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PŘEDMLUVA   
 
Leonardo da Vinci Project, “Innovation Transfer in Risk Assessment and Management 

of Aging Infrastructures” CZ / 13 / LLP-LdV / TOI / 134014, řeší naléhavou potřebu vyškolit 
studenty, mladé inženýry a odborníky v hodnocení stávajících infrastruktur. Budoucnost 
stavebnictví spočívá v přechodu z nových staveb na údržbu, opravy a sanace stávajících 
struktur, zejména stárnoucí infrastruktury. Hodnocení rizik a řízení rizik stávající infrasruktury 
proto hraje důležitou roli. 

Posouzení stávajících infrastruktur je zásadní otázka velkého ekonomického významu 
ve většině zemí po celém světě. Více než 50% všech stavebních činností totiž připadá na řešení 
problémů existujících budov, mostů a jiných inženýrských staveb. Eurokódy, které se 
v současné době používají ve všech členských zemích CEN, jsou primárně zaměřeny na návrh 
nových konstrukcí. Další provozní pravidla pro stávající struktury však stále chybí. 
Mezinárodní norma ISO 13822 poskytuje pouze obecné zásady pro posuzování stávajících 
struktur. Tyto by měly být dále vyvinuty pro jejich efektivní provozní využití v praxi.  

Celkový postup hodnocení a řízení rizik stárnutí infrastruktury je tedy naléhavá otázka 
velkého ekonomického významu ve většině zemí po celém světě. Je to způsobeno zejména tím, 
že mnoho infrastruktur je ovlivněno různými procesy (zatížením, únavou materiálu, vlivy 
životního prostředí, atd…), které jejich stav nevyhnutelně zhoršují. Navíc, dostupné zdroje pro 
údržbu, opravy nebo případnou výměnu infrastruktury jsou vždy omezené. Typické otázky a 
problémy, které je třeba řešit v tomto kontextu, mohou být shrnuty následujícím způsobem: 

 
• Jaký je současný stav určité infrastruktury?  
• Co je přijatelná úroveň příslušného rizika? 
• Které aspekty jsou velmi důležité pro trvale udržitelný výkon?  
• Jaká jsou optimální náklady životního cyklu?  
• Jaká je nejlepší dlouhodobá finanční strategie? 
 
Navrhovaný projekt poukazuje na výše uvedené problémy a zaměřuje se také na 

odborné vzdělávání v oblasti řízení a hodnocení rizik stárnoucí infrastruktury v partnerských 
zemích (CZ, DE, ES, IT a TR). 

Aktuální projekt řeší naléhavou potřebu praktické implementace principů řízení a 
hodnocení rizik existujících infrastruktur ve všech partnerských zemích. Projekt je podporován 
Českou komorou autorizovaných inženýrů (ČKAIT). Konsorcium projektu, pod vedením 
Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) KI, se skládá z pěti 
dalších partnerů, včetně výzkumných institucí a vysokých škol ze tří členských států EU (DE, 
ES, IT), stejně jako jedné přidružené země (TR), a také střední průmyslové škola stavební v 
Českých Budějovicích (CZ). Všichni výzkumní pracovníci se v rámci partnerství podílejí na 
výzkumných projektech, které se zabývají hodnocením spolehlivosti existujících konstrukcí a 
účastní se na národní a mezinárodní normalizační činnosti v rámci mezinárodních organizací 
CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a ISO (International Standardization organizace). 

Výstupy projektu se skládají z materiálů odborného vzdělávání na základě 
mezinárodního výzkumu a na značné zkušenosti získané z případových studií, a na vybraných 
výsledcích získaných z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci. Zejména jsou 
využívány zkušenosti, získané partnery tohoto konsorcia z dokončeného projektu na odborné 
vzdělávání týkající se hodnocení existujících konstrukcí. Dostupné inovace jsou přenášeny na 
studenty a absolventy odborných a vysokých škol, inženýry a zástupce místních samospráv. 
Vyvinuté školicí materiály mají praktické využití a nabízejí názorné příklady a několik 
případových studií. 
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 Všechny výsledky projektu jsou založeny na dokumentech mezinárodních 
výzkumných organizací, mezinárodních výzkumných projektů, vybraných výsledcích 
z předchozího projektu programu Leonardo da Vinci (vyvinutý pěti partnery tohoto konsorcia 
v 2013-2015 ), a také na podkladech k novým evropským a mezinárodním normám. 

Mezi konkrétní výsledky navrhovaného projektu patří praktické příručky, softwarové 
nástroje, webové stránky, e-learning, kurzy a semináře organizované v partnerských 
domovských zemích. Výstupy projektu budou také nabízeny dalším evropským zemím 
prostřednictvím výborů pro tvorbu norem, přednášek a na internetových stránkách projektu.  

Jedním z důležitých výsledků projektu je současná „Příručka 3“ (Handbook 3) "ÚVOD 
DO HODNOCENÍ RIZIK STÁRNUTÍ INFRASRUKTURY ", která je zaměřena na obecné 
postupy hodnocení a řízení rizik stárnutí infrastruktury. Metodiky zde poskytované jsou 
nezávislé na typu konstrukce a materiálu, a jsou kompatibilní s metodikami používanými v 
Eurokódech. Operační techniky pro posuzování stárnutí infrastruktury jsou podrobněji popsány 
a doplněny v „Příručce 1“(Handbook 1) a „Příručce 2“ (Handbook 2), které jsou rovněž součástí 
projektu. 

Příručka 3 se skládá z šesti kapitol. Kapitola 1 podává stručný přehled základních pojmů 
používaných v řízení a hodnocení rizik existujících konstrukcí, doplněný základními definicemi 
a terminologií. Kapitola 2 shrnuje aktuální platné normy, předpisy a doporučení týkající se 
zatížení a vlivů prostředí na existující struktury. Kapitola 3 popisuje nejdůležitější modely 
degradace materiálu v závislosti na vlivech okolního prostředí. Kapitola 4 se věnuje anylýze 
rizik a kritériím posouzení. Kapitola 5 obsahuje postupy hodnocení existujících konstrukcí. 
Poslední kapitola 6 pak ukazuje dvě příkladové studie.  

Předpokládá se, že materiál z této příručky je uveden ve srozumitelné podobě. 
V příručce je znázorněno několik reálných příkladů. Počet odkazů uvedených v každé kapitole 
poskytuje dodatečné podklady, další pokyny a informace užitečné pro konkrétní praktické 
aplikace.  

 
Praha a České Budějovice, 2015 
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KAPITOLA 1: ZÁKLADNÍ KONCEPCE  
 

 
Roman Gottfried1  

 
1Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice 

 
 
 
Shrnutí  

 
Rozhodnutí týkající se různých druhů infrastruktury, jsou vždy spojena s různými druhy 

rizik, kde tato rizika jsou definována jako očekávané důsledky (nebo také očekávaná četnost 
výskytu) nežádoucích událostí. K určení postupů, zda a jakým způsobem je vhodné rizika 
omezit, je rozhodující hodnocení rizik. Níže popsaný postup naznačuje, jak na racionálním 
základě, srovnávat různá řešení pro snížení rizik, nebo indikovat optimální způsoby snížení 
rizik. Vyhodnocené riziko je porovnáváno s kritérii pro přijatelnost rizika v souladu přijatým 
rozhodnutím. V této kapitole jsou shrnuty základní pojmy a terminologie pro hodnocení rizik 
stárnutí infrastruktury.  

 
 
1 ÚVOD 

 

1.1 Základní dokumenty 

Zásady posuzování rizik a společných nástrojů používaných pro analýzu rizik 
inženýrských systémů popsaných v tomto textu jsou založeny na společné koncepci uvedené v 
mezinárodní normě ISO a v dalších dokumentech [1] až [10]. Zejména nový dokument ISO 
[10] "Obecné zásady pro posuzování rizik strukturovaných systémů" poskytuje cenné základy 
včetně terminologie. Kromě toho, publikace [11] až [17] a pracovní materiály, z [18] JCSS 
poskytují doplňující informace, které lze využít v praktických aplikacích. 
 
  

1.2 Obecné zásady 

V širším kontextu poskytuje management rizik rozhodovací pravomoci s postupy pro 
stanovení rizik a pro porovnávání možných alternativ omezení či vyloučení (léčby) rizik. 
Management rizik zahrnuje obecně dva hlavní postupy: hodnocení rizik a kontrolu rizik. 
Hodnocení rizik samo o sobě kombinuje identifikaci nebezpečí, určení možných důsledků 
těchto nebezpečí a posouzení přijatelnosti těchto rizik.  
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2 ŘÍZENÍ RIZIK 

2.1 Obecný rámec  

Řada národních norem a některé části nově vznikající evropské normy pro navrhování 
konstrukcí [11, 15], často odkazují na metody hodnocení rizik, a to zejména v případě 
konstrukcí vystavených náhodným návrhovým situacím, s významnými nežádoucími účinky. 
Zdá se, že náhodné návrhové situace se vyskytují stále častěji a rozsahy nepříznivých událostí 
mají stále větší význam. Nicméně, doposud žádný mezinárodně uznávaný dokument pro 
analýzu rizik a hodnocení rizik inženýrských systémů nebyl k dispozici. 

Obecný rámec řízení (managementu) rizik na základě standardů CAN / CSA [2], 
technických dokumentů CIB [6] a ISO [7, 9] je schematicky znázorněn na obrázku 1. Hlavní 
součásti managementu rizik, hodnocení rizik a kontroly rizik včetně základní terminologie 
používané v tomto textu jsou uvedeny na obrázku 1 (převzato z [2]).  

 
 

 
 

Obrázek 1   Rámec pro management rizik (převzato z [2]) 
 
 
 
 
 

3 PROCES HODNOCENÍ RIZIK 

3.1 Obecný postup 

Z obrázku 1, je patrné, že termín "management rizik" zahrnuje celou řadu analytických 
i řídících činností. Následující text se zabývá především hodnocením rizik, které podle obrázku 
1, zahrnuje především analýzu a vyhodnocení rizik. Analýza rizik zahrnuje dále identifikaci 
nebezpečí a odhad rizik. Vyhodnocení rizik dále zahrnuje porovnání s přijatelností rizika a 
analýzu variant (pro přijetí nebo další ošetření rizik).  

Celý proces posuzování rizik je obvykle opakující se proces, jak je uvedeno na obrázku 
2 (převzato z [7]). První krok v analýze rizik zahrnuje systémovou definici týkající se oblasti 
působnosti systému a následnou identifikaci nebezpečí. 
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Obrázek 2 Postup hodnocení rizik 

3.2 Definice systému 

Systém je obecně chápán [2], jako ohraničená provázaná skupina, vzájemně závislých 
nebo vzájemně působících prvků. V této skupině je subjekt, který dosahuje v tomto prostředí 
stanoveného cíle prostřednictvím interakce jeho částí. 

 V případě technických a inženýrských systémů, jsou tyto obvykle tvořeny z různých 
subsystémů (samotný fyzický subsystém, lidská činnost, vliv životního prostředí, atd…). 
Všimněte si, že analýza rizik inženýrských systémů (podobně analýza většiny systémů), 
obvykle zahrnuje několik vzájemně provázaných složek (například analýza ohrožení lidského 
života a poranění, analýza ekologických a ekonomických ztrát, atd…). 

Každý technický a inženýrský systém může být vystaven mnoha možným nebezpečným 
situacím. V případě inženýrských zařízení, jsou hlavním zdrojem nebezpečných situací dvě 
oblasti účinků. Jedná se o účinky životního prostředí (vítr, teplota, sníh, laviny, skalní řícení, 
pozemní efekty, vody a podzemní vody, chemické procesy, atd.) a účinky lidské činnosti 
(samotné využití, chemické či fyzické útoky, požár, výbuch, atd.).  
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Pro přesné vymezení jednotlivých činností a postupu analýzy rizik systému je však 
potřebná terminologie uvedená v následujícím oddíle. 

 
 

3.3 Názvosloví 

Obrázky 1 a 2 používají řadu základních pojmů managementu rizik, které se často 
setkávají s odlišným výkladem. Následující stručné definice se snaží upřesnit alespoň 
nejdůležitější termíny. 

 
Analýza následků (Consequence analysis): Systematický postup použitý k popisu 

nebo vypočtu následků.  
Identifikace nebezpečí (Hazard identification): Postup rozpoznání nebezpečí a 

stanovení jejich charakteristik. 
Kriteria rizika (Criteria of risk):  Referenční body, které se používají k hodnocení 

výsledků analýzy rizik. Kriteria se obecně opírají o ustanovení směrnic a norem, zkušenosti a 
teoretické poznatky použité jako podklad pro rozhodnutí o přijatelném riziku. 

Management rizik (Risk management): Kompletní postup hodnocení a řízení rizik. 
Nebezpečí (Hazard): Soubor okolností, které mohou způsobit jevy s možnými 

nepříznivými následky. Poznamenáme, že v EN 1990 [11] se jako nebezpečí označuje 
neobvyklý či nepříznivý jev, a ne tedy soubor okolností, které mohou tento jev způsobit. 

Přenos informací (Risk communication): Přenos informací mezi odborníky, 
kapitálovými účastníky a veřejností při hodnocení a řízení rizik. 

Přijatelné riziko (Acceptable risk): Stupeň rizika, které ještě není jednotlivcem nebo 
společností vnímáno jako vážné může být považováno za referenční bod v kriteriu rizik. 

Riziko (Risk): Očekávaný rozsah následků nepříznivých jevů pro osoby, životní 
prostředí nebo ekonomické hodnoty. Riziko je zpravidla vyjádřeno jako součin 
pravděpodobnosti vzniku nepříznivých jevů a jejich následků. 

Scénář (průběh) nebezpečí (Hazard scenario): Pořadí možných jevů s nežádoucími 
následky, které mohou nastat při daném nebezpečí.  

Systém (System): Ohraničená soustava souvisejících, vzájemně závislých nebo 
vzájemně působících prvků. 

Vyhodnocení rizik (Risk evaluation): Postup použitý k ověřování rizik a k analýze 
alternativ. 

 
 

3.4 Označení nebezpečí a průběh (scénář) nebezpečí  

Nebezpečí je soubor možných okolností, vyskytujících se v rámci daného systému, 
s potenciálem způsobit události s abnormálními nežádoucími účinky (například požár, výbuch) 
nebo nežádoucími vlivy na systém. Například, nebezpečí na stavebním systému může 
představovat soubor okolností, vyvolaných životním prostředím (záplavy, tornáda), 
nedostatečnou pevností nebo odporem materiálu, nadměrnými odchylkami od určených 
rozměrů, působením chemických látek, atd..  

 Identifikace nebezpečí (Hazard identification – dále jen Hi) a modelování je proces 
rozpoznání nebezpečí a vymezení jeho charakteristických rysů v čase a prostoru. V případě 
inženýrských systémů Hi může být vázána na různé návrhové situace konstrukce (jak je 
definováno v [7]), včetně trvalé, přechodné a náhodné návrhové situace. Často se Hi vyskytují 
ve vzájemně exkluzivních situacích (například persistentní a mimořádné návrhové situace 
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budovy). Pak, pokud dojde k situaci Hi s pravděpodobností P {Hi}, platí ∑P {Hi} = 1. V případě, 
že situace Hi se vzájemně nevylučují, pak se analýza stává složitější. 

 Všimněte si, že v některých dokumentech (například v nedávném evropském 
dokumentu EN 1990 [11]), je nebezpečí definováno jako událost, zatímco v Analýze rizik [2] 
jsou za nebezpečí obvykle považovány podmínky s potenciálem způsobit nebezpečnou událost. 

Scénář nebezpečí je posloupnost možných událostí pro dané nebezpečí, vedoucí 
k nežádoucím důsledkům. Určení toho, co by se mohlo stát se systémem nebo jeho subsystémy 
nežádoucího, je zásadním úkolem pro analýzu rizik. To vyžaduje podrobné vyšetření a 
porozumění systému [2].  

Modelování příslušného scénáře může záviset na konkrétních vlastnostech systému. 
Z tohoto důvodu byly vyvinuté různé techniky pro identifikaci rizik (např PHA HAZOP) a pro 
modelování relevantních scénářů (stromkový diagram poruch, stromkový diagram událostí, 
rozhodovací stromy příčin a následků, kauzální sítě). Podrobný popis těchto technik je mimo 
rozsah tohoto textu, ale je ho možno nalézt v literatuře (například [12, 18]). 

 
 

3.5 Pravděpodobnostní odhad vzniku a následků rizik 

Při rozboru jakéhokoli systému se rizikové inženýrství snaží zahrnout všechny 
okolnosti, které mohou vést k nepříznivým jevům. Porucha konstrukce může nastat při běžné 
návrhové situaci, především ale při mimořádných situací, které zahrnují zejména nedostatky 
lidské činnosti a mimořádné typy zatížení, jako je náraz, výbuch, požár a extrémní hodnoty 
klimatických zatížení. Běžné návrhové i tyto nebezpečné situace (hazards) jsou dále souhrnně 
označené jako identifikovaná nebezpečí symbolem Hi. 

Pomocí postupů matematické statistiky lze ze vstupních údajů určit hodnotu celkové 
pravděpodobnosti určité poruchy (poruchu označme F) jako Pf. Dále pak porovnat zda je 
splněna pravděpodobnostní podmínka Pf < Pfd. Kde Pfd je směrná návrhová hodnota 
pravděpodobnosti. Největším nedostatkem kritéria Pf < Pfd je však okolnost, že směrné 
(návrhové) hodnoty Pfd jsou zatím stanoveny bez přímého zřetele k následkům poruch Pf za 
situace Hi. 

Běžné návrhové i nebezpečné situace Hi mohou obecně vyvolat vznik řady jevů Eij 
(např. nadměrné deformace, plné rozvinutí požáru), jejichž nepříznivé následky lze vyjádřit 
jednosložkovou veličinou Cij (např. cenou v určité měně). Předpokládá se, že následky Cij jsou 
vzájemně jednoznačně přiřazeny jevům Eij. Očekávanou celkovou cenu odpovídající 
uvažovaným nebezpečným situacím Hi lze pak jako celkové riziko (přiřaďme označení R). 
Následky nepříznivých jevů Eij je někdy třeba popsat veličinou o více složkách, označenou Cij,k 

(např. cenou a újmou na zdraví). 
Jestliže je možné stanovit přijatelné meze rizika Rd pro složky C, lze konstrukci 

navrhovat na základě podmínky přijatelných rizik ve tvaru R < Rd, která doplňuje 
pravděpodobnostní podmínku Pf  < Pfd. 

Pokud kriterium přijatelných rizik není splněno, je možné v souladu s postupem 
vyznačeným na obrázku 2 přikročit k úpravě systému různými zásahy s cílem snížit 
pravděpodobnosti výskytu nepříznivých jevů nebo zmírnit jejich následky. Příkladem může být 
pořízení sprinklerů za účelem snížení pravděpodobnosti rozvinutí plného požáru a tím i snížení 
očekávaných následků. Takové zásahy do systému však vyžadují často významné náklady, 
které je nutno vzít v úvahu při rozhodování o optimálních úpravách.  

Jestliže označíme dodatečné náklady na alternativní úpravu systému symbolem ∆C a 
snížení očekávaného rizika ∆R, pak uvažovaná úprava systému sníží celkové náklady (tj. součet 
rizik a ceny systému), jestliže  ∆R > ∆C. Pro praktické uplatnění této podmínky je účelné 
vyjádřit všechna rizika ve stejných jednotkách (v určité měně) jako cenu úpravy systému. 
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Takový požadavek je někdy velmi obtížný, zejména pokud rizika zahrnují rovněž poškození 
zdraví. V těchto případech je zpravidla nutné přijmout různé aproximace. 

 
 

3.6 Metody odhadu rizik 

Pro analýzu rizik existuje v současné době celá řada metod včetně různých 
softwarových produktů. Jde zejména o různé typy logických diagramů (stromkové diagramy 
poruch, stromkové diagramy jevů, rozhodovací diagramy příčin a následků). Zpravidla jsou 
tyto digramy doplněny softwarovými produkty ve formě tabulkových procesorů. Jednoduchý 
příklad stromkového diagramu je vyznačen na obrázku 3, který zachycuje poruchu konstrukce 
za stálé a mimořádné návrhové situace v důsledku požáru. Pravděpodobnosti uvedené na 
obrázku 3 pro administrativní budovu s protipožárními úseky o rozloze 250 m2, s protipožárně 
chráněnou ocelovou konstrukcí bez sprinklerů a pro uvažované období 50 let představují pouze 
indikativní hodnoty. 

Všimněme si, že stromkový diagram na obrázku 3 zahrnuje pouze rozbor 
pravděpodobností výskytu jednotlivých jevů a neuvádí jejich možné následky. Uvedený 
diagram zatím neumožňuje odhad očekávaných následků, tj. rizik systému. Stromkový diagram 
na obrázku 3 je však možno snadno doplnit o následky jednotlivých jevů, z nichž lze očekávaná 
rizika stanovit jako součin následků a stanovených pravděpodobností. Takto doplněný 
stromkový diagram se také nazývá diagram příčin a následků. Ještě širší možnosti modelování 
rizik poskytují kauzální (Bayesovské) sítě, o kterých je více uvedeno v kapitole 4 a souhrně 
jsou popsány např. v literatuře [12, 18]. 

 
Příklad 1. Stanovme pravděpodobnost poruchy konstrukce administrativní budovy 

(protipožární úseky o rozloze 250 m2, ocelová konstrukce protipožárně chráněná) v trvalé a 
mimořádné situaci na základě stromkového diagramu podle obrázku 3. Předpokládá se, že 
normální situace H1 nastane s pravděpodobností 0,9, mimořádná situace při požáru H2 
s pravděpodobností 0,1. Pravděpodobnost plně rozvinutého požáru za předpokladu, že požár 
začal, je 0,05 a porucha konstrukce při plně rozvinutém požáru nastane s pravděpodobností 
0,01. Pravděpodobnost poruchy konstrukce při normální situaci se předpokládá 1,0×10-5. 
Z obrázku 3 plyne, že celková pravděpodobnost poruchy P konstrukce je dána součtem 
příslušných dílčích pravděpodobností  

P4 = ∑ k,j,i, PPP 321  

 P = 5,0×10-5 + 0,095×10-5 + 0,9×10-5 ≅ 6,0 10-5 
Původní pravděpodobnost poruchy při normální situaci 1,0×10-5 se tedy významně 

zvýšila (šestinásobně) na hodnotu 6,0 10-5.  
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Obr. 3. Stromkový diagram pro výpočet pravděpodobnosti poruchy konstrukce za 
stálé a mimořádné návrhové situace (požár).  

 
 
4 ROZHODOVACÍ PROCES 

 
Rozhodování process je obvykle založen na přijímání rizik a voleb analýzy (viz obrázek 

1), který je někdy označován jako hodnocení rizik. Přijetí rizik je založeno na různých kritériích 
rizika. Těmito kritérii jsou referenční body, s nimiž se výsledky analýzy rizik posuzují. Kritéria 
jsou zpravidla založeny na předpisech, standardech, zkušenostech nebo teoretické znalosti 
použité jako základ pro rozhodnutí o přijatelnosti rizika. Kritéria přijatelnosti a kritéria rizik 
mohou být rozlišovány z hlediska různých aspektů [6]. Jedná se hlavně o kulturní, sociální, 
psychologické, ekonomické a další aspekty [6]. Obecně platí, že kritéria přijatelnosti mohou 
být vyjádřena slovně nebo číselně 

Za předpokladu, například, že přijetí rizika omezují náklady (cena) Cd a náklady Ck jsou 
přesně specifikovány, pak je možné navrhnout strukturu na základě přijatelných rizik použitím 
kritéria Ck < Cd, které može doplnit požadavek pravděpodobnostní Pf < Pd. 

 Odvození kritérií přijatelnosti je dále analyticky popsán v [19].  
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5 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
 
Riziko je obyčejně odhadem matematického očekávání důsledků nežádoucí události, 

který často vede k produktu "pravděpodobnost poruchy × následky". Zpravidla jsou rizika 
inženýrských systémů včetně infrastruktury vícerozměrnou veličinou s několika složkami. 

Analýza rizik je založena na identifikaci rizik a obecně obsahuje následující kroky: 
definici rozsahu, identifikaci nebezpečí, definici a modelování scénářů nebezpečí, odhad 
pravděpodobnosti, odhad následků, odhad rizika a rozhodování. 

Nejdůležitějším přínosem analýzy a hodnocení rizik systematické posouzení různých 
důsledků. V současné době je k dispozici několik technik, které jsou popsány v [19] a poskytují 
transparentní, logické a efektivní nástroje pro analýzu technických systémů. Mělo by však být 
zdůrazněno, že jakákoliv analýza technického systému je vždy závislá na předpokládaných 
vstupních datech, často velmi nejisté povahy. Vstupní data by měla být odhadnuta s patřičným 
ohledem na specifické technologické a ekonomické podmínky daného systému. Zejména, 
ekonomické, sociální a environmentální důsledky nežádoucích účinků by měly být dále 
zkoumány.  

Zdá se, že metody analýzy a hodnocení rizik, můhou významně přispět k dalšímu 
zlepšení současného technického projektování včetně posouzení infrastruktur. 

Předpokládá se, že v blízké budoucnosti pravděpodobnostních metod ve stavebnictví 
budou upřesněna kritéria pro přijatelná rizika. Je zřejmé, že navrhované nové mezinárodní 
normy ISO budou v tomto směru velmi užitečné.  
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Shrnutí  

 
Hodnocení stárnutí infrastruktury musí zvážit všechna dostupná data o možných 

zatíženích a jejich vlivu na stárnutí infrastruktury. Tato kapitola obsahuje úvodní informace o 
zatíženích a jejich vlivech na infrastrukturu a její složky. Klasifikaci jednotlivých zatížení a 
úvod pro způsoby, jakými tato zatížení při hodnocení infrastruktury použít.  
 

 
 
1 ÚVOD 

 
Infrastrukturou jsou myšlena klíčová zařízení pro udržitelnost veřejných služeb, 

zejména v městských oblastech. Typickými příklady infrastruktury jsou dopravní systémy 
(dálnice, železnice, tunely, atd.), vodohospodářské systémy (vodovody, kanalizace, přehrady, 
ostatní umělé nádrže, atd) přenosové soustavy a komunikační systémy. Do infrastruktury také 
náleží společenské a vládní budovy sloužící potřebám veřejnosti, např. nemocnice, školy, 
knihovny, divadla, policejní stanice, vojenská střediska a soudní budovy. 

Potřeba infrastruktur je důsledkem nevyhnutelných požadavků urbanizace. 
Vodohospodářské systémy, například ve starověkém Římě, jsou typické příklady první 
generace infrastruktur. Stárnutí a důsledky různých událostí jako jsou zemětřesení, povodně, 
požáry, atd. mohou v některých případech způsobit nadměrné škody. Příkladem může být 
havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011 způsobená zemětřesením a následnou 
vlnou tsunami, havárie železničního mostu v roce 2005 ve Veligondě v Indii nebo železniční 
katastrofa v německém Eschede v roce 1998 způsobená únavovým prasknutím obruče jednoho 
kola. Tabulka 1 shrnuje kritické kroky a možné vlivy na stávající infrastrukturu. 

 

Tabulka 1: Kritická zatížení a možné vlivy na stávající infrastrukturu  

Typ infrastruktury Kritická zatížení Možný vliv 
 

Veřejné a kulturní služby 
infrastruktury (nemocnice, 
školy, muzea, knihovny atd) 

Stálá zatížení 
-nepřímá zatížení (nerovnoměrné 
úrovně nebo poklesy podpor) 
Proměnná zatížení 
- užitné podlahové zatížení 
(neočekávané zatížení kvůli 
hromadění osob nebo materiálu) 
-Seismické zatížení 
 

Narušení veřejných a kulturních služeb 
Potenciální ztráta historických a 
kulturních dědictví.  

Vládní služby infrastruktury 
(policejní stanice, vojenská 
centra, soudní budovy a 
věznice atd) 

Stálá zatížení 
-nepřímá zatížení (nerovnoměrné 
úrovně nebo poklesy  podpor) 
Proměnná zatížení 
- užitné podlahové zatížení 
(neočekávané zatížení kvůli 

Narušení vládní služby 
Potenciální hrozba pro veřejnou 
bezpečnost 
Dočasné zvýšení zločinosti  
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hromadění osob nebo materiálu) 
-Seismické zatížení 
Mimořádná zatížení 
-požár 
-výbuch  
 

Dopravní infrastruktura 
(silniční síť, železnice, 
letiště, tunely, mosty atd) 

Stálá zatížení 
-vlastní tíha v důsledku 
neočekávané události způsobené 
proměnným nebo mimořádným 
zatížením 
Proměnná zatížení 
-užitné zatížení způsobené silným 
provozem 
Mimořádná zatížení 
-náraz vozidel 
 

Přerušení přepravy osob a zboží 
Znečištění a ekologické katastrofy  
 

Energetická infrastruktura 
(Electric přenosové sítě, 
plynovody, jaderné 
elektrárny, přehrady atd.) 

