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Je všeobecně známo, že stárnoucí dopravní infrastruktuře je nutné věnovat 

pozornost. V důsledku vzrůstající intenzity dopravy vykazuje mnoho mostů 

známky poškození a  jejich nosnost je z  hlediska nejnovějších návrhových 

norem nevyhovující. Rozdělování finančních prostředků na  udržení pro-

vozuschopné kapacity stávajících dopravních sítí je náročným úkolem. 

Z ekonomického hlediska je výhodné před provedením drahé a potenciálně 

zbytečné opravy nebo výměny podrobně vyhodnotit únosnost a  skuteč-

nou úroveň zatížení. Řešení tohoto problému nabízejí pokročilé metody 

hodnocení konstrukcí. Pro stanovení účinků zatížení, přepočet odolnosti 

konstrukce a  zhodnocení její bezpečnosti je výhodné použít spolehlivostní 

analýzu nebo upravit parciální součinitele v rámci semipravděpodobnostního 

výpočtu. Tento příspěvek se soustředí na některé vlastnosti odolnosti a účin-

ků zatížení. Pro použití ve  spolehlivostní analýze nebo ve  zjednodušeném 

pravděpodobnostním hodnocení jsou uvedeny stochastické modely pro 

odolnost, které zahrnují možné porušení železobetonových prvků (poškození 

betonu a  betonářské výztuže). Aby bylo možné lépe vystihnout případné 

omezené a lépe definované zatížení, které může být v řadě případů dosta-

tečné pro požadované referenční období dalšího provozu, jsou studovány 

některé stochastické modely dopravy. Použití metod přizpůsobených stá-

vajícím betonovým mostům a  lépe definovaného zatížení může v  mnoha 

případech vést k hospodárnějšímu řešení a k dosažení delší životnosti kon-

strukce, při zachování její bezpečnosti. ❚ It is well known that the ageing 

transportation infrastructure requires some attention. Many existing bridges 

exhibit signs of deterioration due to the increased traffic intensity and their 

calculated performance according to the most current design codes is often 

considered as inadequate. The challenge is to allocate funds for maintaining 

the operational capacity of the existing networks. From the economic point 

of view, it makes sense to assess the load carrying capacity and the loading 

level in larger detail before an expensive and maybe unnecessary repair 

or replacement take place. Advanced methods of assessment often offer 

a solution. Reliability analysis and partial factor adjustment within the semi-

probabilistic safety concept are particularly attractive for the re-calculation of 

resistance, assessment of load effects and the evaluation of structural safety. 

The aim of this paper is to concentrate on particular aspects of resistance 

and load effect. Stochastic models for resistance including potential damage 

of reinforced concrete members are presented for the use in a  reliability 

analysis or simplified probabilistic assessment. This includes damage to 

concrete and reinforcement. Some of the traffic stochastic models are 

studied in order to account for restricted better defined loading that could be 

in many cases sufficient for the required reference period of further service. 

The use of methods tailored to existing concrete bridges and better defined 

loading may often lead to more economical solution and to an extended 

service life while providing the necessary structural safety. 

Téma hodnocení se stává stále naléhavějším činitelem při 

správě dopravní infrastruktury. Velká část stávajících mostů 

byla vybudována před třiceti až padesáti lety a  jejich schop-

nost přenášet zatížení je pro celou dopravní síť klíčová. Pů-

vodně zamýšlená životnost těchto konstrukcí se často chýlí 

ke konci a mnoho z nich vykazuje známky porušení. Součas-

ně došlo ke zvýšení intenzity dopravy a úrovně zatížení, a ten-

to trend bude pokračovat. Otázkou tedy je, zda jsou mos-

ty schopné přiměřeně plnit svou funkci a jestli je možné pro-

dloužit jejich životnost. Pokud je jejich stav nevyhovující, je nut-

né rozhodnout, kterou strategii použít. V  této souvislosti sa-

mozřejmě vyvstává otázka dostupných finančních prostředků 

a nákladové efektivity jejich vynaložení. Při posuzování podle 

nových návrhových norem, které odrážejí předpoklad vyšší 

úrovně dopravy, jsou starší mosty často označeny jako nevy-

hovující z hlediska své schopnosti přenést požadované návr-

hové zatížení. V takovém případě se potom nabízí jejich výmě-

na nebo modernizace, které však s sebou nesou nezanedba-

telné finanční náklady. Zesilování konstrukce staršího mostu je 

drahé a také ne příliš jednoduché. Z ekonomického hlediska 

má proto význam před provedením nákladné (a možná také 

zbytečné) opravy nebo výměny podrobně vyhodnotit zatížení 

a únosnost konstrukce.

