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PROGRAMOVÉ SCHÉMA

ÚTERÝ 20. LISTOPADU 2018

20:00–23:00  Welcome reception Muzeum

 hlavního města

 Prahy

STŘEDA 21. LISTOPADU 2018

07:30–16:00 Registrace V předsálí

08:30–18:00 Výstava BETON 2018

09:00–10:30 Slavnostní zahájení 

25. Betonářských dnů 2018

Sekce ST1A+B: Vyzvané přednášky 

10:30–11:00 Občerstvení

11:00–12:30 Sekce ST2A+B: Mosty 1

12:30–14:00 Oběd

14:00–15:30 Sekce ST3A: Mosty 2

14:00–15:30 Sekce ST3B: Technologie 1

15:30–16:00 Občerstvení  

16:00–17:45 Sekce ST4A: International session

16:00–17:45 Sekce ST4B: 

Modelování a navrhování 1

20:00–24:00 Společenský večer  Hotel Olympik 

ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018

08:30–11:30 Registrace V předsálí 

09:00–13:00 Výstava BETON 2018

09:00–10:25 Sekce ČT1A: 

Rekonstrukce a revitalizace

09:00–10:25 Sekce ČT1B: 

Modelování a navrhování 2

10:25–11:00 Občerstvení

11:00–13:00  Sekce ČT2A: Technologie 2

Ocenění studentů BAK, DIPL

Ocenění doktorandů

Doktorand: Vítězné téma,

Zakončení 25. Betonářských dnů 2018

11:00–13:00 Sekce ČT2B: 

Modelování a navrhování 3 

+ komerce
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
25. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

STŘEDA 21. LISTOPADU 2018

1. DEN KONFERENCE

09:00–10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

25. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2018 SÁL A+B

Pozdrav předsedy České betonářské 
společnosti a prezidenta ČSSI

Jmenování čestného člena ČBS

SEKCE ST1A+B: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Tamina canyon bridge, Bad Ragaz, 
Switzerland

Dipl.-Ing. Holger Haug

Quickway – smart mobility for the liveable 
city of the future

Em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Lutz 
Sparowitz; Privatdozent Dipl.-Ing. Dr. techn. 
habil. Bernhard Freytag; Dipl.-Ing. Johannes 
Oppeneder; Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr.Ing. habil. Tue Viet Nguyen

Diskuze

10:30–11:00  Přestávka – občerstvení

11:00–12:30 SEKCE ST2A+B: MOSTY 1 SÁL A+B

New composite construction method with 
steel/UHPFRC constructing railway bridges

Dipl. Ing. Dr.techn. Welf Zimmermann; 
Dipl. Ing. Dr.techn. Stefan Kuss

100 let betonových mostů

Ing. Jan Vítek, DrSc.; 
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Roskilde fjord link, High bridge, Dánsko

Ing. Richard Novák; Ing. Petr Kocourek, Ph.D.; 
Ing. Jakub Pecha; prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Lávky z UHPC

Ing. Jan Komanec; Ing. Milan Kalný; 
Ing. Jan Marek

New Wear crossing, Sunderland, 
England, UK

Ing. Richard Novák; Ing. Leonard Šopík, Ph.D.; 
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Diskuze

12:30–14:00 Přestávka – oběd

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

Vysúvaný most pri Prešove (SO-206): 
návrh technológie vysúvania mosta 
s ohľadom na očakávané a reálne trecie sily

doc. Ing. Peter Paulík, PhD.; Ing. Matúš Búci; 
Ing. Marcin Sermet

Obloukový nadjezd nad dálnicí D1

Ing. Leonard Šopík, Ph.D.; Ing. Richard Novák; 
Ing. Lenka Zapletalová; 
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Progresivní prostorově zakřivené lávky

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



PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
25. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

Modernizace D1 – úsek 04, 
Ostředek – Šternov

Dr. Ing. Petr Vítek; Ing. Jan Faltýnek

Řešení rozsáhlého mostního projektu na 
Havajských ostrovech pomocí metody BrIM

Ing. Vojtěch Kolínský; Ph.D., Ing. Jiří Bureš; 
Ing. Jindřich Potůček, P.E.; Ing. Jan Žitný

Diskuze

14:00–15:30 SEKCE ST3B: TECHNOLOGIE 1 SÁL B

Dopady denitrifikace el. popílků na jejich 
využití ve výrobě betonu

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

Hydraulické cestné spojivo s vysokým 
podielom popolčeka po denitrifikácií

Ing. Lucia Bulíková; 
doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

Vliv množství amonných solí v popílcích 
na betony s ternárními pojivy

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

Použití popílků do betonu po SNCR

Ing. Michal Števula, Ph.D.

Diskuze

15:30–16:00 Přestávka – občerstvení

16:00–17:45 SEKCE ST4A: 
INTERNATIONAL SESSION SÁL A

Cracking and failure mode of the self-
stressed members with FRP bars

PhD., Assist. Prof. Volha Semianiuk, PhD.; 
Full Prof. Viktar Tur 

Estimation of tensile strength of high 
strength concrete based on experimental 
results

Dr. Radmila Sinđić Grebović; 
Mr. Marko Grebović

Robustness assessment based on pseudo-
static full probabilistic approach

PhD, Assoc. Prof., Ing. Andrei Tur

Tests of slab-column connections subjected 
to reversed cyclic moments in addition 
to different levels of gravity shear load

Amr Abdelkhalik; Tamer Elafandy; 
Amr Abdelrahman; Alaa Sherif

Adaptive estimation of the in-situ 
characteristic concrete strength

Ass.Prof. Ing. Stanislav S. Derechennik, Ph.D.; 
Prof. Victar V. Tur, D.Sc., Ph.D.

Diskuze

16:00–17:45 SEKCE ST4B: 
MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

Hodnocení existujících konstrukcí

prof. Ing. Milan Holický, Ph.D, DrSc.

Ohybová zkouška pro výstižnější stanovení 
tahové pevnosti vláknobetonu

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.; 
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Dr.h.c. FEng.; 
Ing. Hana Hanzlová, CSc.; 
Ing. Martin Tipka, Ph.D.; 
prof. Dr.-Ing. Helmut Kurth, MBA



PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
25. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

Nelineárna analýza experimentálne 
skúšaných lokálne podopretých dosiek 
s otvormi

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

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
v oblasti diskontinuit

Ing. Michal Číhal; Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D.; 
Ing. Michael Konečný; Ing. Jan Valíček; 
Ing. Lukáš Juříček

Porovnanie výpočtových metód 
ŽB stĺpov, a ich vplyv na ekonomiku 
a spoľahlivosť stavby

Ing. Jakub Dobrý; 
Ing. Marek Čuhák, PhD.; Ing. Pavel Čížek; 
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018

2. DEN KONFERENCE

09:00–10:25 SEKCE ČT1A:
REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SÁL A

Destrukce části panelového domu 
ve Frenštátě pod Radhoštěm výbuchem 
plynu (02/2013) a následné zpevnění zbylé 
části domu

Ing. Josef Pacula

Sanace nosného systému věžových částí 
objektu Trinity

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

Rekonstrukce parkingu národního divadla

Ing. Vladimír Vančík, CSc.; 
Ing. Michal Svoboda; Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

Předpjatý most na Negrelliho viaduktu

Ing. Tomáš Vladík

Diskuze

09:00–10:25 SEKCE ČT1B: 
MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B

Změny přístupu ke smykovému namáhání 
ve druhé generaci EC2

prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.; 
Ing. Jiří Šmejkal, CSc.

Parametrická studie kroucení betonových 
prizmatických prvků

prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.; 
Ing. Jaroslav Průša, Ph.D.; 
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Ohybová pevnost tenkých desek z UHPFRC

Ing. Milan Holý; doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.; 
Ing. David Čítek; Ing. Petr Tej, Ph.D.

Nelineární analíza prefabrikovaného dílce 
pro pojezdové plochy letišť

Ing. Miroslav Šrámek; Ing. Josef Novák, Ph.D.

Numerická analýza rámového rohu 
vyztuženého textilní uhlíkovou výztuží

Bc. Jiří Žalský; Ing. Tomáš Vlach; 
Ing. Lenka Laiblová; MgA. Zuzana Jirkalová; 
Ing. Jakub Řepka; prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
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Dynamická zkouška zábradelního panelu 
z UHPC

Ing. Jan Tichý, CSc.; 
doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.; 
Ing. Petr Havlásek, Ph.D.; Ing. Josef Fládr, Ph.D.; 
Ing. Bohuslav Slánský ml.; Ing. Stanislav Ševčík

Diskuze

10:25–11:00  Přestávka – občerstvení

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: TECHNOLOGIE 2 SÁL A

Ocenění studentů BAK, DIPL. a DIZ.

Vynikající dizertační práce:

Hledání tvaru skořepinových konstrukcí
Ing. Jiří Musil, Ph.D.

Využití nanotechnologií, zejména CNT, 
v silikátových kompozitech 
Ing. Tomáš Jarolím, Ph.D.

