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Příspěvek uvádí souvislosti managementu životnosti a spolehlivosti vč. 

otázek celkových nákladů. Jsou popsány vhodné softwarové nástro-

je. ❚ The paper presents the coherence of durability and reliability 

management together with whole life costing relations. Software tools are 

presented.

Nedostatečná pozornost k problematice životnosti konstruk-

ce již v úrovni projektu, resp. později pak nedostatečná údrž-

ba v provozu vedou obvykle k větší náchylnosti k degrada-

cím s následkem ekonomických ztrát – viz často citované 

pravidlo „pětinásobku“ [1]. Odtud plyne užitečnost manage-

mentu životnosti. Kromě toho musí být po celou dobu pro-

vozu zachována na požadované úrovni také potřebná úro-

veň spolehlivost konstrukce. Jinými slovy, se spolehlivostí 

je spjata životnost konstrukce, za kterou se označuje vlast-

nost zaručující požadovanou funkci konstrukce v požadova-

ném čase a za očekávaných provozních podmínek. Život-

nost je tedy ohraničena dosažením určité, minimální (přijatel-

né) hranice spolehlivosti, a tím dospíváme k managementu 

spolehlivosti. Tyto pojmy nejsou obvykle v praxi běžně pou-

žívány, i když základní norma pro navrhování konstrukcí ČSN 

EN 1990 v čl. 2.2 zavádí management spolehlivosti, na což 

se pak odvolává též betonářská norma ČSN EN 1992-1-1. 

Další podklady poskytují např. ISO [2] a zejména fib Model 

Code [3] pro betonové konstrukce, kde se doporučuje při 

navrhování diferencovat požadovanou spolehlivost dle tříd 

závažnosti následků a dle robustnosti konstrukce i kvali-

ty provádění. Další informace a náměty obsahují také jiné 

práce, např. [4] až [8].

Připomeňme ještě některé souvislosti: 

• Správná prognóza životnosti i hodnocení spolehlivos-

ti mohou být relativně složité úlohy, při jejichž řešení se 

uplatní množství faktorů. Řada z nich má náhodný cha-

rakter a některé nemusí být předem dostatečně známy. 

Vzhledem k těmto nejistotám (náhodnostem) souvisejících 

veličin a jevů je potřebné při analýzách a modelování dát 

přednost pravděpodobnostním metodám před postupy 

deterministickými.

• Spolehlivost konstrukce může být odlišná od projektované 

z řady důvodů, např. v důsledku rozdílů mezi skutečným 

a předpokládaným provozem a působícím prostředí. Teo-

retická úroveň spolehlivosti konstrukce je popsána tzv. 

pravděpodobností poruchy nebo indexem spolehlivosti.

• Jestliže byla analyzována pravděpodobnost poruchy, 

může to být využito také při kvantifikaci rizik [9] (např. 

riziko nedostatečné únosnosti, riziko nedosažení plánova-

né životnosti, ekonomická rizika aj.).

• Z důvodů minimalizace oprav (ekonomické důvody, resp. 

snaha po zachování původního vzhledu) je někdy nutno 

určit zbytkovou životnost také u neopravovaných, částeč-

ně třeba již poškozených částí.

PROBLEMATIKA NÁKLADŮ

Při úvahách o životnosti a nákladech musí být brán ohled 

nejenom na výchozí náklady, ale též na náklady vyvolané 

degradací materiálů, konstrukčních prvků i celku v čase (pro-

vozem a působením prostředí), tj. musí být uvažována též 

cena údržby, oprav, resp. výměny některých částí a koneč-

ně náklady spojené s demolicí a recyklací – to vše ve vztahu 

k výnosům plynoucím z užívání stavby, ale i tzv. náklady nepří-

mé – možné ztráty, vyvolané při opravách vyloučením provo-

zu apod., tj. náklady uživatele, které mohou násobně převý-

šit ostatní složky nákladů. Jedině tak lze objektivně hodno-

tit a srovnávat alternativní řešení, příp. omezit rizika nepláno-

vaných a neekonomických důsledků. Je tedy nutné hodnotit 

tzv. náklady celkové, u kterých jsou některé části také funkcí 

pravděpodobnosti dosažení příslušných stavů [10]. 

