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Cílem textu je seznámit českou betonářskou 

obec s  připravovanými změnami norem pro 

navrhování a posuzování betonových konstrukcí. 

❚ The aim of the text is to familiarize the 

Czech concrete community with the upcoming 

changes of standards for design and 

assessment of concrete structures.

V  současnosti probíhá v  rámci mezi-

národních odborných komisí (zejména 

CEN/TC 250, fib COM8 a COM3) vý-

zkumná činnost, diskuse a přípravné 

práce k  tvorbě dalších verzí či aktua-

lizací některých norem a dokumentů 

zaměřených na betonové konstrukce 

(EN 206, EN 1992 a fib Model Code, 

ISO 16204). Jedná se přitom zejmé-

na o uplatnění metodiky Performance-

Based Design (PBD) a o posuzování 

konstrukcí v  souvislosti s  jejich trvan-

livostí, tj. při navrhování na specifickou 

životnost nebo na specifickou úroveň 

spolehlivosti, či při ověřování aktuální 

úrovně spolehlivosti u stávajících kon-

strukcí a při vyhodnocování a optima-

lizaci nákladů s ohledem na životní cy-

klus stavby.

Obecné zásady navrhování na život-

nost obsahuje ISO 13823 [1]. Na toto 

téma již byla v nedávném období v za-

hraničí publikována řada prací, jejichž 

myšlenky chceme českému čtenáři 

v tomto informativním příspěvku struč-

ně přiblížit vzhledem k tomu, že v nad-

cházejících letech se s nimi zřejmě se-

tká v již aktualizovaných předpisech. 

Práce odborných komisí zaměřená 

na uplatnění přístupů PBD probíhá ve 

dvou směrech: 

• návrhy na doplnění stávajících doku-

mentů tak, že se např. pouze upřesní, 

resp. rozšíří „předepisované“ veličiny,

• příprava aktualizovaných norem a do-

kumentů. 

V  obou případech se využívá prav-

děpodobnostní modelování degradač-

ních procesů, ať již jen jako nástroj pro 

ověřování a tvorbu nových předepiso-

vaných hodnot, či jako nedílná součást 

postupů. Používané výpočetní modely 

musí být vždy ověřeny pomocí labora-

torních experimentů i měření na reál-

ných konstrukcích, které ukazují mj. na 

možnou variabilitu výsledků. 

HISTORIE VZNIKU DOKUMENTŮ 

POUŽÍVANÝCH V  SOUČASNOSTI 

fib Model Code je dokument mezi-

národní federace, který zahrnuje nej-

pokročilejší technické a vědecké infor-

mace o materiálech a navrhování spo-

jeném s konstrukčním betonem. Slou-

ží již tradičně jako jakýsi prenormativ-

ní zdroj, na jehož základě vznikají např. 

Eurokódy – od 1st  CEB International 

Recommendations z  roku 1964 přes 

CEB/FIP Model Code 1990 k součas-

né verzi fib Model Code 2010  [2]; při-

tom problematice životnosti byl již v ro-

ce 2006 věnován dokument fib [3], kte-

rý pak byl do jisté míry přejat i  do [2] 

a  [4]. Český čtenář byl s  těmito sou-

vislostmi seznámen v článku S. Hellan-

da [5]. 

Vzhledem k řadě nových poznatků se 

mezi experty fib komisí již rozvíjí disku-

se a přípravné práce pro další verzi – 

fib Model Code 2020 [6], [7]. Ta má mj. 

zahrnovat (sjednotit) postupy pro na-

vrhování/posuzování stávajících i nově 

navrhovaných konstrukcí, omezit či pl-

ně vyloučit národní přílohy u Eurokódů 

a klást důraz na navrhování na život-

nost s využitím postupů PBD. 

