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Nová modelová norma fib 2010 předkládá přehled o současném stavu 

poznání v oboru betonových konstrukcí, slouží jako podklad pro vývoj 

současných norem pro navrhování a ukazuje směr dalšího vývoje. Ve srov-

nání s předchozími normami je kladen větší důraz na užitnost konstrukcí, 

jejich životnost a spolehlivost, na pravděpodobnostní metody a numerické 

simulace pro posouzení mezních stavů. ❚ fib New Model Code 2010 

presents the state of the art in the field of concrete structures, serves 

as a background document for improvement of present design codes 

and shows directions for further development. In comparison with the 

previuous codes emphasis is on performance-based design, probabilistic 

approach to safety assessment and verification assisted by numerical 

sumulations.

Posláním a tradicí organizace fib – Mezinárodní federace pro 

konstrukční beton je syntéza nových poznatků ve formě mo-

delových norem, o čemž svědčí řada doporučení vydaných 

za činnosti organizací CEB a FIP, předchůdců dnešní fib. Ty-

to dokumenty ve své době představovaly přehled současné-

ho stavu znalostí v oboru betonových konstrukcí a sloužily 

jako kvalifikovaný a vědecky podložený zdroj informací, a to 

zejména v oblastech nad rámec současných norem pro na-

vrhování. Jejich důležitým posláním bylo poskytnout základ 

pro tvorbu nových norem a naznačit směr vývoje. Za posled-

ních téměř padesát let byly vydány tyto modelové normativ-

ní dokumenty: 

1964 – 1• 
th CEB International Recommendations 

1970 – 2• 
nd CEB/FIP International Recommendations

1978 – 1• 
th CEB/FIP Model Code

1990 – 2• 
nd CEB/FIB Model Code

V návaznosti na tuto činnost byl v červnu 2010 zveřejněn 

první text nové modelové normy fib-Model Code 2010 [1] 

(dále jen NMC). Nový dokument o dvou dílech (292 + 288 

stran) byl zaslán členům federace k diskusi, jejíž náměty 

do něj budou následně zapracovány. NMC navazuje na dří-

vější dokument CEB/FIB-Model Code z roku 1990. NMC 

odpovídá na potřebu praxe prezentovat v ucelené formě 

a koncepci pokrok v oblasti betonových konstrukcí za po-

sledních dvacet let a to zejména u nových materiálů, tech-

nologií a výpočetních modelů. 

Vývoj normových předpisů za posledních padesát let se 

velmi změnil. Dřívější normy byly stručné, definovaly základní 

kritéria návrhu (např. dovolená namáhání) a projektant navr-

hoval konstrukci na základě zkušeností a svých schopnos-

tí. Přesto byla v minulých dobách postavena významná díla, 

která jsou bezpečná, spolehlivá a mají dlouhou životnost.

Během času se normy stále rozšiřovaly a doplňovaly, např. 

i o metody výpočtu, což bylo z části dáno rozvojem proce-

su navrhování a posuzování staveb, ale z velké části nor-

my nahrazují doplňující dokumenty, jako publikace popisují-

cí postupy návrhů a posouzení. Tím se dospělo k paradox-

ní situa ci, že normy přestávají být použitelné pro navrhování 

složitějších konstrukcí. Příliš rozsáhlé normy se pak mohou 

stát brzdou dalšího rozvoje, neboť příliš striktní pravidla ve-

dou k nemožnosti použít něco, co v normách není obsaže-

no. Přitom se nedá tvrdit, že by zvýšenou podrobností no-

rem byla zajištěna vyšší kvalita staveb. Tvůrčí činnost projek-

tanta i realizátora je pak omezena a nemůže navrhovat po-

krokové konstrukční systémy nad rámec existujícím před-

pisům. K takovému stavu se postupně dochází na úrovni 

současných Eurokódů, kde situace vyhovuje projektantům, 

kteří nejsou ochotni nést dostatek zodpovědnosti a rizika 

za svoje díla. V důsledku to vede k navrhování standardním 

způsobem a omezuje snahy navrhovat nové věci. 

Uvedené trendy si dobře uvědomuje i tým zpracovate-

lů NMC. Proto je velká část – více než úvodních sto stran 

– věnována základním principům návrhu. Tyto principy jsou 

obecné, zdánlivě pro přímé projektování málo použitelné, 

ale zásadní, protože definují podmínky návrhu a požadav-

ky na konstrukce. Při porovnání zjistíme, že MC 1990 ty-

to kapitoly vůbec neobsahuje. Teprve v dalším textu NMC 

jsou rozpracována další kritéria a postupy. NMC odpovídá 

na potřebu praxe prezentovat v ucelené formě a koncepci 

pokrok v oblasti betonových konstrukcí za posledních dva-

cet let, a to zejména u nových materiálů, technologií a výpo-

četních modelů. Tento trend by měl zeslabit nežádoucí, po-

krok omezující, vliv normalizace.