Návrh a výroba segmentové předepnuté 
lávky z UHPFRC v Příboře

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

Most ev. č. 29-003, Podolský most 
– diagnostický průzkum

Mgr. Josef Mészáros; Ing. Václav Hvízdal

Aplikace modifikované elastomagnetické 
metody a analýza magnetického pole

Ing. Tomáš Klier; Ing. Tomáš Míčka; 
prof. Ing. Michal Polák, CSc.; 
Bc. Milan Hedbávný; Ing. Roman Jelínek

Limity technologií 3D tisku pro realizaci 
betonových skořepin

Ing. Michal Kovářík; 
prof. Dr. Henri Hubertus Achten; 
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Diskuze

  ZAKONČENÍ 
25. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2018 SÁL A

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 
MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 
+ KOMERCE SÁL B

Požární odolnost

Ing. Vladimír Junek; Ing. Tomáš Míčka; 
doc. Ing. Jiří Kolísko, PhD.; Ing. Martin Kroc; 
Ing. Isabela Bradáčová, CSc.

Automatická optimalizace plochy výztuže

Ing. Michael Konečný; Ing. Michal Číhal; 
Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D.

ISOLINK - propojení vrstev sendvičových 
panelů

Ing. Jiří Mrkva

Využití CDE v kontextu smíšené reality

Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBA

Prostorové modely mostů v procesu BIM 

Ing. Marek Michna; Ing. Gabriel Meždej; 
Ing. Ondřej Perháč

Moznosti využití metody BIM pro betonové 
konstrukce ve fázi přípravy a realizace 
projektu

Tomáš Huml

Diskuze



PROGRAM SEKCE POSTERŮ 
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P01 Vliv postupu míchání na mechanické vlastnosti 
vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou 
cementu latentně hydraulickou příměsí
Ing. Josef Fládr, Ph.D.; Ing. Petr Bílý, Ph.D.; 
Ing. Karel Šeps, Ph.D.; Ing. Roman Chylík; 
Ing. Vladimír Hrbek

P02 Modelovanie interakcie medzi mostným trámom 
a pilierom s použitím komerčních softvérov
Ing. Peter Havlíček; doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

P03 Makroskopické a mikroskopické vlastnosti 
vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou 
cementu popílkem
Ing. Josef Fládr, Ph.D.; Ing. Petr Bílý, Ph.D.; 
Ing. Roman Chylík; Ing. Zdeněk Prošek

P04 Duktilita plastbetonu s příměsí ocelových vláken
Ing. Martin Tipka, Ph.D.; Ing. Josef Novák, Ph.D.; 
Ing. Anna Horáková; Ing. Roman Chylík; 
Ing. Tomáš Trtík

P05 Využití vakuově tvářených folií pro výrobu 
vylehčených panelů z HPC
Ing. Jakub Řepka; Ing. Tomáš Vlach; 
Ing. Lenka Leiblová, MgA. Zuzana Jirkalová; 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

P06 Citlivostní analýza účinků časově závislých 
vlastností betonu na reologicky homogenní 
konstrukce
Ing. Jan Prchal; doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

P07 Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí 
v soudržnosti GFRP výztuží
Ing. Ondřej Januš; Ing. František Girgle, Ph.D.; 
Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D.; 
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.; 
Ing. Pavel Šulák, Ph.D.

P08 Nové formy betonu pro konstrukční účely 
a jejich diagnostika
Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.; 
doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.; 
Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.; 
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

P09 Aspekty zkoušení a materiálové vlastnosti 
drátkobetonu
Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.; 
doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

P10 Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým 
vodám s agresivním oxidem uhličitým
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; 
prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.; Ing. Jiří Strnad, Ph.D.; 
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; Ing. Michal Ševčík

P11 Srovnání korozní odolnosti betonů vůči působení 
síranů
prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.; 
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Jiří Strnad, Ph.D.; 
Ing. Martin Zlámal, Ph.D.; Ing. Pavel Louda

P12 Experimentální posouzení vlivu tvaru, typu 
a velikosti zkušebního tělesa na hodnotu statického 
modulu pružnosti lehkého betonu
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 
Ing. Petr Žítt; Bc. Aleš Tichý; Ing. Martin Alexa
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P13 Vliv Poissonova čísla na hodnotu dynamického 
modulu pružnosti cementových materiálů v rané 
fázi zrání
Ing. Romana Halamová; Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; 
Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 
Ing. Petr Misák; Ph.D., Ing. Martin Alexa

P14 Experimentální stanovení raného smrštění alkalicky 
aktivované strusky
Ing. Martin Alexa; Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. ml.; 
Ing. Romana Halamová

P15 K problematice interakčního diagramu 
železobetonového průřezu
Ing. Jakub Holan; Ing. Radek Štefan, Ph.D.

P16 Analýza požární odolnosti betonových prvků 
založená na různých modelech požáru: 
příklad posouzení deskového panelu
Ing. Martin Benýšek; Ing. Radek Štefan, Ph.D.; 
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

P17 Nelineárna analýza experimentálnej lokálne 
podopretej dosky so šmykovou výstužou
Ing. Lucia Majtánová, PhD.; 
prof. Ing. Jaroslav Halvonik PhD.

P18 Lomová odezva těles z jemnozrnného 
cementového kompozitu se speciální inkluzí
Ing. Michal Vyhlídal; Ing. Iva Rozsypalová; 
Bc. Tomáš Majda; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 
Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; 
Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

P19 Časový vývoj pevnosti betonu ve srovnání 
s vývojem smršťování betonu
Ing. Miloslav Janda; doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.

P20 Mechanical Properties of Non-Conventional 
Reinforcement Tested in The Klokner Institute
Ing. Bc. Šárka Nenadálová; Ing. Tomáš Bittner

P21 Příspěvek do diskuze k odhadu průhybu 
železobetonových prvků
Ing. Luboš Musil; Ing. Hana Hanzlová, CSc.

P22 Výpočet únosnosti a nelineární analýza 
železobetonových nosníků
Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.; 
Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.; 
Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.; 
doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

P23 Adaptace modelu B4 pro predikci přetvoření UHPC 
od smršťování a dotvarování
Ing. Vladimír Příbramský

P24 Lomové parametry betonů jádrových vývrtů objektů 
Transgas
Bc. Tomáš Majda; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 
doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.; 
Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; 
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.; 
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

P25 Uplatnění plastového odpadu při výrobě betonu
Ing. Anna Horáková; Ing. Josef Novák, Ph.D.
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P26 Možnosti zpracování struskového kameniva 
z haldy Koněv
Ing. Lukáš Procházka; Ing. Jana Boháčová, Ph.D.

P27 Vliv materiálové nehomogenity na modul pružnosti
Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; 
Ing. Josef Fládr; Ph.D., Ing. Karel Šeps, Ph.D.; 
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

P28 Effect of Different Ingredients of Ultra High 
Performance Concrete on Modulus of Elasticity 
Using Response Surface Modelling
Mohammad A. Mosabepranah; Ozgur Eren

P29 Eefekt smykových deformací při ohybových 
zkouškách kvazikřehkých materiálů
doc. Ing. Pavel Padevět, Ph.D.; 
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng.; 
Dipl.-Ing. Claus Peter Strobach, Ph.D. BDB.



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

VÝSTAVA BETON 2018

Č. Firma
Forma 

prezentace

1 CONSTRUSOFT s.r.o. stolek

2 RIB stavební software s.r.o. stolek

3 Allplan Česko s.r.o. stolek

4 ČBS + Beton TKS, s.r.o. stolek

5 Prefa Technologies a.s. stolek

6 Schöck – Wittek s.r.o. stolek

7 KrampeHarex CZ s.r.o. panel

8 FILINGER a.s. stánek

9 SCIA CZ, s. r. o. stánek

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

11 Jordahl & Pfeifer Stavební technika s.r.o. panel

12 Dis - Tech, s.r.o. stolek

13 Graitec, s.r.o. stolek

14 Fine spol. s r.o. stolek

15 Červenka Consulting s.r.o. stolek

16 Dlubal Software s.r.o. stolek

17 PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o. stánek

18 Ing. Jiří Kotača - Želex stánek

19 Hebetec Engineering Ltd. stánek

20 BlueberryS, s.r.o. stánek

21 IDEA StatiCa s.r.o stánek

ABECEDNÍ SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Č. Firma
Forma 

prezentace

3 Allplan Česko s.r.o. stolek

20 BlueberryS, s.r.o. stánek

1 CONSTRUSOFT s.r.o. stolek

4 ČBS + Beton TKS, s.r.o. stolek

15 Červenka Consulting s.r.o. stolek

12 Dis - Tech, s.r.o. stolek

16 Dlubal Software s.r.o. stolek

8 FILINGER a.s. stánek

14 Fine spol. s r.o. stolek

13 Graitec, s.r.o. stolek

19 Hebetec Engineering Ltd. stánek

21 IDEA StatiCa s.r.o stánek

18 Ing. Jiří Kotača - Želex stánek

11 Jordahl & Pfeifer Stavební technika s.r.o. panel

7 KrampeHarex CZ s.r.o. panel

17 PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o. stánek

5 Prefa Technologies a.s. stolek

2 RIB stavební software s.r.o. stolek

9 SCIA CZ, s. r. o. stánek

6 Schöck – Wittek s.r.o. stolek

10 Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. panel
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PŘEDNÁŠKY

09:30–10:30 SEKCE ST1A+B: 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY SÁL A+B

TAMINA CANYON BRIDGE, BAD RAGAZ, 
SWITZERLAND

Dipl.-Ing. Holger Haug

In 2017 travelling between two communities became easier 
and safer when a new bridge over the Tamina valley opens 
to traffic. This paper presents the design, informs about the 
planning process and gives details on the construction pro-
cess.

