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PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
22. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

STŘEDA 25. LISTOPADU 2015 

1. DEN KONFERENCE

07:30 – 16:00 Registrace účastníků

09:00 – 10:45 ZAHÁJENÍ KONFERENCE SÁL A

Pozdrav předsedy České betonářské společnosti 

ČSSI (ČBS)

Pozdrav představitelů hostitelského města a kraje

Jmenování čestných členů ČBS

SEKCE ST1A: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Stéla urnové kobky v lesním hřbitově

Ing. Václav Brož, CSc., doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., 

Ing. Hana Šáchová, Ph.D., Ing. Petr Huňka, Ph.D., 

umělecký návrh a realizace formy Zdeněk Ruffer, 

Zorka Krejčí

Návrh železobetonových konstrukcí spodní stavby, 

zajištění vodotěsnosti a omezení trhlin

Ing. Vladimír Vančík, CSc.

Výstavba cukerného sila o kapacitě 50 000 tun 

v Českém Meziříčí

Ing. Václav Zima

Vliv snížení soudržnosti předpínací výztuže

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., Ing. David Čítek

10:45 – 11:15  Přestávka – občerstvení

11:15 – 12:45 SEKCE ST2A: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY SÁL A

BIM applications in civil engineering

prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz (Německo)

Integrální mosty v průběhu času

prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner (Německo), 

Jaroslav Kohoutek, MSc. (Německo)

Předpětí a konstrukce

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

12:45 – 14:15 Přestávka – oběd

14:15 – 15:45 SEKCE ST3A: MOSTY SÁL A

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády 

so 206.2 na silnici R35 v km 3,15-4,10

Ing. Radovan Hofírek, Ing. Martin Ředina

Mosty v křižovatce Svrčinovec na D3

Ing. Milan Kalný, Ing. Jan Komanec, 

Ing. Václav Kvasnička, Ing. Marcel Mimra

Letmo betonované mosty „valy“ a „rieka“ 

na dálnici D3

Ing. Michal Jurík, Ph.D., Ing. Martin Formánek, 

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., 

Ing. Ondřej Bartošek, Ing. Jan Trenz

Projekt a výstavba mostu na přeložce silnice I/27 

v obci Velemyšleves

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Jakub Heřman, 

Ing. Petr Harazim

Lávka přes Bečvu v Přerově

Ing. Jan Komanec, Ing. Milan Kalný, 

Ing. Erika Menšíková, Ing. Jiří Pokorný
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14:15 – 15:45 SEKCE ST3B: 

NAVRHOVÁNÍ A MONITORING SÁL B

Sekundárne účinky predpätia po vzniku 

kinematického mechanizmu

Ing. Peter Pažma, prof. Ing. Jaroslav Halvoník, Ph.D., 

doc. Ing. Viktor Borzovič, Ph.D.

Analýza dlouhodobého sledování dálničního mostu 

přes Oparenské údolí

Ing. Vojtěch Kolínský, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Monitoring nosných konstrukcí mostních objektů 

na R1 – Nitra – Banská Bystrica

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ing. Filip Hustý, 

Ing. Jiří Dvořák

Modelové nejistoty MKP nelineárních analýz 

betonových konstrukcí

Ing. Lukáš Kadlec, Ph.D., Ing. Vladimír Červenka, Ph.D.

Overenie odolnosti základových pätiek a dosiek 

voči pretlačeniu

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., Ing. Tomáš Augustín, 

Ing. Veronika Knapcová, Ing. Jana Labudková

15:45 – 16:15 Přestávka – občerstvení

16:15 – 18:00 SEKCE ST4A: MOSTY SÁL A

Dvojtrámové mosty na dálnici D1 – Jánovce – 

Jablonov, II. úsek

Ing. Jan Hamouz, Ing. Milan Šístek, 

Ing. Jan Mukařovský, Ing. Renata Dlouhá, Ing. Ivan Belda

Most přes trať v Poděbradech

Ing. Petr Souček, Ing. Jan Bažil, Ing. Zdeněk Hlasivec, 

Ing. Petr Škráček, Ing. Rudolf Hampl

Most na obchvatu silnice I/37 v Chrudimi 

– údolní estakáda

Ing. Ivan Belda, Ing. Stanislav Růžička

Rekonstrukce železobetonového železničního 

mostu v Praze-Hostivaři přes ulici Průmyslovou

Ing. Jan Sýkora, Ing. Petr Koukolík, Ing. Jiří Lukeš

Statické zesílení stativa silničního mostu dodateč-

ně vlepovanými výztužemi

Ing. Jaroslav Číhal, Mgr. Roman Nepraš

16:15 – 18:00 SEKCE ST4B: VÝZKUM SÁL B

Experimentální výzkum demontovatelných styků 

prefabrikovaného systému

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c., 

doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., Ing. Radek Zigler, Ph.D., 

Ing. Aleš Polák, Ing. Jiří Karas, CSc.

Zlyhanie štíhlych betónových stĺpov stratou stability

Ing. Peter Kendický, prof. Vladimír Benko, Ph.D., 

Ing. Tomáš Gúcky

Overenie odolnosti štíhlych betónových stĺpov

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., Ing. Tomáš Augustín, 

Ing. Veronika Knapcová

Concrete in the Education of the Architect 

Antoni Gaudí

prof. Magda Saura (Španělsko)

Seismic simulation analysis of the three arch dams 

using the 3D finite element method

Shoji Masahiro, Yuta Mitsuhashi, 

Hajime Fukuroi, Masayuki Yamada (Japonsko)

Studie zesilování lokálně podepřených desek 

na protlačení 

Ing. Jan Nováček, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 
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ČTVRTEK 26. LISTOPADU 2015

2. DEN KONFERENCE

08:30 – 11:30 Registrace účastníků 

09:00 – 11:00 SEKCE ČT1A: 

INŽENÝRSKÉ A OSTATNÍ KONSTRUKCE SÁL A

Experimentální ověření prototypů prvků 

subtilního skeletu z vysokohodnotného betonu 

pro energeticky efektivní budovy

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D., Ing. Jaroslav Hejl, 

Ing. Jan Růžička, Ph.D., Ing. Tomáš Vlach, 

Ing. Magdaléna Novotná, Ph.D., prof. Ing. Petr Hájek, 

CSc., Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. 

Letištní terminál na krasovém podloží 

v Nižném Novgorodu

Ing. Karel Košek

Současné nároky na konstrukční řešení objektů 

pozemních staveb

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D.

Ražba tunelů Ejpovice

Ing. Petr Hybský, Ing. Štefan Ivor, Ing. Martin Staš, 

Ing. Jiří Schneider

Inovativní spojení segmentů ostění TBM tunelů 

v oblasti propojek

Dr. Ing. Petr Vítek, Ing. Karel Rössler, PhD.

Tunel Považský Chlmec – projektování v režimu 

žlutý FIDIC a zkušenosti z výstavby 

Ing. Libor Mařík, Ing. Pavel Růžička, Ph.D., 

Ing. Anton Petko, Ing. Vít Pastrňák, Ing. Ladislav Štefan

11:00 – 11:30 Přestávka – občerstvení

11:30 – 13:00 SEKCE ČT2A: NOVÉ TECHNOLOGIE SÁL A

  (vítězná dizertační práce v oboru betonu 2015)

Transport Processes in Concrete 

at High Temperatures - Mathematical Modelling 

and Engineering Applications with Focus 

on Concrete SpallingIng

Ing. Radek Štefan, Ph.D.

Experimentální zkoušky I profilu z UHPC 

vyztuženého textilní skleněnou výztuží

Ing. Tomáš Bittner, doc. Ing. Petr Bouška, CSc., 

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., Ing. Šárka Nenadálová

Lávka pro pěší z UHPC přes Opatovický kanál

Ing. Jan Tichý, CSc., Ing. Jan Komanec, 

Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Ing. Miroslav Hubka, 

Ing. David Čítek, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Aplikace UHPC ve spojích prefabrikovaných 

konstrukcí

Ing. David Čítek, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., 

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Pavel Jursík, 

Ing. Robert Coufal, Ph.D.

Hybridní alkalicky aktivované cementy 

– koncepce a návrh pro praktické aplikace

Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., Ing. Jan Hurta, 

Ing. Petra Done, Ing. Libor Žídek, Ing. Tomáš Žajdlík

New Approach to Air Void Clustering in Concrete

Mr. Jan Vosahlik, Ms. Kyle A. Riding, Mr. Asad Esmaeily, 

Mr. Randal Billinger, Ms. Heather McLeod (USA)

13:00 – 13:15 ZAKONČENÍ 

22. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2015 SÁL A

13:15 – 14:00 Oběd
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P01 Odolnost betonu proti praskání způsobené 

smršťováním 

Ing. Lukáš Zvolánek, prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. 

P02 Spoľahlivosť modelov na výpočet odolnosti 

v pretlačení základových pätiek 

Ing. Ján Hanzel, Ing. Lucia Majtánová, 

prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. 

P03 Použití metody akustické emise pro sledování 

čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí 

Mgr. Libor Topolář, Ph.D., Ing. Petr Misák, Ph.D., 

Ing. Dalibor Kocáb, Ing. Michal Matysík, Ph.D.

P04 Šmyková odolnosť železobetónových dosiek 

bez šmykovej výstuže 

Ing. Radoslav Vida, prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.

P05 Studie vlastností různých frakcí recyklovaného 

kameniva 

Ing. Magdaléna Šefflová, Ing. Tereza Pavlů 

P06 Problematika zkoušení cementových kompozitů 

v osovém tahu 

Ing. Martin Tipka, doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. 

P07 Numerické modelovanie vplyvu korózie výstuže 

na súdržnosť 

Ing. Ivan Hollý, PhD., prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. 

P08 Vliv skleněných vláken ve formě rozptýlené výztuže 

na vlhkostní vlastnosti betonů 

Ing. Radka Pernicová, Ph.D., Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D., 

Ing. Tomáš Mandlík

P09 Odhad zatížitelnosti betonových mostů 

po překročení návrhové životnosti 

Ing. Jiří Doležel, Ing. Martina Šomodíková, Ing. David Lehký, 

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. 

P10 Comparation of methods of dosage and effect 

of the composition on the properties of fresh 

and hardened self-compacting concrete 

prof. dr.sc. Sandra Juradin, Tomislav Radović, mag. ing. aedif

P11 Účinnost zesílení železobetonového sloupu 

ovinutím FRP tkaninou 

Ing. Vojtěch Kostiha, Ing. František Girgle, Ph.D., 

Ing. Dorde Čairović, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

P12 Studie nahrazení cementu recyklovaným cementovým 

prachem a jeho environmentální vyhodnocení 

Ing. Tereza Pavlů, Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., 

Ing. Magdaléna Šefflová

P13 Experimentální analýza vlivu příměsí 

na trvanlivost betonů 

Ing. Vladimír Suchánek, Bc. Kateřina Hájková 

P14 Nedestruktivní vyšetřování vláknobetonů 

Ing. Vladimír Suchánek, Bc. Leoš Jirovský, Ing. Tomáš Front

P15 Basalt fiber as new material for reinforcement 

of concrete

Eythor Rafn Thorhallsson, 

prof. Jonas Thor Snaebjoernsson (Island) 

P16 Navrhovanie prechodových dosiek cestných mostov

Ing. Kamil Laco, doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.

P17 Pevnost v tahu za ohybu u jemnozrnných 

reaktivních  betonů

Ing. Michal Ženíšek, Ing.Tomáš Vlach, Ing. Lenka Laiblová

P18 Výpočet časovo závislé straty predpätia 

pre vopred a dodatočne predpäté prvky 

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
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P19 Distribuce napětí ve zděném pilíři se styčnými spárami 

vyplněnými a nevyplněnými maltou

Ing. Petr Bílý, Ing. Josef Fládr

P20 Vliv drátků na zpracovatelnost a vlastnosti UHPC

Ing. Milan Rydval, Ing. Petr Huňka, Ph.D., 

Ing. Tomáš Mandlík, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

P21 Analýza vlivu množství a délek konopných vláken v betonu 

na iniciaci lomu: vyhodnocení testů klínovým štípáním

Ing. Hana Šimonová, Ph.D., Ing. Ivana Havlíková, 

Ing. Jakub Sobek, Ing. Alaa Abdulrahman, 

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Ildiko Merta, MSc.

P22 Keramobetonové stropy bez nadbetonávky

Ing. Ivo Petrášek

P23 Vliv přídavku amorfního SiO
2
 na lomově-mechanické 

parametry cementových malt

Ing. Hana Šimonová, Ph.D., Ing. Jana Zahálková, 

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., 

CSc., doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

P24 Ověření reologických vlastností SCC betonů 

s rozptýlenou výztuží 

Ing. Klára Křížová, Ph.D., Ing. Petr Novosad

P25  Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací

Ing. Jakub Venclovský, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

P26 Porovnání pevnostní třídy prostého betonu 

a vláknobetonu

doc. Ing. Jan Vodička, CSc., 

prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., Ing. Václav Ráček

P27 Hlubinné zakládání a spodní stavba 

železničního „Losího mostu“ v km 30,920 

v úseku trati Dynín-Horusice

Ing. Jan Sýkora 

P28 Studium požární odolnosti betonů pro tunelová ostění

Ing. Adam Hubáček, Ph.D., Bc. Veronika Ondryášová

P29 Numerické modelování interakce základové konstrukce 

s podložím

Ing. Jana Labudková, prof. Ing. Radim Čajka, CSc. 