Oblast výroby betonu pokrývá 

EN  206, dříve EN 206-1, a její čes-

ká verze ČSN EN 206 [9], resp. ČSN 

EN  206-1 [10], která vstoupila v  plat-

nost v roce 2001. Jejímu vydání před-

cházela evropská předběžná, značně 

odlišná, norma z roku 1996 a dvaceti-

letá diskuse v evropských normotvor-

ných komisích. Novinkami byly zejmé-

na stupně vlivu prostředí a s tím sou-

visející tabulka F s mezními hodnotami 

betonu, minimálním obsahem cemen-

tu a maximálním vodním součinitelem, 

jejichž dodržením by měla být naplně-

na (všimněte si podmiňovacího způso-

bu) předpokládaná životnost 50 let. Ta-

bulka byla navíc původně koncipová-

na pro použití cementu CEM I. Po za-

vedení EN 206-1 v jednotlivých zemích 

EU se na národních úrovních vyroji-

la řada mutací zmíněné tabulky. V ČR 

to byla v  rámci ČSN EN 206-1 Změ-

na 3 v  roce 2008 tabulka pro 100le-

té betony.

Po cca 13 letech zkušeností 

s EN 206-1 byla tato norma aktualizo-

vána v  podobě EN 206. Opět násle-

dovala vlna národních příloh a doku-

mentů platných v  místě použití beto-

nu, u nás ČSN P 73 2404 [11]. Největ-

ší změnou zde jsou nové koncepce pro 

použití příměsí, tedy jiné než k-hodno-

ta. Zároveň se hojně objevují tabulky 

použitelnosti různých druhů cemen-

tů v  závislosti na stupni vlivu prostře-

dí, které na beton působí. Podrobně-

ji o tomto procesu pojednává příspě-

vek [12].

Aspektem, který je potřeba vzít 

v  úvahu a který hovoří pro aktualiza-

ci, je „genetické“ stáří stávajících před-

pisů EN 206 [9], [10] i EN 1992-1-1 [13]. 

Koncepce obou dokumentů spadá 

hluboko před rok 1990, kdy byly stan-

dardem třísložkové betony. V součas-

nosti jsou však běžné betony pětislož-

kové a navzdory realitě je EN 1992-1-1 

[13] plná nomogramů a tabulek s hod-

notami vystopovatelnými až k  počát-

ku 70. let.

Výše zmiňované dokumenty se týka-

jí předpisů určených přímo pro beton. 

Je však zapotřebí vzít v  úvahu i šir-

ší legislativu, která přestože to není je-

jím primárním cílem, může beton ovliv-

nit velmi zásadním způsobem – viz po-

užití selektivní nekatalytické redukce 

pro odstranění NOx z kouřových ply-

nů tepelných elektráren a  v  důsledku 

toho produkce popílku kontaminova-

ného čpavkem, který je do betonu ne-

použitelný. 

Předvídat vlivy širší legislativy je prak-

ticky nemožné, neboť se tvoří mimo 

betonářskou obec.

FORMÁTY NAVRHOVÁNÍ 

KONSTRUKCÍ

Současný fib Model Code 2010 [2] 

uvádí pro úlohy spojené s životností pět 

možných formátů (metod či přístupů):

• plně pravděpodobnostní formát,

• formát dílčích součinitelů bezpečnos-

ti (tj. polopravděpodobnostní),
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• formát globální odolnosti,

• formát vyhovění požadavkům (dee-

med-to-satisfy approach, prescrip-

tive),

• formát zamezení vzniku degradace. 

Plně pravděpodobnostní formát 

posuzuje jako jediný pravděpodobnost 

splnění limitní podmínky příslušného 

mezního stavu/stavů a používá proto 

pravděpodobnostní metody, simulač-

ní techniky a prediktivní matematické 

modely (např. pro karbonataci či půso-

bení chloridů jsou takové modely uve-

deny v [2], další informace v [14]).

Formát dílčích součinitelů bezpeč-

nosti (tj. polopravděpodobnostní) je in-

ženýrské komunitě dobře znám – dle 

současných předpisů se používá při 

navrhování či posuzování konstrukcí na 

účinky mechanického zatížení z  hle-

diska mezních stavů únosnosti a pou-

žitelnosti. Tento formát se ale zatím ne-

používá pro úlohy spojené s životnos-

tí, protože hodnoty příslušných součini-

telů nebyly doposud kodifikovány (po-

drobněji dále v textu).