09:30–10:30 SEKCE ST1A+B: 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY SÁL A+B

QUICKWAY – SMART MOBILITY 
FOR THE LIVEABLE CITY OF THE FUTURE

em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Lutz Sparowitz;

Privatdozent Dipl.-Ing. Dr. techn. habil. Bernhard Freytag; 

Dipl.-Ing. Johannes Oppeneder; 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.Ing. habil. Tue Viet Nguyen

A liveable city is characterised by social balance, safety and 
stability, pleasant working conditions (job guarantee, faire 
remuneration, adequate standard of living etc.), individuality, 
room for creativity, responsibility for the city, good healthcare 
and retirement facilities, healthy food, air and water of high 
quality, efficient and affordable mobility, nature within range, 
social communication, manifold cultural offers, sports and 
leisure facilities.... In a word, there is peace, freedom and pro-
sperity. But all that can only work, if there is also a prospering 
economy, which further requires a well organised mobility of 
the townspeople without restrictions.

The QUICKWAY transportation system consists of several 
measures, which have necessarily to work together for solv-
ing the traffic problem of Smart Cities in a sustainable and 
comprehensive way. The most important measures are:

11:00–12:30 SEKCE ST2A+B: MOSTY 1 SÁL A+B

NEW COMPOSITE CONSTRUCTION 
METHOD WITH STEEL/UHPFRC 
CONSTRUCTING RAILWAY BRIDGES

Dipl. Ing. Dr.techn. Welf Zimmermann; 

Dipl. Ing. Dr.techn. Stefan Kuss

In Austria last years sequenced according modern technolo-
gy successfully bridges were made from UHPC or UHPFRC 
[1], [2], [3]. A couple of well-done examples of these brid-
ges I presented on the occasion of Prof. Sparowitz birthday 
publication in 2017 [2]. Recently in Austria another example 
of a railway bridge consisting innovative material UHPFRC 
– created as a composite construction – was projected 
by ZKP ZT GmbH by order of Austrian Railway Company 
ÖBB. Innovative and new is the application of Ultra-High 
Performance Concrete in combination with Steel S355J2+N 
creating a composite action in highest utilization of both ma-
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terial strengths and auxiliary connected with a steel panel. 
Construction work was done from March to September 2017, 
the bridge was finished in October 2017 in single railway track 
Lavanttalbahn near city Wolfsberg in Carinthia.

11:00–12:30 SEKCE ST2A+B: MOSTY 1 SÁL A+B

100 LET BETONOVÝCH MOSTŮ

Ing. Jan Vítek, DrSc.; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Předmětem článku je historický přehled rozšíření betonu 
a předpjatého betonu v mostních stavbách za 100 let trvání 
Českého státu. Uvádějí se jen některé z  velkého množství 
postavených staveb, které mohou být příkladem rozvoje 
betonových mostů ve své době. V  porovnání s  počáteční 
úrovní provádění betonových mostů došlo také k rozvoji více 
druhů výrobních technologií, zvláště po skončení války v roce 
1945. Zavedením předpjatého betonu se výrazně rozšířily 
trámové konstrukce, u nichž nadále nebylo nutné stavět 
náročnou skruž. Profitovala tím i stavba obloukových mostů. 
Prefabrikace přinesla další výhody hromadnou a dokonalej-
ší výrobou dílů, jejichž montáží byly stavěny velké a dlouhé 
mostní konstrukce.

11:00–12:30 SEKCE ST2A+B: MOSTY 1 SÁL A+B

ROSKILDE FJORD LINK, HIGH BRIDGE, 
DÁNSKO

Ing. Richard Novák; Ing. Petr Kocourek, Ph.D.; 

Ing. Jakub Pecha; prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Po letitých diskuzích byla v roce 2015 vypsána soutěž na re-
alizaci přemostění fjordu Roskilde. Přemostění bude mít velký 
dopad na zrychlení dopravy v  oblasti fjordu a dostupnosti 
Kodaně. Most je situován v rekreační oblasti a velká část sa-
motného fjordu je součástí Natury 2000. Most celkové délky 
1,36 km má 17 polí s rozpětími 57,35 + 15 × 83,00 + 57,35 m. 
Mostovka šířky 19,70 m je sestavena z prefabrikovaných, 
kontaktně vyráběných segmentů jednokomorového průřezu, 
a je montována letmo v symetrických konzolách začínajících 
na pilířích. Zvláštností je použití montážního souboru umožňu-
jícího stabilizaci vahadla proti překlopení. Most se staví jako 
Design & Build Project s  řadou omezujících podmínek sta-
novených Objednatelem. Firma SHP je projektantem objektu 
přemostění fjordu, mostu High bridge.

11:00–12:30 SEKCE ST2A+B: MOSTY 1 SÁL A+B

LÁVKY Z UHPC

Ing. Jan Komanec; Ing. Milan Kalný; Ing. Jan Marek

Ultra vysokohodnotný beton (ultra-high performance con-
crete, UHPC) s optimální skladbou všech částic, nízkým vod-
ním součinitelem a s rozptýlenou výztuží z krátkých ocelových 
vláken vykazuje velký potenciál pro náročné a odlehčené 
konstrukce. Vedle vysoké pevnosti v tlaku i tahu má tento ma-
teriál řadu dalších výhod. Ocelová vlákna zajišťují malé vzdá-
lenosti trhlin a dostatečnou duktilitu. Velmi hutný a kompaktní 
materiál je prakticky nenasákavý pro agresivní látky vyskytující 
se v okolním prostředí, a tím je zajištěna vysoká trvanlivost. 
Vzhledem k nízkým nárokům na údržbu a přijatelné ceně bě-

ANOTACE



hem celého životního cyklu nabízí tento koncept řadu výhod 
ve srovnání s tradičními ocelovými nebo předpjatými nosníky. 
V České republice byl výzkum a vývoj UHPC zahájen kolem 
roku 2010 a do současnosti se podařilo dokončit několik 
staveb s pozoruhodnými parametry. Uplatnění UHPC lze s vý-
hodou očekávat zejména u prefabrikovaných konstrukčních 
prvků a při zesilování konstrukcí.

11:00–12:30 SEKCE ST2A+B: MOSTY 1 SÁL A+B

NEW WEAR CROSSING, SUNDERLAND, 
ENGLAND, UK

Ing. Richard Novák; Ing. Leonard Šopík, Ph.D.; 

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Soutěž na realizaci přemostění řeky Wear v severoanglickém 
městě Sunderland byla vypsána v  roce 2014. Most vytvořil 
spojnici mezi dvěma průmyslovými čtvrtěmi města a odlehčil 
dopravě v blízkosti obytných čtvrtí. Most o třech polích s roz-
pětími 40 + 148 + 148 m je zavěšen na jediném, 105 m vyso-
kém pylonu. Mostovku tvoří dva svařované I nosníky, příčníky 
a prefabrikovaná mostovka. Pylon je ocelový, ve spodní části 
vyplněn betonem. Most byl postaven jako Design & Build 
Project. Zajímavostí bylo využití pokročilých metod výstavby 
nosné konstrukce a pylonu. Firma SHP byla členem vítězného 
projektového týmu ve fázi soutěže i při realizaci.