P30 Modelování hydro-termálních procesů v ocelobetonových 

sloupech vystavených vysokým teplotám

Ing. Radek Štefan, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
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P31 Lehké betony s lehkým kamenivem 

na bázi fluidních popílků

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Bc. Martin Ťažký, 

Ing. Václav Vachuška, Ing. Tomáš Ťažký

P32 Lehký vláknobeton 

Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA, 

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

P33 Effect of Density on compressive strength 

of ultra high performance concrete using design 

of experiment 

Mohammad Ali Mosaberpanah, Ph.D.,

Prof. Dr. Ozgur Eren (Kypr)

P34 Comparison and review of concrete-to-concrete interface 

shear resistance  

Ing. Dorde Čairović, Ing. František Girgle, Ph.D., 

Ing. Vojtěch Kostiha, Ing. Jaroslav Kadlec, Prof. RNDr. 

Ing. Petr Štěpánek, CSc.

P35 Bond in Normal-weight Fiber Reinforced Concrete 

Ahsan Ali, Shahid Iqbal, Dr.-Ing. Klaus Holschemacher, 

prof. Dr.-Ing. Thomas A. Bier (Německo)

P36 Lead paint use in automotive yellow and scope 

of the legislation 

Arch. Maria Dolores Cocco, Ing. Gisele M. Canastro (Brazílie)

P37 Effect of Sporosarcina Pasteurii microorganism 

on the hydration kinetics of cement paste 

Dr. Jun Cheol Lee, prof. Wha Jung Kim (Japonsko) 

P38 Influence of static and dynamic loads on the behaviour 

of prestressed concrete railway sleepers 

Ms. Aidas Jokūbaitis, Prof. Juozas Valivonis, 

Prof. Gediminas Marčiukaitis (Litva) 

P39 Dynamic characteristics of multi-story reinforced 

concrete buildings 

prof. Jonas Thor Snaebjoernsson, 

Eythor Rafn Thorhallsson (Island)

P40  Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím 

lehkého betonu II

Ing. Vladimír Junek, Ing. Tomáš Míčka, doc. Ing. Jiří Kolísko, 

Ph.D., Ing. Martin Kroc, Ing. Isabela Bradáčová, CSc. 



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

NA VÝSTAVĚ BETON 2015

Č. Firma
Forma 

prezentace

1 Stavby OMO s.r.o. panel

2 Hilti ČR spol. s r.o. stůl

3 RIB stavební software s.r.o. stůl

4 CONSTRUSOFT s.r.o. stůl

5 Červenka Consulting s.r.o. stůl

6 Ing. Vladimít Illichman stůl

7 SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o. stůl

8 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. stůl

9 EUROVIA, a.s. stůl

10 LABTECH s.r.o. stůl

11 Fine spol. s r.o. stánek

12 fischer international s.r.o. stánek

13 Beton TKS stůl

14 PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o. stánek

15 Dlubal Software s.r.o. stůl

16 Ing. Jiří Kotača - Želex stůl

17 SQZ, s.r.o. panel

18 GLASIERT s.r.o. závod Prefa Servis stánek

19 Halfen s.r.o. stánek

20 IDEA-RS s.r.o stánek

21 Dis - Tech, s.r.o. stánek

ABECEDNÍ SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Č. Firma
Forma 

prezentace

13 Beton TKS stůl

4 CONSTRUSOFT s.r.o. stůl

5 Červenka Consulting s.r.o. stůl

21 Dis - Tech, s.r.o. stánek

15 Dlubal Software s.r.o. stůl

9 EUROVIA, a.s. stůl

11 Fine spol. s r.o. stánek

12 fischer international s.r.o. stánek

18 GLASIERT s.r.o. závod Prefa Servis stánek

19 Halfen s.r.o. stánek

2 Hilti ČR spol. s r.o. stůl

20 IDEA-RS s.r.o stánek

16 Ing. Jiří Kotača - Želex stůl

6 Ing. Vladimít Illichman stůl

10 LABTECH s.r.o. stůl

14 PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o. stánek

3 RIB stavební software s.r.o. stůl

7 SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o. stůl

17 SQZ, s.r.o. panel

1 Stavby OMO s.r.o. panel

8 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. stůl
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ANOTACE

PŘEDNÁŠKY

04. Sekce ST1A 09:00 – 10:45

STÉLA URNOVÉ KOBKY V LESNÍM 
HŘBITOVĚ

Václav Brož, Jiří Kolísko, Hana Šáchová, Petr Huňka, 

Zdeněk Ruffer, Zorka Krejčí

Předmětem článku je popis vzniku sochařského díla odlitého technologií 

samozhutnitelného vysokohodnotného betonu do formy extrémních roz-

měrů vzhledem k obtížné možnosti vyztužení konstrukce (délka a štíhlost 

prvku a minimální průřezová plocha na jednom konci). 

06. SEKCE ST1A 09:00 – 10:45

VÝSTAVBA CUKERNÉHO SILA 
O KAPACITĚ 50.000 TUN V ČESKÉM 
MEZIŘÍČÍ

Václav Branda, Libor Hamáček, Václav Zima

Předmětem článku je popis návrhu a  realizace sila v  Cukrovaru České 

Meziříčí, které slouží ke  skladování cukru, o  kapacitě 50  000 tun. Jedná 

se o  největší konstrukci sila, které bylo dosud provedeno v  České re-

publice, jde o  kruhovou předem předpjatou betonovou stěnu o  vnitřním 

průměru 44,0 m s celkovou výškou stěny 43,5 m. Střešní konstrukci tvoří 

ocelová kuželová příhradová konstrukce se sklonem kuželové části 35°. 

Kruhové stěny byly prováděny metodou tažení posuvného bednění, kdy 

byla ocelová kuželová konstrukce zavěšena na  konstrukci ocelového 

posuvného bednění a tažena společně se stěnou sila. Rozměry doposud 

prováděných konstrukcí zásobníků na území České republiky byly výrazně 

menší, při návrhu a  hlavně při realizaci bylo nutno řešit řadu do  té doby 

neznámých problémů, zejména se jednalo o zajištění dostatečné tuhosti 

konstrukce ocelového posuvného bednění v souvislosti s tažením zavěše-

né ocelové konstrukce střechy. V této oblasti úzce souvisí teoretický návrh 

s empirickými zkušenostmi vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří ovlá-

dají posun bednění, a musí se vypořádat s nepravidelnými deformacemi, 

které při probíhajícím posunu vznikají.

07. Sekce ST1A 09:00 – 10:45

VLIV SNÍŽENÍ SOUDRŽNOSTI 
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

David Čítek, Jan L. Vítek

Předpínací výztuž se má zainjektovat během 14 dní po instalaci do kabe-

lového kanálku. Pokud to není možné, lze opatřit ochranným nátěrem, 

který prodlouží lhůtu pro zainjektování na dobu několika měsíců. Ochranný 

nátěr redukuje soudržnost předpínacích lan s betonem konstrukce. Vznikly 

obavy, že tato redukce může mít vliv na použitelnost a únosnost konstruk-

ce. Výsledky experimentálního programu ukazují, že vliv na  únosnost je 

zanedbatelný a podmínky mezního stavu použitelnosti jsou spíše ovlivně-

ny vyztužením průřezu betonářskou výztuží než soudržností předpínací 

výztuže. 



09 SEKCE ST2A 11:15 – 12:45

INTEGRÁLNÍ MOSTY V PRŮBĚHU ČASU

Carl-Alexander Graubner, Jaroslav Kohoutek

Integrální a semiintegrální mosty jsou stále více využívány zejména vzhle-

dem k  jejich redukované údržbě. Článek vysvětluje problémy spojené 

s  modelováním a  navrhováním integrálních a  semiintegrálních mostů. 

Interakce konstrukce se zeminou je podrobně diskutována a jsou navrženy 

probabilistické i zjednodušené návrhové postupy.

10. SEKCE ST2A 11:15 – 12:45

PŘEDPĚTÍ A KONSTRUKCE

Jiří Stráský

Segmentové konstrukce realizované národním podnikem Dopravní stavby 

Olomouc v  letech 1969 až 1989 jsou popsány s ohledem na konstrukční 

řešení, uspořádání předpínací výztuže a  postup montáže. Segmentové 

konstrukce byly navrhovány pro nadjezdy, viadukty a pro zavěšené mosty 

přes Labe u Poděbrad a přes nákladové nádraží v Praze Vršovicích.

11. SEKCE ST3A 14:15 – 15:45

R35 SEDLICE – OPATOVICE, 
DOSTAVBA ESTAKÁDY SO 206.2 
NA SILNICI R35 V KM 3,15-4,10

Radovan Hofírek

Mezi významné rychlostní komunikace, o které by měla být rozšířena sil-

niční síť České republiky, patří silnice R35. Na této komunikaci byla u obce 

Opatovice nad Labem navržena přes jeden kilometr dlouhá estakáda. 

Výstavba mostní konstrukce byla technicky i časově velmi náročná a proto 

zde byly aplikovány různé technologie výstavby. Cílem příspěvku je před-

stavit tyto technologie odborné veřejnosti.

12. SEKCE ST3A 14:15 – 15:45

MOSTY V KŘIŽOVATCE SVRČINOVEC 
NA D3

Milan Kalný, Marcel Mimra, Jan Komanec, Václav Kvasnička, 

Lukáš Procházka

Křižovatka Svrčinovec na novém dálniční propojení D3 mezi Slovenskem 

a  Polskem, stavba Svrčinovec – Skalité, se nachází ve  velmi kompli-

kovaném území. V  úzkém zastavěném údolí se silně zatíženou silniční 

a železniční dopravou je umístěna nová dálniční křižovatka, která převádí 

dopravu směřující na Polsko do tunelu. Stávající silnice I/11 bude výhledově 

přestavěna na rychlostní komunikaci R5 a i železnice bude modernizována 

na vyšší rychlost. Část křižovatky se nachází v potenciálně sesuvném úze-

mí. Příspěvek se věnuje projektovému řešení křižovatky Svrčinovec na D3, 

zejména zakládání v sesuvném území.

ANOTACE



13. SEKCE ST3A 14:15 – 15:45

LETMO BETONOVANÉ MOSTY „VALY“ 
A „RIEKA“ NA DÁLNICI D3

Michal Jurík, Martin Formánek, Jiří Stráský, Pavel Svoboda, 

Ondřej Bartošek

Předmětem příspěvku je popsání projektu dvou mostních objektů na dál-

nici D3 na  Slovensku v  úseku Svrčinovec – Skalité. Mosty celkové délky 

592 m (Valy) a 501 m (Rieka) překlenují hluboké údolí ve výšce 85 a 62 m. 

Vysoké pilíře jsou tvořeny dvojicí štíhlých stěn, které jsou při výšce nad 

50 m ve  spodní části spojeny příčlí. Mostní objekt Valy má nejvyšší pilíře 

nejen v celé trase D3, ale momentálně i v rámci celého Slovenska. Nosná 

konstrukce, s  rozpětím hlavních polí 92 m, je tvořena komorovým průře-

zem s vyloženými konzolami. Výška komory je proměnná od 2,7 m v poli 

do 5,0 m nad pilíři. Nosná konstrukce je rámově spojena s pilíři, na krajních 

podpěrách je uložená pomocí hrncových ložisek. Výstavba hlavních polí 

je realizovaná letmou betonáží. Součástí příspěvku je také popis hlavních 

aspektů statické analýzy konstrukce.

14. SEKCE ST3A 14:15 – 15:45

PROJEKT A VÝSTAVBA MOSTU 
NA PŘELOŽCE SILNICE I/27 V OBCI 
VELEMYŠLEVES 

Lukáš Vráblík, Jakub Heřman, Petr Harazim

Předmětem článku je popis projektu a  probíhajícího procesu výstavby 

obchvatu okolo obce Velemyšleves na silnici I/27. Dominantním objektem 

celé stavby je více než 538 m dlouhý most převádějící přeložku silnice I/27 

přes údolí Chomutovky. S ohledem na konfiguraci trasy komunikace a te-

rénu údolí říčky Chomutovky je niveleta komunikace maximálně cca 36 m 

nad terénem. Tato skutečnost a charakter celého údolí vedl již v předcho-

zích stupních projektové dokumentace k návrhu jedné spojité konstrukce 

překonávající celé údolí. Ve střední části je konstrukce uvažována rámově 

spojená s dvojicí pilířů (rámových stojek), ze kterých bude probíhat výstav-

ba přilehlých polí technologií letmé betonáže. Zbylé části mostu budou 

zhotoveny na pevné skruži. Uspořádání celého mostu (z hlediska rozpětí 

jednotlivých polí) je symetrické kolem osy hlavního pole. Hlavní pole mostu 

přes říčku Chomutovku má délku 120 m, přilehlá pole pak mají délku 90 m. 

Části realizované na skruži mají rozpětí polí 45, resp. 65 m. 