Formát globální odolnosti je meto-

da pro hodnocení odolnosti konstruk-

ce. Jedná se o metodu na vyšší úrov-

ni, než je metoda dílčích součinitelů, 

ale se zjednodušenými pravděpodob-

nostními postupy. Metoda byla navr-

žena v souvislosti s použitím numeric-

kých metod pro ověření odolnosti kon-

strukcí simulací jejich skutečného ne-

lineárního chování [15]. Pro účely na-

vrhování/posuzování na životnost není 

tento formát dle [2] využitelný, a proto 

též v normě [4] uveden není.

Formát vyhovění požadavkům je 

pro navrhování/posuzování životnos-

ti betonových konstrukcí běžně pou-

žíván a je zakotven v ČSN EN 206 [9], 

která pro specifikaci betonu „přede-

pisuje“ mezní hodnoty pro navrhování 

směsi pro výrobu betonu; v angličtině 

proto bývá často u tohoto formátu po-

užíván výraz „prescriptive“. Tyto mez-

ní hodnoty mají zaručit splnění  jistých 

nominálních či obvykle požadovaných 

vlastností (např. odolnost proti degra-

dačnímu procesu, životnost a spolehli-

vost). Postup podle dokumentu [9] pro-

to neumožňuje přímo navrhnout směs 

pro výrobu betonu zajišťující specifické 

vlastnosti – např. specificky určenou 

odolnost či životnost (požadovanou 

klien tem/investorem), ověřit s tím spo-

jenou míru spolehlivosti a  další kon-

krétní vlastnosti konstrukce. Mezními 

hodnotami jsou v těchto souvislostech 

míněny údaje v tabulkách F.1 a F.2, tj. 

k  expoziční třídě a k nominální život-

nosti 50 či 100 let vztažené maximál-

ní hodnoty vodního součinitele, mini-

málního obsahu cementu, minimálního 

obsahu vzduchu, minimální pevnost-

ní třídy a příp. některé další hodnoty. 

V  kombinaci s  předepsanou hodno-

tou tloušťky krytí výztuže dle normy 

[13] se pak dostáváme již k navrhování 

konstrukce. Posuzování její únosnosti 

je obvykle primární úlohou projektan-

ta, životnost bývá často, bohužel, jen 

okrajovou záležitostí, což může mít mj. 

negativní důsledky ekonomické (celo-

životní náklady, kvalita, otázky trvalé 

udržitelnosti apod.). 

U formátu zamezení vzniku de-

gradace se jedná o takový návrh, ve 

kterém použitím vhodných materiá-

lů (např. nerezová ocel) a uspořádá-

ním konstrukce k  degradaci nemů-

že docházet vůbec a posuzování ži-

votnosti tak vlastně odpadá. Obvyk-

le se však jedná o ekonomicky nevý-

hodné návrhy. 

Závěrem lze konstatovat, že jen prv-

ní dva formáty jsou PBD přístupy, ale 

současné Eurokódy vesměs používa-

jí formát vyhovění požadavkům, který 

není typu PBD. 

Pro ilustraci je na obr. 1 uveden pří-

klad srovnání výsledků dle prvních 

dvou postupů a deterministického vý-

počtu (tj. aplikaci středních hodnot 

vstupních veličin do příslušných vzta-

hů pro střední hodnoty minimální kry-

cí tloušťky betonu) pro dva druhy smě-

si pro výrobu betonu (charakterizované 

inverzní hodnotou odolnosti proti kar-

bonataci) odpovídající limitu depasiva-

ce výztuže 50 a 100 let. Deterministic-

ká varianta vlastně reflektuje pravdě-

podobnost depasivace 50 %, tj. hod-

notu indexu spolehlivosti β = 0. Jak 

je patrno z  obr. 1 i z  jiných příkladů, 

polopravděpodobnostní varianta po-

skytuje ve srovnání s  plně pravděpo-

dobnostními variantami výsledky kon-

zervativnější. Výsledky na obr. 1 by-

ly převzaty z [16] odst. 3.2, kde byl pro 

výpočty hloubky karbonatace v závis-

losti na čase použit model uvedený 

v [2].