Proměnná zatížení 
- zatížení větrem 
- zatížení sněhem 
- zatížení námrazou 
Mimořádná zatížení 
 
  

Dočasný výpadek proudu 
Narušení veřejných služeb 
Narušení telekomunikací 
Pokles životní úrovně 
Potenciál ohrožení lidského života  
 

Vodohospodářská 
infrastruktura (zásobování 
pitnou vodou, systémy 
odpadních vod, kanalizace v 
budovách atd) 

Proměnná zatížení 
- užitné zatížení způsobené silným 
provozem  
 
 

Nedostatek vody 
Umělé kontaminanty vodních zdrojů 
nebo vodních zásobovacích systémů 
Potenciál ohrožení lidského života  
 

 
 
Obecné zásady pro klasifikaci zatížení konstrukcí, včetně dopadů na životní prostředí 

jsou uvedeny v existujících dokumentech, jako je ČSN EN 1990 [1]. Podrobný popis 
jednotlivých typů zatížení je uveden v různých částech ČSN EN 1991. Zatížení jsou soubory 
sil a mohou být klasifikována podle různých kritérií. ČSN EN 1990 klasifikuje zatížení podle 
jeho kolísání v čase (stálé, proměnné nebo mimořádné), podle jeho původu (přímé nebo 
nepřímé), podle jeho prostorové variace (pevné nebo volné) a jeho podstaty nebo odezvy 
konstrukce (statické a dynamické) jak je znázorněno na obrázku 1. 
Ve většině případů jsou zatížení klasifikována dle jejich kolísání v čase, jako stálá, proměnlivá 
a mimořádná zatížení. Tyto kategorizace vyjadřují okolnosti nebo podmínky, při kterých 
zatížení nastávají a působí během životnosti infrastruktury. 
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Obrázek 1 Klasifikace zatížení 
 
 
Stálá zatížení (G) jsou definována tak, že budou pravděpodobně působit v průběhu 

daného referenčního období se zanedbatelným kolísáním velikosti a polohy. U proměnných 
zatížení (Q) je změna velikosti i polohy v čase nezanedbatelná. Zatížení působící krátkou dobu 
se značným významem je pojmenováno jako zatížení mimořádné (A).  

Vzhledem k jeho změnám v čase a prostoru je vlastní tíha klasifikována jako stálé 
zatížení. Mohou však nastat případy, že stálost vlastní tíhy je nejistá (nebo je dána v širokém 
intervalu). Potom je třeba s tímto zatížením pracovat jako s proměnným užitným zatížením. 
ČSN EN 1991-1-1 [2], obecně považuje užitné zatížení jako statické zatížení. Pokud však toto 
zatížení může způsobovat významné dynamické účinky, je třeba provést dynamickou analýzu 
v souladu s ČSN EN 1990 [1] a hodnoty zatížení upravit. 

Nejčastější typy zatížení na existující infrastruktury, jsou uvedeny v tabulce 2. Při 
posuzování existujících infrastruktur je třeba sestavit návrhové situace uvedené v ČSN EN 1990 
[1], V těchto situacích postihnout nejkritičtější kombinace ze stálých, proměnných a 
mimořádných zatížení, včetně seizmického zatížení. V jednotlivých typech zatížení pak použít 
nejkritičtější případy s ohledem na nejnepříznivější vliv pro daný konstrukční prvek. Toto se 
týká především uspořádání užitného podlahového zatížení, ale může se týkat i vlastní tíhy při 
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proměnlivém uspořádání nosných a nenosných prvků nebo u vlastní tíhy skladovaných 
materiálů.  

Podrobnější klasifikace zatížení podle kolísání v čase je uvedena v tabulce 2. V 
závislosti na aktuálních podmínkách v místě působení určitého zatížení, jako je například 
seizmické zatížení, může být toto zatížení považováno buď za mimořádné, nebo proměnné 
zatížení. V některých zemích či regionech Evropy nejsou zemětřesení vzácnými případy a může 
se s nimi matematicky zacházet jako s proměnným zatížením. 

 

 

Tabulka 2:  Klasifikace zvažovaných zatížení v této kapitole podle kolísání v čase 

Stálá zatížení Proměnná zatížení Mimořádná zatížení 

(a) Vlastní hmotnost infrastruktur, 

pevná zařízení, povrchové úpravy  

(b) Nepřímá zatížení, např. 

nerovnoměrný pokles podpor, 

nerovnoměrná úroveň podpor 

(a) Užitné podlahové zatížení 

(b) Zatížení větrem 

(c) Zatížení sněhem 

(d) Seismické zatížení 

(e) Zatížení dopravou 

(f) Zatížení zásobníků a nádrží 

sypkými látkami a kapalinami 

(g) Zatížení v průběhu výstavby 

(h) Nepřímá zatížení, 

např. teplotní účinky  

 

(a) Požár 

(b) Výbuch 

(c) Náraz vozidla (plavidla, 

letadla, …) 

(d) Lokální porucha 

nespecifikované příčiny 

 
Další příklad lze nalézt v ČSN EN 1991-1-3 [3]: zatížení sněhem. Zde norma umožňuje 

uvažovat zatížení sněhem v některých případech jako mimořádné zatížení. To se týká 
specifických klimatických oblastí, kde je místní unášení sněhu na střechách považováno za 
výjimečné zatížení sněhem vzhledem k vzácnosti, s níž se vyskytuje, a považuje se tedy za 
mimořádné zatížení v souladu s ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí [1].  

ČSN EN 1991-1-6 [4] uvádí zásady a obecná pravidla pro určení opatření, která je třeba 
vzít v úvahu při provádění staveb a inženýrských staveb. To může být také použito jako vodítko 
pro stanovení opatření, která je třeba vzít v úvahu během stavebních úprav, rekonstrukcí a 
částečné nebo úplné demolici stávajících infrastruktur. 

 
 

2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ  
 
Účinky zatížení jsou určeny kombinacemi hodnot zatížení. Kombinace zatížení by měly 

být schopny postihnout současně se vyskytující zatížení (např vlastní tíhy a užitná zatížení). 
Kombinace zatížení by měly zvážit trvalé, proměnné, mimořádné a případné seismické zatížení. 
Části ČSN EN 1998  poskytují podrobné informace pro navrhování konstrukcí odolných proti 
zemětřesení. Kombinace zatížení uvedené v ČSN EN 1990 [1] mohou být přizpůsobeny pro 
hodnocení infrastruktury v závislosti na možnosti proměnných a možnosti mimořádných 
účinků. Vstupní data by měla být aktuální vzhledem k existující infrastruktuře a vzhledem k její 
zbývající životnosti.  
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3 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
 
Stálé zatížení je definováno jako zatížení, které bude pravděpodobně působit v průběhu 

daného referenčního období se zanedbatelnou variací ve velikosti a poloze např vlastní tíha 
konstrukcí, hmotnost pevně osazených zařízení a povrchy vozovek, jakož i nepřímá zatížení 
způsobená smršťováním, nerovným osazením na podpory, případně nerovnoměrným poklasem 
podpor. Variabilita stálého zatížení je malá. Předpokládá se, že hodnota variačního koeficientu 
při projektované životnosti, není větší než 0,05 až 0,1 (doporučená hodnota podle ČSN EN 
1990 [1]) v závislosti na typu konstrukce. 

 

3.1 Vlastní tíha konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 [2] poskytuje, mimo jiné, pokyny pro stanovení objemové tíhy 
stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní tíhu stavebních prvků. Zásady 
a aplikační pravidla pro vlastní tíhu, stálá a užitná zatížení se vzájemně liší, a proto se o nich 
v normě pojednává odděleně. V ČSN EN 1991-1-1 je celkem deset národně stanovených 
parametrů, o kterých jsou podrobnější informace uvedeny v národní příloze ČR. 

Dostupná statistická data týkající se objemových tíh a úhlů vnitřního tření mohou být 
někdy nejistá. S ohledem na tyto skutečnosti jsou vlastnosti některých materiálů uváděny 
v základním textu ČSN E N 1991-1-1 intervalem, nikoli jednoznačnou hodnotou, která je pak 
specifikována v naší národní příloze. 

Podle proměnlivosti v čase a prostoru se vlastní tíha stavebního prvku klasifikuje jako 
stálé pevné zatížení. Pokud však existují pochybnosti o stálosti vlastní tíhy, měla by se 
považovat za přídavné užitné zatížení.  

V ČSN EN 1991-1-1 se upozorňuje, že při stanovování zatížení zeminou na střechách 
nebo zatížení štěrkovým ložem na mostech je potřebné počítat se změnami vlhkosti a tloušťky 
materiálu způsobené například postupným ukládáním materiálu, přidáním dalších vrstev 
hydroizolací na střechách nebo vozovkách. 

Nízká variabilita stálého zatížení s variačním koeficientem v rozmezí od 0,05 do 0,1 je 
obvykle určena pro vlastní tíhy běžných budov. Jiné hodnoty variačního koeficientu pro vlastní 
tíhu, se očekávají u některých inženýrských staveb. Například, pro mosty (a zejména mosty 
dlouhých rozpětí) musí být variabilita vlastní tíhy v menším rozsahu s hodnotou variačního 
koeficientu například mezi 0,02 a 0,05 [4]. 

Tabulka 3: Průměrná hodnota vlastní tíhy a variační koeficient pro vlastní tíhu některých materiálů [5] 

Material Pr ůměrná hodnota (kN/m3) Hodnota variačního koeficientu 

Beton 

Ocel 

Zdivo 

Dřevo 

24 

77 

- 

4.4-6.8 

0.04 

<0.01 

0.05 

0.10 

 

 

Obnova infrastruktury nebo změna užívání stavby vyžaduje často další úpravy povrchů 
nebo prvků, což vede většinou k podstatnému zvýšení vlastní hmotnosti a následně stálého 
zatížení na nosné prvky konstrukce. To je běžný případ, ve školních budovách nebo podobných 
veřejných budovách. Stávající plošné elementy nejsou během rekonstrukce těchto staveb 
odstraněny a nové jsou přidány. Například přidání 5cm podlahových vrstev může způsobit 
dodatečné zvýšení vlastní tíhy konstrukce přibližně o 1 kN/m2 podlahové plochy. Obrázek 2 
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ukazuje kolaps obchodního domu Sampoong v Soulu, Jižní Korea 29. června 1995, Kolaps 
nastal především v důsledku změny užívání budovy. Původně byla koncipována jako 
kancelářská budova a následně přepracována na obchodní dům. Ke kolapsu došlo v průběhu 
výstavby. 

  

 
 

Obrázek 2:   Kolaps Sampoong Department Store v Soulu, Jižní Korea (1995) [5] 

 

3.2 Nepřímá zatížení – zatížení trvalými deformacemi: Nerovnoměrné sedání nebo 
nerovnoměrné výškové vyrovnání podpor, smršťování, … 

Nerovnoměrná výšková poloha podpor infrastruktury vzniká v důsledku buď; 
nerovnoměrného stlačení jejích základů, smrštění (vyskytuje v dřevěných rámových stavbách, 
kdy rám změní obsah vlhkosti) nebo nadměrného zatížení působícího na infrastrukturu 
v počátku fungování konstrukce.  

Někdy je osazení na podporách po skončení výstavby zcela v pořádku, ale 
nerovnoměrné sedání, působící na konstrukci značné škody, se objeví mnohem později. Příčiny 
takového nerovnoměrného sedání většinou nejsou způsobeny chybným návrhem konstrukce 
samotné, ale změnami ke kterým dochází v rámci základových půd, do kterých je konstrukce 
osazena. 

U mostů, nerovnoměrné sedání základů opěr nebo pilířů, vede k významným 
deformacím a vzniku vnitřních sil v nosnících. Obrázek 3 znázorňuje příklad ustáleného 
poklesu pilíře uprostřed řeky (asi 50 až 80 mm). 
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Obrázek 3   Pokles středního pilíře u Raqui 2 Bridge (Chile 2010, [6]) 

 
 

4 PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ 
 
Ve většině případů, je zatížení na infrastrukturu závislé na různých faktorech. Funkce 

využití infrastruktury, oblast, kde se konstrukce nachází, tvar a velikost infrastruktury, atd… 
Užitné podlahové zatížení, zatížení sněhem, zatížení větrem, zemětřesení a některá nepřímá 
zatížení (jako jsou změny teploty) jsou typickými příklady proměnných zatížení na 
konstrukcích. 

4.1 Užitné podlahové zatížení  

ČSN EN 1991-1-1 [2] poskytuje, mimo jiné, pokyny pro užitná zatížení pozemních 
staveb. Zásady a aplikační pravidla pro vlastní tíhu, stálá a užitná zatížení se vzájemně liší, a 
proto se o nich v normě pojednává odděleně. V ČSN EN 1991-1-1 je celkem deset národně 
stanovených parametrů, o kterých jsou podrobnější informace uvedeny v národní příloze ČR. 

Kromě toho dostupná statistická data týkající se užitných zatížení mohou být někdy 
nejistá. S ohledem na tyto skutečnosti jsou některá užitná zatížení uváděna v základním textu 
ČSN E N 1991-1-1 intervalem, nikoli jednoznačnou hodnotou, která je pak specifikována v naší 
národní příloze. 

Užitná zatížení se klasifikují jako proměnná volná zatížení. Obvykle se považují za 
zatížení kvazistatická, jak uvádí ČSN EN 1990. V některých případech je však nezbytná 
dynamická analýza, například u stadiónů nebo velkých tanečních sálů, kde je potřebné 
zohlednit rezonanční účinky od synchronizovaného rytmického pohybu lidí. 

Pro vysokozdvižné vozíky a vrtulníky je doporučeno používat dynamické součinitele, 
kterými se zohlední přídavné účinky zatížení ovlivněné setrvačnými silami a hmotou 
(dynamická zatížení).  

Pokud existují pochybnosti o stálosti vlastní tíhy, měla by se považovat za přídavné 
užitné zatížení.  

4.2 Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-3 [3]:2005 a změna ČSN EN 1991-1-3/Z1:2006 uvádí způsob 
stanovení zatížení sněhem pro území ČR. První část normy je překlad anglického originálu 
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EN  1991-1-3, druhou část tvoří národní příloha, která uvádí národně stanovené parametry 
(NSP) a doplňující informace. ČSN EN 1991-1-3 obsahuje celkem dvacet sedm národně 
stanovených parametrů. Změnou ČSN EN 1991-1-3/Z1 se zrušila mapa sněhových oblastí 
uvedená v ČSN EN 1991-1-3 a byla zavedena nová mapa sněhových oblastí. Další změna ČSN 
EN 1991-1-3/Z2:2009, zpřesňuje vybraná ustanovení a opravuje některé formální nepřesnosti 
originálu normy. Změna Z2 uvádí do souladu nové číslování sněhových oblastí (nyní 8 oblastí) 
vyplývající ze Změny Z1 s textem v ČSN EN 1991-1-3, kde se v národní příloze uvádělo 5 
oblastí, viz NA.19 a NA.23.  

ČSN EN 1991-1-3 nezahrnuje: 
– zatížení rázem sklouznutím nebo pádem sněhu z vyšší části střechy, 
– přídavné zatížení větrem způsobené změnou tvaru nebo velikosti konstrukce 

vlivem zasněžení, 
– zatížení v místech, kde se sníh vyskytuje po celý rok, 
– zatížení námrazou, 
– boční zatížení sněhem (např. návějí sněhu), 
– zvýšení zatížení zasněžených ploch vlivem silného deště, 
– zatížení sněhem na mostech. 

Zatížení námrazou bylo převzato normou ČSN ISO 12494[7]: která vychází ze zásad 
ČSN ISO 2394[8] a definuje charakteristické hodnoty v souladu s Eurokódy pro padesátiletou 
dobu návratu. V národní příloze ISO 12494 je uvedena mapa námrazových oblastí pro území 
ČR zpracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). 

Základní hodnotou zatížení sněhem je charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 
sk, která je stanovena ze statistického zpracování souboru ročních maxim tíhy sněhu v příslušné 
lokalitě. Při zpracování se uvažuje pravděpodobnost překročení charakteristické hodnoty 
ročním maximem 0,02 (tj. střední doba návratu 50 let). Pro statistické zpracování je vhodné mít 
k dispozici soubory dat z období minimálně 20 let. 

Do souborů ročních maxim se nezahrnují výjimečné hodnoty zatížení sněhem, pokud 
se takové hodnoty v dané lokalitě vyskytnou (v ČR zatím takové lokality nebyly stanoveny).  

Zatížení sněhem se musí uvažovat jako proměnné pevné statické zatížení. Má tedy dané 
rozmístění po konstrukci, v případě příznivých účinků se však neuvažuje. Dynamické účinky 
od pádu sněhu norma nespecifikuje. V technickém průvodci [TP 1987] se v případě potřeby 
zahrnutí dynamických účinků do výpočtu zatížení sněhem např. při pádu sněhu na nižší střechu 
z velké výšky doporučuje použít dynamický součinitel δs = 1,4 až 1,8. Tímto dynamickým 
součinitelem se vynásobí ta část zatížení sněhem, které na nižší střechu spadne.  

 
 

4.3 Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-1-4 [9] uvádí zatížení větrem a pravidla pro: 
– návrhové situace, 
– rychlost a tlak větru, 
– účinek větru na konstrukci, 
– součinitele tlaků a sil, 
– vlivy prostředí. 

ČSN EN 1991-1-4 platí pro zatížení staveb větrem do výšky 200 m a pro mosty do 
rozpětí 200 m (neplatí však např. pro kmitání hlavní nosné konstrukce mostu od turbulence 
větru v příčném směru, zavěšené mosty a kmitání, při kterém se musí uvažovat více tvarů 
kmitání). 
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Odpovídající zatížení větrem musí být určeno pro každou návrhovou situaci (trvalou, 
dočasnou, mimořádnou, nebo seizmickou), stanovenou v souladu s ČSN EN 1990. Mají se vzít 
v úvahu 

– jiná zatížení (jako sníh, doprava nebo námraza), která by mohla změnit účinky 
větru, 

– změny konstrukce v průběhu etap provádění, které mohou měnit účinky větru,  
V [9], kapitole 2(4)se uvádí, že pokud se při navrhování oken a dveří předpokládá, že 

budou při bouři zavřené, pak se účinky větru v případě jejich otevření mají považovat za 
mimořádnou návrhovou situaci. Toto doporučení je však zavádějící, o způsobu zavření nebo 
otevření oken si během životnosti stavby rozhodují její uživatelé. Pokud by chtěl pokyn v [9] 
kapitole 2(4) spíše vyjadřovat, že se má v kombinaci s mimořádným zatížením uvažovat 
otevřená okna a účinek větru, zvětšil by se tak účinek větru na střechu, ale snížil na stěny. 
V mimořádné návrhové situaci by se tedy měly uvážit oba případy jak otevřených, tak 
zavřených oken [Cook 2007]. V [9], kapitole 7.2.9. P se dále požaduje, že pro stanovení 
vnitřních tlaků se musí uvažovat kombinace libovolně uspořádaných otvorů (tedy zavřených 
nebo otevřených). Zkušený projektant bude tedy uvažovat při navrhování v trvalé i mimořádné 
návrhové situaci případy jak uzavřených, tak také otevřených oken a dalších otvorů (např. 
dveří).   

Únavová namáhání způsobená účinky zatížení větrem se posuzují u konstrukcí citlivých 
na únavu. 

Zatížení větrem vypočítaná podle ČSN EN 1991-1-4 jsou charakteristické hodnoty, 
které mají roční pravděpodobnost překročení 0,02 (odpovídající střední době návratu 50 let). 

Zatížení větrem se klasifikují jako proměnná pevná zatížení. Zatížení má tedy stanovené 
rozložení po konstrukci, v případě příznivých účinků se však neuvažuje. 

Působí přímo na vnější a vnitřní povrchy otevřených konstrukcí, nepřímo na vnitřní 
povrchy uzavřených konstrukcí (vliv prodyšnosti). Odezva konstrukce na zatížení větrem závisí 
na velikosti, tvaru a dynamických vlastnostech konstrukce. ČSN EN 1991-1-4 uvádí pokyny 
pro dynamické i aeroelastické účinky větru. 

Pokud je nejnižší vlastní frekvence konstrukce tak vysoká, že její rezonanční kmitání 
od účinků větru je možné zanedbat, zatížení větrem se vyjadřuje zjednodušenou soustavou tlaků 
nebo sil, která má ekvivalentní účinky jako extrémní účinky turbulencí větru. ČSN EN 1991-
1-4 zahrnuje dynamickou odezvu způsobenou turbulencí ve směru větru při rezonanci 
s kmitáním v základním tvaru ohybového kmitání se stejným znaménkem. U poddajných 
konstrukcí, jako jsou stožáry, komíny nebo některé mostní konstrukce, je potřebné uvažovat 
s aeroelastickou odezvou.  

 
 

4.4 Seismické zatížení: Zemětřesení 

Zemětřesení jsou události, s velkým potenciálem pro vyvolání významných sociálně-
ekonomických dopadů a ztrát. Zároveň přicházejí často bez předchozího varování nebo pouze 
s krátkou výstrahou. Během pouhých několika vteřin může zemětřesení způsobit mnohatisícové 
ztráty na lidských životech, miliardové finanční škody, narušení záchranných, dopravních a 
komunikační systémů. Tato narušení systémů mohou vyvolávat další následné škody. 

Hlavní geologická rizika spojená se středně velkými až velkými magnitudami 
zemětřesení jsou samotné kmitání země a poruchy povrchu (prasknutí, tektonický pokles půdy, 
zkapalňování půdy a související selhání uzemnění, sesuvy půdy, atd…)..  

Zemětřesení mohou nastat kdekoliv, ale velká zemětřesení mají tendenci probíhat podél 
zlomových linií v zemské kůře. I když jsou v těchto oblastech tisíce zemětřesení ročně (třeba 
jen s malými škodami), neexistuje dosud žádný spolehlivý způsob jak je předpovědět. Avšak 
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40 let sledování, měření síly zemětřesení, zjišťování dalších statistik a získávání geologických 
znalostí umožňuje určit s jistou pravděpodobností oblast, kde a zhruba kdy se velké zemětřesení 
vyskytne a jaké budou jeho účinky. 

Záznamy ukazují, že v některých seismických zónách dochází ke středním až velkým 
zemětřesením přibližně každých 50 až 70 let, zatímco v jiných oblastech se opakují zemětřesení 
se  stejnou velikostí v intervalu mezi 200 až 400 lety.  

Menší zemětřesení se vyskytují mnohem častěji než zemětřesení velká. Nicméně i mírné 
zemětřesení může způsobit vážné poškození konstrukcí nevyhovujících stávajícím seizmickým 
normám. Velké zemětřesení pak může způsobit katastrofální škody, včetně kolapsu a masivních 
ztrát na životech  

Vysoké riziko výskytu velkých zemětřesení je v jižní Evropě. Jedná se hlavně o Itálii, 
Řecko, Turecko, Rumunsko ale i další státy jižní Evropy. Jedním z nejhorších zemětřesení 
v evropské historii bylo velké Lisabonské zemětřesení z roku 1755, kde při zemětřesení a 
následných požárech zahynula až třetina populace města. Také severní Evropa má významný 
seismický potenciál. 

Příklady škod na infrastruktuře jsou uvedeny na obrázcích 4-7. První tři fotky jsou 
z důležitých veřejných budov, zatímco poslední jsou škody na dálnici během zemětřesení. 
 
 
 

 

 

Obrázek 4:   Zřícení městské policejní stanice během zemětřesení v Quettě (Pákistán) 1935 [5] 
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Obrázek 5:   Poničení učebny během zemětřesení v Northridge (Kalifornie) v r. 1994 [5] 

 

Obrázek 6:   Zřícení základní školy ve vesnici Gedikbulak  (Turecko) během zemětřesení v r. 2011 [5] 

 

Obrázek 7:   Zřícení části hlavní komunikace v důsledku sesuvu půdy během zemětřesení (Peru 2007) [5] 
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Posouzení staveb na zatížení zemětřesením je v současnosti v ČR řešeno evropskými 
normami: 
ČSN EN 1998-1[10] Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Obecná pravidla, 
seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby  
ČSN EN 1998-2[11] Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Mosty 
ČSN EN 1998-3[12] Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Zesilování a 
rekonstrukce 
ČSN EN 1998-4[13] Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Zásobníky, nádrže, 
potrubí 
ČSN EN 1998-5[14] Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Základy, opěrné a 
zárubní zdi 
ČSN EN 1998-6[15] Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Věže, stožáry, 
komíny 
 

Z těchto šesti norem, se pro stavby v ČR využije pouze malá část, vzhledem k nízké 
seismicitě na našem území (viz mapa seismických oblastí ČR). Nicméně je třeba uvažovat o 
uplatnění těchto poznatků při práci na zakázkách v celé EU. 

 
 

4.5 Zatížení dopravou 

ČSN EN 1991-2[16] definuje modely zatížení dopravou pro navrhování mostů 
pozemních komunikací, lávek pro chodce a železničních mostů. V následujícím textu jsou 
uvedeny základní informace a doplňující údaje o zatížení mostů pozemních komunikací a lávek 
pro chodce.  

Modely zatížení mostů silniční dopravou jsou uvedeny v ČSN EN 1991-2, pravidla pro 
kombinace zatížení dopravou s dalšími typy zatížení v ČSN EN 1990/A1. Modely zatížení 
dopravou uvedené v těchto předpisech vycházejí ze statistického vyhodnocení měření 
prováděných v několika evropských zemích v letech 1977 až 1990. Základní informace o 
nápravových tlacích od těžkých vozidel, o vzdálenostech náprav, vzdálenostech vozidel mezi 
sebou a délkách vozidel pocházejí z Francie, Německa, Itálie, UK a Španělska  

Zatížení mostů dopravou jsou sledována na univerzitách, výzkumných ústavech i 
některých organizacích u nás i v zahraničí (např. ČVUT, SETRA, Univerzita v Pise, Univerzita 
v Liege, RWTH Aachen, TU Darmstadt a Flint Neil UK). Provádějí se nová měření zatížení 
dopravou, jejichž cílem je zjistit, zda jsou modely uvedené v EN 1991-2 pro současnou dopravu 
dostatečně výstižné. 

Aby bylo možné modely zatížení dopravou obecně použít, bylo dohodnuto, že se 
případně může zatížit celá plocha vozovky, tedy nejen stanovené zatěžovací pruhy. Pro lokální 
účinky byl doporučen model o jedné nápravě, který se uvažuje na mostě samostatně.  

ČSN EN 1991-2 uvádí modely užitných zatížení od provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, od chodců a od kolejové dopravy, která zahrnují případné dynamické účinky, 
odstředivé síly, brzdné a rozjezdové síly a také mimořádná zatížení. Některé typy zatížení zde 
však chybí. Proto zatížení tramvajovou dopravou jsou nyní uvedena ve změně ČSN EN 1991-
2/Z1, která vychází z ČSN 73 6203 a uvádí některé doplňující informace. 

Zatížení dopravou na mostech pozemní komunikací a lávkách pro chodce se klasifikují 
jako volná, vícesložková zatížení.  

Pro běžné podmínky použití se zatížení dopravou a chodci považují za proměnná 
zatížení. V ČSN EN 1991-2 jsou také uvedeny modely mimořádných zatížení, které zahrnují 
modely nárazových sil od vozidel na pilíře a další části spodní stavby mostů nebo mimořádná 
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zatížení působící na hlavní nosnou konstrukci mostu. Modely nárazů vozidel jsou na základě 
rozhodnutí CEN/TC 250 přesunuty formou odkazu do EN 1991-1-7.  

 
 

4.6 Zatížení zásobníků a nádrží sypkými látkami a kapalinami 

V ČSN EN 1991-4 [17] jsou uvedeny modely zatížení pro zrnité tuhé látky skladované 
v různých typech zásobníků a pro kapaliny v nádržích. Národní volba je možná u sedmi národně 
stanovených parametrů.  

Základní postupy pro stanovení charakteristických a návrhových hodnot zatížení jsou 
součástí ČSN EN 1990 a různých částí ČSN EN 1991.  

 
 

4.7 Zatížení během provádění 

ČSN EN 1991-1-6[4] poskytuje zásady a aplikační pravidla pro stanovení zatížení a 
vlivů prostředí, které se mají uvažovat v jednotlivých etapách výstavby. Jsou zde uvedeny 
definice specifické pro   

– pomocné stavební konstrukce: všechny stavební konstrukce spojené 
s procesem výstavby a odstraněné po použití (např. lešení, podpěrný systém, 
záchytná hráz, ztužení), 

– staveništní zatížení: zatížení, která se mohou vyskytovat během provádění 
(např. zatížení montážním zařízením, staveništním personálem, přemístitelnou 
skládkou materiálu).  

Zásady ČSN EN 1991-1-6 lze použít pro stanovení zatížení, která se mají uvažovat 
u různých typů staveb včetně rekonstrukcí, částečných nebo úplných demolic. 

 
 

4.8 Nepřímá proměnná zatížení – zatížení teplotou 

ČSN EN 1991-1-5[18] poskytuje pokyny pro zatížení budov, mostů a dalších konstrukcí 
klimatickými teplotami. Pro některé průmyslové konstrukce, jako jsou chladící věže, nádrže a 
potrubí, jsou uvedeny zásady pro kombinace provozní a klimatické teploty.   