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

VYSÚVANÝ MOST PRI PREŠOVE 
(SO-206): NÁVRH TECHNOLÓGIE 
VYSÚVANIA MOSTA S OHĽADOM 
NA OČAKÁVANÉ A REÁLNE TRECIE SILY

doc. Ing. Peter Paulík, PhD.; Ing. Matúš Búci; 

Ing. Marcin Sermet

V  bežnej projekčnej praxi sa pri návrhu konštrukčných prv-
kov vychádza z  konzervatívnych súčiniteľov trenia, ktoré sú 
v  prípade teflónových platní na úrovni 4 až 5%. Vypočítaná 
horizontálna sila je následne vo výpočtoch ešte ďalej zväč-
šená faktorom bezpečnosti, čím sa zabezpečí dostatočná 
spoľahlivosť v súlade s platnými normovými predpismi. Tento 
prístup má svoje opodstatnenie pre nosné prvky konštrukcie, 
avšak v prípade návrhu technologických častí vedie k výrazne 
zvýšeným nákladom a  prináša nemalé komplikácie z  titulu 
manipulácie s ťažkými bremenami v obmedzených priestoro-
vých podmienkach (nosníky, hydraulické lisy a pod.). Z tohto 
dôvodu je najmä v prípade vysúvaných mostov poznanie reál-
nej hodnoty trenia kľúčovým faktorom pri návrhu danej tech-
nológie. V článku je popísaný postup, ktorý sa zvolil v prípade 
realizácie vysúvaného mosta SO-206 pri Prešove. V  čase 
písania článku ešte reálne merané sily neboli k dispozícii a tak 
je v príspevku prezentovaný len teoretický prístup k proble-
matike, ktorý bude konfrontovaný s realitou na prelome rokov 
2018 a 2019.
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14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

OBLOUKOVÝ NADJEZD NAD DÁLNICÍ D1

Ing. Leonard Šopík, Ph.D.; Ing. Richard Novák; 

Ing. Lenka Zapletalová; prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Na stavbě dálnice D1 0137 Přerov – Lipník je nyní dokončo-
ván obloukový most celkové délky 92 m. Mostovku, kterou 
tvoří lichoběžníková deska, podpírá oblouk s rozpětím 56 m. 
Protože patky oblouku jsou spojeny s koncovými příčníky 
tlačenými vzpěrami, tvoří oblouk samokotvenou obloukovou 
konstrukci. I když most kříží komunikaci šikmo, je mostní kon-
strukce kolmá. Aby oblouk nevytvářel pohledovou bariéru, je 
velmi úzký. Proto je jak mostovka, tak i oblouk namáhán vý-
razným kroutícím momentem.

Příspěvek popíše architektonické a konstrukční řešení, static-
kou analýzu a postup stavby.

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

PROGRESIVNÍ PROSTOROVĚ ZAKŘIVENÉ 
LÁVKY

Ing. Karel Zlatuška; Ing. Martin Olšák; 

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

Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních kon-
strukčních typů lávek pro pěší a cyklisty, jejichž společným 
znakem je použití předpjatého externího kabelu jako hlavního 
nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu patří prověření mož-
nosti použití progresivních konstrukcí pro různé prostorové 
konfigurace a především identifikace problematických aspek-
tů jejich návrhu. S  využitím výsledků výzkumu prováděného 
v  minulých letech je detailně popsán postup nalezení opti-
málního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní případy je pak 
uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V  další části je 
analyzován vliv různých typů okrajových podmínek na celkové 
působení konstrukce. Pro vybrané konkrétní příklady je ná-
sledně provedena podrobná analýza, při které jsou konstruk-
ce analyzovány s  ohledem na mezní stavy únosnosti a  po-
užitelnosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitní 
analýze tlačených prvků a průběhu napětí na nosné konstruk-
ci v  provozním stavu. Konstrukce jsou modelovány pomocí 
softwaru na bázi konečných prvků Midas Civil. Modely pro 
analýzu jsou prutové, prostorové se zohledněním reologic-
kých jevů. Při podrobnější analýze jsou použity modely s 2D 
plošnými deskostěnovými prvky. Na závěr je provedena ana-
lýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. 
Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro projektanty 
podobných konstrukčních typů a zároveň pomohou odhalit 
a správně analyzovat potenciální problematická místa návrhu. 

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

MODERNIZACE D1 – ÚSEK 04, 
OSTŘEDEK – ŠTERNOV

Dr. Ing. Petr Vítek; Ing. Jan Faltýnek

V průběhu roků 2017 a 2018 probíhala modernizace 4. úseku 
dálnice D1. Součástí úseku dlouhého 7 km jsou i 2 dálniční 
mosty a 2 silniční mosty přes dálnici.
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Stavební práce byly zahájeny demolicemi silničních mostů 
přes dálnici, které proběhly v rámci noční výluky provozu. 

Z uvedených mostních staveb je nejzajímavější dálniční most 
přes Křešický potok délky 150 m. Původní most měl 5 polí 
a byl sestaven z předpjatých nosníků I (Šefčík). Nový most je 
spřažený ocelobetonový a má 4 pole (34,5+40+40+34,5m). 

Stavební práce probíhají za plného provozu na dálnici v dis-
pozici 2+2 jízdní pruhy ve všech stavebních fázích. Práce bylo 
zapotřebí zvládnout v  mimořádně krátkých časech, kdy se 
rozhodující měrou projevují technologické časy pro zrání jed-
notlivých komponent. 

Celá stavba je ukázkou toho, jak postupovat v případě, kde 
není prostor pro chybu, neboť není k dispozici žádný čas pro 
její nápravu. 

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

ŘEŠENÍ ROZSÁHLÉHO MOSTNÍHO 
PROJEKTU NA HAVAJSKÝCH 
OSTROVECH POMOCÍ METODY BrIM

Ing. Vojtěch Kolínský; Ph.D., Ing. Jiří Bureš; 

Ing. Jindřich Potůček, P.E.; Ing. Jan Žitný

Příspěvek se zabývá zpracováním výrobní dokumentace be-
tonových prefabrikovaných segmentů pro výstavbu rozsáh-
lého mostního díla na Havajských ostrovech (USA). Jedná se 
o součást projektu příměstské železnice v aglomeraci města 
Honolulu (Honolulu Rail Transit Project – HART), který zahr-
nuje dvojkolejnou železnici v  délce 32 km procházející přes 
21 stanic. Vzhledem k hustě osídlené jižní části ostrova Oahu 
je železnice vedena v celé trase jako nadzemní, tedy jedná se 
vlastně o jednu dlouhou mostní estakádu.

Aktuálně projektovaná část patří do druhé fáze tohoto pro-
jektu a řeší úsek délky 8,3 km tvořený cca 2700 prefabrikova-
nými komorovými segmenty s plánovaným otevřením v roce 
2025. Komplexnost projektu vyplývá jednak z  délky zpra-
covávaného úseku, a dále z  komplikované geometrie trasy 
(zahrnující velké množství směrových a výškových oblouků), 
variability rozpětí polí, vedení předpětí a rozměrů jednotlivých 
segmentů. Rozsah dokumentace si v souvislosti s požadova-
nými termíny vyžádal kompletně nový přístup k projektování, 
postavený na automatizaci, parametrickém 3D modelování 
a tvorbě výkresů přímo z modelu.

Příspěvek představuje unikátní projekt dopravní infrastruktury 
a detailně popisuje praktické použití metody BrIM (včetně 
využití vlastních nových softwarových nástrojů) při řešení jeho 
výrobní dokumentace. Je ukázána možnost využití automa-
tizace při tvorbě dokumentace betonových konstrukcí a tím 
zvýšení efektivity při projektování mostních staveb většího 
rozsahu.

14:00–15:30 SEKCE ST3B: TECHNOLOGIE 1 SÁL B

DOPADY DENITRIFIKACE EL. POPÍLKŮ 
NA JEJICH VYUŽITÍ VE VÝROBĚ BETONU

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

Příspěvek se zaobírá aktuálním tématem využitelnosti vyso-
koteplotních elektrárenských popílků po procesu denitrifikace 
spalin pomocí selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku 
(SNCR). S nástupem nové evropské legislativy byly silně ome-
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zeny emise oxidů dusíku, což má za následek téměř u všech 
producentů elektrárenských popílků v rámci České republiky 
i okolních států zavedení do procesu spalování SNCR.

Dopad na využitelnost popílků, které prošly mechanismem 
SNCR, pro výrobu betonu je aktuálním tématem mnoha 
výzkumných prací, které se snaží objasnit dopad SNCR na 
samotné vlastnosti popílku, popřípadě na beton z  něj vyro-
bený. Tento příspěvek shrnuje současné poznatky a uce-
leně podává obraz o výrobě betonu s  tímto typem popílku 
v  reálných podmínkách provozovny při současném měření 
a zhodnocení dopadu na bezpečnostní limity kontaminace 
ovzduší amoniakem a dále kontaminace podzemních vod díky 
výluhům z betonu. Výsledky navíc doplňují zkoušky provedené 
v souladu s normou ČSN EN 450-1 na popílku použitém pro 
výrobu betonu.

14:00–15:30 SEKCE ST3B: TECHNOLOGIE 1 SÁL B

HYDRAULICKÉ CESTNÉ SPOJIVO 
S VYSOKÝM PODIELOM 
POPOLČEKA PO DENITRIFIKÁCIÍ

Ing. Lucia Bulíková; doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

So zvyšujúcimi nárokmi na emisné limity musia elektrárne 
používať nové technológie a  odlišné pracovné procesy ako 
doteraz. Denitrifikácia je proces, ktorý vedie k znižovaniu NOx 
v spalinách. Avšak pri tomto deji sa na popolček viaže amo-
niak alebo močovina a tie môžu negatívne ovplyvniť vlastnosti 
druhotných surovín, ako je popolček a  eliminovať potenciál 
ich použitia. Optimálne použitie sa našlo v  podobe prímesí 
do cementu alebo hydraulických cestných spojív. V článku je 
opísaný výskum kremičitého popolčeka po denitrifikácií me-
tódou SNCR – selektívna nekatalická redukcia, a jeho využitie 
v  oblasti hydraulických cestných spojív pre úpravu zemín. 
Spravidla sa k úprave zemín používajú bežné spojivá (vápno 
alebo cement). V  poslednom čase ale narástlo množstvo 
nových cestných spojív s  využitím popolčeka. Popolčeky sa 
využívajú pre svoje pucolánové vlastnosti (kremičité popol-
čeky) a hydraulické vlastnosti (vápenaté popolčeky) a nízku 
obstarávaciu cenu. V  popisovanom prípade sa použil po-
polček po denitrifikácii v  zmesi s  Portlandským cementom 
a  odpraškami z cementárskej výroby v  pomere 60/30/10. 
Takto pripravená zmes vykazuje dobré vlastnosti a vyhovuje 
aj  norme EN  13282-2 pre normálne tvrdnúce hydraulické 
cestné spojivá, ktoré musia spĺňať hodnoty stanovené podľa 
cementárskych noriem.

