami ČSN
ISO 13822 [1] vycházet z aktuálního stavebně-technického stavu budov. Při ražbě tunelů se
budou monitorovat deformace a případný rozvoj poruch. Po ukončení ražby se podle výsledků
monitoringu opakovaně provede hodnocení konstrukce a navrhnout případné opravy.
1

ÚVOD

Důvodem pro hodnocení konstrukcí existujících budov, které se nacházejí v dosahu
vlivu ražby tunelů městského okruhu, je předpokládaný nevyhnutelný pokles terénu, ke kterému dochází vždy i při volbě a provádění nejvhodnější metody tunelování. Realizace tunelu
je vždy doprovázena určitou deformací konstrukcí budov, při které může dojít k redistribuci
zatížení a ke vzniku nebo rozvoji poruch v konstrukci.
S ohledem na to, že v průběhu ražby tunelu jsou obytné budovy bez přerušení užívány,
musí být při ražbě tunelu trvale zajištěna funkční způsobilost konstrukce, tj. její spolehlivost,
dostatečná odolnost a bezpečnost.
Neméně důležitým důvodem hodnocení je stávající stavebně-technický stav konstrukce a její schopnost odolávat zatížení i při běžném způsobu užívání, bez vlivů ražby na konstrukci. Ve většině případů se jedná o zděné budovy postavené přibližně před sto lety, v jejichž konstrukci mohlo po dobu existence dojít ke vzniku a rozvoji poruch (např. působením
povětrnosti, vlhkosti, nesprávným návrhem nebo provedením konstrukce, oslabení dodatečnými nevhodnými stavebními zásahy apod.), nebo ve které byly provedeny zásadní dodatečné
stavební úpravy, jako např. nástavby pater a vestavby podkroví, nebo rekonstrukce přízemí či
suterénu.
V rámci projektu tunelů městského okruhu v úseku Špejchar – Pelc-Tyrolka je nutno
hodnotit konstrukci přibližně sto budov Praze 7 na Letné, pod kterými budou tunely raženy.
Hodnocení konstrukcí předepisuje nejen norma ČSN ISO 13822 [1] (viz např. čl. 1.2 – ověření spolehlivosti, degradace konstrukce), ale v tomto případě, kdy je ražba tunelu prováděna
hornickým způsobem, zejména vyhláška Českého báňského úřadu [2]. V § 22 vyhlášky je
v odstavci 2. mj. uvedeno, že „V prostoru podzemního díla … musí být zjišťovány … stavební a jiné dotčené objekty … a ražení smí být zahájeno, byl-li ověřen jejich stav a provedena
potřebná opatření“.
Těmito požadavky je dán účel hodnocení konstrukcí budov dotčených ražbou tunelů.
Dále popisovaný postup (systém) hodnocení a postup při návrhu opatření je odvozen z
ČSN ISO 13822 [1] s přihlédnutím k účelu, pro který se konstrukce hodnotí.
Obr. 1 ukazuje příčný řez tunely městského okruhu a pohled na zástavbu.
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Obr. 1. Příčný řez tunely městského okruhu a pohled na zástavbu.

2

PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM BUDOVY

V rámci přípravy stavby městského okruhu byl proveden předběžný průzkum všech
budov dotčených ražbou tunelů. Další popis se zaměřuje na vybraný typický objekt. Průzkum
v hodnocené budově byl proveden vizuální prohlídkou konstrukce ve všech prostorách domu,
prohlídkou obou fasád i dvorní stavby. V rámci průzkumu byla ověřena platnost dokumentace
získané z archivu odboru výstavby obecního úřadu. Do dokumentace byly zaznamenány
všechny podstatné dodatečné stavební i dispoziční změny včetně současného způsobu užívání.
Všechny poruchy zjištěné prohlídkou byly zaznamenány do výkresů, popisem a fotografiemi.
V suterénu byly zjištěny poruchy vzniklé dlouhodobým působením vlhkosti, zřejmě
vzlínáním zemní vlhkosti do základů a suterénního zdiva. Porucha se projevuje zvětráním
omítky, místy opadáním omítky, zvětráním zdicí malty a navětráním povrchu cihel.
V nadzemních podlažích byly zjištěny soustavy vlasových trhlin v omítnutých podhledech trámových stropů a ve fabionech, způsobené zřejmě pružným průhybem stropní konstrukce vlivem běžného užívání (zatížení). Dále se zde projevily trhliny v koutech místností –
odtržení příček od nosných zdí, jehož příčinou může být uložení příček na pružné konstrukci
stropu.
Stopy po vlhkosti na stropních podhledech jsou důsledkem havárie vnitřních instalací – vodovodu nebo kanalizace. Nelze vyloučit přítomnost dřevokazných hub v dřevěné konstrukci stropů.
Na uliční fasádě byly zjištěny rozsáhlé poruchy omítky a štukové výzdoby, omítka je
často navětralá a místy opadala i ve větších plochách. Příčinou špatného stavu fasády je zřejmě dlouhodobé nepříznivé působení povětrnosti na omítku, zejména říms, které nejsou chráněny klempířským oplechováním. Na dvorní fasádě rovněž dochází k degradací omítky, která
je navětralá a ve velkých plochách opadává. Příčinou je zřejmě nekvalitní provedení omítky a
dlouhodobé působení povětrnosti.
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Výsledek předběžného průzkumu byl zpracován do tzv. pasportu domu, ve kterém bylo kromě záznamu stávajícího stavu konstrukce a jejích poruch popsáno předběžné hodnocení
stavebně-technického stavu konstrukce a předpokládaných příčin poruch konstrukce.
Součástí hodnocení byl i odborný odhad odolnosti konstrukce proti přitížení deformací, provedený porovnáním s mezními hodnotami sednutí Sm,lim a δS / L podle tabulky 19 v
ČSN 73 1001 [3]. S ohledem na dobrý stav konstrukce bylo konstatováno, že přípustné hodnoty deformace jsou:
− celkový maximální pokles 60 mm,
− maximální nerovnoměrnost poklesu 1:800.
Tyto hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami mezního sednutí podle ČSN 73 1001 [3]:
− konečné celkové průměrné sednutí Sm,lim = 80 mm,
− nerovnoměrné sednutí δS / L = 0,0015 (1:667).
Podle ČSN 73 0040 [4] byla vyhodnocena i seizmická odolnost konstrukce budovy
vyjádřená hodnotou maximální rychlosti kmitání umax(1), vmax(1) a wmax(1) pro obor frekvence
otřesu při trhacích pracích v tunelu f > 50 Hz. Pro stupeň poškození „0“ – bez poškození –
byla stanovena rychlost kmitání 15 mm/s.
V závěru pasportu je celkový stavebně-technický stav konstrukce budovy hodnocen
jako dobrý, odpovídající stáří budovy a běžnému opotřebení působením vnějších vlivů a obvyklým způsobem užívání.
Provedenou pasportizací nebylo zjištěno žádné významné nepříznivé oslabení nosného
zdiva. V posuzované budově zřejmě nebyly prováděny dodatečné stavební změny, které by
ovlivnily únosnost a stabilitu nosného zdiva proti původnímu provedení.
3