Základní veličiny, které ovlivňují účinky zatížení teplotou u konstrukcí nebo jejich 
prvků zahrnují klimatické vlivy, provozní teploty, charakteristické vlastnosti stavebních 
konstrukcí, atmosférické vlastnosti a vlastnosti terénu.  

Mezi klimatické vlivy patří 
– teplota vzduchu ve stínu (denní změny a vlivy ročních období) 
– sluneční záření (přímé a nepřímé) 
– rychlost větru (ovlivněná místním klimatem a lokálními faktory jako drsnost terénu a 

orografie v místě staveniště). 
 
Provozní teploty zachycují 

– vlivy vnitřního prostředí stavby v závislosti na její funkci 
 
Charakteristiky stavby zahrnují 

– prostorovou orientaci (směr a výška nad terénem) 
– tvar konstrukce, rozměry a tvary průřezů 
– spoje jednotlivých částí, typy materiálů a barvy 
– konstrukční systém 
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– tepelné vlastnosti materiálů (součinitel prostupu a přestupu tepla, součinitel 
pohltivosti, součinitel emisivity, specifické teplo, součinitel lineární 
roztažnosti)  

– další vlivy jako nasákavost, krycí vrstvy vozovky, přítomnost a typ pláště 
stavby 

– výchozí teplotu, při které je prvek omezen. 
 
Vlastnosti atmosféry a terénu představuje 

– emisivita atmosféry a terénu. 
 
Základní hodnotou zatížení konstrukce teplotou je její charakteristická hodnota, která 

se stanovuje na základě extrémní (minimální/maximální) teploty vzduchu ve stínu. Tato 
minimální (maximální) teplota vzduchu ve stínu je taková hodnota, která je překročena ročními 
minimy (maximy) s pravděpodobností 0,02 (odpovídající padesátileté střední době návratu), 
vychází ze zaznamenaných minimálních (maximálních) hodinových hodnot. Tyto extrémní 
hodnoty teploty vzduchu ve stínu lze pro místo staveniště získat z údajů Českého 
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).  

Teplota vzduchu ve stínu se měří standardizovaným způsobem teploměry umístěnými 
v bíle natřené dřevěné žaluziově větrané krabici nazývané Stevensonova clona.  

Zatížení teplotou se považuje za proměnné a nepřímé zatížení. Pro trvalé návrhové 
situace je charakteristická hodnota zatížení teplotou definována jako hodnota s roční 
pravděpodobností překročení 0,02. Pro dočasné návrhové situace je v kratších dobách výstavby 
umožněno uvažovat s větší než 2% pravděpodobností překročení této hodnoty v roce. 
Doporučené hodnoty pravděpodobností a další informace jsou uvedeny pro navrhování etap 
provádění v ČSN EN 1991-1-6. 

 
 
 

5 MIMO ŘÁDNÉ ZATÍŽENÍ 
 
ČSN EN 1991-1-7[19] uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i 

neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy 
silničními vozidly, vysokozdvižnými vozíky, vrtulníky, vykolejenými vlaky, plavidly a tlaky 
od vnitřních výbuchů plynu a směsí prachu se vzduchem. Mezi mimořádná zatížení je také 
přiřazováno zetížení konstrukce požárem 

Norma se nezabývá zatíženími od vnějších výbuchů nebo teroristických činů. Některé 
typy mimořádných zatížení jsou mimo rozsah ČSN EN 1991-1-7, patří sem výbuchy prachu od 
skladovaných pevných látek v zásobnících, které jsou uvedeny v ČSN EN 1991-4, a nárazy 
silničních a železničních vozidel jedoucích po mostech, které se nachází v ČSN EN 1991-2. 
Očekává se, že se také tato mimořádná zatížení přesunou během příští revize Eurokódů do EN 
1991-1-7. 

Zatížení, která jsou uvedena v rozsahu platnosti ČSN EN 1991-1-7, se klasifikují jako 
mimořádná zatížení. V obvyklých případech se považují za zatížení volná. 

Pokud se předpokládá, že by mohlo dojít ke vzniku nehodové situace a případné zřícení 
konstrukce by mohlo mít za následek zranění a ztráty lidských životů, velké ekologické nebo 
ekonomické škody, tak se konstrukce musí navrhnout na mimořádné zatížení. Rozlišují se zde 
mimořádná zatížení, která lze předem identifikovat, a zatížení, která předem známa nejsou, 
avšak měly by se přijmout vhodné strategie pro omezení jejich následků. 

 
Strategie pro mimořádné návrhové situace se dělí na 
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– strategie založené na identifikovaných mimořádných zatíženích: 

– návrh konstrukce pro dostatečnou minimální robustnost,  
– prevence vzniku zatížení nebo jeho redukce, 
– návrh konstrukce na mimořádné zatížení. 

– strategie založené na omezení rozsahu lokální poruchy: 

– zvýšení tvarové přeurčitosti umožňující alternativní přenos zatížení, 
– návrh klíčových prvků pro přenesení předpokládaného mimořádného zatížení, 
– aplikace normativních pravidel pro celistvost a duktilitu. 

Konstrukce se pro mimořádné návrhové situace kategorizují podle předpokládaných následků 
do tříd 

Tabulka. 4. Kategorizace staveb podle tříd následků a doporučená opatření. 

Třída 
následků 

Příklady typů pozemních staveb a jejich 
použití 

Opatření pro mimořádné situace 
z neidentifikovaných příčin 

CC1 

malá 

samostatné obytné budovy do čtyř 
podlaží, zemědělské stavby, stavby s 
občasným výskytem osob, kde v 
blízkosti nejsou další obytné budovy. 

návrh konstrukce pro běžný způsob 
používání podle Eurokódů, zvláštní 
opatření nejsou potřebná 

CC2a 

střední, s 
menším 
rizikem 

– hotely, obytné, rezidenční a  

administrativní budovy do 4 podlaží 

– průmyslové stavby do 3 podlaží 

– obchodní plochy do 3 podlaží, s plochou 
každého max. 1000 m2  

– školní zařízení o 1 podlaží 

– budovy do 2 podlaží s přístupem 
veřejnosti a plochou jednotlivých podlaží 
do 2000 m2 

• provedení strategií doporučených pro třídu 
CC1 a také 

• účinných vodorovných vazeb nebo kotvení 
zavěšených stropů ke stěnám, jak je 
uvedeno pro rámové konstrukce a nosné 
stěny  

CC2b 

střední, s 
větším 
rizikem 

– hotely, budovy s byty, apartmány a další 
obytné budovy přes 4 podlaží, ale 
nanejvýš 15 podlažní 

– školní zařízení přes 1 podlaží a nanejvýš 
15 podlažní 

– obchodní plochy přes 3 podlaží a 
nanejvýš 15 podlažní  

– nemocnice do 3 podlaží 

– administrativní budovy přes 4 podlaží a 
nanejvýš 15 podlažní, všechny budovy s 
přístupem veřejnosti  a plochou podlaží 
přes 2000 m2 a na každém podlaží nejvýš 
5000 m2 

• provedení strategií doporučených pro třídu 
CC1 a zároveň 

– pro zvýšení robustnosti konstrukce návrh 
systému vodorovných vazeb pro rámové 
konstrukce a nosné stěny a návrh svislých 
vazeb v podpěrných sloupech a stěnách, 
popř. alternativně  

– ověření, zda stavba zůstane stabilní a 
libovolné lokální poškození nepřesáhne 
určitou mez, když se teoreticky odstraní 
každý jednotlivý sloup nebo nosník 
podpírající sloup nebo libovolná část nosné 
zdi (předpokládá se jeden na podlaží) 
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Třída 
následků 

Příklady typů pozemních staveb a jejich 
použití 

Opatření pro mimořádné situace 
z neidentifikovaných příčin 

CC3 

velká 

– stavby přesahující omezení ploch 
jednotlivých podlaží a jejich počtu ve 
třídách následků CC2a a CC2b  

– stavby pro shromažďování značného 
počtu osob 

– stadióny s více než 5000 diváky 

– stavby s nebezpečnými látkami nebo 
technologickými procesy 

– u staveb se má provést podrobné 
hodnocení rizik a uvážit předvídatelná i 
nepředvídatelná nebezpečí 

 
 

5.1 Zatížení od nárazů 

V ČSN EN  1991-1-7 jsou popsána pravidla pro mimořádná zatížení od nárazu 

– silničních vozidel 
– vysokozdvižných vozíků 
– vlaků do konstrukcí tříd A a B 
– říčních a námořních plavidel 
– přistání vrtulníků na střechách kategorie I. 

Zatížení od nárazů mohou být reprezentována ekvivalentní statickou silou, která vyvolá 
v konstrukci ekvivalentní účinky zatížení. V některých případech je však nezbytné provést 
dynamickou analýzu a podrobně uvážit rozložení hmot a další charakteristiky konstrukce a 
narážejícího tělesa. 

Rozlišují se zde tzv. tvrdé a měkké nárazy. Při tvrdém nárazu naráží těleso do pevné tuhé 
konstrukce a předpokládá se, že většinu energie nárazu pohltí. Příkladem je náraz vozidla do 
pilíře, kdy obvykle nastane značná deformace vozidla. Při měkkém nárazu naráží vozidlo do 
konstrukce (např. u silničních svodidel), kde dochází k pružnoplastické deformaci jejích prvků 
a k pohlcení energie nárazu. 

Základními veličinami při analýze nárazu jsou rychlost tělesa v okamžiku nárazu, úhel 
nárazu, rozložení hmot, deformační vlastnosti a charakteristiky útlumu narážejícího tělesa a 
konstrukce. 
 
 

5.2 Výbuchy 

Zatížení výbuchem je potřebné uvažovat při návrhu pozemních a inženýrských staveb, 
ve kterých se používá plyn nebo se plyn skladuje či přepravuje (např. chemická zařízení, 
kontejnery, zásobníky, obytné budovy s instalacemi plynu, tunely) a také tam, kde se nacházejí 
výbušné látky. Uvažují se zde pouze vnitřní výbuchy v uzavřených prostorech. 

Výbuch je definován jako rychlá chemická reakce prachu, plynu nebo par se vzduchem, 
která vyvolává vysoké teploty a přetlaky. Vlivem výbuchu se šíří tlakové vlny. Velikost tlaku 
od výbuchu na konstrukci závisí nejen na jeho zdroji, avšak také na přítomnosti překážek 
v uzavřeném prostoru, na velikosti a tvaru uzavřeného prostoru, ve kterém k výbuchu dochází, 
a na charakteru výfukových prvků (nenosné části prostoru s omezenou odolností jako okna, 
dveře a příčky uvolní tlaky a sníží se tak účinky na nosné části budovy). 
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U staveb ve třídě následků CC1 se nemusí účinky výbuchu uvažovat, jestliže se splní 
pravidla pro styky a spolupůsobení prvků. U konstrukcí ve třídách následků CC2 a CC3 se na 
příslušná zatížení musí navrhnout klíčové prvky. U třídy CC2 se mohou použít ekvivalentní 
statické modely zatížení a normativní konstrukční pravidla. U konstrukcí ve třídě CC3 je 
potřebné provést dynamickou analýzu. 

Konstrukce se musí navrhnout v souladu s EN 1990, 2.1(4)P tak, aby byly odolné proti 
progresivnímu zřícení následkem vnitřního výbuchu.  

 
 

5.3 Požár 

Požární bezpečnost infrastruktury je velice důležitou otázkou pro její fungování. Riziko 
poškození budov v důsledku požáru je popsáno v normách. Nicméně, další inženýrské studie 
by měly být zpracovány pro infrastruktury, jako jsou mosty, tunely, atd…. V ČSN EN 1991-1-
2 „Zatížení konstrukcí vystavebých účinkům požáru“ [20] jsou specifikace, které regulují 
strukturální pravidla požárního návrhu pro beton, ocel, zděné a dřevěné konstrukce. V této 
normě jsou také tabelovány některé hodnoty pro určité typy infrastruktury, jako jsou 
nemocnice, školy, nákupní centra, hotely atd. Samotný návrh těchto konstrukcí na účinky 
požáru je pak popsán v různých částech Eurokódů určených pro navrhování konstrukcí. Tyto 
předpisy se zabývají únosnosti prvků a konstrukcí. Hlavní otázkou je zda a jak dlouho 
konstrukce vydrží jako nosné při požáru. Tato pravidla jsou uzpůsobena pro návrh prvků 
a konstrukcí. 

 
Požární návrh konstrukcí podle Eurokódu lze shrnout, dle následujících kroků. 

- Zjistit mechanická zatížení a kombinace zatížení 
- Určit požární scénář (nominální teplotní křivky nebo tepelný tok) 
- Stanovit odpovídající návrhový požár 
- Výpočet vývoje teploty v nosných prvcích 
- Určit všechny požární kombinace 
- Výpočet mechanického chování konstrukce vystavené účinkům požáru (výpočet 

požární odolnosti) 
 

Požár je mimořádná událost a jeho důsledky na zkoumanou infrastrukturu mohou být 
spojené s úplným nebo částečným zhroucením infrastruktury (jako jsou nadměrné deformace 
částí systému, ztráta stability, vznik nových poruchových mechanismů). Z tohoto důvodu by 
měly být důsledky možných požárů a ochrana proti nim projednány pro každou infrastrukturu 
individuálně.  

Zejména u typu infrastruktury dopravních a přenosových soustav je formulace 
protipožárních opatření mnohem složitější. Příkladem těchto infrastruktur jsou důležité liniové 
stavby v městských oblastech, jako pozemní komunikace, vedení energií (zemní plyn, 
elektřina) vodní systémy, atd…  

V některých případech může být požár vedlejším účinkem jiných nebezpečných 
událostí, jako jsou zemětřesení, výbuchy a nehody.  

Je zřejmé, že očekávat přesný odhad účinků požáru pomocí norem pro všechny typy 
infrastruktury je v současnosti nereálné. Na druhé straně některé kritické problémy, které musí 
být zohledněny pro posouzení požární bezpečnosti stárnutí infrastruktury, mohou být 
definovány. Toto by mohl být další směr pro vývoj norem. 
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6 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

 
Odhad intenzity a pravděpodobnosti výskytu různých událostí je jedním z důležitých 

inženýrských problémů. Dlouhodobá měření a inženýrské studie poskytují cenné informace o 
událostech, které by měly být uvažovány v návrhu. Normy a různé standardy odrážejí 
současnou úroveň znalostí pro praktikující inženýry. Na druhou stranu, je třeba připomenout, 
že normy a standardy jsou připraveny a používají se hlavně pro navrhování nových konstrukcí. 
Při posuzování stavu existujících infrastruktur, mohou nastat různé faktory, které ovlivniňují 
stav těchto systémů a které by měly být uvažovány. V tomto smyslu také mohou být rnormy a 
standardy přezkoumávány a revidovány, aby zahrnovaly nejen návrh, ale stejně tak účely 
posouzení. Revize a přijetí kodexů za účelem pokrytí otázek posuzování je velmi důležité téma 
pro zmírňování rizik při stárnutí infrastruktury a to jak v oblasti zranitelnosti systému proti 
rizikům tak v oblasti snížení dopadu nebezpečí. 
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Souhrn 
 

Během životnosti jsou konstrukce infrastruktury vystavovány vlivům životního prostředí. Tyto 
vlivy mohou být během času příčinou zhoršení vlastností materiálu. V této kapitole jsou 
uvedeny modely degradace pro materiál konstrukcí, jako je železobeton, konstrukční ocel a 
zdivo. Inspekce může být použita jako nástroj k redukci následků procesu degradace. Proto jsou 
zde uvedeny rady a postupy pro hodnocení rizik stávajících konstrukcí infrastruktury, 
podmínkách inspekce a plánování údržby stávajících konstrukcí infrastruktury. 

 
 

1 ÚVOD 
 

1.1 Úvod 

Posuzování existujících konstrukcí infrastruktury a hodnocení rizik má základ 
v dostupných informacích o zatížení konstrukce, konstrukčního stavu konstrukce a odolnosti 
jednotlivých komponentů konstrukce.  

 
S ohledem na procesy hodnocení rizik hledáme podklady: 
– originální dokumentaci a koncepci původního řešení konstrukce jako jsou použité 

normy platné v době návrhu konstrukce apod.; 
– úseky modifikace konstrukce během předešlých období, přidávání a odebírání částí 

konstrukce, vlivy údržby konstrukce; 
– aktuální materiálové vlastnosti; 
– aktuální poškození a degradaci; 
– požadovanou životnost. 
 
Čas je rozhodující faktor ovlivňující životnost konstrukce, údržbu, prohlídky a finanční 

náklady oprav. Úroveň spolehlivosti může být analyzována pomocí užitečného matematického 
modelu pro předpovídání degradace. 

Během servisních cyklů jsou konstrukce infrastruktury ovlivňovány četnými vlivy 
životního prostředí (vlhkost, teplota, chemické látky, biologické procesy apod.), které mohou 
být v souvislosti s časem příčinou zhoršení kvality materiálu.  

Modelování zhoršujícího procesu zahrnuje významné proměnné propojené s odolností 
k vlivům životního prostředí, materiálové charakteristiky, limity z předběžných modelů, 
výsledky zkoušek materiálů a metod inspekce. Základní koncepty a procedury 
pravděpodobnostní teorie spolehlivosti jsou uvedeny v kapitole 4.  

 

1.2 Hlavní dokumenty 

Proces degradace popsaný v této kapitole byl klasifikován v následujících mezinárodních 
normách ISO 13823 [2], které specifikují základní principy a doporučují postupy k ověření 
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jejich trvanlivosti konstrukce objektu vzhledem ke známému nebo předpovídanému vlivu 
životního prostředí, mechanickému zatížení a k příčinám degradace materiálů. Prezentované 
modely zhoršujícího procesu jsou popsány v souladu s normami jako Eurocode 2, Eurocode 3 
atd. 

 
 

2 KLASIFIKACE ZHORŠUJÍCÍHO PROCESU  
 
Parametry životního prostředí ovlivňující zhoršující proces jsou: 
– teplota; 
– vlhkost; 
– vítr; 
– sluneční záření. 
 
Jeden z nejvýznamnějších efektů vlivu teploty jsou deformace vznikající v materiálu. 

Tyto deformace mohou mít rozhodující vliv v porušení komponentů nebo ztráty stability. Také 
zvyšování nebo naopak snižování teploty urychluje chemické procesy. To se může vyskytovat 
v případě koroze oceli, kde malá povrchová teplota podporuje kondenzaci na povrchu a to 
podporuje vliv životního prostředí na korozi oceli.  Pokud povrchová teplota je vysoká, je suchý 
povrch překážkou k vzniku koroze. 

Voda v atmosféře je v různých skupenstvích (plynné, tekuté, pevné) a ovlivňuje povrch 
materiálů různým způsobem: absorpce vlhkosti (při malé relativní vlhkosti prostředí); 
kondenzace vody (při velké relativní vlhkosti prostředí); a usazování (mlha, déšť, sníh). Voda 
hraje hlavní roli v procesu koroze oceli, v procesu hniloby dřeva a má vliv na zhoršování 
vlastností ostatních materiálů popřípadě podporuje účinek dalších vlivů.  

 
Další vlivy životního prostředí zahrnující specifické procesy zhoršování kvality 

konstrukcí jsou například: 
– sloučeniny chloridů ve vzduchu nebo v mořské vodě (koroze výztužných prutů 

v železobetonu a koroze oceli); 
– koncentrace oxidu uhličitého (carbon dioxide - CO2), (karbonatace betonu zahrnující 

korozi výztuže v železobetonu); 
– koncentrace oxidu siřičitého (sulfur dioxide - SO2), (atmosférická koroze oceli); 
– přítomnost termitů (dřevěné konstrukce); 
– atd. 
 
Tabulka 1 sumarizuje hlavní vlivy zatížení životním prostředím a jejich možné působení 

na železobetonové, ocelové a zděné konstrukce popřípadě na jejich komponenty.  
Zhoršující procesy mohu být rozděleny na fyzikální a chemické.  
 
Fyzikální procesy jsou takové, které mají fyzikální aktivitu vůči materiálu například: 

teplota, vlhkost.   
Chemické procesy jsou takové, které mají chemickou aktivitu vůči komponentům 

materiálů. Tato aktivita může být buď pozitivní (například zvyšování pevnosti betonu během 
tuhnutí a tvrdnutí) nebo negativní (koroze oceli).  

Ty nejdůležitější fyzikální a chemické vlivy na železobeton, ocel a zdivo jsou ukázány 
v další části kapitoly. 
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Tabulka 1: Vliv životního prostředí na konstrukční materiál 
 
Type 

konstrukce Materiál 
Vliv životního 

prostředí 
Efekt Pomocné vlivy 

Železobeton  beton Zmrazovací a 
rozmrazovací 
cykly 

Rozpad, vzhled Vysoký obsah vlhkosti při 
cyklech zmrazování a 
rozmrazování,  

Síranový útok Expanze následovaná 
rozpadem 

Sírany v podzemních 
vodách, uhelných zásob nebo 
mořské vody 

   
Smršťování Praskání, poškození 

sousedních komponentů  
Vysoký obsah vlhkosti v 
průběhu stavby (betonové 
bloky) 

Výztužná ocel Koroze Ztráta vazby, selhání 
výztuže, praskání a 
oddělování vrstev betonu 

Trvalá vlhkost, chloridy nebo 
pH snížena karbonatací. 

Ocel Ocel Koroze v 
atmosférickém 
prostředí 

Selhání spojů, vzhled, 
poškození v důsledku 
rozšiřování rzi 

Trvalá vlhkost, kyslík, 
zhoršují kyseliny a 
hygroskopické nečistoty 

Koroze v 
mořském 
prostředí 

Koroze pilot Trvalá vlhkost, kyslík, 
zhoršující se chloridy 

Koroze v 
půdním 
prostředí 

Selhání pilot, poruchy 
potrubí 

Trvalá vlhkost, kyslík nebo 
anaerobní bakterie, zhoršují 
rozpuštěné soli, bludné 
elektrické proudy 

Zdivo Kámen Kyselinový útok 
(loužení) 

Rozpad, znetvoření Uhličitany v kameni, kyselý 
déšť, nedostatek odvodnění, 
orientace 

Pohyby z důvodu 
změny vlhkosti 

Naklánění Typ kamenů, tloušťka 

 Zmrazovací a 
rozmrazovací 
cykly 

Odlupování, rozpad Nedostatek odvodnění, 
vysoký obsah vlhkosti při 
cyklech zmrazování a 
rozmrazování, zhoršení 
dýchání povrchových úprav 

Hlína   

Krystalizace soli Výkvětů, občas drolení Vysoký obsah vlhkosti a 
přítomnost solí 

Pohyby vlivem 
vlhkosti nebo 
změnami teploty 

Praskání Zadržování 

  
Betonářská 
ocel 

Koroze v zdiva 
prostředí 

Porucha komponentů, 
praskání zdiva 

Trvalá vlhkost, kyslík, 
zhoršující se solemi 
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3 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 
 

3.1 Základní údaje 

Mezi degradační procesy železobetonových konstrukcí patří zejména koroze výztuže. 
Z tohoto důvodu je tato část kapitoly věnována těmto mechanismům degradace. Modely pro 
určení vývoje koroze a dále určení kapacity nosných železobetonových prvků s vlivem koroze 
jsou v kapitole 3.3.1. Modelování chemických vlivů je popsáno v 3.3.2 a 3.3.3, zatímco 
modelování fyzikálních procesů je popsáno v 3.2.1 a 3.2.2. 
 

3.2 Fyzikální procesy 

3.2.1 Mráz a obleva 
Degradace betonu od mrazu a následné oblevy je velmi komplexní téma a je prezentováno 

v mnoha teorií. Měly by být zvažovány následující mechanismy: 
 
− vliv základního hydraulického tlaku ve zmrzlé kapiláře 
− difúze vody do kapilár po zmrazení; 
− tlaku vody v kapilárách vlivem zmrazení. 
 
Pro vývoj poškození mrazem je podstatný stupeň nasycení kapilár vodou. Pohyb vody 

v betonu je závislý na rozmístění pórů ve struktuře betonu. Množství vody v pórech betonu 
závisí na stupni nasycení, minimální dosažné teploty vody a složení roztoku.  

V kombinaci s rozmrazovacími prostředky je útok ovlivněn materiálovými vlastnostmi 
jako je typ kameniva a může mít za následek fyzické i chemické změny pojiva, kameniva a 
celkové struktury betonu.    

 

3.2.2 Oděr 
Oděr může vést k postupné ztrátě materiálu na povrchu betonu.  Příčinou je obvykle tření 

nebo broušení povrchu betonu jiným pevným předmětem. Mechanické opotřebení je obvykle 
charakterizováno dlouhými mělkými drážkami na povrchu betonu. Odolnost betonu proti oděru 
a erozi závisí na kvalitě betonu (pórovitosti, pevnosti).   
 

3.3 Chemické procesy 

 

3.3.1 Koroze výztuže  
 

3.3.1.1 Hlavní efekty koroze výztuže  
Při normálním stavu betonu je výztuž chráněna proti korozi. Tato ochranná vlastnost 

betonu je daná pasivním oxidovým povlakem. Avšak karbonatace nebo penetrace chloridů 
negativně ovlivňuje ochranné vlastnosti betonu a může vést během času ke korozi výztuže.   
Koroze vede k redukci průřezu a k poklesu tažnosti materiálu. Geometrické nespojitost vlivem 
koroze vedou k rozvoji lokálního napětí. Trhliny v betonové krycí vrstvě nebo dokonce 
vydrolení vlivem rozšířeného zkorodovaného průřezu má nepříznivý vliv na soudržnost mezi 
betonem a ocelí. Z těchto důvodů koroze výztužné oceli může ovlivnit výslednou pevnost 
konstrukce stejně jako provozuschopnost betonové konstrukce.   
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3.3.1.2 Vývoj koroze 
U betonových konstrukcí je stupeň proniknutí agresivních vlivů vedoucí ke korozi závislý 

na parametrech vlivu životního prostředí jako vlhkost, teplota, vítr a ostatní.   
 

 

Obrázek 1: Schématický vývoj koroze u železobetonu 
 
 

3.3.1.3 Model pro proces koroze 

Iniciační fáze 
Existují matematické modely pro popis vzniku a šíření fáze procesu koroze, které jsou 

závislé na velkém množství parametrů, zejména v souvislosti s materiálovými vlastnostmi a 
podle podmínek životního prostředí. Iniciační fáze je období mezi počátkem expozice ŽB 
konstrukce v agresivním prostředí a počátkem koroze. Koroze začíná když [1]: 

 
− karbonatace zasáhne vyztužené oceli; 
− koncentrace chloridů v blízkosti výztužné oceli. 
 
Modelování iniciační fáze je zvažováno v následujících článcích.   

 

Karbonatace vyvolá korozi 
Vystavení betonové konstrukce atmosférickému CO2 vyvolá při karbonataci hydratační 

produkt, který změní pH v pórech a vyvolá korozi výztuže. Tento proces závisí na množství  
CO2 v atmosféře a na množství hydratačních produktů reagujících s CO2.  

Od 1988 bylo vyvíjeno několik modelů pro výpočet karbonatace.   
Pokud se předpokládá difuze plynu, je hloubka sycení oxidem uhličitým přímo úměrná 

druhé odmocnině času. Jev může být popsán jako: 
 

1
,0( ) 2 ( )c e c NAC Sx t k k R C t W t−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (1) 

 
kde 
xc(t) hloubka karbonatace v čase t v mm; 
t čas v letech 
ke  funkce prostředí závislá na vlhkosti; 
kc modifikační součinitel; 
CS CO2-koncentrace ve vzduchu v kg/m³; 
W(t) funkce počasí; 
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RNAC,0
-1 inverzní efektivní karbonatace odolnost betonu v přirozených podmínkách 

(mm²/rok)/(kg/m³). 
 
 

Chloridem vyvolaná koroze 
Chloridové ionty mohou být přítomny v betonu, jsou-li přidány do směsi (přísady, voda 

nebo kameniva). To naštěstí není běžné a je třeba se tomu vyhnout. Nejčastějším případem je, 
že chloridy proniknou zvenčí a to buď z důvodu, že se nachází v mořském prostředí, nebo 
z důvodu používání rozmrazovacích solí. Vliv chloridů mění chemické složení pórů v blízkosti 
ocelové výztuže. Jedná se o složitý proces, které závisí na velkém množství faktorů včetně 
vlastností betonu (tj., jeho složení, pórovitost a mikrostruktury), stupeň nasycení pórů a 
podmínek expozice na povrchu betonu se někdy označuje jako "mikroklima" (tj. obsah 
povrchových chloridů, teplota a vlhkost).  

