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PROGRAMOVÉ SCHÉMA

STŘEDA 22. LISTOPADU 2017

07:30–16:00 Registrace Recepce

08:30–18:00 Výstava BETON 2017 Klenutý sál

09:00–10:25 Slavnostní zahájení 

24. Betonářských dnů 2017

Sekce ST1A: 

Vyzvané přednášky  Sál A (Jízdárna)

10:25–10:55 Občerstvení Foyer a Klenutý sál

10:55–12:20 Sekce ST2A: Budovy   Sál A (Jízdárna) 

10:55–12:20 Sekce ST2B: 

Výzkum a technologie 1 Sál B (Kaple)

12:20–13:50 Oběd Foyer a Klenutý sál

13:50–15:15 Sekce ST3A: Mosty 1  Sál A (Jízdárna)

13:50–15:15 Sekce ST3B: 

Výzkum a technologie 2 Sál B (Kaple)

15:15–15:45 Občerstvení Foyer a Klenutý sál 

15:45–17:25 Sekce ST4A: Mosty 2 + Tunely 

+ Vodohospodářské 

stavby  Sál A (Jízdárna)

15:45–17:25 Sekce ST4B: Výzkum 

a technologie 3 

+ Modelování a navrhování Sál B (Kaple)

20:00–24:00 Společenský večer 

+ prohlídka zámku  Sál A 

ČTVRTEK 23. LISTOPADU 2017

08:30–11:30 Registrace Recepce 

09:00–13:30 Výstava BETON 2017 Klenutý sál

09:00–10:25 Sekce ČT1A: Rekonstrukce 

a revitalizace + Normy, 

předpisy a certifikace Sál A (Jízdárna)

10:25–10:55 Občerstvení Foyer a Klenutý sál

10:55–13:00  Sekce ČT2A:

Modelování a navrhování + Udržitelný rozvoj

Ocenění studentů BAK, DIPL

Ocenění doktorandů

Doktorand: Vítězné téma,

Zakončení 24. Betonářských dnů 2017 

 Sál A (Jízdárna)



NOVÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA

Technická pravidla 

ČBS 03 – Pohledový beton

V prodeji v prvním čtvrtletí 2018 
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

STŘEDA 22. LISTOPADU 2017

1. DEN KONFERENCE

09:00–10:25 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2017 SÁL A

Pozdrav předsedy České betonářské společnosti 
a prezidenta ČSSI

Pozdrav představitelů hostitelského města a kraje

Jmenování čestného člena ČBS

SEKCE ST1A: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Structural Concrete Design in the 21st 

Century: Are Limit Analysis Methods 

Obsolete?

prof. Dr. Walter Kaufmann; 
Dr. Jaime Mata-Falcón

Viaduct over river Almonte: 

design and construction

Dr. Guillermo Capellán Miguel; 
Ing. Javier Martinez Aparicio; 
Ing. Pascual Garcia Arias; Ing. Emilio Merino Rasillo; 
Ing. Miguel Sacristán Montesinos

Diskuze

10:25–10:55  Přestávka – občerstvení

10:55–12:20 SEKCE ST2A: BUDOVY SÁL A

Využití předpětí k přenosu vodorovných sil 

od zastřešení atria

Ing. Michal Jurík, Ph.D.; 
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.; Ing. Martin Liška; 
Ing. Jan Nováček

Administrativní budova CITY DECO 

– TRIMARAN

Ing. Rostislav Mazáč; Ing. Ladislav Kubát; 
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.; 
Ing. Vladimír Janata, CSc.; Ing. Jan Včelák;
Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. 

Český institut informatiky robotiky 

a kybernetiky (CIIRC) – Budova B

Ing. Rostislav Mazáč; Ing. Hana Šeligová

Problematika navrhování a realizace 

prefabrikovaných konstrukcí v ČR

Ing. Pavel Čížek; Ing. Zdeněk Burkoň; 
Ing. Michal Sadílek; Ing. Martin Vašina; 
Ing. Milan Vích

Závažné poruchy betonových konstrukcí 

a jejich příčiny

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

10:55–12:20 SEKCE ST2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

Dynamická složka zatížení prefabrikovaných 

panelů během jejich manipulace

Ing. Miloslav Janda; doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.

Analýza působení lokální spřahovací lišty 

při použití ve spoji z UHPC

Pavel Jursík; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.; 
Ing. David Čítek



PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

Experimentální analýza smršťování betonů 

s různým vodním součinitelem

Ing. Marek Vinkler, Ph.D.; 
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Dlouhodobé sledování betonové konstrukce 

budovy

Ing. Radek Vašátko; 
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. 

Změny průběhu smršťování po aplikování 

izolace na povrch betonu

Ing. Radovan Hofírek; 
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.; Ing. Rostislav Lang

12:20–13:50 Přestávka – oběd

13:50–15:15 SEKCE ST3A: MOSTY 1 SÁL A

Zábradelní panely z UHPC pro rekonstrukci 

mostu v městě Sázava

Ing. Jan Tichý, CSc.; doc. Ing. Pavel Ryjáček, 
Ph.D.; doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.; 
Ing. Bohuslav Slánský, ml.

Estakády 210-00 A 216-00 na dálnici D1 

v úseku Hubová-Ivachnová

Ing. Richard Novák; Ing. Milan Sedlák; 
Ing. Libor Hrdina

Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, 

Edmonton, Alberta, Kanada

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.; 
Ing. Radim Nečas, Ph.D.; Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.; 
Ing. Radim Nečas, Ph.D.; Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Mostní objekt SO 224 přes řeku Kysucu

Ing. Michal Brada; doc. Ing. Lukáš Vráblík, PhD.; 
Ing. Miroslav Blažek

Diskuze

13:50–15:15 SEKCE ST3B: VÝZKUM 

A TECHNOLOGIE 2 SÁL B

Zesilování základových desek na protlačení 

pod hladinou podzemní vody

Ing. Jan Nováček; doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

Odolnosti v pretlačení bezprievlakových 

dosiek s otvormi – experimenty

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.; 
Ing.Tomáš Augustín; 
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.; 
Ing. Marián Marčiš, PhD.

Současné metody výpočtu účinku kroucení 

betonových prvků

prof. Ing. Vladimír 

Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng.; 
Ing. Jaroslav Průša, Ph.D.; 
prof. Ing. Jan Vítek, CSc., FEng.

Řešení stěn a detailů betonových konstrukcí

doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.; 
Ing. Michael Konečný; Ing. Petr Ševčík; 
Ing. Libor Michalčík; Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D.; 
Ing. Petr Foltýn

Diskuze

15:15–15:45 Přestávka – občerstvení



PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

15:45–17:25 SEKCE ST4A: MOSTY 2 + TUNELY 

+ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY SÁL A

Most ev. č. 38-034 přes železniční trať 

Praha-Kolín

Ing. Lukáš Procházka; Ing. Milan Mimra

Technické řešení betonové vozovky v tunelu 

Považský Chlmec

Ing. Libor Mařík; Ing. Matěj Bůžek

Zkušenosti z realizace betonové vozovky 

v tunelu Povážský Chlmec

Ing. Ondřej Dolan; Ing. Petr Škoda; 
Ing. Jan Málek

Vliv reologických změn betonu na chování 

sekundárního ostění tunelu

Ing. Jan Prchal; doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

Betonové konstrukce na stavbě plavební 

komory Hněvkovice

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.; Ing. Jan Prokeš; 
Ing. Kateřina Boříková

Diskuze

15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

Vliv SNCR na vlastnosti popílku z hlediska 

jeho použitelnosti do betonu

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

Dvě možnosti interního ošetřování 

vysokohodnotného betonu

Ing. David Pytlík; Ing. Markéta Bambuchová; 
doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Měření objemových změn cementového 

betonu na velkorozměrových vzorcích

Ing. Michal Kropáček

Dlouhodobá analýza vývoje smršťování 

na betonech různého složení

Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; 
Ing. Josef Fládr, Ph.D.; Ing. Petr Bílý, Ph.D.

Development of Geopolymer Mortar 

for Field Applications

Remington Reed; Joseph Daniels

Pervious Concrete Durability

Prof. Amde M. Amde; Seth A. Rogge

Report on Load resistant capacity when 

promoting curing PC Beam specimens 

affected by Alkali silica reaction

Munenobu Murasaka; Motoyuki Suzuki



PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

ČTVRTEK 23. LISTOPADU 2017

2. DEN KONFERENCE

09:00–10:25 SEKCE ČT1A: REKONSTRUKCE 

A REVITALIZACE + NORMY, PŘEDPISY 

A CERTIFIKACE SÁL A

Rekonstrukce masivního železobetonového 

základu v třineckých železárnách

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.; 
Ing. Jana Vašková, Ph.D.; 
Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.; 
Ing. Kamil Burkovič, Ph.D.

Možnosti zvýšení kapacity parapetních 

mostních konstrukcí

Ing. Adam Svoboda; 
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Oprava mostu Antonína Švehly v Táboře

Ing. Martin Řehulka; Ing. Bronislav Šustr; 
Ing. Petra Komárková

Odbourání části obchodní centra objektu 

CityPark Ružinov

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.; Ing. Jan Nováček; 
Ing. Martin Benko; Ing. Vladimír Paulička

Poznámky k používání zákona o zadávání 

veřejných zakázek

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA; 
prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng.

Diskuze

10:25–10:55  Přestávka – občerstvení

10:55–13:00 SEKCE ČT2A: MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 

+ UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÁL A

Ocenění studentů BAK, DIPL

Ocenění doktorandů

Doktorand: Vítězné téma

Návrh a výroba unikátní tenkostěnné 

obloukové lávky z UHPFRC

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; Ing. David Čítek; 
Ing. Petr Tej, Ph.D.; Ing. Jan Marek

Vyťahovacie skúšky súdržnosti 

GFRP výstuže s betónom

Ing. Natália Gažovičová; 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.; Ing. Ivan Hollý, PhD.; 
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

Skrutkovacie kotvy ako dodatočne vložená 

šmyková výstuž bezprievlakových dosiek

Ing. Ondrej Keseli; prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

Kvantifikace trvalé udržitelnosti 

v betonovém stavitelství

prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc.; 
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.; 
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.

Diskuze

  ZAKONČENÍ 

24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2017 SÁL A



PROGRAM SEKCE POSTERŮ 
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

P01 Detailní stanovení lomových parametrů betonu 

po požárních experimentech

Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; Ing. Tomáš Trčka, Ph.D.; 
Bc. Michal Bejček; Ing. Iva Rozsypalová; 
Ing. Petr Daněk, Ph.D.; prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. 

P02 Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou 

FRP rošty

Ing. Lukáš Lyčka; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

P03 Porovnání mrazuvzdornosti kameniva získaného 

recyklací betonu s přírodním kamenivem

Ing. Tomáš Trtík; Ing. Karel Šeps, Ph.D.; 
Ing. Roman Chylík; Ing. Josef Fládr, Ph.D.

P04 Termická analýza betonu panelů po požárních 

experimentech

Ing. Iva Rozsypalová; prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.; 
Ing. Barbora Koryčanská; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 
Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.

P05 Dílčí problémy při dlouhodobém sledování 

betonových mostů po rekonstrukci

Ing. Martin Olšák; doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.; 
Ing. Radim Nečas, Ph.D.

P06 Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků 

zkoušek čerstvého betonu

Ing. Petr Misák, Ph.D.; 
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.; Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; 
Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.

P07 Sledování změn v porušování vnitřní struktury 

alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce 

modulu pružnosti

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Vlastimil Bílek ml.; 
Mgr. Libor Topolář, Ph.D.; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 
Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; Ing. Petr Pőssl

P08 Soudržnost FRP výztuží s betonem

Ing. Ondřej Januš; Ing. František Girgle, Ph.D.; 
Ing. Vojtěch Kostiha; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

P09 Vývoj elektricky vodivých kompozitních senzorů 

s přídavkem funkčních plniv

Ing. Bohdan Nešpor; Mgr. Ing. Martin Nejedlík

P10 Riziko vzniku raných trhlín v stenách 

na základových doskách

Ing. Lýdia Matiašková; doc. Ing. Július Šoltész, PhD.; 
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.



PROGRAM SEKCE POSTERŮ 
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 

P11 Numerická analýza předpjatého vylehčeného prvku 

z UHPC

Ing. Michaela Kopálová; Ing. Vladimír Příbramský 

P12 Spřažení dřeva a prefabrikátů z UHPC

Ing. Milan Holý; doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. 

P13 Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem 

kabelem

Ing. Karel Zlatuška; Ing. Martin Olšák; Ing Jan Koláček, 
Ph.D.; Ing. Radim Nečas, Ph.D.prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

P14 Porovnání vlastností různých druhů 

recyklovaného kameniva

Ing. Magdaléna Šefflová

P15 Experimentálne overenie priečneho roznosu 

koncentrovaného zaťaženia pre šmyk

Ing. Radoslav Vida; prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

P16 Možnosti komerčních softvérov pri modelování 

mostov s uvážením seizmických účinkov

Ing. Peter Havlíček; doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

P17 Zkoušky tahových pevností betonu a vláknobetonu

Ing. Martin Tipka, Ph.D.; doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.; 
doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

P18 Využití korelace digitálního obrazu (DIC) při 

stanovení modulu pružnosti a Poissonova 

součinitele speciálních betonů

Ing. Vladimír Suchánek; Ing. Tomáš Bednarz; 
Ing. Tomáš Svojanovský

P19 Hodnocení účinnosti povrchových úprav betonu

Ing. Jakub Řepka; Ing. Lenka Laiblová; Ing. Tomáš Vlach; 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 

P20 Plovoucí tělesa z vláknobetonu

Ing. Ondřej Slabý; doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.; 
Ing. Stanislav Smiřinský

P21 Výsledky krátkodobých pokusů s monostrandy 

v sedlech s malými poloměry

Ing. Adam Svoboda; doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

P22 Parametrická štúdia šmykovej odolnosti 

prechodových dosiek

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

P23 Segregace vláken UHPFRC

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



PROGRAM SEKCE POSTERŮ 
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 

P24 Assessment of the Concrete Compressive 

Strength in existing Structures based on the Core 

test results

prof. Viktar Tur, Dr.Sc., PhD.; Stanislav Derechennik

P25 Crack resistance of the self-stressed concrete 

members reinforced with FRP bars

Volha Semianiuk, M.Sc.Eng.; prof. Viktar Tur, Dr.Sc., PhD.

P26 Navrhovanie spojov prefabrikovaných 

betónových prvkov

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

P27 Možnosti zvyšování trvanlivosti betonových výrobků 

technologiemi na bázi vytvrzování jejich povrchu

Ing. Adam Hubáček, Ph.D.; Ing. Lucia Osuská

P28 Materiálové a tepelné vlastnosti lehkého betonu 

s odpadním polypropylenem

Ing. David Čítek; Ing. Martina Záleská, Ing. Zbyšek Pavlík, 
Ing. Milena Pavlíková

P29 The possibilities of the utilization of waste glass as 

partial replacement of fine aggregate for HPC

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.; Ing. Tomáš Vlach; 
Ing. Jakub Řepka

P30 Kompozitní nekovové karisítě a výztužné materiály

Ing. Jiří Kotača; Michal Moravec; Alexandr Bobryshev

P31 Odolnost vůči vysokým teplotám UHPC 

s hybridní výztuží

Ing. Milan Rydval; Ing. David Čítek; doc. Ing. Jiří Kolísko, 
Ph.D.; prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. 

P32 Studie korozního poškození skelných vláken 

v textilní skelné výztuži při expozicích simulujících 

prostředí betonu

Ing. Tomáš Bittner; Ing. Petr Pokorný, 
doc. Ing. Petr Bouška, CSc.; Ing. Bc. Šárka Nenadálová

P33  Stochastická optimalizace železobetonových prvků 

pomocí heuristického algoritmu

Ing. Jakub Venclovský; prof. RNDr. Ing. Petr 
Štěpánek, CSc.; Ing. Ivana Laníková, Ph.D.