Přínos NMC oproti předchozí modelové normě z roku 

1990 lze vidět zejména v těchto oblastech: 

Životnost konstrukcí, tedy čas, je důležitým faktorem pro • 

posouzení mezních stavů. Návrh na určitý počet let po-

žadované životnosti. Posouzení konstrukcí se rozšiřuje 

o hodnocení užitnosti (performance). 

Nové materiály a nové technologie umožňují lepší a opti-• 

mální využití materiálů, např. nejvyšší pevnost betonu se 

posunula na 120 MPa, rozšířilo se použití drátkobetonu, 

jsou zahrnuty nekovové výztuže. Mnohem větší pozornost 

je věnována soudržnosti materiálů. Využívá se nesoudržné 

předpínací výztuže, soudržnosti starého a nového betonu 

nebo soudržnosti betonu a různých druhů výztuží.

Rozvoj numerických metod poskytuje velmi účinné ná-• 

stroje pro simulaci očekávaného chování konstrukce, což 

se využívá zejména při navrhování komplexních a drahých 

konstrukcí. 

Stávající konstrukce, posouzení jejich zbytkové únosnosti, • 

použitelnosti a spolehlivosti.

Udržitelný rozvoj, omezené zdroje surovin, kontrola emisí • 

CO2, význam koncepčního přístupu. 

NMC má pět hlavních částí: zásady, vstupní data, navrho-

vání, provádění a ochrana a demolice. V tomto článku nepo-

skytneme podrobný popis celé NMC, ale zaměříme se pou-

ze na několik zajímavých témat a nových přístupů. 

Na závěr úvodních poznámek je nutné se zmínit o termi-

nologii použité v článku. Autoři se snažili používat pro origi-

nální odborné výrazy v angličtině odpovídající české ekviva-

lenty. Pro jistotu jsou často v závorkách uvedeny i původní 

názvy (kurzivou). 

HODNOCENÍ  BEZPEČNOSTI

Pravděpodobnostní metody jsou jednou z významně se roz-

víjejících teoretických disciplín a ve spojení s výkonnými nu-

merickými metodami ovlivnily i hodnocení bezpečnosti sta-

vebních konstrukcí. Společnou komisí pro bezpečnost kon-

strukcí (JCSS) byla vydána obecná norma pro zásady navr-

hování na základě stochastického přístupu, což se promítlo 
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i do NMC, která doporučuje vždy vycházet z pravděpodob-

nostního modelu náhodných vlastností konstrukcí. Pravdě-

podobnostní metoda, někdy též nazývaná jako „plně pravdě-

podobnostní“ (full probabilistic), je doporučena jako obecný 

a racionální přístup pro ověření bezpečnosti návrhu. To platí 

pro principy navrhování a zejména pro další vývoj. 

Nicméně, jako hlavní je zachována metoda dílčích součini-

telů bezpečnosti (Partial safety factors), která zůstává nej-

více používanou metodou pro běžné navrhování a naše pra-

xe ji dobře zná. Přesto v některých případech, např. u hod-

nocení koroze a životnosti, nebyla metoda dílčích součinite-

lů podrobně rozpracována a současným trendem je použití 

pravděpodobnostních metod.

Navíc je předkládána nová metoda pro hodnocení odpo-

ru konstrukce – metoda globálního součinitele bezpečnos-

ti, viz publikace [8], [11]. Jedná se o metodu na vyšší úrov-

ni, než je metoda dílčích součinitelů, avšak se zjednoduše-

nými pravděpodobnostními postupy. Metoda byla navrže-

na v souvislosti s použitím numerických metod pro ověření 

odolnosti konstrukcí simulací jejich skutečného nelineárního 

chování, jak bude podrobněji popsáno dále.

Srovnání uvedených metod posouzení bezpečnos-

ti z hlediska pravděpodobnostního přístupu je ilustrováno 

na obr. 1. 