Tento příspěvek se zabývá otázkou hodnocení stávajících 

betonových mostů v  souvislosti s  efektivnějším řízením fi-

nančních prostředků určených pro správu dopravní infra-

struktury.

HODNOCENÍ  STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ

Normy pro návrh nových konstrukcí jsou často z  hlediska 

odolnosti a předpokládaného zatížení založeny na konzerva-

tivních předpokladech. Mezi návrhem nových a hodnocením 

existujících konstrukcí jsou ale značné rozdíly. Během posled-

ního desetiletí bylo věnováno velké úsilí zlepšení metod kla-

sifikace stávajících staveb. Je všeobecně známo, např. Wis-

niewski a kol. [1], že hodnocení existujících mostů se od návr-

hu nových konstrukcí liší v mnoha ohledech, např:

• dosažení vyšší úrovně bezpečnosti je v případě stávajících 

mostů nákladnější než u nově budovaných konstrukcí,

• zbývající životnost stávajících mostů se často liší od  stan-

dardní návrhové životnosti, která je v případě nových mos-

tů 100 let,

• pro vyhodnocení jsou k  dispozici informace o  skutečném 

stavu konstrukce (kontroly, zkoušky, měření),

• úprava modelů proměnného zatížení pro místně specifické 

podmínky mostu může zpřesnit odhad působícího zatížení,

• pro ověření výpočetních modelů lze v  případě existujících 

konstrukcí použít průkazní zatěžovací zkoušky.

V současné době jsou stávající mosty v Evropě ověřovány 

zjednodušeně pomocí postupů založených na metodě par-

ciálních součinitelů, která se běžně používá při návrhu no-

vých mostů. Taková hodnocení mohou být často konzerva-

tivní a vést k drahým rekonstrukcím nebo k výměně mostu.

Lenner [2] uvádí, že skutečné chování stávající konstruk-

ce může být ověřeno pomocí úpravy jednotlivých parciálních 

součinitelů, která je provedena na základě skutečného cho-

vání mostu, nebo za použití plně pravděpodobnostních me-

tod, ve kterých jsou nejistoty základních proměnných popsá-

ny pomocí vhodných stochastických modelů. Tento postup je 

sice náročnější, ale také přesnější. Při posuzování obvyklým 

způsobem je most totiž často klasifikován jako nevyhovují-

cí. Podrobnější analýza pomocí pokročilých metod přitom ale 

může prokázat, že je schopen bezpečně přenášet zatížení, 

aniž by bylo nutné ho zesilovat nebo vyměnit. Použití pokro-

čilých metod analýzy konstrukcí, které počítají s dodatečnými 

rezervami v únosnosti, může být tedy opodstatněno příliš vy-

sokými náklady na rekonstrukci a je proto nutné vzít v úvahu 

jejich finanční přínos. 

Eurokódy v současné době nerozlišují mezi návrhem nových 

a  hodnocením stávajících mostů. Existují ale pokročilé nor-
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my, směrnice nebo výzkumné projekty, které přinášejí změ-

ny v zavedených postupech [3], [4]. Navrhují několikastupňo-

vý postup pro hodnocení existujících mostů. Pokud únosnost 

není při prvním posouzení podle návrhových norem dostateč-

ná, je v dalším stupni možné použít pokročilé metody hod-

nocení, které mají větší nároky na odbornost a data, jak by-

lo ukázáno ve Wisniewski a kol. [1]. Maljaars a kol. [5] navrhl 

čtyřstupňové hodnocení stávajících dálničních mostů a  po-

psal každý stupeň. Z jeho práce vyplývají dva hlavní přístupy 

k hodnocení existujících konstrukcí:

• úprava parciálních součinitelů pro semipravděpodobnost-

ní hodnocení,

• plně pravděpodobnostní hodnocení.