P34  Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub

Ing. Martin Zlámal, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Petr 
Štěpánek, CSc.; 
prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.; Ing. Jiří Strnad, Ph.D.; 
Ing. Jakub Venclovský, Ing. Michal Ševčík



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

VÝSTAVA BETON 2017

Č. Firma
Forma 

prezentace

1 RIB stavební software s.r.o. stolek

2 Fine spol. s r.o. stolek

3 Červenka Consulting s.r.o. stolek

4 Anzeo Technologies stolek

5 EUROVIA, a.s. stolek

6 Prefa Technologies a.s. stánek 

7 Agentura Viaco panel

8 Reckli, GmbH panel

9 Graitec, s.r.o. stolek

10 IDEA-RS s.r.o stánek 

11 ČBS + BTKS stolek

12 Technický a zk. ústav stav. Praha, s.p. stolek

13 CONSTRUSOFT s.r.o. stolek

14 Dlubal Software s.r.o. stolek

15 Agentura Viaco panel

16 Stráský, Hustý a partneři s. r. o. panel

17 BlueberryS, s.r.o. stánek

18 PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o. stánek

19 Ing. Jiří Kotača - Želex stánek

20 Hilti ČR spol. s r.o. stánek 

ABECEDNÍ SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Č. Firma
Forma 

prezentace

7,15 Agentura Viaco panel

4 Anzeo Technologies stolek

17 BlueberryS, s.r.o. stánek

13 CONSTRUSOFT s.r.o. stolek

11 ČBS + BTKS stolek

3 Červenka Consulting s.r.o. stolek

14 Dlubal Software s.r.o. stolek

5 EUROVIA, a.s. stolek

2 Fine spol. s r.o. stolek

9 Graitec, s.r.o. stolek

20 Hilti ČR spol. s r.o. stánek 

10 IDEA-RS s.r.o stánek 

19 Ing. Jiří Kotača - Želex stánek

18 PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o. stánek

6 Prefa Technologies a.s. stánek 

8 Reckli, GmbH panel

1 RIB stavební software s.r.o. stolek

16 Stráský, Hustý a partneři s. r. o. panel

12 Technický a zk. ústav stav. Praha, s.p. stolek
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PŘEDNÁŠKY

09:30–10:25 SEKCE ST1A: 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY SÁL A

STRUCTURAL CONCRETE DESIGN 
IN THE 1ST CENTURY: ARE LIMIT 
ANALYSIS METHODS OBSOLETE?

Prof. Dr. Walter Kaufmann, Dr. Jaime Mata-Falcón

Limit analysis methods, whose origins date back to the early days 
of reinforced concrete, are powerful tools for the design, dimen-
sioning and detailing of concrete structures. They are transpar-
ent, allow to trace the flow of forces and give the engineer control 
over the design. However, they are typically used as hand cal-
culations, making their application tedious and time-consuming 
since iterations are required and several load-cases need to 
be considered. In addition, they are not directly applicable for 
checking serviceability criteria. Therefore, design in engineering 
practice is ever more often based on linear elastic finite element 
calculations. In order to ensure that limit analysis methods such 
as stress fields and truss models will continue to be used for rein-
forced concrete dimensioning and detailing, these models must 
be brought up-to-date by implementing them in user-friendly 
computer programs without impairing their advantages of trans-
parency and control over the design. Currently, the authors are 
involved in the development of such a program, which will hope-
fully contribute to the survival of stress field and truss modelling in 
structural concrete design.

09:30–10:25 SEKCE ST1A: 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY SÁL A

VIADUCT OVER RIVER ALMONTE: 
DESIGN AND CONSTRUCTION 

Dr. Guillermo Capellán Miguel, 

Ing. Javier Martinez Aparicio, 

Ing. Pascual Garcia Arias, Ing. Emilio Merino Rasillo, 

Ing. Miguel Sacristán Montesinos

With a 384 m long main span, the Viaduct over River Almonte 
sets a new world record as the longest span on a single concrete 
arch bridge used for high speed railway. 

The arch has been erected by cantilever method construction 
with the aid of temporary cable-stays from two temporary steel 
towers (using form travelers specially designed for this bridge). 
The deck is constructed using an overhead movable scaffolding 
system.

10:55–12:20 SEKCE ST2A: BUDOVY SÁL A

VYUŽITÍ PŘEDPĚTÍ K PŘENOSU 
VODOROVNÝCH SIL OD ZASTŘEŠENÍ 
ATRIA

Ing. Michal Jurík, Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., 

Ing. Martin Liška, Ing. Jan Nováček, 

Ing. Pavlína Juchelková, Ph.D.

Předmětem příspěvku je popsání projektu zastřešení atria ob-
jektu ASPIRA v Praze se zaměřením na využití nesoudržného 
předpětí vedeného v přilehlé stropní desce navrženého k pře-
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nosu vodorovných sil od zastřešení. Zastřešení je realizován 
pomocí ocelové membránové konstrukce, uchycené pomocí 
předpínacích tyčí do obvodového lemujícího rámu. Přilehlá strop-
ní konstrukce je od zastřešení namáhána jak svislými reakcemi, 
tak vodorovnými tahovými silami. K jejich přenosu bylo použito 
nesoudržných předpínacích lan monostrand kotvených v lemu-
jícím nosníku a vedených přes celou délku stropní desky, čímž je 
zabezpečena aktivace celé stropní konstrukce k přenosu těchto 
sil. Součástí příspěvku je také popis hlavních aspektů statické 
analýzy konstrukce.

10:55–12:20 SEKCE ST2A: BUDOVY SÁL A

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CITY DECO 
– TRIMARAN

Ing. Rostislav Mazáč, Ing. Miloslav Smutek, Ph.D, 

Ing. Vladimír Janata, CSc.

Předmětem článku je popis procesu projekce a realizace žele-
zobetonové části nové administrativní budovy TRIMARAN, která 
je situována v Praze na Pankráci mezi ulicemi Milevská, Na Strži a 
Na Pankráci. Část příspěvku se rovněž věnuje ocelové konstruk-
ci, které vynáší notnou část objektu, a s trochou nadsázky se dá 
říci, že vytváří největší „houpačku“ v  České republice. Budova 
má sedm nadzemních a čtyři podzemní podlaží a celkově se 
rozkládá na půdorysu o výměře cca 82 x 75 m. Jelikož se však 
tento půdorysný tvar nevměstnal na stavební parcelu investora, 
bylo nutné část budovy vyvěsit nad sousední objekt budovy City 
Empiria (bývalý Motokov) a to právě prostřednictvím soustavy tří 
trojic ocelových příhradových vazníků, které využívají předpínaná 
ocelová táhla. Aby byl efekt houpačky kompletní, byly na druhou 
stranu ocelových vazníků zavěšeny čtyři podlaží vnitřní části ob-
jektu a uvnitř tak vznikl rozlehlý otevřený konferenční prostor.

10:55–12:20 SEKCE ST2A: BUDOVY SÁL A

ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY 
ROBOTIKY A KYBERNETIKY (CIIRC) – 
BUDOVA B

Ing. Rostislav Mazáč, Ing. Hana Šeligová, 

Ing. Jan Renner

Původní budova Technické (modré) menzy byla vystavěna v dru-
hé polovině šedesátých let – projekt pochází z roku 1965 a sklá-
dala se ze tří dilatačních celků s  pěti nadzemními podlažími 
respektive čtyřmi u střední části a jedním společným suterénem. 
Budova původně sloužila jako jedno z gastro zařízení ČVUT a byly 
zde rovněž situovány kancelářské, obchodní a částečně výukové 
prostory. 1. 7. 2013 byl rektorátem ČVUT zřízen Českého institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) jako vysokoškolský 
ústav, který však zatím fungoval „pouze“ v provizorních prosto-
rách. Vzhledem k bouřlivému rozvoji tohoto odvětví bylo časem 
rozhodnuto o výstavbě nové dvojice budov, které by sloužily vý-
hradně této instituci. Tím se zrodil projekt rekonstrukce, nástavby 
a přístavby Technické menzy – nyní budovy B, který dal také vy-
růst novostavbě budovy A na jejím jižním okraji. 
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10:55–12:20 SEKCE ST2A: BUDOVY SÁL A

PROBLEMATIKA NAVRHOVÁNÍ 
A REALIZACE PREFABRIKOVANÝCH 
KONSTRUKCÍ V ČR

Ing. Pavel Čížek, Ing. Zdeněk Burkoň, Ing. Michal Sadílek, 

Ing. Martin Vašina, Ing. Milan Vích

Předmětem článku je poukázat na problémy a nedostatky, se 
kterými se potýkáme nejen v naší projekční kanceláři, s navrho-
váním betonových, zejména prefabrikovaných konstrukcí až po 
závěrečnou fázi realizační a výrobní dokumentace s návaznostmi 
na zadavatelské a dodavatelské stavební organizace. Je uve-
deno několik příkladů konstrukcí s  důrazem na jejich koncepci, 
detailing a proveditelnost ovlivněných potencionálními účastníky 
procesu navrhování a výstavby včetně zadavatele. Na základě 
našich dlouholetých zkušeností jsme získali řadu poznatků, které 
by mohly podnítit kompetentní účastníky stavebního řízení k za-
myšlení o možnostech potřebných úprav, jež by vedly k racionál-
nímu a transparentnímu procesu navrhování a výstavby budov 
a to nejen s použitím konstrukcí prefabrikovaných.

10:55–12:20 SEKCE ST2A: BUDOVY SÁL A

ZÁVAŽNÉ PORUCHY BETONOVÝCH 
KONSTRUKCÍ A JEJICH PŘÍČINY

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

V  posledních letech se zvyšuje počet staveb, které vykazují 
nejrůznější závady. Tyto závady mohou mít funkční charakter, 
kdy stavba nefunguje tak, jak by se očekávalo, nebo dokonce 
vedou ke snížené bezpečnosti konstrukce, v krajním případě i ke 
kolapsu. Závady se vyskytují u pozemních staveb i inženýrských 
staveb a též u dočasných konstrukcí. Výskyt závad není omezen 
materiálem konstrukcí, vznikají u betonových, ocelových, dře-
věných a dalších konstrukcí. Příčiny jsou v obecnějších vztazích, 
které ovlivňují proces výstavby. Jde o způsob projektování a jeho 
nedostatečné kontrolní mechanismy. Předmětem příspěvku je 
upozornit na tyto závady a jejich příčiny a tak omezit jejich případ-
né opakování, popř. iniciovat aktivity směřující je spolehlivějšímu 
systému projektování. Příklady zde uvedené se omezují na beto-
nové konstrukce.

10:55–12:20 SEKCE ST2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

DYNAMICKÁ SLOŽKA ZATÍŽENÍ 
PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ BĚHEM 
JEJICH MANIPULACE

Ing. Miloslav Janda, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.

Prefabrikované panely jsou během montáže manipulovány růz-
nými druhy jeřábů (mostovými jeřáby ve výrobní hale a  stave-
ništními na stavbě). Během manipulace je panel při rozjezdu 
a brzdění jeřábu namáhán setrvačnými silami. Tyto síly význam-
ným způsobem ovlivňují návrh transportního systému (kotev, 
lan apod.). V  literatuře se vyskytují různé hodnoty dynamických 
součinitelů pro různé druhy jeřábů. V  rámci experimentu byla 
změřena velikost síly v jeřábovém závěsu v průběhu manipulace 
různých typů panelů ve výrobní hale a během montáže na stave-
ništi. Byla určena statická hodnota velikosti síly v okamžiku, kdy 
panel volně a v klidu visí na jeřábovém závěsu. Naměřené hod-
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noty jsou dále porovnávány s  doporučením výrobců pro návrh 
transportních kotev.

10:55–12:20 SEKCE ST2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

ANALÝZA PŮSOBENÍ LOKÁLNÍ 
SPŘAHOVACÍ LIŠTY PŘI POUŽITÍ 
VE SPOJI Z UHPC

Pavel Jursík, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., 

Ing. David Čítek

Výjimečné mechanické parametry UHPC mohou dnes být využity 
pro reálné konstrukce. Mimořádně vysoká soudržnost výztuže 
a UHPC spojená s výrazným zkrácením kotevní délky výztuže je 
jednou z klíčových vlastností pro zjednodušení spojování prefab-
rikovaných betonových dílců. Vlastnosti UHPC lze rovněž velmi 
dobře využít při provádění dodatečného spřahování ocelobeto-
nových konstrukcí. Tento příspěvek je zaměřen na analýzu cho-
vání kombinovaného spoje, ve kterém je zajištěno zmonolitnění 
prefabrikovaných dílců při současném spřažení betonové desky 
s ocelovou konstrukcí, které je realizováno v jednom kompaktním 
detailu. Místo tradičních trnů s  hlavou bylo spřažení provede-
no lokálními perforovanými lištami, kdy jejich únosnější připojení 
k ocelové konstrukci společně s vysokou odolností UHPC umož-
ňují snížení počtu spřahovacích prvků. V experimentálním měření 
na šesti ocelobetonových nosnících bylo porovnáno spřažení 
prefabrikované desky lokálními perforovanými lištami se spojem 
z UHPC a spřažení monolitické desky průběžnou perforovanou 
lištou. Při experimentu bylo zjištěno, že chování nosníků s oběma 
variantami spřažení je velmi podobné i při značném zmenšení 
rozsahu spřahovacích prvků. Provedená numerická analýza po-
pisující namáhání v  okolí tohoto detailu lokální perforované lišty 
toto chování potvrzuje.

10:55–12:20 SEKCE ST2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SMRŠŤOVÁNÍ 
BETONŮ S RŮZNÝM VODNÍM 
SOUČINITELEM

Ing. Marek Vinkler, Ph.D., 

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Příspěvek se zabývá smršťováním betonů s  různým vodním 
sou činitelem. Jsou uvedeny vybrané výsledky experimentu za-
měřeného na porovnání chování betonů s ohledem na vysychá-
ní, samovysychání, úbytky hmotnosti, smršťování z  vysychání 
a  autogenní smršťování. Byly zvoleny 4 různé betonové směsi 
s  rozsahem vodního součinitele 0,25 – 0,52, tj. včetně vysoko-
pevnostního betonu. Naměřené charakteristické krychelné pev-
nosti po 28 dnech jsou v rozsahu cca 47 – 144 MPa. Betonové 
směsi byly vyrobeny průmyslově na betonárnách TBG Metrostav. 
Všechny vzorky byly vybetonovány během cca 8 hodin, aby byly 
zajištěny přibližně shodné počáteční podmínky. Vzorky pro smrš-
ťování (standardní válce) jsou rozděleny po dvojicích do skupin 
pro sledování příslušného parametru. Ošetřování probíhalo pone-
cháním ve formách se zakrytým horním povrchem po dobu 6 dní. 
Po odbednění byly válce určené pro měření autogenního smršťo-
vání zabaleny do plastové fólie a spolu s válci pro měření smršťo-
vání z vysychání byly uloženy v laboratoři Fakulty stavební ČVUT 
v Praze. Výsledky smršťování z vysychání a výsledky autogenního 
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smršťování zřetelně ukazují vliv vodního součinitele. Počáteční 
smršťování poukazuje na komplexní charakter objemových změn 
během hydratace a vyvolává řadu otázek s ohledem na metodi-
ku a dobu zahájení měření objemových změn betonů

10:55–12:20 SEKCE ST2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ BETONOVÉ 
KONSTRUKCE BUDOVY

Ing. Radek Vašátko, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Pro stanovení působení betonové konstrukce jsou důležité dlou-
hodobé změny betonu. K  jejich predikci se používají reologické 
modely. Ty jsou většinou odvozeny z měření na laboratorních 
vzorcích. Měření na konstrukcích skutečné velikosti je poměrně 
málo. Cílem realizovaného experimentálního programu je ově-
řit výsledky predikce porovnáním s  výsledky měření na reálné 
konstrukci. Strunové tenzometry byly osazeny do dvou slou-
pů v podzemních podlažích osmipodlažní budovy. Předmětem 
příspěvku je vyhodnocení měření během prvního období (7 až 
8  měsíců). Naměřené výsledky byly porovnány s  výsledky prv-
ních výpočtů a s výsledky měření smršťování na laboratorních 
válcích, které byly uloženy v prostředí stavby. 

