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Příspěvek se zabývá pravděpodobnostní ana-

lýzou zatížitelnosti a  spolehlivosti jednopolo-

vého deskového mostu sestaveného z  pre-

fabrikovaných nosníků typu MPD3 a  MPD4. 

Vedle mezních stavů únosnosti a  použitelnosti 

je pozornost zaměřena také na  mezní stav 

trvanlivosti konstrukce s  ohledem na  možnou 

karbonataci betonu, s  tím spojenou depasiva-

ci a  následnou korozi výztuže. ❚ The paper 

deals with probabilistic load-bearing capacity 

and reliability analyses of a  single-span slab 

bridge composed of composite precast MPD3 

and MPD4 girders. Beside the ultimate and 

serviceability limit states it is  focused also on 

durability limit state. We study also possible 

concrete carbonation leading to reinforcement 

depassivation and subsequent corrosion.

S  narůstajícím stářím mostů pozem-

ních komunikací je velmi aktuální otáz-

ka určení jejich spolehlivosti, provozu-

schopnosti, úrovně zatížitelnosti, zbyt-

kové životnosti a s tím související stra-

tegie jejich údržby či rekonstrukce, to 

vše v  přímé vazbě na  stavební stav 

konstrukce. 

V současnosti se na silnicích a rych-

lostních komunikacích v České republi-

ce nachází více než 17 400 mostů. Té-

měř 3 000 z nich je ve špatném až ha-

varijním stavu a je nezbytné provést je-

jich celkovou či částečnou rekonstruk-

ci [1]. 

Spolehlivost a  zbytková životnost 

mostů z  železového nebo předpjaté-

ho betonu je velmi výrazně ovlivně-

na úrovní degradace betonu vlivem 

karbonatace či působením chloridů, 

a po ztrátě pasivační schopnosti krycí 

betonové vrstvy i následnou korozí be-

tonářské či předpínací výztuže [2,  3]. 

Rozhodnutí o  časovém sledu případ-

ných oprav tedy vyžadují efektivní mo-

delování těchto jevů [4]. 

Vzhledem k přítomnosti řady nejistot 

v celém systému návrhu – výstavby – 

provozu – údržby je vhodné při hodno-

cení stávajících mostů využít technik 

pokročilé pravděpodobnostní analýzy. 

Tato analýza, v porovnání s klasickými 

deterministickými metodami založený-

mi zpravidla na metodě dílčích součini-

telů spolehlivosti, zavádí tzv. ukazatele 

spolehlivosti, kterými jsou pravděpo-

dobnost poruchy (pravděpodobnost 

překročení některého mezního sta-

vu) či index spolehlivosti. Tím je možné 

úroveň spolehlivosti lépe kvantifikovat. 

Přímou aplikací pokročilých prav-

děpodobnostních metod v  kombina-

ci s nelineární globální analýzou únos-

nosti konstrukce, založenou na meto-

dě konečných prvků (MKP), je možné 

dosáhnout finanční úspory při rozho-

dování o  údržbě či opravě stávajících 

mostů [5, 6].

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ 

ANALÝZA ZATÍŽ ITELNOSTI 

A   SPOLEHLIVOSTI  MOSTŮ

Při hodnocení existujících mostů je prv-

ním důležitým krokem stanovení roz-

hodujícího mezního stavu, jehož pře-

kročení může být pro danou konstruk-

ci z  hlediska jejího fungování kritické. 

V souladu s platnými předpisy se mů-

že jednat o mezní stav únosnosti (MSÚ) 

či některý z mezních stavů použitelnos-

ti (MSP). 

U  degradovaných konstrukcí se 

v  souvislosti s  jejich životností čas-

to posuzuje i  mezní stav trvanlivos-

ti (MST). S tím souvisí zejména znalost 

časového úseku, tzv. iniciačního času, 

který uplyne od  zhotovení konstruk-

ce do okamžiku, kdy pomyslná karbo-

natační fronta prostoupí celou tloušť-

kou betonové krycí vrstvy a/nebo kon-

centrace chloridů dosáhne v  hloub-

ce krycí vrstvy kritické hodnoty a mů-

že docházet ke  korozi výztuže, což 

má přímý vliv na  celkovou únosnost 

konstrukce. 