Použití těchto pokročilých metod pro ověření je podmíněno 

použítím aktualizovaných stochastických modelů popisujících 

jednotlivé proměnné, které v rovnici pro mezní stav předsta-

vují odolnost a zatížení. Požadovaná úroveň spolehlivosti, do-

poručovaná v různých národních a mezinárodních dokumen-

tech jak pro nové, tak pro stávající konstrukce, je navíc ne-

konzistentní s kritérii, podle kterých se mají odpovídající hod-

noty vybírat. Specifikace požadované úrovně spolehlivosti je 

pro pokročilé metody hodnocení nutná; je ale nad rámec to-

hoto příspěvku.

STOCHASTICKÉ MODELY

Spolehlivostní výpočty nezbytné pro úpravu parciálních sou-

činitelů nebo pro pravděpodobnostní hodnocení jsou v pod-

statě zcela závislé na  vyhodnocení následující rovnice, 

ve které jsou proměnné definovány jako náhodné veličiny:

Z = R – E ,   (1)

kde R je únosnost a E účinek zatížení (obr. 3).

Aby bylo možné popsaný stav správně vyhodnotit, je nutné 

definovat stochastické parametry veličin popisujících odol-

nost a zatížení. Cílem tohoto článku je poskytnout stochas-

tické modely pro použití ve výpočtu s ohledem na:

• porušený železobeton,

• proměnné zatížení.

ODOLNOST

Typické poruchy a poškození železobetonových 

mostů

Mosty jsou vystaveny různým zatížením a deformacím. Kon-

strukce musí odolávat klimatickým vlivům, mimo jiné vel-

kému vystavení chloridů, a  také zintenzivňující se dopravě 

a zvyšujícím se vlivům mechanickým. Stav poškozené kon-

strukce může být klasifikován jako porušení betonu, po-

rušení betonu ovlivňující betonářskou výztuž a poruše-

ní betonářské výztuže. Tyto typické stavy poškození žele-

zobetonových mostů jsou hodnoceny z hlediska jejich vlivu 

na vlastnosti materiálu v konstrukci, a tím na únosnost nebo 

odolnost konstrukce.

Podmínky způsobující porušení betonu

Výkvěty mají většinou za následek nevítaný vzhled konstrukce, 

ale jen zřídka zhoršují mechanické vlastnosti nebo trvanlivost 

betonu. Jsou způsobeny solemi, které se rozpouštějí ve vo-

dě obsažené v betonu, a tak se dostávají k jeho povrchu. Tam 

se vlivem chemické reakce nebo vypařování tvoří usazeniny. 

Nejprve se objevují primární výkvěty, které vznikají ze záměso-

vé vody betonu. Sekundární výkvěty se většinou tvoří o ně-

kolik měsíců později v důsledku neplánované penetrace vody 

do betonu trhlinami, spárami a jeho porézní strukturou. Pokud 

ještě nedošlo k žádnému výraznému odprýskávání, nemají vý-

květy vliv na mechanické vlastnosti betonu, často ale pouka-

zují na jiné poškození.

Koroze betonu je u  mostů primárně způsobena fyzikální-

mi vlivy a  méně často chemickým napadením. Nejznáměj-

ším příkladem fyzikálního napadení je vystavení cyklickému 

zmrazování a rozmrazování a rozmrazovacím solím ve formě 

chloridů. Rozhodujícím faktorem je jejich současné působení. 

Kvůli pokračujícímu zvětrávání a odprýskávání povrchu beto-

nu v důsledku zmrazování vody v kapilárních pórech (zvětšu-

je svůj objem o 9 %), se soudržnost betonu zhoršuje a celko-

vá plocha příčného řezu se zmenšuje. První výsledky zkoušek 

ukázaly pokles v pevnostní třídě o 35 %. Pevnost betonu v tla-

ku poškozeného cyklickým zmrazováním a  rozmrazováním 

fc,damaged [MPa] je v tomto případě funkcí pevnosti nepoškoze-

ného betonu fc,0 [MPa] podle následující rovnice:

fc,damaged = 0,96 fc,0 – 9  (2)

Podrobnosti Braml [6].