Obecnou metodou (a) pro hodnocení bezpečnosti je sta-

novení pravděpodobnosti Pf dosažení mezního stavu vyjá-

dřeného funkcí Z = R – S, kde R je odpor konstrukce a S je 

zatížení. Alternativně lze bezpečnost vyjádřit pomocí indexu 

spolehlivosti β, který je předepsán normou (viz např. ČSN 

EN 1990, příloha C). Směrodatná odchylka σZ vyjadřuje ná-

hodnou proměnlivost mezního stavu. Míra bezpečnosti βσZ 

je tedy závislá na požadované hodnotě indexu spolehlivosti 

a náhodné variabilitě mezního stavu. 

Méně obecné je použití podmínky Rd > Sd, kde porovnává-

me návrhovou odolnost Rd a návrhové zatížení Sd. Tato pod-

mínka je použita ve známé metodě dílčích součinitelů, kde 

návrhové hodnoty zatížení a odolnosti jsou stanoveny s po-

užitím dílčích součinitelů. Pro stanovení hodnoty Rd lze po-

užít buď přesnější metodu založenou na pravděpodobnost-

ním výpočtu (b), nebo zjednodušenou metodu globálního 

součinitele (c), či metodu dílčích součinitelů (d). 

Z hlediska teoretického přístupu se metody liší mírou sta-

novení pravděpodobnosti dosažení mezního stavu. U me-

tod (a) a (b) se zjišťuje pravděpodobnost porušení (vyjádřená 

indexem spolehlivosti), zatímco u metod (c) a (d) se stano-

vuje přímo návrhová odolnost bez ohledu na náhodné vlast-

nosti odolnosti. Přesněji, u metod (c) a (d) není globální bez-

pečnost stanovena diferencovaně s přihlédnutím ke kon-

krétní konstrukci, ale v průměru. Pro tyto zjednodušené po-

stupy, založené na odhadu návrhových hodnot, byly prove-

deny srovnávací studie [8], které prokázaly jejich praktickou 

použitelnost. 

UŽITNOST JAKO KRITÉRIUM NAVRHOVÁNÍ

Užitnost je novým kritériem navrhování (performance-based 

design). Posuzuje se ověřením chování konstrukce pro sta-

novené podmínky a požadavky zahrnující: provozní stavy, 

míru spolehlivosti pro mezní stavy, životnost, vliv na životní 

prostředí a lidskou společnost. Jedná se tedy o mnohem šir-

ší rámec podmínek pro navrhování, který jde často i do ob-

lastí s velkými nejistotami a tedy těžko deterministicky defi-

novanými. Proto je také více použito stochastických metod, 

které mohou s nejistotami pracovat.

V této souvislosti je zmíněna určující úloha „stakeholders“, 

to je všech, jichž se stavba nějak dotýká, ať pozitivně (inves-

toři, stavebníci, majitelé) nebo negativně (sousedé). Všech-

ny jejich požadavky by měly být zohledněny při navrhová-

ní a měly by se proto promítnout do řady konkrétních člán-

ků norem. 

Pro inženýra-projektanta je doposud princip „performan-

ce“ spojen zejména s hodnocením deformačních vlast-

ností konstrukcí, např. při posouzení seismické odolnosti. 

V NMC je hledisko užitnosti rozšířeno na podmínky trvanli-

vosti a prostředí. 

ŽIVOTNOST

Hledisko užitnosti úzce souvisí s požadavkem trvalé udržitel-

nosti (sustainability) a hodnocení nákladů za celý životní cyk-

lus stavby (life cycle cost – LCC), viz např. [2] a [3]. U nově 

navrhovaných konstrukcí se uvažuje hodnota životnosti spe-

cifikovaná majitelem/investorem v součinnosti s dalšími za-

interesovanými stranami. Při posuzování stávající konstrukce 

se hodnotí zbytková životnost a návrh rekonstrukce má za-

bezpečit požadovanou (prodlouženou) životnost. 

Současné normy (Eurokódy) neumožňují přímé řešení ta-

kových úloh – to totiž vyžaduje zohlednění nejistot při volbě 

dílčích vlastností materiálů i degradačních faktorů. NMC to 

již plně reflektuje, často s odvoláním mj. na fib Bulletin č. 34 

[4], kde jsou podrobněji popsány vybrané výpočtové modely 

degradace materiálů. Je respektován i nový ISO dokument 

[5] – komentář viz [6].