10:55–12:20 SEKCE ST2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

VÝPOČET ZMĚNY PRŮBĚHU 
SMRŠŤOVÁNÍ PO APLIKOVÁNÍ IZOLACE 
NA POVRCH BETONU

Ing. Radovan Hofírek, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., 

Ing. Rostislav Lang

V důsledku aplikování, nebo odstranění izolace z betonových 
prvků, nastanou změny v průběhu smršťování. Tyto změny jsou 
ovlivněny stářím betonu, velikostí tělesa a poměrem ploch, jimiž 
je umožněno vysychání. Předmětem tohoto článku je vyhodno-
cení dlouhodobého měření těles o rozměru 300 x 300 x 300 mm 
a implementování získaných poznatků do moderního modelu B4.

13:50–15:15 SEKCE ST3A: MOSTY 1 SÁL A

ZÁBRADELNÍ PANELY Z UHPC 
PRO REKONSTRUKCI MOSTU V MĚSTĚ 
SÁZAVA

Ing. Jan Tichý, CSc., doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., 

doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., Ing. Bohuslav Slánský ml., 

Ing. Stanislav Ševčík

UHPC (ultra vysokohodnotný beton) nachází své uplatnění pře-
devším v  mostních konstrukcích, kde jsou vyžadovány subtilní 
konstrukce s vysokou pevností a odolností ve vysoce agresivním 
prostředí. Ve firmě Skanska a.s., Mostním centru v  Brně byla 
během posledních dvou let vyrobena řada tenkostěnných zábra-
delních panelů, která našla své uplatnění na lávce pro pěší v obci 
Čeperka a také letos při rekonstrukci mostu SZ-001 v  městě 
Sázava, jež bude v  článku podrobněji popsána. Během vývoje 
došlo k  materiálové a tvarové optimalizaci zábradelních panelů 
z UHPC s cílem zvýšení konkurenceschopnosti vůči klasickému 
ocelovému zábradlí.
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13:50–15:15 SEKCE ST3A: MOSTY 1 SÁL A

ESTAKÁDY 210-00 A 216-00 NA DÁLNICI 
D1 V ÚSEKU HUBOVÁ-IVACHNOVÁ

Ing. Richard Novák, Ing. Milan Sedlák, Ing. Libor Hrdina, 

Ing. Tomáš Romportl

Úsek dálnice D1 Hubová Ivachnová je situován v  okolí města 
Ružomberok a bude tvořit jeho obchvat. Příspěvek se věnuje 
dvěma zajímavým mostním konstrukcím, které kombinují atypic-
ký přístup k řešení nosné konstrukce a spodní stavby.

Soumostí v mimoúrovňové křižovatce Likavka se nachází v extra-
vilánu městské části Likava a je tvořeno hlavním mostem 210-00, 
připojovací rampou 222-00 a rampou 223-00. Hlavní most má 
celkovou délku 394 m. Přípojná větev L-B2 je vedena po mostě 
222-00 o délce 112 m. Přípojná větev L-A2 je vedena po mostě 
223-00 o délce 38 m. Obě rampy jsou s hlavním mostem spo-
jeny monoliticky bez mezilehlých příčníků a stěn. Toto řešení si 
vyžádalo důkladnou analýzu uložení nosné konstrukce, postupu 
výstavby i vedení předpínací výztuže.

Mostní estakáda 216-00 převádí dálnici D1 přes silnici III. třídy, 
železnici ŽSR a řeku Váh východně od města Ružomberok v ši-
roké údolní nivě Váhu. Celková délka mostu je 596 m. Nosná 
konstrukce mostu je tvořena spřaženou konstrukcí z betonových 
dodatečně předpjatých nosníků a betonové monolitické desky. 
Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu je odlišné v místech 
křížení s  překážkami. Založení mostu v náročných geotechnic-
kých podmínkách kombinuje mikropiloty a netradiční systém 
pilíř-pilota.

13:50–15:15 SEKCE ST3A: MOSTY 1 SÁL A

DVĚ LÁVKY PŘES ŘEKU NORTH 
SASKATCHEWAN, EDMONTON, ALBERTA, 
KANADA

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., 

Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Dvě lávky postavené přes řeku North Saskatchewan v Edmontnu, 
Alberta, Kanada jsou popsány z hlediska architektonického 
a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické 
analýzy. První lávka – Fort Edmonton Footbridge – kterou tvoří 
visutá konstrukce o třech polích délek 54 + 138 + 54 m, má před-
pjatou mostovkou tloušťky jen 0,40 m. Druhá lávka – Terwillegar 
Park Footbridge – kterou tvoří konstrukce z předpjatého pásu 
o třech polích délek 77 + 100 +85 m, má betonovou mostovkou 
tloušťky 0,465 m.

13:50–15:15 SEKCE ST3A: MOSTY 1 SÁL A

LÁVKA MINTO ISLAND, 
SALEM, OREGON, USA

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., 

Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvoře-
na spojitým nosníkem o pěti polích délek od 15.24 do 93.88 m. 
Hlavní pole, které je tvořeno štíhlou předpjatou mostovkou, je 
zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny 
vně – mají tedy (‘butterfly’-‘motýlové‘) uspořádání. Mostovka je 
sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické 
desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je 
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zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní 
podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integ-
rální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického 
a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické 
analýzy.

13:50–15:15 SEKCE ST3A: MOSTY 1 SÁL A

MOSTNÍ OBJEKT SO 224 PŘES ŘEKU 
KYSUCU

Ing. Michal Brada, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., 

Ing. Miroslav Blažek

Předmětem článku je popis výstavby mostního objektu SO 224 
přes řeku Kysucu, který je součástí budoucího úseku D3 Žilina, 
Strážov – Žilina, Brodno. Nový úsek dálnice D3 bude navazovat 
na již provozovaný úsek D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov. 
Nově budovaný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bude plnit 
funkci severozápadního obchvatu města Žiliny a měl by podstat-
ně vyřešit nevyhovující dopravní situaci v  tomto regionu, zvýšit 
plynulost provozu, snížit nehodovost a odvést tranzitní a kamio-
novou dopravu mířící z jihu na sever k polským a českým hranicím 
mimo centrum města. 

Mostní objekt SO 224 se skládá ze dvou nosných konstrukcí, kte-
ré jsou navrženy jako spojitý nosník o sedmi polích, každá pro je-
den jízdní směr dálnice. Výstavba obou mostů probíhala metodou 
na pevné skruži. Maximální rozpětí hlavního pole přes koryto řeky 
Kysuce je 107 m s maximální výškou pilířů 17,5 m. Příčný řez levé 
i pravé nosné konstrukce je dvoutrámový nosník, který za pilířem 
P5 přechází v komorový průřez

13:50–15:15 SEKCE ST3B: VÝZKUM 

A TECHNOLOGIE 2 SÁL B

ZESILOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK 
NA PROTLAČENÍ POD HLADINOU 
PODZEMNÍ VODY

Ing. Jan Nováček, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.

Příspěvek pojednává o zesilování konstrukcí na protlačení se za-
měřením na zesilování stávajících železobetonových základových 
desek. Může se jednat o desky suterénů bytových, administra-
tivních aj. budov uvažované jako plošné základy i desky uložené 
na pilotách. Jde o velmi specifický případ zesilování, kde je prak-
ticky výlučně přístupný pouze jeden povrch konstrukce. Často 
je zesílení realizované pomocí masivních nových nosných prvků, 
které jsou prostorově značně náročné. Pozornost je v příspěvku 
upřena na vývoj technologie, která by minimalizovala výsledné 
omezení okolního prostoru a zároveň byla dostatečně efektivní. 
Inspirací je zesilování stropních desek dodatečnými smykovými 
trny. Oproti stropním deskám je u základových konstrukcí třeba 
přenést větší zatížení, a proto jsou smykové trny výrazně větších 
dimenzí. Pro kotvení na nepřístupné straně je použito mechanic-
kých rozpínaných kotev.
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13:50–15:15 SEKCE ST3B: VÝZKUM 

A TECHNOLOGIE 2 SÁL B

ODOLNOSTI V PRETLAČENÍ 
BEZPRIEVLAKOVÝCH DOSIEK S OTVORMI 
– EXPERIMENTY

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

prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., 

Ing. Marián Marčiš, PhD.

Bezprievlakové stropné dosky sú bežne používaným typom 
nosných konštrukcií v súčasnej architektúre. Napriek bežnému 
použitiu sa pri statickom návrhu stretávame s rôznymi problé-
mami. Otvory umiestnené v blízkosti stĺpa sú často používané 
pre potrubné inštalácie, avšak táto pozícia otvoru zvyšuje šmy-
kové namáhanie v okolí stĺpa. Tento príspevok sa zaoberá ex-
perimentálnym výskumom zameraným na odolnosť v pretlačení 
bezprievlakových stropných dosiek s dvomi otvormi v blízkosti 
stĺpa. Vplyv otvorov je vyšetrovaný experimentálne a tiež s po-
užitím rôznych výpočtových modelov, na predikciu odolnosti 
v pretlačení, uvedených v  relevantných normových predpisoch. 
Materiálové charakteristiky betónu a betonárskej výstuže boli 
získané z laboratórnych testov v STU v Bratislave.

13:50–15:15 SEKCE ST3B: VÝZKUM 

A TECHNOLOGIE 2 SÁL B

SOUČASNÉ METODY VÝPOČTU ÚČINKU 
KROUCENÍVBETONOVÝCH PRVKŮ

prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng., 

Ing. Jaroslav Průša, Ph.D., 

prof. Ing. Jan Vítek, CSc., FEng.

Podle současně používaných návrhových metod výpočtu stavu 
napětí vyvolaného kroucením masivních prizmatických betono-
vých konstrukčních prvků je systém redukován na jednoduchou 
klec skládající se z táhel a vzpěr. Tento model má však řadu 
zásadních nedostatků. Hlavním z  nich je skutečnost, že torzní 
účinky nejsou uvažovány v interakci  s ostatními současně půso-
bícími vnitřními silami (axiální síly, ohybové momenty a smykové 
síly). Kupříkladu současně působící tlakové axiální síly velmi výraz-
ně zvyšují kapacitu průřezu pro přenos kroutícího momentu na 
konstrukčním prvku, a naopak působení tahové síly, ohybových 
momentů a posouvajících sil kapacitu průřezu v kroucení redukují. 
Tyto jevy jsou analyzovány a hodnoceny za použití pokročilých 
nelineárních přístupů.

13:50–15:15 SEKCE ST3B: VÝZKUM 

A TECHNOLOGIE 2 SÁL B

ŘEŠENÍ STĚN A DETAILŮ BETONOVÝCH 
KONSTRUKCÍ

doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík, 

Ing. Libor Michalčík, Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D., 

Ing. Petr Foltýn

Každá betonová konstrukce obsahuje části s nějakou formou 
nespojitosti – krátkou konzolu, otvor, kotvení apod. Navzdory 
tomu, že se diskontinuity nacházejí v každé betonové konstrukci, 
doposud neexistuje žádné jasné a jednoznačné řešení pro kom-
pletní návrh a posouzení betonových detailů, stěn a diafragmat. 
V současné době se pro posouzení oblastí nespojitosti používají 
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jednoúčelové specializované programy nebo excelovské tabul-
kové procesory založené na metodě příhradové analogie. Nebo 
naopak mohou být výjimečně využity vědecky orientované pro-
gramy bez vazby na národní normy a předpisy a bez možnosti 
návrhu a optimalizace výztuže. Tato praxe vede k přílišnému zjed-
nodušování nebo naopak k pokusu zbytečně simulovat realitu. 
Nová metoda a softwarový nástroj umožňují inženýrům efektivně, 
bezpečně a hospodárně navrhnout vhodné dimenze betonové-
ho prvku, umístění a množství výztuže, a to na základě platných 
norem. Metoda je založena na počítačové implementaci modelu 
tlakových polí. Uvažují se podobné zjednodušené předpoklady 
jako pro ruční výpočty, přitom však vylepšení modelu umožňuje 
řešení mezních stavů použitelnosti včetně deformací a je založe-
no na jasných materiálových vlastnostech. Model tlakových polí 
lze považovat za zobecněnou metodu příhradové analogie, ve 
které jsou však uvažovány skutečné oblasti namáhané napětím 
namísto výslednic sil. Ověření metody bylo provedeno vůči přípa-
dům nezávislým na normách, jakož i porovnáním s výpočty podle 
existujících norem s materiálovými zákony definovanými těmito 
normami.

13:50–15:15 SEKCE ST3B: VÝZKUM 

A TECHNOLOGIE 2 SÁL B

POUŽITÍ TOPOLOGICKÉ OPTIMALIZACE 
PRO NÁVRH BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

Ing. Michael Konečný, Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D., 

doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.

Pro usnadnění návrhu vyztužení betonových konstrukcí lze pou-
žít tzv. topologickou optimalizaci. V příspěvku se uvádí se krátký 
popis metody a jsou zde popsány způsoby, jak lze topologickou 
optimalizaci pro návrh výztuže použít. Možnosti souvisejícího 
software jsou zdokumentovány výsledky několika zkušebních 
případů. Zároveň jsou uvedeny tři praktické příklady návrhu po-
lohy výztuže (a) stěny s otvory, (b) krátké konzoly a  (c) oblasti 
ozubu v kombinaci s otvorem v nosníku. Návrh je proveden na 
základě výsledků získaných metodou topologické optimalizace.

15:45–17:25 SEKCE ST4A: MOSTY 2 + TUNELY+ 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY SÁL A

MOST EV. Č. 38-034 PŘES ŽELEZNIČNÍ 
TRAŤ PRAHA-KOLÍN

Ing. Lukáš Procházka, Ing. Petr Fňukal, Václav Procházka

Předmětem článku je popis rekonstrukce mostu ev. č. 38–034. 
Most převádí silnici I/38 nedaleko obce Nová Ves I u Kolína přes 
dvojkolejnou elektrifikovanou koridorovou železniční trat Praha–
Kolín. Jedná se o most o jednom poli o rozpětí 17.9 m s  levou 
šikmostí 46.1 g na obou podpěrách.

Rekonstrukci vyvolal nevyhovující stavební stav a omezená zatí-
žitelnost původního mostu. Nosnou konstrukci původního mostu 
tvořilo 13 zabetonovaných ocelových I-nosníků. Opěry byly ka-
menné se železobetonovými úložnými prahy a šikmými křídly. 
Nosná konstrukce původního mostu byla odstraněna a byly 
demolovány úložné prahy. Stávající dříky a založení byly zesíleny 
mikropilotami. Po zesílení spodní stavby a založení byla realizo-
vána nová širší nosná konstrukce tvořená podélně předepnutou 
deskou tl. 0.85 m. 

Z důvodu výrazného omezení výluk na frekventované železniční 
trati byla pro výstavbu nosné konstrukce navržena metoda zásu-
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nu. Nosná konstrukce byla vybetonována na betonážním dvoře 
na předpolí mostu. Nosná konstrukce byla vysunuta v zavěšené 
poloze pod příhradovými nosníky, které se pohybovaly po ko-
lejové výsuvné dráze. Výsuv mostu proběhl během jedné noční 
výluky na železniční trati. 