Současně je nutno připomenout, že 

vzhledem k  malému povědomí větši-

ny inženýrské komunity o detailech fy-

zikálních i chemických mechanismů 

degradace betonu a  o  plně pravdě-

podobnostních technikách výpočtů se 

doporučuje (např. též v [16]) jako první 

krok provést deterministický výpočet 

a teprve poté aplikovat vyšší formát.

PERFORMANCE-BASED 

POSTUPY

Performance-Based Design je navrho-

vání s  ohledem na užitné vlastnos-

ti stavebního materiálu/prvku/konstruk-

ce specifikované v projektu. K nim pat-

ří kromě základních funkčních vlastnos-

tí mj. únosnost, spolehlivost, trvanlivost 

(ta je kvantifikována jako životnost), eko-

nomická šetrnost, nízká energetická ná-

ročnost a další vlastnosti požadované 

různými předpisy a klien tem. PBD tedy 

zahrnuje výpočty návrhových parametrů 

takových hodnot, které splňují požadav-

ky jednoho či více kritérií užitných vlast-

ností při zachování specifikované míry 

spolehlivostí po dobu požadované ži-

votnosti. Tyto postupy cílí také k optima-

lizaci nákladů a snižování rizik degrada-

ce konstrukce. Blíže o PBD v [17]. 

Zdůrazněme, že PBD postupy obvyk-

le pracují s  příslušnými mezními sta-

vy, implikují používání pravděpodob-

nostních metod, simulačních postu-

pů a prediktivních matematických mo-

delů. Je proto nutno mj. využívat sto-

chastickou analýzu, simulační techniky 

apod., což klade zvýšené nároky na 
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zúčastněné pracovníky a stejně tak 

i na příslušné softwarové nástroje. Při-

tom se vzhledem k požadavkům na tr-

vanlivost provádí návrh/posouzení cílo-

vé životnosti, resp. požadované zbyt-

kové životnosti u stávajících konstrukcí, 

a to při současném ověření předepsa-

né míry spolehlivosti prostřednictvím 

indexu spolehlivosti β, který odpovídá 

pravděpodobnosti překročení mezního 

stavu. Limitní podmínka mezního stavu 

má obecně tvar:

Pf = P ( A ≥ B) < Pd, (1)

kde P je pravděpodobnost (Pf pravdě-

podobnost poruchy a Pd její návrho-

vá, tj. cílová či limitní hodnota), A dů-

sledek příslušné akce (např. dosažená 

hloubka karbonatace) a B je odolnost 

(např. krytí výztuže). Obecně jsou tyto 

veličiny funkcemi času. Pravděpodob-

nost se formálně transformuje na hod-

notu indexu spolehlivosti β (viz např. 

EN 1990).

To také souvisí s návrhovou životnos-

tí definovanou dle [4]:

• popisem relevantních mezních stavů,

• počtem let,

• úrovní spolehlivosti (tj. pravděpodob-

ností dosažení mezního stavu), která 

nemá být překročena v  průběhu té-

to periody.

Požadovaná životnost má být stano-

vena investorem (v souladu se zájmem 

dalších stran a  v  souladu s příslušný-

mi předpisy).

Výše uvedené se týká PBD zejmé-

na při aplikacích výpočetních modelů. 