Podmínky způsobující porušení betonu, 

které má vliv na betonářskou výztuž

Během několika posledních let bylo jedním z  nejčastějších 

druhů poškození betonových mostů porušení vlivem chloridů 

z  důvodu zvýšeného užívání rozmrazovacích solí v  zimním 

období. Kritickým množstvím chloridů, které způsobuje ko-

rozi železobetonových mostů, se intenzivně zabývá odborná 

literatura a mnoho autorů považuje za správnou hodnotu 0,3 

až 0,5 hmotnostních procent cementu v  betonu. Chloridy 

způsobující korozi se ale nespotřebují a zůstávají nadále ak-

1 2
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tivní. Když soli penetrují pasivační vrstvu, vznikne potenciá-

lový rozdíl v betonářské výztuži a rozvine se tzv. bodová ko-

roze. Pokud v konstrukci proudí voda s rozpuštěnými chlo-

ridy nebo pokud chloridy prostupují na  povrch v  důsledku 

koncentračního spádu, může dojít ke vzniku výkvětů (obr. 4).

Výkvěty se objevují ve  formě velkých bílých skvrn, nebo 

mohou dokonce vytvářet stalaktity. Pokud chloridy nepro-

niknou až na samotný povrch betonu a místo toho zkrysta-

lizují uvnitř, kde zvětší svůj objem, dojde ve většině případů 

také k odprýskávání. Zatím nebyl proveden žádný výzkum 

zabývající se tím, zda působení chloridů kromě koroze be-

tonářské výztuže nezpůsobuje také změny materiálových 

vlastností betonu. V  zásadě je ale třeba předpokládat, že 

usazené chloridy nezmění cementovou matrici.

Během karbonatace reaguje oxid uhličitý, který proniká do 

betonu spolu se vzduchem, s hydroxidem vápenatým ob-

saženým v pórové kapalině za vzniku uhličitanu vápenaté-

ho. Pokud se v pórovém roztoku nerozpustí žádný další hyd-

roxid vápenatý, dojde během celého procesu ke snížení pH 

z původních cca 13 až na 8,3. Pokud je betonářská výztuž 

ve zkarbonatovaném prostředí, začne za přítomnosti vlhkos-

ti a kyslíku korodovat. U zcela zkarbonatovaných vzorků se 

v důsledku karbonatace zvýší pevnost až o 210 %. Pokud 

k ní ale dojde jen na povrchu, pevnost betonu v tlaku se sní-

ží. Kvůli velkému množství různých vlivů nelze snížení pev-

nosti betonu v tlaku definovat přesněji. Pokud jsou konstruk-

ce během své životnosti monitorovány, musí být pro karbo-

nataci uvážen vhodný časově závislý model. Shrnutí různých 

modelů uvádí Braml [6].

Pokud šířka trhlin v železobetonových konstrukcích nedo-

sáhne takové velikosti, při které jsou vodopropustné, nedo-

jde obecně uvnitř konstrukce k žádnému porušení. Když je 

ale v důsledku vnějších vlivů nebo vnitřních napětí v betonu 

šířka trhlin větší, může se ztratit schopnost betonu chránit 

betonářskou výztuž a dochází ke zmenšení příčného řezu. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována podélným trhlinám 

v nosné konstrukci, protože upozorňují na pokročilou korozi 

betonářské výztuže a dá se z nich usuzovat, že je porušena 

soudržnost mezi betonem a výztuží.

Podmínky způsobující porušení betonářské výztuže

U  železobetonových mostů je koroze betonářské výztuže 

hlavním porušením souvisejícím se sníženou únosností. Obec-

ně a  za normálních podmínek je betonářská výztuž chráně-

na před korozí pasivační vrstvou, která vzniká během tuh-

nutí a tvrdnutí betonu v důsledku jeho velké zásaditosti. Kar-

bonatace betonu a  s  ní související snížení hodnoty jeho pH 

pod 9 současně se vznikem chloridového čela odstartuje ko-

rozi výztuže. Vlivem karbonatace ztratí beton obklopující be-

3

Obr. 1 Projevy výkvětů na mostě ❚ Fig. 1 Symptoms of 

efflorescence on a bridge 

Obr. 2 Poškozený povrch betonu napadeného mrazem 

a rozmrazovacími solemi ❚ Fig. 2 Damaged concrete surface after 

frost-deicing salt attack

Obr. 3 Stochastické modely ❚  Fig. 3 Stochastic models

Obr. 4 Typické projevy výkvětů způsobené rozmrazovacími solemi ❚  

Fig. 4 Typical signs of efflorescence caused by de-icing salts

Obr. 5 a) Účinky obecné koroze, b) vliv trhlin na pevnost betonářské 

výztuže v tahu [7] ❚  Fig. 5 a) Effects of general corrosion, 

b) scarring on the tensile strength of a reinforcing steel bar [7]