V  případě určení zatížitelnosti stáva-

jících mostů s  využitím pravděpodob-

nostních metod se doporučuje postu-

povat dle diagramu na  obr.  1, kde je 

použit klíčový ukazatel – index spoleh-

livosti β. Orientační směrné hodnoty in-
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dexu spolehlivosti βt a  pravděpodob-

nosti poruchy pft jsou uvedeny v tab. 1 

a  v  příslušných normativních předpi-

sech, např. [7].

Pravděpodobnostní analýza spoleh-

livosti a zatížitelnosti stávajících mostů 

je založena na simulaci porušení kon-

strukce daným zatížením pomocí neli-

neární analýzy MKP v kombinaci se si-

mulačními technikami typu Monte Car-

lo. Celý postup výpočtu může být roz-

členěn do následujících kroků.

Statistická analýza naměřených 

dat

Hodnocení naměřených dat získaných 

z diagnostického průzkumu a/nebo ze 

zkušební laboratoře zahrnující stanove-

ní odhadu statistických charakteristik 

náhodných veličin, testování vhodných 

pravděpodobnostních modelů pomocí 

testů dobré shody, aktualizace mode-

lů na  základě bayesovských postupů, 

či stanovení vzájemné statistické závis-

losti mezi veličinami. Dále sem spadá 

případná identifikace parametrů ma-

teriálových modelů využitých při MKP 

analýze (např. lomová energie či taho-

vá pevnost betonu). Ta bývá provede-

na na základě výsledků reálných lomo-

vých zkoušek těles ve vhodné zkušeb-

ní konfiguraci [8].

Matematické modelování 

degradačních procesů betonu 

vlivem CO2, Cl- a koroze výztuže

Pro výpočet chemického poškoze-

ní konstrukce, tj. pro výpočet hloub-

ky karbonatace, koncentrace chlori-

dů a  úbytku výztuže vlivem koroze, 

se s  využitím dostupných matematic-

kých modelů provede časová analýza 

průběhu těchto degradačních proce-

sů. To lze provést na úrovni determini-

stické, ale vzhledem k neurčitosti a ná-

hodné povaze vstupních veličin mode-

lů je vhodnější přistoupit ke statistické-

mu modelování pomocí náhodných ve-

ličin nebo náhodných polí.

Deterministická analýza 

konstrukce pomocí MKP 

na lokální a globální úrovni

V  případě modelování odezvy beto-

nových konstrukcí je důležité použití 

pokročilých nelineárních materiálových 

modelů, které dobře vystihují všech-

ny důležité aspekty chování betonu ja-

ko kvazikřehkého materiálu při různých 

typech porušení, a tím postihnout reál-

né chování konstrukce na  dané účin-

ky zatížení. 

Spolehlivostní analýza

Spolehlivostní analýza je založena na   

statistickém hodnocení nelineární ode-

zvy konstrukce získané opakovaným 

deterministickým výpočtem realizova-

ným pro vektor náhodných veličin ge-

nerovaný z jejich pravděpodobnostních 

modelů některou ze simulačních me-

tod. Zde se, vzhledem k časové nároč-

nosti nelineárních MKP analýz, osvědči-

lo použití stratifikované simulační meto-

dy Latin hypercube sampling (LHS) [9]. 

Z  teoretického modelu odolnosti je 

možné provést odhad zatížitelnosti pro 

danou úroveň spolehlivosti nebo prav-

děpodobnosti poruchy odpovídající 

analyzovanému meznímu stavu. Nebo 

se pro danou úroveň zatížitelnosti sta-

noví odpovídající úroveň spolehlivosti, 

která je daná indexem spolehlivosti ne-

bo pravděpodobností poruchy.