14:00–15:30 SEKCE ST3B: TECHNOLOGIE 1 SÁL B

VLIV MNOŽSTVÍ AMONNÝCH SOLÍ 
V POPÍLCÍCH NA BETONY S TERNÁRNÍMI 
POJIVY

Ing. Markéta Bambuchová; Ing. David Pytlík; 

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Požadavky na snížení emisí oxidů dusíku vede elektrárny 
a  teplárny k instalacím redukčních technologií, jako je na-
příklad selektivní nekatalytická redukce (SNCR). Příspěvek 
pojednává o vlivu množství amonných solí v popílcích, zís-
kaných z provozoven s procesem SNCR, na vlastnosti malt 
s ternárními pojivy. Ternární pojivový systém je zde založen na 
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bázi portlandského cementu a dále popílku a vápence, nebo 
jemně mletého recyklovaného betonového prachu získaného 
z železničních pražců. Význam ternárních pojiv je především 
ve vyšších počátečních pevnostech, které jsou důsledkem 
synergie způsobené přítomností uhličitanu vápenatého a hli-
nitanových iontů. Výsledky předkládají chemické a fyzikálně 
mechanické vlastnosti popílků, především je kladen důraz 
na množství amonných solí dle ČSN ISO 7150-1 a měrný po-
vrch. Na maltách byly provedeny pevnostní zkoušky a měření 
konzistence. Výsledky poté porovnávají vliv množství amon-
ných solí v popílcích na pevnosti v tlaku.

14:00–15:30 SEKCE ST3B: TECHNOLOGIE 1 SÁL B

POUŽITÍ POPÍLKŮ DO BETONU PO SNCR

Ing. Michal Števula, Ph.D.

Předmětem článku je popis aktuální situace týkající se popílků 
do betonu v souvislosti se zaváděním Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU

16:00–17:45 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

CRACKING AND FAILURE MODE 
OF THE SELF-STRESSED MEMBERS 
WITH FRP BARS

PhD., Assist. Prof. Volha Semianiuk, PhD.; 

Full Prof. Viktar Tur 

Fiber reinforced polymer (FRP) bars represent a combination 
of the polymer binder and reinforcing fibers (glass, basalt, 
aramid, carbon). The main features of FRP bars are high 
tensile strength on the background of the relatively low elas-
ticity modulus. To prevent development of the excessive both 
crack opening and deflections in the FRP reinforced concrete 
structures it can be effective to implement FRP reinforcement 
pretensioning with a limited level of created stresses. As 
a  good option can be considered a physico-chemical me-
thod of FRP bars pretensioning based on the self-stressing 
concrete utilizing. In the self-stressed FRP reinforced mem-
bers it is possible to obtain a considerable values of the early 
age restrained expansion strains (in comparison with steel 
reinforced self-stressed members because of FRP bars lo-
wer elasticity modulus), which will not disappear after air-dry 
shrinkage strains realization. In addition, another concern that 
have to be considered in the field of FRP reinforced self-stre-
ssed members is bond performance of the different FRP bars 
types, especially in combination with self-stressing concrete 
that within its expansion can provoke decompacting of the 
transit zone «bar-concrete». Moreover, taking into account 
that FRP bars is a composite material, its bond properties are 
strongly influenced by the types of the polymer binder, rein-
forcing fibers, ratio between binder and fibers, bar coating. 
Presented studies is consisted in the experimental investiga-
tions of the features in the crack development and depended 
on it occurred failure mode of the self-stressed members 
reinforced by the different types of FRP bars.
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16:00–17:45 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

ESTIMATION OF TENSILE STRENGTH 
OF HIGH STRENGTH CONCRETE BASED 
ON EXPERIMENTAL RESULTS

Dr. Radmila Sinđić Grebović; Mr. Marko Grebović

Use of high strength concrete require reliable predictions of 
correlations of compressive strength with tensile strength 
or splitting strength. Analysis of correlation between tensile 
strength of concrete and compressive strength, based on 
experimental results, is shown in this paper. It is proposed 
new simple correlation. Regression analysis that use, is based 
on the results of the experimental researches of compres-
sive strength and splitting tensile strength, at specimens of 
high strength concrete. Comparative analysis of test results, 
gained for high strength concrete and normal strength con-
crete is performed. Analysis comprises the results of the 
experimental research of deep beams subjected to shear. 
Stresses measured on surfaces of high strength concrete 
beams subjected to shear and level of stresses that induce 
inclined cracks in concrete are applied. Relationship between 
concrete compressive strength and shear cracking stresses 
is studied, too. Experimental research was done at pairs of 
the beams made of concrete with high compressive strength 
and normal compressive strength. Estimation of validation of 
relations prescribed by the design codes for high strength 
concrete has performed.

16:00–17:45 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

ROBUSTNESS ASSESSMENT 
BASED ON PSEUDO-STATIC FULL 
PROBABILISTIC APPROACH

PhD, Assoc. Prof., Ing. Andrei Tur

In accordance with a new EN 1992 the robustness of the 
structural systems must be analyzed. When applying propo-
sed new strategy, it has been verified that the structure has 
sufficient redundancy and possibility to mobilize so-called 
alternate load path (AP-method). Paper presents a modi-
fied complex method for robustness estimation in case of 
the RC-structural systems. Proposed pseudo-static method 
based on the energy-saving approach. Paper also presents 
a full probabilistic pseudo-static nonlinear method which was 
developed for structural robustness assessment, taking into 
account the statistical variability of the materials properties 
and, as a consequence, parameters of the plastic hinges and 
possible failure modes.
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16:00–17:45 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

TESTS OF SLAB-COLUMN CONNECTIONS 
SUBJECTED TO REVERSED CYCLIC 
MOMENTS IN ADDITION TO DIFFERENT 
LEVELS OF GRAVITY SHEAR LOAD

Amr Abdelkhalik; Tamer Elafandy; Amr Abdelrahman; 

Alaa Sherif

Reinforced concrete flat slab-column structures are wide-
ly used because of their practicality. However, this type of 
structures can be subjected to punching-shear failure within 
the slab-column connections. Without shear reinforcement, 
the slab-column connection can undergo brittle punching 
failure, especially when the structure is subjected to lateral lo-
ading in seismic zones. This research is a part of an extensive 
investigation about the punching shear behaviour of interior 
RC slab-column connections under seismic loading. The The 
main objective is to discuss the effect of the gravity shear 
level on the punching shear behaviour[1].The current paper 
represents only the results of the first four tested specimens 
without shear reinforcement. The first specimen was tested 
subjected to vertical gravity load only without cyclic loading 
while the other three specimens were tested under different 
vertical loads V  which was kept constant during testing in 
addition to a reversed displacement controlled cyclic loading 
which was increased up to punching shear failure. The gravity 
load V was chosen as 0.4, 0.6 and 0.8 V

0
 respectively, where 

V
0  

is the vertical load causing punching shear failure accor-
ding to ACI318-14[2]. All tested specimens have the same 
slab dimensions of 2000x2000mm, slab thickness 200mm, 
flexural reinforcement ratio of 1.62% and the same column 
dimensions 250mm x 250mm. Finally, the experimental re-
sults are analyzed and compared to international codes such 
as American Code ACI318-14 and Euro Code EC2-2004[3]. 
In light of these results, some preliminary conclusions are 
presented.

16:00–17:45 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

ADAPTIVE ESTIMATION OF THE IN-SITU 
CHARACTERISTIC CONCRETE STRENGTH

Ass.Prof. Ing. Stanislav S. Derechennik, Ph.D.; 

Prof. Victar V. Tur, D.Sc., Ph.D.

For calculation of existing concrete structures on the basis of 
the partial factor format, the main representative value is the 
actual in-situ characteristic value of the concrete strength. 
When samples are tested, the concrete in-situ strength of the 
structure shall be determined, statistically if possible, from the 
test results. In accordance with EN  1990 the 5% percentile 
value is calculated on the basis of a unilaterally limited con-
stant confidence level γ = 0.75. It was found the in some case, 
estimation of the in-situ characteristic concrete strength ta-
king a constant confidence level does not allow to adequately 
assess the reliability of the existing structures.