Podle EN 206 [9] je také možno v sou-

vislosti s používáním příměsí prokazo-

vat vhodnost složení směsi ekvivalent-

ní koncepcí posouzení vlastností beto-

nu (používá se zkratka ECPC) a ekvi-

valentní koncepcí posouzení kombi-

nace (EPCC). Obě tyto koncepce jsou 

sice jistým způsobem PBD přístupy, 

jsou však založeny na časově nároč-

ných laboratorních zkouškách betonu; 

kromě toho je možnost využití těchto 

dvou koncepcí zatím pozdržena dopl-

ňující normou ČSN P 73 2404 z  roku 

2016. Hlavní variantou průkazu vhod-

nosti složení směsi zůstává tedy dle [9] 

formát vyhovění požadavkům, v  kte-

rém se při aplikaci cementů s  použi-

tím příměsí (SCM) používá tzv. koncept 

k-hodnoty.

NÁVRHY NA DOPLNĚNÍ  NOREM 

K formátu vyhovění požadavkům ještě 

doplňme, že v úvodu normy [9] je mj. 

uvedeno:  „Jestliže složení betonu od-

povídá mezním hodnotám, předpo-

kládá se, že beton v konstrukci vyho-

vuje požadavkům na trvanlivost pro za-

mýšlené použití ve specifikovaném pro-

středí (…) vyvíjí se koncepce provozní 

životnosti jako alternativa ke koncepci 

mezních hodnot“. Touto „koncepcí pro-

vozní životnosti“ je zde zřejmě míněn 

PBD přístup navrhování na životnost.

Koncepce mezních hodnot, tj. for-

mát vyhovění požadavkům, je ve vět-

šině států řízena jejich národními úpra-

vami a bylo shledáno ([6], [16], [18], [19] 

a  [20]), že to vede mj. ke značné ne-

vyváženosti dosahované spolehlivos-

ti. Je to zřejmé např. z obr. 2 (převza-

to z [19]), kde je vidět rozsah hodnot in-

dexu spolehlivosti β pro expoziční třídy 

XD, který odpovídá přípustným kom-

binacím pro specifikaci betonu a krytí 

výztuže dle stávajících předpisů v jed-

notlivých státech. Je tím dokumento-

vána značná nejistota v prognóze de-

pasivace výztuže  /  životnosti a  rozdí-

ly míry spolehlivosti mezi národními 

předpisy v různých státech; připomeň-

me, že dle [2] a [19] by adekvátní cílo-

vá hodnota měla být β = 1,5, resp. 0,5 

(vyznačeno na obr.  2). Některé státy 

však v poslední době postupně upřes-

ňují limitní hodnoty ve svých národ-

ních přílohách. Předepisované limit-

ní hodnoty (např. w/c) jsou stanovová-

ny tak, aby byly jistým způsobem spl-

něny požadavky na spolehlivost (pří-

klad na obr. 2).

V současnosti existují díky práci ně-

kolika mezinárodních komisí dosti roz-

sáhlé studie [6], [7], [18] a [19], které 

mají vést k  zlepšení navrhování/posu-

zování na životnost doplněním norem 

[9] a [13]. Jedná se zejména o návrh 

tzv. tříd odolnosti pro danou expozi-

ci (exposure resistence classes), kte-

ré by v tab. F [9] doplnily limitní hodno-

ty vztažené k expozičním třídám. Tako-
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Obr. 2 Rozsah možných hodnot indexu spolehlivosti dle předpisů 

v různých státech (převzato z [19]) ❚ Fig. 2 Possible reliability ranges 

according to prescriptions in different countries (adopted from [19])

Tab. 1 Ukázka tabulky třídy odolnosti při expoziční situaci XC3 – 

upraveno dle [8], [20] ❚ Tab. 1 Illustration of a resistance class table 

for exposition XC3 – adjusted from [8], [20]

Expoziční třída XC3

Třídy odolnosti proti karbonataci RC20 RC30 RC40

Hloubka karbonatační fronty po 50 letech

při pravděpodobnosti 10 %
[mm] 20 30 40

Limitní hodnoty dle druhu cementu (ilustrativní)

Maximální w/b

CEM I

[-]

0,55 0,60 0,65

CEM II-A 0,45 0,55 0,65

CEM II-B 0,40 0,50 0,60

CEM III-A 1) 0,45 0,55

CEM III-B 1) 1) 0,45

Minimální obsah pojiva [kg/m3] 280 280 280

1)  Pro tuto kombinaci není předem stanovena limitní hodnota

2
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vá třída odolnosti je definována pomo-

cí charakteristické odolnosti materiá-

lu (performance) při standardizovaném 

působení prostředí, tj. expoziční třídy 

pro jistou nominální životnost – např. 