SPOLEHLIVOSTNÍ  ANALÝZA 

MOSTU Z   PREFABRIKOVANÝCH 

MPD NOSNÍKŮ

Popis konstrukce

Řešenou konstrukcí, na kterou byla pl-

ně použita výše popsaná metodika, 

je jednopolový deskový most (obr. 2). 

Stavební dokumentace objektu se ne-

zachovala, rok výstavby mostu ne-

ní přesně znám, zřejmě v  letech 1955 

až 1960. V  letech 2006 a  2007 byl 

Tab. 1 Směrné hodnoty indexu spolehlivosti a pravděpodobnosti poruchy ❚ Tab. 1 Target 

values of reliability index and failure probability

Mezní stav βt pft 

Použitelnosti
- vratné jevy 0,0 0,5

- nevratné jevy 1,3–2,3 9,7.10-2– 1,1.10-2

Únosnosti

- velmi malé následky poruchy 2,3 1,1.10-2

- malé následky poruchy 3,1 9,7.10-4

- střední následky poruchy 3,8 7,2.10-5

- vysoké následky poruchy 4,3 8,5.10-6

Pozn.: Pro obvyklé typy mostů se doporučuje hodnota indexu spolehlivosti pro mezní stav únosnosti βt = 3,8.

Obr. 1 Postup stanovení zatížitelnosti 

pomocí pravděpodobnostního přístupu ❚ 

Fig. 1 Procedure of probabilistic load-bearing 

capacity assessment

Obr. 2 Řešený most, a) boční pohled, 

b) příčný a podélný řez mostem 

❚ Fig. 2 Analyzed bridge, a) side view, 

b) transversal and longitudinal section of the 

bridge
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na mostě proveden podrobný diagnos-

tický průzkum (DP) [10]. 

Nosnou konstrukci mostu tvoří při-

bližně vodorovná prostě uložená des-

ka složená z  dvanácti typových pre-

fabrikovaných dodatečně předpjatých 

nosníků typu MPD3 (krajní) a  MPD4 

(mezilehlé), které se používaly od  ro-

ku 1955, spodní stavba je monolitická. 

Dodatečně předpjaté nosníky, jejichž 

teoretické rozpětí je 19 m, byly složeny 

na  stavbě každý ze šesti (MPD4), re-

spektive tří (MPD3) segmentů. Spolu-

působení jednotlivých dílců je zajištěno 

jejich spojením příčnými kabely.

Beton nosníků MPD3 a MPD4 byl dle 

DP zařazen do pevnostní třídy C35/45. 

Beton příčných spár měl střední hod-

notu tlakové pevnosti o málo nižší 

(pro jednotlivé vzorky se pohybova-

la od 22,5 do 55,8 MPa). Vzhledem 

k výrazné variabilitě dosahující 38  % 

byl beton, na základě odhadu 5% 

kvantilu v přímé vazbě na počet plat-

ných zkušebních míst nedestruktivního 

testování, zatříděn do pevnostní třídy 

C6/7,5 s nezaručenou pevností. Podél-

ná a příčná předpínací výztuž nosníků 

je tvořena přepínacími lany z patento-

vaných drátů PZØ4,5 1 650/1 200. Pro 

betonářskou výztuž byla použita ocel 

10512 (ROXOR).

V  době provádění DP byla zatížitel-

nost na  mostě omezena hodnotami 

Vn = 25 t pro normální a Vr = 48 t pro 

výhradní zatížitelnost. Z  důvodů dia-

gnostikovaných poruch v  hydroizolaci 

nosné konstrukce a nízké zatížitelnos-

ti byla v roce 2012 provedena celková 

rekonstrukce mostu. Ta spočívala ze-

jména v zesílení mostu v podobě reali-

zace spřažené železobetonové desky. 