A new estimator based on non-parametric statistical method 
was proposed for estimating of the in-situ characteristic 
concrete strength with a given arbitrary confidence level. 
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The procedure that was proposed allows one to re-establish 
of the estimator pdf even with a very limited sample size. It is 
established, that the choice of the confidence level of the 
estimator should be based on the average reliability of the 
structure.

16:00–17:45 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

prof. Ing. Milan Holický, Ph.D, DrSc.

Nový evropský dokument pro hodnocení existujících kon-
strukcí (CEN Technical Specification, TS) navazuje na koncep-
ci a technické požadavky Eurokódů. Konečný návrh doku-
mentu byl již předložen v dubnu 2018. Obsahuje materiálově 
nezávislé pokyny pro všechny druhy konstrukcí včetně geo-
technických součástí, a libovolné druhy zatížení. Zahrnuje 
obecné zásady a pokyny pro postup hodnocení, aktualizaci 
dat, konstrukční analýzu, různé způsoby ověřování spoleh-
livosti (dílčí součinitele, pravděpodobnostní metody, analýzu 
rizik), hodnocení památkových objektů, a možnosti zásahů 
do existujících konstrukcí. Předložený příspěvek zahrnuje 
praktické příklady aplikace obecných pokynů při hodnocení 
existujících konstrukcí včetně panelových domů.

16:00–17:45 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

OHYBOVÁ ZKOUŠKA PRO VÝSTIŽNĚJŠÍ 
STANOVENÍ TAHOVÉ PEVNOSTI 
VLÁKNOBETONU

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.; 

prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Dr.h.c. FEng.; 

Ing. Hana Hanzlová, CSc.; Ing. Martin Tipka, Ph.D.; 

prof. Dr.-Ing. Helmut Kurth, MBA

Pro stanovení pevnosti vláknobetonu v  osovém tahu jsou 
v současné době používána – kromě dalších – dvě uspořádá-
ní: prostě podepřené trámky čtvercového průřezu zatížené 
budˇ dvěma silami ve třetinách rozpětí (čtyřbodový ohyb), 
nebo jednou silou uprostřed rozpětí, kdy je specifikovaný 
průřez oslaben na taženém okraji zářezem (tříbodový ohyb). 
Na základě použití elementárních vzorců a předpokladů je 
pak usuzováno na hodnotu tahové pevnosti vláknobetonu. 
Pomineme-li nepřijatelnost těchto vzorců pro vystižení 3D 
problému, u tříbodového ohybu zejména výrazné singula-
rity v  místě zářezu, a též míry statistické nejistoty v určení 
skutečné polohy nejslabší oblasti zkoušeného prvku, není 
takovouto zkouškou respektováno rozložení napětí v tahové 
oblasti rozhodujícího průřezu, které se v procesu přitěžování 
mění. Navržené upořádání zkušebního prvku tyto zásadní ne-
dostatky eliminuje vyjmutím střední oblasti zkušebního prvku 
a ponecháním jen oblastí průřezu, kde lze předpokládat pou-
ze jednoosé namáhání. Prezentovaná zkouška je zkouškou 
novou, která eliminuje nedostatky a nepříznivé efekty dosud 
používaných zkoušek.
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16:00–17:45 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

NELINEÁRNA ANALÝZA 
EXPERIMENTÁLNE SKÚŠANÝCH 
LOKÁLNE PODOPRETÝCH DOSIEK 
S OTVORMI

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

prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

Experimentálne programy zamerané na problémy spojené 
so šmykovou odolnosťou v pretlačení lokálne podopretých 
dosiek naďalej pútajú pozornosť vedcov na celom svete. 
V rámci experimentálneho programu na Katedre betónových 
konštrukcií a mostov v Bratislave bolo odskúšaných 8 vzoriek 
– výsekov lokálne podopretých dosiek, zameraných na skú-
manie vplyvu otvorov pri pretlačení. Dve referenčné vzorky 
neobsahovali otvory. V ďalších vzorkách sa dva symetricky 
umiestnené otvory vzďaľovali od líca stĺpa v násobkoch účin-
nej výšky (0d, 1d, 2d). Okrem vyhodnotenia experimentov 
s použitím  relevantných normových predpisov boli výsled-
ky využité aj na kalibráciu modelov pre nelineárnu analýzu. 
Príspevok sa venuje nelineárnej analýze ktorá bola vykonaná 
v MKP programom ATENA, s cieľom čo najpresnejšie vysti-
hnúť pôsobenie lokálne podopretých dosiek s otvormi až do 
porušenia. Materiálové charakteristiky vstupujúce do analýzy 
boli získané z laboratórnych testov. 

16:00–17:45 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU 
POUŽITELNOSTI V OBLASTI 
DISKONTINUIT

Ing. Michal Číhal; Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D.; 

Ing. Michael Konečný; Ing. Jan Valíček; 

Ing. Lukáš Juříček

Nová metoda modifikovaných tlakových polí poskytuje z po-
hledu řešení oblasti diskontinuit posouzení mezního stavu po-
užitelnosti. Materiálové modely, které uvažují vliv krátkodobých 
a dlouhodobých účinků zatížení (zejména dotvarování) a vliv 
tahového zpevnění v závislosti na stupni vyztužení jsou jedny 
z několika aspektů, které se odráží na výsledných posudcích 
např. omezení napětí MSP. Výpočet šířky trhlin, z pohledu roz-
voje stabilizovaných a nestabilizovaných trhlin, je porovnány 
s  reálnými experimenty. Výpočty průhybů, napjatosti betonu 
a betonářské výztuže jsou porovnány s analytickými výpočty.

16:00–17:45 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

POROVNANIE VÝPOČTOVÝCH METÓD 
ŽB STĹPOV, A ICH VPLYV NA 
EKONOMIKU A SPOĽAHLIVOSŤ STAVBY

Ing. Jakub Dobrý; Ing. Marek Čuhák, PhD.; 

Ing. Pavel Čížek; prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Predmetom tohto článku je porovnanie výpočtových me-
tód pre štíhle železobetónové stĺpy, ktoré sú náchylné na 
stratu stability a teda je potrebné zohľadniť vplyv teórie 
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druhého rádu. Stĺpy boli navrhované metódou nominálnej 
krivosti [1] Kap.5.8.8 a všeobecnou nelineárnou metódou [1] 
Kap.5.8.6.(3). Pri porovnávaní nás zaujímala spoľahlivosť ná-
vrhu stĺpov haly a cena vyhotoveného stĺpu. Analýza bola uro-
bená pre stĺpy, ktoré sme vybrali z hál postavených v praxi. Aj 
z tohto dôvodu sme o spoluprácu požiadali Ing. Pavla Čížka.

Ing. Čížek počas svojej kariéry navrhol množstvo halových 
objektov. V  tejto štúdii sme navrhovali vybratý stĺp nachá-
dzajúceho sa v konkrétnom halovom objekte. V tomto stĺpe 
bola navrhnutý stĺp a výstuž metódou krivosti. Tento návrh 
sme následne podrobili „optimalizácii“, kde stanovená úloha 
bola pomocou všeobecnej nelineárnej metódy minimalizovať 
množstvo betónu a cestou minimalizovať množstvo výstuže. 
Výsledky tejto analýzy sme následne porovnali z  hľadiska 
spoľahlivosti a  z hľadiska ceny vyhotovenia. Týmto článkom 
chceme upozorniť autorizovaných inžinierov, aby boli opatrný 
pri používaní všeobecnej nelineárnej metódy v praxi. Je otáz-
ne, či šetrením drobných financií s ohľadom na cenu stavby 
sa oplatí navrhnúť stĺpy s  výrazne nižšou spoľahlivosťou. 
Niekedy dokonca s rizikom straty stability, ktoré patrí do kate-
górie – krehkých zlyhaní.

9:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SÁL A 

DESTRUKCE ČÁSTI PANELOVÉHO DOMU 
VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 
VÝBUCHEM PLYNU (02/2013) 
A NÁSLEDNÉ ZPEVNĚNÍ ZBYLÉ ČÁSTI 
DOMU

Ing. Josef Pacula

Předmětem článku je technické řešení situace, která vznikla 
po zřícení nosné konstrukce části bytového panelového do-
mu s  fatálními následky pro 7 jeho obyvatel. V první fázi šlo 
o spolupráci se specialisty Hasičského záchranného sboru 
(dále HZS) bezprostředně po zřícení, dále o účast na bourání 
narušené konstrukce a nakonec o stabilizaci sousední zbylé 
části domu.

9:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SÁL A 

SANACE NOSNÉHO SYSTÉMU VĚŽOVÝCH 
ČÁSTÍ OBJEKTU TRINITY

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

Ing. Vladimír Paulička; Ing. Martin Benko

V administrativně bytovém komplexu budov Trinity v Bratislavě 
došlo v roce 2012 ke zřícení části stropních desek. V návaz-
nosti na tuto událost bylo nutné ověřit namáhání i částí mimo 
vlastní propad. Poté bylo nutné provést řadu náročných sana-
cí železobetonové konstrukce výškových částí objektu. Tento 
příspěvek pojednává o návrhu a  realizaci sanací nosného 
systému věžových částí.
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9:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SÁL A 

REKONSTRUKCE PARKINGU NÁRODNÍHO 
DIVADLA

Ing. Vladimír Vančík, CSc.; Ing. Michal Svoboda; 

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

Nosná konstrukce šestipodlažního podzemního parkingu 
Národního divadla vykazovala již 30 let od její realizace zá-
važné statické poruchy a bylo rozhodnuto o kompletní vý-
měně stropních desek. V rámci projektu rekonstrukce bylo 
nutno respektovat stávající uspořádání nosných konstrukcí 
parkingu a jeho velmi stlačenou konstrukční výšku, zároveň 
však navrhnout zlepšení nevyhovující dispozice. Nové stropní 
desky byly proto navrženy ve spádech, s upravenou polohou 
i rozměrem sloupů. 

Komplikovaný byl návrh napojení nových konstrukcí na kon-
strukce stávající a zejména postup výstavby po výšce ob-
jektu, který musí respektovat nutnost zachování stávajících 
sloupů v průběhu výstavby a zpětné uzavření otvorů po těch-
to sloupech. 

Samostatně musel být řešen návrh prostorové stabilizace 
nejnižších podlaží parkingu v průběhu demolice stropních de-
sek, které zajišťují rozepření obvodové stěny proti působení 
zemního a vodního tlaku.

9:00–10:25 SEKCE ČT1A: 

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SÁL A 

PŘEDPJATÝ MOST NA NEGRELLIHO 
VIADUKTU

Ing. Tomáš Vladík

Předmětem článku je ohlédnutí za jedním z nejstarších čes-
kých předpjatých mostů použitých na železnici, most přes 
Křižíkovu ulici v Praze 8. Stručně přibližuje konstrukci mostu, 
způsob výstavby a stav po 64 letech provozu, kdy byl most 
snesen. Ve druhé části se článek zabývá způsobem demolice 
mostu v  městské zástavbě na frekventované ulici ve velice 
omezených podmínkách. Most bylo třeba rozdělit na části, 
které bylo možné snést na zem při použití dostupné techniky, 
šetrně k podloží a okolí mostu. Poslední část článku popisuje 
stav konstrukce, odhalený při demolici. Po řadě nepříjemných 
zkušeností s  předpjatými betonovými konstrukcemi z  po-
slední doby přináší zjištění opačné. Most byl na konci své 
životnosti v bezvadném stavu, jde o velmi zdařilou konstrukci 
z hlediska návrhu i provedení. Důvodem pro snesení mostu 
byly požadavky na větší zatížení a estetické nároky na most 
v centru města.
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9:00–10:25 SEKCE ČT1B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B 

ZMĚNY PŘÍSTUPU KE SMYKOVÉMU 
NAMÁHÁNÍ VE DRUHÉ GENERACI EC2

prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.; 

Ing. Jiří Šmejkal, CSc.

V  současné době se dokončuje znění druhé genera-
ce Eurokódů pro navrhování betonových konstrukcí [3], 
ve které jsou sloučeny normy EN 1992-1-1[1], EN 1992-2 
a EN 1992-3 a výrazně je omezen počet národních součini-
telů. Největší změny se týkají návrhu respektive posouzení 
smyku. Podstatná změna se týká metodiky navrhování oblastí 
namáhaných protlačením. Důležité změny jsou však i ve vý-
počtu minimální výztuže pro omezení šířky trhlin a ve výpočtu 
průhybů. Nové znění doplňuje vysokopevnostní třídy betonu 
a rozšiřuje možnosti vyztužení včetně možnosti použití ne-
korodující výztuže. Změny jsou i v  konstrukčních zásadách. 
Příspěvek se zabývá především změnami v přístupu ke smy-
kovému namáhání.

9:00–10:25 SEKCE ČT1B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B 

PARAMETRICKÁ STUDIE KROUCENÍ 
BETONOVÝCH PRIZMATICKÝCH PRVKŮ

prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.; 

Ing. Jaroslav Průša, Ph.D.; 

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Kroucení železobetonových průřezů není v  současnosti bo-
hužel věnována taková míra pozornosti, jaká je věnovaná 
jiným režimům namáhání. Protože namáhání kroucením jako 
rozhodujícím zatížením není tak časté, jako u ostatních způ-
sobů namáhání, došlo k  opomíjení výstižnosti návrhových 
postupů. Článek uvádí numerickou studii provedenou progra-
mem ATENA, ze které plyne, jak obdélníkové železobetonové 
průřezy (které se vyskytují nejčastěji) při kroucení působí a zá-
roveň ukazuje na nedostatky v návrhových postupech. Studie 
by se měla stát základem další výzkumné činnosti, která by 
jednak lépe objasnila působení železobetonových elementů 
při kroucení a dále, která by navrhla zlepšené návrhové po-
stupy. 

9:00–10:25 SEKCE ČT1B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B 

OHYBOVÁ PEVNOST TENKÝCH DESEK 
Z UHPFRC

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

Ing. David Čítek; Ing. Petr Tej, Ph.D.

Článek je zaměřen na stanovení ohybové pevnosti tenkých 
desek z ultra-vysokohodnotného betonu vyztuženého oce-
lovými vlákny (UHPFRC). Únosnost prvků bez betonářské 
výztuže vyztužených pouze rozptýlenou výztuží v podobě 
drátků v ohybu je ovlivněna především orientací a distribucí 
vláken a projevuje se u nich size-effect. Speciální tělesa – des-
kové pruhy o různých tloušťkách 40, 50, 60, 70 a 80 mm byly 
testovány ve čtyřbodovém ohybu na rozpětí 1900 mm a ve 
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tříbodovém ohybu na rozpětí 600 mm v poloze stejné jako při 
betonáži a obrácené dnem vzhůru. Vyhodnocené ohybové 
pevnosti byly porovnány s pevnostmi stanovenými referenční-
mi ohybovými zkouškami na trámcích o velikostech 150 x 150 
x 700 mm, 100 x 100 x 400 mm a 40 x 40 x 160 mm. Byly vy-
hodnoceny vlivy velikosti prvku, tloušťky desky, rozpětí a po-
lohy vzhledem k betonáži na únosnost v ohybu. Experimenty 
byly dále podpořeny numerickou simulací.

9:00–10:25 SEKCE ČT1B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B 

NELINEÁRNÍ ANALÍZA 
PREFABRIKOVANÉHO DÍLCE 
PRO POJEZDOVÉ PLOCHY LETIŠŤ

Ing. Miroslav Šrámek; Ing. Josef Novák, Ph.D.

Článek se zabývá optimalizací materiálového řešení prefabri-
kovaného betonového dílce inovativního systému pro pojez-
dové plochy letišť, na jehož vývoji se podílí Fakulta stavební 
ČVUT v Praze. Cíl optimalizace sledovaného prvku spočívá 
v návrhu takového vyztužení, při kterém bude prvek schopen 
splnit požadavky na šířku trhlin, omezení tahového napětí 
ve výztuži a tlakového napětí v betonu. Zvolená kritéria se 
sledovala na trojrozměrném modelu prefabrikovaného dílce, 
který byl podroben nelineární numerické simulaci pomocí 
Nephton-Raphsonovy metody a metody konečných prvků. 
Dílec byl vystaven zatížení od hlavního podvozku letounu 
Airbus A380-800F ve dvou polohách podepření, které lze 
očekávat u skutečné konstrukce. Výstupem práce je přesné 
stanovení množství výztuže v prefabrikátu a jeho konstrukční 
a materiálové řešení.

9:00–10:25 SEKCE ČT1B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B 

NUMERICKÁ ANALÝZA RÁMOVÉHO ROHU 
VYZTUŽENÉHO TEXTILNÍ UHLÍKOVOU 
VÝZTUŽÍ

Bc. Jiří Žalský; Ing. Tomáš Vlach; Ing. Lenka Laiblová; 

MgA. Zuzana Jirkalová; Ing. Jakub Řepka; 

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Výhodou textilních betonů je možnost vytváření subtilních 
konstrukcí dosahujících tloušťky až 10 mm kvůli zanedbatelné 
potřebě krycí vrstvy betonu. Z toho důvodu začíná být textilní 
beton stále častěji využíván v  praxi. Značným problémem 
jsou v nosných konstrukcích rámové rohy. Cílem této práce 
je pomocí numerické analýzy objasnit chování tenkostěnných 
rámových rohů vytvořených z textilního betonu a vliv ukotvení 
uhlíkové výztuže na rozvoj trhlin. Model byl vytvořen v softwa-
ru Atena Science. Pro správné nastavení a kalibraci materiálo-
vých parametrů bylo nutné provést řadu experimentů. 
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9:00–10:25 SEKCE ČT1B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 2 SÁL B 

DYNAMICKÁ ZKOUŠKA ZÁBRADELNÍHO 
PANELU Z UHPC

Ing. Jan Tichý, CSc.; doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.; 

Ing. Petr Havlásek, Ph.D.; Ing. Josef Fládr, Ph.D.; 

Ing. Bohuslav Slánský ml.; Ing. Stanislav Ševčík

Společnost Skanska a.s. v minulých letech vyvinula tenkostěn-
né zábradelní panely z UHPC, které byly využity pro výstavbu 
cyklistické a pěší lávky v obci Čeperka u Pardubic v roce 2015 
a v roce 2017 pro rekonstrukci mostu SZ-001 v městě Sázava.