POPIS KONSTRUKCE BUDOVY

Obytná budova postavená v roce 1909 je zděná, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím a s plánovanou vestavbou podkroví na půdě. Budova je řadová o půdorysných rozměrech 13,80 m × 16,40 m a výšce 20,20 m (k římse). Základové pasy š. 900 mm
jsou provedeny z kamenného zdiva, hloubka základové spáry asi 3,00 m pod úrovní terénu.
Nosné podélné cihelné zdi tvoří trojtrakt. V příčném směru je konstrukce ztužena
schodišťovými zdmi, zděnými příčkami a štítovými zdmi, ve kterých jsou situovány světlíky.
Ve vodorovném směru je konstrukce v úrovni stropů stažena ocelovými zedními kleštinami.
Ve dvorním traktu je příčně uloženo dvouramenné schodiště s kamennými stupni vetknutými
do zdiva a s podestami z cihelných kleneb opřených do ocelových podestových nosníků.
Stropní konstrukce v suterénu je tvořena cihelnými valenými klenbami opřenými do
zdiva nebo do ocelových nosníků. V nadzemních podlažích jsou dřevěné trámové stropy.
Střecha je sedlová (dřevěný krovu, vaznicová soustava, plná vazba, stojatá stolice). Krytina je
z pálených tašek bobrovek.
Na uliční fasádě je omítka s bohatou štukovou výzdobou s florálními motivy a plastikami. Dvorní fasáda je opatřena hladkou omítkou bez ozdob. Okna jsou dřevěná dvojitá
s deštěním. Vnitřní dveře jsou dřevěné, s tesařskou zárubní obloženou deštěním. Na podlahách jsou v obytných místnostech dřevěné vlýsky, v chodbách a v hygienických zařízeních
keramická dlažba. Vnitřní povrchy stěn a podhledy stropů jsou opatřeny vápennou štukovou
omítkou.
Při předběžném hodnocení konstrukce se vychází z předpokladu, že budova byla postavena podle Stavebního řádu pro Velkou Prahu z roku 1886 [5]. Pohledy na budovu a řez
budovou jsou na Obr. 2 až 4, půdorysy jsou v dalších oddílech.
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Obr. 2. Pohled na budovu z ulice.
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Obr. 3. Příčný řez budovou.
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Obr. 4. Pohled na budovu ze dvora.

4

STANOVENÍ NÁVRHOVÉ SITUACE, STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE

Návrhová situace
Konstrukce je hodnocena pro běžný způsob užívání, které nebude po dobu ražby tunelu přerušeno. Do výpočtu je tedy zahrnuto jak stále zatížení vlastní tíhou, tak i užitné zatížení
a zatížení větrem.
Předpokládaná deformace konstrukce (nerovnoměrný pokles) vlivem podtunelování
není do výpočtu zahrnuta. Vzhledem k poměrné malé očekávané deformaci do 35 mm a nerovnoměrnosti deformace do 1:1000 se považuje určitá rezerva v odolnosti konstrukčních
prvků (cihelných pilířů) za dostatečnou k přenesení přitížení vlivem redistribuce zatížení ze
sousedních pilířů, protože k případnému porušení konstrukce dojde nejprve v oslabených čásXII-6
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tech zdiva, tj. v parapetech a nadpraží okenních a dveřních otvorů. Po porušení zdiva se bude
konstrukce více chovat jako soustava samostatných pilířů – viz statické schéma konstrukce.
Statické schéma konstrukce
Budova je řadová, nosný systém je stěnový. Nosnou konstrukci budovy tvoří podélné
nosné zdi, na kterých jsou příčně uloženy stropní konstrukce a konstrukce krovu. Podélné zdi
tvoří trojtrakt o světlostech 4,95 + 4,00 + 4,95 m. Příčně je konstrukce ztužena nenosnými
štítovými zdmi, vnitřními příčkami a schodišťovými zdmi, které nesou schodišťové stupně a
podesty. Konstrukce nemá ztužující věnce, ale je pouze vodorovně obousměrně stažena ocelovými kleštinami umístěnými v úrovni stropů.
Nosné zdivo je oslabeno v místech okenních a dveřních otvorů; stěny mají v těchto
místech sníženou tuhost a v případě deformace konstrukce a překročení pevnosti zdiva v tahu
nebo smyku dojde nejdříve k porušení zdiva v nadpražích dveřních a okenních otvorů a
v okenních parapetech. Z tohoto důvodu je svislá nosná konstrukce posuzována jako soustava
pilířů, na kterou se přenáší zatížení od příslušných zatěžovacích ploch stropů na každý pilíř
samostatně.
Stropní trámy jsou uloženy v příčném směru na podélné nosné zdi, příčné zdi nejsou
stropní konstrukcí vůbec zatíženy. Stropní trámy jsou uloženy volně v kapsách ve zdivu –
jedná se o prosté nosníky. Pro výpočet únosnosti zděných pilířů v nižších podlažích je uvažováno zatížení plošné. Zatěžovací plocha je vymezená polovinou rozpětí stropu a polovinou
rozpětí nadpraží dveřního nebo okenního otvoru.
Klenuté stropy jsou provedeny nad suterénem, dále pak v přízemí nad vstupem do budovy a ve všech podlažích v rozsahu hlavní schodišťové podesty. Jedná se o tuhé stropní konstrukce, které jsou však velmi citlivé na případné nerovnoměrné pohyby.
5