15:45–17:25 SEKCE ST4A: MOSTY 2 + TUNELY+ 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY SÁL A

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ BETONOVÉ 
VOZOVKY V TUNELU POVAŽSKÝ CHLMEC

Ing. Libor Mařík, Ing. Matěj Bůžek

Výstavba tunelu Považský Chlmec na dálnici D3 v úseku Žilina 
(Strážov) – Žilina (Brodno) finišuje a k poslední stavební konstrukci 
před montáží technologického vybavení tunelu patřila betonová 
vozovka a související stavební činnosti, které s projektováním 
a výstavbou vozovky souvisejí. Příspěvek popisuje nejen pro-
blematiku návrhu konstrukčních vrstev vozovky podle předpisu 
TP098 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných 
komunikáciach, ale především na konkrétním případu již realizo-
vaného tunelu upozorňuje na obecná specifika výstavby vozovek 
v silničních a dálničních tunelech. Jedná se především o kon-
strukční požadavky na pláň vozovky a možnosti jejího odvodnění, 
technické řešení spárořezu CB krytu ve vztahu ke konstrukčnímu 
řešení tunelového ostění, zajištění potřebné dlouhodobé drsnosti 
povrchu vozovky, řešení prostupů inženýrských sítí (kabelů, od-
vodnění) pod vozovkou, dopady použití samozhášecích kusů 
odvodnění vozovky do nosného systému tunelového ostění 
a dalších zdánlivě nezávislých konstrukcí, které se však v případě 
stísněných poměrů tunelu významně ovlivňují. V příspěvku je kla-
den důraz i na samotnou realizaci konstrukčních vrstev vozovky 
s doporučením jaká opatření přijmout s ohledem na eliminaci 
poškození již zhotovených konstrukcí tunelu (zejména chodníky, 
štěrbinové žlaby a obrubníky), koordinaci ostatních prací v tunelu 
se zajištěním bezpečnosti všech pracovníků, logistiku (doprava 
finišerů a CB směsi) a ostatních zdánlivě malých detailů, které ve 
výsledku zajistí bezpečnou a rychlou práci při pokládce vozovko-
vých vrstev ve stísněných prostorech tunelu. Příspěvek je snahou 
autorů skloubit profesní požadavky oboru pozemní komunikace 
s geotechnickými požadavky a specifiky výstavby tunelů a upo-
zornit na nutnost multiprofesního přístupu k návrhu optimálního 
technického řešení. Na základě vlastních zkušeností autoři v zá-
věru příspěvku uvedou doporučení na případné doplnění norem 
a předpisů, které s prováděním vozovky v tunelu (tj. hluboko pod 
povrchem terénu) v některých případech návrhu nepočítají.

15:45–17:25 SEKCE ST4A: MOSTY 2 + TUNELY+ 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY SÁL A

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE BETONOVÉ 
VOZOVKY V TUNELU POVÁŽSKÝ CHLMEC

Ing. Ondřej Dolan, Ing. Jan Málek, Ing. Michal Otrusina

Společnost EUROVIA CS a.s. se prostřednictvím závodu CB 
technologie podílela z kraje roku 2017 na realizaci betonové vo-
zovky v tunelu Považský Chlmec nově budované dálnice D3 na 
Slovensku.

Dvou-rourový ražený dálniční tunel se sestává ze severní tunelo-
vé roury délky 2249 m a jižní tunelové roury délky 2186 m. Výška 
průjezdného profilu je 4,8 m a šířka betonové vozovky je 7,5 m.
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Hned na začátku bylo třeba vyřešit technické detaily v rámci 
dokončované DRS. Zejména se jednalo o sladění požadavků 
STN a reálných možností cementobetonového krytu s povrchem 
s  obnaženým kamenivem. To obnášelo například také dovoz 
veškerého kameniva z ČR. 

V  průběhu realizace podkladních vrstev došlo ke zvýšenému 
výskytu vody z  tajícího sněhu, což si vyžádalo změnu skladby 
vozovky i technologie pokládky.

Časová ztráta, jež vznikla změnou projektu a prodloužením doby 
realizace podkladních vrstev vozovky, musela být z důvodu dodr-
žení milníku dohnána přijetím akceleračních opatření při násled-
né pokládce cementobetonového krytu (CBK).

15:45–17:25 SEKCE ST4A: MOSTY 2 + TUNELY+ 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY SÁL A

VLIV REOLOGICKÝCH ZMĚN BETONU 
NA CHOVÁNÍ SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ 
TUNELU

Ing. Jan Prchal, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

Příspěvek je zaměřen na rozbor účinků reologických změn beto-
nu na konstrukci sekundárního ostění dálničního tunelu. Blíže je 
popsán využitý výpočetní model a postup analytického výpočtu 
vnitřní napjatosti sekundárního ostění. V  příspěvku je sledován 
vliv smršťování a dotvarování betonu na celkovou deformaci 
konstrukce. Dále je provedeno srovnání dosažených výsledků 
z  analytického výpočtu s hodnotami poměrné deformace na-
měřenými na reálné konstrukci dálničního tunelu na Slovensku. 
Uvažované rozdělení složek celkového poměrného přetvoření 
je vyjádřeno na základě různých výpočetních modelů, které jsou 
navzájem porovnány.

15:45–17:25 SEKCE ST4A: MOSTY 2 + TUNELY+ 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY SÁL A

BETONOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ 
PLAVEBNÍ KOMORY HNĚVKOVICE

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ing. Jan Prokeš, 

Ing. Kateřina Boříková, Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Příspěvek představuje betonové konstrukce zhotovené „Spo-
lečností Hněvkovice – Metrostav, Zakládání staveb“ na stavbě 
plavební komory Hněvkovice, které je součástí souboru staveb 
na vltavské vodní cestě Hněvkovice-Týn nad Vltavou. Generálním 
projektantem stavby je firma AQUATIS a.s. Investorem stavby je 
Ředitelství vodních cest ČR. Podrobněji jsou v  článku popsány 
konstrukce nové plavební komory u jezu. Plavební komora je 
celkové délky 81 m, umožňuje pohyb plavidel o maximální šířce 
5,4 m a délce 44 m, šířky 6 m, lze překonat spád hladin v rozsahu 
2,4 - 1,3 m.
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15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

VLIV SNCR NA VLASTNOSTI POPÍLKU 
Z HLEDISKA JEHO POUŽITELNOSTI 
DO BETONU

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

Začátkem roku 2016 nabyla platnosti legislativa upravující limi-
ty produkovaných spalin s  ohledem na redukci oxidů dusíku. 
Doposud publikované články poukazují na možnost zvýšeného 
obsahu amonných solí v popílku, který prošel procesem selektivní 
nekatalytické redukce. Tento příspěvek řeší možné další negativní 
dopady tohoto způsobu redukce oxidů dusíku na fyzikálně-me-
chanické vlastnosti vysokoteplotního popílku, jako jsou zejména 
morfologie jeho zrn a její dopad na reologii kompozitu a dopad na 
index účinnosti.

15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

DVĚ MOŽNOSTI INTERNÍHO OŠETŘOVÁNÍ 
VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU

Ing. David Pytlík, doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

V tomto příspěvku bude zkoumán vliv interního ošetřování na 
mechanické vlastnosti vysokohodnotného betonu. V případě 
HPC je cementový tmel velice hutný a je velice obtížné dodat 
ošetřující vodu do hutné cementové matrice. Pro zkoumání 
interního ošetřování byly vybrány dva různé materiály v různém 
dávkování. Jako první byla vybrána přísada Chrysoplast Alpha 117 
a to v dávkování 0,2% 0,4% 0,6% a 0,8% z hmotnosti cemen-
tu. Tato přísada by měla umožňovat fyzikálně-chemicky vázat 
i větší dávku záměsové vody a následně ji pomalu uvolňovat pro 
lepší hydrataci bez negativních vlivů na výrobky. Jako další zdroj 
vody pro interní ošetřování byla vyzkoušena nasákavá struska 
frakce 0/4 mm. Struska byla dávkovaná v 10%, 15%, 20% a 30% 
z objemu kameniva taktéž frakce 0/4 mm. Struska by pak mohla 
při vhodném složení pojiva přispět k synergii, jako v případě ter-
nárních pojiv. Jako referenční beton byl použit HPC s vysokou 
dávkou cementu, který spotřebuje velké množství vody pro hyd-
rataci. Vodní součinitel byl 0,2. Pro zlepšení vlastností čerstvého 
i zatvrdlého vysokohodnotného betonu byl přidán i metakaolin. 

15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN 
CEMENTOVÉHO BETONU NA 
VELKOROZMĚROVÝCH VZORCÍCH

Ing. Michal Kropáček

Předmětem příspěvku je výzkum vývoje objemových změn (pře-
devším smršťování) na cementovém betonu. Jedná se o měření 
smršťování na velkorozměrových vzorcích pomocí strunových 
tenzometrů vnitřních i vnějších. Paralelně k tomuto měření odpo-
vídajícímu reálným podmínkám betonáže bude prováděno mě-
ření objemových změn pomocí smršťovacích žlabů ve zkušební 
laboratoři. Tímto bude možné porovnat poměrně progresivní 
metodu měření objemových změn s reálným chováním stejného 
betonu v konstrukci. Měření objemových změn metodou smrš-
ťovacích žlabů je poměrně ojedinělá zkouška umožňující měřit 
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kontinuálně objemové změny od počátku tuhnutí betonu. Je 
možné tak zachytit celý proces hydratace betonu. V příspěvku 
bude popsána technologie měření a srovnání obou metod na 
obyčejném betonu.

15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

DLOUHODOBÁ ANALÝZA VÝVOJE 
SMRŠŤOVÁNÍ NA BETONECH RŮZNÉHO 
SLOŽENÍ

Ing. Roman Chylík, Ing. Tomáš Trtík, Ing. Josef Fládr, 

Ph.D., Ing. Petr Bílý, Ph.D.

Smršťování betonu je jedním nejdůležitějších jevů ovlivňující dlou-
hodobé chování betonu. V minulosti bylo vyvinuto několik výpo-
četních modelů pro předpověď velikosti smršťování betonu. Tyto 
predikční modely dávají rozdílné výsledky, ačkoliv byly validovány 
s  velkým množstvím experimentálně zjištěných dat. Tato práce 
se se zabývá analýzou chování několika vybraných betonových 
směsí. Pro referenční směs byl zvolen beton pevnostní třídy 
C30/37. Dále zkoumaným materiálem byl beton běžné pevnostní 
třídy  přidanou gumovou drtí (GUM), beton standardní pevnosti 
s  drátky (FC), vysokopevnostní beton bez rozptýlené výztuže 
(HPC) a s  rozptýlenou výztuží (UHPFRC). Zkušební tělesa byla 
sledována po dobu jednoho roku a hodnoty byly porovnány se 
čtyřmi predikčními modely (ČSN EN 1992-1, ČSN EN 1992-2, B3 
a B4). Hlavním cílem výzkumu bylo ověření vhodnosti využití pre-
dikčních modelů na směsi obsahující složky, které nelze zahrnou 
mezi vstupní parametry jednotlivých predikčních modelů. Modely 
ČSN EN 1992 a B3 vykazovaly shodu pro betony standardních 
pevností. Model B3 také odpovídal vysokopevnostnímu betonu 
s  rozptýlenou výztuží (UHPFRC). U  vysokopevnostního betonu 
bez rozptýlené výztuže (HPC) byla dosažena shoda s  mode-
lem B4

15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

DEVELOPMENT OF GEOPOLYMER 
MORTAR FOR FIELD APPLICATIONS

Remington Reed, Joseph Daniels

In recent years there has been an increased demand for environ-
mentally conscious and sustainable construction materials. One 
such material is “geopolymer” or “alkali-activated” binder. Current 
industry practice uses ordinary portland cement (OPC) in com-
bination with supplementary cementitious materials as binder in 
concrete and mortar. Cement production is very energy intensive 
and accounts for approximately 10 percent of the total carbon 
dioxide emission in the world. In geopolymer materials, OPC is 
replaced with waste materials such as fly ash or slag cement 
along with a chemical activator. When supplied with additional 
chemical constituents, the aluminate and silicate present in fly 
ash or slag cement arrange into a polymeric structure with similar 
properties to hydrated cement. Proper application of this material 
can reduce, or even replace, the use of OPC in concretes and 
mortars. In addition to the cutback in OPC and the use of waste 
products, geopolymer materials require less water for curing and 
are shown to have increased resistance to chemical attack.

While this product offers a “green” alternative to OPC, it is a new 
technological concept. Fly ash variability creates inconsistencies 
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in quality control and chemical content. The chemical activators 
used to facilitate polymerization are often quite expensive and 
dangerous to use. Additionally, heat curing can be necessary 
for a geopolymer material to achieve specified compressive 
strength. Present limitations warrant extensive research and 
development to increase practicality of geopolymer materials for 
field implementation.

In order to aid in the design and use of geopolymer materials, it 
is important that laboratory studies fully address the use of less 
than ideal materials and conditions in the creation of geopolymer. 
By using low cost materials and avoiding heat curing, laboratory 
research on geopolymer mortar can function as a means of de-
veloping a material that can be readily adopted into practice.

15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

PERVIOUS CONCRETE DURABILITY

Prof. Amde M. Amde, Seth A. Rogge

Durability characteristics of pervious concrete were investigated 
through the use of different admixtures. The admixtures in-
cluded a viscosity modifier, a delayed set modifier and cellulose 
fibers. Pervious concrete specimens were tested for density, 
void content, permeability, freeze-thaw durability, and abrasion 
resistance. Three different types of freeze-thaw durability tests 
were conducted to mimic potential field conditions including the 
possibility of a clogged pavement. The freeze-thaw durability 
tests included: fully saturated tests, 50% saturated tests, and 0% 
saturated dry hard freeze tests. The study found that of the differ-
ent admixtures tested, cellulose fibers had the largest impact in 
improving durability. Including cellulose fibers in the pervious con-
crete mix resulted in significant increases in resistance in all three 
freeze-thaw durability tests. It also resulted in increased abrasion 
resistance. By bridging the gap between the coarse aggregates, 
the cellulose fibers bound the pervious concrete mixture with an 
interwoven matrix of fibers. The delayed set modifier resulted in 
a  more fluid mix and minimal gains in durability. This admixture 
may inhibit some of the cement from setting around aggregates 
and may result in some cement settling to the bottom and 
forming a less pervious layer. The viscosity modifying admixture 
created a more workable and easier to mold mix. Its effect on 
durability was also minimal.

15:45–17:25 SEKCE ST4B: VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 

+ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ SÁL B

REPORT ON LOAD RESISTANT CAPACITY 
WHEN PROMOTING CURING PC BEAM 
SPECIMENS AFFECTED BY ALKALI SILICA 
REACTION

Munenobu Murasaka, Motoyuki Suzuki

In this paper, made a PC beam specimen using ASR reactivity 
aggregate made in Chinese Zhejiang Ministry and made them do 
an accelerated curing and the influence by which swell of ASR re-
activity aggregate gives it to a PC beam specimen was evaluate. 
Moreover the PC beam specimen which degraded by swell was 
classified every degradation grade, a  loading test was put into 
effect and the load carrying capacity was inspected. As a result, 
I got the following conclusion. 
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(1) The thing which classifies the degradation grade into 3 stages 
(incubation period, acceleration period and degradation pe-
riod) from the accelerated curing results of the test piece per-
formed in advance. In the incubation period, it was confirmed 
that the compressive strength and the modulus of static elas-
tic tend to increase more than before accelerated curing.