výkvěty a skvrny 
od koroze

tvorba stalaktitů

4

5a 5b
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tonářskou výztuž svou ochrannou funk-

ci. Korozi betonářské výztuže lze rozdělit 

na iniciační fázi a na fázi šíření porušení 

betonu. Existují dva různé typy koroze: 

rovnoměrná ztráta materiálu zejména 

kvůli korozi vyvolané karbonatací a ztrá-

ta materiálu v důsledku bodové koroze 

způsobené chloridy. Během vizuálních 

prohlídek konstrukce lze tyto dva dru-

hy koroze od sebe rozeznat podle bar-

vy skvrn. Černé skvrny ukazují na koro-

zi způsobenou chloridy, zatímco skvrny 

červené až hnědé barvy jsou znakem 

karbonatace. Protože zkorodovaná ocel 

má v  porovnání s  nezkorodovanou 2x 

až 6x větší objem, vznikají v betonu ta-

hová napětí a explozivní tlaky způsobu-

jící podélné trhliny a nakonec odprýská-

vání krycí vrstvy betonu.

Koroze má také vliv na  tahovou pev-

nost ocelových prvků. V  [7] byly zkou-

mány účinky obecné koroze a  hloub-

ky proniknutí koroze do  prutů na  ta-

hovou pevnost deformované betonář-

ské tyčové výztuže jakosti BSt 420/500, 

d  =  8  mm. Grafy na  obr. 5 ukazu-

jí výsledky zkoušek. Hodnota ΔF [%] 

představuje poměr zkorodované plochy 

k původní ploše příčného řezu. Hodno-

ta tN [mm] je hloubka proniknutí koro-

ze. Tyto hodnoty byly ve většině přípa-

dů stanoveny destruktivním zkoušením 

zkušebních těles. V  případě důkladné 

vizuální prohlídky konstrukce musí být 

tyto hodnoty odhadnuty pomocí vhod-

ných prostředků, např. lupy, posuvného 

měřidla apod.

Vlastní analýzy jasně ukázaly, že pro 

stanovení tahové pevnosti zkorodova-

né výztuže musí být uvažováno nejen 

se zbývající plochou příčného řezu, ale 

také s poklesem pevnosti v tahu, která 

je na stupni koroze závislá. Jako počá-

teční odhad je možno uvažovat s niž-

ší tahovou pevností zkorodované oceli 

průměrně o dalších 3 až 5 %.

Stochastické modely 

pro zavedení porušení 

do pravděpodobnostních výpočtů

Statické vlastnosti stochastického mo-

delování pro pravděpodobnostní ana-

lýzu byly, v závislosti na porušení, vyvi-

nuty jak pro změnu materiálových vlast-

ností betonu a betonářské výztuže, tak 

pro změny geometrických rozměrů.

Pro aplikaci je porušení rozděleno po-

dle německé RI-EBW-PRÜF [8]. Vý-

zkum v  [6] prokázal, že  kategorie po-

rušení odprýskávání, koroze betonář-

ské výztuže a  koroze betonu mají nej-

větší vliv na udržitelnost železobetono-

vých prvků.