STANOVENÍ STÁLÉHO A PROMĚNNÝCH ZATÍŽENÍ

Výpočet zatížení je prováděn pro stávající stav konstrukce se zohledněním současného
využití objektu. Zatížení je stanoveno podle ČSN EN 1991-1-1 [6].
Stálé zatížení
Podkladem pro stanovení stálého zatížení byl předběžný průzkum konstrukce, při kterém bylo zjištěno, že podstatné konstrukce jsou v budově zachovány v původním stavu. Podle
výsledku prohlídky byly zvoleny materiály a skladby vrstev konstrukce podle skutečnosti
s využitím odborné literatury. Vhodným zdrojem informací o konstrukcích obvykle používaných na přelomu 19. a 20. století jsou např. knihy [7,8]. Poznamenejme, že obě knihy byly
nově doplněny a vydány [9,10].
Skladby konstrukcí (shora)
Střecha (rozměry v závorkách jsou stanoveny z odborné literatury):
− pálené tašky obyčejné – bobrovky, na řídké laťování (korunová krytina),
− laťování z dřevěných latí 50x30 mm,
− krokve po 0,90 – 1,00 m z dřevěných hranolů 130x160 mm,
− hřebenová a dvě mezilehlé vaznice 160x240 mm, pozednice (160x180) mm,
− 4 plné vazby po 2,89 a 4,00 m – sloupky 160x160 mm, vzpěry (180x200) mm,
kleštiny 2x80x180 mm, pásky 130x160 mm, vazný trám (180x260) mm.
Stropní konstrukce, podlahy - strop na posledním podlažím (nad 4. patrem):
− dlažba z cihelných dlaždic „půdovek“ tl. 25 mm,
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− vápenná malta tl. (30) mm,
− násyp stavební sutí tl. (95) mm,
− záklop z prken tl. (25) mm, spáry překryté latěmi,
− stropní trámy 200x280 mm po 1,00 m, tl. 200 mm,
− podbíjení z prken tl. (20) mm,
− vápenná štuková omítka na rákosování tl. (20) mm.
Strop nad 1. až 3. nadzemním podlažím (nad příz. až 3. patrem, obytná místnost):
− dubové nebo bukové vlýsky tl. 19 mm,
− tesařská podlaha z prken tl. (25) mm na „polštářích“ 80x120 mm,
− násyp stavební sutí tl. (105) mm,
− záklop z prken tl. (25) mm, spáry překryté latěmi,
− stropní trámy 200x280 mm po 1,00 m, tl. 200 mm,
− podbíjení z prken tl. (20) mm,
− vápenná štuková omítka na rákosování tl. (20) mm.
Strop nad 1. až 3. nadzemním podlažím (nad přízemím až 3. patrem, WC, chodba):
− keramická dlažba tl. 20 mm,
− vápenocementová malta tl. (40) mm,
− násyp stavební sutí tl. (90) mm,
− záklop z prken tl. (25) mm, spáry překryté latěmi,
− stropní trámy 200x280 mm po 1,00 m, tl. 200 mm,
− podbíjení z prken tl. (20) mm,
− vápenná štuková omítka na rákosování tl. (20) mm.
Strop nad vstupem v přízemím (obytná místností):
− dubové nebo bukové vlýsky tl. 19 mm,
− tesařská podlaha z prken tl. (25) mm na „polštářích“ 80x120 mm,
− násyp stavební sutí tl. (105) mm,
− cihelná zrcadlová klenba tl. 150 mm, vzepětí 150 mm,
− vápenná štuková omítka tl. 15 mm.
Strop na suterénem (obytná místnost):
− dubové nebo bukové vlýsky tl. 19 mm,
− tesařská podlaha z prken tl. (25) mm na „polštářích“ 80x120 mm,
− násyp stavební sutí tl. (100 až 550) mm,
− cihelná valená klenba tl. 150 mm, v patě tl. 300 mm, vzepětí 450 mm,
− vápenná hladká omítka tl. 15 mm.
Strop na suterénem (vstupní chodba, podesta):
− keramická dlažba tl. 20 mm,
− vápenocementová malta tl. (40) mm,
− násyp stavební sutí tl. (90 až 390) mm,
− cihelná valená klenba tl. 150 mm, v patě tl. 300 mm, vzepětí 300 mm,
− vápenná hladká omítka tl. 15 mm.
Nosné zdivo svislých konstrukcí je provedeno z plných cihel na vápennou maltu.
Příčky tl. 150 mm jsou provedeny z plných cihel na vápennou maltu. Základové pasy jsou
provedeny z kamenného (opukového) zdiva.
Žulové schodišťové stupně jsou vetknuté do schodišťového zdiva. Šířka ramene je
1300 mm.
Podesta a mezipodesta:
− keramická dlažba tl. 20 mm,
− vápenocementová malta tl. (40) mm,
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−
−
−

násyp stavební sutí tl. (90 až 240) mm,
cihelná zrcadlová klenba tl. 150 mm, vzepětí 150 mm,
vápenná štuková omítka tl. 15 mm.

Proměnná zatížení
Užitné zatížení je stanoveno podle ČSN EN 1991-1-1 [6]:
Charakteristické hodnoty užitných zatížení:
− rovnoměrné zatížení v bytech (kategorie A) 1,5 kN/m2,
− rovnoměrné zatížení na schodišti a chodbách (kategorie A) 3,0 kN/m2,
− rovnoměrné zatížení na půdě 0,75 kN/m2.
Klimatická zatížení:
− rovnoměrné zatížení sněhem (sněhová oblast I) 0,70 kN/m2,
− zatížení větrem nebylo v této fázi posouzení konstrukce objektu uvažováno.
6

