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Jaké směrné úrovně spolehlivosti  pro třídy následků 
při navrhování?

CC2

Třídy 
následků 

Popis Příklady pozemních nebo 
inženýrských staveb 

CC3 velké ztráty lidských životů nebo velmi 
významné následky ekonomické, sociální 
nebo pro prostředí 

stadióny, budovy určené pro 
veřejnost 

CC2 střední ztráty lidských životů nebo značné 
následky ekonomické, sociální nebo pro 
prostředí 

obytné a administrativní budovy 

CC1 malé ztráty lidských životů nebo 
malé/zanedbatelné následky ekonomické, 
sociální nebo pro prostředí 

zemědělské budovy 

CC1 CC3
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Jaké směrné úrovně spolehlivosti  pro třídy následků 
při navrhování?

TP 224 Ověřování existujících betonových mostů PK

Tab. 3.2 Kategorizace mostů podle následků poruchy 

Třídy následků 
Popis následků s ohledem na poškození 
lidského zdraví, následky ekonomické, 
sociální nebo pro prostředí 

Příklady mostů PK 

CC1a 

velmi malé 
velmi malé následky  mosty na velmi málo 

využívaných PK 

CC1b 

malé 
malé následky  mosty malých rozpětí na 

silnicích II. a III. třídy 

CC2 

střední 
střední následky  obvyklé typy mostů 

CC3 

velké 
velké následky  

mosty velkých rozpětí a mosty 
na dálnicích a rychlostních 
komunikacích 
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Consequences of failure Relative costs of 
safety measures small some moderate great 
High 0 1,5 2,3 3,1 
Moderate 1,3 2,3 3,1 3,8 
Low 2,3 3,1 3,8 4,3 
 

Směrné úrovně spolehlivosti  v normách

Target reliability indices  (life-time) in accordance with ČSN ISO 2394 (2003)

Doporučené minimální hodnoty indexu spolehlivosti β (MSÚ), ČSN EN 1990 (2011) 

Relative costs of 
safety measures 

Minor consequences 
of failure 

Moderate consequencess 
of failure 

Large consequences 
of failure 

Lrage = 3,1 (p  10−3) = 3,3 (p  510−4) = 3,7 (p  10−4) 
Normal = 3,7 (p  10−4) = 4,2 (p  10−5) = 4,4 (p   510−6) 
Small = 4,2 (p  10−5) = 4,4 (p  510−6) = 4,7 (p  10−6) 

Target reliability indices  (annual rates) in accordance with JCSS (2001), ISO (2013) 

Třída spolehlivosti Minimální hodnoty  

 referenční doba 1 rok referenční doba 50 let 

RC3 5,2 4,3 

RC2 4,7 3,8 

RC1 4,2 3,3 



Směrné úrovně spolehlivosti pro MSÚ (50 let)
pro střední relativní náklady na zajištění spolehlivosti
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JCSS PMC – Serviceability
http://www.jcss.byg.dtu.dk/Publications/Probabilistic_Model_Code

• Table 2: Tentative target reliability indices (and associated probabilities) related 
to one year reference period and irreversible serviceability limit states

• Table 2a: Recalculated target reliability indices related to fifty years reference 
period assuming independence of failures during one year periods

Relative Cost of
Safety Measure

 pF

High 1,3 10-1

Normal 1,7 5  10-2

Low 2,3 10-2

Relative Cost of
Safety Measure

 pF

High -2,57 0.99

Normal -1,43 0,92

Low 0,26 0,39

ISO 2394, 1998 and EN 1990: for life-time  = 1,5 for irreversible,  = 0 for reversible6
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Směrné úrovně spolehlivosti pro MSP
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ISO 2394 (2003), EN 1990 - nevratný, životnost 

ISO 2394 (2003), EN 1990 - vratný, životnost

EN 1990 - nevratný, 1 rok



Závislost indexu spolehlivosti β
na počtu period n a intervalu nezávislosti k

• pravděpodobnost poruchy pro „základní referenční dobu“ - p1(β1)

• předpoklad nezávislosti jevů v jednotlivých obdobích (EN 1990)

(1) spolehlivost významně ovlivněna časově nezávislými veličinami?
např. zděné nebo geotechnické konstrukce, spodní stavba mostů
(2) pokud je interval nezávislosti k základních referenčních dob?
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  Q (t) 

t 

k ≈ 5-10 let pro dlouhodobou složku
užitného zatížení



Závislost indexu spolehlivosti β
na počtu period n a intervalu nezávislosti k

• Odhad pravděpodobnosti poruchy pro n základních referenčních 
dob (předpoklad nezávislých poruch během všech k základních 
referenčních dob) (2)

k = 1 odpovídá nezávislosti poruch (EN 1990)

βnk (β1,n,k) =  – Φ–1(pnk(β1,n,k))

Odpovídající index spolehlivosti βnk (β1,n,k)

pnk (β1,n,k) =  1– (1 – p1(β1))n/k

Pro k = n jsou poruchy plně závislé (1), pnn = p11 a index 
spolehlivosti vychází

βn1 (β1,n,1) =  – Φ–1(pn1(β1,n,1))

βnn (β1,n,n) =  β1
9



Závislost β na
referenční době n a intervalu nezávislosti k

β v závislosti na n pro k = 1
a vybrané β1 (jevy během všech 

ročních referenčních dob 
nezávislé)

β v závislosti na k pro n = 50
a vybrané β1 (jevy během k-
referenčních dob nezávislé)
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Doporučení pro praktické aplikace
s uvážením EN 1990 a ISO 2394 (2003)

• MSÚ: β = 3.3 (RC1), β = 3.8 (RC2), β = 4.3 (RC3)
• únava: β = 1.5-3.8 (RC2) v závislosti na možnosti 

kontroly, opravy a na odolnosti vůči porušení
• MSP: β = 1.5 (nevratný), β = 0 (vratný).
pro referenční dobu rovnou návrhové životnosti (50 let 
pro budovy, 100 let pro mosty)
Podobná doporučení chybí v normách.
• Konzultace s experty:

- existují pochyby o nezávislosti poruch v základních 
referenčních dobách
- návrhová situace není pokryta doporučeními (únava 
RC3, dočasné konstrukce) 11



Závěrečné poznámky
• Směrné úrovně spolehlivosti v současných normách:

- pro různé referenční doby – obvykle 1 rok, 50 let a 
životnost (přepočet komplikují závislosti mezi jevy 
vedoucími k poruše)
- doporučené hodnoty v širokém rozmezí

• Potřeba sjednocení a doporučení, jak používat směrné 
hodnoty v praxi

• Pro MSÚ u běžných budov a mostů (RC2) – β = 3.8 pro 
referenční dobu rovnou návrhové životnosti (50-100 let)

• Směrné hodnoty pro ověřování na únavu v širokém 
rozmezí – potřebné upřesnění pro vysoké budovy, 
silniční a železniční mosty apod.
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Děkuji za pozornost.
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