15. SEKCE ST3A 14:15 – 15:45

LÁVKA PŘES BEČVU V PŘEROVĚ

Jan Komanec, Milan Kalný, Erika Menšíková, Jiří Pokorný

Předmětem článku je návrh nové lávky přes Bečvu v místě původní lávky 

U Tenisu, která byla po několika povodních v havarijním stavu a musela být 

demolována. Autoři navrhli originální konstrukci ve  formě zavěšené lávky 

s nízkými pylony a tyčovými závěsy. Projekt lávky byl v  jednotlivých stup-

ních (studie, DÚR, DSP, PDPS, RDS) postupně upřesňován a  i přes velmi 

složité projednávání se podařilo stavbu připravit za  dva roky a  ve  třetím 

roce realizovat. 
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16. SEKCE ST3B 14:15 – 15:45

SEKUNDÁRNE ÚČINKY PREDPÄTIA 
PO VZNIKU KINEMATICKÉHO 
MECHANIZMU

Peter Pažma, Viktor Borzovič, Jaroslav Halvoník

Sekundárne (parazitické) účinky predpätia vznikajú u  staticky neurčitých 

konštrukcií (spojité nosníky) z dôvodu obmedzenia vynútených deformácií 

od  predpätia staticky neurčitými väzbami. Tieto účinky môžu významne 

ovplyvniť vnútorné sily a  napätia v  predpätých konštrukciách. Vnútorné 

sily od týchto účinkov majú byť tiež zahrnuté v návrhových kombináciách 

pre overenie medzných stavov únosnosti aj používateľnosti. Nakoľko 

sekundárne účinky predpätia sú ovplyvnené usporiadaním nosného sys-

tému vzniká otázka ako sa zmenia pri zmene statickej neurčitosti systému 

spôsobenej vznikom plastického kĺbu v  kritickom priereze, alebo vzni-

kom kinematického mechanizmu. Príspevok sa bude venovať výsled-

kom vyšetrovania pôsobenia spojitých dodatočne predpätých nosníkov 

s  významnými sekundárnymi účinkami predpätia, ktoré boli zaťažované 

až do  porušenia. Spolu bolo skúšaných 6 nosníkov v  laboratóriu STU 

v Bratislave s maximálnym zaťažením, ktoré zmenilo nosný systém na ki-

nematický mechanizmus. 

17. SEKCE ST3B 14:15 – 15:45

ANALÝZA DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ 
DÁLNIČNÍHO MOSTU PŘES OPARENSKÉ 
ÚDOLÍ

Vojtěch Kolínský, Jan L. Vítek

Příspěvek se zabývá vyhodnocením dat naměřených při výstavbě ob-

loukového dálničního mostu přes Oparenské údolí a následnou analýzou 

výstavby a  dlouhodobého chování s  ohledem na  reologické vlastnosti 

betonu. Most přes Oparenské údolí je tvořen dvojicí obloukových beto-

nových konstrukcí o  rozpětí 135  m (druhé největší rozpětí betonového 

obloukového mostu v České Republice). Oblouky byly postaveny pomocí 

letmé betonáže s  vyvěšováním pomocí montážních závěsů a  pylonů. 

Data použitá pro analýzu zahrnují detailní geodetické zaměřování, měření 

poměrných přetvoření konstrukce a  měření teploty konstrukce. Měření 

byla prováděna při výstavbě mostu v  letech 2008 až 2009, měření zají-

mavá z  hlediska dlouhodobého chování betonu stále probíhají. Jedním 

z výsledků analýzy bude ověření vhodnosti (výstižnosti) různých materiá-

lových modelů betonu při navrhování letmo betonovaných obloukových 

mostů. Na  základě porovnání detailního modelu výstavby a  skutečného 

chování konstrukce z experimentálního programu je možné kvantifikovat 

vliv reologických vlastností materiálu (případně jejich jednotlivých vstupních 

parametrů) na výslednou napjatost a chování konstrukce. Na rozdíl od dří-

vějších prací je zkoumána konstrukce železobetonová (nepředpjatá), která 

je tvořena kompaktním plným průřezem a ve finálním stavu je namáhaná 

převážně tlakem. 

ANOTACE



18. SEKCE ST3B 14:15 – 15:45

MONITORING NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA R1 – NITRA – 
BANSKÁ BYSTRICA

Miloš Zich, Filip Hustý, Jiří Dvořák

Příspěvek informuje o  provádění monitoringu mostních objektů na  rych-

lostní komunikaci R1 Nitra – Banská Bystrica. Celkem je ve čtyřech úsecích 

této komunikace sledováno 38 mostních objektů, které jsou pravidelně 

sledovány od počátku výstavby (cca 2011-2012). Jedná o sledování mos-

tů různých konstrukcí (monolitické, prefabrikované, trámové, komorové) 

i  různých rozpětí, o  jednom poli i  rozsáhlé estakády. Nyní jsou k dispozici 

výsledky měření za období cca 3-4 let. Monitoring je u většiny mostů za-

měřen na  provádění geodetického měření deformací nosné konstrukce 

a sledování sedání jednotlivých opěr a pilířů. U mostu SB 205 bylo obsa-

hem monitoringu i měření pomocí zabudovaných strunových tenzometrů.

19. SEKCE ST3B 14:15 – 15:45

MODELOVÉ NEJISTOTY MKP 
NELINEÁRNÍCH ANALÝZ BETONOVÝCH 
KONSTRUKCÍ

Lukáš Kadlec, Vladimír Červenka

Se vzrůstajícími možnostmi výpočetní techniky se v oblasti stavební me-

chaniky stále častěji setkáváme s  pokročilými numerickými simulacemi, 

kdy pro materiálové popisy jsou používány obecně nelineární konstitutivní 

vztahy. Lze očekávat, že v  blízké době se začne spolehlivost konstrukcí 

posuzovat právě na  základě těchto sofistikovaných výpočtů. K  tomuto 

účelu je nejprve nutné stanovit modelovou nejistotu použitého výpo-

čtového modelu, neboť modelová nejistota přímo ovlivňuje spolehlivost 

konstrukce. Současná literatura není jednotná ve stanovených hodnotách 

modelových nejistot. V  normativních doporučeních jsou modelové nejis-

toty brány poměrně nízkou hodnotou. Tyto hodnoty byly vzaty empiricky 

a ukazuje se, že jsou platné pouze pro ohybové porušení. Soudobé nu-

merické simulace nasvědčují, že modelové nejistoty mohou být větší, než 

předpokládá norma. Dále se diskutuje nutnost vztahovat velikost modelo-

vé nejistoty ke způsobu porušení. Tato studie předkládá ucelený postup 

pro stanovení modelových nejistot MKP nelineárních analýz. V druhé části 

je pak odvozena velikost modelových nejistot pro různá konstrukční uspo-

řádání s různým typem porušení. 

20. SEKCE ST3B 14:15 – 15:45

OVERENIE ODOLNOSTI ZÁKLADOVÝCH 
PÄTIEK A DOSIEK VOČI PRETLAČENIU

Ľudovít Fillo, Tomáš Augustín, Veronika Knapcová, 

Jana Labudková

Práca prináša nový pohľad na overenie odolnosti základových pätiek a do-

siek proti pretlačeniu so zohľadnením distribúcie kontaktného napätia pri 

plošných základoch. Pri výpočte maximálnej odolnosti proti pretlačeniu boli 

zohľadnené nové návrhové kritériá, definované drvením tlakovej diagonály 

(kritérium limitujúce maximálne šmykové sily v obvode stĺpa) a šmykovo-

ohybová odolnosť betónu aj so  šmykovou výstužou, ktorá je limitovaná 

koeficientom k
max

.
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21. SEKCE ST4A 16:15 – 18:00

DVOJTRÁMOVÉ MOSTY 
NA DÁLNICI D1 – JÁNOVCE – JABLONOV, 
II. ÚSEK

Jan Hamouz, Milan Šístek, Renata Dlouhá, Jan Mukařovský, 

Ivan Belda

V  současné době je dokončován nový úsek slovenské dálnice D1 délky 

18,54 km mezi obcemi Jánovce a Jablonov. Na tomto úseku se mimo jiné 

nachází i čtyři dvojtrámové mosty z předpjatého betonu: SO 213 – 648 m 

dlouhý spojitý nosník o 16 polích; SO 215 – 112 m dlouhý spojitý nosník o 3 

polích; SO 218 – 234 m dlouhý spojitý nosník o 6 polích; SO 219 – 314 m 

dlouhý spojitý nosník o  8 polích. Objekty sestávají vždy ze dvou mostů: 

jeden pro každý směr. Vozovka má šířku 11,75 m. Mosty byly založeny pře-

vážně hlubině na pilotách, které jsou ukončeny v horninách třídy min. R4. 

Objekty SO 213 s SO 218 byly betonovány na výsuvné skruži, objekty SO 

215 a SO 219 potom klasicky na skruži pevné. Konstrukce byly navrženy 

pomocí ověřených postupů. Jejich robustní provedení zajišťuje dlouho-

dobou životnost a minimální náklady na případné opravy a rekonstrukce.

22. SEKCE ST4A 16:15 – 18:00

MOST PŘES TRAŤ V PODĚBRADECH

Petr Souček, Jan Bažil, Zdeněk Hlasivec, Petr Škráček, 

Rudolf Hampl

Článek popisuje stručně vývoj projektu mostu v čase od studie až po rea-

lizaci, včetně obtíží s umístěním trasy nadjezdu v intravilánu města. Hlavní 

část textu je pak věnována popisu technického řešení mostu s  kompli-

kovanou geometrií se zaměřením na  zajímavé prvky návrhu, zejména 

na  charakter pilířů v  podobě štíhlých ocelových stojek. V  návrhu spodní 

stavby je zastoupena snaha o co největší odlehčení jejího vzhledu, stejně 

jako o  konstrukčně a  staticky výhodné využití jejího uspořádání. Vlastní 

nosná konstrukce je již tradiční spojitá desková, byť relativně štíhlá. Je zde 

použito elektricky izolovaného předpětí. Návrh tvaru nosné konstrukce 

i částí příslušenství mostu přitom využívá obloukového motivu. V další části 

je popsán postup výstavby a jeho hlavní obtíže. 

23. SEKCE ST4A 16:15 – 18:00

MOST NA OBCHVATU SILNICE I/37 
V CHRUDIMI – ÚDOLNÍ ESTAKÁDA

Ivan Belda, Stanislav Růžička

Článek popisuje návrh a  realizaci nové mostní estakády délky 556,3 m 

na obchvatu města Chrudimi. Most překračuje ploché údolí řeky Chrudimky 

a železniční trať. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým spojitým nosní-

kem o 13-ti polích s rozpětími 36,0+11x42,0+36,0 m. Spodní stavba je v kla-

sickém uspořádání. Krajní opěry jsou navrženy masivní, železobetonové. 

Vnitřní podpěry jsou dvoudříkové, členěné. Příčný řez tvoří dvojtrámová 

konstrukce, která je na  podpěrách uložena pomocí hrncových ložisek. 

Most je založen hlubinně na  velkoprůměrových pilotách. Betonáž nosné 

konstrukce byla realizována za pomoci pevné skruže.
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24. SEKCE ST4A 16:15 – 18:00

R35 SEDLICE – OPATOVICE, DOSTAVBA 
ESTAKÁDY SO 206.2 – SLEDOVÁNÍ 
NAPJATOSTI NOSNÉ KONSTRUKCE

Radovan Hofírek, Miloš Zich

Na  komunikaci R35 u  obce Opatovice nad Labem byla navržena přes 

jeden kilometr dlouhá estakáda. Výstavba nosné konstrukce mostu byla 

dokončena v  letošním roce. V  průběhu výstavby mostu byly do  nosné 

konstrukce komorového průřezu osazeny strunové tenzometry pro dlou-

hodobé sledování reologických jevů. Dále byla zhotovena experimentální 

tělesa se zabudovanými strunovými tenzometry, která byla umístěná 

do  komory mostu a  klimatizované laboratoře. Osazení tenzometrů bylo 

provedeno zhotovitelem stavby firmou Metrostav a.s. D4 ve  spolupráci 

s VUT FAST Brno.

25. SEKCE ST4A 16:15 – 18:00

REKONSTRUKCE 
ŽELEZOBETONOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO 
MOSTU V PRAZE-HOSTIVAŘI 
PŘES UL. PRŮMYSLOVOU

Jan Sýkora, Jiří Lukeš

Příspěvek o  rekonstrukci železničního mostu v  žst. Praha-Hostivař přes 

městskou komunikaci „Průmyslová“ ve dvou fázích. Původní prefa nosníky 

KT délky 27 m jsou posunuty do nové polohy dle kolejiště a jsou doplněny 

spřahující žlb. deskou. Část KT nosníků v koleji č.1 a 3 je nahrazena spřa-

ženými ocelobetonovými konstrukcemi. Původní nosníky, spodní stavba 

a  ložiska jsou kompletně sanované, zřízeny nové části želbet. úložných 

prahů, odvodnění. 

26. SEKCE ST4A 16:15 – 18:00

STATICKÉ ZESÍLENÍ STATIVA SILNIČNÍHO 
MOSTU DODATEČNĚ VLEPOVANÝMI 
VÝZTUŽEMI

Jaroslav Číhal, Roman Nepraš

Rekonstrukce mostu na  silnici I/8 u  obce Žalany přes železniční trať si 

vzhledem ke stavu betonové nosné konstrukce vyžádala i zpevnění sta-

tiva za pomocí dodatečně vlepované výztuže v horizontálním i vertikálním 

směru. Kritická místa byla v místě styku stojiny a příruby „obráceného T“ 

pod krajními ložisky. Požadavkem od objednatele bylo provedení svislých 

vrtů zespodu stativ při neomezeném provozu na  silnici i  železnici. Bylo 

zapotřebí uskutečnit horizontální a vertikální vrty s nástroji délky i přes 3 m 

s požadavkem na minimální rovnoběžnou odchylku, které byly následně 

protkány výztužnými tyčemi průměru 32 mm. Tyče byly po celé délce vle-

peny a zakončeny patkami osazenými na nesmrštivou cementovou maltu. 