STANOVENÍ ZATÍŽENÍ POSUZOVANÝCH PILÍŘŮ

V rámci hodnocení byla provedena analýza zatížení pro podélné nosné stěny, které
jsou hlavními prvky přenášejícími svislé zatížení do základů. Zdivo štítů a vnitřních stěn ve
středním traktu je zatíženo převážně vlastní tíhou, zatěžovací šířka od stropů je minimální.
Podélné nosné stěny byly označeny ze směru od ulice čísly 1-4, hodnocené pilíře pak Px.y (P
značí pilíř, x je číslo stěny a y označení pilíře ve stěně).
Výpočet zatížení jednotlivých stěn byl proveden se zohledněním zatěžovacích šířek od
stropních konstrukcích v jednotlivých patrech v místě jejich maxim (mimo rozsah vnitřního
dělicího zdiva ve středním traktu). Bylo stanoveno zatížení jednotlivých nosných stěn na 1 bm
délky stěny. Pro jednotlivé (nejvíce zatížené) pilíře byla stanovena zatěžovací šířka pilíře (délka zatížení stěny, které je pilířem přenášeno, daná rozměry pilíře a sousedících prostupů
v jednotlivých patrech).
Stálé i užitné zatížení bylo stanoveno v souladu se současným využitím místností.
Příčky jsou v posuzovaném případě průběžné a tedy samonosné, stropy ani podélné zdivo nepřitěžují. Rozměry průřezů jsou do výpočtu zavedeny podle původní dokumentace.
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Obr. 5. Půdorys přízemí a 1. patra, umístění posuzovaných nosných pilířů.
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Obr. 6. Půdorys typického podlaží, schéma zatěžovacích ploch nosných pilířů.
Stěna uliční – 1:
Stěna je pravidelně členěná v rozsahu nadzemních podlaží od 1.patra výše. V přízemí
a v suterénu se členění zdiva liší, okenní otvory ve střední části jsou proti otvorům ve vyšších
patrech posunuty. Subtilní pilíř mezi vstupními dveřmi do objektu a sousedním okenním otvorem je zatížen pouze od stropu nad přízemím a je ztužen příčnou stěnou, lemující vstupní
chodbu do objektu. Nejvíce namáhanými pilíři jsou meziokenní pilíře na pravé straně fasády
při pohledu z ulice, a sice v úrovni 1.patra (P1.1) a v přízemí (P1.2). Údaje o geometrii pilířů
uvádí Tab. 1.
Tab. 1. Geometrie pilířů P1 (v m).
Rozměr průřezu Výška Zatěžovací šířka
Pilíř P1.1
0,75/1,80
3,80
4,28
Pilíř P1.2
0,75/1,60
3,90
4,28
Stěna vnitřní – 2:
Stěna je pravidelně členěná v rozsahu nadzemních podlaží. V suterénu se členění zdiva liší; vzhledem k tloušťce zdiva a navazujícím příčným stěnám zde není žádný samostatný
pilíř. Zdivo je příčně ztuženo dvojicí schodišťových zdí. Pilířek mezi oknem do světlíku a
sousedními dveřmi je krátký a méně zatížený.
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Stěna vnitřní – 3:
Stěna je pravidelně členěná v rozsahu nadzemních podlaží. V suterénu se členění zdiva liší, ale vzhledem k tloušťce zdiva a navazujícím příčným stěnám zde není žádný samostatný pilíř. Zdivo je příčně ztuženo dvojicí schodišťových zdí. Pilířek mezi oknem do světlíku a sousedními dveřmi je krátký a méně zatížený. Nejvíce namáhaný je samostatný pilíř v 1.
patře, mezi dvojicí dveřních otvorů (P3.1), na pravé straně fasády při pohledu z ulice. Zdivo
pilíře v posuzovaném patře je oslabeno napříč drážkou hl. 15 cm pro vedení elektrorozvodu.
Údaje o geometrii pilíře uvádí Tab. 2.
Tab. 2. Geometrie pilíře P3.1 (v m).
Rozměr průřezu
Výška Zatěžovací šířka
Pilíř P3.1 0,45/0,75 (sklad. 0,60/0,75) 3,80
2,00
Stěna dvorní – 4:
Stěna je velmi pravidelná po celé výšce, meziokenní pilíře jsou průběžné na celou
výšku fasády. Zdivo je příčně ztuženo dvojicí schodišťových zdí. Nejvíce namáhaný je meziokenní pilíř v přízemí mezi dvojicí oken na pravé straně fasády při pohledu z ulice (P4.1). Pilíře navazující na schodišťové zdi jsou sice subtilnější, ale také podstatně méně zatížené. Údaje o geometrii pilíře P4.1 uvádí Tab. 3.
Tab. 3. Geometrie pilíře P4.1 (v m).
Rozměr průřezu Výška Zatěžovací šířka
Pilíř P4.1
0,75/1,575
3,90
2,90
7

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ MATERIÁLU

V této fázi hodnocení konstrukce není pro předběžný výpočet odolnosti k dispozici
podrobný stavebně-technický průzkum, který dosud nebylo možno provést, ani podrobné zaměření skutečných rozměrů hodnocených částí konstrukce. Podkladem pro hodnocení jsou
pouze archivní plány z doby výstavby budovy, dokumentace změn stavby a předběžný průzkum, kterým je ověřena platnost archivní dokumentace a skutečný existující stav konstrukce.
Rozměry konstrukce jsou převzaty nebo změřeny podle archivní dokumentace.
Vlastnosti materiálu hodnocené konstrukce jsou stanoveny podle předchozích zkušeností. V tomto případě byly použity výsledky podrobného stavebně-technického průzkumu
konstrukce 22 budov z Prahy 5 – Smíchova, které byly hodnoceny v rámci zajištění nadzemní
zástavby nad tunelem městského okruhu Mrázovka. Zástavba na Smíchově je srovnatelná se
zástavbou na Letné, obytné budovy jsou postaveny na konci 19. a na počátku 20. století. Jedná se o podobné budovy s podobným dispozičním řešením, se stejným počtem podlaží a postavené shodnou technologií z obdobných materiálů.
Průměrné hodnoty pevnosti zdícího materiálu a pevnosti malty uvádí Tab. 4.
Tab. 4. Výsledky průzkumu zdiva (v MPa).
Průměrná pevnost ČSN 73 1101 [12] ČSN ISO 13822 [1]
Období stavby
cihly
malta
Rd
fk
fd
Konec 19. stol.
32,0
0,74
1,97
3,72
2,19
Začátek 20. stol.
30,7
0,96
1,96
3,86
2,27
Hodnota uvažovaná ve výpočtu 20,0
0,74
1,51
2,74
1,61
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kde Rd označuje výpočtovou pevnost zdiva v tlaku podle ČSN 73 1101 [12], fk charakteristickou pevnost zdiva v tlaku a fd návrhovou pevnost zdiva v tlaku podle ČSN ISO 13822 [1].
Protože pevnosti cihel zjištěné nedestruktivní metodou upravenou příklepovou vrtačkou nebyly ověřeny kontrolními zkouškami na odebraných vzorcích, byla do předběžného
výpočtu převzata konzervativně hodnota pevnosti obyčejných zdicích cihel 20 MPa. Přehled
pevností cihel v tlaku podle odborné literatury uvádí Tab. 5.
Tab. 5. Pevnosti cihel v tlaku (v MPa).
Název cihel
Pevnost v tlaku
Zvonivky, klinkrovky, kabřince
≥ 30
Lepší zdící cihly
26
Obyčejné zdící cihly
20
Obyčejné plné cihly
10
Pro hodnocení odolnosti zdiva a pilířů budov na Letné byly do předběžného výpočtu
zavedeny tyto hodnoty podle ČSN EN 1996-1-1 [13]:
− cihly pálené plné P20, fb = 20 MPa,
− malta 0,74 MPa, fm = 0,74 MPa.
Podle vztahů (NF.1) a (NF.2) v ČSN ISO 13822 [1] byly zavedeny následující hodnoty pevnosti zdiva v tlaku
fk = K fbα fmβ = 2,74 MPa; fd = fk/ γm = 1,37 MPa

(1)

kde se pro dílčí součinitel zdiva uvažuje
γm = γm1 γm2 γm3 γm4 = 2,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 = 2,0
8
PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA
ODOLNOSTI

KONSTRUKCE

–

PŘEDBĚŽNÝ

(2)

VÝPOČET

Únosnost vybraných pilířů byla stanovena podle ČSN EN 1996-1-1 [13]:
Nrd = Øm t b fd