(2) Expansion of PC beam specimen was inflated from the upper 
edge part with less influence of prestress, Moreover as the 
expansion stabilized, the tendency of the lower edge por-
tion which is highly affected by the prestress to expansion 
could be confirmed from the strain behavior by monitoring.In 
addition, with expansion of the lower edge part the prestress 
amount of the PC steel material placed inside the PC beam 
specimen (The lower edge position) is increasing and as the 
prestress amount stabilizes the tendency of expansion of the 
lower edge part is stabilized can also be confirmed.

(3) When accelerated curing was further promoted, the expansi-
on of the upper edge and lower edge turned to a decreasing 
trend, and it was confirmed that stabilize tendency at about 
25 to 35% of the maximum expansion.

(4) The P-δ curve up to fracture was measured for PC beam spe-
cimen before accelerated curing and (2) to (3). As a result, it 
was not possible to confirm a large difference at the P-δ curve 
before accelerated curing and (2), but a significant decrease 
in load bearing capacity was confirmed at (4).

09:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE + NORMY, 

PŘEDPISY A CERTIFIKACE SÁL A

REKONSTRUKCE MASIVNÍHO 
ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU 
V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH

prof. Ing. Radim Čajka, CSc., Ing. Jana Vašková, Ph.D., 

Ing. Pavlína Matečková, Ph.D., Ing. Kamil Burkovič, Ph.D.

V těžkém průmyslu, u průmyslových a technologických zaří-
zení se lze často setkat s  velkým výrobním zařízením či celými 
sestavami s hmotností několik desítek tun. V případě rotačních 
pecí může hmotnost dosáhnout i stovek tun. Během výrobního 
procesu se tato zařízení pohybují a vytvářejí kromě značných 
statických účinků také velké dynamické účinky. Průmyslová za-
řízení často čelí poruchám železobetonových základových kon-
strukcí, které jsou rotujícím strojem zatěžovány dynamicky, což 
může vést k  trhlinám a  jiným poruchám základů. V  důsledku 
toho se snižuje tuhost základu, může dojít ke změně původní 
geometrie základu a v  návaznosti na to také ke změně polohy 
stroje, ale i k  nehodě, selhání nebo poruchám zařízení. K  po-
škození železobetonového základu došlo také právě v  případě 
popsaném v tomto článku. Předmětem článku je masivní zákla-
dová konstrukce válcovacího zařízení Blokovny I v Třineckých 
železárnách a. s. Deska základové konstrukce má přibližně tvar T 
a téměř 43 m v jednom směru a více než 30 m ve druhém smě-
ru. Monolitická základová deska bude mít tloušťku 2,0 m, celá 
základová struktura bude mít tloušťku 2,0 – 8,0 m. U tak rozsáhlé 
základové konstrukce je třeba věnovat značnou pozornost nejen 
samotnému návrhu a realizaci, ale také vlivu hydratačního tepla, 
které se bude při realizaci uvolňovat.
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09:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE + NORMY, 

PŘEDPISY A CERTIFIKACE SÁL A

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KAPACITY 
PARAPETNÍCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Ing. Adam Svoboda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Dodatečné předpínání je vhodné, spolehlivé a trvanlivé řešení pro 
zesílení stávajících železobetonových mostních konstrukcí. S vy-
sokou S vysokou účinností dodatečného předpínání se můžeme 
setkat na mnoha realizovaných aplikacích při rekonstrukcích 
mostů po celém světě.

Na silniční síti v České republice se stále nachází několik tisíc 
trámových a deskových mostů, které již nevyhovují svojí kapaci-
tou náročným dopravním podmínkám. Nejstarší železobetonové 
trámové mosty, z let 1905–1915, jsou navrhované ještě podle 
Mostního řádu rakouského ministerstva železnic z roku 1904, kdy 
největším uvažovaným zatížením byl silniční parní válec o hmot-
nosti 18 tun. Na dnes platné hodnoty zatížení nejsou tyto mosty 
nadimenzovány.

Příspěvek se zabývá zesilováním parapetních trámových mostů 
z let 1905-1930. Jedná se o mosty, které mají dva hlavní nosní-
ky vytažené nad vozovku a mostovka je podporována příčníky. 
Příčníky spojují oba hlavní nosníky a spolu s nimi tvoří v příčném 
směru polorám, který zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. 
Rozpětí polí těchto mostů se nejčastěji pohybuje v rozmezí 15 až 
25 m.

09:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE + NORMY, 

PŘEDPISY A CERTIFIKACE SÁL A

OPRAVA MOSTU ANTONÍNA ŠVEHLY 
V TÁBOŘE

Ing. Martin Řehulka, Ing. Bronislav Šustr, 

Ing. Petra Komárková

Předmětem článku je popis technického řešení opravy a zesílení 
silničního mostu ev. č. 137-014 (Švehlova mostu) v Táboře, pře-
vádějícího silnici II/137 přes údolí řeky Lužnice. Most byl posta-
ven v  letech 1934-1935 a 28. října 1935 byl slavnostně otevřen. 
Projekt mostu byl zpracován firmou Ing. Brázdil a Ing. Dr. Ješ, 
architektonickou stránku řešil Ing. arch. V. Slavík. Most byl pojme-
nován po bývalém předsedovi československé vlády Antonínu 
Švehlovi. Místními byl a je často nazýván „Bechyňský most“ 
– zejména vlivem skutečnosti, že se po roce 1948 dlouhá léta 
o  osobě Antonína Švehly vůbec nemluvilo. Architektura mostu 
byla založena na ryze konstruktivistickém působení nosné kon-
strukce. Švehlův most je významným dokladem životního způso-
bu a prostředí společnosti 1. poloviny 20. století. V současnosti je 
most veden jako technická památka
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09:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE + NORMY, 

PŘEDPISY A CERTIFIKACE SÁL A

ODBOURÁNÍ ČÁSTI OBCHODNÍ CENTRA 
OBJEKTU CITYPARK RUŽINOV

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ing. Jan Nováček, 

Ing. Martin Benko, Ing. Vladimír Paulička

Příspěvek pojednává o návrhu a realizaci odbourání obchodního 
centra objektu CityPark Ružinov v Bratislavě. Jedná se o admini-
strativně bytový komplex, ve kterém došlo v roce 2012 ke zřícení 
části stropních desek. V návaznosti na tuto událost se nový in-
vestor objektu firma PRO TP 06, s. r. o. rozhodl odbourat i přilehlé 
obchodní centrum. V příspěvku je popisován postup vybrání tro-
sek z havarované části a vlastní odbourání betonových konstruk-
cí. Je pojednáváno o statických problémech s tím spojených.

09:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE + NORMY, 

PŘEDPISY A CERTIFIKACE SÁL A

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ZÁKONA 
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, 

prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng.

Od 1. 10. 2016 vstoupil v  platnost zákon o zadávání veřejných 
zakázek 134/2016 Sb., který přináší řadu otázek a diskusí nejen 
pro oblast betonového stavitelství; příspěvek se bude některými 
z nich zabývat. Jedná se např. rozpor v pojmech: kritérium nej-
nižší ceny versus kritéria zohledňující životní cyklus. S tím souvisí 
náročnost na projektovou činnost i výběr projektanta. Je třeba se 
zaměřit na zvýšení úrovně vyhodnocování soutěže. Je nutno jed-
noznačně určit pravidla, která stanoví, např. co je to nepřiměřeně 
nízká cena, jaké jsou dopady ceny na kvalitu stavby, jak souvisí 
cena s trvalou udržitelností a externími náklady. Je nutno se vrátit 
k základním definicím – jako jsou hodnota zakázky, kvalita, cena, 

smlouva, smluvní cena, dozor nad kvalitním provedením díla, 
životnost.

10:55–13:00 SEKCE ČT2A: MODELOVÁNÍ 

A NAVRHOVÁNÍ + UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÁL A 

NÁVRH A VÝROBA UNIKÁTNÍ 
TENKOSTĚNNÉ OBLOUKOVÉ LÁVKY 
Z UHPFRC

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

Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Jan Marek

Příspěvek se zabývá návrhem, přípravou a výrobou unikátní ten-
kostěnné obloukové dvojitě zakřivené lávky vyrobené z UHPFRC. 
Vlastnosti UHPFRC materiálu umožňují návrh a výrobu velmi ten-
kých konstrukcí. V tomto případě byla navržena a vyrobena ex-
perimentální lávka pro pěší s  průřezem tvaru U, na rozpětí 10 m, 
světlé šířky 1,50 m. Tloušťka skořepinové konstrukce z UHPFRC 
oscilovala v intervalu 30-45mm. Lávka byla odlita v jednom zábě-
ru a to díky unikátnímu samozhutnitelnému charakteru UHPFRC. 
V závislosti na složitosti a velikosti prvku bylo nezbytné teoretic-
ké analýzy ověřovat testováním na menších vzorcích. V  rámci 
přípravy byla optimalizována receptura UHPFRC a také přístupy 
k  výrobě bednění a postupy odlévání. Nejprve byla odlita první 
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lávka. Na ní byla ověřena možnost provedení a statickou zkouš-
kou i kalibrován návrhový model. Na základě výsledku betonáže a 
zkoušky byly provedeny dílčí úpravy tvaru lávky a byla vybetono-
vaná druhá konečná verze obloukové lávky.

10:55–13:00 SEKCE ČT2A: MODELOVÁNÍ 

A NAVRHOVÁNÍ + UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÁL A 

VYŤAHOVACIE SKÚŠKY SÚDRŽNOSTI 
GFRP VÝSTUŽE S BETÓNOM

Ing. Natália Gažovičová, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., 

Ing. Ivan Hollý, PhD., prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

Korózia oceľovej výstuže je jednou z najčastejších príčin po-
škodenia železobetónovej konštrukcie. Nekovová kompozitná 
výstuž predstavuje alternatívu k  oceľovej výstuži najmä v kon-
štrukciách, ktoré sú vystavené extrémnym environmentálnym 
zaťaženiam. Jedná sa o trvanlivé nevodivé materiály, ktoré sú 
zložené z  vlákien a matrice. Najčastejšie používaným druhom 
kompozitnej výstuže FRP (Fiber Reinforced Polymers – FRP) 
sú polymérne matrice vystužené sklenenými vláknami (GFRP). 
Povrch GFRP výstuže je upravený napr. opieskovaním, rebierka-
mi vo forme skrutkovice (ovinutie).

 Súdržnosť medzi betónom a výstužou je jednou zo základných 
podmienok spolupôsobenia betónu a výstuže. Prenos šmyko-
vých síl medzi oceľovou výstužou a  betónom zabezpečujú na-
sledovné mechanizmy: adhézia, trenie a mechanické zaklinenie. 
Súdržnosť medzi GFRP výstužou a betónom je zabezpečená 
trením a mechanickým zaklinením upraveného povrchu výstu-
že. Medzi GFRP výstužou a betónom nedochádza k chemickej 
väzbe, takže adhézia sa nepodieľa na prenose síl v súdržnosti. 
Na určenie charakteristík súdržnosti medzi výstužou a betónom 
sa používajú viaceré skúšobné metódy. Pre súdržnosť GFRP vý-
stuže s betónom boli použité vyťahovacie skúšky. V príspevku sa 
uvádzajú príprava, priebeh, výsledky a hodnotenie skúšok.

10:55–13:00 SEKCE ČT2A: MODELOVÁNÍ 

A NAVRHOVÁNÍ + UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÁL A 

SKRUTKOVACIE KOTVY AKO 
DODATOČNE VLOŽENÁ ŠMYKOVÁ 
VÝSTUŽ BEZPRIEVLAKOVÝCH DOSIEK

Ing. Ondrej Keseli, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., 

Ing. Ivan Hollý, PhD.

Prísnejšie požiadavky nových noriem, zvýšenie požadovaného 
úžitkového zaťaženia pri zmene využitia existujúceho objektu či 
chyby v  návrhu alebo realizácii nosnej konštrukcie môžu viesť 
k  potrebe zosilnenia existujúcich stavieb. V  príspevku sa pre-
zentuje nový, systém zosilnenia bezprievlakových stropných 
dosiek na účinky pretlačenia pomocou skrutkovacích kotiev. 
Skrutkovacie kotvy sa skrutkujú zo spodného povrchu dosky 
do vopred vyvŕtaných zvislých dier. Kotvy po inštalácii pôsobia 
ako šmyková výstuž proti pretlačeniu. Výhodou systému je popri 
významnom zvýšení šmykovej odolnosti a deformačnej kapacity 
dosky aj jednoduchá a  rýchla inštalácia, pri ktorej nie je nutné 
prevŕtanie celej hrúbky dosky ani obnaženie jej horného povrchu. 
Systém nájde svoje uplatnenie pri zosilňovaní budov, pri ktorých 
nie je nutné odstrániť podlahu, resp. neporuší vodotesnosť hyd-
roizolácie stropnej (strešnej) dosky. 
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Príspevok sa zaoberá aj vybranými problémami, ktoré vznikajú 
pri návrhu uvedeného systému, napr. zohľadnenie zaťaženia 
(deformácie) dosky v  čase jej zosilnenia, účinnosť zakotvenia 
skrutkovacích kotiev v betóne bez trhlín a s trhlinami a zlepšením 
podmienok zakotvenia skrutkovacích kotiev aplikovaním lepidla 
alebo malty do diery pred naskrutkovaním kotvy.

10:55–13:00 SEKCE ČT2A: MODELOVÁNÍ 

A NAVRHOVÁNÍ + UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÁL A 

KVANTIFIKACE TRVALÉ UDRŽITELNOSTI 
V BETONOVÉM STAVITELSTVÍ

prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., doc. Ing. Tomáš Vymazal, 

Ph.D., prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nut-
no používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srov-
návání variant materiálových, technologických i konstrukčních. 
Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvěto-
vě patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí 
být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekolo-
gická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako vý-
znamná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. 
cirkulární ekonomiku. Přitom se mj. využívají postupy hodnocení 
životního cyklu (LCA), což je metoda posuzování životního cyklu 
stavebního díla z hlediska jeho působení na životní prostředí. 
V úvahu se berou procesy počínaje těžbou nerostných surovin, 
dopravy, výrobu a užití až ke konečnému zpracování jako od-
padu (recyklace); přitom se zohledňují energetické a surovinové 
náklady a  dopady na životní prostředí v celém životním cyklu 
– např. emise. Předkládaný příspěvek je zaměřen na kvantifikaci 
trvalé udržitelnosti spojenou s používáním různých druhů betonu 
s ohledem na jejich odolnost proti působení degradačních vlivů; 
přitom součinitelé trvalé udržitelnosti se stanovují také pomocí 
údajů o životnosti a tzv. ekonákladech. Cílem je přestavit vhodnou 
metodologii, která může usnadnit rozhodování o návrhu a volbě 
směsi pro výrobu betonu z širšího pohledu, tj. nejen z hlediska 
únosnosti či životnosti. 
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POSTERY

P01

DETAILNÍ STANOVENÍ LOMOVÝCH 
PARAMETRŮ BETONU PO POŽÁRNÍCH 
EXPERIMENTECH

Ing. Hana Šimonová, Ph.D, Ing. Tomáš Trčka, Ph.D., 

Ing. Iva Rozsypalová, Ing. Petr Daněk, Ph.D., 

Bc. Michal Bejček, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit postup stanovení lomově-me-
chanických parametrů vybraných betonových těles odebraných 
z panelů po požárních experimentech. Záznamy zatížení vs. 
posun z lomových zkoušek v  tříbodovém ohybu těchto těles 
s počátečním koncentrátorem napětí byly nejprve pokročile ko-
rigovány a posléze vyhodnoceny pomocí modelu efektivní trhliny 
a  metody lomové práce. Zvyšující se teploty při požárních ex-
perimentech v rozmezí 550 až 1000 °C vedly ke snížení hodnot 
modulu pružnosti i  lomové houževnatosti a ke zvýšení hodnoty 
lomové energie. K  odhadu míry složitosti lomových ploch se 
využilo 2D laserového profilometru, těsnost její závislosti s lomo-
vě-mechanickými parametry se ukázala být mírná – absolutní 
hodnota korelačního koeficientu vyšla přibližně 0,5 [–].