Předložený příspěvek se zabývá stano-

vením zatížitelnosti v čase před rekon-

strukcí a  jejím srovnáním s  diagnosti-

kovanými hodnotami.

Statistické modely náhodných 

veličin

V rámci diagnostického průzkumu by-

lo provedeno nedestruktivní měření tla-

kové pevnosti betonu nosníků včet-

ně příčných a  podélných spár, které 

bylo doplněno destruktivními tlakový-

mi zkouškami na vzorcích betonu ode-

braných přímo z nosníků. Pomocí pro-

středků matematické statistiky byly zís-

kány základní statistické charakteristi-

ky pro stanovení pravděpodobnostního 

modelu tlakové pevnosti betonu nos-

níků MPD a  příčných spár. Na  zákla-

dě informací o tlakové pevnosti betonu 

byly podle vztahů uvedených v  CEB-

-FIP Model Code 1990 [11] stanoveny 

zbývající pevnostní a přetvárné charak-

teristiky betonu. V  případě předpínací 

a betonářské výztuže byly hodnoty ta-

hové pevnosti na mezi kluzu a na me-

zi pevnosti převzaty z  typových pod-

kladů. 

Volba vhodného pravděpodobnost-

ního modelu, tj. typ rozdělení prav-

děpodobnosti (PDF) a  variační koefi-

cient (CoV), byla provedena v  soula-

du s doporučeními dle JCSS [12] a TP 

[13]. Vedle materiálových parametrů by-

la znáhodněna vlastní tíha betonových 

částí nosné konstrukce a  tíha stávají-

cího vozovkového souvrství. Hodno-

ta předpínací síly, která má zásadní vliv 

na úroveň zatížitelnosti v případě mez-

ního stavu použitelnosti, byla stanove-

na s ohledem ke krátkodobým a dlou-

hodobým ztrátám předpětí v  souladu 

s  ČSN EN  1992-1-1 v  podobě střed-

ní hodnoty. Použitý pravděpodobnost-

ní model předpínací síly je plně v soula-

du s JCSS. Jednotlivé modely náhod-

ných veličin vstupujících do  pravděpo-

dobnostní analýzy spolehlivosti a  zatí-

žitelnosti mostu jsou souhrnně uvedeny 

v tab. 2.

Mezi jednotlivé parametry betonu 

segmentů, betonu příčných spár, před-

pínací výztuže i  betonářské výztuže 

byla, na základě výsledků dříve prove-

dených testů zkušebních betonových 

těles a  doporučení JCSS, zavedena 

statistická korelace (tab.  3). Její zave-

dení bylo provedeno s využitím meto-

dy simulovaného žíhání v rámci tvorby 

náhodných permutací simulační meto-

dy Latin hypercube sampling [14].