Při efektivním ekonomickém bilancování se celkové nákla-

dy poměřují s výnosy/užitkem stavby, který se očeká-

vá během provozování objektu, tj. hledisko životnosti je 

významné. V současné době je převažující snahou či poža-

davkem investora – a pak obvykle také projektanta a doda-

vatele – minimalizovat náklady na výstavbu. To je ale chybný 

trend: rozhodující by měly být z pohledu dlouhodobých eko-

nomických i ekologických výsledků náklady za celý život-

ní cyklus stavby. 

Počáteční náklady (tj. náklady na projekt a provedení díla) 

tvoří obvykle jen malou část nákladů celkových; pak i rela-

tivně nevýznamné zvýšení nákladů věnovaných na použi-

tí trvanlivějších materiálů a na efektivnější řešení může mít 

za následek jednak prodloužení životnosti stavby, a tedy 

zvýšení užitků plynoucích z užívání stavby, a také snížení 

nákladů na údržbu, opravy, výměny prvků, spotřebu energií, 

tedy snížení nákladů celkových. Naopak šetření v počáteč-

ních nákladech vede ke značným ztrátám v budoucnosti! 

V současném období finanční krize, kdy je zvýšen tlak 

na minimalizaci okamžitých nákladů u zahajovaných sta-

veb, se „časovaná bomba“ budoucích zvýšených nákla-

dů dále aktivizuje. Zodpovědný investor (stát, příp. pro-

jekty PPP!) by měl tyto okolnosti mít na zřeteli při rozho-

dování o alokaci prostředků na budování infrastruktury. 

Bohužel, správná optimalizace ale vede ke zvýšení poža-

davků na počáteční investice, je tudíž nepopulární, resp. 

obtížně průchodná u veřejnosti i u politiků – budou-

cí úspory nejsou „zajímavé“. Zjednodušeně řečeno, jde 

o rozhodování, zda při daném objemu prostředků finan-

covat méně staveb navržených s ohledem na optimaliza-

ci celkových nákladů, nebo zahajovat větší počet staveb, 

jejichž provoz v budoucnu povede ke ztrátám.

Významnou roli by mohla sehrát příslušná nařízení o vypi-

sování veřejných zakázek, která by požadovala dolože-

ní výhodnosti z hlediska nákladů za celý životní cyklus 

stavby. Současný zákon č. 137/2006 Sb. to sice nepří-

mo obsahuje v požadavku na „ekonomickou výhodnost 

nabídky“, ale prakticky nikdy to není vyžadováno a hod-

noceno ve vztahu k celkovým nákladům. Pomocí dílčích 

hodnotících kritérií by ale měl být takový rozbor celkových 

nákladů povinně požadován.

Ve většině vyspělých států je tato problematika považová-

na za důležitou; používají se názvy a označení Life Cycle 

Costing (LCC), Life Cycle Cost-Benefit (LCCB), Whole 

Life Costing (WLC) a Life Cycle Analysis (LCA). V této 

souvislosti je aktuální mj. také ISO 15686-5 [11]. Kromě 

toho byla Evropskou komisí pověřena firma Davis Langdon 
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Management Consulting vypracováním společné evropské 

metodologie (A Common European Methodology for Life 

Cycle Costing in Construction – dokončeno v roce 2007).

Připomeňme ještě alespoň stručně, že při navrhování 

či posuzování konstrukcí kromě mezních stavů únosnos-

ti a použitelnosti pak v souvislosti s životností aplikujeme 

také mezní stavy trvanlivosti [2, 3], kde do výpočtu vstu-

pující veličiny jsou vesměs funkcí času. Tyto stavy se uplatní 

v případech, kdy je za mez životnosti zvolen okamžik vzni-

ku takových poškození, které by již vyžadovaly nákladněj-

ší opravy, i když ještě nebyl dosažen žádný z „klasických“ 

mezních stavů, tj. mez únosnosti či použitelnosti.