 

Fáze šíření 
Fáze šíření je období, při kterém dojde k nepřijatelnému zhoršení. Toto období může být 

popsáno jako funkce Px(t), což představuje ztrátu průměru výztuže v čase t.  
Šíření koroze je závislé na čase a může být popsáno: 
 

[ ]Pr ( )f x critP   P t P= >   (9) 

 
kde Pcrit je kritická ztráta výztuže, která závisí na geometrii konstrukce a hodnotě 

vnitřních sil.   
Hodnoty získané pro rychlost šíření koroze se používají pro modelování těchto důsledků: 
 
− redukce průřezu výztuže; 
− změna vlastností materiálu výztuže; 
− narušení krycí výztuže; 
− porušení vazby. 
 

a) Redukce průřezu výztuže 
Koroze výztuže může být buď plošná, nebo bodová hloubková. Plošná ovlivňuje značnou 

plochu výztuže se ztrátou po obvodě prutu. Bodová hloubková koroze je lokální ztráta plochy 
prutu. Ztráta poloměru výztuže v mm je dána v čase tp: 

 
0.0116 rep

x corr pP  I t= ⋅ ⋅   (11) 

 
kde 
Px ztráta poloměru v mm; 
Icorr

rep reprezentativní hodnota rychlosti koroze v čase t v μA/cm2; 
tp  délka fáze šíření v letech. 
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Obrázek 2: Plošná a bodová hloubková koroze 

 

b) změna vlastností materiálu výztuže 
Podle experimentálních důkazů mohou být vlastnosti betonářské výztuže ovlivněny 

korozí a to zejména snížení redistribuce vnitřních sil. 
 

3.3.1.4 Únosnost 
V dostupné literatuře je popsána řada jednoduchých modelů pro zjištění únosnosti 

železobetonových tram a sloupů se zkorodovanou výztuží. Pro výpočet jsou stanoveny základní 
zásady v Eurocode 2 Vzhledem k tomu, že u stávající konstrukce mohou být měřeny mnohé 
charakteristiky - geometrické a materiálové parametry, je výpočet únosnosti poměrně 
jednoznačný i v případě zhoršujícího procesu. 

 

3.3.2 Vliv sulfátů 
Všechny sulfáty jsou potencionálně škodlivé pro beton. Útok je výsledkem vystavení 

konkrétního výrobku nebo konstrukce nadměrnému množství síranu z vnitřních nebo vnějších 
zdrojů. Běžnější je útok z vnějších zdrojů, ke kterému dochází, když voda obsahující rozpuštěné 
sulfáty proniká do betonu. 

Vliv sulfátů je jedním z jevů, které mohou způsobit postupné vážné poškození 
betonových konstrukcí. Síranový útok na beton je připisován především solím přítomných 
v půdě, v podzemních vodách nebo v mořské vodě, které reagují s hydroxidem vápenatým a 
pokud je k dispozici dostatek vody mohou mít za následek expanzi a nepravidelné trhliny 
v betonu.  

 
 

4 OCELOVÉ KONSTRUKCE 

4.1 Přehled 

Koroze a únava jsou dva hlavní zhoršující mechanismy ocelových konstrukcí. Koroze 
způsobuje ztrátu materiálu, což vede ke zmenšení čistého průřezu a v důsledku toho se zvyšuje 
napětí pro dané zatížení. Geometrické parametry, jako je moment setrvačnosti nebo poloměr 
setrvačnosti, se sníží v závislosti na zmenšení průřezu. Vzpěrná kapacita konstrukčních prvků 
může být kriticky ovlivněna snížením tloušťky průřezu.  
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4.2 Koroze 

4.2.1 Obecně 

Vliv na korozi může mít řada možných různých faktorů a vnějších podmínek. Proto je 
jasné, že je zde velmi široká škála možností koroze, zvláště když jsou propletené s vlivy 
ochranných barev a katodické ochrany.  

Plošná koroze je nominální ztráta materiálu z části kovu. To je obvykle definováno jako 
průměrná hloubka průniku koroze, na jedné straně, měřeno v mm. Obvykle se počítá z měření 
získaných z průzkumu.  

Důlková koroze je důležitá pro omezení, jako je například pro tlakové nádoby a v menší 
míře u mořských plošin. Štěrbinová koroze je zejména u nerezové oceli při kování, šrouby, atd.  
Galvanická koroze je způsobena rozdíly vlastností materiálu kolem tepelně ovlivněné zóny 
svarů a může to být důležité pro určení pevnosti u místních detailů a celkové pevnosti 
vyztužených desek. Bylo prokázáno, že vlastnosti materiálu, jako je například modul pružnosti 
a mez kluzu, nejsou ovlivněny korozí sousedního materiálu. 

 

4.2.2 Koroze oceli v atmosférickém prostředí 

Atmosférická koroze je obecně výsledkem spojitého působení dvou faktorů: kyslíku a 
vlhkosti. Pokud jeden z těchto faktorů chybí, nedochází korozi. Atmosférická koroze se výrazně 
zvyšuje v případě, že vzduch je znečištěn kouřovými plyny, solí, nebo pokud je v blízkosti 
komínů a mořských prostředí. Atmosférická koroze je tedy zvláště silná v  růmyslových a 
pobřežních oblastech. Koroze je mnohem vyšší, jestliže je kovový povrch pokryt pevnými 
částicemi, jako jsou prach, špína, a saze, protože vlhkost a soli jsou pak uchovávány po delší 
dobu. 

Stupeň koroze oceli v atmosféře je přímo závislý s vlhkostí, která je definována jako 
průměrný počet hodin za rok, během kterého ocel je mokrá. Čím déle povrch oceli zůstává 
mokrý, tím více to bude ocel korodovat. Doba vlhkosti se liší podle klimatických podmínek 
v daném místě. To závisí na relativní vlhkosti atmosféry, době trvání a frekvence mlhy, rosy, 
dešti a sněžení.  

Je všeobecně přijatelné, zapsat rovnici pro dlouhodobý účinek atmosférické vlhkosti na 
ocelové konstrukce takto: 

 
( ) bc t A t= ⋅  (19) 

 
kde c(t) ztráta oceli v letech t, A a b jsou konstanty. Exponent b je obvykle menší než 

jedna a závisí na místní atmosféře a expozice ocelové konstrukce. Ve speciálním případě kdy 
je b = 1, A reprezentuje průměrnou rychlost koroze pro expozici jednoho roku.  

 

4.2.3 Koroze oceli v mořském prostředí 

Jak je popsáno je mořské prostředí velmi agresivní vůči oceli. Hlavními důvody je 
rozprašovaná slaná mlha a nočních poklesu teploty blízko břehu. Vlhkost udrží sůl na ocelových 
površích spolu s přítomností chloridových iontů a způsobí, že všechny konstrukční oceli 
korodují. V nepřítomnosti přímého slunečního záření zůstává sůl na povrchu vlhké oceli po 
většinu dne. Další faktory ovlivňující korozi v mořském prostředí jsou vlny, směr větru, 
topografie pobřeží a relativní vlhkost.  

Ocelová konstrukce postavená ve vodě je vystavena značné korozi zejména v těch 
prostředích, kde má voda stupeň zasolení jako v mořském prostředí. Části stavby jsou 
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vystaveny přerušovanému působení nebo častému kontaktu s vodou, a to buď kvůli stříkající 
vodě nebo změnám hladiny, jsou vystaveny největšímu riziku koroze.  

Vzhledem k tomu, že koroze je funkcí mnoha proměnných a mnoho z nejisté povahy, je 
vhodné provést pravděpodobnostní model. Konstrukční odhad spolehlivosti ocelových 
konstrukcí vystavených mořských prostředí je zajímavé pro pobřeží, přístavy a pobřežní 
zařízení.  

 
 

5 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

5.1 Přehled 

Vliv životního prostředí spouští mechanismy ve zdivu, které vedou k jeho rozpadu. Jak 
je uvedeno v této části, různé formy rozpadu mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin - 
fyzikální a chemické. 

Fyzikální procesy způsobují rozpad nebo trhliny zdiva bez ovlivnění jeho chemické nebo 
mineralogické složení. Například trhliny v kameni - skála se rozpadne na menší kusy, skála 
podstoupí fyzické, ale žádné chemické změny. Tyto procesy jsou výsledkem podmínek 
prostředí, například přítomnosti vody, kolísání teplot, větru nebo rozpustných solí. 

  Chemický proces, který je závislý na složení obsažených minerálních látek, vodním 
přenosu a rozpuštěných chemikáliích. Voda je nejdůležitější vliv v chemickém poškození, 
protože její molekuly jsou schopny tvořit vodíkové vazby a tím voda tvoří efektivní 
rozpouštědlo. 
 

5.2 Fyzikální procesy 

5.2.1 Vítr 
Částice unášené větrem jsou příčiny oděru a opotřebení zdiva. Stupeň rozkladu závisí 

částečně na kinetické energii částic, je závislé na hmotnosti a rychlosti a z části na vlastnostech 
zasaženého materiálu. 

Nejčastějšími účinky větru jsou povrchově rozklad a kavitační účinek. V kombinaci 
s rozpustnou solí může vítr představovat velmi silný destruktivního účinek.  

 

5.2.2 Zmrazování - rozmrazování 
Voda prosakuje do pórů a trhlin v kameni, a když mrzne, změnou do pevného stavu 

s sebou nese nárůst objemu o 9%. Tento nárůst objemu, společně s krystalizací, může vyvolat 
další praskliny nebo dokonce rozpad. Účinek je zvýrazněn, když k poklesu teplot dojde náhle. 

Čím menší jsou póry ve skále, tím nižší teplota je nutná. Kromě toho, napětí skalnatého 
materiálu při nižších teplotách zesílí účinky náhlého zmrazení vody v pórech.  
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Obrázek 3. Příklady zdiva poškozené zmrazováním a rozmrazováním 
 
 

5.2.3 Teplota a změny vlhkosti 
 
5.2.3.1 Popis  

Náhlá změna teploty může způsobit, že dojde k oddělení posunutí zděných povrchových 
vrstev. Tento jev se řídí dvěma mechanismy, které mohou nastat současně. Na jedné straně je 
nízká tepelná vodivost těchto materiálů, která může vést k rozdílné roztažnosti mezi teplejšími 
a chladnějšími vnějšími a vnitřními vrstvami kamene. Výsledné tangenciální napětí může být 
vyšší než mezní napětí, což přivodí drolení a odlupování (trhliny rovnoběžné s povrchem). Na 
druhé straně jsou rozdíly v roztažnosti jednotlivých minerálních látek, které vytváří vnitřní 
pnutí a může vést k podobným poškozením.  

Dalším důsledkem teplotních změn ve zděných konstrukcích je paralelní štěpení, 
oddělování částí kvádru, který původně tvořil jeden blok.  

 

 

Obrázek 4. Příklad štěpení zdiva 
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Štěpení povrchu je obecně často vlivem slunečního záření, ale může být také důsledkem 

mokra nebo za sucha cyklů zmrazení-rozmrazení, krystalizace nebo hydratačního tlaku nebo 
vliv solí přímo pod povrchem. 

Změny v nasycení skály způsobují bobtnání. Vniknutí vody probíhá prostřednictvím pórů 
a trhlin pomocí kapilárních sil. Pokud je přítomen v pórech nebo trhlinách jíl, nebo v případě, 
že hornina sama obsahuje jílové minerály, je tento účinek značně intenzivnější. 

 
5.2.3.2 Modelování 

Fyzikální a chemické procesy zapojené do chování vlhkosti jsou složité. Kromě toho, 
známky rozpadu ve zdivu se mohou lišit v závislosti na jeho konstrukčních vlastnostech 
materiálu. Řada studií ukázala, že nedostatečná znalost prostředí často vede k nedostatečnému 
nápravnému opatření, zrychluje zhoršení zdiva. Mokro-suché cykly hrají klíčovou roli při 
pohybu vody uvnitř stavebních hmot.  

Vzlínající vlhkosti je společný název pro postupné pohyby vlhkosti směrem vzhůru ve 
spodních částech stěn a jiných pozemních podporovaných konstrukcí. Takový kapilární pohyb 
řídí přenos vlhkosti do a ze zděných konstrukcí.  

 

5.2.4 Krystalizace soli 
5.2.4.1 Popis 

Jednou z hlavních příčin zvětrávání kamenného zdiva je krystalizace soli. Tento 
mechanismus, který může nakonec vyvolat kompletní rozpad kamene a zničení, je ovlivněn 
povahou substrátu a klimatickými podmínkami. Textura, velikost pórů a rozložení teploty a 
relativní vlhkosti v kameni ovlivňují probíhající procesy. 

Rozpustné soli mají na kámen dvojí účinek. Za prvé, zahajují chemický rozpad reakcí 
s jeho komponenty, a za druhé a mnohem důležitější, že navozují mechanický rozpad 
v procesech krystalizace.  

 

    

Obrázek 5. Příklady krystalizace 
 
Rozpad se spustí, když rozpustné soli krystalizují. Pokud odpařování probíhá na povrchu, 

povrchový rozklad se objeví ve formě výkvětů, kůry nebo patiny, v závislosti na povaze soli. 
V případě, že povrch zasychá a krystalizace pokračuje směrem dovnitř, intenzivnější rozpad je 
indukován tvorbou krystalů a tvrzené krusty. Krystalizace se obvykle objevuje na površích 
vystavených působení větru, kde je odpařování vyšší. 

Krystalizovaná sůl může vést k mechanickému rozkladu, pokud je změněn stav 
hydratace. Zvýšení vlhkosti může vyvolat vážné změny v objemu, vyvíjet silný tlak na stěny 
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pórů, které způsobují poruchy vyvolané relaxaci. Pokud se tento proces opakuje, může 
v konečném důsledku vést ke drobení pod povrchovou kůrou, která může nakonec odpadnout. 

 
 

  

Obrázek 6. Příklady pokročilých stádií rozpadajících zděných prvků 

 
Dalším častým typem rozpadu spojené s krystalizaci solí a větrem jsou medové plástve. 

U konstrukcí, v exponovaných místech, je velmi pravděpodobné, že bude povrch v důsledku 
větru osušován. Rozhraní mezi vlhkým kamenem a předním osušeném kameni je místo, kde se 
materiál začíná rozkládat a tvoří se tzv. medové plástve. Jakmile je proces zahájen, větrné víry 
uvnitř dutin urychlí proces poškození.  

 
5.2.4.2 Růst krystalů soli a jejich účinky 

Jak již bylo uvedeno, sůl je hlavní příčinou zvětrávání a poškození zdiva. I když škody 
způsobené solemi jsou intenzivně zkoumány již několik desetiletí, mechanismy a faktory, které 
řídí tvorbu krystalů soli v porézních materiálech a vývoj škod způsobených z růstu krystalů soli 
jsou špatně pochopeny. Za mnoho let bylo dosaženo nízkého pokroku ve vývoji realistických 
modelů pro kombinovan vlhkost a transportu iontů, především z důvodu nedostatku vhodných 
a spolehlivých experimentálních dat. 

 

5.2.5 Poškození v důsledku lidské činnosti 
Navzdory významu výše uvedených mechanismů degradace, většina příčin zhoršení 

zděných konstrukcí jsou v důsledku lidské činnosti. Ve skutečnosti jsou často nové otvory 
vytvořeny pro různé účely, čímž se zvyšuje zatížení. Navíc, v mnoha případech takové zásahy 
nejsou v souladu s pravidly řádné inženýrské praxe. V ostatních případech je škoda vyvolána 
nevhodným použitím stavebních prací nebo nehodami. Obrázek 7 ukazuje typický příklad 
z Medicejského vodovodu v Pise, oblouku poškozených nárazy vozidel. 
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Obrázek 7. Typická ukázka poškození od nárazu vozidla na Medicejský akvadukt v Pise 

 

 

5.3 Chemické procesy 

5.3.1 Rozpouštění 
Rozpouštění je nejdůležitější mechanismus a ovlivňuje všechny druhy zdiva a to z důvodů 

uhličitanů obsažených v pískovci.  
Dešťová voda může v atmosféře rozpustit CO2 za vzniku kyseliny uhličité, zvýšit jeho 

schopnost rozpuštění uhličitanu vápenatého, ze kterého je složen pískovec. To má samozřejmě 
negativní dopad i na zděných mostech z tohoto materiálu.  

Některé zděné mosty můžou obvykle kvůli rozpuštění ztratit své vlastnosti vazby a 
následně soudržnost. Tento vývoj způsobuje značnou škodu. Ztráta vnitřní cementové mřížky 
v důsledku pronikání vlhkosti přes kamenné póry oslabuje mechanickou pevnost zdiva 
materiálu, který se nakonec mění do sypkého písku.  

 

5.3.2 Karbonatace 
Mechanismy zapojené do nasycení oxidem uhličitým nejsou obecně škodlivé samy o 

sobě, i když mohou mít vliv na jiné škodlivé procesy.  
Chemické podmínky, při kterých mohou nastat změny:  
1. Zrušení a srážení uhličitanů ve skále s klesajícími teplotami a rostoucím tlakem. 
2. Přítomnost vápníku v kombinaci s nárůstem tlaku CO2 ve vodě a klesajícími 

teplotami. 
3. Kyselost vody 
 

5.3.3 Biologické vlivy 
Degradace zdiva může být také aktivována prostřednictvím biologických organismů 

rostoucí na povrchu stěn. Řasy, houby, lišejníky, bakterie a jiné organismy malých rozměrů 
můžou proniknout do pórů, kde se vyrábějí a ukládají organické kyseliny s účinky, které jsou 
srovnatelné s těmi ze znečištění ovzduší. Kořeny větších rostlin mohou proniknout do maltové 
spáry, kde jejich růst pak vytváří tlaky, které mohou vést k rozpadu vazeb. Dokonce i ptáci 
mohou vážně poškodit zděné stěny opakovaným mechanickým působením zobáků. 
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Obrázek 8. Příklady zděných stěn zatížené vegetací 
 
 

6 INSPEKCE A ÚDRŽBA 

6.1 Úvodem 

Infrastruktury jsou ideálně navrženy tak, aby zajistily hospodárný provoz po celou dobu 
předpokládané životnosti v souladu s danými požadavky a kritériem přijatelnosti. Tato kritéria 
přijatelnosti obvykle souvisejí s bezpečností osob a s rizikem pro životní prostředí.  

Aby se zajistilo, že uvedené kritéria přijatelnosti jsou splněny po celou dobu životnosti 
infrastruktur, může být proto nezbytné kontrolovat vývoj poškození a v případě potřeby 
instalovat nápravná opatření pro údržbu.  

 

6.2 Plánování inspekcí na základě hodnocení rizik 

Degradační procesy působící na dané konstrukce infrastruktury vznikají obvykle vlivem 
zatížení, podmínkám expozice a materiálových vlastností. Kvalita kontrol závisí i na periodě 
opakování.  

Kontroly mohou být použity jako nástroj pro snížení neurčitosti předpokládaného 
zhoršujícího procesu a nebo jako prostředek k identifikaci poškození dříve, než se stane 
kritickým. Tradiční plánování inspekce jsou založeny na závazných pravidlech. Během 
posledních desetiletí byla pozornost věnována vývoji optimálních plánů pro kontrolu a údržbu 
staveb. Na základě klasické teorie rozhodování a účinných metod spolehlivosti, byly vyvinuty 
postupy pro plánování inspekcí.  

Postupy pro plánování inspekcí založené na hodnocení rizik mohou poskytnout základ 
pro přizpůsobení kontroly a pro stanovení priorit úsilí inspekcí v souladu s důležitosti 
jednotlivých složek a zhoršujících mechanismů. 

 
Plánování prohlídek pro určení rizik poskytuje informace: 
− co kontrolovat 
− jak kontrolovat 
− kde kontrolovat 
− jak často kontrolovat 
− opatření, která mají být přijata na základě výsledků prohlídky  
 
a zároveň zajistit a dokumentovat, že jsou splněny požadavky na bezpečnost osob a 

životního prostředí. 
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Počet rozhodovacích proměnných a závislostí na plánování inspekce je poměrně velká a 
vyzývá k systematickému šetření. Proto je plánování inspekce a údržby je formulováno jako 
řešení za předpokladu minimalizovaných nákladů. 

Rozhodování o inspekci může být znázorněno podle obrázku 9. Základem pro stanovení 
strategie nákladově optimální kontroly a údržby nejobecnějším případě: 

 
( , , )  T= ∆i t l r  (20) 

 
kde: 

1( , )T
Nt t∆ = ∆ ∆t K  časový interval mezi inspekcemi; 

N počet inspekcí; 

1( ( ), , ( ))  T
Nl t l t=l K  jsou místa inspekce; 

1( , , )  T
Nr r=r K je spolehlivost inspekce. 

 
Výsledky kontroly nejsou jisté, vzhledem k tomu, že závisejí nejen na nejistém provedení 

kontroly samotné, ale také na nejistotě stádia degradace.  

 
Obrázek 9: Strom rozhodovacího procesu plánování inspekce  

 
Optimální inspekce může být stanovena jako plán, který maximalizuje očekávaný užitek. 

Obvykle se očekává, že plánování může být spojeno s náklady na celou dobu životnosti a 
problém optimalizace je vlastně problém minimalizace celkových očekávaných nákladů. Pokud 
jsou celkové očekávané náklady rozděleny na náklady na inspekci, opravy a selhání a přidá se 
omezení vztahující se k minimální úrovni služeb, spolehlivosti a životnosti je vzorec pro 
optimalizace: 

( ) min
,

min ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) , ( , , )    T I R F
d

C d C d C d C d T dβ β= + + ≥
i

i i i i i   (21) 

 
kde 

( , )TC di  Celkové očekávané náklady; 

( , )IC di  očekávané náklady na inspekce; 

( , )RC di  Očekávané náklady na opravy; 

( , )FC di  očekávané náklady selhání; 

( )Tβ  základní index spolehlivosti definovaný jako 1( ) ( (T))FT Pβ −= −Φ ; 

P(T) pravděpodobnost selhání systému ve stanoveném referenčním období T, jako je 
například 1 rok nebo životnost; 
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minβ  minimální index spolehlivosti v uvedeném referenčním období T. 

 
Problém optimalizace vyjádřen (21) je číselně velmi těžko řešitelný problém vzhledem 

k velkému počtu zahrnutých proměnných a nejistot. Navíc, někdy to může být obtížné získat 
data pro modelování nákladů potřebných k optimálnímu plánování inspekcí. Numerické úsilí 
stanovení optimální inspekčního plánu lze významně snížit v případě, že zjednodušené 
plánování kontroly se provádí za použití minimální úroveň spolehlivosti. 

 
 

7 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
V této kapitole je prezentováno modelování příslušných procesů, které mají vliv 

na železobeton, ocelové a zděné konstrukce. V závislosti na povaze změn, k nimž dochází 
v materiálu pod vlivem environmentální opatření, mohou být zhoršující procesy fyzikální a 
chemické. Závěrečné poznámky: 

 
– Modelování procesu zhoršování zahrnuje významné nejistoty spojené s podmínkami 

prostředí, materiálovými vlastnostmi, testováním materiálu a metodou kontroly. 
Proto zhoršující procesy působící na stárnutí infrastruktury by měly být popsány 
pravděpodobnostními termíny 

– Koroze betonářské oceli v betonu v důsledku působení chloridů a atmosférických 
oxidů uhličitý je obecně považováno za hlavní degradační proces pro železobetonové 
konstrukce. Modelování časové závislosti procesu koroze je popsán za použití 
dvoufázové modelu, včetně pro zahájení a propagační fázi. 

– Mezi hlavní důsledky výztuže koroze jsou: snížení průřezu výztuže, změna vlastností 
materiálu výztuže; narušení krycí betonové vrstvy a zhoršení soudržnosti. 

– Modelování dalších významných mechanismů chemické degradace ovlivňující 
železobetonové konstrukce byly rovněž stručně popsány, stejně jako modelování 
fyzického poškození, jako je zmrazování, rozmrazování a oděru. 

– Rovnoměrná-plošná koroze materiálu je nejvíce důležitá pro celkovou degradaci 
pevnosti konstrukční oceli. Modelování ztrát materiálu v důsledku plošné koroze 
v atmosférickém prostředí je stručně popsáno. 

– Mořské prostředí je obecně nejvíce agresivní vůči ocelovým konstrukcím. Zpravidla 
je velmi těžké a obtížné konstrukce chránit.  

– Mezi chemické procesy, které ovlivňují zhoršení zděných konstrukcí, patří 
rozpouštění. Zmrazování a rozmrazování, kolísání teplot a vlhkosti a krystalizací solí 
jsou nejdůležitější fyzikálními zhoršujícími procesy, které ovlivňují zděné 
konstrukce.  

– Kontroly mohou být použity jako účinný nástroj pro snížení nejistoty v procesu 
degradace a nebo jako prostředek identifikace poškození dříve, než se stane 
kritickým. 

V této kapitole je stručně popsána obecná formulace postupu plánování kontrol a údržby 
založeného na hodnocení rizik. Tento postup plánování poskytuje racionální a nákladově 
efektivní rozhodovací proces pro určení: co kontrolovat; jak kontrolovat; kde kontrolovat; jak 
často kontrolovat a případná úprava zatížení v závislosti na výsledcích inspekce.  

 
REFERENCE 

[1] Handbook1 - Methods for the risk-based management of aging infrastructure - chapter 3: 
Degradation modelling, Carlos Lara, Peter Tanner, Eduardo Torroja Institute for 
Construction Sciences, IETcc-CSIC, Madrid, Spain 



KAPITOLA 3: DEGRADACE MATERIÁLU 

55 
 

[2] ISO 13823:2008, General Principles on the design of structures for durability, 
International Organization for Standardization ISO, Geneva, Switzerland, 2008, pp. 39. 

[3] EN 1992-1-1, Design of concrete structures – General rules and rules for buildings, 
European Committee for Standardization, CEN, Brussels, 2004. 

[4] Fib, Model Code for Concrete Structures 2010, Fédération Internationale du Béton, fib, 
Lausanne, Verlag Ernst & Sohn, Berlin, 2013, ISBN 978-3-433-03061-5. 

[5] EN 1993-1-1, Design of steel structures – General rules and rules for buildings, European 
Committee for Standardization, CEN, Brussels, 2005. 

[6] ISO 13822:2001(E), Bases for design of structures − Assessment of existing structures, 
International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2001. 

[7] ISO 2394:1998 (E) General Principles on Reliability for Structures, International 
Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, pp. 73, 1998. 

[8] JCSS, Probabilistic Model Code, 2001, http://www.jcss.byg.dtu.dk. 
[9] Basheer L., Kropp J. and Cleland D. J., “Assessment of the durability of concrete from 

its permeation properties: a review”, Construction and Building Materials, Vol. 15, 2001, 
pp. 93-103. 

[10] Fagerlund G., “The critical degree of saturation method of assessing the freeze/thaw 
resistance of concrete”, Materials and Structures, Vol. 10, No 58, 1977. 

[11] Fib, Code-type models for structural behaviour of concrete: Background of the 
constitutive relations and material models in the fibModel Code for Concrete Structures 
2010, Féderation Internationale du Béton, Bulletin 70, pp. 196, Laussane, Switzerland, 
2013, ISBN: 978-2-88394-110-6. 

[12] Tuutti, K., Corrosion of steel in concrete, Swedish Cement and Concrete Institute, CBI, 
Nº 4-82, Stockholm, 1982. 

[13] DURACRETE, Probabilistic Performance Based Durability Design of Concrete 
Structures – Modelling of Degradation, The European Union – Brite EuRam III, Contract 
BRPR-CT95-0132, Project BE95-1347, Document BE95-1347/R4-5, 1998. 

[14] Bakker R. F. M., “Prediction of service life reinforcement in concrete under different 
climatic conditions at given cover”, In: Corrosion and Protection of Steel in Concrete, 
Internacional Conference, Sheffield, UK, Swany R.N. Ed., 1994. 

[15] CEB Task Group V, 1996. 
[16] Fib, Model Code for Service Life Design, Féderation Internationale du Béton, Bulletin 34, 

Laussane, Switzerland, 2006. 
[17] DARTS, Durable and Reliable Tunnel Structures: Deterioration Modelling, European 

Comission, Growths 2000, Contract GIRD-CT-2000-00467, Project GrDI-25633, 2004. 
[18] DURACRETE, Probabilistic Performance Based Durability Design of Concrete 

Structures – Statistical Quantification of the Variables in Limit State Functions, The 
European Union – Brite EuRam III, Contract BRPR-CT95-0132, Project BE95-1347, 
Document BE95-1347/R9, 2000. 

 



KAPITOLA 4: ANALÝZA RIZIK A KRITÉRIA POSOUZENÍ 

56 
 

KAPITOLA 4: ANALÝZA RIZIK A KRITÉRIA POSOUZENÍ  
 

 
Vladislava Návarová1 

 
1Střední průmyslová škola stavební České Budějovice 

 
 
Souhrn 
 

Analýza rizik hraje zásadní úlohu při řízení rizik systémů infrastruktury. Tato kapitola uvádí 
obecnou formulaci rizika v závislosti na dvou parametrech: pravděpodobnosti nebezpečí a 
souvisejícími důsledky. Konstrukce a systémy infrastruktury jsou vystaveny mnoha možným 
nebezpečím. V případě inženýrských staveb, tato rizika zahrnují jak vlivy prostředí (vítr, 
teplota, sníh, laviny, skalní řícení, pozemní efekty, vody a podzemní vody, chemické nebo 
fyzické útoky atd.), tak vlivy lidské činnosti (použití, chemické nebo fyzické útoky, požár, 
výbuch). Metody a nástroje pro výpočet rizika jsou dále uvedeny a znázorněny. 
 
 
1 ÚVOD 

 

1.1 Pokladové dokumenty 

Uvedeny v Handbooku 1. 
 