Tab. 2 Definice vstupních náhodných veličin pravděpodobnostního modelu ❚ 

Tab. 2 Definition of input random variables of probabilistic model

Veličina PDF Střední hodnota CoV

Beton nosníků

Modul pružnosti Ec [GPa] Lognormální (2 par.) 37,2 0,1

Pevnost betonu v tahu ft [MPa] Weibullovo min (2 par.) 3,301 0,15

Pevnost betonu v tlaku fc [MPa] Lognormální (2 par.) 43,35 0,08

Specifická lomová energie Gf [N/m] Weibullovo min (2 par.) 82,51 0,15

Specifická hmotnost ρ [kN/m3] Normální 23,8 0,04

Beton příčných spár

Modul pružnosti Ec [GPa] Lognormální (2 par.) 34,03 0,15

Pevnost betonu v tahu ft [MPa] Weibullovo min (2 par.) 2,807 0,35

Pevnost betonu v tlaku fc [MPa] Trojúhelníkové 36 0,25

Specifická lomová energie Gf [N/m] Weibullovo min (2 par.) 70,18 0,25

Specifická hmotnost ρ [kN/m3] Normální 23,8 0,04

Smyková výztuž

Modul pružnosti E [GPa] Lognormální (2 par.) 200 0,07

Mez kluzu fy [MPa] Lognormální (2 par.) 465,1 0,07

Mez pevnosti fu [MPa] Lognormální (2 par.) 581,4 0,07

Poměrné přetvoření εlim [-] Normální 0,05 0,07

Předpínací výztuž

Modul pružnosti E [GPa] Normální 190 0,03

Mez kluzu fy,p [MPa] Normální 1 248 0,03

Mez pevnosti fu,p [MPa] Normální 1 716 0,03

Poměrné přetvoření εlim [-] Normální 0,05 0,07

Předpínací síla P [MN] Normální Pmean 0,09

Zatížení

Zatížení vozovkou g1 [kN/m] Normální g1,mean 0,05

Sestava pro normální zat. Vn [t] Deterministicky Vn –

Sestava pro výhradní zat. Vr [t] Deterministicky Vr –

Sestava pro výjimečnou zat. Ve [t] Deterministicky Ve –

Tab. 3 Korelační matice parametrů betonu a výztuže ❚ Tab. 3 Correlation matrices 

of parameters of concrete and reinforcement 

a) beton segmentů a příčných spár 

❚ a) segment and cross joint concrete

b) smyková a předpínací výztuž ❚ 
b) web reinforcement and steel tendon

Ec ft fc Gf ρ fy fu εlim E

Ec 1 0 0,3 0 0 fy 1 0,9 0,5 1

ft 0 1 0,4 0,8 0 fu 0,9 1 0,5 0

fc 0,3 0,4 1 0 0 εlim 0,5 0,5 1 0

Gf 0 0,8 0 1 0 E 1 0 0 1
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Degradace betonu vlivem CO2

Úroveň chemického poškození beto-

nu nosníků MPD a příčných spár vlivem 

účinku vzdušného CO2 byla vyšetřová-

na z důvodu možné koroze předpínací 

výztuže při ztrátě pasivační schopnos-

ti betonu, která může zásadním způso-

bem ovlivnit výslednou úroveň zatížitel-

nosti. V  případě karbonatace betonu 

lze mezní stav trvanlivosti definovat jako 

okamžik, kdy karbonatační fronta pro-

stoupí celou krycí vrstvou betonu. Tím je 

narušena pasivační schopnost výztuže, 

která následně může začít korodovat. 

V případě řešeného mostu bylo kry-

tí podélných kabelových kanálků před-

pínacích lan 30  mm. Dle DP byla fe-

nolftaleinovým testem (FT) stanovena 

hloubka karbonatace betonu nosníků 

v rozsahu 1 až 4 mm. K depasivaci vý-

ztuže tedy nedochází a  mezního sta-

vu trvanlivosti nebylo v případě nosní-

ku MPD dosaženo. 

Pro srovnání naměřených výsled-

ků a  následnou předpověď degra-

dace betonu byl s  pomocí programu 

FReET-D [4] proveden teoretický vý-

počet hloubky karbonatace v  čase. 

Použity byly modely dle Boba a  Pa-

padakise, podrobněji viz [4]. Srovná-

vací výpočet rovněž posloužil k  od-

hadům vstupních parametrů modelů 

karbonatace a k následnému odhadu 

hloubky karbonatace u příčných a po-

délných spár (tab. 4). V  tabulce je ve-

dle střední hodnoty hloubky karbona-

tace uvedena v závorce i hodnota od-

povídající 95% kvantilu za  předpokla-

du normálního rozdělení a  variačního 

koeficientu 0,3.

Hloubka karbonatace v  místě příč-

ných a podélných spár, získaná na zá-

kladě výše zmíněných matematických 

modelů, nedosahuje úrovně kabelo-

vých kanálků předpínací výztuže. Spo-

lehlivost konstrukce z pohledu mezní-

ho stavu trvanlivosti tedy nebyla pře-

kročena, a  tím nebyl započat proces 

koroze výztuže. V následných pravdě-

podobnostních odhadech zatížitelnos-

ti nebylo tedy nutné provádět redukci 

průřezové plochy výztuže vlivem osla-

bení korozí a  s  tím související pokles 

předpínací síly.