Tab. 2 Stochastické modely pro vhodně definovanou dopravu ❚ Tab. 2 Stochastic model for 

well-defined traffic

Proměnná X Rozdělení μx/Xk Vx

Statický účinek zatížení Qvehicle N 1 0,05

Dynamický součinitel δ LN 1 0 – 0,1a

Nejistota modelu θE LN 1 0,07 – 0,1a

a v závislosti na omezení průjezdu vozidel (rychlost, umístění v příčném směru)
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Tab. 1 Shrnutí kategorií porušení se schématem hodnocení a souvisejícími stochastickými 

modely ❚ Tab. 1 Summary of damage categories with assessment scheme and associated 

stochastic model 

Porušení Vyhodnocení Kategorie Základní proměnná Rozdělení Vx σx

Odprýskávání 

v tlačené 

oblasti

0 žádné dk = d N – 5 mm

1 nevýznamné dg = d – hg N – 10 mm

2 rozptýlené dv = d – hv N – 10 mm

3 výrazné da = d – ha N – 15 mm

4 kritické ds = d – hs N – 20 mm

Koroze 

betonářské 

výztuže

0 žádné
As,k 

(= As)
konstantní – –

1 nevýznamné
As,g 

(= As bis 0,95 As)
konstantní – –

2 rozptýlené
As,v 

(= 0,95As bis 0,9 As)
N 2 % –

3 výrazné
As,a 

(= 0,9As bis 0,8 As)
N 2 % –

4 kritické
As,s 

(= 0,8As bis 0,5 As)
N 2 % –

0 žádné fy,k = fy LN 6 % –

1 nevýznamné fy,g = fy LN 6 % –

2 rozptýlené fy,v = 0,97 fy LN 6 % –

3 výrazné fy,a = 0,95 fy LN 6 % –

4 kritické fy,s = 0,93 fy LN 6 % –

Koroze 

betonu

0 žádné fc,k = fc LN 15 % –

1 nevýznamné fc,g = fc LN 15 % –

2 rozptýlené fc,v = fc LN 15 % –

3 výrazné fc,a = 0,96 fc– 9 [MN/m²] LN
20 %

(s VR,ct 30 %)
–

4 kritické fc,s = 0,96 fc – 9 [MN/m²] LN
20 %

(s VR,ct 30 %)
–

kde fy je střední hodnota meze kluzu, fc střední hodnota pevnosti betonu v tlaku, As střední hodnota plochy betonářské 

výztuže a d efektivní výška.
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Intenzita poškození v jednotlivých kategoriích je vyjadřová-

na pěti stupni s hodnotami 0 až 4. Pro pravděpodobností 

výpočet jsou materiálové parametry nebo geometrické roz-

měry v jednotlivých kategoriích popsány pomocí rozdělovací 

funkce hustoty pravděpodobnosti a příslušného variačního 

koeficientu se směrodatnou odchylkou. Tab. 1 shrnuje kate-

gorie jednotlivých profilů porušení a související stochastické 

modely pro základní proměnné.

ZATÍŽENÍ

Úspěšné hodnocení stávajícího mostu vyžaduje vyšetřování 

jak stálého, tak proměnného zatížení. Účinky dopravy mohou 

být zcela jistě uvažovány jako dominantní složka proměnné-

ho zatížení. Důkladná kontrola stávající konstrukce a její geo-

metrie spolu se zkouškami materiálů mohou umožnit sníže-

ní charakteristické hodnoty zatížení od vlastní tíhy a popsá-

ní této proměnné z hlediska jejích nejistot. V tomto příspěvku 

jsou uvažovány pouze vlastní tíha a zatížení dopravou, další 

zatížení např. Sykora a kol. [9].

Vlastní tíha

Dílčí součinitele zatížení, odvozené v EN 1990 [10] pro vlast-

ní tíhu, jsou založeny na konzervativním odhadu variačního 

koe ficientu VG = 10 %. Není uvedeno žádné rozlišení mezi 

různými materiály konstrukce, a proto je pro celé stálé zatí-

žení mostu uvažován jediný dílčí součinitel. Nedávné studie 

nicméně ukázaly, že variační koeficient VG může být pro exis-

tující konstrukce snížen na 5 % [11]. V  takovém případě je 

nezbytně nutné ověření rozměrů a místních podmínek. Po-

kud požadovaná spolehlivost zůstává na stejné úrovni jako 

je stanoveno v normě (βT = 3,8), vede snížení variačního koe-

ficientu k okamžité redukci dílčího součinitele γg z návrhové 

hodnoty 1,35 na přibližně 1,2. Další rozdělení konstrukčních 

prvků podle skupiny materiálu a stanovení odpovídajícího va-

riačního koeficientu odhad ještě zlepší.