1.2 Rozsah 

Posouzení rizik je nezbytné pro identifikaci nebezpečí, hodnocení zranitelnosti 
infrastruktury, hodnocení rozsahu následků (škod) a hodnocení pravděpodobnosti výskytu 
nebezpečí. Toto je rozhodující prvek, který odlišuje posouzení rizik od typické metodiky 
posuzování dopadů. Existuje značný počet metod hodnocení rizik vztahujících se k hodnocení 
konstrukcí infrastruktury.  

Účelem této kapitoly je shrnout metody analýzy rizik používané ve stavebnictví.  
 
 

2 FORMULACE RIZIKA 
  

2.1  Obecně 

 
Riziko v kombinaci s nebezpečím je kombinace pravděpodobnosti výskytu tohoto 

nebezpečí s jeho důsledky v případě výskytu této události. Pro analýzu rizik proto přijímáme v 
úvahu veškeré důsledky selhání.  
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2.2 Kategorizace následků 

 
Jedním z hlavních kroků analýzy rizik je kvantifikace "nákladů selhání". V rámci hodnocení 

je vhodné systematicky popsat, a pokud je to možné vyčíslit důsledky selhání. Základní 
následky týkajících se stavebních konstrukcí můžeme rozdělit do čtyř hlavních kategorií: 
 

• lidské; 

• ekonomické; 

• životního prostředí;  

• sociální. 

 
Tabulka 1 ukazuje přehled následků za účelem hodnocení rizika významných 

konstrukčních systémů. Důsledky mohou být přímé a nepřímé.  
 
Table 1: Kategorizace následků 
 

Typ Přímé Nepřímé 
   
Lidské Zranění 

Úmrtí 
Zranění  
Úmrtí 
Psychologické škody 

Ekonomické Oprava počáteční škody 
Výměna - oprava 
Náklady na záchranu 
Náklady na úklid 

Výměna - oprava 
Náklady na záchranu 
Náklady na úklid 
Nebezpečí pro okolí 
Ztráta funkčnosti / produkce / podnikání 
Dočasné přemístění 
Náklady na zpoždění / řízení dopravy 
Regionální ekonomické dopady 
Vyšetření / kompenzace 

Náklady na infrastrukturu 

Životní 
prostředí 

CO2 emise 
Spotřeba energie 
Znečišťující látky 

CO2 emise 
Spotřeba energie 
Znečišťující látky 
Odstraňování znečištění životního prostředí 

Sociální  Ztráta pověsti 
Narušení důvěry veřejnosti 

Nepřiměřené změny v odborné praxi. 

   
 

Je zřejmé, že úroveň a propracovanost různých typů analýzy se výrazně zvyšuje, protože 
rozsah uvažovaných následků se rozšiřuje.  

Tyto důsledky mohou být měřeny z hlediska poškození, zničení, vynaložených nebo 
ztracených aktiv a užitků jako jsou suroviny, zboží, služby a životy. Mohou zahrnovat i 
nehmotná aktiva a to buď z praktického nebo teoretického hlediska, zejména v případě 
sociálních důsledků a dlouhodobých vlivů na životní prostředí. Tam, kde je to možné, by měly 
být popsány důsledky v peněžních jednotkách i když toho není snadné dosáhnout a nemusí to 
být žádoucí, nebo dokonce, všeobecně přijatelné. 
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Zdroje pro kvantifikaci následků poruch konstrukcí mohou být nalezeny v literatuře a 
nějaké příklady jsou zde uvedeny. Informace pro hodnocení rizik zahrnují: 

 
• příručka pro určení přírodních rizik; 

• srovnávací studie; 

• zpráva analyzující poruchy:  

• pravidla průmyslových a regulačních úřadů; 

• přehled pojištění; 

• všeobecnou literaturu. 

Můžeme dohledat několik výrazů pro vyjádření následků. Například v případě zemětřesení 
je rovnice pro určení počtu nehod  Ks v konkrétní budově: 

 
 �� = ������(�	+��) (2) 

  
kde 
Km průměrný počet lidí v budově; 
M2 faktor od 0 do 1 závisí na cyklu obsazení budovy; 
M3 faktor, který hodnotí počet lidí, kteří by mohli být uvězněni v budově po 

zemětřesení; 
M4 faktor závisí na počtu úmrtí při zemětřesení; 
M5 faktor závisí na počtu úmrtí po zemětřesení. 

 
Existují další modely, které například mohou sledovat související podmíněné 

pravděpodobnosti pro regionální odhad ztrát. Tato studie poskytuje empirické výraz pro Ks 
v případě kolapsu mostu:  

 
 �� = �� (3) 

 
kde 
NC dojíždějící obyvatelstvo 
F faktor využití, který závisí na předpokládané době nehody. Hodnota ve špičce 

je 0,02 a jinak 0,01.  
 

Modely ekonomických důsledků jsou k dispozici pro celou řadu stavebních a mostních 
konstrukcí, a to zejména s ohledem na náklady na opravy / rekonstrukce, typicky spojeno 
s indexem závažnosti poškození.  

 

2.3  Jednoduchý příklad výpočtu rizik 

 
Uvažujme například, že kolaps konstrukce má pravděpodobnost selhání 10-3 za rok na 

místě (a) a 10-2 za rok na místě (b). Projektant se musí rozhodnout, kam umístí konstrukci. 
Analýzou situace projektant spočítá že, ekonomická ztráta je 2.000.000 € v místě (a) a 
1.500.000 € v místě (b). Předpokládáme že, všechny ostatní náklady jsou stejné. Projektant 
může použít postup hodnocení rizik a rozhodnout, kam konstrukci umístit. V tabulce 2 jsou 
údaje shrnuty. 
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Table 2: Souhrnné údaje o příkladu výpočtu rizik 
 

Místo pf 

[/rok] 

Náklady na 
selhání 

[€] 

Rizika 

[€/rok] 

(a) 10-3 2.000.000 2000 

(b) 10-2 1.500.000 15000 

 

Z tohoto jednoduchého výpočtu byla použita základní definice rizika (viz rovnice 1.b). Jak je 
shrnuto v tabulce riziko scénáře (a) je 2000 € / rok a na scénáři (b) 15.000 € / rok, takže je jasné, 
že projektant vybere scénář (a). 
 
3 NÁSTROJE ANALÝZY RIZIK 
 

3.1  Základní aspekty 

Typická analýza risku je ve třech hlavních krocích: 
• Identifikace nebezpečí 
• Vyhodnocení nebezpečí a stanovení rizik odpovídajících odlišným scénářům; 
• Plánování bezpečnostních opatření, pokud je to nutné. 

První krok důležitý a obtížný krok postupu je kvalitativní identifikace nebezpečí. Ve 
skutečnosti, jakmile je rozpoznáno nebezpečí a kombinace rizik, se jedná o relativně jasná 
opatření k překonání následků. Existují různé postupy, které mohou pomoci rozpoznat možné 
nebezpečí. 

Společnou vlastností všech postupů je, že jsou založeny na dotazech. Pokud jsou pokládány 
správné otázky, je docela jednoduché identifikovat všechny potenciální rizika. Při hledání 
potenciálních rizik je nutné začít studiem projekčního návrhu, mít kompletní představu o celé 
konstrukci, o použití, o opravách a o jejím případném nahrazení nebo o případném demoličním 
procesu. Pro správné vyhodnocení tohoto hlediska je užitečné mít dostatek zkušeností a 
informací z odborné literatury. 

Různé strategie myšlení s cílem určit možná rizika a rizikové scénáře jsou známé pod 
různými názvy, například Hazard Operability Study (HAZOP), What-if Analysis, Failure Mode 
and Effect Analysis (FMEA) [3]. V každodenní praxi je cílem rozpoznat všechny možné 
nebezpečí týkající se konkrétního problému. Za účelem dosažení tohoto cíle mají být použity 
kombinace různých z těchto strategií: 

• V chronologickém analýze je celý proces krok za krokem stanoven. Typické otázky, 
které mají být položeny jsou: co nastane? kde? a kdy? 

• V analýze využití otázky týkající se využití konstrukce: jaké vybavení nebo stroje budou 
použity? Jaký vliv mají? Co by se mohlo pokazit?  

• V analýze vlivu otázky vlivu přírodního prostředí a lidské činnosti. Dále je třeba se 
podíval na jednotlivé nebezpečí, která by samo o sobě mohlo být zanedbatelné, ale 
v kombinaci s dalšími vlivy se stává nebezpečným; 

• Energetická analýza kde a za jakých okolností je možnost, že v důsledku různých 
energií by mohlo vést k nebezpečné situaci? Porucha dodávky energie může také 
představovat nebezpečí.  

• V materiálové analýze jsou otázky například na trvanlivost, hořlavost, toxicitu nebo 
výbušnost použitých surovin 
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• Vyšetřující rozhraní rizika lze předpokládat, pokud jsou různé materiály v kontaktu 
nebo tam, kde není jasně daná povinnost přenosu informací. 

 

3.2 Metodika analýzy rizik 

 
V tomto odstavci je znázorněna stručný popis hlavních metod analýzy rizik 

 
3.2.1   Studie rizika a provozuschopnosti  (HAZOP) 

Studie rizika a provozuschopnosti (HAZOP) byla vyvinuta na začátku roku 1970. 
HAZOP lze definovat jako aplikaci formálního systematického kritického zkoumání procesních 
a technických záměrů nových nebo stávajících zařízení. Tato technika se obvykle provádí za 
použití sady návodných slov: NE / NE, VÍCE / MÉNĚ, STEJNĚ JAKO, a JINÉ NEŽ. Z těchto 
návodných slovních scénářů, mohu být identifikovány výsledky rizik. Důsledky nebezpečí a 
opatření ke snížení četnosti nebezpečí jsou pak diskutovány. Tato technika byla přijata ve 
zpracovatelském průmyslu jako účinný nástroj pro zlepšení bezpečnosti a provozuschopnosti. 
 

3.2.2   Forma selhání a analýza účinku (FMEA/FMECA) 
 Tato metoda byla vyvinuta v roce 1950 inženýry pro určení problémů, které by mohly 
vzniknout z poruch vojenských systémů. FMEA je postup, kterým se každá potenciální forma 
selhání v systému analyzuje, aby se stanovily účinky na systému a zatřídila jí podle závažnosti. 

Když je FMEA rozšířena o analýzu kritičnosti, je technika pak nazývána Forma selhání 
a analýza účinku (FMECA). FMEA získalo široké přijetí v letectví a ve vojenském průmyslu.  
 

3.2.3   Základní strom postupu 
Za účelem zavedení určité jasnosti a úplnosti jsou použity v analýze rizik logické stromy 

(stromu chyb, událost strom, příčina-následný graf). Použití takového nástroje je velmi 
rozšířené v analýze rizik a znamená některé důležité výhody. Vlivy z okolního prostředí a 
z lidské činnosti mohou být snadno posuzovány současně. Logické stromy také mohou přispět 
k nalezení nejúčinnější protiopatření. Kromě toho jsou snadno pochopitelné, a proto jsou velmi 
užitečné i pro účely komunikace s neodborníky. 
 
Analýzy stromu poruch 

Koncept stromu poruch (FTA), vznikl v "Bellových laboratořích", v roce 1962 jako 
technika, se kterou se provádělo hodnocení bezpečnosti Balistické protiraketové obrany.  

Strom poruch může být definován jako logický diagram pro znázornění kombinace 
vlivů, které mohou vést k nežádoucí události. Když sestavujeme strom poruch, představuje 
nežádoucí událost výchozí bod. Mají být identifikovány případy, kdy je možné událost opustit. 
Možné důvody a důsledky, mají být propojeny v logické návaznosti tak, aby nevznikaly 
smyčky. Každá událost, která není důsledkem předchozí události, musí být považovány za 
nezávislou proměnnou.  
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Obrázek 1. Příklad stromu poruch. 

 
Stromy poruch mohou být použity s cílem objasnit příčinu v případě, že jsou neznámé. 

Nejběžnější je však detekce možné příčiny nežádoucích účinků před tím, než k ní dojde. 
Typický příklad pro strom konstrukce konstrukce je znázorněn na obrázku 1. 

Příklad stromu poruch znázorněného na obrázku 2 popisuje selhání v rovině rámu. Na 
obrázku 2 jsou zastoupeny všechny příslušné mechanismy selhání.  

Jakmile je popsáno kvalitativní hledisko, měl by být proveden výpočet 
pravděpodobnosti výskytu nežádoucí akce. Pro strom poruch pravděpodobnosti musí být 
vypočítána v závislosti na typu logického členu. Pokud různé komponenty selžou ve stejnou 
dobu (první a druhý a), představují paralelní systém, který je charakterizován A-Gate. Z tohoto 
důvodu se odpovídající pravděpodobnost získá podle pravidla násobení, vynásobením 
pravděpodobností různých složek. Naopak, selže-li jen jeden komponent (buď první, nebo 
druhý, nebo ...), představuje série systém. V tomto případě hovoříme o OR-Gate a 
pravděpodobnost poruchy se získá sečtením pravděpodobností různých složek 

Pomůcky pro analýzu poruch: 
• pochopit systém  

• dokumentovat systémové vztahy při selhání 
• identifikovat příčiny selhání 
• zajistit shodu s požadavky nebo cíli 

• identifikovat slabá místa v systému 
• upřednostnit přispívající členy 

• určit efektivní modernizaci systému  
• optimalizovat operace a procesy 

• vypočítat pravděpodobnost poruch 
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Obrázek 2. Strom poruch popisující selhání příčle rámu 

 
Strom analýzy události 

Nejdříve strom události identifikuje všechny možné důsledky události. Každá cesta se 
skládá ze sledu událostí a končí na úrovni důsledků, jak je znázorněno na obrázcích 3 a 4. Cílem 
je vytvoření možných důsledků počáteční události. Ve druhém kroku se strom události může 
použít pro výpočet pravděpodobnosti výskytu těchto důsledků. 

Jakmile je popsáno kvalitativní hledisko, měl by být proveden výpočet 
pravděpodobnosti výskytu důsledků dané iniciační událost. Výpočet pravděpodobností výskytu 
důsledku je velmi jednoduchý, protože se získá vynásobením pravděpodobností různých 
událostí tvořící cestu, která vede k uvažovanému důsledku (podmíněné pravděpodobnosti). V 
souhrnu strom události konstrukce zahrnuje následující kroky: 

– Identifikace příslušné náhodné (iniciační) události 
– Identifikace překážek, které jsou navrženy na vypořádání s událostí 
– Provedení stromu události 
– Popis výsledné náhodné sekvence 
– Stanovení frekvence náhodné události a pravděpodobnosti větví stromu události  
– Výpočet pravděpodobnosti frekvence pro identifikované následky  
– Sestavování a prezentace výsledků z analýzy 
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Obrázek 3. Příklad stromu události pro pád kamení na železniční koleje 

 
 

Obrázek 4. Strom událost popisující zborcení konstrukce při požáru  
Analýza příčin a důsledků 

Tyto dvě předchozí metody analýzy mohou být kombinovány k získání analýzy Příčin 
a důsledků (CCA). Tato technika v sobě spojuje analýzu příčin popsanou stromem poruch 
s analýzou následků popsanou stromem událostí, tzn. deduktivní a induktivní analýzu. Otázky 
jsou formulovány tak, že odpověď může být pouze "ano" nebo "ne". Tímto způsobem je možné 
získat velmi kompaktní reprezentaci složitých problémů. Pravděpodobnosti různých důsledků 
lze vypočítat a tak stanovit výši rizika systému. 
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Nejjednodušší forma analýzy příčin a důsledků je tzv. před-analýza rizik (utility), když 
je k dispozici před rozhodnutím nebo jako činnost pro základní statistické a pravděpodobnostní 
informace. Předběžná analýza je posouzení rizika spojeného s různými rozhodnutími, to je 
běžně používané pro srovnání rizik odpovídající různým rozhodnutí. Analýza následných 
rozhodnutí se liší od předchozí analýzy s ohledem na možné změny ve větvení 
pravděpodobnosti anebo v důsledcích. Analýza následných rozhodnutí může být použita pro 
hodnocení různých další činnosti ovlivňující celkové riziko. 

Další důležitá modifikace logických stromů je známá jako předběžná rozhodovací 
analýza. Cílem analýzy rozhodnutí je určit optimální rozhodnutí v souvislosti s činnostmi, které 
mohou být provedeny v budoucnu. Důležitým předpokladem pro pozdější rozhodovací analýzu 
je posouzení budoucích akcí, které mohou být použity s ohledem na výsledky plánovaných 
činností. 

 
 

3.3  Příklad jednoduché rozhodovací analýzy 
Jako první je pro ilustraci rozhodovací analýzy prezentován jednoduchý příklad. 

Sledovaný problém se vztahuje na konstrukční situaci, ve které se analyzuje prut vazníku. 
Nosník je vystaven lisovací síle. Projektant se musí rozhodnout, zda (a) zachovat stávající prvek 
(b) nebo nahradit prvek za jiný s větší plochou A1 (c), nebo dokonce o ploše A2> A1. Za 
předpokladu, že v prvním případě (a) pravděpodobnost poruchy je 1,2 10-2 za rok; že v druhém 
případě (b) 10-3 za rok, a ve třetím případě (c) 10-4 za rok. 

Analýzou důsledků selhání konstrukce krovu projektant vyhodnotí důsledky kolapsu ve 
finanční hodnotě 1000 000 EUR. Tato finanční ztráta je stejná pro všechny možnosti (a), (b) a 
(c). Analýza navýšených nákladů na realizaci v různých situacích projektant vyhodnotí takto 
(a) nemá žádné navýšené náklady, tj. 0.00 €, (b) má navýšené náklady ve výši 10 000 EUR a 
(c) 13 000 EUR. Malý rozdíl mezi náklady na případu (b) a (c) je z důvodu pouze materiálových 
nákladů, všechny ostatní náklady, demolice, likvidace a rekonstrukce jsou stejné. Veškeré 
předchozí informace a výsledky jsou shrnuty v tabulce 3 a na obrázcích 5 a 6.  
 
Table 3: Data pro příklad rozhodovací analýzy prutu konstrukce vazníku 

Scenario Probability of failure 
[/year] 

Scenario cost 
[€] 

Collapse consequences 
[€] 

a 1,2 10-2 0 1 000 000 
b 10-3 10 000 1 000 000 
c 10-4 13 000 1 000 000 

 
 

 
V tomto bodě projektant musí rozhodnout, která ze tří možností je tou nejlepší volbou. 
Předpokládané náklady jsou vypočteny následujícím způsobem: 
 
 ����� =  ��(��) ��(��) + ��(��) ��(��)       = (1 − 1.2 10��) 0.00 + 1,2 10��10 

= 12000 
 

(4a) 

 ����� =  ��(��) ��(��),  ��(��) ��(��) = (1 − 10��)10000 + 10��1010000 = 11000 
 

(4b) 

 ����� =  ��(��) ��(��),  ��(��) ��(��) = (1 − 10�	)13000 + 10�	1013000 = 13100 
 

(4c) 
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Obrázek 5. Strom událostí prezentovaného příkladu 

 
 
 
 

 
Obrázek 6. Shrnutí pomůcek v příkladových scénářích 
 

Na obrázku 6 je znázorněno, že rozhodnutí d1 získá největší očekávaný užitek (nejmenší 
náklady) a v důsledku toho rozhodnutí je, že se nahradí prut za nový s plochou A1 -"optimální 
rozhodnutí". 
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3.4 Bayesovská síť 

Velmi efektivní nástroj pro analýzu rizik je Bayesovská příčinná síť. Jednoduchý 
příklad příčinné sítě je znázorněno na obrázku 7. Síť obsahující jen čtyři uzly popisuje 
konstrukční závadu pod trvalých a návrhových požárních situacích podobných ke stromu 
událostí na obrázku 4. Ve srovnání se stromem události z obrázku 4 v síti na obrázku 7 je 
znázorněn i vliv postřikovačů (uzel B). Všimněte si, že navigační šipky v obrázku 7 naznačují 
příčinné vazby mezi propojenými náhodnými uzly. 

. 

Obrázek 7. Příčinná síť popisující konstrukční selhání vlivem požáru 
 
Kolaps konstrukce závisí na pravděpodobnosti trvalých a požární situace a na 

podmíněné pravděpodobnosti pro plné rozvinutí požáru, která je závislá na schopnosti 
postřikovačů a na podmíněné pravděpodobnosti zřícení konstrukce za podmínek daných 
mateřskými uzly (například, když je oheň plně rozvinut - požární přeskok). Je zřejmé, že 
příčinná síť se zdá být mnohem účinnější než verze stromu. Kromě toho, každý uzel může mít 
několik stavů. V důsledku toho vstupní údaje nejsou uvedeny přímo v grafickém znázornění 
sítě, ale jsou uvedeny v tabulkách podmíněné pravděpodobnosti. 

Základní princip výpočtu pravděpodobnosti používané v Bayesovské sítí lze ukázat 
s ohledem na uzly A, B a D sítě na obrázku 7. Jedna podskupina uzlu D je závislá na dvou 
uzlech: A (návrhová situace) a B (protipožární trysky). Pokud mají uzly A a B stavy Ai a Bj, 
pak pravděpodobnost události Dk (daného stavu uzlu D) je dán vzorcem 

 P(Dk) = ∑ P(Dk| AiBj)P(Ai) P(Bj) (5) 

Rovnice (5) představuje základní teoretický nástroj pro analýzu bayesovské sítě. 
Vstupní data se skládají z pravděpodobnosti P (Ai), a P (Bi) a podmíněné pravděpodobnosti P 
(Dk | AiBj). Tyto rozsáhlé údaje vycházejí z dostupných statistických údajů, pravděpodobnostní 
analýzy nebo odborného posouzení (posudek) a jsou transparentně shrnuty v tabulkách 
podmíněné pravděpodobnosti. 

Bayesovské sítě doplněné o rozhodovací a užitkové uzly poskytují výkonný nástroj pro 
odhad rizika. Ovlivňující diagram je zevšeobecňování příčin a následků. Hlavní rysy tohoto 
nástroje jsou ilustrovány na příkladu znázorněném na obrázku 8, který je pokračováním 
obrázku 7. Obrázek 8 znázorňuje zjednodušené ovlivňující diagram pro analýzu rizik budovy 
v trvalých a návrhových požárních situacích.  

E-CollapseA-Situation

D-Flashover

B - Sprinkler



KAPITOLA 4: ANALÝZA RIZIK A KRITÉRIA POSOUZENÍ 

67 
 

 
Obrázek 8.  Bayesovská síť popisující konstrukci v trvalé a návrhové požární situaci 

 
 
 
Tato síť se skládá ze sedmi náhodných uzlů s čísly 1, 2, 3, 4, 5, 12 a 14, čtyřmi 

rozhodovací uzly 6, 7, 15 a 16, a šest užitkovými uzly 10, 9, 10, 11, 13 a 17. Užitkové uzly 
představují náklady různých požárních bezpečnostních opatření (uzly 8, 10, 17), škody na 
budově (uzly 9, 11), a zranění (uzel 13). 

Směrové šipky naznačující příčinné vazby mezi nadřazenými a podřízenými uzly a 
propojují rozhodovací a užitkové uzly. Všechny příčinné vztahy musí být popsány vhodnými 
vstupními daty (podmíněné pravděpodobnosti nebo užitných jednotek) v souvislosti s 
předpokládaným stavem uzlů. Například užitečnost uzlů (s výjimkou užitného uzlu 13) je přímo 
závislá na velikosti budovy (15) uzlu. Nástroj uzel 13, který popisuje náklady na zranění, je 
ovlivněn velikostí budovy prostřednictvím počtu ohrožených osob reprezentovaných uzlem 14. 
Tyto údaje je často obtížné určit a je třeba provést posouzení odborníka. 

Uzly 1, 2, 3, 4, 5, 12 a 14 představují alternativní náhodné proměnné, které mají dva 
nebo více stavů. Uzel 1 - Situace popisuje pravděpodobnost požární startu pfi,s = P(H2) a 
komplementární pravděpodobnost 1− pfi,s  v normální situaci H1. Náhodný uzel 2 - protipožární 
trysky, popisuje fungování postřikovačů za předpokladu, že rozhodnutí (uzel 6) je pozitivní; 
pravděpodobnost aktivního stavu postřikovačů se předpokládá, že je velmi vysoká, například 
0,999. Uzel 3 -  přeskočení má dva stavy: návrhovou situaci H3 (požární návrhovou situaci bez 
přeskoku) a H4 (návrhovou situaci plamene, když je oheň plně vyvinutý). 

Pokud jsou nainstalovány sprinklery v prostoru do 250 m2, mají pozitivní vliv 
s podmíněnou pravděpodobností 0,002; pokud nejsou nainstalovány sprinklery je 
pravděpodobnost P {H4 | H2} = 0,066. Předpokládá se, že se pravděpodobnost plně rozvinutého 
požáru se rovná druhé mocnině uvedených hodnot tedy hodnotám 0,000004 a 0,0044 a je 
považována za náhodný uzel 3. Náhodný uzel 4- ochrana má identické stavy do rozhodovacího 
uzlu 7- ochrana. Náhodný uzel 5 - kolaps představuje konstrukční závadu, která je popsána 
pomocí rozdělení pravděpodobnosti na tři podřízené uzly (1,3,4). Tuto situaci lze těžko 
modelovat pomocí rozhodovacího stromu. Všimněte si, že pravděpodobnost kolapsu v případě 
požáru bez přeskoku jiskry může být menší než pravděpodobnost kolapsu v trvalé situaci.  
 

 

3-Flashover 

4-Protection 

1-Situation 

5-Collapse 

9-C9 

11-C11 7-Protection 10-C10 

6-Sprinklers 2-Sprinklers 8-C8 

12-Smoke 

13-C13 

15-Size 

14-Number 16-Escape r. 17-C17 
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4 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
 

Posouzení rizik hraje zásadní úlohu při řízení rizik systémů infrastruktury. Tato kapitola 
uvádí obecnou formulaci rizika v závislosti na dvou parametrech: nebezpečí pravděpodobnosti 
a souvisejícími důsledky. Konstrukce a systémy infrastruktury jsou vystaveny mnoha možným 
nebezpečím. Metody a nástroje pro výpočet rizika jsou uvedeny a znázorněny na příkladech a 
lze vyvodit následující závěry: 

a) FMEA a FMECA se používají v případě předběžné analýzy rizika, zejména 
v průmyslu. Na druhé straně HAZOP je široce používán v chemickém průmyslu pro určení 
detailní selhání. 

b) Metody založené na principu stromu se používají především k nalezení sady vedoucí 
k nežádoucí události. Ve skutečnosti strom události a strom poruch jsou široce používány pro 
kvantifikaci pravděpodobnosti výskytu nehod a dalších nežádoucích událostí, které vedou ke 
ztrátě života nebo hospodářské ztráty v posouzení pravděpodobnosti rizika. 

c) Pravděpodobnostní metody analýzy rizik představují účinný nástroj pro rozhodování, 
jako je plánování výběru vhodných bezpečnostních opatření kontrole a údržbě.  
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1SPŠS, České Budějovice, Česká republika  

 
 
Obsah  

 
V této kapitole jsou uvedeny obecné požadavky a postupy hodnocení existujících 

konstrukcí, které vycházejí ze zásad spolehlivosti konstrukcí a z následků jejich poruch. 
V kapitole  

 
 

1 ÚVOD 
 
Při hodnocení existujících konstrukcí by se mělo vycházet z odpovídajících norem EN 

(pro ČR ČSN EN 1990). Tyto normy nemusí být jako podklad dostatečně určující a 
vyčerpávající.  

Proto je pro hodnocení existujících konstrukcí doplněna norma ISO 13822, která jasně 
upravuje jednotlivé kroky. Tato norma v zásadě doporučuje stanovit únosnost existujících 
nosných prvků s ohledem na účinky zatížení a s vlivem skutečné degradace existující 
konstrukce. 

 
K zahájení hodnocení mohou vést následující okolnosti: 
- v objektu se vyskytují vady a poruchy  - degradace konstrukce 
- je navržena změna užívání objektu 
- je navrženo prodloužení životnosti existující konstrukce 
- jsou navrženy stavební úpravy objektu vedoucí ke změně zatížení existujících 

konstrukcí 
- je požadováno ověření životnosti existující konstrukce 
- došlo k mimořádnému zatížení existujících konstrukcí. 
 
 
Při hodnocení existujících konstrukci nemusíme mít i v případě provedení pečlivé 

opakované prohlídky jistotu, že známe veškeré údaje o konstrukci. Pokud máme pochybnosti 
anebo jsme si vědomi nedostatečné prohlídky skrytých částí konstrukce, můžeme zvýšit index 
spolehlivosti konstrukce. 
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2 NÁVAZNOST TERMÍN Ů DLE ČSN ISO 13822 
 
 

 
 
3 POSTUP HODNOCENÍ DLE ČSN ISO 13822 
 

3.1   Vstupní údaje 

Před zahájením vlastního hodnocení existujících konstrukcí musíme získat od 
objednatele vstupní informace. Z těchto vstupních informací stanovíme účel hodnocení 
existující konstrukce. Účelem hodnocení existující konstrukce může být: 
- vyhodnotit možnost změny v užívání prostoru (např. změna stávajících prostor půdy na 

bytové prostory)  
- vyhodnotit spolehlivost existující konstrukce v případě změny ve statických modelech 

konstrukcí (např. nástavba dalších podlaží) 
- vyhodnotit spolehlivost konstrukce vzhledem k její degradaci (vady a poruchy 

konstrukce) 
- vyhodnotit spolehlivost konstrukce vzhledem k jejímu poškození od mimořádných 

zatížení  
Na základě architektonického a konstrukčního návrhu určíme rozsah změny 

konstrukčních podmínek nebo rozsah změny zatížení. Zhodnotíme možné scénáře působení 
existujících konstrukcí se zahrnutím vlivu očekávaných změn zatížení, změn ve statických 
modelech existujících konstrukcí a změn v tuhosti celého existujícího objektu. 