(3)

Rozměry průřezu pro výpočet byly stanoveny na základě uvedených předpokladů podle údajů v této fázi hodnocení dostupných. Vzpěrná délka hef = h byla určena pro ρn = 1. Výpočet excentricity byl proveden podle čl. 6.1.2.2. [13] na základě příčného řezu zdivem a
předpokladu působiště síly 10 cm od líce zdiva, v ose dřevěné podložky pod zhlavím stropního trámu.
Tab. 6 uvádí shrnutí provedených výpočtů únosnosti pilířů pro stávající zatížení založených na výše uvedených předpokladech.
Tab. 6. Shrnutí předběžného výpočtu.
Pilíř zatížení v kN únosnost v kN závěr
rezerva v kN rezerva v %
P1.1
655
992
vyhovuje
337
51,5
P1.2
829
1 158
vyhovuje
321
39,7
P3.1
443
425
nevyhovuje
- 17
-3,9
P4.1
514
1 514
vyhovuje
1 000
194,4
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9

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPATŘENÍ

Z uvedeného závěru statického výpočtu vyplývá, že u většiny hodnocených vybraných
pilířů je únosnost vyhovující, pouze v jednom případě únosnost pilíře nevyhovuje. U ostatních
pilířů, u kterých nebyl proveden podrobný výpočet, je kombinace zatížení a únosnosti příznivější než u hodnocených pilířů. To znamená, že většina pilířů má poměrně značnou rezervu
únosnosti.
Do předběžného výpočtu odolnosti konstrukce byly zahrnuty pouze hodnoty pevnosti
zdiva stanovené na základě předchozí zkušenosti nebo podle odborné literatury. Rozměry
konstrukce byly převzaty z archivní dokumentace. Skutečné hodnoty pevnosti zdiva je nutno
získat podrobným stavebně-technickým průzkumem, skutečné rozměry ověřit zaměřením na
místě a výpočet opakovat po dosazení aktualizovaných vstupních údajů. Návrh rozsahu průzkumu je uveden v další části této kapitoly o stavebně-technickém průzkumu.
U nevyhovujícího pilíře je nutno provést statické opatření ke zvýšení jeho únosnosti.
Je navrženo trvalé zesílení cihelného pilíře ocelovou objímkou, jak se popisuje v části této
kapitoly o statickém zajištění konstrukce.
Vzhledem k určitým nejistotám v prognóze vlivů ražby tunelů na budovu (deformace
povrchu a konstrukce, seizmické účinky) a vzhledem k neúplné informaci o stavu konstrukce
budovy (v obývané budově lze provádět průzkum pouze na vybraných místech) je nutno přijmout i další opatření, která se realizují v průběhu ražby tunelu, a to zejména monitoring deformací konstrukce a monitoring vzniku nebo rozvoje poruch. Stručnému popisu návrhu monitoringu je věnována jedna z dalších částí této kapitoly.
10

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM

Podrobným stavebně-technickým průzkumem musí být zjištěny skutečné hodnoty
pevnosti zdiva (tj. cihel a malty) a skutečné rozměry konstrukce. Umístění průzkumných sond
je voleno tak, aby byly zjištěny přímo hodnoty pevnosti zdiva hodnocených pilířů, nebo hodnoty pevnosti zdiva umístěného co nejblíže, pokud na nich není možno sondy provést. Další
sondy slouží k informaci o celkovém stavu konstrukce a k ověření předpokladů vnesených do
výpočtu.
Průzkumem je také nutno ověřit rozsah poruch zjištěných vizuální prohlídkou při
předběžném průzkumu a pravděpodobné příčiny vzniku poruch. K zajištění bezpečnosti provozu užívané budovy je nutno doplnit průzkum (revizi) komínových průduchů a vnitřních instalací, zejména plynovodu.
Průzkumem musí být zjištěny především:
a) výpočtová charakteristika základové půdy v úrovni základové spáry,
b) druh zdiva a tvar základů,
c) druh, vazba, kvalita a pevnost nosného zdiva, zejména v suterénu a přízemí,
d) podle potřeby pevnost zdiva kleneb, zejména v suterénu popř. v přízemí,
e) druh a stav vodorovného ztužení konstrukce, zjištění ocelových zedních a trámových
kleštin, zejména v úrovni stropu nad přízemím,
f) příčiny a rozsah poruch nosného zdiva, snížení pevnosti vlhkostí, spalinami, jinými
vlivy, zejména v suterénu a přízemí,
g) revize komínových průduchů podle vyhlášky MV ČSR č. 111/1981 Sb., podle potřeby
zkouška těsnosti užívaných průduchů podle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (ČNI, 2002),
h) vyšetření průchodů přípojek vodovodu a plynovodu nosnou konstrukcí,
i) kontrola průchodů vnitřního rozvodu plynu nosnou konstrukcí.
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Rozsah a závažnost poruch omítky fasád, říms, střešní krytiny a komínových hlav není
možno podrobně zjišťovat pro velký rozsah těchto konstrukcí. Od jejich průzkumu je tedy
upuštěno a bezpečnost provozu na přilehlých chodnících a dvorech bude zajištěna
preventivním opatřením. Návrh rozsahu podrobného stavebně-technického průzkumu a
umístění sond uvádí Obr. 7 a 8.

Obr. 7. Půdorys 1. patra, návrh umístění průzkumných sond.
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Obr. 8. Půdorys suterénu a přízemí, návrh umístění průzkumných sond.
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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE

Podle výsledků podrobného stavebně-technického průzkumu musí být proveden nový
výpočet odolnosti konstrukce. Za předpokladu, že výsledky nového výpočtu budou přibližně
stejné jako u předběžného výpočtu, bude nutno provést statické stavební zajištění nevyhovujícího pilíře. Provizorní podepření konstrukce je problematické – neřeší odolnost konstrukce
trvale (muselo by být v budově ponecháno i po ukončení ražby tunelu) a omezuje provoz
obytné budovy.
Další opatření mají preventivní charakter:
a) Zhotovitel stavby bude mít v pohotovostním skladu uložen materiál k operativnímu
provizornímu podepření konstrukce v případě neočekávaného vývoje deformací nebo
rozvoje poruch v budově. Materiál (především dřevěné hranoly, fošny, prkna a klíny,
stavitelné ocelové sloupky systémového lešení apod.) budou sloužit k podepření
kleneb, klenebných pasů, podestových nosníků a schodišťových ramen v případě
jejich porušení.
b) K zajištění bezpečného provozu na přilehlých komunikacích – na chodníku a ve
dvoře – bude podél fasád postaveno jednopodlažní ochranné lešení o šířce podlahy
3,0 m jako ochrana chodců proti pádu drobných předmětů – omítky, střešní krytiny,
části římsy nebo komínové hlavy.
c) těsné průchody plynovodu nosnou konstrukcí provedené v rozporu s příslušnými
předpisy budou uvolněny a prostupy vyplněny pružnou hmotou.
Pokud nebude průzkumem zjištěna existence stávajících ocelových zedních kleštin,
kterými má být konstrukce vodorovně stažena, nebo budou v nevyhovujícím stavu, např.
oslabené korozí, bude vodorovné stažení konstrukce budovy doplněno novými táhly
provedenými z ocelových profilů Ø 25 mm s navařenými napínači. Stažení bude provedeno
v úrovni stropů nad suterénem, přízemím a příp. 1. patrem. Příklad umístění nových táhel je
na Obr. 10 a 11 v následující části.
Zesílení nevyhovujícího pilíře bude provedeno ocelovou objímkou ze 4 profilů
L80x80x6 umístěných na rozích pilíře a 6 ks objímek z profilů PLO 60x6 přivařených
k úhelníkům ve vzdálenostech do 500 mm (podle menšího rozměru pilíře). Montáž objímky
musí být provedena po odstranění stávající omítky. Úhelníky se osazují do cementové malty
tak, aby byl zajištěn jejich bezprostřední kontakt se zdivem. Objímky se přivařují po zahřátí
ocelových profilů PLO 60x6 na teplotu cca 150 – 200 °C tak, aby byla objímka po vychladnutí materiálu „předpjatá“ a bylo zajištěno okamžité spolupůsobení objímky se zdivem. Takto
provedené objímky zabrání nárůstu vodorovných tahových sil ve zdivu při zvýšení svislého
zatížení pilíře. Příklad zesílení cihelného pilíře ocelovou objímkou je uveden na Obr. 9.
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Obr. 9. Příklad zesílení zděného pilíře ocelovou objímkou.

12

MONITORING CHOVÁNÍ KONSTRUKCE V PRŮBĚHU RAŽBY TUNELŮ

Nutným opatřením k zajištění budovy nad raženým tunelem je monitoring deformací
konstrukce a vzniku a rozvoje případných poruch. Měřením deformací (poklesu nebo i náklonu konstrukce budovy), sledováním vzniku poruch nebo měřením rozvoje stávajících či nových poruch budou ověřeny předpoklady uvažované při hodnocení konstrukce.
Podle výsledků monitoringu se bude v průběhu ražby rozhodovat o provedení dodatečných stavebních opatření – např. o nutnosti provizorního podepření konstrukce
v porušených místech, popř. o opravách zkřížených výplní otvorů, poruch vnitřních instalací
apod.
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Monitoringem budou sledovány zejména:
− měření poklesů konstrukce geodetickou nivelací,
− měření náklonů konstrukce trigonometrickým měřením,
− měření protažení nebo síly na ocelových táhlech tenzometry,
− sledování poruch pravidelnými vizuálními prohlídkami konstrukce,
− měření rozvoje trhlin páskovými měřidly,
− měření rozvoje trhlin hrotovými příložnými deformometry,
− měření rozvoje trhlin automatickými dilatometry.
Předběžný návrh opatření a umístění měřicích bodů jsou naznačeny na Obr. 10 a 11.

Obr. 10. Půdorys suterénu, předběžný návrh opatření a umístění měřicích bodů.
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Obr. 11. Půdorys přízemí a 1. patra, předběžný návrh opatření a umístění měřicích bodů.
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Měření poklesů geodetickou nivelací bude prováděno na 8 nivelačních bodech umístěných na nosné konstrukci v úrovni přízemí, jak je naznačeno na Obr. 11.
Trigonometrické měření náklonů fasád bude prováděno výjimečně u budov zvláštního
významu, konstrukce nebo rozměrů, např. na nemovitých kulturních památkách nebo na železobetonových konstrukcích. V této hodnocené budově se měření náklonů neuvažuje.
Pravidelné sledování poruch prohlídkami konstrukce je nezbytné ke zjištění vzniku
nových poruch a rozhodování o umístění měřidel na trhlinách.
Měření rozvoje trhlin ve zdivu bude prováděno různými metodami podle závažnosti
poruch, jejich přístupnosti nebo měřitelnosti. Umístění měřidel uvedené na Obr. 10 a 11 je
pouze informativní; místa pro měřidla musejí být určena nejpozději na základě prohlídky konstrukce při zahájení ražby tunelu, kdy se rozvoj poruch poprvé projeví.
13

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Spolehlivost konstrukce budovy a bezpečnost provozu v průběhu realizace tunelu, která pravděpodobně vyvolá deformaci konstrukce, lze zajistit pouze kombinací opatření, která
jsou popsána v této kapitole. Především je potřebné v souladu se zásadami ČSN ISO13822
[1]:
− vyhledat archivní dokumentaci včetně dodatečných změn budovy,
− provést předběžný průzkum – prohlídku konstrukce,
− provést analýzu konstrukce včetně výpočtu odolnosti,
− stanovit rozsah podrobného průzkumu konstrukce a zaměření existujícího stavu,
− provést podrobný stavebně-technický průzkum a zaměření vybraných částí konstrukce,
− opakovat výpočet odolnosti konstrukce a navrhnout opatření,
− realizovat stavební statické zajištění konstrukce, buď trvalé zesílení nebo provizorní podepření,
− monitorovat deformace konstrukce a rozvoj poruch,
− po ukončení ražby znovu podle výsledku monitoringu opakovaně provést hodnocení konstrukce budovy a navrhnout případné opravy.
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HODNOCENÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
OBCHODNÍHO DOMU

1

Milan Holický1
Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze

Souhrn
Konstrukce obchodního domu se skládá ze železobetonových desek o rozpětí
12 × 12 m, vyztužených žebry a podepřených sloupy. Desky v prvním a druhém podlaží přečnívají obvodové sloupy a vytváří konzoly o rozpětí 3 m. Po několika letech provozu se objevily vážné poruchy v obvodovém plášti, příčkách a na dalších nenosných součástech konstrukce. Pod tlakem veřejnosti bylo druhé patro uzavřeno a celá budova byla opravena.
Podrobný rozbor ukázal, že k porušení nenosných částí konstrukce v druhém patře došlo především proto, že při návrhu se podcenil průhyb způsobený stálým zatížením a smršťováním.
Teoretický model prezentovaný v závěru kapitoly popisuje rozdíly mezi vnímáním stavu konstrukce laickou a odbornou veřejností.
1