Celkový počet vlepených tyčí na mostě byl 48 ks. Při pracích byly využity 

opakovaně použitelné ocelové rozpěrné kotvy OMO k uchycení vrtacích 

zařízení. Výhodou tohoto typu kotev je, že jsou opakovaně použitelné 

a nezůstanou po uskutečnění prací v konstrukci, kde mohou působit jako 

nežádoucí prvky. Provedení prací bylo náročné z důvodu vrtání zespodu 

stativ mostu, přesnosti vrtů, čistění otvorů a samotné aplikace lepící hmoty 

od kořene vrtů.
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27. SEKCE ST4B 16:15 – 18:00

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM 
DEMONTOVATELNÝCH STYKŮ 
PREFABRIKOVANÉHO SYSTÉMU

Jiří Witzany, Tomáš Čejka, Radek Ziegler, Aleš Polák, 

Jiří Karas

V  rámci projektu TA02010837 „Víceúčelový demontovatelný železo-

betonový prefabrikovaný stavební systém s  řízenými vlastnostmi styků 

a  možností opakovaných využití“ je vyvíjen víceúčelový železobetonový 

prefabrikovaný systém s demontovatelnými styky. Nová koncepce železo-

betonové prefabrikované konstrukce přináší řadu dosud nových a neově-

řených řešení, konstrukčně statických a technologických problémů, funkč-

ních požadavků a užitných vlastností. Nedílnou součástí výzkumných prací 

je vedle teoretických a numerických analýz náročný a rozsáhlý experimen-

tální výzkum konstrukčních prvků a uzlů nosného systému, včetně ověření 

systému realizací hybridního prototypu, ve kterém jsou uplatněny základní 

varianty předpokládaných variant systémů – sloupový, pilířový, stěnový, 

integrovaný a systém z otevřených stěnových prostorových jednotek. 

28. SEKCE ST4B 16:15 – 18:00

ZLYHANIE ŠTÍHLYCH BETÓNOVÝCH 
STĹPOV STRATOU STABILITY

Peter Kendický, Vladimír Benko, Tomáš Gúcky

Použitie nelineárnych metód navrhovania štíhlych betónových stĺpov podľa 

Európskych noriem. Pre overenie a  porovnanie nelineárnych metód na-

vrhovania je potrebné ich porovnanie s  experimentálnymi výsledkami. 

V rámci aplikovaného výskumu Stavebnej fakulty STU v Bratislave v spo-

lupráci s firmou ZIPP Bratislava spol. s r.o. bolo prevedené experimentálne 

overenie štíhlych železobetónových stĺpov. V príspevku autori prezentujú 

prípravu a  priebeh jednej z  troch sérií štíhlych železobetónových stĺpov, 

ktoré slúžia na overenie spoľahlivosti podľa jednotlivých metód navrhova-

nia. Plánovaná druhá séria bola navrhovaná z vysokohodnotného betónu 

C100/115. Pevnostné skúšky vyrobených stĺpov však preukázali pevno-

sť betónu C70/85. Experimentálne stĺpy boli navrhnuté pre namáhanie 

osovou silou a  ohybovým momentom tak, aby zlyhanie stratou stability 

predchádzalo zlyhaniu kritických prierezov na odolnosť pre plánované po-

merné stlačenie betónu 1,5 ‰.

29. SEKCE ST4B 16:15 – 18:00

OVERENIE ODOLNOSTI ŠTÍHLYCH 
BETÓNOVÝCH STĹPOV

Ľudovít Fillo, Veronika Knapcová, Tomáš Augustín

Tento článok prináša overenie odolnosti štíhlych betónových stĺpov podľa 

stupňov aproximácie uvedených v  MC 2010 a  v  švajčiarskej norme SIA 

262, ktoré sú porovnávané s  metódou nominálnej krivosti pre výpočet 

efektov druhého rádu podľa EN 1992-1-1. Výsledky sú porovnávané s ne-

lineárnou analýzou zohľadňujúcou efekt druhého rádu, nelineárne správa-

nie betónu v tlaku a vplyv trhlín, dotvarovania a zmrašťovania.
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30. SEKCE ST4B 16:15 – 18:00

CONCRETE IN THE EDUCATION 
OF THE ARCHITECT ANTONI GAUDÍ

Magda Saura

A collaborative dimension on concrete business accounts for the educa-

tion of a Gaudí‘s modernismo modernized. Eusebi Güell (1853–1926) met 

the young architect in the International Paris Exhibition of 1879. At the same 

period of time, Güell was transferring technology from the U.S. of America 

to Barcelona with other industrialists such as J. Francisco de Navarro 

(1823–1909). Their joint Portland cement industry played a major role in the 

evolution of concrete construction in Spain and in the work of Gaudí.

31 SEKCE ST4B 16:15 – 18:00

SEISMIC SIMULATION ANALYSIS 
OF THE THREE ARCH DAMS USING 
THE 3D FINITE ELEMENT METHOD

Yuta Mitsuhashi, Hajime Fukuroi, Masayuki Yamada, 

Masahiro Shoji

In this research, we perform a simulation analysis of seismic behaviour un-

der observed earthquake on the three arch dams by FEM. We observed 

the strong seismic motion at the surface of the bedrock of the side of each 

dams and the top of the each dams. The model was prepared using a 3D 

solid element for the dam body and the bedrock. We compare the result 

of response at the top of the arch dam to the observed one. By this re-

search, we clarify the seismic behaviour of the arch dams.

32. SEKCE ST4B 16:15 – 18:00

STUDIE ZESILOVÁNÍ LOKÁLNĚ 
PODEPŘENÝCH DESEK 
NA PROTLAČENÍ

Jan Nováček, Miloš Zich

Příspěvek je zaměřen na  zesilování lokálně podepřených desek v  pro-

tlačení. V rámci studie jsou představeny různé možnosti zesilování, které 

jsou běžně používány v  technické praxi, též jsou zmíněny méně častá 

řešení. Vybrané varianty zesílení jsou modelovány pomocí FEM softwaru 

zohledňující materiálovou nelinearitu a  rozvoj trhlin v  konstrukcích. Jsou 

použité 3D modely s brickovými konečnými prvky a diskrétním modelování 

betonářské výztuže. Vlastní způsob modelování konstrukce je verifikován 

na známých výsledcích zkoušek betonových desek na únosnost v protla-

čení. Porovnání jednotlivých způsobů zesilování je provedeno z  hlediska 

absolutní únosnosti v protlačení a je doplněné o výpočet únosnosti s apli-

kací normy EN 1992. Zároveň jsou výsledky porovnány s  přístupem dle 

Critical Shear Crack Theory dávající velký důraz na  deformační kapacitu 

samotné desky, kterou lze z FEM modelů s uvážením materiálové nelinea-

rity snadno zjistit. 
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33. SEKCE ČT1A 09:00 – 11:00

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 
PROTOTYPŮ PRVKŮ SUBTILNÍHO 
SKELETU Z VYSOKOHODNOTNÉHO 
BETONU PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ 
BUDOVY

Ctislav Fiala, Jaroslav Hejl, Vlastimil Bílek, Jan Růžička, 

Tomáš Vlach, Magdaléna Novotná, Petr Hájek

Mechanické vlastnosti vysokohodnotného betonu umožňují realizaci sub-

tilních konstrukčních prvků. Koncept subtilního skeletu vychází ze snahy 

integrovat nosné prvky z  vysokohodnotného betonu do  obálky ener-

geticky úsporných budov s  významnou redukcí rizik tepelných mostů. 

Podstatnými výhodami subtilních konstrukčních prvků jsou materiálové 

a  energetické úspory při výrobě, přepravě, manipulaci a  vlastní výstav-

bě. V  příspěvku je prezentována příprava výstavby zkušebního skeletu 

v univerzitním centru UCEEB ČVUT v Buštěhradě. Jednotlivé konstrukční 

prvky byly vyrobeny v prefa závodě ŽPSV a.s. Litice nad Orlicí. Výstavba 

prototypu skeletu je výsledkem dlouhodobého výzkumu subtilního skeletu, 

kdy byly postupně navrženy a odzkoušeny svislé a vodorovné konstrukční 

prvky z vysokohodnotného betonu a jejich spoje. V tomto článku jsou uve-

deny některé výsledky experimentálního ověření vodorovných konstrukcí 

– stropních panelů a průvlaků. Prvky byly zkoušeny čtyřbodovým ohybem 

a měřilo se také dotvarování. V rámci dosavadních provedených výpočtů, 

experimentálních ověření a analýz se ukazuje, že koncept subtilního skele-

tu z vysokohodnotného betonu je efektivním řešením, jak z pohledu spo-

lehlivosti konstrukce, tak z  pohledu environmentálních a  ekonomických 

parametrů. Malé průřezové rozměry sloupů umožňují jejich plnou integraci 

do obvodové konstrukce a přispívají tak ke kvalitnímu architektonickému 

řešení interiéru budov. 

34. SEKCE ČT1A 09:00 – 11:00

LETIŠTNÍ TERMINÁL NA KRASOVÉM 
PODLOŽÍ V NIŽNÉM NOVGORODU

Karel Košek

Článek popisuje projekt významného dopravního uzlu rozšiřujícího se me-

zinárodního letiště v Nižném Novgorodu, v jednom z dějišť 21. mistrovství 

světa FIFA ve  fotbale v  roce 2018. Projekt s  sebou nesl mnoho výzev, 

z nichž krom složité byrokracie bylo i samotné podloží tvořené sedimenty 

řeky Volhy uloženými na  krasovém aktivním podloží hrozícím propady. 

Svojí důležitostí spadá objekt terminálu do  1. kategorie bezpečnosti, což 

znamená přenásobení všeho bezpečnostním koeficientem 1,2 a zpřísňuje 

podmínky pro projektanta, který musí mít licenci na objekty „Vysoké důleži-

tosti“, kam mimo jiné spadají i kosmodromy. Podmínky realizace a obchod-

ní vztahy předčily veškerá očekávání a  posunuly hranice běžného pojetí 

stavební praxe za hranice rozumu. Zadání projektu bylo provedeno na zá-

kladě dokumentace pro stavební povolení, což dávalo smysl pro zahájení 

prací. Ale ihned po zahájení se začala objevovat tajná místa zcela nespe-

cifikovaných supertajných institucí požadujících velmi náročné a  obecně 

si protiřečící podmínky na zatížení, požární odolnost konstrukcí, odolnost 

proti hluku i výbuchu a samostatné okruhy klimatizace. 
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35. SEKCE ČT1A 09:00 – 11:00

SOUČASNÉ NÁROKY NA KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ OBJEKTŮ POZEMNÍCH STAVEB

Vojtěch Petřík

Článek se zabývá zajímavostmi v oblasti konstrukčního řešení pozemních 

staveb z posledních osmi let autorovy praxe u společnosti HELIKA a.s., ny-

ní OBERMEYER Helika a.s. Mezi ně patří aplikace předpětí u velkorozpono-

vých monolitických konstrukcí, integrace ocelových prvků v monolitických 

konstrukcích, a  zejména problematika související s  městskou výstavbou 

– tlumení vibrací, způsobených nejčastěji kolejovou dopravou. 

36. SEKCE ČT1A 09:00 – 11:00

RAŽBA TUNELŮ EJPOVICE

Petr Hybský, Štefan Ivor, Martin Staš, Jiří Schneider

V  roce 2013 byla zahájena modernizace železniční trati v  úseku mezi 

Rokycany a  Plzní, jako součást výstavby III. tranzitního koridoru. Projekt 

zahrnuje nejen obnovu stávající tratě, ale v  části Ejpovice – Plzeň, i  její 

převedení na zcela novou trasu. Díky tomu vznikne několik nových kon-

strukcí mostů či propustků, ale i dvou jednokolejných tunelů. Tyto tunely, 

nazvané jako Ejpovické, budou podcházet vrcholy Homolku a  Chlum 

a po svém dokončení se díky své délce 4150m stanou nejdelšími želez-

ničními tunely v  České republice. Obě tunelové trouby budou postupně 

raženy plnoprofilovým tunelovacím strojem S-799 firmy Herrenknecht AG. 

Tunelové ostění je navrženo z  prefabrikovaných vláknobetonových seg-

mentů. Předkládaný článek se zabývá právě výstavbou traťových tunelů 

a výrobou segmentového ostění.

37. SEKCE ČT1A 09:00 – 11:00

INOVATIVNÍ SPOJENÍ SEGMENTŮ 
TUNELOVÉHO OSTĚNÍ V OBLASTI 
PROPOJEK

Petr Vítek, Karel Rössler

Tunely vystrojené segmentovým ostěním je zapotřebí v místech bočního 

výlomu vyztužit. K  tomu lze použít různé metody. V  článku je popsána 

nová inovativní metoda, kdy se jednotlivé segmenty v  okolí výlomu spojí 

trny, které se následně zainjektují, čímž se vytvoří pevné spojení segmentů. 

Výhodami jsou jednoduchost řešení, nízké náklady, zachování průjezdného 

profilu v  tunelu a zároveň dostatečná únosnost i v  těžkých geologických 

podmínkách. Spolehlivost navržených trnů byla ověřena na vzorcích sku-

tečné velikosti. 

38. SEKCE ČT1A 09:00 – 11:00

TUNEL POVAŽSKÝ CHLMEC – 
PROJEKTOVÁNÍ V REŽIMU ŽLUTÝ FIDIC 
A ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY

Libor Mařík, Vít Pastrňák, Anton Petko, Laislav Štefan, 

Pavel Růžička

V květnu 2014 byla zahájena výstavba dvoutroubového dálničního tunelu 

Považský Chlmec v  úseku dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). 