 
 

3.2        Předběžné hodnocení 

3.2.1 Průzkum 
a) VYHLEDÁNÍ A PROHLÍDKA DOKUMENTACE  
Provedeme prohlídku dokumentace a zhodnotíme její úplnost jak z hlediska rozsahu, 

tak i z hlediska správnosti dokumentace. Dále se pokusíme zajistit veškeré dostupné údaje o 
existujících konstrukcí: 

- historii stavebních úprav existujícího objektu a úprav existujících konstrukcí zejména 
oslabení existujících konstrukcí, snížení tuhosti objektu  

- historii stavebních úprav sousedních objektů, pokud mají vliv na konstrukční stav 
vyšetřovaného objektu 
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- významné účinky prostředí na existující konstrukce jako jsou například mimořádná 
zatížení požárem, povodní atd. 

V dokumentaci vyhledáme veškeré údaje o navržených pevnostech použitých materiálů, 
rozměrech konstrukcí a jejich návaznosti, o skladbách jednotlivých konstrukcí a navržených 
zatížením konstrukcí. 

 

b)    PŘEDBĚŽNÁ PROHLÍDKA 
Předběžnou prohlídku provádíme z důvodu ověření skutečného stavu existujících 

konstrukcí a zdokumentování rozsahu vad a poruch existujících konstrukcí (obrázek 1). 
Prohlídku existujících konstrukcí provedeme vizuálně a dále pomocí jednoduchých zkušebních 
a měřících metod. 

Při prohlídce shromažďujeme informace o skutečném stavu existujících 
konstrukcí: 

1. o skutečných rozměrech jednotlivých existujících konstrukcí a o skutečných rozměrech 
navazujících skladeb konstrukcí. Zaměření skutečných rozměrů je podmínkou pro 
určení skutečné hodnoty charakteristického stálého zatížení. Postup určení hodnot 
stálého zatížení je uveden v navazující kapitole 4. 

2. o technickém řešení detailů existujících konstrukcí 
 

 
                               Obrázek 1 -  Fotografie stavebních úprav objektu. 

 
3. o skutečných zatěžujících obrazcích existujících konstrukčních prvků 
4. o statických modelech jednotlivých existujících konstrukcí 
5. o dodržení konstrukčních zásad platných pro existující konstrukce 
6. o shodě původní projektové dokumentace se skutečným stavem existujících konstrukcí 
7. o použitých materiálech pro jednotlivé existující konstrukce 
8. o povrchových vlastnostech existujících konstrukcí určených vizuálně a s pomocí 

povrchových zkoušek 
 

Při prohlídce zaznamenáváme údaje o poruchách existujících konstrukcí 
1. o viditelných deformacích existujících konstrukcí 
2. o ztrátě stability existujících konstrukcí 
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3. o trhlinách na existujících konstrukcích 
4. o korozi existujících konstrukcí 
5. o napadení existujících konstrukcí biologickými škůdci 
6. o změně povrchové struktury nebo barvy povrchu existující konstrukce 
V průběhu předběžné prohlídky pořizujeme fotodokumentaci stavu existujících konstrukcí.  
Při předběžné prohlídce můžeme provést sádrové pásky pro sledování trhlin. 
 

Výsledkem p ředběžné prohlídky je 
1. popis skutečného stavu existujících konstrukcí včetně jejich rozměrů, povrchových 

vlastnostech materiálu a statických modelech 
2. kvalitní zatřídění existujících konstrukcí podle jejich stavu a míry jejich poškození 

c) PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM ZD ĚNÝCH KONSTRUKCÍ  
Důležitý je průzkum povrchu a trhlin a určení jejich příčin. Výskyt poruch a trhlin na 

zděných konstrukcích vypovídá o zhoršení statické funkce a snížení spolehlivosti konstrukce. 
Viditelné poruchy dokumentujeme v rámci předběžného průzkumu. Ve zdivu rozlišujeme 
poruchy statické nebo nestatické. 

Statické poruchy jsou způsobený statickým zatížením případně i s dynamickou složkou. 
Nejčastěji se projevují deformacemi, trhlinami, drcením a místním poškozením (obrázek 2). 

Nestatické poruchy jsou způsobené vlivem prostředí například zvýšenou vlhkostí, 
vlivem teploty, chemickými nebo biologickými vlivy.  

 

 
Obrázek 2 - Fotografie poruch zdiva objektu. 

 
Trhliny ve zděných konstrukcích zatřiďujeme podle následujících kritérií: 
- podle příčin vzniku trhlin 
- podle stavu přetvoření zděné konstrukce 
- podle polohy trhlin vzhledem k prvkům zdiva 
- podle celkového průběhu trhlin – přímé, zalomené, svislé, vodorovné, šikmé 
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- podle délky a šířky trhlin 
- podle druhu zdiva a druhu konstrukce. 
Dále při průzkumu posuzujeme podle tvaru, polohy a směru trhlin, zda jde o trhliny 

tahové, tlakové nebo smykové. Často porušení zdiva vzniká v důsledku zatížení teplotou a 
následného vzniku objemových změn nebo v důsledku působení vlhkého prostředí. 

Při prováděném průzkumu je vhodné zakreslit schéma trhlin a poruch a tím zjistit 
vzájemné návaznosti trhlin a změny v jednotlivých podlažích. 

Při předběžném průzkumu usuzujeme fyzikální a mechanické vlastnosti zdiva 
z povrchových vlastností vizuální prohlídkou nebo pomocí jednoduchých nástrojů. Pevnost 
zdiva závisí převážně na: 

- pevnosti cihel v tlaku a v tahu, rozměrech cihel 
- pevnosti malty v tlaku a v tahu, rozměrech 
- použité technologii provádění zdiva zejména vlivu konzistence použité malty a 

nasákavosti cihel 
- použité vazbě cihel ve zdivu 
- případné existenci vad zdiva vycházejících z projektové dokumentace 
- případné existenci vad zdiva vzniklých z technologie provádění  
- případné existenci poruch zdiva v důsledku užívání objektu. 
 

d)   PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM D ŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ  
 

 
Obrázek 3 - Fotografie příkladu napadení dřevokazným hmyzem 

 
Dřevěné nosné prvky mohou mít za běžných podmínek kratší životnost než ostatní 

nosné prvky. Při průzkumu dřevěných konstrukcí sledujeme kromě materiálových 
charakteristik, statických modelů a skutečných rozměrů prvků také možné napadení 
dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem. 

Nejčastější příčiny poruch dřevěných konstrukcí jsou: 
zatékání srážkové vody do konstrukce a následná hniloba dřeva 



KAPITOLA 5: POSTUP HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

76 
 

- zvýšená vlhkost navazujícího prostředí 
- zatížení překračující maximální přípustné hodnoty 
- narušení dřevěné hmoty dřevokaznou houbou nebo škůdci 

Nejčastější poruchy dřevěných prvků jsou: 
- nadměrné deformace prvků 
- praskliny dřevěného prvku 
- otlačení dřevěného prvku 
- poškození struktury dřeva houbami, hmyzem nebo hnilobou (obrázek 3) 

Při průzkumu dřevěných konstrukcí věnujeme pozornost zejména povrchové struktuře 
dřeva, struktuře dřeva pod povrchem, rozměrům dřevěného prvku, hloubce narušení dřeva a 
rozsahu tohoto narušení a velikosti přetvoření dřevěných prvků. 

Stav dřevěných prvků z hlediska narušení posuzujeme vizuální prohlídkou, poklepem 
na dřevěný prvek a provedením vrypu do dřeva. Přesné určení přítomnosti dřevokazných hub 
nebo hmyzu zjišťuje specialista mykolog v podrobném průzkumu.  

Při předběžném průzkumu usuzujeme fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva 
z povrchových vlastností vizuální prohlídkou nebo pomocí jednoduchých nástrojů. 

 
e)   PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ  
Při průzkumu ocelových konstrukcí sledujeme deformace a přetvoření, statické modely, 

skutečné rozměry prvků a výskyt koroze. Dále sledujeme řešení a stav styků ocelových 
konstrukcí včetně spojovacích prvků, stav nosných svarů ocelové konstrukce. 

Nejčastější příčiny poruch ocelových konstrukcí jsou: 
- vliv nadměrné vlhkosti,  
- agresivní prostředí 
- zatížení překračující maximální přípustné hodnoty 
- vady v projektové dokumentaci – nedostatečné dimenze prvků 

Nejčastější poruchou ocelových konstrukcí můžou být: 
- nadměrné deformace a přetvoření prvků 
- ztráta stability vybočením, klopením 
- oslabení ocelových prvků korozí 
- porušení spojů a svarů.  

 
Při průzkumu ocelových konstrukcí věnujeme pozornost zejména povrchové struktuře 

oceli, rozsahu koroze, rozměrům ocelového prvku, stavu styků a to zejména stavu nosných 
svarů a kotevních šroubů, velikosti přetvoření ocelových prvků. 

Stav ocelových prvků posuzujeme vizuální prohlídkou. Pokud nemáme pochybnosti, 
usuzujeme pevnostní charakteristiky podle původní dokumentace, historické zatřídění 
použitého materiálu a odvození příslušných hodnot, vizuální prohlídkou nebo odvozením 
z povrchové tvrdosti. 

Stav poruch ocelových konstrukcí dokumentujeme. 
 
f)   PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Železobetonové konstrukce se vyznačují dlouhou životností. Tato životnost může být 
omezena vadami projektové dokumentace například: 
- nedostatečnou tahovou výztuží 
- nedostatečnou smykovou výztuží 
- malou krycí vrstvou výztuže 
- nedostatečnými kotevními délkami prutů 
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Obrázek 4 - Fotografie degradace výztuže železobetonu. 

 
Dále může být životnost železobetonových konstrukcí omezena vadami technologie např.: 
- prováděním za nízkých nebo záporných teplot 
- špatným umístěním výztuže 
- nedodržením krycích vrstev 
- nedostatečným zpracováním betonu 
- nevhodným ošetřováním po uložení 

Dále může být životnost železobetonových konstrukcí omezena například: 
- vlivem nadměrné vlhkosti 
- vlivem agresivního prostředí 
- vlivem extrémních teplot 
- zatížením překračující maximální přípustné hodnoty. 

     Nejčastější poruchou železobetonových konstrukcí můžou být: 
- koroze výztuže a tím snížené spolehlivosti konstrukce (obrázek 4) 
- nadměrné deformace a přetvoření prvků 
- tahové trhliny  
- smykové trhliny 
- tlakové trhliny  

 
Při průzkumu železobetonových konstrukcí věnujeme pozornost zejména povrchové 

struktuře betonu, rozsahu koroze, rozměrům železobetonového prvku, poloze a velikosti trhlin 
a velikosti přetvoření jednotlivých prvků. 

Stav železobetonových prvků posuzujeme vizuální prohlídkou. Pokud nemáme 
pochybnosti, usuzujeme pevnostní charakteristiky podle původní dokumentace, pomocí 
zatřídění použitého materiálu a odvození příslušných hodnot, vizuální prohlídkou nebo 
odvozením z povrchové tvrdosti. 

Stav poruch železobetonových konstrukcí dokumentujeme. 
3.2.2     Rozbor konstrukce - analýza 
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Podle doporučení norem se má únosnost nosných prvků a konstrukcí stanovit s ohledem na 
skutečné účinky zatížení a to s vlivem skutečné degradace existující konstrukce. 
V první fázi provedeme zatřídění existujících konstrukcí vzhledem k jejich stavu a míry jejich 
poškození (obrázek 5). 

 
Obrázek 5 - Fotografie dokumentování poruch. 

 
Mezi závažné vady a poruchy zařazujeme všechny vady a poruchy, které snižují zásadně 

spolehlivost existujících konstrukcí jako celku. Většinou se jedná o aktivní (nedokonané) vady 
a poruchy, u kterých dochází k jejich postupnému rozvoji a šíření. 

Mezi méně závažné vady a poruchy zařazujeme takové, které se vyskytují lokálně a 
nemají zásadní vliv na spolehlivost existujících konstrukcí jako celku.  

Při třídění poruch můžeme vycházet z mnoha různých hledisek.  Podle závažnosti poruch 
můžeme členit na: 

a. Drobné poruchy a vady – menší vady a poruchy, které nesníží spolehlivost existující 
konstrukce, staticky nevýznamné, estetického charakteru, jejich oprava není 
z hlediska spolehlivosti nutná. 

b. Hlavní vady a poruchy – vada a porucha, která s velkou pravděpodobností může 
vést k selhání existující konstrukce nebo ke snížení spolehlivosti existující 
konstrukce, staticky významné, je nutná včasná intervence. 

c. Kritické vady a poruchy – také můžeme nazývat havarijní vady a poruchy, které 
mohou vést k  ohrožení osob, které pobývají v objektu nebo jsou v blízkosti tohoto 
objektu, je nutná okamžitá bezodkladná intervence. 

 
V další fázi zjistíme statická schémata jednotlivých částí konstrukce a popíšeme příčiny 
pozorovaných vad a poruch nebo důvody nesprávného chování konstrukce. Nestačí jenom 
opravit poruchu (vadu), ale je třeba zjistit příčinu poruchy a v dalších krocích navrhnout 
opatření vedoucí k odstranění této příčiny. 
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Metody zjišťování příčin poruch: 
- kontrolou stavebních prvků a dílců, tj. porovnáváním existujících konstrukcí a jejich 

skutečných parametrů s původně předepsanými požadavky. 
- vizuální prohlídkou poruch  
- prohlídkou poruchy hmatem, popřípadě poklepem pomocí nářadí 
- pomocí částečného odstranění povrchových vrstev 
- pomocí hloubkových vrtů do vyšetřovaného prvku 
- zatěžovacími zkouškami 
- pomocí lokálních nebo pásových sond 
- sledováním změn poruch v čase  

 
Metody sledování poruch v čase: 
- pomocí sádrových indikátorů – pásků v tloušťce 8-10mm, do pásku se provede 

zaznamenání data vytvoření popřípadě data dalších kontrol 
- pomocí číselníkového úchylkoměru – dva zabroušené trny se osadí na okraje trhliny a 

měří se jejich vzájemný posun 
- pomocí deformmetru – na konstrukce jsou osazeny terče, jejichž pohyb je 

zaznamenáván 
- pomocí geodetických pomůcek 
 
 

3.2.3    Předběžné ověření konstrukce 
Předběžného ověření je hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti existujících konstrukcí vzhledem 
ke zdokumentovaným údajům. 
Podle uvedené normy ISO můžeme při hodnocení vycházet z dřívějšího vyhovujícího chování 
vyšetřované existující konstrukce. Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných 
norem lze považovat za spolehlivé pro všechny druhy zatížení kromě mimořádných zatížení za 
těchto podmínek: 

- prohlídka nezdokumentuje žádné hlavní nebo kritické poruchy a vady 
- konstrukce má zdokumentované vyhovujícího chování v dostatečně dlouhém časovém 

úseku 
- nejsou očekávány změny zatížení vyšetřované existující konstrukce  
- je zajištěn základní přenos zatížení a napětí  

 
Na základě předběžné prohlídky určíme: 

ZATÍŽENÍ: 
a) vlastní tíha, objemové hmotnosti, stálé zatížení 
- Charakteristickou hodnotu vlastní tíhy existujících konstrukcí můžeme určit na základě 

dostatečných dostupných dat z předběžné prohlídky a to statistickými metodami.  
- Objemovou hmotnost jednotlivých vrstev stanovíme na základě střední hodnoty 

objemové tíhy. V ostatních případech postupujeme podle normy pro stanovení zatížení 
pro pozemní stavby. 

- Charakteristickou hodnotu stálého zatížení určíme na základě odhadu průměru a odhadu 
odchylky průměru. Dle normy ISO je doporučeno minimálně 5 vzorků odběru. 

a) užitná zatížení 
- Charakteristickou hodnotu užitného zatížení existujících konstrukcí jsou uvedeny 

v tabulce v normě zatížení pozemních staveb podle příslušné kategorie A-K.   
- Charakteristickou hodnotu zatížení přemístitelnými příčkami je možné uvažovat plošně 

jako přídavek k užitnému zatížení za předpokladu, že je zajištěno roznášení zatížení a 
vlastní tíha příčky je menší než 3,0KN/bm (vl. tíha příčky je menší než 1,0KN/bm – 
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přídavek 0,5KN/m2; vl. tíha příčky je 1,0 – 2,0KN/bm – přídavek 0,8KN/m2; vl. tíha 
příčky je 2,0 – 3,0KN/bm – přídavek 1,2KN/m2). 

b) zatížení sněhem 
- Při hodnocení existujících konstrukcí mohou nastat problémy v důsledku zpřísnění 

norem pro zatížení sněhem. 
- Pokud existující konstrukce zvýšeným požadavkům na zatížení sněhem nevyhovuje, je 

možné konstrukce zesílit nebo podmiňovat spolehlivost existující konstrukce 
odstraňováním sněhu při dosažení určité maximální výšky sněhu. 

c) zatížení větrem 
- Zatížení existujících konstrukcí větrem určíme dle platných norem EN. 

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ: 
- Je třeba uvažovat se skutečnými materiálovými charakteristikami určenými nebo 

ověřenými průzkumem existujících konstrukcí. Při určování materiálových 
charakteristik musíme uvážit vliv degradace. 

ROZMĚRY: 
- Rozměry existující konstrukce stanovíme z výkresů a na základě prohlídky a měření. 

 
Pokud jsou určeny jednotlivé složky zatížení existující konstrukce, vlastnosti materiálů 

a rozměry je možné provést ověření spolehlivosti konstrukce pro mezní stav únosnosti a mezní 
stav použitelnosti. Pro tyto mezní stavy provedeme kombinace zatížení pomocí dílčích 
součinitelů dle platných norem EN. Určení dílčích součinitelů zatížení a kombinační vzorce 
jsou uvedeny v příloze. 
 
3.2.4     Rozhodnutí o okamžitých opatřeních 

Pokud z předběžné prohlídky nebo z předběžného ověření vyplývá, že konstrukce je 
v nebezpečném – havarijním stavu, je nutné ihned rozhodnout o okamžitých opatřeních tak, 
aby bylo sníženo nebezpečí ohrožení veřejnosti. Toto rozhodnutí je nutné bezodkladně oznámit 
objednateli. Objednatel je povinen opatření provést okamžitě bez zbytečné časové prodlevy. 
 
3.2.5    Doporučení dalšího postupu 

Pomocí předběžného ověření vyhodnotíme další možnosti postupu: 
A)  není nutné provést podrobné hodnocení 
Předběžné ověření je dostačující pro hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí. 
Z předběžné prohlídky nebo z předběžného ověření vyplývá, že konstrukce je v průběhu 
požadované životnosti spolehlivá, není nutné provádět podrobné hodnocení a je možné 
přejít ke zprávě o výsledcích. Na základě předběžného hodnocení vypracujeme zprávu 
o výsledcích hodnocení včetně posudku a rozhodnutí o postačující spolehlivosti 
existujících konstrukcí. 
B)  je nutné provést podrobné hodnocení 
Specifikujeme kritické části existujících konstrukcí, které je nutné vyhodnotit v dalších 
krocích – při podrobném hodnocení na základě podrobné prohlídky existujících 
konstrukcí. 

 
 

3.3 Podrobné hodnocení 

 
3.3.1. Podrobný průzkum – podrobná prohlídka 

Podrobná prohlídka je provedena pomocí zkušebních metod destruktivních i 
nedestruktivních. Dále mohou být prováděny zatěžovací zkoušky existujících konstrukcí. 
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Rozsah a schéma podrobného vyšetření existující konstrukce závisí na konkrétní konstrukci a 
požadavcích na výsledky podrobného průzkumu. 

Při podrobné prohlídce provádíme například: 
d) časově závislý průzkum stavebních vad a poruch a následné zjišťování 
jejich příčin  
e) měření přetvoření existujících konstrukcí při provozním zatížení 
f) měření přetvoření existujících konstrukcí při zatěžovacích zkouškách 
g) odebrání vzorků pro zjištění materiálových charakteristik například 
pevnosti materiálu 

Před provedením zkoušek v rámci podrobného průzkumu je třeba plán a postup zkoušek 
odsouhlasit s objednatelem a s certifikovanou zkušební organizací, která bude zkoušky 
provádět. V plánu zkoušek má být specifikován rozsah zkoušek a množství odebraných vzorků. 
Při odběru vzorků je třeba postupovat tak, abychom tímto odběrem neohrozili bezpečnost této 
existující konstrukce. 

Při podrobné prohlídce zaznamenáváme postup této prohlídky s údaji časovými a 
datovými. Součástí podrobné prohlídky je dokumentace veškerých odebraných vzorků 
materiálů a zaznamenávání výsledků všech prováděních zkoušek a měření. 

Dále provádíme sledování účinků okolního provozu a prostředí například vliv otřesů na 
objekt. V odůvodněných případech sledujeme teplotní režim a vlhkost prostředí působícího na 
existující konstrukci. 

 
 

3.3.2. Podrobná analýza konstrukce 
Doplníme analýzu konstrukce provedenou v rámci předběžného ověření konstrukce 

o vyhodnocení odebraných vzorků, vyhodnocení časové závislosti poruch objektu (trhlin) a 
popřípadě o výsledky zatěžovacích zkoušek, pokud byly tyto zkoušky prováděny: 

a) Vyhodnocení odebraných vzorků – stanovení materiálových vlastností 
konstrukcí 
b) Vyhodnocení časové závislosti poruch objektu 
c) Výsledky zatěžovacích zkoušek 
Výsledky zkoušek je vhodné porovnat s předpokládanými hodnotami dle dostupné 

dokumentace a s výsledky z předběžných prohlídek. Pokud dochází k velké odchylce 
od předpokladů, má se tato odchylka přezkoumat a popřípadě se provedou doplňující zkoušky. 

 
 

3.3.3. Podrobné ověření konstrukce 
Podrobné ověření je hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí vzhledem ke 

zdokumentovaným údajům upřesněných pomocí podrobné prohlídky existujících konstrukcí. 
Ověřování musí vycházet z koncepce mezních stavů a lze ho provádět metodou dílčích 

součinitelů nebo metodami teorie spolehlivosti.  
Ekonomické a sociální hledisko připouští větší rozdíly ve spolehlivosti při hodnocení 

existujících konstrukcí a nově navržených konstrukcí.  Tyto rozdíly se do hodnocení zavedou 
pomocí směrné úrovně spolehlivosti.  Pro existující konstrukce se mohou použít nižší směrné 
úrovně spolehlivosti, jestliže jsou zdůvodnitelné na základě sociálně-ekonomických hledisek. 

Dílčí součinitele, které jsou uvedené v současných normách, se mohou v případě 
existujících konstrukcí  upravit podle výsledků prohlídky a zkoušek (viz. příloha). 

Příklady směrné úrovně spolehlivosti jsou uvedeny v následující tabulce. Konkrétní 
postup určení směrné spolehlivosti a tím i určení dílčích součinitelů jsou uvedeny v příloze této 
příručky. 
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Tabulka – Příklady směrné úrovně spolehlivosti dle ISO13822 

Mezní stavy Směrný index 
spolehlivosti  

Referenční doba 

použitelnosti   
vratné 0,0 plánovaná zbytková 

životnost 
nevratné 1,5 plánovaná zbytková 

životnost 
únavy   
kontrolovatelné 2,3 plánovaná zbytková 

životnost 

   nekontrolovatelné 3,1 
plánovaná zbytková 
životnost 

únosnosti   
velmi malý následek poruchy 2,3 LS v letech a) 

malý následek poruchy 3,1 LS v letech a) 

střední následek poruchy 3,8 LS v letech a) 

vysoký následek poruchy 4,3 LS v letech a) 

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

3.4.        Výsledky honocení 

Výsledky hodnocení existující konstrukce mají být jasně popsány ve zprávě 
o výsledcích hodnocení existující konstrukce.  Podrobný obsah zprávy o výsledcích hodnocení 
existujících konstrukcí je uveden v příloze. 

Závěry hodnocení by měly jasně popsat stav existujících konstrukcí z hlediska 
spolehlivosti a bezpečnosti. V závěru má být jasně popsáno, které prvky jsou vyhovující a které 
nevyhovující. Dále je nutné uvést podmínky pro užívání konstrukce a shrnout navržená 
konstrukční a provozní opatření. Závěr hodnocení by měl také vysvětlit případný nesoulad mezi 
výsledky ověření konstrukce a skutečným stavem konstrukce například skutečnost, že z ověření 
vyplývá, že existující konstrukce není bezpečná a přitom tato konstrukce nevykazuje žádné 
poruchy. 

V závěru hodnocení musí být vyhodnocena bezpečnost a provozuschopnost stavby. 
a) Hodnocení bezpečnosti (dle ISO 13822) 
Konstrukce navržené a provedené podle  dříve platných norem, nebo pokud nebyly 

použity normy, navržené a provedené na základě osvědčených stavebních zkušeností, lze 
považovat za bezpečné pro všechna zatížení kromě mimořádných (včetně seizmických) za 
předpokladu, že  

– pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení 
nebo degradace; 
– se posoudí konstrukční systém včetně kritických detailů a jejich ověření 
z hlediska přenosu napětí; 
– konstrukce vykazuje uspokojivé chování v průběhu dostatečně dlouhého 
časového období, ve které došlo v důsledku užívání a účinků prostředí k výskytu 
nepříznivých zatížení; 
– odhad degradace, při kterém se uváží současný stav a plánovaná údržba, 
zajišťuje dostatečnou trvanlivost; 
– po dostatečně dlouhé časové období nenastanou změny, které by mohly 
významně zvýšit zatížení konstrukce nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové 
změny nejsou očekávány. 
b) Hodnocení provozuschopnosti (dle ISO 13822) 
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Konstrukce navržené a provedené na základě  dříve platných norem, nebo pokud 
nebyly normy použity, navržené a provedené na základě dobrých stavebních 
zkušeností, se mohou považovat za provozuschopné pro budoucí použití za 
předpokladu, že  
– pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení, 
degradace nebo přetvoření; 
– v průběhu dostatečně dlouhého časového období konstrukce vykazuje 
uspokojivé chování s ohledem na poškození, přetížení, degradaci, přetvoření nebo 
kmitání; 
– nenastanou změny v konstrukci nebo ve způsobu jejího využívání, které by 
mohly významně změnit zatížení včetně účinků prostředí na konstrukci nebo její část; 
a očekávaný proces degradace, stanovený s přihlédnutím k současnému stavu a 
plánované údržbě, neohrožuje trvanlivost konstrukce. 

 
Součástí zprávy o výsledcích hodnocení existující konstrukce je návrh opatření 

konstrukčních nebo provozních. 
Konstrukční opatření je možné navrhovat ve variantě obnova, oprava, modernizace a 

demolice. Podrobný popis doporučeného konstrukčního opatření existující konstrukce 
navrženého na základě předcházejícího hodnocení je součástí této zprávy. Projektová 
dokumentace navržených konstrukčních opatření není součástí této zpráva a je předmětem 
dalšího stupně dokumentace. 

Provozní opatření je možné navrhovat jako další monitorování existující konstrukce 
nebo jako požadavky na změnu (snížení) provozních popřípadě klimatických zatížení tj. 
například změna užívání objektu. 

Zpráva o výsledcích hodnocení existující konstrukce slouží jako podklad pro rozhodnutí 
objednatele o dalších činnostech související s hodnocenou existující konstrukcí. Pokud 
objednatel neprovede příslušné kroky pro zajištění bezpečnosti veřejnosti, například 
u havarijního stavu existujících konstrukcí, může mít zpracovatel hodnocení existující 
konstrukce povinnost informovat příslušné úřady. 
     
 
4 STRUKTURA ZPRÁVY DLE ISO 13822 
 
Vzorová zpráva je uvedena v příloze. 
Základní členění zpráva dle ISO 13822 
1 Titulní strana 
Mají se uvést následující položky: název, datum, objednatel a autor (plné jméno a adresa 
inženýra nebo firmy). 
2 Jméno inženýra nebo firmy 
Uvedou se osoby provádějící hodnocení společně se zástupci objednatele a s dalšími účastníky. 
3 Souhrn 
Na jedné až dvou stranách se problém výstižně a stručně shrne, uvedou se významné prvky 
vyšetřování, hlavní závěry a doporučení včetně všech důležitých výhrad a/nebo zamítnutí.   
4 Vlastní obsah 
Mají se zahrnout následující položky:  
a) rozsah hodnocení; 
b) popis konstrukce; 
c) vyšetřování; 
– zkoumané dokumenty, 
– předměty prohlídky, 
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– postupy odběru vzorků a postupy zkoušek, 
– výsledky zkoušek; 
d) analýza; 
e) ověření; 
f) analýza údajů; 
g) posouzení možných variant opatření; 
h) závěry a doporučení; 
i) referenční dokumenty a literatura; 
j) přílohy. 
 