Výpočtový MKP model 

Za předpokladu vytvoření dokonale tu-

hé desky z  jednotlivých nosníků MPD3 

a  MPD4 díky jejich příčnému sepnu-

tí byl vytvořen výpočtový rovinný MKP 

model v programu ATENA 2D [15]. Šíř-

ka modelu byla definována s  ohledem 

na počet a příčný tvar spřažených nos-

níků (obr.  2) a  jejich skladebné rozmě-

ry. Betonové části nosníku byly modelo-

vány pomocí materiálového modelu 3D 

Non Linear Cementitious 2, předpína-

cí výztuž byla modelována jako diskrétní 

pruty a měkká výztuž jednotlivých seg-

mentů nosníku jako rozptýlená. V obou 

případech byl materiál výztuže uvažo-

ván pomocí bilineárního pracovního dia-

gramu se zpevněním. Předpokládá se 

prosté uložení nosníku na opěrách. Pro 

MKP řešení byla generována síť tvořená 

čtyřuzlovými izoparametrickými koneč-

nými prvky se čtyřmi integračními body. 

Model konstrukce byl zatížen vlast-

ní tíhou, účinky podélného předpětí 

a ostatním stálým zatížením od vozov-

kového souvrství. Následně byl nosník 

postupně přitěžován v přírůstcích jed-

notkového zatížení od vozidel dle nor-

mových sestav zatížení pro zatížitel-

nost normální (dále označena Vn), vý-

hradní (Vr) a  výjimečnou (Ve), včetně 

zahrnutí dynamických účinků (blíže viz 

[16]). Zatěžovací sestavy byly umístěny 

na konstrukci tak, aby vyvodily nejne-

příznivější ohybový účinek. 

Vlastní nelineární řešení bylo prove-

deno s pomocí metod Newton-Raph-

son a Arc-length. Zatěžováno bylo pří-

růstkem silového zatížení až do  do-

sažení sledovaného mezního stavu 

(obr. 3). Za mezní stavy byla považová-

na úroveň zatížení při stavu dekompre-

se, stavu před vznikem trhlin a při mez-

ní únosnosti.

Pravděpodobnostní analýza 

zatížitelnosti

Odhad zatížitelnosti stávajících nosníků 

MPD, resp. celého mostu před rekon-

strukcí, byl proveden na globální úrovni 

celé konstrukce. Hodnoty jednotlivých 

zatížitelností byly stanoveny pro poža-

dovanou úroveň spolehlivosti odpoví-

dající řešenému meznímu stavu, kte-

rá byla dána směrnou hodnotou inde-

xu spolehlivosti βt. Pro řešený most by-

ly uvažovány následující hodnoty inde-

xu spolehlivosti: βt = 3,8 pro mezní stav 

únosnosti a βt = 0 pro mezní stavy po-

užitelnosti pro vratné jevy (tab. 1). Lze 

předpokládat, že po odeznění nahodi-

lého zatížení v  případě stavu dekom-

prese a  vzniku trhlin nedojde k  trvalé-

mu poškození konstrukce. 