V  době přípravy příspěvku byly vyhloubeny stavební jámy západního 

i východního portálu i stavební jáma střed. Na západním portále dokončil 

zhotovitel zpětný zásyp obou želv a vyrazil pod nimi plný profil tunelu. Mezi 

západním portálem a  střední stavební jámou jsou obě tunelové trouby 
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proraženy a v obou tunelových troubách probíhá ražba jádra. Ve stavební 

jámě střed je konstrukce želvy rovněž zasypána a ražba probíhá v obou 

tunelových troubách směrem k východnímu i západnímu portálu. Text po-

pisuje práci konzultantů a projektantů od projektování realizační dokumen-

tace tunelu v režimu „navrhni a postav“ podle žluté knihy FIDIC až po první 

zkušenosti z realizace.

39. SEKCE ČT2A 11:30 – 13:00

EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY I PROFILU 
Z UHPC VYZTUŽENÉHO TEXTILNÍ 
SKLENĚNOU VÝZTUŽÍ

Tomáš Bittner, Petr Bouška, Šárka Nenadálová, Milan Rydval, 

David Čítek

V příspěvku je shrnuta výroba a následné experimentální zkoušky 3D pro-

filu tvaru symetrického I, vybetonovaného z UHPC matrice a vyztuženého 

textilními skleněnými vlákny. Horní a dolní pásnice tohoto profilu je při kraj-

ních vláknech vyztužena textilní skleněnou výztuží. Poloha této výztuže je 

fixována ve vzdálenosti cca 3 mm od krajních vláken a je spojena s výztuží 

stojiny profilu, která je umístěna v  její ose. Takto připravené nosníky byly 

podrobeny zkoušce 4 bodovým ohybem, kde byly rovnoměrně zatěžová-

ny až do kolapsu. Průběh měření byl kontinuálně zaznamenáván automa-

tickou měřící ústřednou, kde byl především sledován nárůst síly v závislosti 

na průhybu uprostřed rozpětí a změna polohy podpor. Ze zaznamenaných 

dat jsou sestaveny grafické výstupy, které jsou porovnávány s týž experi-

menty provedenými na I profilu, který není vyztužen, jedná se tedy pouze 

o samotnou UHPC matrici a pro srovnání také na profilu z UHPC matrice 

s použitím kovových drátků. V závěru jsou porovnány dosažené výsledky 

zkoušek. Porovnána je především použitelnost a únosnost jednotlivých ty-

pů nosníků. V rámci experimentu byly provedeny doprovodné zkoušky, ze 

kterých byly stanoveny materiálové vlastnosti zkoušené matrice a textilní 

skleněné výztuže. Zkoušky proběhly v Kloknerově ústavu v  rámci řešení 

grantového projektu GACŘ 13-12676S. 

40. SEKCE ČT2A 11:30 – 13:00

LÁVKA PRO PĚŠÍ Z UHPC PŘES 
OPATOVICKÝ KANÁL

Jan Tichý, Jan Komanec, Bohuslav Slánský, David Čítek, 

Miroslav Hubka, Jiří Kolísko

Příspěvek navazuje na předešlé prezentace o zkušenostech s ultravyso-

kohodnotným betonem ve světě a u nás. Bude v něm popsána realizace 

lávky pro pěší z  UHPC, vyrobená ve  firmě Skanska a.s., která jako první 

v České republice spadá pod SŽDC (Správu železničních dopravních cest). 

V provozovně Štětí, závodu Prefa, firmy Skanska a.s. byl koncem loňského 

roku vyroben prefabrikovaný předem předpjatý nosník z ultravysokohod-

notného betonu (UHPC), který je určen pro pilotní projekt v rámci moder-

nizace železniční trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim k  realizaci 

lávky pro pěší přes Opatovický kanál v obci Čeperka. Součástí lávky pro 

pěší jsou i zábradelní panely, které jsou vyrobeny také z UHPC, ale jiné re-

ceptury, které jsou vyztuženy výztužnou sítí kvůli zvýšení užitných vlastností 

a vyšší bezpečnosti práce při montáži. Souběžně byla v Kloknerově ústavu 

ČVUT v Praze provedena celá řada doprovodných zkoušek. V příspěvku 

budou uvedeny výsledky laboratorních zkoušek i  dlouhodobého měření 

dotvarování zmíněného nosníku.
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41. SEKCE ČT2A 11:30 – 13:00

APLIKACE UHPC VE SPOJÍCH 
PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

David Čítek, Jan L. Vítek, Jiří Kolísko, Pavel Jursík, 

Robert Coufal

Stále vzrůstající všeobecný důraz na  rychlost výstavby mostů má za ná-

sledek rozvoj inovativních konstrukčních řešení při současném použití 

moderních materiálů. Ocelobetonové spřažené mosty s prefabrikovanou 

mostovkou představují při použití UHPC (velmi vysokohodnotného be-

tonu) jako spojovacího materiálu vhodnou alternativu návrhu. Inovované 

řešení spřažení je nutné z  řady důvodů experimentálně ověřit. Aktuální 

příspěvek popisuje experimentální porovnání únosnosti spřažených oce-

lobetonových nosníků s  použitím netradičních spřahovacích prostředků 

a moderního materiálu UHPC. 

42. SEKCE ČT2A 11:30 – 13:00

HYBRIDNÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ 
CEMENTY – KONCEPCE A NÁVRH 
PRO PRAKTICKÉ APLIKACE

Vlastimil Bílek, Jan Hurta, Petra Done, Libor Žídek, 

Tomáš Žajdlík

Alkalicky aktivované hybridní cementy představují relativně nový typ pojiv, 

které spojují některé výhody portlandského cementu, použití minerálních 

příměsí a alkalické aktivace. Hybridní cementy obsahují malý obsah port-

landského slínku nebo portlandského cementu a  vysoký obsah latentně 

hydraulických nebo pucolánově aktivních minerálních příměsí – popílku, 

strusky a  dalších. Tato práce je zaměřena na  studium vlastností malt, 

připravených z  hybridních cementů. Experimenty byly zaměřeny na  po-

stižení efektu dávky a složení aktivátoru, obsahu portlandského cementu 

a  poměru mezi dávkou popílku a  strusky. Dosažené výsledky umožnily 

optimalizovat složení hybridních cementů tak, aby mohly být potenciálně 

použity v praxi.
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POSTERY

P01

ODOLNOST BETONU PROTI PRASKÁNÍ 
ZPŮSOBENÉ SMRŠŤOVÁNÍM

Lukáš Zvolánek, Ivalio Terzijski

Tento příspěvek pojednává o vyhodnocení odolnosti betonu proti vzniku 

trhlin vlivem smršťování. Během hydratace cementu dochází k  mnoha 

chemickým procesům, které způsobují objemové změny i změny dalších 

fyzikálně-mechanických vlastností betonu. Pro stanovení odolnosti proti 

vzniku smršťovacích trhlin je nezbytné znát průběh vynuceného napětí, 

který se porovná z  pevností. Časový bod, ve  kterém dojde k  průsečíku 

těchto veličin, nám určuje odolnost, respektive náchylnost, betonu proti 

(k) praskání. Všechny nutné charakteristiky betonu byly stanoveny experi-

mentálně. Byly zkoušeny tři různé mikro-betony. Na základě získaných vý-

sledků lze konstatovat, že byla nalezena optimální kompozice mikro-beto-

nu, u kterého během jeho životnosti nedojde ke vzniku smršťovacích trhlin.

P02

SPOĽAHLIVOSŤ MODELOV NA VÝPOČET 
ODOLNOSTI V PRETLAČENÍ 
ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

Ján Hanzel, Lucia Majtanová, Jaroslav Halvoník

Zlyhaniu základových pätiek pretlačením dochádza dvomi spôsobmi a to 

prekročením pevnosti tlakových betónových diagonál a následným drve-

ním betónu v mieste votknutia stĺpa. Druhým, častejším spôsobom poru-

šenia, je prekročenie šmykovej odolnosti v šikmej šmykovej trhline. Téma 

pretlačenia je v súčasnosti diskutovanou témou na medzinárodnej úrovni, 

nakoľko modely na  pretlačenie základových konštrukcií vznikli väčšinou 

extrapoláciou modelov bezprievlavkových dosiek. Preto sú v  téme ich 

posúdenia ešte rezervy, na ktoré v tomto príspevku chceme poukázať.

P03

POUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE 
PRO SLEDOVÁNÍ ČERSTVÝCH BETONŮ 
BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ

Libor Topolář, Petr Misák, Dalibor Kocáb, Michal Matysík

Nedestruktivní zkoušení je výkonným nástrojem nejen pro stanovení aktu-

álních vlastností betonu, ale také pro určení trvanlivosti a životnosti beto-

nových konstrukcí. Metoda akustické emise je ve stavebnictví neobvyklá 

nedestruktivní technika, která popisuje pouze aktivní vady nebo změny, 

které vznikají vnášením nebezpečného napětí do  struktury. Metoda je 

vhodná pro použití v homogenních strukturách kovových konstrukcí, kde 

jsou trhliny vysoce aktivní (vytváří zvuk). Aplikace metody akustické emise 

ve stavebnictví není až tak moc používána, protože stavební konstrukce 

jsou nehomogenní. Tento článek ukazuje možné použití metody akustické 

emise pro kontrolu změny betonových struktur během jejich životnosti. 

Hlavním cílem tohoto článku je ukázat aplikaci metody akustické emise 

během rané fáze až do  doby 28 dnů zrání. Lze předpokládat, že raná 

fáze zrání čerstvého betonu je velmi důležitá pro kvalitu celé konstrukce. 

Testovány byly zkušební tělesa ve tvaru krychle o hraně 150 mm. Po na-

míchání byly do čerstvého betonu vloženy vlnovody se snímači akustické 
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emise. Výsledky metody akustické emise budou srovnány s  klasickými 

parametry čerstvého betonu, jako jsou např. vodní součinitel, obsah vzdu-

chu, který byl zjištěný různými zkušebními metodami (tlakové metody, 

AVA), apod. V závěrech budou porovnány výsledné hodnoty čtyř záměsí 

čerstvého betonu. Pro experiment byly použity dva konstrukční betony 

provzdušněné a dva bez provzdušnění.

P04

ŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ 
ŽELEZOBETÓNOVÝCH DOSIEK 
BEZ ŠMYKOVEJ VÝSTUŽE

Rostislav Vida, Jaroslav Halvoník,

Po zavedení Eurokódov sa projektanti pri overovaní mostovkových dosiek 

na šmyk podstatne častejšie stretávajú s potrebou navrhnúť statický nutnú 

šmykovú výstuž, čo pri dodržaní konštrukčných zásad výrazne zvyšuje 

pracnosť pri zhotovovaní betónových mostov. Príspevok preto bude ve-

novaný porovnaniu niekoľkých modelov na  výpočet šmykovej odolnosti 

bez šmykovej výstuže s  použitím výsledkov  praktických príkladov. Pôjde 

o 3 modely, ktoré boli nakalibrované v zmysle teórie medzných stavov a sú 

spracované vo formáte EC2. Prvý je empiricky model používaný v platnej 

EN1992-1-1 a ďalej dva fyzikálne modely, kde prvý je založený na teórií kri-

tickej šmykovej trhliny CCST a druhý model Mari – Cladera. Do porovnania 

bude zahrnutý aj model zo zrušenej ČSN 731201/86 a ČSN 736206/71.

P05

STUDIE VLASTNOSTÍ RŮZNÝCH FRAKCÍ 
RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Magdaléna Šeffl ová, Tereza Pavlů 

Cílem tohoto článku je experimentální ověření vlastností různých frakcí 

recyklovaného kameniva a  jejich porovnání s  přírodním kamenivem. Pro 

experiment byly vybrány dvě nejdůležitější materiálové charakteristiky 

kameniva, které mohou dále ovlivňovat návrh betonové směsi, jednalo 

se o zrnitost a nasákavost. Recyklované kamenivo bylo získáno z recyk-

lačního střediska, v  laboratoři bylo dále drceno a  roztříděno na  tři frakce 

0 – 4 mm, 4 – 8 mm a 8 – 16 mm. Pro porovnání byl použit přírodní písek 

a přírodní štěrk totožných frakcí. Bylo prokázáno, že recyklované kamenivo 

má odlišné vlastnosti od přírodního kameniva. Nejedná se ovšem o natolik 

výrazné zhoršení vlastností, které by bránilo možnosti využívat recyklované 

kamenivo jako částečné náhrady kameniva do betonu a to jak hrubé, tak 

i jemné frakce.

P06

PROBLEMATIKA ZKOUŠENÍ 
CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ V OSOVÉM 
TAHU 

Martin Tipka, Jitka Vašková

Příspěvek se zabývá problematikou zkoušení betonu a  vláknobetonů 

v osovém tahu, možnými variantami zkušebních těles a uspořádání zkouš-

ky, včetně důsledků, které tyto úpravy přinášejí. Pozornost je zaměřena 

na chování zkušebního prvku při zatěžování, před i po vzniku makrotrhliny, 

analýzu napjatosti kritického průřezu a způsob řízení zatěžování. 
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P07

NUMERICKÉ MODELOVANIE VPLYVU 
KORÓZIE VÝSTUŽE NA SÚDRŽNOSŤ

Ivan Hollý, Juraj Bilčík

Chloridmi iniciovaná korózia výstuže v  betóne patrí k  hlavným príčinám 

porúch železobetónových konštrukcií. To má vplyv na  vznik trhlín v  be-

tónovej krycej vrstve, zníženie alebo úplnú stratu súdržnosti medzi betó-

nom a korodujúcou výstužou a zmenšovanie prierezovej plochy výstuže. 