5 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
 

Při provádění hodnocení stávajících konstrukcí se i přes veškerou pečlivost při 
předběžném průzkumu nevyhneme nejasnostem. Tyto nejasnosti při hodnocení musíme pak 
dopřesnit při podrobném průzkumu. 

Podrobnosti těchto postupů jsou přehledně uvedeny a znázorněny v normě ČSN ISO 
13822. Tato norma ČSN ISO 13822 není v rozporu s ČSN 730038, norma ČSN ISO 13822 
normu ČSN 730038 rozšiřuje o další kritéria a poznatky.   
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1 ÚVOD 
 

Mosty a zejména monumentální mosty zaslouží zvláštní ohledy, týkající se jejich 
konstrukčních hodnocení. 
Potřeba rehabilitace stávajících i historických konstrukcí je často omezena silnými 
ekonomickými tlaky. Zesílení konstrukce je pak považováno za nejcitlivější aspekt rehabilitace, 
protože mohou být v rozporu také s hodnotou dědictví [1]. To je důvod, proč posouzení mostů 
často vyžaduje použití sofistikovaných metod, zpravidla nad rámec tradičních konstrukčních 
norem. 

 
Nicméně, na rozdíl od několika národních kodexů, tři mezinárodní normy ISO (ISO 

2394 [4]; ISO 13822 [5]; ISO 12491 [6]), jsou k dispozici pro posouzení stávajících konstrukcí. 
Například ISO 13822 [5], stanoví obecné požadavky a postupy hodnocení existujících 
konstrukcí (budov, mostů, průmyslových objektů, atd.), které vycházejí ze zásad spolehlivosti 
konstrukcí a z následků jejich porušení. Tato mezinárodní norma platí také pro konstrukce 
objektů kulturních památek podle dalších hledisek uvedených v příloze I. Další informace je 
možno nalézt v řadě vědeckých prací a publikací, jako je [7] a [8]. 

Podle normy ISO 13822, posouzení konstrukce zahrnuje dvě hlediska: první je jeho 
konstrukční výkon, známý pro inženýry a druhé se týká jeho hodnoty konstrukce jako kulturní 
památky. Tato dvě hlediska je třeba brát v úvahu při každém rozhodnutí zahrnující možné 
konstrukční zásahy. 
 

Obecně může být určitá jakákoli existující či historická konstrukce podrobena hodnocení 
spolehlivosti [1] v případě, že: 
 

- k existujícímu nosnému systému jsou připojeny nové konstrukční prvky; 
- je potřeba zjistit, zda historická konstrukce může odolat zatížení spojenému 

s předpokládanou změnou použití, změnou provozu nebo rozšíření pracovního využití; 
- je potřeba opravit konstrukci z důvodu zhoršení stavu závislým na životním prostředí 

(např. koroze) nebo která utrpěla škodu z náhodných akcí (např. zemětřesení); 
- jsou pochybnosti o skutečné spolehlivosti konstrukce. 

 
Za určitých okolností mohou být hodnocení požadována různými institucemi, 

pojišťovací společností, vlastníky nebo může být požadováno plánem údržby. 
 
Přístup k hodnocení historické konstrukce se v mnoha ohledech liší od způsobů, které 

by byly použity v novodobém projektování. Obtíže při posuzování existujících historických 
konstrukcí mohou vzniknout ze složitosti geometrie, proměnlivosti materiálových vlastností, 
různých stavebních technik, omezené znalosti o konstrukčních podmínkách, včetně škod 



KAPITOLA 6 – PŘÍKLADY INŽENÝRSKÝCH STAVEB - MOSTY 

86 
 

z minulých akcí a nadměrných nákladů [7]. Metody experimentální mechaniky a numerická 
simulace přístupu byly poměrně nedávno zavedeny v profesích, které byly dlouho vyhrazeny 
pouze pro humanitní obory nebo umění. Zachování kulturního dědictví (historické stavby) patří 
mezi takové oblasti. 

Nicméně, i když existující historické konstrukce mohou být vyšetřovány několikrát, 
určitá nejistota v základních proměnných a konstrukčních vlastnostech musí vždy zůstat. Proto, 
podobně jako při návrhu nových konstrukcí, jsou skutečné změny v základních proměnných a 
vlastnostech materiálů, geometrických údajů a vzorových nejistotách zohledněny dílčími 
faktory nebo jinými ustanoveními norem. 

Kapitola shrnuje obecné principy konstrukčního posouzení památkových staveb a 
poskytuje několik příkladů. 
 
 

1.1  Principy hodnocení 

 
Při posuzování stávajících či historických konstrukcí jsou obvykle přijímány dva hlavní 

principy [1]: 
(1) Pro ověření spolehlivosti konstrukcí by měly být použity normy platné v současné době; 
historické normy platné v období konstrukčního řešení by měly být použity pouze jako 
metodický dokument. 
(2) Skutečné vlastnosti konstrukčních materiálů, akcí, geometrických dat a konstrukčního 
chování by měly být uvažovány dle původní dokumentace včetně výkresů pouze orientačně. 
 

První princip by měl být aplikován, aby se dosáhlo podobné úrovně spolehlivosti jako 
v případě nově navržených konstrukcí. Druhý princip by měl vyloučit jakýkoliv zanedbaný stav 
konstrukce, který by mohl mít vliv na skutečnou spolehlivost konstrukce ať příznivým či 
nepříznivým způsobem. 

Z druhého principu vyplývá zásada, že vizuální kontrola hodnocené konstrukce by měla 
být provedena kdykoli je to možné. Praktické zkušenosti ukazují, že inspekce na místě, je také 
užitečná pro dobrý pocit z ověření aktuální situace a stavu konstrukce. 

Zpravidla kvantitativní hodnocení nemusí být provedena pro tu část konstrukce, která 
nebude postižena konstrukčními změnami, opravami, udržovacími pracemi, změnou provozu 
nebo která není zjevně poškozena nebo není podezřelá z nedostatečné spolehlivosti - ISO 
13822.  
 
Obecně se postup posouzení skládá z následujících kroků (viz vývojový diagram v ISO 13822): 
 

- specifikace cílů posouzení podle klienta nebo orgánu; 
- scénáře týkající se konstrukčních podmínek a akcí; 
- předběžné hodnocení: studium dostupné dokumentace, předběžné kontroly, rozhodnutí 

o okamžitých opatřeních a doporučení pro podrobné posouzení; 
- podrobné posouzení: detailní dokumentární vyhledávání, podrobná inspekce, zkoušení 

materiálů a stanovení opatření, stanovení konstrukčních vlastností, konstrukční analýza, 
ověření spolehlivosti konstrukcí; 

- zpráva včetně návrhu stavebních zásahů; 
- v případě potřeby postup opakovat. 

Pokud z předběžného posouzení vyplývá, že konstrukce je spolehlivá pro její zamýšlené 
využití po zbývající dobu životnosti, nemusí být požadováno podrobné posouzení. Naopak v 
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případě, že konstrukce se zdá být nebezpečná nebo nejistá, mohou být použity nezbytné 
okamžité zásahy a podrobné posouzení. 

V souladu s přílohou I normy ISO 13822, by mělo být statické posouzení existující 
konstrukce provedeno ve spolupráci s multidisciplinárním týmem inženýrů, architektů, 
archeologů, historiků, materiálových vědců a případně dalších odborníků. Zatímco stavební 
inženýr by měl poskytovat zvláštní zprávu hodnotící konstrukci, důsledky této zprávy by měly 
být projednány v rámci multidisciplinárního týmu a společným rozhodnutím by mělo být 
obecně dosaženo konsensu. 

 
 

1.2 Šetření 

 
Posuzování stávajících konstrukcí by mělo být založeno na skutečných dílenských 

podmínkách týkajících se geometrie, vlastnostech materiálu, používání konstrukce a 
podmínkách v oblasti životního prostředí. Vyšetřování existujících či historických konstrukcí 
je určeno k ověření a aktualizaci znalostí o současném stavu konstrukcí vzhledem k řadě 
aspektů [1]. Často, první dojem ze stavu konstrukce je založen na vizuálním kvalitativním 
vyšetřování. Popis možného poškození konstrukce může být prezentován z verbálního hlediska, 
jako jsou: „neznámá, menší, středně těžké, těžké, destruktivní". Velmi často rozhodnutí na 
základě takového pozorování budou provádět odborníci čistě intuitivním způsobem. 

Lepší úsudek o stavu konstrukce může být proveden na základě (následné) kvantitativní 
kontroly. Typické - hodnocení je cyklický proces, je-li první inspekce doplněna dalšími 
šetřeními. Účelem dalšího šetření je získat lepší cit pro aktuální stav konstrukce (zejména v 
případě poškození) a ověření informace požadované pro určení charakteristických a 
reprezentativních hodnot všech základních veličin. U všech inspekčních metod, by měly být 
uvedeny informace o pravděpodobnosti detekce poškození, pokud jsou přítomny, a přesnosti 
výsledků. 
 
Prohlášení z vyšetřování obsahuje zpravidla následující údaje popisující: 
 

- aktuální stav konstrukce; 
- druhy konstrukčních materiálů a půdy; 
- pozorovaná poškození; 
- opatření, včetně dopadů na životní prostředí; 
- projektovou dokumentaci, která je k dispozici. 

 
Speciálním typem vyšetřování je důkaz zatížením. Na základě těchto testů mohou být 

vyvozeny závěry, pokud jde o: 
 

- únosnost testované konstrukce pod podmínkou zátěžového testu; 
- ostatní konstrukce; 
- další podmínky zatížení; 
- chování systému. 

Závěr ve druhém případě je relativně snadný; funkce míry pravděpodobnosti únosnosti 
se jednoduše vyřeší důkazem zatížení. Závěr v jiných případech je složitější. Všimněte si, že 
množství zátěžových testů nemusí být omezeno na jeden. Důkaz testování se může týkat 
jednoho prvku za různých podmínek zatížení nebo vzorku konstrukčních prvků. Aby se 
zabránilo zbytečnému poškození konstrukce v důsledku zatížení jako důkazu únosnosti, 
doporučuje se zvyšovat zatížení postupně a měřit průběžně deformace. Měření deformací může 
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rovněž poskytnout lepší vhled do chování systému. Obecně platí, že důkazem zatížení lze jen 
těžko řešit dlouhodobé nebo časově závislé efekty. Tyto účinky by měly být analyzovány 
pomocí výpočtu. 
 
 

1.3 Konstrukční analýza 

 
Chování konstrukce by mělo být analyzováno pomocí modelů, které popisují aktuální 

situaci a stav existujících konstrukcí. Obecně platí, že konstrukce by měla být analyzována pro 
maximální mezní stavy pomocí základních proměnných s ohledem na příslušné procesy 
zhoršující její stav [1]. 

Všechny základní veličiny popisující akce, vlastnosti materiálu, zatížení a modelové 
nejistoty by měly být považovány, jak je uvedeno výše. Nejistoty spojené s platností a přesností 
modelů je třeba brát v úvahu při posuzování a to, buď přijetím vhodných faktorů 
v deterministických ověřováních, nebo zavedením modelu pravděpodobnostního faktoru 
v analýze spolehlivosti. 

Při analýze konstrukce by měly být vzaty v úvahu - konverzní faktory odrážející vliv 
tvaru, velikosti vzorků, teplota, vlhkost, doba trvání zátěže, atd. Příkladem je menší destruktivní 
vrtání zdicích prvků. Rovněž je třeba zvážit úroveň znalostí o stavu jednotlivých dílů 
konstrukce. Toho lze dosáhnout nastavením předpokládané variability buď v zatížení, nebo 
rozměrech jejich průřezů v závislosti na typu konstrukce. 

Pokud je zjištěno zhoršení, příslušné mechanismy musí být identifikovány a budoucí 
vývoj konstrukce se určuje na základě teoretických nebo experimentálních šetření, kontroly a 
zkušeností. Dokonce i značně zjednodušující předpoklady mohou přinést reálné výsledky, jak 
je znázorněno na degradaci železobetonových konstrukcí v [9]. 

Ověření spolehlivosti stávající či historické konstrukce musí být provedeno za použití 
platných kodexů praxe, zpravidla na základě koncepce mezních stavů. Pozornost by měla být 
věnována i konečným mezním stavům. Ověření může být provedeno za použití dílčí součinitelů 
nebo konstrukční metody spolehlivosti s ohledem na konstrukční systém. Posouzení 
spolehlivosti musí být provedeno s ohledem na zbývající životnost konstrukce, sledované 
období a změny v prostředí konstrukce spojené s předpokládanými změnami v používání 
stavby. 

Závěr z posouzení musí být hodnověrný. Zejména rozdíly mezi výsledky konstrukční 
analýzy (např. nedostatečná bezpečnost) a reálným stavem konstrukce (např. bez známek 
koroze nebo selhání, uspokojivá únosnost) musí být vysvětleny. Je třeba mít na paměti, že 
mnoho inženýrských modelů jsou konzervativní a nemohou být vždy použity přímo 
k vysvětlení aktuální situace. 

Cílová úroveň spolehlivosti sloužící k ověření, může být užívána jako úroveň 
spolehlivosti předpokládané podle kritérií přijatelnosti definovaných v prověřených a 
akceptovaných návrhových normách. Cílová úroveň spolehlivosti, musí být uvedena společně 
s jasně definovanými mezními stavy a specifickými modely základních veličin. 

Cílová úroveň spolehlivosti může být také stanovena s přihlédnutím k požadované 
únosnosti konstrukce, referenčnímu období a možným důsledkům selhání. V souladu s normou 
ISO 2394 jsou požadavky na spolehlivost existujících konstrukcí stejné jako pro návrh nové 
konstrukce. Nižší spolehlivosti stávající konstrukce může být použito, pokud je to odůvodněno 
na základě hospodářských, sociálních a udržitelných hledisek. Další podrobnosti jsou uvedeny 
na jiném místě [10] [11]. Jednoduchý model pro stanovení cílové spolehlivost památkových 
staveb byla navržena v [12]. V souladu s přílohou I normy ISO 13822 je důležité si uvědomit, 
že ochrana hodnot památek může vyžadovat přijetí jiné úrovně spolehlivosti, nižší než v 
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návrhových normách. To by mělo být považováno za zásadní rozdíl mezi konstrukčním řešením 
a posouzením stávajících existujících konstrukcí a ochrany hodnot památek. 

Bayesovské (kauzální, příčinné) sítě se ukázaly být užitečným nástrojem v mnoha 
technických oborech, stejně jako ve forenzních vědách. Tato práce navrhuje novou aplikaci 
Bayesovských sítí v soudním inženýrství se zaměřením na analýzu technických příčin 
katastrofických pádů mostu. Během opravy náhle sklouzl silniční most přes důležitou 
železniční trať z dočasných podpěr. Bohužel do zříceného mostu narazil ve vysoké rychlosti 
právě projíždějící vlak. Nehoda měla velké sociální a ekonomické důsledky. Forenzní šetření 
týkající se příčin kolapsu mostu bylo komplikované vzhledem k dalším škodám způsobených 
vlakem. Kromě toho, zbývající konstrukční prvky zříceného mostu a dočasných podpěr byli 
krátce po nehodě odstraněny z důvodu rychlé obnovy železničního provozu. Podklady šetření 
a další podrobná strukturální analýza neodhalily žádné přesvědčivé důkazy o příčině zřícení. 
Kritická zvážení všech možných příčin, včetně aerodynamických účinků, doplněných kauzální 
(Bayesovskou) sítí, nakonec vyústilo v identifikaci nejvýznamnějších příčin, včetně 
nedostatečného založení a celkové tuhosti dočasných podpěr. 
 
 
2 PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 1: VARA VIADUKT CARRARA 
 

2.1  Vara viadukt Carrara a její historie 

Vara Viadukt (obr. 1) byl postaven u mramorových jeskyních poblíž Carrary mezi léty 
1867 a 1890, most se brzy stal symbolem svého regionu. 

 
Obrázek 1: viadukt Vara 

Viadukt je zděný obloukový most o pěti polích. Každé pole zabírá asi 16 m z celkové 
délky cca 100 m. Mostovka je 40 m vysoko nad zemí; v oblouku ve sklonu asi 7%. Spodní 
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oblouk ve středu rozpětí byl postaven v roce 1932 během restaurátorských prací z důvodu 
selhání dočasné dřevěné podpěry čtvrtého pilíře (viz obr. 2) [19]. 

 

 
Obrázek 2: pilíř podepřený po selhání v roce 1913  
 

Most byl původně postaven jako most železniční, ale v roce 1960 byl přebudován na 
most silniční. 

V posledních letech čtvrtý pilíř opět selhal a bylo nutné opět uzavřít most pro dopravu, 
aby byly umožněny nové restaurátorské práce. Pro hodnocení jeho seismické bezpečnosti 
pomocí konečných prvků byl vyvinut model a byla provedena modální analýza. 

Vzhledem ke konstrukční složitosti a nejistotě o mechanických vlastnostech materiálu 
použitého pro konstrukci, bylo nutné provést dynamické experimentální identifikační testy 
popsané v následujícím odstavci. 
 
 

2.2  Experimentální test založení 

 
Byly provedeny dvě sady experimentálních dynamických zkoušek. První byla 

provedena před posílením mostu v lednu 2002 a druhá byla provedena po posílení v říjnu 2006. 
Z obou zkoušek byly získány věrohodné výsledky, takže bylo možné provést 

smysluplné porovnání obou výsledků. 
Dynamické zatížení bylo simulováno plně naloženým nákladním automobilem jízdou 

přes zvýšené prahy a dopadem na desku vozovky (viz obr. 4). 
Síla na přední nápravě byla 71,0 kN a na jedné zadní nápravě 186,8 kN. Geometrické 

vlastnosti zvýšeného prahu jsou znázorněny na obrázku 5. 
Během zkušebního testu byl most dynamicky zatěžován v různých místech, jak je zobrazeno 
na obrázku 3 v pozicích označených písmeny A až I, pohybujícím se plně naloženým nákladním 
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automobilem (viz obr. 4). Pro každý test se zaznamenával výsledek současně ve třech směrech 
(vertikálně (V), příčně (T) a podélně (L) podle osy vozovky) v místech 1 až 19 osazených 
sondami (viz obr. 3). 
 
 

 
Obrázek 3: přehled umístění měřících sond na mostě (písmena označují pozici zkušebního 
místa, čísla pozice akcelerometrů). 
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Obrázek 4: nákladní automobil zahajuje jízdu pro „zkušební skok“ 
 

  
Obrázek 5: zvýšený práh - geometrické vlastnosti 
 
 
 

2.3  Numerická analýza a experimentální výsledky 

 
Most byl zkoumán pomocí sofistikovaného modelu konečných prvků - programem 

Cosmos / m v. 2. 7 software. 
Tento model je znázorněn na obrázku 6. Skládá se z 13160 uzlů a 8895 pevných částic. 

Bylo vypočteno šest režimů vibrací. Obrázek 7 ukazuje tvar viaduktu z druhého režimu. 
Numerický model použitý pro studii provedenou před posilováním byl ověřen 

s experimentálními výsledky dosaženými při prvních experimentálních testech.  
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Obrázek 6: model konečných prvků mostu 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Obrázek 7: tvar viaduktu při druhém režimu 
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Vlastní frekvence a tlumené koeficienty experimentálně odvozené na posíleném mostě 
jsou uvedeny v tabulce 1 spolu s experimentálními a numerickými výsledky dosažené v roce 
2002 před posílením mostu. 

 
Srovnání zdůrazňuje mírný rozdíl v modálních tvarech (režimy 3 a 4) a frekvencích. 

Tyto výsledky mohou být interpretovány jako vyztužující účinek dodatečného vybavení 
v konstrukci. Avšak silná změna v tlumicích hodnotách vyžaduje pečlivější diskusi. 

 
 
Tabulka 1: srovnání mezi experimentálními testy a numerickými výsledky (2002 a 2006) 
 

Mode nr. 2002 2006 FEM 2002 
dir f [Hz] ξ (%) dir f [Hz] ξ (%) dir f [Hz] 

1 / / / T 2,45 0,98 / / 
2 T 3,55 16,60 T 3,65 1,14 T 3,53 
3 L 4,88 17,82 T 5,41 1,48 L 4,75 
4 T 5,51 16,80 L 6,17 1,64 T 5,54 
5 T 5,92 14,83 -- ------ ------ T 5,86 
6 L 6,54 14,76 -- ------ ------ L 6,26 
7 T 6,97 16,66 -- ------ ------ T 7,16 

 
 
 

Vysoké hodnoty zjištěné v roce 2002, je možno vysvětlit na základě míry poškození 
mostu, ale velmi nízké hodnoty, zjištěné při zkouškách na posíleném mostě nelze považovat za 
reprezentativní pro globální strukturální tlumení, které se přiměřeně pohybuje, pro tento druh 
konstrukce, v intervalu 5% až 10%. 
 

V této fázi není ještě zcela objasněn výklad těchto experimentálních důkazů. Doba 
variability vlastních frekvencí velmi často souvisí s konstrukční nelinearitou. Nicméně 
vyvolané zatížení použité pro zkoumaný most nebylo natolik závažné, aby zapojilo materiální 
nelinearitu nebo obrovské geometrické posunutí. 

 
Z tohoto důvodu nejpravděpodobnější vysvětlení spočívá ve vzniku některých trhlin, 

které se otevírají a zavírají při dynamickém zatížení. Je ale potřeba dalšího vyšetřování 
potřebného pro charakterizaci těchto nelineárních účinků a kompletního tlumení rozptylu 
v tomto druhu zdiva zděných konstrukcí. 
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3 PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 2: ANALÝZA SELHÁNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE 
POMOCÍ BAYESOVSKÝCH SÍTÍ  
 
Co jsou Bayesovské sítě (Bayesian Networks (BN)) 
– jinými slovy “kauzální” nebo “příčinné” sítě: 
 

• Pravděpodobnostní modely využívající grafovou prezentaci  

• Znalosti zatížené nejistotou (nepřesné, nejisté, vágní)  

• Rozhodovací proVyužití po několik staletí budovaných teorií pravděpodobnosti  

• Práce s mnohorozměrnými pravděpodobnostními modely  
 

 
 
Důkazy, které jsou k dispozici pro soudní posuzování inženýrských konstrukcí, mohou 

být značně složité a rozptýlené. Sestávají se z informací z různých technických oborů, 
kombinací číselných vyšetřování, kvalitativních odborných posudků apod. V důsledku toho, 
složitosti důkazů komplikují identifikaci technických příčin a formulaci požadovaných závěrů. 
Teorie pravděpodobnosti, prováděné prostřednictvím Bayesovských sítí, nabízí mocný nástroj 
pro řešení této složité situace a objevuje platné vzory v datech (TARONI, Aitken et al., 2006). 
Podobné sítě byly poprvé použity k analýze zkušebních důkazů v roce 1913. Pozdnější různé 
cesty diagramů byly vyvinuty a použity v sociálních vědách. Termín "Bayesovské sítě" byl 
zaveden Judea Pearlem (Pearl 1985), pokud jde o: 
 

• Dostupné informace jsou často subjektivní. 
• Informace o aktualizaci je založena na Bayesově teorému. 
• Kauzální a důkazní způsoby uvažování jsou rozlišovány s odkazem na Thomas Bayesův 

papír z roku 1763. 
 
(Judea Pearl (narozený 1936) je izraelsko-americký počítačový vědec a filozof) 
 

V poslední době byly navrženy způsoby formálního uvažování pro pomoc soudním 
znalcům k pochopení závislostí, které mohou existovat mezi různými aspekty důkazů. 
Bayesovské sítě mohou být užitečným nástrojem při posuzování forenzních závěrů, protože 
lidem se často nedaří dodržovat logický rámec ve složitých situacích (Garbolino, TARONI 
2002). Představují matematicky i statisticky přísné metody manipulace s nejistotou. 
 
 

3.1  Motivace pro případové studie 

 
Uvedená případová studie se zaměřuje na použití Bayesovských sítí v posuzování 

technických příčin nedávného katastrofálního pádu kompozitního železobetonového silničního 
mostu. 

 
Ve Studénce nedaleko Ostravy překračuje silnice II/464 nadjezdem železniční trať 

č. 270. Práce probíhaly na původním 82 m dlouhém mostě z roku 1961. Konstrukce mostu se 
sestávala z pěti rovnoběžných, vzájemně do tvaru roštu propojených plnostěnných ocelových 
nosníků, které byly nahoře spřaženy železobetonovou deskou.  
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Opravovaný silniční most se zřítil 8. srpna 2008 v 10:30 hodin. Následně po pár 
sekundách do zřícené konstrukce narazil v rychlosti 95 km/h mezinárodní vlak EC 108 
Comenius jedoucí z Krakova do Prahy. Následkem nehody zemřelo 8 lidí a dalších 95 bylo 
zraněno. V soudním sporu ohledně určení viníka nebyl ještě v roce 2015 nikdo obviněn. 

Poškozením mostu v důsledku nárazu vlaku (obrázek 3) se výrazně zkomplikovalo 
soudní vyšetřování. Kromě toho, zbývající stavební dílce zhroucené mostní konstrukce a 
dočasných stavebních podpěr byly krátce po nehodě odstraněny z důvodu rychlé obnovy 
železniční dopravy. 
 
 
 

 
Obrázek 1: zasunování mostu ve Studénce - přibližný stav před nehodou (a po ní) 
  
 
 
 
 

 
 
Obrázek 2: hlavní součásti mostu a dočasných staveb (rozměry v mm) 
 
poloha podpěr mostu v průběhu betonování desky (horní obr.) a těsně před pádem (spodní obr.) 
příčné podpěrné příhradové nosníky, pojízdné vozíky a hydraulické zvedáky, pojížděné 
plnostěnné nosníky, příhradové podstavce, panelové základy, betonová deska, mostní ocelové 
nosníky, železniční trať  
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Obrázek 3: silniční most po nehodě – směr jízdy vlaku a pádu mostu – podélné plnostěnné 
pojížděné nosníky a příčné příhradové nosníky 
 

Na začátku byly použity pro analýzu běžné metody strukturální analýzy pro kolaps. 
Bylo zjištěno, že odolnost dočasných nosných konstrukcí byla téměř vyčerpána v některých 
fázích opravy, ale stále ještě splňující požadavky současných kódů (norem). Iniciační příčina 
pádu mohla být odhadnuta srovnáním několika kritických situací. Nicméně, nedostatek 
geodetických měření a nejistých vertikálních poloh dočasných podpěr na nevhodných 
základech komplikuje odhad dopadů geometrických odchylek. Kromě toho byla zvýšena 
zranitelnost konstrukčního systému nedostatkem kotvení a ztužení dočasných podpor. 

To je důvod, proč pravděpodobnostní analýza (Stewart, Melchers 1997) byla přijata 
jako nevhodný nástroj pro forenzní šetření v důsledku ireducibilních (dále nerozložitelných) 
nejistot (geometrie, efekty kolem vysokorychlostní osobní dopravy a těžkých nákladních vlaků, 
aktivace dočasných podpor hydraulickými zvedáky těsně před kolapsem, atd.). V této 
souvislosti byly proto použity Bayesovské sítě, které nám umožňují: 

 
• Zpracovat kvantitativní popis odborných posudků založených na různém pozadí 

informací. 
• Transparentně ilustrují různé druhy nedostatků při výstavbě, aerodynamické vlivy 

projíždějících vlaků a vztahy mezi nimi. 
• Umožňují rozebrat složitý úkol na menší dílčí úkoly, které mohou být analyzovány 

samostatně jednotlivými odborníky na různá konstrukční řešení - betonových a 
ocelových konstrukcí, geotechnika, větrné inženýrství, geodézie, atd. 

• Posoudit relativní význam jednotlivých příčin přispívajících ke kolapsu. 
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Bayesovské sítě se ukázaly jako užitečný nástroj v různých technických oborech. Nedávné 
aplikace zahrnující optimalizaci ražení tunelů (Špačková, Straub 2012) a bezpečnostní opatření 
(tunel Holický 2009), vyhodnocení povodňových rizik (Holický Sýkora 2010), lavinové 
modelování (Straub, gret-Regamey 2006), rozhodnutí na základě rizika tvorby (Maes, Faber 
2006), atd. Proto je podle nejlepšího vědomí autorů nejlepší metodou k analýze technických 
příčin pádu mostu nová aplikace z Bayesovských sítí. 
Vzhledem ke složitosti forenzní analýzy je tato práce omezena na základní informace týkající 
se posouzení nejvýznamnějších příčin kolapsu mostu. 
 
 

3.2  Podrobnosti o opravě mostu 

Rekonstrukce počítala s tím, že původní narušená železobetonová deska bude 
odbourána a místo ní postupně nabetonována nová. Aby práce neprobíhaly nad kolejištěm a 
neohrožovaly tak bezpečnost železniční dopravy, byla celá mostní konstrukce hydraulicky 
pozvednuta a odsunuta cca o 28 m severozápadním směrem, na bíloveckou stranu, kde byla 
také provedena betonáž první části vozovky. 