P02

SMYKOVÁ ODOLNOST NOSNÍKŮ 
S VÝZTUŽÍ TVOŘENOU FRP ROŠTY

Ing. Lukáš Lyčka; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Článek se zabývá použitelností kompozitních FRP roštů jako 
smykové výztuže. Výztuže z  nekovových materiálů jsou navr-
hovány především tam, kde by konvenční ocelová výztuž čelila 
agresivnímu prostředí nebo by problémy činila jejich vodivost. 
Kromě odolnosti proti korozi mají kompozitní materiály vysoký 
poměr pevnosti ke své hmotnosti. Užití FRP výztuží může pro-
dloužit plánovanou životnost stavby a snížit náklady na její údržbu. 
Vzhledem ke svému umístění na vnější straně armatury jsou 
třmínky k agresivitě prostředí více náchylné.

V případě FRP výztuží se však jedná o velmi anizotropní materiál s 
malou pevností ve směru kolmém na vlákna. Únosnost takového 
třmínku je tudíž limitována únosností v jeho ohybech (rozích), kde 
na výztuž působí napětí i v jiném směru než rovnoběžně s vlákny. 
U FRP třmínků se tato únosnost v ohybech pohybuje mezi 40 až 
60% únosnosti výztuže rovnoběžně se směrem vláken. Rošty 
neobsahují zahnuté části limitující jejich únosnost, avšak jejich 
chování v kotevních oblastech a jejich smyková únosnost není 
známa.

V článku je prezentován průběh experimentálního programu pro-
vedeného na Fakultě stavební VUT v Brně, kde byly prováděny 
testy smykové odolnosti nosníků se smykovou výztuží vytvoře-
nou z kompozitních FRP roštů. Skupina zkušebních vzorků se 
stávala z devíti nosníků lišících se množstvím užité smykové vý-
ztuže. Data ze zkoušek jsou porovnávána s výsledky experimen-
tů na nosnících vyztužených obyčejnými FRP třmínky nalezenými 
v literatuře.
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P03

POROVNÁNÍ MRAZUVZDORNOSTI 
KAMENIVA ZÍSKANÉHO RECYKLACÍ 
BETONU S PŘÍRODNÍM KAMENIVEM

Ing. Tomáš Trtík, Ing. Karel Šeps, Ph.D., 

Ing. Roman Chylík, Ing. Josef Fládr, Ph.D.

Článek se zabývá použitelností kompozitních FRP roštů jako 
smykové výztuže. Výztuže z  nekovových materiálů jsou navr-
hovány především tam, kde by konvenční ocelová výztuž čelila 
agresivnímu prostředí nebo by problémy činila jejich vodivost. 
Kromě odolnosti proti korozi mají kompozitní materiály vysoký 
poměr pevnosti ke své hmotnosti. Užití FRP výztuží může pro-
dloužit plánovanou životnost stavby a snížit náklady na její údržbu. 
Vzhledem ke svému umístění na vnější straně armatury jsou 
třmínky k agresivitě prostředí více náchylné.

V případě FRP výztuží se však jedná o velmi anizotropní materiál 
s malou pevností ve směru kolmém na vlákna. Únosnost takové-
ho třmínku je tudíž limitována únosností v jeho ohybech (rozích), 
kde na výztuž působí napětí i v jiném směru než rovnoběžně 
s  vlákny. U FRP třmínků se tato únosnost v ohybech pohybuje 
mezi 40 až 60% únosnosti výztuže rovnoběžně se směrem 
vláken. Rošty neobsahují zahnuté části limitující jejich únosnost, 
avšak jejich chování v kotevních oblastech a jejich smyková únos-
nost není známa.

V článku je prezentován průběh experimentálního programu pro-
vedeného na Fakultě stavební VUT v Brně, kde byly prováděny 
testy smykové odolnosti nosníků se smykovou výztuží vytvoře-
nou z kompozitních FRP roštů. Skupina zkušebních vzorků se 
stávala z devíti nosníků lišících se množstvím užité smykové vý-
ztuže. Data ze zkoušek jsou porovnávána s výsledky experimen-
tů na nosnících vyztužených obyčejnými FRP třmínky nalezenými 
v literatuře.

P04

TERMICKÁ ANALÝZA BETONU PANELŮ 
PO POŽÁRNÍCH EXPERIMENTECH

Ing. Iva Rozsypalová, Ing. Petr Daněk, Ph.D., 

Ing. Hana Šimonová, Ph.D., 

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., 

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

Příspěvek uvádí výsledky termické analýzy vzorků cementové 
matrice betonu panelů rozměrů 2300 × 1300 × 150 mm jedno-
stranně vystavených vysokým teplotám. Maximální nominální 
teplotní zatížení panelů činilo 550, 600, 800 a 1000 °C. Vyšetřován 
byl také beton z referenčního – tepelně nenamáhaného – panelu. 
Vzorky pro termickou analýzu byly odebrány z  centrální části 
panelů a sestávaly se u každého panelu z  pěti tělísek tloušťky 
20  mm odřezaných pilou s  diamantovým kotoučem. Termická 
analýza tak postihla účinky teploty na beton do hloubky přibližně 
100 mm od tepelně namáhaného povrchu panelu.
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P05

DÍLČÍ PROBLÉMY PŘI DLOUHODOBÉM 
SLEDOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PO 
REKONSTRUKCI

Ing. Martin Olšák; doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., 

Ing. Radim Nečas, Ph.D.

Článek se zaměřuje na problémy spojené s vyhodnocováním 
sledování mostů po rekonstrukci v dlouhodobém intervalu. Autoři 
vychází ze zkušeností nabytých v průběhu osmiletého sledování 
železničního předpjatého mostu po zesílení dodatečným pře-
depnutím monostrandy a spřažení novou železobetonovou des-
kou. Účelem monitoringu uvedené konstrukce je ověření před-
pokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti 
použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční 
síti. V  článku jsou uvedeny typy aplikovaných monitorovacích 
systémů a jednotlivé postupy použité při vyhodnocování získa-
ných dat.

P06

OPAKOVATELNOST 
A REPRODUKOVATELNOST VÝSLEDKŮ 
ZKOUŠEK ČERSTVÉHO BETONU

Ing. Petr Misák, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D., 

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D., 

Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.

Cílem tohoto příspěvku je shrnutí výsledků 11 experimentů, které 
byly zaměřeny na posouzení shodnosti výsledků zkoušek čer-
stvého betonu. Jedná se o charakteristiky sednutí kužele, rozlití 
kužele, objemovou hmotnost a obsah vzduchu. Těchto expe-
rimentů se zúčastnily více než dvě desítky účastníků (zkušeb-
ních laboratoří). Výsledky zkoušek byly posuzovány statistický-
mi metodami používanými při vyhodnocování mezilaboratorních 
porovnávacích zkoušek. V článku jsou diskutovány především 
hodnoty opakovatelnosti  a  reprodukovatelnosti, které poskytují 
bližší představu o intervalu, ve kterém je možné s danou pravdě-
podobností očekávat výsledky zkoušek měřených v jedné či více 
laboratořích.

P07

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V PORUŠOVÁNÍ 
VNITŘNÍ STRUKTURY ALKALICKY 
AKTIVOVANÝCH KOMPOZITŮ PŘI 
ZKOUŠCE MODULU PRUŽNOSTI

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Vlastimil Bílek ml., 

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

Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D., Ing. Petr Pőssl

Článek se zabývá experimentálním určením statického modulu 
pružnosti v tlaku na jemnozrnných kompozitech na bázi alkalicky 
aktivované strusky. Pro experiment byl použit alkalicky aktivo-
vaný kompozit bez protismršťovací přísady a tentýž kompozit 
s  protismršťovací přísadou. Na zkušebních tělesech byl stano-
ven dynamický modul pružnosti pomocí ultrazvukové impulzové 
a rezonanční metody a také statický modul pružnosti v tlaku. 
Zkouška statického modulu pružnosti byla doprovázena měře-
ním akustické aktivity materiálu pomocí metody akustické emise, 
jejíž výhodou je možnost včasné detekce vzniku a propagace 
trhlin ve vnitřní struktuře materiálu. Výstupem popisovaného ex-
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perimentu je podrobné zhodnocení rozdílu v chování použitých 
alkalicky aktivovaných kompozitů na základě stanovených hod-
not modulů pružnosti a zaznamenané akustické aktivity materiálu 
během zatěžování.

P08

SOUDRŽNOST FRP VÝZTUŽÍ S BETONEM

Ing. Ondřej Januš; Ing. František Girgle, Ph.D., Ing. 

Vojtěch Kostiha,  prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

V  článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních 
(FRP) výztuží s různými povrchovými úpravami soudržnosti. Pruty 
s dodatečnou povrchovou úpravou pískováním vykazují z důvo-
du rozdílného přenosu sil v kontaktu odlišné chování oproti pru-
tům s povrchem tvořeným žebírky. Pro porovnání chování těchto 
typů výztuží v  soudržnosti byl navržen experimentální program 
sestávající z několika sad pull-out testů. Tato konfigurace testů 
byla zvolena především s ohledem na jednoduchost provedení, 
možnost srovnání s již publikovanými výsledky a především snad-
nou modifikovatelnost pro postižení např. vlivu blízkosti okraje. 
Článek prezentuje obdržené výsledky, které potvrdily přímý vliv 
povrchové úpravy a též polohy výztuže na výsledné chování 
v soudržnosti. 

P09

VÝVOJ ELEKTRICKY VODIVÝCH 
KOMPOZITNÍCH SENZORŮ S PŘÍDAVKEM 
FUNKČNÍCH PLNIV

Ing. Bohdan Nešpor, Mgr. Ing. Martin Nejedlík

V článku jsou prezentovány výsledky vývoje „chytrých“ tlakocit-
livých vlákno-cementových kompozitních materiálů a také ten-
kovrstvých povlakových senzorů určených k detekci porušení 
struktury podkladního materiálu. V rámci výzkumných prací byla 
provedena základní materiálová charakteristika jemnozrnných 
a hrubozrnných cementových matric. Byl ověřován přínos a vliv 
vodivých anorganických složek, dále  kovových komponent ve 
formě železných pilin a ocelových drátků, a v neposlední řadě 
nekovové vlákenné výztuže na bázi uhlíku. Tenkovrstvé povlaky 
na bázi epoxidové pryskyřice byly obohacovány amorfními sa-
zemi, vícestěnnými uhlíkovými nanotrubičkami (CNT) a přírodním 
mikromletým grafitem. Článek blíže popisuje měření elektrických 
a  elektromechanických (piezorezistivních) vlastností vodivých 
vláknocementových kompozitů a tenkovrstvých organických 
povlaků v nezatíženém stavu, při statickém zatěžování, a přede-
vším během dynamických balistických testů a rázových zkoušek 
na pádové věži. Provedené pokusy prokázaly vynikající vodivost 
hustě vyztužených drátkobetonových kompozitů i hybridních 
vláknobetonů dopovaných grafitem. Zavadlé povlaky dosahovaly 
hodnot impedance v řádech desítek kiloohmů. Vyvíjené vláknové 
kompozity a povlakové vrstvy měnily svou impedanci nejen při 
přímém poškození materiálu, ale také při nepřímém impaktu přes 
krycí desky. Karbonovým vláknem vyztužený cementový kom-
pozit s příměsí grafitu navíc vykazoval piezorezistivní vlastnosti.
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P10

RIZIKO VZNIKU RANÝCH TRHLÍN 
V STENÁCH NA ZÁKLADOVÝCH 
DOSKÁCH

Ing. Lýdia Matiašková, doc. Ing. Július Šoltész, PhD., 

prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. 

Rané štádium betónových prvkov predstavuje obdobie, kedy 
prebiehajúce hydratačné procesy sprevádzajú proces tuhnutia 
a  tvrdnutia a  teda obdobie, pri ktorom betón nadobúda svoje 
požadované materiálové charakteristiky. Prevažne exotermický 
charakter chemických reakcií spolu s  migráciou a zužitkovaním 
vody v priereze vedú k prvotným objemovým zmenám mladého 
betónu. Obmedzenie pretvorení má za následok vznik napätí, 
ktoré v  niektorých prípadoch môžu viesť k  nežiadúcim násled-
kom, ako je napríklad vznik raných trhlín. 

Príspevok informuje o procese vzniku raných trhlín v stenách na 
základových doskách a  o  hlavných faktoroch, ktoré je vhodné 
uvážiť pri formulácii numerických modelov. 

P11

NUMERICKÁ ANALÝZA PŘEDPJATÉHO 
VYLEHČENÉHO PRVKU Z UHPC

Ing. Michaela Kopálová; Ing. Vladimír Příbramský

UHPC patří k  významným prvkům při vývoji a výzkumu nových 
moderních betonových konstrukcí. Je to moderní materiál vy-
kazující veškeré pozitivní vlastnosti z hlediska efektivity návrhu 
a realizace konstrukcí. V tomto příspěvku je analyzováno chování 
předem předpjatého I nosníku z UHPC, který je zatěžován čtyř-
bodovým ohybem. Pro analýzu byly použity dvě varianty nosníků. 
První varianta se zabývá chováním nosníku s plnou tenkou stě-
nou. Ve druhé variantě se jedná o nosník s vylehčenou stěnou, 
která je analogická k vylehčení prolamovaných ocelových I profilů, 
což jsou běžně používané prvky ocelových konstrukcí většího 
rozpětí. Přestože se jedná relativně o malé vzorky, použití analýzy 
vylehčeného nosníku lze extrapolovat pro konstrukce velkého 
rozpětí a zejména mostů. U takovýchto konstrukcí při použití pre-
fabrikovaných částí z UHPC se nelze vyhnout jisté míře nespojité-
ho působení, což je právě případ použití nosníku s vylehčovacími 
otvory přes celou výšku stojiny. Použití předem předpjatých lan 
zajišťuje odolnost vůči ohybovému namáhání; vzorky jsou navr-
ženy tak, aby k porušení došlo smykem.

V příspěvku jsou představeny numerické modely v programu 
Atena 2D, které analyzují obě varianty nosníku v menším měřítku 
a jsou podkladem pro porovnání s experimentálním ověřením za-
těžování nosníku s vylehčenou a nevylehčenou stěnou.

P12

SPŘAŽENÍ DŘEVA A PREFABRIKÁTŮ 
Z UHPC

Ing. Milan Holý; doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

Článek se zabývá spřažením dřevěných nosníků a prefabri-
kované betonové desky. Spřažení dřeva s betonem má řadu 
předností spojených s účinným využitím obou materiálů nejen 
z hlediska jejich namáhání. Dřevo je přírodní obnovitelný materiál, 
jeho aplikací lze dosáhnout úspory objemu betonu a tím i snížení 
ekologické zátěže životního prostředí. Spojením dřeva a ultra 
vysokohodnotného betonu (UHPC) lze dosáhnout velmi sub-
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tilních, únosných, estetických a  trvanlivých konstrukcí. Klasické 
dřevo-betonové konstrukce se nejčastěji realizují spřažením dře-
věného trámu a monolitické železobetonové desky. Monolitické 
provedení desky ovšem disponuje řadou konstrukčních nevý-
hod, zejména nutností ochrany dřeva proti pronikání vlhkosti 
z  čerstvého betonu, potřebou bednění, atd. a není pro aplikaci 
UHPC z technologického hlediska ani příliš vhodné. Prefabrikací 
se eliminují nevýhody monolitického provedení, zvýší se kvalita 
konstrukce a urychlí se proces výstavby. V případě spřažených 
dřevo-betonových konstrukcí má prefabrikace pozitivní dopad 
na redukci projevů spojených se smršťováním betonu – vývoj 
průhybů a  přerozdělení vnitřních sil mezi spřaženými částmi 
průřezu. V případě prefabrikované desky je nutno pro spřažení 
použít speciální spřahovací prostředky. V článku jsou shrnuty 
poznatky z  výzkumu v oblasti vývoje speciálních spřahovacích 
prostředků pro spřažené dřevo-betonové konstrukce s využitím 
prefabrikace. Je zde prezentován vývoj spřahovacích prostředků 
s využitím pro spřažené dřevo-UHPC lávky pro pěší a cyklisty.