Největší počet případů degradace betonových konstrukcí 

souvisí s korozí výztuže. Výčet a popis odpovídajících mez-

ních stavů byl publikován mj. v [12]; zde jenom stručně uvá-

díme, že se může jednat o:

• depasivaci výztuže, tj. stav, kdy obvykle vlivem karbonata-

ce či působením chloridů (posypové soli) dochází ke snížení 

koncentrace hydroxidu vápenatého, pH betonu klesne pod 

9,5 a výztuž již není chráněna pasivní vrstvou, bránící možné-

mu nástupu koroze. Čas do dosažení depasivace – tzv. ini-

ciační stadium – závisí mj. na složení, kvalitě a tloušťce krycí 

vrstvy betonu a na působícím prostředí, tj. koncentraci CO2, 

vlhkosti a teplotě, v případě působení chloridů pak na jejich 

koncentraci. Poznamenejme, že u betonů s nízkým vodním 

součinitelem bývá postup karbonatace velmi pomalý.

• účinky koroze výztuže (probíhají v tzv. propagačním sta-

diu) obecně vedou ke snížení tuhosti či únosnosti průřezu/

prvku. Expanzní tlak korozních produktů vyvolává napěťové 

namáhání v okolním betonu (které se sčítá s napětím vyvo-

laným jiným působícím zatížením), což může vést postupně 

ke vzniku a rozvoji trhlin v betonu, i na jeho povrchu a poz-

ději k odlučování částí krycí vrstvy. Vznik takových situa-

cí závisí mj. na tloušťce krycí vrstvy, na profilu výztuže a její 

poloze. Korozí je také zmenšována efektivní průřezová plo-

cha výztuže; přitom rozlišujeme korozi rovnoměrnou a důl-

kovou, u předpínací výztuže se může jednat i o tzv. korozi 

pod napětím. Koroze výztuže ovlivňuje také její soudržnost 

s betonem – v prvním stadiu je soudržnost zlepšena, dále 

ale dochází k jejímu podstatnému zhoršení.

Je zřejmé, že pro určení/odhad příslušných hodnot veli-

čin popisujících důsledky degradačních jevů a jejich pro-

gnózu musí být použity vhodné výpočetní modely. Přitom je 

nezbytné, aby veličiny vstupující do takových výpočtů, byly 

považovány za náhodné veličiny; musí být tedy postupová-

no pravděpodobnostními metodami.

Obr. 1 Závislost životnosti (iniciační čas) a indexu 

spolehlivosti pro různou variabilitu tloušťky krycí vrstvy 

popsanou směrodatnou odchylkou ❚ 

Fig. 1 Relation of service life and reliability index 

for different level of cover variability
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BETONOVÉ KONSTRUKCE –  NÁSTROJE PRO 

MANAGEMENT TRVANLIVOSTI  A  SPOLEHLIVOSTI

Je zřejmé, že stavebně inženýrská praxe se často nemů-

že vyhnout požadavku na odhad životnosti konstrukce, 

resp. konstrukci je nutno navrhovat cíleně na danou život-

nost v předpokládaném prostředí a provozu. Je však třeba 

poznamenat, že až donedávna se kvantifikace životnosti 

buďto neprováděla vůbec, resp. předpokládalo se, že pokud 

je návrh proveden v souladu s normami, i výsledná životnost 

bude adekvátní uvažované třídě. Teprve v posledních něko-

lika letech byly vyvinuty postupy pro navrhování konstrukcí 

s ohledem na trvanlivost a na požadované vlastnosti a cho-

vání v předpokládaném prostředí (tzv. Performance Based 

Design) – viz např. [13]. Vyplývá odtud mj. potřeba:

• efektivních technik pro posouzení spolehlivosti nově navr-

hovaných i stávajících konstrukcí (tj. pro posouzení úrovně 

spolehlivosti – obvykle vyjadřované indexem spolehlivos-

ti β);

• návrhu/posouzení životnosti konstrukce (návrhové nebo 

zbytkové); k tomu se nutně váže potřeba nástrojů pro pro-

gnózování degradace působením vlivů prostředí či pro-

vozu, umožňující hledat řešení s vyváženou životností 

a s ohledem na náklady.