Nahromadené korózne produkty na  povrchu výstuže spôsobujú vznik 

pozdĺžnych trhlín v krycej vrstve. Strata betónovej krycej vrstvy má za ná-

sledok zníženie súdržnosti na styku medzi oboma materiálmi. Okrem toho 

poškodenie rebierok výstuže má za  následok významný pokles účinku 

zaklinenia rebierok výstuže do  okolitého betónu. To vedie k  narušenie 

základných mechanizmov súdržnosti medzi výstužou a  betónom a  tým 

k významnému poklesu pevnosti v súdržnosti. Príspevok sa zaoberá skú-

maním vplyvu korózie ocele na súdržnosť medzi betónom a výstužou pre 

rôzne stupne korózie ocele. Efekt korózie je simulovaný pomocou nume-

rickej analýzy na 3D modeloch použitím MKP programu. 

P08

VLIV SKLENĚNÝCH VLÁKEN VE FORMĚ 
ROZPTÝLENÉ VÝZTUŽE NA VLHKOSTNÍ 
VLASTNOSTI BETONŮ

Radka Pernicová, Daniel Dobiáš, Tomáš Mandlík

V tomto článku je zkoumán vliv různých druhů skleněných vláken na vlh-

kostní parametry vysokohodnotných betonů UHPC a  běžných betonů 

NSC. Tato mikro jemná vlákna s  povrchovou úpravou, tzv. dispersibilní, 

roztavitelnou lubrikací, slouží jako rozptýlená výztuž v  betonu, která se 

po  vmíchání rozvolní na  jednotlivé mono vlákna a  dále působí ve  směsi 

samostatně. Konkrétně se článek zabývá několika typy těchto skleněných 

vláken, které zabraňují vzniku smršťovacích trhlin vyvolaných napětím do-

provázejícím zrání betonu. V rámci této práce bylo provedeno i srovnávací 

měření s betonem bez skleněných vláken. Hlavním cílem této experimen-

tální práce bylo získat dostatečně přesná vstupní data pro odhad trvanli-

vosti povrchových vrstev betonu, které jsou spojeny s transportem vody 

do konstrukce a jeho doprovodnými účinky, jako je biologická degradace, 

přenos ve  vodě rozpustných solí či degradace dešťovou vodou (kyselé 

deště, obsah agresivního CO
2
). 

P09

ODHAD ZATÍŽITELNOSTI BETONOVÝCH 
MOSTŮ PO PŘEKROČENÍ NÁVRHOVÉ 
ŽIVOTNOSTI 

Jiří Doležel, Martina Šomodíková, David Lehký, Drahomír Novák

Pokročilé metody spolehlivostí analýzy založené na  simulačních tech-

nikách typu Monte Carlo v  kombinaci s  nelineární analýzou a  metodou 

konečných prvků představují v součastné době jeden z nejefektivnějších 

nástrojů aplikovaný při hodnocení spolehlivosti stávajících mostních kon-

strukcí. Znalost stávající úrovně zatížitelnosti mostu a  její vývoj v následu-

jících letech při splnění požadované úrovně spolehlivosti může napomoci 

k  systematickému a  efektivnímu plánování údržby mostních objektů a/

nebo může usnadnit rozhodování o způsobu a rozsahu jejich rekonstruk-

ce. V příspěvku je ve stručnosti představena metodika pravděpodobnostní 

analýzy zatížitelnosti mostů respektující vliv probíhajících degradačních 
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procesů v čase. Metodika je aplikována při odhadu aktuální úrovně zatí-

žitelnosti železobetonového parapetního mostu a pro předpověď úrovně 

zatížitelnosti v následujících letech. 

P10

COMPARATION OF METHODS OF 
DOSAGE AND EFFECT OF THE 
COMPOSITION ON THE PROPERTIES 
OF FRESH AND HARDENED SCC

Sandra Juradin, Tomislav Radović

Self-compacting concrete has to have a high flowability and ability to fill the 

gaps of reinforcement and corners of molds without vibration. The com-

position of self-compacting concrete (SCC) has a significant impact on his 

properties so mix design criterions are mostly focused on the type and 

mixture proportions of the constituents. In this work, a  designe method 

for SCC proposed by Nan Su eat al. [1] was tested and compared with 

CBI method [2,3]. For this purpose, several mixtures of self-compacting 

concrete were prepared and tested. Properties of fresh mixture were 

determined by slump flow method, visual assessment of stability, T50 time, 

V-funnel method, L-box method and J-ring method. In hardened state, 

the elastic modulus of elasticity and compressive strengths after 7 and 28 

days were determined.

P11

ÚČINNOST ZESÍLENÍ 
ŽELEZOBETONOVÉHO SLOUPU 
OVINUTÍM FRP TKANINOU

Vojtěch Kostiha, František Girgle, Dorde Čairović, Petr Štěpánek

Článek se zabývá problematikou zesilování železobetonových sloupů ovi-

nutím kompozitními uhlíkovými tkaninami, přičemž blíže pojednává o dopa-

du volby návrhového přístupu na výslednou teoretickou účinnost tohoto 

způsobu zesílení. Z hlediska projektanta je značně problematické usuzovat 

na správnost řešení navrženého zesílení při využití dostupných návrhových 

přístupů. Z  tohoto důvodu byly provedeny experimentální práce, jejichž 

cílem bylo kvantifikovat faktory ovlivňující účinnost zesílení ovinutím u cen-

tricky zatížených prvků a poukázat na možný rozptyl teoreticky získaných 

výsledků v porovnání s experimentálně stanovenými hodnotami.

P12

STUDIE NAHRAZENÍ CEMENTU 
RECYKLOVANÝM CEMENTOVÝM 
PRACHEM A JEHO ENVIRONMENTÁLNÍ 
VYHODNOCENÍ

Tereza Pavlů, Vladimír Kočí, Magdaléna Šeffl ová

Předmětem tohoto příspěvku je studie možnosti částečného nahrazení 

cementu v betonové směsi a jeho environmentální posouzení. Cement je 

v  betonové směsi nahrazen recyklovaný cementovým prachem z  upra-

veného stavebního a  demoličního odpadu (S&D) odpadu. Recyklovaný 

cementový prach byl připraven v laboratoři z S&D odpadu o vysoké kvalitě, 

pocházejícího ze silničních demolic. Hlavním cílem tohoto výzkumu je op-

timalizovat množství recyklovaného cementového prachu, použitého jako 

částečná náhrada cementu v betonové směsi, na základě mechanických 

a deformačních a fyzikálních vlastností betonu a dopadu na životní prostře-

dí. Pro toto ověření byl testován jemnozrnný beton, u kterého byl částečně 
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nahrazen cement recyklovaným cementovým prachem. Pro optimalizaci 

bylo dále vyhodnoceno LCA recyklovaného cementového prachu. Pro 

porovnání byly vyhodnoceny mechanické, deformační a fyzikální vlastnosti 

a  environmentální vyhodnocení jemnozrnného betonu, kde byla jemná 

frakce recyklovaného odpadního betonu použita jako náhrada jemného 

kameniva v betonu. 

P13

EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA VLIVU 
PŘÍMĚSÍ NA TRVANLIVOST BETONU

Vladimír Suchánek, Kateřina Hájková

Tento příspěvek se zabývá popisem a  vyhodnocením experimentálních 

prací prováděných Katedrou dopravního stavitelství Dopravní fakulty Jana 

Pernera Univerzity Pardubice v  laboratorním zázemí Výukového a  vý-

zkumného centra v  dopravě (VVCD). Jedná se o  dlouhodobé sledování 

trvanlivostních vlastností betonů s použitím různých druhů příměsí v odliš-

ných hmotnostních dávkách. Konkrétně byl použit vápenec, křemičitý úlet 

ve  formě 50% suspenze a  vysokopecní granulovaná struska. I  přestože 

vychází základní receptura z typového betonu, veškerý čerstvý beton byl 

míchán v laboratoři VVCD v obyčejné samospádové míchačce. Příspěvek 

se zabývá dlouhodobým sledováním odolnosti povrchu cementového be-

tonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek (dosaženo 

475 cyklů). V  článku jsou rovněž popsány získané výsledky ze zkoušky 

mrazuvzdornosti, hloubky průsaku tlakovou vodou a  stanovení hloub-

ky průniku chloridů. Experiment doplňují standardní zkoušky čerstvého 

a ztvrdlého betonu na zhotovených zkušebních tělesech.

P14

NEDESTRUKTIVNÍ VYŠETŘOVÁNÍ 
VLÁKNOBETONŮ

Vladimír Suchánek, Leoš Jirovský, Tomáš Frontz

Tento příspěvek se zabývá popisem a vyhodnocením dílčích experimen-

tálních prací prováděných Katedrou dopravního stavitelství Dopravní fa-

kulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v laboratorním zázemí Výukového 

a výzkumného centra v dopravě (VVCD). Jedná se o sledování nedestruk-

tivních vlastností běžných betonů a  betonů s  přidanými všesměrně roz-

ptýlenými vlákny (včetně doplňujících destruktivních zkoušek). Konkrétně 

jde o  zkoušení betonů ultrazvukovou impulzovou metodou, metodou 

Schmidtova odrazového tvrdoměru a zkoušení pevnosti v  tlaku použitím 

kombinace ultrazvukové impulzové metody a  Schmidtova tvrdoměru. 

Testovaným betonem byl odebraný čerstvý beton, který byl dodatečně 

upraven přimícháním syntetických vláken, ocelových vláken a jejich kom-

binací v odlišných hmotnostních dávkách. V článku jsou rovněž uvedeny 

dosažené výsledky ze zkoušení čerstvého betonu. 

P15

BASALT FIBERS AS NEW MATERIAL 
FOR REINFORCEMENT AND 
CONFINEMENT OF CONCRETE

Eythor Rafn Thorhallsson , Jonas Thor Snaebjornsson

Basalt Fibre Reinforced Polymer (BFRP) is a new material in civil enginee-

ring and has shown to be a promising material for infrastructure strengthe-

ning: In comparison to carbon fiber, glass fiber and other composites, it 

has some advantages such as high-temperature resistance and low cost. 

At the Structural and Composite Laboratory at Reykjavik University (SEL) 
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several research projects involving strengthening concrete beams and co-

lumns by using FRP materials have been on-going in recent years. These 

tests have shown improvements in strength and durability compared to 

unstrengthened concrete members. The benefit of using basalt fiber or 

other FRP material is that they are non-corrosive which is a good choice 

for reinforcing concrete structure exposed to de-icing salts, for examples 

in bridge decks and parking garage elements. Also for concrete exposed 

to marine environment, such as seawalls, water breaks and buildings or 

other structures located near a  waterfront. Two research projects are 

presented in this paper; a test of prestressed concrete with internal basalt 

rods instead of steel and a  test of columns strengthened by wrapping 

fibre-reinforced composite sheets around the columns to increase their 

strength and ductility. These experimental tests show increasing strength 

and ductile for both the beams and the columns.

P16

NAVRHOVANIE PRECHODOVÝCH DOSIEK 
CESTNÝCH MOSTOV

Kamil Laco, Viktor Borzovič

Príspevok sa zaoberá návrhom a posúdením prechodových dosiek pre-

chodových oblastí cestných mostov. Cieľom príspevku je komplexne 

vyhodnotiť návrh tohto železobetónového prvku s ohľadom na požiadav-

ky spoločných Európskych noriem. Dnes používané postupy pre návrh 

prechodových dosiek cestných mostov na  Slovensku vychádzajú ešte 

zo starých predpisov podľa československej normy ČSN 73 6244 z roku 

1981. Dôvody používania odborovej normy [1] dodnes je hlavne pre jej 

jasnú formu ako vhodného inžinierskeho nástroja pre návrh geometrických 

rozmerov dosiek aj s ich vystužením. Výpočtové postupy použité na ana-

lýzu zohľadňujú aj najjednoduchšie a zároveň najkonzervatívnejšie statické 

schémy ako napríklad dosku uloženú kĺbovo v  mieste opory a  rovnako 

kĺbové podopretú na  opačnom konci na  štrkovom vankúši. Schéma by 

mala vystihovať možnú konsolidáciu zásypu pod doskou. Pre presnejšie 

vystihnutie správania sú použité modely s pružným podopretím. Použitím 

týchto modelov budú prechodové dosky posúdené na  medzný stav 

únosnosti. Rozborom výsledkov týchto výpočtov pre rôzne geometrické 

rozmery vzniknú podklady pre obdobný návrhový nástroj, na ktorý sú už 

projektanti zvyknutí.

P17

PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
U REAKTIVNÍCH JEMNOZRNNÝCH 
BETONŮ

Michal Ženíšek, Tomáš Vlach, Lenka Laiblová

Reaktivní jemnozrnný beton je cementový kompozit, který je, jak už název 

napovídá, složený z jemných frakcí kameniva. Výsledkem je vyšší homoge-

nita směsi a tím i vyšší pevnost v tlaku. Na druhé straně se však absence 

hrubých frakcí kameniva a typicky velký přebytek cementového tmele pro-

jevují zhoršením některých vlastností betonu. Tato práce zkoumá, jaký vliv 

má změna velikosti maximálního zrna kameniva na pevnost v tahu za ohy-

bu. Ta byla zjišťována pomocí čtyřbodového ohybu na trámcích o rozmě-

rech 100 x 100 x 400 mm. Dále byla vyzkoušena mletá vysokopecní gra-

nulovaná struska jako náhradní příměs místo častěji používané křemenné 

moučky. Při experimentech bylo použito kamenivo o maximální velikosti zr-

na 1, 2 a 4 mm. Výsledky experimentů ukázaly, že pevnost v tahu za ohybu 

se zvětšuje, jestliže klesá velikost maximálního zrna kameniva. Tento trend 

byl zaznamenán jak u směsí s křemennou moučkou, tak i směsí, kde byla 

použita mletá vysokopecní granulovaná struska. Naopak pevnost v  tlaku 

byla u všech třech zkoumaných velikostí kameniva přibližně stejná.
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VÝPOČET ČASOVO ZÁVISLÉ STRATY 
PREDPÄTIA PRE VOPRED A DODATOČNE 
PREDPÄTÉ PRVKY

Iyad Abrahoim

Účinky dlhodobých objemových zmien betónu (dotvarovanie, zmraš-

ťovanie). Účinky relaxácie výstuže. Zmeny napätia v  predpínacej výstuži 

v dôsledku dotvarovania, zmrašťovania v čase, Zmeny napätia v predpína-

cej výstuži v čase t, v dôsledku relaxácie predpínacej výstuže. 