P13

MOSTNÍ KONSTRUKCE S HLAVNÍM 
NOSNÝM PRVKEM KABELEM

Ing. Karel Zlatuška, Ing. Martin Olšák; 

Ing Jan Koláček, Ph.D., Ing. Radim Nečas, Ph.D., 

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Článek se zabývá návrhem a podrobnou statickou analýzou 
konstrukcí, které obsahují jako hlavní nosný prvek kabel. Jde jak 
o konstrukce půdorysně v přímé, tak především půdorysně zakři-
vené. Vzhledem k možnostem konstrukčního uspořádání, dyna-
mickému chování a velikosti deformací od proměnných zatížení 
se jedná téměř výlučně o lávky pro pěší. Podobné konstrukce již 
byly realizovány v České Republice i v zahraničí a představují ne-
pochybně zajímavou alternativu ke klasickým řešením. Pro návrh 
takovýchto staveb je nezbytné hluboké porozumění jejich funk-
ce, kterého lze dosáhnout jen podrobnou statickou a dynamic-
kou analýzou. V tomto článku je analyzováno chování těchto kon-
strukcí pro dva základní typy konstrukčního uspořádání. Jednak 
jde o uspořádání s kabelem nad mostovkou (visutá konstrukce) 
a především s kabelem pod mostovkou (konstrukce podepřená 
kabelem). Byly vytvořeny výpočtové softwarové modely, na kte-
rých bylo zkoumáno především hledání optimálního tvaru kabelu 
a závěsů, resp. vzpěr. Dále bylo u vybraných konstrukcí analy-
zováno stabilitní chování a odezva na proměnná zatížení. Cílem 
článku je pochopit chování těchto mostních konstrukcí s různým 
uspořádáním nosného kabelu a jasně definovat problémové 
aspekty jejich návrhu. Článek by měl prohloubit znalosti o podob-
ných konstrukcích a přispět k jejich snadnějšímu, efektivnějšímu a 
bezpečnějšímu navrhování.

P14

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ RŮZNÝCH 
DRUHŮ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

Ing. Magdaléna Šeffl ová

Předmětem tohoto článku je experimentální ověření vlastností 
různě získaných druhů recyklovaného kameniva a jejich porov-
nání s přírodním kamenivem. Pro experiment byly vybrány dvě 
nejdůležitější materiálové charakteristiky kameniva, které mohou 
dále ovlivňovat návrh betonové směsi, jednalo se o zrnitost a na-
sákavost. Recyklované kamenivo A bylo získáno z recyklačního 
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střediska, ve středisku bylo rozdrceno pomocí čelisťového drtiče 
a roztříděno na jednotlivé frakce. Recyklované kamenivo B po-
chází také z recyklačního střediska v České republice a bylo zís-
káno z demolovaných železobetonových konstrukcí. Betonové 
kusy o velikosti 32 až 64 mm byly dále drceny v laboratoři pomocí 
čelisťového drtiče na frakci 0 – 16 mm. Kamenivo bylo dále třídě-
no. Recyklované kamenivo C je laboratorně vytvořené recyklova-
né kamenivo. Byl potvrzen předpoklad, že kvalita recyklovaného 
kameniva je závislá na způsobu demolice a následné recyklace.

P15

EXPERIMENTÁLNE OVERENIE 
PRIEČNEHO ROZNOSU 
KONCENTROVANÉHO ZAŤAŽENIA 
PRE ŠMYK

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

Ing. Lucia Majtánová, PhD.

Vlastnosť železobetónových dosiek roznášať zaťaženie v prieč-
nom smere je významným faktorom pri ich posudzovaní. Na 
určovanie roznosu, tzv. spolupôsobiacej šírky, existuje viacero 
metód, ktoré však nie sú normovo stanovené. Predkladaný člá-
nok sa zaoberá experimentálnou analýzou spolupôsobiacej šírky 
pre šmykové overenie na konzolových doskách vystavených 
koncentrovanému zaťaženiu. Šmyková odolnosť dosiek bola po-
rovnávaná so vzorkami, ktoré nemali možnosť priečneho rozno-
su a  na základe tohto porovnania bola určená spolupôsobiaca 
šírka, ktorá sa zapojila do prenosu zaťaženia.

P16

MOŽNOSTI KOMERČNÍCH SOFTVÉROV 
PRI MODELOVÁNÍ MOSTOV S UVÁŽENÍM 
SEIZMICKÝCH ÚČINKOV

Ing. Peter Havlíček, doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

Stavba mostov s použitím seizmickej izolácie je na Slovensku 
a  v Česku skoro nepoužívaným konceptom. Koncept seizmic-
kej izolácie mostov je systém ochrany mostnej konštrukcie bez 
poškodenia železobetónovej konštrukcie pilierov, na rozdiel od 
metodiky z  uvážením vzniku a rozvoja plastického kĺbu/kĺbov 
počas extrémnej seizmickej situácie. Pri správnom použití tohto 
systému je možné zabrániť vážnym poškodeniam konštrukcie 
a značne obmedziť ekonomické náklady spojené s opravou a re-
konštrukciou poškodených detailov. Pri zostavovaní výpočtové-
ho modelu je často problematické zostaviť fungujúci výpočtový 
model, ktorý správne vystihuje správanie sa mosta pri seizmickej 
udalosti. Tento článok sa zaoberá osobitosťami navrhovania 
a  modelovania mostných konštrukcií s  použitím seizmickej izo-
lácie na báze elastomérnych ložísk. Ďalej je načrtnutý výpočet 
konštánt tuhosti potrebných pre numerické modelovanie ložísk 
na základe ich výrobných parametrov. V článku sú analyzované 
a  popísané spôsoby modelovania seizmickej izolácie v bežne 
ekonomicky dostupných a komerčne používaných programoch 
na báze MKP. Práca ďalej obsahuje porovnanie možností mo-
delovania v jednotlivých programoch. Ďalej prezentujeme od-
porúčania pre správne modelovanie takýchto prvkov napríklad 
pomocou materiálovej nelinearity alebo pružných väzieb medzi 
uzlami elementov, ktoré vystihujú rôzne konštrukčné prvky.
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P17

ZKOUŠKY TAHOVÝCH PEVNOSTÍ BETONU 
A VLÁKNOBETONU

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

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Příspěvek popisuje rozdíly mezi jednotlivými zkouškami použí-
vanými pro analýzu tahových pevností kompozit s cementovou 
matricí. Objasňuje jejich uspořádání, upozorňuje na výhody i ne-
výhody a na základě experimentů kvantifikuje převodní vztahy 
mezi pevnostmi v závislosti na konkrétním složení daného kom-
pozitu. 

P18

VYUŽITÍ KORELACE DIGITÁLNÍHO 
OBRAZU (DIC) PŘI STANOVENÍ 
MODULU PRUŽNOSTI A POISSONOVA 
SOUČINITELE SPECIÁLNÍCH BETONŮ

Ing. Vladimír Suchánek, Ing. Tomáš Bednarz, 

Ing. Tomáš Svojanovský

Tento příspěvek se zabývá vyhodnocením dlouhodobých expe-
rimentálních prací prováděných Katedrou dopravního stavitelství 
Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (v laborator-
ním zázemí Výukového a výzkumného centra v dopravě – VVCD) 
ve spolupráci s dodavateli betonu a se společností Sobriety s.r.o.

Stěžejní část práce je zaměřena na experimentální stanovení 
Poissonova součinitele a  sečnového modulu pružnosti speciál-
ních betonů (samozhutnitelný beton, drátkobeton, vláknobeton, 
specifický vysokopevnostní beton). Při zjišťování modulu pruž-
nosti byly využity dva odlišné přístupy v reálném čase. Paralelně 
byl uplatněn jednak (evropský) normový přístup [2], jednak kore-
lace digitálního obrazu (2D DIC; 3D DIC – s využitím proměnlivé 
délky ve svislém směru).

P19

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI POVRCHOVÝCH 
ÚPRAV BETONU

Ing. Jakub Řepka, Ing. Lenka Laiblová, Ing. Tomáš Vlach, 

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D, Ing. Michal Ženíšek, 

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Tento článek prezentuje zjednodušenou metodu pro hodnocení 
účinnosti systémů ochrany povrchu betonových prvků. Tento 
způsob hodnocení byl navržen tak, aby se skládal z co nejmen-
šího množství zkoušek a využíval k  tomu rovněž co nejméně 
testovacích vzorků. Několik zkušebních postupů, z nichž většina 
byla založena na českých technických normách, bylo použito 
ke srovnání pěti komerčně dostupných produktů. Tato srovná-
ní sloužila k  posouzení, zda má zvolená metoda dostatečnou 
informační hodnotu a nevyžaduje nepřiměřené množství času 
a peněz. Hlavními zkoumanými vlastnostmi byl vliv na barevnost 
a odrazivost původního povrchu, odolnost nátěru v  extrémních 
klimatických podmínkách, smáčivost povrchu a pracnost údržby. 
Všechny testy byly optimalizovány tak, aby je bylo možné realizo-
vat na jednom typu vzorků
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P20

PLOVOUCÍ TĚLESA Z VLÁKNOBETONU

Ing. Ondřej Slabý, doc. Ing. Jitka Vašková, CSc., 

Ing. Stanislav Smiřinský

Vláknobeton a též vysokohodnotný vláknobeton se v dnešní do-
bě využívá stále ve větší míře. Umožňuje využití betonu ve zcela 
nových oblastech, pro nové aplikace, a to i tam, kde beton dříve 
nemohl být použit. Příkladem mohou být fasádní prvky, prvky pro 
infrastrukturu, prvky městského mobiliáře či jiné další výrobky. 
Vláknobeton oproti betonům běžným nabízí nové způsoby ře-
šení, odstraňuje některé problémy běžného betonu a umožňuje 
vytvářet i prvky neobvyklých tvarů. Příspěvek je věnován vhodné 
oblasti pro uplatnění uvedeného materiálu – aplikaci pro plovoucí 
vláknobetonové prvky tenkostěnného provedení s polystyreno-
vým jádrem. Hlavní část práce je zaměřena především na návrh 
dvou plovoucích těles. Práce zahrnuje i návrh vhodné receptury 
vláknobetonu včetně zkoušek, dále pak ověření navržené tech-
nologie výroby plovoucích prvků. Za účelem ověření předpokladů 
byl realizován zmenšený pilotní vzorek. Cílem práce je ukázat ne 
zcela běžnou možnost využití betonu, především pak vláknobe-
tonu.

P21

VÝSLEDKY KRÁTKODOBÝCH POKUSŮ 
S MONOSTRANDY V SEDLECH S MALÝMI 
POLOMĚRY

Ing. Adam Svoboda; doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

V oblasti rekonstrukcí železobetonových objektů se setkáváme 
s  úspěšnými aplikacemi dodatečného předpínání. Metoda ná-
hradních kabelových kanálků je velice výhodná zejména při zesi-
lování železobetonových mostů, kde lze dosáhnout zvýšení jejich 
zatížitelnosti až o 300 %.

Zesilování konstrukcí pomocí dodatečného předpětí je založeno 
na aktivním ovlivnění vnitřních sil předpínací silou a radiálními silami 
vznikajícími v místech ohybů nesoudržné předpínací výztuže. Za 
účinky předpětí se tedy považují síly, jimiž působí lana na kon-
strukci v  místech zakotvení a  v  místech opření lan o beton při 
změně směru dráhy – v  místech sedel (deviátorů). Sedla jsou 
tedy jedním z klíčových konstrukčních detailů.

Za účelem bližšího prozkoumání působení monostrandu v oce-
lových sedlech o různých poloměrech byla vytvořena metodika 
pokusu a zkonstruován betonový zkušební dílec, ve kterém jsou 
předpřipraveny otvory pro uložení snímačů a kabelové kanálky 
pro vedení zkoumaných lan. Zkušební dílec umožňuje změnu po-
loměru zakřivení a byl navržen pro analýzu monostrandů v sed-
lech o poloměrech 600, 1000 a 1500 mm. Cílem krátkodobých 
pokusů je stanovit vhodné aplikace dodatečného předpínání 
stávajících konstrukcí za použití předpínacích lan v HDPE chránič-
kách v sedlech o malých poloměrech zakřivení.

P22

PARAMETRICKÁ ŠTÚDIA ŠMYKOVEJ 
ODOLNOSTI PRECHODOVÝCH DOSIEK

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

Prechodová oblasť cestných mostov sa nachádza tesne sa 
mostnou oporou. Jej konštrukčné usporiadanie zjemňuje pre-
chod vozidla z mosta uloženého na tuhých podperách na zemný 
zásyp, ktorého tuhosť je výrazne nižšia. Hlavnou úlohou pre-
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chodových dosiek, ako súčasti prechodovej oblasti, je pomá-
hať zemnému zásypu k prekonaniu rozdielnej tuhosti založenia 
mosta a samotného zemného násypu ako aj ich rozdielnemu 
sadaniu.

Táto práca sa zaoberá šmykovou odolnosťou prechodových 
dosiek, pre rozdielne dĺžky a šírky. Parametrická štúdia bola vyko-
naná s uvážením zaťažovacej schémy LM1 (rovnomerného ploš-
ného zaťaženia a zaťaženia dvojnápravovými vozidlami). Každá 
z analyzovaných dosiek bola zaťažovaná rôznymi pozíciami za-
ťažovacích náprav a polohy jednotlivých zaťažovacích pásov. 
Obálky priečnych síl prechodovej dosky boli následne analyzova-
né pre každý z typov dosky. Následne bola vypočítaná šmyková 
odolnosť dosky s alebo bez šmykovej výstuže. Doska bola roz-
delená do oblastí s rovnakým rozmiestnením šmykovej výstuže.

Analýza je súčasť pripravovaného inžinierskeho nástroja pre pro-
jektantov cestných mostov. Na základe dĺžky a šírky dosky bude 
môcť projektant jednoducho vybrať priemer a rozmiestnenie 
šmykovej výstuže. Tento nástroj bude taktiež poskytovať kon-
štrukčné detaily pre šmykovú výstuž. Rovnako bude ponechaná 
možnosť projektantovi pre vlastný návrh výstuže do dosky s typ-
mi pre správnu statickú schému a výpočtovú metódu.