ÚVOD

Obchodní komplex postavený v nedávné době je důležitou součástí občanské vybavenosti v pražské předměstské oblasti. Veřejná budova tohoto typu má s odpovídající vysokou
úrovní spolehlivosti splňovat mnoho funkčních kritérií včetně kritérií použitelnosti. Avšak
brzy po dokončení výstavby se objevily konstrukční vady včetně trhlin, nadměrných průhybů
apod.
Shodou okolností došlo ve stejném období ke zřícení jiného obchodního komplexu
provozovaného stejnou společností jako uvažovaný obchodní dům. Právě to mohlo být důvodem, že všechny technické nedostatky nově otevřeného komplexu byly pozorně sledovány
veřejností a medializovány, ačkoliv nosná konstrukce zříceného objektu byla z oceli a příčiny
kolapsu byly zjištěny a objasněny. Psychologické aspekty měly následně nepříznivý vliv na
hodnocení poruch uvažované železobetonové konstrukce. Zjištěné poruchy, které představovaly pouze nedostatky v použitelnosti konstrukce, byly často zveličovány a interpretovány
jako ukazatele nedostatečné bezpečnosti konstrukce s hrozícím kolapsem. Proto bylo druhé
patro budovy po deseti letech provozu uzavřeno a poškozené nenosné části opraveny.
2

NOSNÁ KONSTRUKCE
Půdorys budovy o rozměrech 78 × 53 m je schematicky znázorněn na Obr. 1.
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Obr. 1. Půdorys obchodního domu.
Nosná konstrukce se skládá ze železobetonových desek vyztužených žebry o celkové
tloušťce 0,45 m, jak je naznačeno na Obr. 2. Desky o rozpětí 12 × 12 m jsou přímo podepřené
sloupy o průřezu 0,5 × 0,5 m nebo 0,7 × 0,7 m, viz Obr. 3. Desky jsou opatřeny skrytými hlavicemi o půdorysných rozměrech 1,65 × 1,65 m u obvodových sloupů a 3,35 × 3,35 m u
vnitřních sloupů, kde je kazetový strop nahrazen plnou deskou. Ve zbývajících částech je tenká deska (o tloušťce 0,07 m a vnitřních rozměrech 0,8 × 0,8 m) podepřena žebry o průřezu
0,18 × 0,38 m. Tloušťka ekvivalentní plné desky o stejné tuhosti je pouze 0,34 m, z čehož
plyne, že tuhost tenké desky vyztužené žebry je vzhledem ke značnému rozpětí velmi nízká.
Navíc jsou desky nad prvním i druhým podlažím vykonzolovány o 3 m.
Návrhové zatížení se v původním návrhu uvažovalo následujícím způsobem:
− stropní konstrukce nad prvním podlažím: stálé zatížení – 7,0 kN/m2 a proměnné
zatížení – 4,0 kN/m2,
− stropní konstrukce nad druhým podlažím: stálé zatížení – 7,2 kN/m2 a proměnné
zatížení – 1,5 kN/m2.
Skutečné stálé zatížení desky nad druhým podlažím je však kvůli tíze střešní konstrukce větší a může dosahovat až 10 kN/m2. Přesto je odolnost desky dostatečná a splňuje
podmínky spolehlivosti podle revidovaných českých norem [1,2] a zesilování konstrukce nebylo nutné [3]. Opraveny proto byly především nenosné části konstrukce.
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2. patro

1. patro

Obr. 2. Příčný řez.

Obr. 3. Interiér obchodního domu.
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NENOSNÉ PRVKY

Vlivem deformací nosné konstrukce byly ve druhém podlaží poškozeny nenosné prvky, a to obvodový plášť, příčky a vestavěné prvky, např. skleněné stěny a policové regály.
Obvodový plášť tvoří skleněné tabule, cihlové zdi a meziokenní pilíře umístěné po 2,4 m.
Meziokenní pilíře vyztužené ocelovými táhly ukotvenými ve stropě a podlaze nebyly oddilatovány od nosných desek. Podobně nebyly zděné vnitřní příčky vyztužené válcovanými ocelovými I- nebo U- profily oddilatovány od střešní desky. Dilatační spoje se nepoužily u žádných vestavěných prvků. Ukazuje se, že při návrhu nenosných prvků nebyl brán zřetel na různé průhyby podlahových a stropních desek způsobené rozdílnými tuhostmi i zatíženími.
4

PORUŠENÍ FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ

Po několika letech provozu došlo u konstrukce k vážnému porušení vnějšího obvodového pláště a vnitřních nenosných prvků, jak se popisuje v publikacích [3,4]. Nejvíce viditelné a alarmující byly poruchy nenosných prvků: trhliny v příčkách (viz Obr. 4), zdeformované
dveřní rámy a vybočené policové stojany. V meziokenních pilířích u vnějších rohů budovy
byly patrné výrazné trhliny způsobené tahovým napětím (viz Obr. 5 a 6). Poblíž montážních
spár v místě skrytých hlavic sloupů se objevily ojedinělé trhliny v žebrech desky způsobené
smykovým napětím. Tyto trhliny, které byly z hlediska spolehlivosti konstrukce méně významné, byly jediným zjištěným porušením nosné konstrukce. Všechny ostatní zjištěné poruchy se týkaly nenosných prvků.

Obr. 4. Trhliny v příčkách.
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Obr. 5. Porušení meziokenních pilířů.

Obr. 6. Trhlina v obvodovém plášti.
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PŘÍČINY PORUCH

Všechna porušení nenosných prvků druhého podlaží byla způsobena rozdílnými průhyby podlahových desek nad prvním podlažím a střešní desky vyvolaných především stálým
zatížením a smršťováním. Jak již bylo uvedeno, stálé zatížení poddajnější střechy bylo o
3 kN/m2 vyšší než u tužší stropní desky. To může způsobovat významné rozdíly v průhybech
v polovině rozpětí (zmenšení světlé výšky až o 30 mm) i v průhybech převislých konců (zvětšení světlé výšky až o 5 mm, u vnějších rohů až o 10 mm). Také smršťování může způsobovat
podobné rozdíly v průhybu desek; zmenšení v polovině rozpětí a zvětšení u převislých konců
až 5 mm (zvětšení na vnějších rozích až 10 mm). Deformace vlivem proměnných zatížení a
vlivem teploty jsou méně významné; mohou způsobovat zvětšení v polovině rozpětí o maximálně 6 mm a zmenšení o 1 mm, zmenšení nebo zvětšení převislého konce pak o méně než 1
mm. Zjištěná porušení odpovídají výsledkům teoretického rozboru. Poznamenejme, že nedostatečný zřetel na mezní stavy použitelnosti při návrhu mohl být způsoben také nepostačujícími ustanoveními v platných normách.
Porušení souvisí také se stálým zatížením střešní desky. V důsledku vlastní tíhy stropu
a střechy (šikmé betonové vrstvy) převyšuje skutečné stálé zatížení desky o 30 % stálé zatížení, které se uvažovalo při návrhu. Tento rozdíl je zčásti způsoben i faktem, že při návrhu došlo
k opomenutí některých složek zatížení. Také skutečné stálé zatížení desky nad prvním podlažím může být o něco vyšší než návrhová hodnota. Lze však předpokládat, že velká část vzniklých porušení by se objevila i tehdy, pokud by se hodnota skutečného zatížení rovnala hodnotě návrhové. Jedná se o trhliny v obvodovém plášti, a to zvláště ty ve vnějších rozích konzolových desek.
Ukazuje se, že většina pozorovaných defektů byla způsobena nedostatečným zřetelem
k průhybům konstrukce a nepřesným stanovením návrhového zatížení. K výraznému zhoršení
vzniklých deformací navíc přispěly chyby při provádění.
6