P19

DISTRIBUCE NAPĚTÍ VE ZDĚNÉM PILÍŘI 
SE STYČNÝMI SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI 
A NEVYPLNĚNÝMI MALTOU

Petr Bílý, Josef Fládr

Článek shrnuje výsledky numerické analýzy, jejímž účelem bylo porovnání 

distribuce napětí ve zděných pilířích provedených různými technologiemi 

zdění. Tato analýza byla uskutečněna v  reakci na  diskusi členů normali-

zační komise TNK 37 – Zděné konstrukce. V současné době je v Česku 

většina zděných nosných konstrukcí prováděna ze zdiva z cihelných bloků 

spojovaných ve styčné spáře na pero a drážku. Analýza odpovídá na otáz-

ku, zda je možno u zděných pilířů ze zdiva s nemaltovanými styčnými spá-

rami zatížených excentrickým tlakovým zatížením uvažovat pro posouzení 

únosnosti v tlaku návrhovou pevnost zdiva vypočtenou ze stejného vzta-

hu, jako pro pilíře s maltovanými styčnými spárami. Pro úplnost bylo prove-

deno rovněž porovnání chování při bočním zatížení v rovině pilíře (odpovídá 

působení krátké smykové stěny). Pro analýzu byl použit 2D FEM model vy-

tvořený v programu ATENA Science. Výsledky analýzy potvrdily principiální 

použitelnost normových přístupů zahrnutých v ČSN EN 1996-1-1.

P20

VLIV DRÁTKŮ NA ZPRACOVATELNOST 
A VLASTNOSTI UHPC

Milan Rydval, Petr Huňka, Tomáš Mandlík, Jiří Kolísko

Článek pojednává o  vlastnostech čerstvého a  ztvrdlého cementem po-

jeného kompozitního materiálu UHPC s  ohledem na  rozdílné dávkování 

krátkých kovových vláken BASF MASTERFIBER® 482. Sledovanými para-

metry u  čerstvého betonu byla zejména zpracovatelnost směsi měřená 

pomocí maltového kužílku (Haegermann), u ztvrdlého betonu pak zejmé-

na pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. U ztvrdlého betonu byl dále 

stanoven procentuální podíl navýšení ceny při vyšším dávkování kovových 

vláken. V  první experimentální fázi byl sledován vliv dávkování vláken 

na  zpracovatelnost čerstvé směsi a  na  mechanické vlastnosti ztvrdlého 

UHPC při konstantním dávkování všech složek, mimo kovových vláken. 

V  druhé fázi bylo složení směsi upravováno tak, aby i  po  přidání vláken 

byla konzistence směsi měřená rozlitím maltového kužílku (Haegermann) 

přibližně 300 mm i pro maximální dávku kovových vláken. V rámci projektu 

GAČR 13-15175S byly v  každé etapě vyrobeny série zkušebních těles 

použitých pro stanovení základních mechanických parametrů jemnozrn-

ného cementem pojeného kompozitního materiálu typu UHPC. Cílem 

experimentů nebylo pouze stanovení mechanických parametrů u  směsí 

s rozdílným dávkováním krátkých kovových vláken jako takových, ale také 

posouzení zpracovatelnosti směsi a  cenové náročnosti, kterou s  sebou 

vyšší dávkování vláken přináší.
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ANALÝZA VLIVU MNOŽSTVÍ A DÉLEK 
KONOPNÝCH VLÁKEN V BETONU 
NA INICIACI LOMU: VYHODNOCENÍ 
TESTŮ KLÍNOVÝM ŠTÍPÁNÍM

Hana Šimonová, Ivana Havlíková, Jakub Sobek, 

Alaa Abdulrahman, Zbyněk Keršner, Ildikó Merta

Příspěvek se zabývá vyhodnocením lomových testů klínového štípání tě-

les z betonů s konopnými vlákny pomocí lomového modelu Dvojí-K. Byly 

studovány odezvy kompozitů s různým objemovým dávkováním (0,5, 1,0 

a 2,0 %) a délkou (10, 20 a 40 mm) vláken (včetně referenčního betonu 

bez vláken) na  statické zatěžování. Analýza byla zaměřena především 

na zjištění vlivu dávky a délky konopných vláken na počátek stabilního šíření 

trhliny v betonových tělesech.

P22

KERAMOBETONOVÝ STROP 
BEZ CELOPLOŠNÉ NADBETONÁVKY

Ivo Petrášek

Předmětem článku je popis procesu vývoje a  uvedení do  praxe nové 

varianty keramobetonových stropů bez celoplošné nadbetonávky. Tato 

nová varianta keramobetonového stropu znamená rozšíření možností při 

volbě konstrukce stropu a především jednodušší realizovatelnost „tvrdé-

ho“ stropu pro stavby svépomocí. Vložky jsou již po položení zcela pochozí 

a to umožňuje volný pohyb bez nutnosti podlážek či fošen pro přenesení 

zatížení. Samotná betonáž je jednodušší – vedle menšího objemu betonu 

a vynechání sítí po celé ploše není třeba kontrolovat konstantní výšku nad-

betonávky – beton mezi vložkami se stahuje přímo na  jejich výšku. Strop 

působí jako soustava samostatných železobetonových trámů, proto lze 

betonáž přerušit již po probetonování žebra po délce včetně uložení.

P23

VLIV PŘÍDAVKU AMORFNÍHO 
OXIDU KŘEMIČITÉHO NA LOMOVĚ-
MECHANICKÉ PARAMETRY 
CEMENTOVÝCH MALT

Hana Šimonová, Jana Zahálková, Pavla Rovnaníková, 

Zbyněk Keršner, Pavel Schmid

Příspěvek uvádí vybrané výsledky studia hodnot lomově-mechanických 

parametrů, které souvisejí s  tvorbou pevné struktury cementových malt. 

Směsi byly složeny z neměnného množství cementu CEM I 42,5 R a stou-

pajícího množství amorfního SiO
2
 (označeno P) nebo s postupnou náhra-

dou cementu amorfním SiO
2
 (označeno N). Jako konstanta byla zvolena 

konzistence čerstvé směsi, řešená zvyšujícím se vodním součinitelem. 

Kvantifikace lomově-mechanických parametrů pojednávaných kompozitů 

(lomová houževnatost, lomová energie, tlaková pevnost, modul pružnosti) 

se prováděla pomocí vyhodnocení testů zkušebních těles s koncentráto-

rem napětí zatěžovaných v tříbodovém ohybu. Následně byly získané vý-

sledky těchto experimentů v podobě diagramů zatížení vs. příslušný posun 

tělesa zpracovány s využitím lomového modelu efektivní trhliny a metody 

lomové práce. 

ANOTACE



P24

OVĚŘENÍ REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ 
SCC BETONŮ S ROZPTÝLENOU 
VÝZTUŽÍ

Klára Křížová, Petr Novosad

Příspěvek představuje výsledky mechanicko-fyzikálních zkoušek samoz-

hutnitelného betonu s  vláknovou výztuží. Samozhutnitelné betony patří 

mezi speciální druh betonů, které mají schopnost tečení i  bez vyvolání 

vnějších dynamických sil. K  jejich výhodám patří především vysoká rych-

lost ukládání a  přístup betonu i  v  hustě uložené výztuži, vysoký stupeň 

homogenizace, nízký vodní součinitel a vyloučení vnější vibrace. Největším 

rizikem při návrhu těchto betonů bývá odolnost proti segregaci, sedimen-

taci, blokaci a bleeding. Bylo navrženo a porovnáno několik receptur SCC, 

se  dvěma druhy vláken (ocelové, polypropylenové) a  sledován vliv roz-

ptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. 

P25

VÝPOČET OHYBOVÉ TUHOSTI 
A JEJÍCH PRVNÍCH DERIVACÍ

Jakub Venclovský, Petr Štěpánek

Tento článek se soustředí na  vytvoření algoritmu pro výpočet ohybové 

tuhosti libovolného polygonálního průřezu a  to včetně prvních derivací 

této tuhosti podle všech vstupních proměnných. Mezi tyto proměnné 

se řadí i  samotné souřadnice vrcholů průřezu. Algoritmus bude principi-

álně založen na  rozdělení průřezu na  dílčí lichoběžníky, počítání nultého, 

prvého a  druhého momentu plochy těchto lichoběžníků včetně dílčích 

parciálních derivací podle všech proměnných a následném kompletování 

všech těchto dílčích výsledků do finálního výstupu. Na tomto algoritmu pak 

bude založena DLL knihovna pro optimalizační řešič na bázi redukovaných 

gradientů. Tento řešič bude použit pro optimalizování daných průřezových 

charakteristik podle předepsaných kritérií.

P26

POROVNÁNÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDY 
PROSTÉHO BETONU A VLÁKNOBETONU

Jan Vodička, Vladimír Křístek, Václav Ráček

V  současnosti lze používat dvě velmi odlišné metodiky pro zjištění taho-

vých charakteristik vláknobetonu – Model Code 2010 a ČSN P 73 2452. 

Výsledky destruktivních zkoušek podle uvedených metodik jsou natolik 

odlišné, že není možné pro testovaný vláknobeton definovat stejnou 

pevnostní třídu. Předložený článek ukazuje především na rozdílnosti obou 

metodik pro provádění destruktivních zkoušek, na základě kterých je mož-

né stanovit tahové vlastnosti vláknobetonu, jež jsou nezbytně nutné pro 

zatřídění do  příslušných pevnostních tříd. V  článku je posuzován postup 

pro vyhodnocování tahových vlastností z výsledků destruktivních zkoušek. 

Zároveň je, z  hlediska objektivity, diskutován význam zjištěných pevností 

pro praktické použití vláknobetonu v nosných konstrukcích. 
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HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ A SPODNÍ 
STAVBA ŽELEZNIČNÍHO „LOSÍHO 
MOSTU“ V KM 30,920 ÚSEKU TRATI 
DYNÍN-HORUSICE

Jan Sýkora

Předmětem článku je popis návrhu a realizace hlubinného zakládání mostu 

o čtyřech polích ve složitých základových poměrech na přeložce železnič-

ní trati u Horusic. Pro ověření návrhu založení byla provedena zatěžovací 

zkouška mimosystémové piloty. Na podpěrách mostu jsou osazeny dvě 

jednokolejné spojité ocelové mostní konstrukce. Název mostu je odvozen 

od migrační trasy losy evropského. Most sousedí s připravovaným dálnič-

ním mostem na D3. 

P28

STUDIUM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BETONŮ 
PRO TUNELOVÁ OSTĚNÍ

Adam Hubáček, Veronika Ondryášová

Článek se zabývá studiem požární odolnosti betonu pro tunelová ostění. 

Shrnuje problematiku dosavadních znalostí o odolnosti betonu v tunelech 

a  zabývá se chováním jednotlivých částí betonu při vystavení vysokým 

teplotám. Dále jsou zde popsány možnosti zlepšení požární odolnosti pro 

výrobu betonu a také prevence před požárem.

P29

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ INTERAKCE 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE S PODLOŽÍM

Jana Labudková, Radim Čajka

Výstižnost řešení interakce základových konstrukcí s podložím je značně 

ovlivněna fyzikálně-nelineárním chováním konstrukce, spolupůsobením 

horní stavby se základovou konstrukcí i volbou interakčního modelu. Pro 

získání spolehlivých výsledků je optimální využití kombinace experimentál-

ního měření, laboratorních zkoušek i zkoušek in-situ a modelování nume-

rickými metodami. S  využitím metody konečných prvků byla provedena 

analýza vzájemné interakce podloží a  železobetonové desky, která byla 

zatěžována během experimentální zatěžovací zkoušky. Zemina je látka 

nestejnorodá. Pro analýzu byl využit nehomogenní poloprostor, ve  kte-

rém je koncentrace svislého napětí jiná než v homogenním poloprostoru, 

což umožňuje lepší vystižení napěťově-deformačních vztahů zatěžované 

zeminy. Výsledky analýz jsou rovněž srovnány s hodnotami naměřenými 

během experimentální zatěžovací zkoušky železobetonové desky.

P30

MODELOVÁNÍ HYDRO-TERMÁLNÍCH 
PROCESŮ V OCELOBETONOVÝCH 
SLOUPECH VYSTAVENÝCH VYSOKÝM 
TEPLOTÁM

Radek Štefan, Jaroslav Procházka

Příspěvek je zaměřen na problematiku transportních procesů v ocelobeto-

nových sloupech vystavených vysokým teplotám. Jsou uvedeny modely 

sdílení tepla a sdruženého transportu tepla a vlhkosti s ohledem na specifi-

ka ocelobetonových konstrukcí. Numerická formulace uvedených modelů 
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je implementována v prostředí MATLAB a využitelnost modelů je ilustrován 

na vzorovém příkladu. Je ukázáno, že z hlediska návrhu a posouzení oce-

lobetonové konstrukce na  účinky požáru není důležité pouze rozložení 

teploty, ale že podstatný vliv může mít také transport vlhkosti a  nárůst 

pórových tlaků.