Účinky dopravy

Odvození zatěžovacího modelu a odpovídajících stochastic-

kých parametrů není jednoduché. Nejpoužívanější metodou 

je v současné době postup Bridge-Weigh-in-Motion (BWIM), 

který umožňuje kontinuální sběr informací o projíždějící do-

pravě. Zvláštní pozornost je věnována těžkým nákladním vo-

zidlům, jejich tíze a  rozdělení. Statistické metody extrapo-

lace jsou spolu se simulacemi Monte Carlo často používá-

ny k odvození charakteristického a návrhového zatížení [12]. 

Pro hodnocení stávajících mostů může být relevantní uvažo-

vat sníženou zbytkovou životnost a tudíž sníženou dobu ná-

vratu, která je pro charakteristické zatížení 1  000  let. Nej-

přesnějším postupem je vyvinutí místně specifického modelu 

pro zatížení dopravou, ve kterém je snížení návrhového zatí-

žení založeno na podílu těžké dopravy a odpovídající celko-

vé hmotnosti. V jednom konkrétním případě normové zatíže-

ní odpovídalo až dvojnásobku místně specifického zatěžova-

cího modelu [13]. Tento výsledek nelze zobecnit pro zatíže-

ní používané ve výpočtech, ukazuje ale, že vylepšený popis 

a zúžení stochastických parametrů pomáhají maximalizovat 

přípustné zatížení od dopravy.

Někdy je nutné během hodnocení uvažovat zvláštní, přes-

ně nadefinovaná vozidla a bývá k dispozici jen velmi málo 

podkladů. Takové zatížení je z hlediska nejistot a požadova-

né doby trvání nutně omezené. Může se to týkat povolování 

přepravy nadměrných nákladů, dopravy v oblastech s  těž-

kým průmyslem nebo dopravy při mimořádných situacích. 

V takovém případě jsou použitelné stochastické modely pro 

armádní vozidla, která vyvinul Lenner [2]. Proměnný účinek 

zatížení Q je potom definovaný následovně:

Q = θE δ Qvehicle ,  (3)

kde θE je nejistota modelu v odhadu účinku zatížení od zatě-

žovacího modelu, δ je dynamický součinitel a Qvehicle je časo-

vě neproměnný statický účinek zatížení (včetně nejistot mě-

ření tíhy a rozmístění) rovný nominální hodnotě.

Stochastické modely pro takové vhodně definované zatí-

žení byly vyvinuty na  základě numerických simulací nade-

finovaných vozidel a  za  použití dostupné literatury. Příkla-

dy některých výsledků jsou uvedeny v tab. 2. Rozdílné pod-

mínky v průjezdu, které jsou ovlivňovány rychlostí a polohou 

vozidla na mostě, mohou být stanoveny tak, aby bylo maxi-

malizováno zatížení. Je zřejmé, že významné snížení rych-

losti umožňuje uvažovat pouze statické zatížení dopravou 

a jeho dynamické účinky je možné zanedbat. Detailnější po-

pis stochastických modelů vhodně definované dopravy je 

uveden ve [2] společně s dalšími informacemi o citlivostních 

koeficien tech a odvození cílové spolehlivosti.

ZÁVĚR

Pokročilé metody hodnocení nabízejí řešení, které mů-

že zvrátit rozhodnutí rekonstruovat nebo vyměnit existují-

cí most. Nezaručují ale bezúdržbovou konstrukci. Naopak, 

pravidelné prohlídky a údržba jsou u všech existujících kon-

strukcí nutné. Hlavní výhody spočívají v aplikaci místně spe-

cifických podmínek konstrukce místo použití obecné normy, 

která nemusí konkrétní podmínky zcela vystihovat. To po-

máhá maximalizovat využití konstrukce a  také řídit přidělo-

vání finančních prostředků při stanovování priorit oprav. Dá 

se říci, že specifický přístup může výrazně zlepšit hodnocení 

a prodloužit životnost se zachováním požadované bezpeč-

nosti konstrukce. Současně lze takto přistupovat jen k po-

suzování stávajících konstrukcí, zatímco při procesu návrhu 

nových by měly být striktně dodržovány všechny předpisy 

a  vydané návrhové normy, aby byla zabezpečena požado-

vaná bezpečnost a použitelnost během celé očekávané ži-

votnosti konstrukce.
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