NMC zavádí základní informace o navrhování s ohledem 

na životnost a připomíná také nutnost rozlišovat specifi-

kované (požadované, návrhové) životnosti tSL a tzv. refe-

Obr. 1 Porovnání pravděpodobnostních metod hodnocení bezpečnosti, 

a) pravděpodobnost mezního stavu, b) pravděpodobnost návrhové 

odolnosti, c) globální součinite odolnosti, d) návrhová odolnost s dílčími 

součiniteli ❚ Fig. 1 Overview of probabilistic methods of safety 

assessment
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renční periody tR. Verifikace životnosti musí být provede-

na s ohledem na možné změny užitnosti konstrukce během 

času v důsledku degradace materiálu apod. Formálně se 

za ukončení životnosti považuje okamžik, kdy konstrukce 

již nesplňuje požadavky na spolehlivost; odtud plyne možná 

vazba v posuzování životnosti na mezní stavy použitelnosti 

(SLS), únosnosti (ULS) a úloha degradace materiálu. 

Přístup při verifikaci různých druhů mezních stavů uvede-

ný v NMC není vyrovnaný ve smyslu uvažování faktoru ča-

su. V případech mezních stavů posuzujících běžně známé 

mezní stavy použitelnosti (např. průhyby) a únosnosti se ne-

uvažuje změna vlastností konstrukce v důsledku degrada-

ce materiálu. Na druhé straně, mezní stavy specificky váza-

né na životnost jsou závislé na degradaci materiálů probí-

hající v čase a mohou tedy omezovat životnost konstrukce 

dříve, než by byla vyčerpána např. její únosnost. Jde např. 

o depasivaci výztuže karbonatací betonu, případně o tako-

vé důsledky koroze výztuže, které ještě nemají rozhodují-

cí vliv na únosnost či tuhost konstrukce, ale jsou limitující 

s ohledem na vzhled konstrukce, nebo které by vedly k pří-

liš nákladným opravám v budoucnu. Takové stavy jsou ně-

kdy označovány jako mezní stavy trvanlivosti (DLS), resp. 

iniciační mezní stavy [5]. Zde poznamenejme, že při použi-

tí vhodných výpočetních modelů degradace a opakovaných 

posouzeních únosnosti či použitelnosti konstrukce lze také 

SLS a ULS hodnotit kvalitněji i s ohledem na vliv času a pů-

sobení prostředí (např. programy SARA, FREET-D [9]).

Pro posouzení trvanlivosti se uvažují čtyři možné formá-

ty bezpečnosti:

a) pravděpodobnostní formát,

b) formát dílčího součinitele bezpečnosti,

c) dodržení zásad životnosti (deemed-to-satisfy),

d) vyloučení vlivů způsobujících degradaci. 

Z uvedených formátů pouze (a) dává projektantovi mož-

nost stanovení míry spolehlivosti daného návrhu či řešení 

s ohledem na požadovanou životnost. V praxi však může 

být náročné opatřit si relevantní statistické parametry vstup-

ních veličin. 

Formát (b) sice vede k jednodušším výpočtům, ale hodno-

ty příslušných součinitelů bezpečnosti nejsou zatím speci-

fikovány. Doporučuje se jejich stanovení právě pomocí for-

mátu (a). 

Postupy (c) jsou zahrnuty v současných normách jako zá-

kladní metoda – viz např. předpis mezní hodnoty w/c apod. 

Nejsou tedy založeny na podmínkách užitnosti a nedávají 

možnost navrhovat na specifické vlastnosti (jedná se vlastně 

o problematiku specifikace betonu – blíže viz [2]). 

Případ (d) je zcela odlišný – již v projektu jsou zvolena ta-

ková řešení (materiály), kdy degradační vlivy jsou vyloučeny 

nebo značně omezeny, např. při použití nerezové výztuže je 

její depasivace irelevantní. 

V dalším se budeme zabývat jen formátem (a), tj. pravdě-

podobnostním posuzováním důsledků degradace materiá-

lů či konstrukcí. V jednotlivých návrhových situacích je nut-

no rozlišovat expoziční podmínky; z možných degradačních 

procesů je pojednáno o:

korozi výztuže v důsledku karbonatace betonu,• 

korozi výztuže v důsledku působení chloridů,• 

působení mrazových cyklů.• 

Pro tyto mechanizmy existují výpočetní modely, které jsou 

akceptovány v širším mezinárodním měřítku, což zatím chy-

bí v případech dalších degradačních jevů, např. alkalicko-si-

likátové reakci či působení síranů. 