P23

SEGREGACE OCELOVÝCH VLÁKEN 
UHPFRC

Ing. Michal Ženíšek; Ing. Tomáš Vlach; Ing. Jakub Řepka, 

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

Směs ultra-vysokohodnotného betonu bývá velmi často doplně-
na ocelovými vlákny, jež dokáží svou přítomností výrazně zlepšit 
lomovou energii betonu. Hlavním důsledkem je výrazné zvýšení 
tahových pevností a rovněž zabránění vzniku křehkého lomu, 
který je nebezpečný z hlediska návrhu konstrukcí. Tyto příznivé 
vlastnosti se však mohou naplno projevit pouze za předpokladu 
rovnoměrného rozložení vláken, což nemusí být vždy zaručeno 
a jedním z negativních důsledků je pak rozdílná kvalita betonu. 
Předmětem tohoto článku je segregace ocelových vláken, kte-
rá je jedním z  projevů nerovnoměrného rozložení vláken. Míra 
segregace byla zkoumána v závislosti na dávkovaném množství 
vláken, velikosti maximálního zrna kameniva a stupni konzistence 
čerstvé směsi. Použity byly dva druhy ocelových vláken s kruho-
vým průřezem o průměru 0,4 mm a délky 12,5 a 25 mm. Míra 
segregace vláken byla vyhodnocena podle poklesu vláken na 
řezné ploše zkušebních vzorků. Výsledky ukázaly, že jednoznač-
ně největší vliv z testovaných parametrů měla konzistence směsi. 
Obsah vláken a velikost maximálního zrna kameniva segregaci 
nijak výrazně neovlivnily.

P24

ASSESSMENT OF THE CONCRETE 
COMPRESSIVE STRENGTH IN EXISTING 
STRUCTURES BASED ON THE CORE TEST 
RESULTS

Prof. Viktar Tur, Dr.Sc., PhD., Stanislav Derechennik

Evaluation of the concrete compressive strength in existing 
structures is an important problem, which is associated with 
structural reliability estimation as well as a quality control proce-
dure. In accordance with a new concept of EN 13791, reported 
by T.A.Harrison, one of the main targets of the standard is to de-
termine not a class, but in-situ characteristic concrete compres-
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sive strength. Hereby proposed criterion for the estimation of the 
in-situ characteristic concrete compressive strength is based on 
the non-parametric confidence interval for quantile. This criterion 
was verified by the both Monte Carlo simulation and test results 
under the real concrete structures. 

P25

CRACK RESISTANCE OF THE SELF-
STRESSED CONCRETE MEMBERS 
REINFORCED WITH FRP BARS

Volha Semianiuk, M.Sc.Eng., prof. Viktar Tur, Dr.Sc., PhD.

Fiber reinforced polymer (FRP) bars are widely used in building 
structures, especially that are exposed to the aggressive envi-
ronment influence and other special conditions. Nevertheless, 
due to the low FRP (e.g. glass, basalt, aramid fibers reinforced 
polymers) bars modulus of elasticity, exceeding crack opening 
width, as well as deflections can be observed. FRP bars preten-
sioning is considered as an effective method of its structural per-
formance increasing. Physico-chemical method of the FRP bars 
pretensioning based on the self-stressing concrete utilizing is an 
alternative to the mechanical method and in its turn doesn’t need 
for special devices and anchorage systems as well as qualified 
personnel. Assessment of the initial stress-strain state obtained 
during self-stressing concrete expansion stage in the reinforced 
self-stressed members is presented. Diagram method of the 
self-stressing parameters verification based on the static loading 
tests results is presented. Comparison of the initial stress-strain 
state obtained during concrete expansion stage and predicted 
by the proposed model, as well as assessment of its influence 
on the behavior at the static loading stage in cases of the self-
stressed reinforced with FRP bars members and traditionally re-
inforced with steel bars self-stressed members was performed.
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VPLYV CHLORIDOVEJ KORÓZIE 
OCELE NA ŽIVOTNOSŤ BETÓNOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ

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

Jednou z dominantných príčin straty spoľahlivosti železobetóno-
vých konštrukcií je korózia výstuže, ktorá môže mať za následok 
poruchy spojené s medznými stavmi používateľnosti a v ďalšom 
priebehu aj medznými stavmi únosnosti. Napriek skutočnosti, 
že tejto problematike sa venuje rozsiahly výskum, chýbajú vše-
obecne akceptované modely porušovania a postupy na stano-
venie zostatkovej životnosti sprevádzané vznikom a rozvojom 
trhlín, odpadnutím krycej vrstvy a zmenšením súdržnosti medzi 
betónom a výstužou. V dôsledku korózie výstuže dochádza na-
vyše k zmene jej mechanických vlastnosti. Príspevok sa zaoberá 
vplyvom chloridovej korózie na životnosť betónovej konštrukcie 
mosta z predpätých tyčových prefabrikátov. 
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MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI 
BETONOVÝCH VÝROBKŮ 
TECHNOLOGIEMI NA BÁZI VYTVRZOVÁNÍ 
JEJICH POVRCHU

Ing. Adam Hubáček, Ph.D., Ing. Lucia Osuská

V posledních letech se u vibrolisovaných betonových prvků začí-
náme častěji setkávat s vyššími nároky na jejich kvalitu povrchu. 
Proto se na trhu začaly objevovat prvky se speciálně upravenou 
lícovou vrstvou, kde se na povrch nanáší impregnační nátěr, kte-
rý se poté vytvrzuje infračerveným nebo ultrafialovým zářením.
Cílem článku je shrnutí dosavadních poznatků o vibrolisovaných 
betonových výrobcích, jejichž povrch je upraven právě pomocí 
těchto technologií. Důraz je kladen zejména na popis a efektiv-
nost použití jednotlivých metod, principů vytvrzení povrchu a pří-
padných dalších úprav povrchu betonu výrobků s cílem dosažení 
vyšší trvanlivosti betonu. Sledovány budou některé z vlastností 
těchto vibrolisovaných prvků, jako odolnost povrchu proti půso-
bení vody a chemických rozmrazovacích látek, nasákavost be-
tonu, odolnost proti obrusu, odolnost proti skluzu a také snížení 
rizika tvorby vápenných výkvětů na povrchu výrobků.
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MATERIÁLOVÉ A TEPELNÉ VLASTNOSTI 
LEHKÉHO BETONU S ODPADNÍM 
POLYPROPYLENEM

Ing. David Čítek, Ing. Martina Záleská, 

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., 

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., 

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Aktuální článek se věnuje problematice lehkých betonů s odpad-
ním polypropylenem, přidávaným do betonu z hlediska zvýšené 
tepelně izolačních vlastností. Všeobecně se kompozity na bázi 
cementu se dobrými mechanickými vlastnostmi, ale často ne-
mají tepelnou izolaci. Pro návrh kompozitů se zvýšenou tepelnou 
izolací a se sníženým přenosem tepla v  současných budovách 
může být použit drcený polypropylen (PP) pocházející z výroby 
PP trubek. V návrhu kompozitu bylo přírodní kamenivo nahrazeno 
plastickým odpadem v množství 10, 20, 30, 40 a 50% hmotnosti 
kameniva. Srovnávací recepturou byla směs bez přidání plastu. 
Pro zkoumané PP granulované plnivo byla měřena tepelná vo-
divost, tepelná difuzivita a objemová tepelná kapacita v závislosti 
na hustotě a zhutňování materiálu pomocí impulsní techniky. 
Tímto způsobem je umožněna možnost zlepšení tepelně izo-
lačních vlastností cementových kompozitů. Posouzení přenosu 
tepla a tepelné kapacity plastového odpadu představuje novou 
informaci pro správný návrh konstrukce a vývoj lehkých kompo-
zitů vhodných pro zlepšení tepelné stability budov. U navržených 
kompozitů byly taktéž měřeny základní fyzikální a mechanické 
vlastnosti. Tepelná propustnost a tepelná odolnost byly vypočítá-
ny za předpokladu typického uspořádání podlahové konstrukce 
budovy. Aplikace PP vede ke zlepšení tepelně izolačních vlast-
ností s přijatelným snížením mechanických parametrů.
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THE POSSIBILITIES OF THE UTILIZATION 
OF WASTE GLASS AS PARTIAL 
REPLACEMENT OF FINE AGGREGATE 
FOR HPC

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.; Ing. Tomáš Vlach, 

Ing. Jakub Řepka

This contribution is to verify the utilization of waste glass as partial 
replacement of fine aggregate for high performance concrete 
(HPC). Test results of fresh and hardened HPC will be presented. 
This study has been conducted through basic experimental 
research in order to analyze the possibilities of recycling waste 
glasses (grinding glass, milled glass powder from municipal 
waste) as partial replacement of silica powder for HPC. 
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KOMPOZITNÍ NEKOVOVÉ KARISÍTĚ 
A VÝZTUŽNÉ MATERIALLY

Ing. Jiří Kotača, Michal Moravec, 

Ing. Alexandr Bobryshev

Předmětem článku je seznámení s novými výztužnými materiály 
a to nekovovou kompozitní výztuží, která je vyrobena z basalto-
vých vláken s vysokou pevností a tekuté pryskyřice.
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ODOLNOST UHPC S HYBRIDNÍ VÝZTUŽÍ 
VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM 

Ing. Milan Rydval, Ing. David Čítek, 

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., 

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

V rámci vývoje a výzkumu UHPC materiálů se široká odbor-
ná veřejnost zabývá zejména stanovením základních fyzikálně-
-mechanických parametrů, zejména pevnosti v tlaku, která je 
považována za určující parametr pro tyto kompozitní materiály 
na bázi cementu. Pevnost kompozitního materiálu se stanoví 
za normálních laboratorních podmínek. Jemnozrnné kompozitní 
materiály na bázi cementu jsou stále častěji používány nejen pro 
akademické účely, ale i pro praktické aplikace. Proto je třeba se 
soustředit na další parametry určující tyto nové Hi-Tech materiály. 
Mechanické vlastnosti materiálů za zvýšené teploty patří do ob-
lasti, která není správně definována nejen v České republice ale 
i ve světě. Výzkum těchto kompozitních materiálů a jejich chování 
při teplotním zatížení může přinést další informace potřebné pro 
rozšíření UHPC ve stavební praxi, tak jako například ve Francii, 
USA, Japonsku a dalších zemích. V platných českých normách 
pro navrhování betonových konstrukcí vystavených teplotnímu 
namáhání jsou uvedeny hodnoty redukčního součinitele K

c,θ pou-
ze pro běžně používané hutné betony a dále betony lehké. Je 
zřejmé, že tyto hodnoty nelze použít pro jemnozrnné kompozitní 
materiály s cementovým pojivem vyztužených hybridní výztuží. 
Cílem příspěvku je stanovení a popis chování těchto materiálů 
v rozmezí teplot 20°C až 1000°C pro dva režimy zkoušení, které 
postihují výsledky reziduálních pevností i výsledky pevností za 
vysoké teploty.
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STUDIE KOROZNÍHO POŠKOZENÍ 
SKELNÝCH VLÁKEN V TEXTILNÍ SKELNÉ 
VÝZTUŽI PŘI EXPOZICÍCH SIMULUJÍCÍCH 
PROSTŘEDÍ BETONU

Ing. Tomáš Bittner, Ing. Petr Pokorný, 

doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Bc. Šárka Nenadálová

Článek posuzuje prostřednictvím technik FT-IR a SEM+EDS 
úroveň korozního poškození kompozitní textilní skelné výztuže 
v  prostředích simulujících pórový roztok betonu (odstupňované 
pH: 12,6; 13,0 a 13,5), pórový roztok zkarbonatovaného betonu 
(pH: 8,1) a zkarbonatovaného betonu kontaminovaného chlo-
ridovými anionty (pH: 8,1+Cl-). Ověřován byl rovněž vliv koroze 
na pevnost v tahu segmentovaných textilních skelných vláken 
a zjišťován byl rovněž specifický druh ochranného organického 
povlaku na skelných vláknech. Výsledky vypovídají na průkazné 
lokální korozní poškození sledovaných vzorků pouze při pH 13,5 
a naopak vysokou stabilitu v prostředích simulujících zkarbona-
tovaný beton a zkarbonatovaný beton kontaminovaný chlori-
dovými anionty. Práce rovněž poukazuje na nerovnoměrnost 
vyloučeného ochranného organického povlaku s lokalizovanou 
pórovitostí, která souvisí s výše zmíněným korozním poškozením.
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STOCHASTICKÁ OPTIMALIZACE 
ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ POMOCÍ 
HEURISTICKÉHO ALGORITMU 

Ing. Jakub Venclovský, 

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

Ing. Ivana Laníková, Ph.D.

Ve stavebním inženýrství je možné se setkat s celou řadou apli-
kací matematické optimalizace (design konstrukcí, rekonstrukce 
dopravních sítí, apod.). Pro účely řešení těchto problémů byly 
původně zavedeny deterministické přístupy. Navzdory své kom-
plexnosti ale tyto přístupy nedostačují pro uchopení pravděpo-
dobnostní stránky zmíněných problémů a poskytují tedy pouze 
suboptimální řešení. Vzniká tak snaha přehodnotit tyto zavedené 
deterministické přístupy a přistupovat k náhodnostem v daných 
problémech méně přímočarou cestou.

Cílem článku je představit algoritmus pro stochastickou optima-
lizaci designu železobetonového průřezu. Tento je založen na 
vnitřním cyklu deterministické optimalizace založené na gradi-
entní metodě a vnějším cyklu stochastické optimalizace využí-
vající regresní analýzu. Nejprve je představena a popsána deter-
ministická úloha. Následuje popis náhodností, které do procesu 
vstupují, a stochastická reformulace úlohy. Potom je představen 
samotný algoritmus a článek končí prezentací výsledků provede-
ných výpočtů.
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VÝZKUM A VÝVOJ OBLOUKOVÝCH 
PREFABRIKOVANÝCH TRUB

Ing. Martin Zlámal, Ph.D., 

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

prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc., Ing. Jiří Strnad, Ph.D., 

Ing. Jakub Venclovský, Ing. Michal Ševčík

Cílem článku je představit problematiku návrhu obloukových 
prefabrikovaných kanalizačních trub se zvýšenou odolností proti 
agresivnímu prostředí. První část projektu tvoří zejména vývoj 
zkušebního postupu a zařízení, které umožní hodnocení trvanli-
vosti betonů s ohledem na zatížení okolním agresivním prostře-
dím. Platné normativní předpisy pouze předepisují třídu betonu 
v závislosti na agresivitě prostředí, nezkoumají dlouhodobé fyzi-
kálně-mechanické parametry s ohledem na životnost konstruk-
ce. Výstupem první části projektu bude optimalizovaný návrh 
betonové směsi zajišťující požadovanou životnost. V další části se 
článek zabývá zejména optimalizací návrhu trasování kanalizač-
ního potrubí za použití obloukových trub, které musí být nedílnou 
součástí projekčního řešení kanalizačního potrubí sestaveného 
ze speciálních prefabrikovaných obloukových trub, které umožní 
efektivnější sanaci městských sítí a stok.
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Patříme k  nejvýznamnějším stavebním firmám v  Čes-
ké republice, jsme jedničkou v  oblasti dopravně in-
ženýrského stavitelství. Své služby nabízíme zákazní-
kům déle než 60  let. Pověst Skupiny EUROVIA CS stojí 
na  kvalitní, včasné a  odborně odvedené práci. Úspěš-
nou firmu z nás dělají především naši vysoce kvalifiko-
vaní zaměstnanci. Jejich zkušenosti, odborné znalosti 
a  svědomitý přístup ve  spojení s  tradicí naší společ-
nosti a moderními technologiemi jsou pro nás klíčové. 

EUROVIA CS, a. s., spolehlivý dodavatel betonových 
vozovek na dálnicích, letištích, cyklostez kách, parko-
vištích.

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

www.eurovia.cz



Dopravní infrastruktura

Specializace na dopravní stavby je naší nosnou technologií. 

Disponujeme týmem zkušených techniků a  máme potřebné 

výrobní kapacity umožňující optimalizaci projektů podle posledních 

technologických poznatků. Do realizovaných projektů přinášíme 

kvalifi kaci, odbornost a zkušenosti z celého světa, které nám skýtá 

naše mateřská společnost HOCHTIEF AG. Právě sdílení zkušeností 

a technologických možností koncernu je jednou z našich hlavních 

konkurenčních výhod.

Stavíme svět zítřka
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Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5 

tel.: +420 257 406 000

www.hochtief.cz
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