Technicky se posun prováděl tak, že pod oběma konci mostu byla postavena pomocná 
ocelová podpůrná konstrukce, sestávající z devíti příhradových věží, na něž byla uložena vždy 
trojice oranžových nosníků zasouvacích pojezdových drah, po níž mohly pojíždět robustní 
ocelové vozíky. Přes trojici vozíků byl vždy položen příčný příhradový nosník, na který byla 
přes vyrovnávací podložky uložena nosná konstrukce mostu. Příčníky byly, stejně jako původní 
podpěry, rovnoběžné s kolejemi - most s nimi svíral úhel 58° (viz obr. 1 a 2). 

Dva dny před nehodou bylo zahájeno zpětné zasunování mostu na původní místo, 
jihovýchodním směrem, na příborskou stranu. Průběh prvního čtyřmetrového kroku se poněkud 
zkomplikoval kvůli zablokování vozíků. Stavaři museli most pozdvihnout, vozíky vyrovnat do 
přímého směru a s denním zpožděním dokončili plánovaný posun. V osudný den se připravoval 
druhý, čtyřmetrový krok zasunutí mostu, mostovka se přizvedávala, přesunovaly se vozíky a 
příčníky do výchozí polohy. Z jednoznačně neobjasněných příčin došlo při této činnosti k 
několika decimetrovému prudkému poklesu bíloveckého konce, a následnému rozvlnění či 
rozkmitání celé mostovky. Výše zmíněná nekolmost podpěr pak mohla způsobit vznik torzních 
kmitů a bočních vodorovných sil. Ale podpůrná konstrukce ještě několik sekund odolávala 
tomuto nepředpokládanému dynamickému namáhání, takže většina dělníků stihla utéci do 
bezpečí. Potom se na příborské straně most, vážící několik set tun, sesul z podpůrné konstrukce 
směrem na jih, přičemž odhodil pojezdové dráhy směrem na sever. Na bílovecké straně došlo 
k odtržení krajní z pojezdových drah a most zůstal šikmo ležet na betonové podpěře a silničním 
náspu. Po dopadu se most zdeformoval natolik, že v prostoru třetí koleje dolehl až na úroveň 
terénu a lokomotiva se s ním tedy střetla v úrovni nárazníků. 
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Obrázek 4: část opravovaného mostu před zhroucením – hydraulické zvedáky, pojízdné vozíky 
 

Je důležité si uvědomit, že střední a západní část mostu byla podporována pěti 
dočasnými podporami během opravy, ale před pádem pouze dvěma podpěrami (jak je uvedeno 
ve spodní části obrázku 2, viz elipsy). Poslední západní podpora byla neaktivní kvůli vychýlení 
mostní konstrukce indukované svou vlastní tíhou. 
 
 

3.3  Předběžná analýza základních příčin 

 
Na začátku soudního vyšetřování byly podklady omezeny pouze na fotografickou 

dokumentaci, několik svědků, spolehlivost ověření několika etap výstavby ze strany 
projektanta, stavební deník, schémata posouvacího postupu a geodetického zaměření. Na 
fotografiích jsou znázorněny skutečné polohy podpěr a mostní konstrukce v průběhu opravy. 
Fotografie odhalily několik nedostatků, například při montáži podstavce. Analýza fotografií 
odhalila další podložky nad vozíky ve střední části, které byly pravděpodobně vloženy před 
betonáží desky z důvodu výškového vyrovnání. Tato změna nebyla zřejmě nahlášena týmům 
odpovědným za kontrolu a ověřování technologických postupů. Tato skutečnost ukazuje 
nedostatek přenosu informací mezi zúčastněnými stranami, která byla obecně nedostatečná 
v průběhu celého procesu opravy. 
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Během soudního vyšetřování byly stávající informace podstatně doplněny o další 
analýzy, které pomohly eliminovat některé efekty, které byly považovány za možné příčiny 
pádu: 

 
• Ověřování spolehlivosti mostu před pádem odhalilo, že všechny části dočasných podpěr 

měly dostatečnou odolnost pro ideální podmínky (bez sklonu a správné montáže 
dočasných staveb). Tyto kontroly jsou založeny na alternativních předpokladech o 
strukturální geometrii s vlivy projíždějících vlaků, atd. Zvláštní pozornost byla 
věnována podmínkám těsně před pádem (Obrázek 12), když většina vlastní tíhy mostu 
byla předána na střední pojízdné vozíky a okolních podpěr. 

• Při posuzování aerodynamických vlivů projíždějících vlaků v souladu s EN 1991 2: 
2003 pro dopravní zatížení na mostech bylo uvedeno, že takové účinky nebyly 
dominantní příčinou; přesto mohly přispět ke zhroucení. 

• Analýza seismogramu z okolí stanic vykazuje zanedbatelné zemětřesení způsobené 
přirozenou a umělou (průmyslovou) seismicitou den před zhroucením. 

• Kontroly zbytků dočasných staveb a mostu na místě vyloučily selhání většiny složek 
dočasných podpěr. 

• Analýza fotografií pořízených během opravy mostu odhalila chybějící šrouby ve spojích 
jednotlivých složek dočasných staveb, deformací několika vozíků, nesprávné montáže 
některých složek a různé výstředností. 

• Geotechnické posouzení, přesto že bylo zkomplikováno rychlý odstraněním vrstev půdy 
pod panelovými základy, potvrdilo, že půdy byly rezistentní k provedení dočasné 
stavby; ale bylo jasně prokázáno, že základy dočasných staveb byly nepřiměřené a jejich 
tuhost byla velmi pravděpodobně nedostatečná. 
 

Podkladové dokumenty použité k eliminaci několika možných příčin odhalily řadu 
nedostatků opravy. Obecné nedostatky (nedostatek systematického zaměření, nedostatek 
přenosu informací mezi dodavatelem a subdodavatelem a nedostatek dohledu nad 
zúčastněnými stranami (technický dozor stavby)) a některé méně významné nedostatky (např. 
deformované pojezdové vozíky, chybějící šrouby přírub a nedokonalé spoje podstavců) nejsou 
explicitně zahrnuty v následující analýze. Nicméně jsou uvažovány při hodnocení významu 
jednotlivých nedostatků. 

Tuhost dočasných podpor se zdá, že byla kritičtější než jejich odolnost. Komplexní systém 
svislých složek zatížení na ložiska se zdá být relativně flexibilní. Základové půdy nebyly 
konsolidovány a pod dočasnými základy z panelů nebylo odpovídající štěrkopískové podloží. 
Tyto podstavce, příčné trámy, příčné nosníky a další komponenty komplikovaného pojízdného 
systému měly omezenou tuhost a celkovou stabilitu. EN 1991 1 6: 2005 Obecná zatížení - 
Zatížení během provádění - poskytuje požadavky pro návrhové hodnoty výchylek mostů během 
kumulativního spouštění. Srovnání těchto příliš přísných požadavků se statickými výpočty 
ukázalo překročení limitů deformací, které by přispěly k zahájení zhroucení. 

Navíc vertikální systémy nebyly vhodně vyztuženy, jak to vyžaduje montážní návod. Tyto 
podstavce nebyly vloženy do pevných základů a nebyly jakkoli ztužené. Některá vyztužení se 
zdála být provedena v příčném směru na úrovni pojízdných nosníků (viz obrázek 3). Nicméně, 
pojízdné nosníky nejsou pevně spojeny s vozíky. Nedostatečné vyztužení (jsou 
zdokumentována na obrázku 4) a chybějící ukotvení do základů (je zřejmé z obrázku 5) výrazně 
přispělo k nedostatku prostorové tuhosti dočasných podpor. 
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Obrázek 5: chybí ukotvení podstavce do nevhodného betonového základu – 10 posunutí 
podstavce 
 
 

3.4  Bayesovská síťová analýza  

 
Podrobný úvod do Bayesovských sítí lze nalézt v literatuře (například v Nielsen, Jensen 

2007) a tudíž jej zde neprobíráme. Některé návody k použití ve vědecké kriminalistice jsou 
uvedeny jinde (například Garbolino, TARONI 2002, TARONI, Biedermann et al., 2004). 
V následující zjednodušené síti (obrázek 6) jsou záměrně uvedeny pro ilustraci hlavní kroky 
analýzy, spíše než poněkud zdlouhavé technické detaily. 

Bayesovská síť použita v rámci šetření byla vyvinuta pomocí softwarového produktu 
Genie 2.0 (rozhodnutí laboratoře systémů - University of Pittsburgh 2011).  

Síť obsahuje tři dílčí modely A, B a C. Rozdělením se získá pravděpodobnost 
náhodných uzlů 1, 2 a 3. Každý uzel má pouze jen dva stavy - příznivý a nepříznivý. 
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Obrázek 6: kauzální síť základních příčin 
 
 

Základní technické nedostatky případných odchylek jsou v následující analýze 
seskupeny do čtyř základních příčin v náhodných uzlech. Základní příčiny jsou uvedeny 
v tabulce 2 spolu se základními veličinami, které byly použity, aby přispěly k rozdělení 
pravděpodobnosti základních příčin. 
 
 
Tabulka 2: základní příčiny a ovlivňující základní veličiny 
 
Základní příčina Základní veličina Základní veličina 
Vertikální tuhost dočasného 
podepření 

Tuhost základů Tuhost vertikálních podpěr 

Příčný sklon  Vertikální tuhost Asymetrie mostu 
 Vlastní hmotnost  Způsob provádění opravy 
 Nedokonalosti 

hydraulického systému 
 

Horizontální tuhost 
dočasného podepření 

Kotvení podpěr, uložení 
podpěr 

Vyztužení podpěr 

Aerodynamické účinky od 
vysoké rychlosti dopravy 
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Dílčí model pro vertikální tuhosti dočasných podpor (obrázek 7) je zde z důvodu 
stručnosti popsán pouze v detailu. 
 
 

  
 
Obrázek 7: dílčí model vertikální tuhosti 
 
 

Šetřením byly zjištěny následující nedostatky související s vertikální tuhostí 
konstrukčního systému: 
 

• Tuhost základové půdy a spojení panelů - nekonsolidované jíly a výplně, chybějící 
pevné betonové patky podstavců, nedostatečné nebo chybějící vrstvy štěrkopísku, 
použití nekvalitních silničních panelů, excentrické umístění stojek na panelech, panely 
pod jednotlivými podstavci nejsou vzájemně propojeny, kotevní kolíky na podstavcích 
nejsou vložené do základů. 

• Tuhost příhradových podstavců, pojízdné nosníky, překlady nad vozíky, příčné 
nosníky - použití dvou různých typů příhradových podstavců omezené tuhosti; jejich 
nedostatečně sešroubování napravily šrouby z podstavce (ještě v přijatelných mezích); 
omezená tuhost pojížděných nosníků, překlady nad vozíky, průřezové profily 
příhradových nosníků; vazníky vypadlé z kloubů; chybějící nebo nedostatečné ztužení 
podstavců a pojízdných nosníků; různá ukotvení do podstavců, excentricky vložené 
šrouby. 

 
Tyto nedostatky jsou dobře zdokumentovány fotografiemi pořízených před nebo po 

zhroucení a potvrzené statickou analýzou, svědky, inspekcí na místě nehody a zbytky zhroucené 
konstrukce. Některé z výše uvedených nedostatků jasně porušila platná pravidla a 
technologické principy společné stavební praxe. 

Účinky skutečné tuhosti dočasných konstrukcí a základů na svislou tuhost by mohla být 
hodnocena za použití teoretického modelu pouze přibližně. Například by nebylo možné 
odhadnout skutečné vlastnosti nekonsolidovaných základových půd dočasných konstrukcí 
s chybějícími vrstvami štěrkopísku, neboť byly značně ovlivněny rekonstrukčními procesy 
včetně těžké poruchy betonové desky před kolapsem. Okolní půdy byly částečně odstraněny 
krátce po schválení o odstranění mostních zbytků pro usnadnění výstavby mostu nového.  

Obecně - základy dočasných staveb nebyly provedeny v souladu s běžnou technickou praxí. 
Z tohoto důvodu bylo modelování interakce půdy konstrukce obtížným úkolem. Podobná úvaha 
platí i pro specifikaci tuhosti dočasných staveb. 
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Nejistoty zvýšily potřebu a význam subjektivního hodnocení, které by mohlo snadněji 
odhalit průběh událostí, které vedly ke zhroucení mostu a jeho příčiny. Tři experti, inženýři 
dobře známí pro své zkušenosti a znalosti byli vyzváni, aby: 

 
• Provedli analýzy mostu a jeho dočasných podpor za použití dostupných údajů 
• Odhadli únosnost konstrukčního systému 
• Posoudili vliv tuhosti dočasných staveb a základů na svislou tuhost mostu 
• Provedli nejpřesnější odhady pravděpodobnosti nedostatečné tuhosti dočasných staveb 

a základů (tabulka 3); Tyto pravděpodobnosti by měly popisovat míru nejistoty, že 
tuhost jednotlivých složek byla poměrně nízká a být příčinou nedostatečné vertikální 
tuhosti, což mohlo následně ovlivnit sklon mostu. 

 
 
Tabulka 3: znalecké posudky týkající se pravděpodobnosti nedostatečné tuhosti dočasných 
konstrukcí a základů 
 
Expert Pravděpodobnost 

nedostatečné tuhosti 
dočasných konstrukcí 

Pravděpodobnost 
nedostatečné tuhosti základů 

A 0,05 0,3 
B 0,01 0,1 
C 0,1 0,015 

 
 

Agregace (souhrny) stupňů odborníků jsou založeny na behaviorálních (experimenty a 
simulace) a matematických postupech (Cooke 1991, Clemen Winkler 1999, Goossens Cooke 
et al., 2008). Nicméně, představená analýza je prostě založena na průměrných stupních nejistot 
za předpokladu rovných vah odhadů nezávislých odborníků. Na základě odhadů odborníků 
nedostatečná tuhost dočasných staveb je spojena s pravděpodobností 5%, zatímco 18% získala 
nedostatečná tuhost základů (viz obrázek 7). 

Závěr, týkající se celkové vertikální tuhosti, je vyjádřen na základě podmíněné 
pravděpodobnosti z posudků odborníků; střední hodnoty podmíněné pravděpodobnosti jsou 
uvedeny v tabulce 4. Z tabulky 4 vyplývá, že například nedostatečná vertikální tuhost se 
očekávala s pravděpodobností 20%, když tuhost obou dočasných konstrukcí a základů je 
považována za nedostatečnou. "Nedostatek vertikální tuhosti" znamená, že vertikální odchylky 
mohly významně přispět k bočnímu náklonu mostu. 
 
Tabulka 4: podmíněné pravděpodobnosti pro celkovou vertikální tuhost 
 
Tuhost dočasných konstrukcí Dostatečná Nedostatečná 
Tuhost základových 
konstrukcí 

Dostatečná Nedostatečná 

Dostatečná vertikální tuhost 0,95 0,9 
 0,9 0,8 
Nedostatečná vertikální 
tuhost 

0,05 0,1 

 0,1 0,2 
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Ostatní základní příčiny byly analyzovány podobně. Obrázek 6 ukazuje označení a také 
výsledné pravděpodobnostní rozdělení (stupně nejistot) všech uzlů získaných analýzou 
Bayesovské sítě. Odhadnutá pravděpodobnost kolapsu podle všeho odpovídá řadě nedostatků 
zjištěných v rámci šetření. 

Je třeba poznamenat, že vstupní údaje, týkající se rozdělení pravděpodobnosti 
do uvažovaných uzlů, byly hodnoceny na základě poněkud subjektivní posudků skupiny 
jmenovaných odborníků. Nicméně se očekává, že vstupní data lze dále upravit a použít pro 
zlepšení analýzy v případě potřeby. To je důležitá výhoda Bayesovské sítě - výsledky šetření 
mohou být snadno aktualizovány prostřednictvím nové síťové analýzy, pokud jsou k dispozici 
další konkrétní důkazy. 

Výsledek inverzní analýzy, za předpokladu že došlo ke kolapsu mostu (Stav mostu 
"Zhroucení" je zavedeno v uzlu 5), je uveden na obrázku 8. Z toho vyplývá, že „Horizontální 
tuhost dočasných podpěr“ byla nejvýznamnější příčinou pádu mostu. „Vertikální tuhost“ 
v kombinaci s příčným sklonem také vypadá, že významně přispěla k nehodě. Kromě toho se 
zdá, že Aerodynamika měla relativně vliv na celkovou stabilitu mostu vzhledem k průjezdu 
vysokorychlostních vlaků pod mostem až těsně před jeho pádem. 
 
 

 
 
Obrázek 8: výsledky inverzní analýzy dané kolapsem mostu 
 

Výsledky inverzní analýzy jsou shrnuty v tabulce 5, která jasně uvádí významnost 
základních příčin. Horizontální tuhost dočasných podpěr a příčný sklon jsou nejvýznamnější 
příčiny pádu mostu. Méně významné se zdají aerodynamické efekty a vertikální tuhost. 
 
Tabulka 5: výsledky inverzní analýzy  
 
Číslo uzlu Předpokládaná % 

ze základních příčin 
Relativní váha 
nepřijatelného stavu 

Pořadí základní 
příčiny 

3 Horizontální tuhost 28 49 1 
2 Příčný sklon 12 21 2 
4 Aerodynamika 9 16 3 
1 Vertikální tuhost 8 14 4 
Součet 57 100 - 
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3.5  Závěrečné vysvětlení zhroucení mostu 

 
Na základě provedených analýz, včetně výsledků Bayesovských sítí, byl vytvořen 

základní pravděpodobný scénář k objasnění postupu zhroucení mostu a vysvětlen význam 
základních nedostatků: 

 
1. Střední příčný nosník ve střední části mostu (označen elipsou na obrázku 2) je aktivován 

(zdvižen pomocí hydraulického systému), a tím se uvolnily přilehlé příčné nosníky a 
vozíky. 

2. Příhradové podstavce pod tímto příčným nosníkem jsou nejednotně zatíženy z důvodu 
šikmosti a asymetrie mostu; jižní ("kritická") strana nese nejvyšší zatížení. 

3. To vyvolá nerovnost v podkladu a sklon excentricky zatížených panelových základů, 
deformaci dočasné stavby a následně náklon mostu v jižním směru. 

4. Sklon v podstavcích zvyšuje zatížení na jeden mimořádně zatížený rektifikační šroub 
kritického podstavce (kritický šroub). 

5. Aerodynamické vlivy projíždějících vlaků způsobující vibrace mostu. 
6. Kritický šroub se příliš ohýbá, kritický podstavec (není ukotvený a zpevněný) se 

výrazně naklání, most se začne pohybovat jižním směrem, vozíky jsou uvolněny a most 
padá na zem. 
 

Scénář byl potvrzen dostupnými fotografiemi zobrazující deformace a poškození mostních 
nosníků a součástí dočasných staveb, které nebyly ovlivněny nárazy vlaku. 
 
 

3.6  Diskuse a závěry 

 
Bayesovské sítě představují transparentní metodu pro pravděpodobnostní analýzu 

systémů podle nejistot při rozdělení pravděpodobnosti vstupních údajů. Podmíněné 
pravděpodobnosti popisující příčinné souvislosti mezi náhodnými uzly jsou založeny na 
posouzení odborníků. Inverzní analýza těchto sítí je efektivně využita při posuzování rozdělení 
pravděpodobnosti daných důkazů do vybraných uzlů (zde kolaps mostu – uzel 5). Navíc, 
výsledky šetření lze snadno aktualizovat pomocí opětovné síťové analýzy, jsou-li k dispozici 
další nové informace. Zdá se, že Bayesovský přístup poskytuje operační nástroj pro identifikaci 
nejvýznamnějších příčin selhání systému. 

V případové studii zříceného silničního mostu byly úspěšně aplikovány Bayesovské sítě 
pro posouzení významnosti příčin poruch. Je ukázáno, že proces mostu opravy trpěl třemi 
významnými nedostatky: 

 
1. Nedostatkem systematického průzkumu, 
2. Nedostatkem přenosu informací mezi zhotovitelem a subdodavateli, 
3. Nedostatkem dohledu ze strany zhotovitelů, projektanta, stavební firmy a správy 

železnic. 
 

Detailní vyšetřování umožňuje seskupení všech potenciálních nedostatků do několika 
základních příčin. Jejich význam byl hodnocen pomocí inverzní analýzy Bayesovské sítě: 

 
• Vodorovná tuhost dočasné stavby (49%), 
• Příčný sklon (21%), 
• Aerodynamika (16%), 
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• Vertikální tuhost dočasné stavby (14%). 
 
Odkazy 
[1] Holický M., Sýkora M. (2013) posouzení Spolehlivost dědictví architektury. Proc. 13. 
mezinárodní konference na studie, opravy a údržbu kulturního dědictví architektury 
STREMAH 2013, New Forest, Velká Británie, 25 - 27 června 2013. Ashurst Lodge: WIT Press, 
str. 12. 
[2] ICOMOS (1964) Benátky Charty 1964 (Mezinárodní charty pro konzervaci a restaurování 
památek a sídel), Mezinárodní rada pro památky a sídla: str. 4. 
[3] CIB (2010) Příručka pro strukturální rehabilitaci kulturních památek (CIB publikace 335), 
CIB: Rotterdam, pp 48. 
[4] ISO 2394 (1998) Obecné zásady týkající se spolehlivosti pro konstrukce, str. 73. 
[5] ISO 13822 (2010) Základy pro navrhování konstrukcí - Posouzení stávajících struktur, 
str. 44. 
[6] ISO 12491 (1997) Statistické metody pro řízení jakosti stavebních materiálů a prvků, str. 30. 
[7] Melchers R. E. (2001) Strukturální Spolehlivost Analýza a predikce, John Wiley & Sons 
Ltd.: Chichester, Anglie, str. 437. 
[8] Ellingwood B. R. (1996) Spolehlivost založená na hodnocení stavu a LRFD za stávajících 
struktur. Strukturální Safety, 18 (2-3), str. 67-80. 
[9] Tanner, P., Lara, C. & Prieto, M. (2011), Semi-pravděpodobnostní modely pro posuzování 
stávajících betonových konstrukcí. Proc. ICASP11, eds. M. H. Faber J. Köhler & K. Nishijima, 
CRC Press / Balkema. Leiden, str. 8 
[10] Sýkora M., Holický M. (2012) cílové úrovně spolehlivosti pro hodnocení existujících 
konstrukcí - případová studie. Proc. IALCCE 2012, eds. A. Strauss, K. Bergmeister & D. M. 
Frangopol, CRC Press: Leiden, pp 813-820. 
[11] Steenbergen R. D. J. M., Vrouwenvelder A. C. W. M. (2010) Bezpečnostní filozofie pro 
stávající struktury a dílčích faktorů pro dopravní zatížení na mostech, volavka, 55 (2), str. 123-
139. 
[12] Schueremans, L., Van Gemert, D. (2004) posouzení bezpečnosti stávajících struktur: 
spolehlivost založenou rámec hodnocení, příklady a aplikace. Journal of Civil inženýrství a 
managementu, X (2), str. 131 do 141. 
[13] Addison Paul S. (2002) Ilustrovaná Wavelet Transform Handbook úvodní teorie a aplikací 
ve vědě, strojírenství, léčiv a financí, IOP 
[14] Staszewski WJ (1998) vlnky na bázi komprese a funkce výběru pro analýzu vibrací. 
Journal of hluku a vibrací 211 (5): 735. 760 
[15] Simonovski I., Boltezar M. (2003) Normy a rozptyly na Gabor, Morlet a obecné 
harmonické vlnkových funkce, Journal of hluku a vibrací 264: 545-557 
[16] Slavic J., Simonovski I., Boltezar M. (2003) Tlumení identifikace pomocí vlnkové 
transformace: aplikaci na reálná data, Journal of hluku a vibrací 262: 291-307 
[17] Fasana A., Garibaldi L., Giorcelli E., Marchesiello S., Ruzzene M. (1999). Chcete-li 
silniční most Dinamic Response popisuje analýzu Wavelet a jiné techniky odhadu, XVII IMAC 
Hemming (Florida), Spojené státy americké. 
[18] Lardies J., Ta MN, Berthillier M. (2004) Modal Parametr Odhad na základě Wavelet 
transformace výstupních datech, Archiv aplikované mechaniky, 73: 718. 733. 
[19] Carboncini B. (1984) I Treni del Marmo. ETR Editrice Trasporti su Rotaie, Salò. 
[20] Sherif H. A., Abu Omar T. M. (2004) Mechanismus pohlcování energie v mechanickém 
systému se suchým třením, Tribology International 37 235-244 (§ 1) 
[21] Al Bender F. Symns W., Swevers J., Van Brussel H. (2004) Teoretická analýza chování 
hysterézních prvků v mechanických systémů, International Journal of nelineární mechaniky 39 
1721,1735 (oddíl 1) 



KAPITOLA 6 – PŘÍKLADY INŽENÝRSKÝCH STAVEB - MOSTY 

108 
 

[22] Ewins D. J., Inman D. J. (2001) Strukturální Dynamics @ 2000: současný stav a budoucí 
směry výzkumných studií Press LTD Baldock, Hertfordshire, Anglie. 
[23] Lourenço P. B. (2006) Doporučení pro obnovu starých budov a přežití zdivu komína. 
Stavební a stavebních materiálů, 20 (4), str. 239-251. 
[24] Mayan Nuno MM, Montalvão a Silva J. (1997) teoretické a experimentální modální 
analýza, výzkumných studií Press LTD, Baldock, Hertfordshire, Anglie. 
[25] Mallat S. (1998) vlnka Prohlídka zpracování signálu, Academic Press. 
[26] Seppälä O. (2001) Od Fourierova transformace do waveletů. 
[27] Valens C (1999), aby skutečně Friendly Příručky waveletů, c.valens @ mindless.com. 
Clemen, R. T. a Winkler, RL, 1999. Kombinace rozdělení pravděpodobnosti od odborníků 
v rámci analýzy rizik. Analýza rizik, 19 (2), str. 187-203. 
COOKE, RM, 1991. Odborníci v nejistotě: Stanovisko a subjektivní pravděpodobnost ve vědě. 
Oxford: Oxford University Press. 
ROZHODNUTÍ laboratoř systémů - University of Pittsburgh, 2011. Genie 2.0 (softwarový 
balík). Pittsburgh. 
GARBOLINO, P. a TARONI, F., 2002. Hodnocení vědeckých důkazů pomocí Bayesovské sítě. 
Forenzní věda mezinárodní, 125 (2-3), str. 149-155. 
GOOSSENS, L. H. J., COOKE, R. M., HALE, A. R. a rodič-Wiersma, L., 2008. Patnáct let 
expertního posudku na TUDelft. Safety Science, 46 (2), str. 234-244. 
Holický, M., 2009. optimalizace Probabilistic riziko silničních tunelů. Strukturální Safety, 31 
(3), str. 260-266. 
Holický, M. a Sýkora, M., 2010. Hodnocení rizika povodní ke kulturnímu dědictví 
v historických míst. Journal of výkonu stavebních objektů, 24 (5), str. 432-438. 
MAES, MA a FABER, MH, 2006. Bayesian rámec pro řízení preference v rozhodování. 
Spolehlivost Engineering & Safety System, 91 (5), str. 556-569. 
Neapolská, RE, 1990. Pravděpodobnostní usuzování v expertních systémů: Teorie a algoritmy. 
Wiley-Interscience. 
Nielsen, TD a Jensen, FV, 2007. Bayesovské sítě a rozhodnutí grafy. 2. vydání. Berlin: 
Springer. 
PEARL, J., 1988. Pravděpodobnostní usuzování v inteligentních systémech: Sítě věrohodné 
závěru. Morgan Kaufmann. 
PEARL, J., 1985. Bayesovské sítě: Model Self-Activated paměť pro průkazný úvaze, Proc. 
7. Konference Cognitive Science Society 1985, str. 329-334. 
Špačková, O. a STRAUB, D., 2012. Dynamic Bayesian síť pro pravděpodobnostnímu 
modelování ražbě tunelů procesů. Computer-Aided Civil Engineering a infrastruktura, pp 1-21, 
DOI: 10,1111 / j. 1467-8667.2012.00759. x 
STEWART, M. G. A Melchers, RE, 1997. posouzení pravděpodobnosti rizika inženýrských 
systémů. 1. EDN. Berlin: Springer. 
STRAUB, D. a Gret-REGAMEY, A., 2006. Bayesian pravděpodobnostní rámec pro lavinovou 
modelování založené na pozorování. Regiony Cold Science and Technology, 46 (3), str. 192-
203. 
TARONI, F., AITKEN, C., GARBOLINO, P. a BIEDERMANN, A., 2006. Statistika v praxi, 
v Bayesovské sítě a pravděpodobnostní inference ve forenzních vědách. 2. vydání. Chichester, 
England: John Wiley & Sons, Ltd. 
TARONI, F., BIEDERMANN, A., GARBOLINO, P. a AITKEN, CGG, 2004. Všeobecný 
přístup k Bayesian sítím pro výklad důkazů. Forenzní věda mezinárodní, 139 (1), str. 5-16. 
 



 

 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. 
Tato publikace (sdělení) vyjadřuje pouze názory autora a komise nemůže být zodpovědná za 

jakákoli užití, která mohou být vytvořena z informací obsažených v této publikaci 