Nelineární pravděpodobnostní analý-

za spolehlivosti a zatížitelnosti řešené-

ho mostu byla provedena v programu 

SARA Studio [17], zastřešující výpočto-

vý program ATENA 2D a spolehlivost-

ní software FReET [18], s  využitím si-

mulační metody LHS za použití 32 ná-

hodných simulací odezvy. Na základě 

opakovaného deterministického MKP 

výpočtu porušení konstrukce v  pro-

gramu ATENA 2D pro jednotlivé sesta-

vy zatížení Vn, Vr a Ve byl získán sou-

bor třiceti dvou hodnot úrovně zatíži-

Tab. 4 Karbonatace betonu nosníků MPD a příčných a podélných spár při stáří 55 let ❚ 

Tab. 4 Carbonation of concrete of MPD girders and transversal and longitudinal joints at age 

of 55 years

Hloubka karbonatace [mm]

FT (2007) Model dle Boba Model dle Papadakise

Nosníky MPD 1 až 4 2,6 (3,9) 2,8 (4,2)

Příčné a podélné spáry – 3,3 (4,9) 3,4 (5,2)

Obr. 3 Výsledky MKP nelineární analýzy: 

diagram zatížení–průhyb a průběh 

normálových napětí při dosažení 

mezních stavů dekomprese, vzniku 

trhlin a únosnosti ❚ Fig. 3 Results of 

FEM nonlinear analysis: load–deflection 

diagram and normal stress distribution at 

decompression, cracking and ultimate limit 

states
3
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telnosti pro mezní s tavy dekomprese, 

vzniku trhlin a únosnosti. Soubor ode-

zev byl následně statisticky vyhodno-

cen v  programu FReET, tj. byl prove-

den odhad statistických charakteristik 

získaného statistického souboru. 

Výsledné histogramy společně se zvo-

lenými teoretickými modely rozdělení 

pravděpodobnosti pro mezní stavy de-

komprese a únosnosti jsou pro jednotli-

vé třídy zatížitelnosti uvedeny na obr. 4. 

Číselné hodnoty jednotlivých zatížitel-

ností stanovené pravděpodobnostní 

analýzou (PA) pro všechny tři studované 

mezní stavy, tedy včetně mezního sta-

vu vzniku trhlin, jsou uvedeny v  tab. 5. 

Hodnoty jsou stanoveny za předpokla-

du, že odezva konstrukce má třípara-

metrické lognormální rozdělení. Toto 

rozdělení bylo zvoleno na základě testu 

dobré shody a velmi dobře vystihuje na-

simulované histogramy odezvy. 

Pro srovnání byl proveden výpočet 

zatížitelností i  pro normální rozdělení 

odezvy. Výsledné hodnoty jsou v tab. 5 

uvedeny v  závorce a na obr. 4 červe-

nou křivkou. Ze srovnání je patrné, že 

vhodná či nevhodná volba pravděpo-

dobnostního modelu může, při od-

hadech velmi nízkých pravděpodob-

ností, což je případ zejména mezního 

stavu únosnosti, výrazně ovlivnit vý-

sledné hodnoty zatížitelností. V  přípa-

dě volby pravděpodobnostního mode-

lu únosnosti mostu v podobě normál-

ního rozdělení může být výsledná za-

tížitelnost pro mezní stav únosnosti až 

o 50 % vyšší oproti uvažovanému třípa-

rametrickému lognormálnímu rozděle-

Obr. 4 Výsledné histogramy normální, 

výhradní a výjimečné zatížitelnosti 

spolu s vybranými modely rozdělení 

pravděpodobnosti pro mezní stavy 

dekomprese a únosnosti ❚ 

Fig. 4 Resulting histograms of normal, 

reserved and exceptional load-bearing 

capacity together with selected probability 

distributions for decompression and ultimate 

limit states

Tab. 5 Srovnání zatížitelností odpovídajících analyzovaným mezním stavům stanovených pomocí 

jednotlivých metod ❚ Tab. 5 Comparison of load-bearing capacities corresponding to 

analyzed limit states and determined by using individuals methods

Mezní stav
Zatížitelnost dle PA Zatížitelnost dle DET Zatížitelnost dle DP

Vn [t] Vr [t] Ve [t] Vn [t] Vr [t] Ve [t] Vn [t] Vr [t] Ve [t]

- dekomprese
25 

(24)

80 

(78)

172 

(168)
21 71 163

25 48 –- vzniku trhlin
32 

(32)

103 

(103)

220 

(219)
23 79 181

- únosnosti
38 

(58)

129 

(192)

298 

(404)
25 85 197

Pozn.: Hodnoty v závorce odpovídají normálnímu rozdělení pravděpodobnosti. 