50 let (tab. 1).

Tab. 1 např. ukazuje, že třída odol-

nosti RC40 by se vztahovala k  odol-

nosti betonu proti karbonataci, kdy 

k depasivaci výztuže s krytím 40 mm 

při normovém testu vztaženém k  ex-

poziční třídě XC3 nesmí dojít s  prav-

děpodobností větší než 10 % pro be-

tony vyhovující i ostatním limitním hod-

notám. Navrhování na životnost je po-

tom obdobné navrhování na únosnost, 

kde se prokazuje potřebná pevnost-

ní třída betonu, a postup má již vlast-

ně PBD charakter, i když „skokově“, tj. 

v rámci tříd odolnosti a s danou hladi-

nou spolehlivosti (zde 10  %). Je nut-

no upozornit, že se nejedná o „úpl-

né“ hodnocení pravděpodobnosti po-

ruchy ve smyslu podmínky (1), ale jen 

o oddělené hodnocení akce A, zatím-

co odolnost B (v tomto případě je to 

hloubka krytí výztuže) je pouze deter-

ministická hodnota.

I s doplněním těchto tříd odolnosti by 

však zůstaly možnosti řešení neúplné, 

a to v souvislosti s následujícími okol-

nostmi:

• v  případech použití příměsí (SCM), 

resp. směsných cementů, je nutno při 

aplikaci mezních hodnot dle normy [9] 

přijmout tzv. koncepci k-hodnoty, kdy 

množství (cement + k × SCM) nesmí 

být menší než minimální obsah ce-

mentu požadovaný pro danou expo-

ziční třídu. Jak bylo popsáno v [21], 

doporučované k-hodnoty nebyly pů-

vodně odvozeny pro úlohy ověřování 

životnosti a z řady dalších pramenů 

je také zřejmý velký rozsah k-hodnot, 

ke kterým různí autoři dospěli. Kromě 

typu SCM a druhu degradace k-hod-

nota závisí též na chemickém složení 

použité příměsi, její reakci s cemen-

tem a na její granulometrii. Byla za-

znamenána také závislost na délce, 

době a způsobu ošetřování betonu 

a na expozičních podmínkách. Sta-

novit či experimentálně ověřit hod-

noty faktoru k pro všechny relevantní 

varianty by bylo zřejmě neproveditel-

né. Používání limitních hodnot přede-

psaných v normě [9] tedy může vést 

k nepřesnostem (i v případech zave-

dení tříd odolnosti),

• nelze uvažovat důsledky současné-

ho působení více degradačních je-

vů – např. karbonatace a prostupu 

chloridů. Kromě toho u nosných prv-

ků vždy působí také mechanické za-

tížení, jehož důsledkem bývá změ-

na mikrostruktury betonu (trhlinky), 

a  tím je významně ovlivněn průnik 

plynů či kapalin betonem. Nezohled-

nění těchto jevů by mohlo vést k ne-

správným odhadům životnosti. Blí-

že o tom např. [22]. Jako zjednodu-

šené opatření proti vlivu trhlin navr-
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huje [20] v souvislosti s třídami odol-

nosti zvětšení tloušťky krytí na tažené 

straně nosníků o  5 mm pro RC20, 

10 mm pro RC30 i RC40 při expozi-

cích XC2,3,4, XS1 a XD1,

• zůstává již zmíněný nedostatek pre-

skriptivního přístupu, tj. není mož-

né navrhnout směs pro výrobu be-

tonu zajišťující např. specificky urče-

nou životnost a ověřit s tím spojenou 

aktuál ní míru spolehlivosti. 