P31

LEHKÉ BETONY S LEHKÝM KAMENIVEM 
NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ

Rudolf Hela, Martin Ťažký, Václav Vachuška, Tomáš Ťažký

Používání klasického vysokoteplotního popílku pro výrobu stavebních 

hmot, zejména pak betonu, je již poměrně starou a  známou záležitostí. 

Naopak fluidní popílky nejsou pro své chemické složení a morfologii prak-

ticky využívané. Je proto snahou navrhnout technologie a stavební hmoty, 

které by umožnily zpracovat tento odpadní energetický materiál a využít 

naopak co nejvíce jeho pozitivních vlastností. Jedním z  možných způsobů 

zpracování fluidního popílku pro výrobu stavebních hmot může být výroba 

za  studena sbalkovaného lehkého kameniva, které je málo ekonomic-

ky náročné a  dává prostor pro zpracování velkého množství suroviny. 

Příspěvek se zabývá možností využití těchto kameniv pro výrobu lehkých 

betonů nižších pevnostních tříd a následnému testování trvanlivosti v růz-

ných typech chemicky agresivního prostředí a cyklického zmrazování. Byly 

sledovány fyzikálně mechanické vlastnosti a poruchy v mikroskopii.

P32

LEHKÝ VLÁKNOBETON

Michala Hubertová, Rudolf Hela

Použití rozptýlené výztuže v  betonech je v  praxi dlouhodobě běžně vy-

užívané. Pro oblast lehkých betonů např. s  využitím lehkého kameniva 

typu Liapor se tato technologie zatím běžně nevyskytuje. V rámci vývoje 

prefabrikovaných energeticky efektivních budov byly experimentálně sta-

noveny vlastnosti nejběžněji používaných tříd lehkého betonu vyztužené 

ocelovými drátky. V  příspěvku jsou popsány experimentální ověření růz-

ných dávek ocelových vláken pro dvě pevnostní a objemové třídy lehkých 

betonů a  jejich dopady na vývoj fyzikálně mechanických vlastností ztvrd-

lých betonů – pevnost v tlaku a tahu za ohybu, pracovní diagramy.
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EFFECT OF DENSITY ON COMPRESSIVE 
STRENGTH OF ULTRA HIGH 
PERFORMANCE CONCRETE USING 
DESIGN OF EXPERIMENT

Mohammad Ali Mosabepranah, Ozgur Eren

This paper aims to model the effect of density in 7, 14, 28 days on 

compressive strength of Ultra High Performance Concrete (UHPC) in 

same compaction and curing conditions by Design of Experiments (DOE) 

methodology using vary range of 5 variables: Silica fume (SF), Steel Fiber, 

Cement 42.5, Superplasticizer (SP), and water cemetiotious ratio (w/c).

The results shows the significance effect of density on compressive 

strength of UHPC in different days, The models are valid for the mixes 

made with 1.0 sand, 0.15-0.30 silica fume amount, 0.70-1.30 cement 

amount, 0.10- 0.20 steel fiber, 0.04- 0.08 superplasticizer (all values are by 

sand by weight mass) and 0.18- 0.32 water cementitious ratio.
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COMPARISON AND REVIEW OF 
CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE 
SHEAR RESISTANCE

Dorde Čairović, František Girgle, Vojtěch Kostiha, 

Jaroslav Kadlec, Petr Štěpánek

The paper focuses on interface shear behavior, more precisely on shear 

resistance of the interface between lightweight and regular concrete 

layers cast at different times without shear reinforcement crossing the 

interface. Different approaches according to most of major design are 

briefly reviewed, with emphasis on difference between variables resp. 

material and cross-section characteristics, on which interface resistance 

depends. Furthermore, two sets of experiments were carried out: direct 

shear test on Z-type specimens and slant shear test slightly modified to 

enforce adhesive failure. Obtained results are compared with theoretical 

values.
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BOND IN NOMRAL-WEIGHT FIBER 
REINFORCED CONCRETE

Ahsan Ali, Shahid Iqbal, Klaus Holschemacher, 

Thomas A. Bier

This paper presents test results performed on Pull-out specimens for 

evaluation and comparison of bond strength behavior of Normal-weight 

Fiber Reinforced Concrete (NWFC). Test parameters included reinforce-

ment size and fiber content. Three different reinforcement sizes (10, 16 and 

20 mm) and four concrete mixes having fiber contents of 0, 20, 40 and 60 

kg/m3 were used for current experimental work. In total, 36 Pull-out speci-

mens were tested; although the size of specimens varied with reinforce-

ment size; ratio of concrete cover to bar diameter (c/d
b
) remained con-

stant in order to monitor specifically the influence of fibers and bar size only. 

Test results indicate decrease in ultimate bond strength with increasing 

bar size. The effect of fibers was not observed in enhancing the pre-crack 

performance of the test specimens, whereas the ultimate bond strength 

and post peak bond strength performance increased significantly. The 

ultimate bond strength is found to be strongly affected by the compressive 

strength rather than fiber volume.
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LEAD PAINT USE IN AUTOMOTIVE 
YELLOW AND SCOPE OF THE 
LEGISLATION

Maria Dolores Cocco, Gisele M. Canastro

This article examines the results obtained from chemical analyses on the 

presence of lead in automotive yellow paint manufactured by Brazilian in-

dustries and distributed in greater metropolitan Vale do Paraíba, São Paulo. 

Automotive paint products are widely available for sale in commercial esta-

blishments, without restriction and few, if any, indications on the potential 

risk to human health. In contrast to other segments of the paint industry, 

such as the decorative paint market, which is subject to specific legislation, 

automotive paint is covered by general formulations and guidelines deve-

loped by specialized companies engaged in manufacture of the related 

products. To quantify the presence of lead in automotive yellow paint, 

a  total of eleven samples were taken from cans sold in the greater Vale 

do Paraíba metropolitan area. The collected samples were prepared using 
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EPA SW-846 Method 6010C. Physical and chemical characterization of the 

presence of heavy metals in automotive paint was verified and quantified 

using an inductively coupled plasma spectrophotometer. The results of the 

analysis revealed that only one paint sample of eleven taken in the metro-

politan area did not contain lead. 

P37

EFFECT OF SPOROSRACINA PASTEURII 
MICROORGANISM ON THE HYDRATION 
KINETICS OF CEMENT PASTE

Jun Cheol Lee, Wha Jung Kim

From years of research activities, it was shown that the application of 

microorganism increased the compressive strength of cement based 

materials when it is cured in culture medium. However, it is economically 

infeasible to locate the specimens in culture medium because the same 

curing methodology is unlikely to be applied for the real concrete structure. 

This research aims to directly incorporate microorganism (Sporosarcina 

Pasteurii) into cement based material. The role of microorganism on hy-

dration kinetics of cement based materials was investigated without curing 

the specimens in culture medium. According to the results, it was found 

that the microorganisms accelerated the early hydration and caused 

higher strength than that of plain cement paste at 7 days. However, the mi-

croorganisms led to the smaller compressive strength after 28 days. There 

was no clear evidence observed on microbial induced calcite precipitation 

when the microorganisms were directly mixed with cement paste.

P38

INFLUENCE OF STATIC AND DYNAMIC 
LOADS ON THE BEHAVIOUR 
OF PRESTRESSED CONCRETE RAILWAY 
SLEEPERS

Aidas Jokūbaitis, Juozas Valivonis, Gediminas Marčiukaitis

Various types of sleepers from different materials are used in railroad 

tracks, therefore nowadays prestressed concrete sleepers are the most 

common type of sleepers. High strength concrete and prestressing re-

inforcement are used in concrete sleepers. These railroad members are 

stiff, durable and can withstand heavy loads. However replacement of the 

cracked or damaged sleepers are expensive and it is necessary to proper-

ly design and test them before exploitation. Experimental research of pre-

stressed concrete sleepers under static and dynamic loads are described 

in this article. Sleeper rail seat section is a support for the rails and various 

types of heavy loads are affecting this part of the sleeper. Therefore analy-

sis of experimental results on sleeper rail seat bearing capacity and crack-

ing are provided. Sleepers must meet certain cracking requirements and 

residual crack width must not exceed design value. Experimental residual 

crack widths are compared with design values. Influence of different diam-

eter and strength reinforcement is analyzed on the behaviour of sleeper 

rail seat section.
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF MULTI-STORY REINFORCED 
CONCRETE BUILDINGS

Jonas Thor Snaebjornsson, Eythor Rafn Thorhallsson

Having a  realistic estimate of structural parameters, such as natural fre-

quency and damping is important for design purposes. In this study, avai-

lable wind and earthquake induced acceleration data from four multi-story 

reinforced concrete buildings are utilized to examine structural behaviour 

and system parameters. The buildings measurement systems are de-

scribed and the recorded structural response data presented. The data 

stems from two different sources of excitation, i.e. wind and earthquake, 

and are recorded for various excitation levels and environmental conditi-

ons. System identification analyses of the buildings are carried out applying 

previously verified parametric methods to the recorded data. The natural 

frequencies and critical damping ratios established from the recordings 

are compared to values estimated using design guidelines and internati-

onal data compilations for reinforced concrete structures of similar type. 

Considerable variability is discovered between the different estimation 

formulas and the observed natural frequencies of the buildings are found 

to lie at the upper limit of the prediction formulae. 

P40

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE 
PRO TUNELOVÉ STAVBY S VYUŽITÍM 
LEHKÉHO BETONU II

Vladimír Junek, Tomáš Míčka, Jiří Kolísko, Martin Kroc, 

Isabela Bradáčová

Předmětem článku je seznámení odborné veřejnosti s výsledky souboru 

zkoušek požárních odolnosti lehkých betonů učených pro dopravní a tu-

nelové stavby. K  běžně užívané receptuře C 30/37 FX4 byla zkoušena 

odpovídající varianta lehkého betonu třídy LC 35/38 XF 4. Jedním z  cílů 

prováděných zkoušek bylo ověření chování „silničních“ / XF 4 / betonů při 

co možná nejnáročnějších podmínkách požáru, konkrétně v  tunelových 

stavbách. Při požárních zkouškách byly – kromě normové křivky – vari-

antně použity i  křivky uhlovodíková a  Eureka. Tyto zatěžovací křivky se 

od běžně užívané normové křivky podstatně liší zejména v rychlosti nábě-

hu teploty / v řádu minut je dosaženo teplot > 1 000°C /. V takovém případě 

je pro vlastní požární odolnost / celistvost / podstatná reálná vlhkost beto-

nu a možnost odvedení vzniklých vodních par z dílce. 
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REGISTRATION

PROGRAMME AT A GLANCE

WEDNESDAY 25 NOVEMBER 2015

07:30 – 16:00 Registration Šatna Ground Floor

08:30 – 18:00 Exhibition BETON 2015 

09:00 – 10:45 Session ST1A: 

22th CCD Opening 

+ Invited lectures Hall A

10:45 – 11:15 Coffee Break Klenutý sál, Seminární sál

11:15 – 12:45 Session ST2A: 

Invited Lectures   Hall A

12:45 – 14:15 Lunch break Sloupový sál, Jízdárna

14:15 – 15:45 Session ST3A: Bridges  Hall A

14:15 – 15:45 Session ST3B: 

Designing and Monitoring  Hall B

15:45 – 16:15 Coffee Break Klenutý sál, Seminární sál

16:15 – 18:00 Session ST4A: Bridges  Hall A

16:15 – 18:00 Session ST4B: Research  Hall B

20:00 – 24:00 Social Evening Hall A

THURSDAY 26 NOVEMBER 2015

08:30 – 11:30 Registration Ground Floor

09:00 – 13:45 Exhibition BETON 2015  

09:00 – 11:00 Session CT1A: Engineering 

and other construction  Hall A

11:00 – 11:30 Coffee Break  Klenutý sál, Seminární sál 

11:30 – 13:00 Session CT2A: 

New Technology Hall A

13:00 − 13:15 22nd CCD Closing Hall A

13:15 – 14:00 Lunch Break Ground Floor



www.eurovia.cz

Na společné cestě
EUROVIA CS je jedničkou v  oblasti dopravního stavitelství v  České 

republice. Základem tohoto úspěchu jsou její zaměstnanci. Firma 

může stavět na  jejich zkušenostech, odborných znalostech a  svědo-

mitém přístupu.

V březnu 2015 vytvořila stavební Skupina EUROVIA CS specializova-

ný sektor Cementobetonových technologií. Tento sektor se zabývá 

především dodávkami cementobetonových krytů na  vozovkách, letiš-

tích a  v  průmyslových zónách a  stavbou betonových monolitických 

prvků převážně v oblasti dopravního stavitelství.

Na  jaře 2015 spolupracoval na rekonstrukčních pracích rychlostní ko-

munikace R6 na úseku mezi Lubencem a Bošovem. Na konci léta 2015 

byl použit při pokládce povrchu nové cyklostezky Polešovice–Neda-

konice na Uherskohradišťsku. Následovaly práce na pokládce vozovky 

při opravách dálnice D2 v  úseku mezi Hustopečemi a  Břeclaví. Typic-

kým příkladem pro využití této technologie jsou modernizace dálnič-

ních tahů, například D1.