4a

4c

4e

4b

4d

4f

MS dekomprese MS únosnosti
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ní. Hodnoty zatížitelností pro mezní sta-

vy použitelnosti jsou vzhledem k  uva-

žovanému směrnému indexu spolehli-

vosti βt = 0 (pf = 0,5) podobné pro oba 

pravděpodobnostní modely.

Vedle pravděpodobnostního přístu-

pu (PA v tab. 5) byla normální, výhrad-

ní a výjimečná zatížitelnost mostu sta-

novena v souladu s [13] klasickým de-

terministickým postupem (DET) dle 

EC. V tab. 5 je provedeno srovnání vý-

sledků výše zmíněných metod společ-

ně s hodnotami zatížitelností uvedený-

mi v DP. Z porovnání výsledků je patr-

né, že rozhodujícími mezními stavy pro 

stanovení zatížitelnosti jsou mezní sta-

vy použitelnosti, které oproti meznímu 

stavu únosnosti vykazují hodnoty zatí-

žitelnosti až dvojnásobně nižší. 

Jelikož řešený most je konstrukcí 

předpjatou, lze největší důležitost přiklá-

dat stavu na  mezi dekomprese, popř. 

na vzniku trhlin, neboť případná koroze 

předpínací výztuže vlivem průniku at-

mosférického kyslíku či chloridů z  po-

sypových solí trhlinkami by měla na fun-

gování konstrukce jako celku zásadní 

vliv. Srovnání s deterministickým výpo-

čtem rovněž ukazuje, že použití prav-

děpodobnostního výpočtu není v  pří-

padě mezního stavu použitelnosti tolik 

konzervativní a poskytuje o něco vyšší 

hodnoty zatížitelnosti. Z toho je zřejmé, 

že použití plně pravděpodobnostních 

výpočtů poskytujících přesnější odhad 

zatížitelnost může být, jako v tomto pří-

padě, mnohem výhodnější pro posuzo-

vání stavu konstrukcí, následných oprav 

či rozhodnutí o případné demolici.

ZÁVĚR

Cílem předloženého příspěvku bylo na-

stínit problematiku stanovení zatížitel-

nosti stávajících mostů pozemních ko-

munikací s  ohledem na  jejich aktuál-

ní stavební stav pomocí výpočetních 

nástrojů nelineární lomové mechaniky 

a s využitím pravděpodobnostních me-

tod. Celá metodika byla aplikována při 

analýze stávající deskové mostní kon-

strukce sestavené z  dodatečně před-

pjatých mostních nosníků typu MPD3 

a MPD4. Vzhledem k náhodné povaze 

materiálových parametrů bylo při sta-

novení normou definovaných základ-

ních skupin zatížitelnosti přistoupeno 

k  plně pravděpodobnostnímu pojetí. 

Kromě mezního stavu únosnosti byly 

hodnoty zatížitelnosti stanovovány ta-

ké s ohledem na mezní stavy použitel-

nosti, které se u analyzovaného mostu 

ukázaly jako klíčové. 

Pravděpodobnostní metody v kombi-

naci s  nelineární analýzou MKP před-

stavují účinný prostředek při hodnocení 

úrovně zatížitelnosti a spolehlivosti exis-

tujících stavebních konstrukcí. Přímá 

aplikace pravděpodobnostních metod 

může posloužit k získání podkladů pro 

rozhodování o způsobu údržby a opra-

vách, a tak může přispět k efektivnější-

mu nakládání s  finančními prostředky 

určenými na správu dopravní infrastruk-

tury. Představená komplexní metodika 

založená na  pokročilém software pro 

pravděpodobnostní a  nelineární analý-

zu má obecné použití.
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