Aplikace takových znalostí a technik musí být v praxi opře-

na o efektivní nástroje – software, které v různých stadiích 

(vč. návrhů sanace či rekonstrukce) mohou přispět k vyšší 

kvalitě rozhodování. Zaměříme-li se dále výhradně na kon-

strukce betonové, můžeme zmínit již dříve popsanou 

a volně dostupnou webovou aplikaci RC-LifeTime (http://

rc-lifetime.stm.fce.vutbr.cz; [14] – slouží pro posuzová-

ní vlivu karbonatace betonu). Některé další prostředky jsou 

ještě uvedeny v [12]. 

Jako komplexní nástroj pro hodnocení důsledků možné 

degradace nově navrhovaných i v provozu již působících 

betonových konstrukcí slouží program FReET-D (http://

www.freet.cz/). Zahrnuje modelování karbonatace, půso-

bení chloridů, důsledků koroze výztuže a působení mra-

zových cyklů – celkem třicet dva modelů (vč. modelů dle 

[3]), tj. nejčastěji zaznamenávané způsoby degradace vyvo-

lané působením vnějších vlivů na železobetonových kon-

strukcích, které se mohou uplatnit při posuzování mezních 

stavů. Jedná se o zjednodušené modely, opřené o výsled-

ky testů a verifikaci pomocí reálných případů, obvykle poja-

té jako jednorozměrné (1D). Jejich předností je jednoduchost 

a zejména to, že je bylo možné poměrně snadno převést 

do pravděpodobnostní formy. Prostředek FReET-D zahrnu-

je statistickou analýzu, citlivostní i pravděpodobnostní ana-

lýzu s volitelnou tvorbou mezních podmínek. Při posuzování 

stávajících konstrukcí lze získat zpřesnění statistických para-

metrů výsledků s ohledem na aktuální stav (pomocí dat zís-

kaných přímo měřením na konstrukci či monitorováním) – 

tzv. Bayessovský updating. Velmi jednoduše lze realizovat 

parametrické studie. Velký počet modelů a volitelných funk-

cí programu FReET-D je tak možno uplatnit při rozhodová-

ní o tom, který degradační mechanismus a v jakých expo-

zičních podmínkách bude posuzován, jaké možnosti získá-

ní/zpracování vstupních dat jsou k dispozici i v souvislosti 

s požadavky na výstižnost analýzy. 

Jako příklad možností analýz životnosti či spolehlivosti jsou 

na obr. 1 zobrazeny výsledky analýzy závislosti mezi životností 

železobetonové konstrukce (zde definované iniciačním časem 

ve smyslu depasivace výztuže karbonatací betonu) a úrov-

ní spolehlivosti – zde indexem spolehlivosti β, kvantifi ku jícím 

nebezpečí nedodržení návrhové životnosti. Jedná se o příklad 

pro beton spíše nižší kvality v běžném prostředí (prů měrná 

koncentrace CO2 je 800 mg/m3, relativní vlhkost 75 %). 

 Je to ukázáno pro čtyři různé úrovně kvality betonář-

ských prací, zde vyjádřené variabilitou tloušťky krycí vrstvy, 

jejíž návrhová hodnota byla 40 mm. Variabilita krytí je udána 

pomocí standardní směrodatné odchylky (std). Limitní pří-

pad std = 0 je jen hypotetický – představuje dokonale přes-

né provedení, které je v praxi zřejmě nedosažitelné a pro 

které tak vychází index spolehlivosti až do životnosti asi 75 

let vyšší, než mezní hodnota doporučovaná pro mezní stavy 

použitelnosti, tj. β = 1,5. Z grafu je patrné, jak horší kvalita 

prací může výrazně ovlivnit životnost, má-li být zachována 

relevantní míra spolehlivosti. 

Tento příklad má ilustrovat jen jednu z mnoha možností, 

které poskytuje pravděpodobnostní přístup a jeho nástro-

je. Závěrem snad lze říci, že teoretické podklady a podpůr-

né nástroje pro moderní aplikaci managementu životnos-

ti a spolehlivosti betonových konstrukcí existují a mohly by 

být v praxi využívány. 

Tento příspěvek vznikl za podpory výzkumného projektu 

CIDEAS 1M0579 financovaného MŠMT ČR.
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