PŘIPRAVOVANÁ AKTUALIZACE 

NOREM 

V  roce 2015 započaly diskuse o vývo-

ji další verze modelové normy fib, tj. fib 

Model Code 2020. Zatím se předpoklá-

dá [7], že nový model bude jednak ob-

sahovat pravidla pro navrhování či po-

suzování nových i stávajících konstrukcí 

(v souvislostmi se stávajícími konstruk-

cemi to bylo již předznamenáno v [23] 

a [24]) a jednak bude zaměřen na přístu-

py zohledňující životnost a definice po-

žadavků na užitnost (performance, za-

hrnující kritéria spolehlivosti konstrukce, 

její použitelnosti, trvanlivosti a hlediska 

trvalé udržitelnosti). Tak bude umožně-

no účelné propojení s  řešením otázek 

nákladů životního cyklu a dopadů na ži-

votní či sociální prostředí. 

fib Model Code 2020 bude sledovat 

„integrovanou perspektivu životnosti“ 

a využívat PBD postupy, což bude ma-

zat rozdíly mezi materiálovým a kon-

strukčním inženýrstvím. To mj. bude 

znamenat zvýšení pozornosti k degra-

dačním jevům a nejistotám či rozptylu 

hodnot veličin potřebných pro výpočty 

(tj. nutnost pravděpodobnostních po-

stupů, modelů a technik). Zde je nutno 

podotknout, že v případech používání 

pravděpodobnostních přístupů je nut-

no věnovat zvýšenou pozornost pří-

pravě a ověřování vstupních údajů a je-

jich statistických charakteristik; obvyk-

le je vhodné použít specializovaný soft-

ware (např. [14]). 

Předpokládá se, že nový kód bu-

de přístupný také v elektronické podo-

bě, což usnadní zařazování změn a je-

ho šíření.

U evropských norem se dle [20] plá-

nuje, že bude výrazně omezena exis-

tence národních příloh a kromě toho 

budoucí verze norem budou doplně-

ny takto:

• EN 206: zmenšením národních odliš-

ností (napříč evropskými zeměmi pro-

bíhá v současnosti pokus o vzájem-

né přiblížení národních příloh) a zařa-

zením tříd odolnosti (jak bylo popsá-

no v předchozí kapitole),

• EC 2: hodnoty krytí výztuže budou 

vztaženy k expozičním třídám i třídám 

odolnosti; v příloze budou shrnuty zá-

sady pro navrhování na životnost pro 

nové i stávající konstrukce,

• hodnoty jednotlivých parametrů pro 

betony daných pevnostních tříd pro-

jdou úpravou, aby se více přiblížily 

rea litě (např. modul pružnosti),

• v příslušných normách budou stano-

veny postupy pro průkazy shody pro 

třídy odolnosti proti karbonataci beto-

nu, pro působení chloridů, pro půso-

bení mrazových cyklů a pro působe-

ní dalších chemických látek.

Mimo to bude zřejmě pro použití pro 

různé druhy degradačních vlivů rozvi-

nuta metoda dílčích součinitelů bez-

pečnosti, tj. formát dílčích součinite-

lů bezpečnosti. Pro úlohy hodnoce-

ní degradace betonových konstrukcí 

je to popsáno v dokumentech [2] a [4], 

v práci [19] jsou (pro německé zvyklos-

ti) zpracovány doposud chybějící hod-

noty součinitelů – zatím jen dílčím způ-

sobem pro případy depasivace výztu-

že vlivem karbonatace betonu. Pro od-

vození těchto hodnot byl použit prav-

děpodobnostní postup tak, aby bylo 

vždy zajištěno dodržení cílové úrovně 

spolehlivosti – jak je požadováno mj. 

dle normy [4]. Lze očekávat, že to bu-

de v budoucím znění norem [9] či [13] 

postupně zobecněno a doplněno i pro 

další typy degradačních procesů.
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