Koroze výztuže vlivem karbonatace betonu 

bez trhlin

V případech mezního stavu depasivace výztuže musí být spl-

něna podmínka

 pdep = p{a – xc(tSL) < 0} < p0 ,  (1)

kde pdep je pravděpodobnost, že dojde k depasivaci, a je 

krytí výztuže [mm], xc (tSL) hloubka karbonatace [mm] v do-

bě tSL, která má být stanovena plně pravděpodobnostním 

postupem – blíže příloha B [4] (tj. pomocí numerického mo-

delování procesu karbonatace s ohledem na náhodné vlast-

nosti konstrukce i prostředí), tSL návrhová životnost [roky], p0 

návrhová (cílová) pravděpodobnost.

Při posuzování mezních stavů vyvolaných korozí výztuže, 

jako trhlinky v betonu nebo odlučování krycí vrstvy (po před-

chozí depasivaci), se použije podmínka

 pcrack = p{Δr(R) – Δr(S)(tSL) < 0} < p0 ,  (2)

kde pcrack značí pravděpodobnost, že dojde ke vzniku nepří-

znivých trhlin vlivem koroze výztuže, Δr(R) největší přípustné 

zvětšení poloměru průřezu výztužného prutu způsobené ko-

rozí, které by ještě nevyvolalo vznik trhlin na povrchu betonu 

[μm], a Δr(S)(tSL) zvětšení poloměru průřezu výztužného pru-

tu korozí [μm].

Alternativně lze posuzovat obecnější podmínku

 pcrack = p{tSL – tini – tprop < 0} < p0 , (3)

kde tini je iniciační čas (doba do dosažení depasivace výztu-

že) [roky] a tprop propagační perioda (doba, po kterou probí-

há koroze) [roky].

Koroze výztuže vlivem průniku chloridů do betonu 

bez trhlin

Pro mezní stav depasivace výztuže se posuzuje podmín-

ka ( viz [4])

 pdep = p{CCrit – C(a, tSL) <0} < p0 ,  (4)

kde pdep je pravděpodobnost, že dojde k depasivaci, CCrit 

kritický obsah chloridů [hmotnostní % vztažené k pojivu], 

C(a, tSL) obsah chloridů v hloubce a, v čase t [hmotnostní % 

vztažené k pojivu] a a betonová krycí vrstva [mm].

Proměnné veličiny xc, Δr(R), Δr(S) a C musí být určeny po-

mocí příslušného modelu pravděpodobnostním přístupem; 

jsou to náhodné veličiny, podobně jako veličiny tini a tprop. 

Vliv trhlin v betonu na postup koroze není dostatečně znám, 

a proto se doporučovaná charakteristická hodnota mezní 

šířky trhlin udává v rozpětí 0,2 až 0,4 mm, podle závažnos-

ti vlivu prostředí. 

Pro posouzení vlivu zmrazovacích – rozmrazovacích cyk-

lů jsou uvedeny pravděpodobnostní podmínky pro případy 

za, resp. bez přítomnosti rozmrazovacích látek. V obou pří-

padech posouzení vyžaduje provedení náročných laborator-

ních zkoušek, tj. zjištění hodnoty kritického obsahu vlhkos-

ti (stupně nasycení vodou, při jehož překročení beton bude 

významně poškozen mrazem) pro daný beton, resp. zjištění 

kritického bodu mrazu, při kterém dochází k odpadu čás-

tí povrchu betonu – blíže viz příloha B [4]. Nejde tedy v pra-

vém slova smyslu o numerické modelování; více také o ji-

ných variantách viz [10].

POSOUZENÍ  MEZNÍCH STAVŮ POMOCÍ 

NUMERICKÉ S IMULACE

Numerické výpočty založené na metodě konečných prvků 
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a nelineárních materiálových modelech se stávají nástrojem 

použitelným pro ověření mezních stavů konstrukcí v proce-

su navrhování. Jejich rámec přesahuje obor pružného pů-

sobení materiálů a stále více směřuje k simulaci skutečné-

ho chování. Cílem numerické simulace je co nejvíce předpo-

vědět chování konstrukce v konkrétních podmínkách účinků 

zatížení a vlivů prostředí. Proto, a také vzhledem k náročnos-

ti, je využívána zejména pro drahé a komplexní konstrukce 

(obálky jaderných reaktorů, tunely, mosty), pro rekonstrukce 

a zesilování a pro řešení následků havárií. Je vhodným ná-

strojem pro optimální řešení tzv. D-oblastí (rámových rohů, 

styčníků, soustředěných břemen a kotevních oblastí). Příkla-

dem použití numerické simulace je výpočet mostu přes Be-

rounku na obr. 2.