OPRAVA KONSTRUKCE

Ačkoli na nosných částech konstrukce nebylo patrné téměř žádné porušení (s výjimkou ojedinělých smykových trhlin v žebrech), druhé podlaží bylo uzavřeno a nejvíce porušené
vnitřní příčky, další nenosné prvky i části obvodového pláště byly opraveny. Vnitřní příčky
s ocelovými výztuhami byly dilatačně odděleny ocelovými pásky. Konzolové desky byly u
meziokenních pilířů spojeny táhly. Tato opatření byla navržena projektantem navzdory tomu,
že dodatečný výpočet naznačil, že očekávané deformace od proměnného zatížení a teploty
jsou nevýznamné a v některých případech mohou být přijaty bez jakýchkoli úprav nenosných
prvků.
7

VNÍMÁNÍ PORUCHY VEŘEJNOSTÍ

Hodnocení poruch i rozhodnutí o opravách byla ovlivněna postojem veřejnosti. Nové
obchodní centrum se brzy stalo ostře sledovaným objektem nejen zákazníků, ale i místních
úřadů. Přibližně v této době se navíc objevily podobné potíže u jiného obchodního komplexu,
a to ještě zvýšilo zájem veřejnosti. Nedostatky v použitelnosti konstrukce byly proto pečlivě
monitorovány. Podobné poznatky jsou publikovány také v zahraniční literatuře [5,6]. Zjištěné
poruchy byly veřejností zveličovány a vnímány jako ukazatele nedostatečné bezpečnosti konstrukce. Obavy laické veřejnosti společně s protichůdnými posudky odborníků byly publikovány v novinách a následně způsobily silný tlak na zesílení konstrukce.
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TEORETICKÝ MODEL VNÍMÁNÍ PORUCHY

Z vyhodnocení odborných posudků a názorů veřejnosti vyplynulo, že neexistuje ostrá
mez pro žádný z ukazatelů použitelnosti x (např. průhyb, šířka trhliny, zrychlení při kmitání),
která by oddělila přijatelný a nepřijatelný stav. Obvykle lze pouze odhadnout přechodovou
oblast <a, b>, ve které se konstrukce postupně stává neprovozuschopnou a stupeň vzniklého
porušení ν(x) vzrůstá [4,7]. Možný model ν(x) je na Obr. 7. Navíc je zřejmé, že existuje určitý
rozptyl vnímání poruchy uživateli konstrukce pro každý stupeň porušení ν(x) = ν. Vnímání
poruchy se dále popisuje lognormálním rozdělením s počátkem v nule s hustotou pravděpodobnosti fP(x|μP,σP) a distribuční funkcí FP(x|μP,σP) – lognormální rozdělení se podrobně popisuje např. ve skriptech [8] nebo v příručce [9]. Průměr μP a směrodatná odchylka σP se uvažují následujícím způsobem

μP = x; σP = s × a

(1)

kde s je zvolená konstanta a a je dolní mez přechodové oblasti.
Pokud se uváží všechny možné stupně porušení ν(x), pak podle článků [4,7] lze funkci
porušení D(x) popsat distribuční funkcí
b

FD(x) = K ∫ν (ξ ) FP ( x, ξ , σ P )dξ

(2)

a

kde K je normalizující konstanta

Κ=

1

(3)

b

∫ν (ξ )dξ
a

Hustota pravděpodobnosti fD(x) se stanoví derivací distribuční funkce
f D (x ) =

d
FD ( x )
dx

(4)

Na Obr. 7 jsou znázorněny distribuční funkce FD(x) a hustota pravděpodobnosti fD(x)
pro a = 1, b = 2 a s = 0,3. Model s těmito parametry lze podle článků [4,7] považovat za
obecný pravděpodobnostní model zahrnující ekonomické aspekty.
ν(x),
fD(x)

ν(x),
FD(x)

ν(x)

fD(x)
1

ν(x)

1
FD(x)

0

a

b

0

a

x

Obr. 7. Stupeň porušení ν(x) a funkce porušení D(x).
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Pro účinek zatížení E (např. průhyb, šířka trhliny) lze definovat očekávanou úroveň
vnímání poruchy π integrací
π=

+∞

∫f

E

( x) FD ( x) dx

(5)

−∞

kde fE(x) je funkce hustoty pravděpodobnosti E.
Na Obr. 8 je znázorněn příklad pro gama rozdělení (viz např. skripta [8]) s průměrem
rovným dolní mezi přechodné oblasti a a variačním koeficientem 0,2. Očekávaná úroveň π je
pro zvolené σP vyjádřena jako funkce poměru (b – a) / a.
π

1

σP = 0,3a

0,1

σP = 0,2a
σP = 0,1a

0,01

0

0,5

1

1,5
2
(b – a) / a

Obr. 8. Úroveň vnímání poruchy π.
Z Obr. 9 vyplývá, že očekávaná úroveň π silně závisí na rozsahu přechodové oblasti
b – a, která může záviset na zkušenostech a subjektivním úsudku pozorovatele. Tento závěr
vysvětluje významné rozdíly v hodnocení veřejnosti a v odborných posudcích.
9

ZÁVĚRY
1. Poruchy obchodního centra z hlediska použitelnosti byly způsobeny nedostatečným zřetelem k průhybům od stálého zatížení, smršťování, proměnného zatížení a
zatížení teplotou při návrhu konstrukce. K výraznému zhoršení vzniklých deformací dále přispěly chyby při provádění (dodatečné stálé zatížení a nedokonalé
ukotvení táhel).
2. Ukazuje se, že hodnocení stavu konstrukce i následné rozhodování o opatřeních a
opravě bylo významně ovlivněno tlakem veřejnosti.
3. Významné rozdíly v hodnocení zaznamenaných poruch veřejností a odborníky lze
vysvětlit prostřednictvím navrženého teoretického modelu vnímání poruchy.
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