Vzhledem k tomu, že stávající způsob dimenzování a po-

souzení je založen na lineárním výpočtu a předpokladu su-

perpozice vnitřních sil od různých zatěžovacích stavů, bylo 

třeba rozšířit rámec pro posouzení bezpečnosti konstrukce 

při použití nelineárních metod výpočtu odolnosti. Důležitým 

rozdílem proti lineárnímu výpočtu je úroveň globálního pří-

stupu posouzení. 

U lineárního výpočtu se stanoví návrhové účinky vnitř-

ních sil Sd v průřezech a provede se posouzení podmín-

kou Rd > Sd, kde Rd je návrhová odolnost průřezu. Nepři-

pouští se možnost redistribuce vnitřních sil vlivem nelineár-

ního chování konstrukce. Jedná se tedy o lokální posouzení 

a celková bezpečnost konstrukce se neřeší. 

Při nelineárním výpočtu se stanoví odolnost konstrukce, 

tedy hodnota integrální odolnosti zahrnující interakci všech 

jejích součástí (průřezů) a promítne se do ní způsob poruše-

ní a robustnost konstrukčního řešení. 

S určitým zjednodušením lze říci, že oba způsoby se liší 

méně pro staticky určité konstrukce a více pro staticky ne-

určité, u nichž může dojít k většímu přerozdělení vnitřních 

sil. Avšak i u staticky určitých konstrukcí lze dosáhnout neli-

neárním výpočtem podstatných rozdílů oproti běžnému 

pružnému výpočtu, např. při stanovení smykové únosnosti 

[7]. Schéma nelineárního řešení na obr. 3 ukazuje tři hlavní 

součásti metody: model konstrukce pomocí konečných prv-

ků, formulaci prvku a materiálový model. Nelineární řešení je 

dosaženo v iteracích pomocí lineárních aproximací, kde se 

používají varianty metody Newton-Raphson. 

Důležitým hlediskem je vyvážený přístup k různým chy-

bám, které jsou nevyhnutelnou vlastností numerických me-

tod řešení a které je nutno kontrolovat. Projektant používá 

tuto metodu ve formě počítačového programu a je na něm 

přesvědčit se o správnosti výsledků. Proto se doporučuje 

využívat systém ověření od materiálového modelu až po nu-

merické metody, vliv velikosti sítě apod. Nezávislá kontro-

la výpočetních pomůcek ostatně platí pro všechny progra-

my obecně.

NMC ve své části zabývající se vlastnostmi betonu a výztu-

že předkládá řadu materiálových modelů vhodných pro si-

mulaci většiny vlastností pro nelineární metody. Z těch nej-

důležitějších pro beton jsou to tahové vlastnosti, zejména lo-

mová energie a nárůst pevnosti vlivem sevření v tlaku při ví-

ceosé napjatosti. 

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

Nová fib Modelová norma 2010 je přínosem pro zprostřed-

kování výsledků vědeckého pokroku v oblasti betonových 

konstrukcí a poskytne solidní základ pro další rozvoj Eurokó-

dů. Pravděpodobnostní metody nabývají při navrhování i po-

Obr. 2 Most přes Berounku na Pražském okruhu posouzený 

numerickou simulací (projektant Ing. Šístek, Novák & Partner) 

❚ Fig. 2 Bridge over Berounka river on Prague Ring Highway 

designed with aid of numerical simulation (Design by Ing. Šístek, 

Novák & Partner)

Obr. 3 Schéma nelineárního výpočtu konstrukcí ❚ Fig. 3 Scheme 

of nonlinear numerical structural analysis
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suzování betonových konstrukcí na významu a projektanti by 

jim měli rozumět a umět je využívat. Důsledky používání těch-

to principů se totiž projeví nejenom „na stole“ projektanta, 

ale i na vztazích mezi dodavatelem a investorem. S tím sou-

visí v praxi doposud asi neobvyklý krok – specifikace, resp. 

odsouhlasení úrovně požadované životnosti a spolehlivosti 

klientem/investorem, což může mít i výrazné důsledky eko-

nomické. Numerická simulace založená na metodě koneč-

ných prvků a nelineárních materiálových modelech se stává 

účinným nástrojem pro ověření mezních stavů konstrukcí. 

Toto téma bude diskutováno a částečně znovu publikováno (s laskavým 

svolením redakce časopisu Beton TKS i ČBS) též na Betonářských 

dnech 2010. V článku byly použity výsledky výzkumných projektů GAČR 

103/08/1527 a projektu 1M0579 – výzkumné centrum CIDEAS.
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