Vzhledem k  finanční náročnosti dynamické zkoušky, kterou 
jsme museli nechat udělat v autorizované zkušebně, jsme se 
nejprve rozhodli ověřit a optimalizovat rozměry a výztuž prvků 
na základě analytických a numerických výpočtů statického 
a dynamického chování.

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze proběhly statické zatěžo-
vací zkoušky betonových trámců a segmentů zábradelního 
panelu, které byly úspěšně validovány formou numerických 
simulací využívajících materiálový model pro tahové poško-
zení vláknobetonu. Předběžná dynamická zkouška rázem 
proběhla v areálu Mostního centra společnosti Skanska a.s., 
certifikovaná zkouška proběhne koncem roku 2018 v  TZÚS 
s.r.o. Praha, pobočce Brno. Součástí prezentace bude video 
zachycující dynamickou zkoušku.

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: TECHNOLOGIE 2 SÁL A 

NÁVRH A VÝROBA SEGMENTOVÉ 
PŘEDEPNUTÉ LÁVKY Z UHPFRC 
V PŘÍBOŘE

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

Ing. Petr Tej, Ph.D.; Ing. Jan Marek

Příspěvek se zabývá návrhem, výrobou a montáží seg-
mentové předepnuté lávky vyrobené z UHPC (Ultra High 
Performance Concrete) někdy označovaného i jako UHPFRC 
(Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete) a insta-
lované v městě Příbor. Materiál UHPFRC či UHPC si v pod-
mínkách ČR postupně nalézá cestu k zajímavým a unikátním 
konstrukčním aplikacím. V článku je prezentován návrh,výro-
ba a montáž segmentové lávky, první svého druhu na území 
ČR, projektované jako prostý nosník o rozpětí 35 m a celkové 
délky 36 m, který je vytvořený sepnutím 5-ti dvoukomorových 
segmentů šíře 2,5 m a výšky cca 0,8m. Jako konstrukční 
materiál byl zvolen (UHPFRC) třídy C110/130 s  rozptýlenou 
ocelovou výztuží, který byl vyvinut v Kloknerově ústavu (KÚ) 
a optimalizován a provozně vyzkoušen v  KŠ PREFA s.r.o., 
dle návrhu zpracovaného architekty a společností Novák 
& Partner ve spolupráci s pracovníky KÚ.

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: TECHNOLOGIE 2 SÁL A 

MOST EV. Č. 29-003, PODOLSKÝ MOST 
– DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM

Mgr. Josef Mészáros; Ing. Václav Hvízdal

Předmětem článku je popis diagnostického průzkumu Podol-
ského mostu přes Vltavu. Most, který byl vystavěn namísto 
dřívějšího mostu (dnes Stádleckého) přes vzdutou hladinu 
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řeky Vltavy, byl dokončen roku 1943. Jedná se o železobe-
tonovou obloukovou konstrukci o 9ti polích, z nichž pole 3 je 
hlavní se světlostí oblouku 150 m. Cílem diagnostického prů-
zkumu bylo zmapovat skutečný stav mostu, který v minulosti 
neprošel výraznější opravou. Cílem průzkumu bylo tedy zajistit 
potřebné podklady a informace vedoucí k  co nejlepší vari-
antě celkové opravy mostu a prodloužení celkové životnosti 
konstrukce. Náplní diagnostického průzkumu bylo provádění 
různých zkušebních metod k získání celkového obrazu o sta-
vu  mostu. Jelikož celková konstrukce je značně rozsáhlá, 
bylo náročné zajistit přístupnost konstrukce „na dosah ruky“. 
Pro zpřístupnění konstrukce byla na mostě přítomna mostní 
prohlížečka ŘSD – MOOG, kterou byly zpřístupněny podhle-
dy a boky oblouků a také pilíře z vnějšku. Horolezecky byly 
zpřístupněny horní líce oblouků a dutiny pilířů. Pilířů, které jsou 
trvale ve vodě, bylo dosaženo z lodi.

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: TECHNOLOGIE 2 SÁL A 

APLIKACE MODIFIKOVANÉ 
ELASTOMAGNETICKÉ METODY 
A ANALÝZA MAGNETICKÉHO POLE

Ing. Tomáš Klier; Ing. Tomáš Míčka; 

prof. Ing. Michal Polák, CSc.; Bc. Milan Hedbávný; 

Ing. Roman Jelínek

V technické praxi se poměrně často vyskytuje potřeba sta-
novení aktuální osové síly v  prvcích stavebních konstrukcí. 
V  tomto příspěvku je prezentována jedna z aplikací nové 
metody založené na „magnetoelastickém“ fyzikálním princi-
pu. Metoda je určená pro nedestruktivní stanovování velikosti 
osových sil předpínací výztuže. Při vyhodnocení jsou zapraco-
vány poznatky teoretické analýzy elektromagnetického pole. 
Tato metoda je použitelná nejen pro nové, ale i pro stávající 
konstrukce.

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: TECHNOLOGIE 2 SÁL A 

LIMITY TECHNOLOGIÍ 3D TISKU 
PRO REALIZACI BETONOVÝCH SKOŘEPIN

Ing. Michal Kovářík; prof. Dr. Henri Hubertus Achten; 

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Betonové skořepiny jsou velmi efektivním druhem konstrukcí 
díky svojí schopnosti překlenout velké rozpony při minimální 
tloušťce konstrukce. Tento typ stavební konstrukcí navázal 
na středověké klenební stavitelství a díky využití železobe-
tonu v  posledních 100  letech překonal omezení technologií 
zděných kleneb a umožnil zvýšit rozpon konstrukcí na desítky 
metrů. Technologie realizace skořepin s využitím monolitické 
betonáže do bednění se přes svoje zmíněné výhody vyznaču-
je vysokou pracností a díky ekonomické i výrobní náročnosti 
bednících dílců dvojí křivosti umožňuje ekonomickou reali-
zaci pouze vybraných geometrií konstrukcí. Jejím značným 
omezením je vedle pracné výroby bednění dvojí křivosti také 
pracná instalace bednění a pomocných konstrukcí. Ostatní 
způsoby výroby a realizace jsou technologicky komplexní, 
časově náročné případně vyžadují složitou koordinaci, a tedy 
jsou ekonomicky nerentabilní. Řešením se zdá být nalezení 
nových možností v souladu s nastupujícím přechodem na 
Stavebnictví 4.0, spočívající v  robotizaci technologie výroby 
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skořepin, která by mohla vytvořit obdobné zvýšení produkti-
vity a konstrukčních možností jako při technologickém pře-
chodu mezi klenbami a skořepinami. Jednou z perspektivních 
technologií robotické výroby se zdají být metody digitální 
fabrikace a z nich především 3D tisk neboli též aditivní výroba. 
Tato bezodpadová technologie, využívaná dosud na expe-
rimentálních projektech převážně pro realizaci svislých nos-
ných konstrukcí má ale i přes první pokusy o realizaci kleneb 
řadu technologických omezení. V tomto článku se autor snaží 
tato omezení popsat, shrnout a naznačit možné způsoby je-
jich překonání s cílem definovat parametry robotické techno-
logie, využitelné pro realizaci betonových skořepin.

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 + KOMERCE SÁL B

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Ing. Vladimír Junek; Ing. Tomáš Míčka; 

doc. Ing. Jiří Kolísko, PhD.; Ing. Martin Kroc; 

Ing. Isabela Bradáčová, CSc.

Předmětem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti s šir-
šími aspekty zkoušení požární odolnosti betonových kon-
strukcí. Zkoušky požární odolnosti jsou z principu náročné na 
vybavení a současně je i nákladné. Obvykle se tedy provádějí 
na běžných zkušebních vzorcích a v  rozsahu teplot, které 
umožní dostupné zkušební zařízení. Zkušební zařízení jsou 
limitována nejen svou velikostí, ale také maximální možnou 
teplotou a časem potřebným k jejímu dosažení. Obvykle tedy 
umožní zahřívat zkoušené vzorky dle základní normové křivky. 
Ta je předepsána a využívána zejména pro zkoušení dílů pou-
žívaných v oblasti bytových staveb.

Pro tunelové stavby jsou však doporučeny tzv. křivky uhlovo-
díkové. Tyto zatěžovací křivky se od běžně užívané normové 
křivky podstatně liší zejména v rychlosti náběhu teploty / v řá-
du minut je dosaženo teplot > 1 000°C /. V takovém případě 
požární odolnost konstrukce zásadně ovlivněna dalšími čini-
teli, a to např. reálnou vlhkostí betonu, rozměry konstrukce, 
příp. jejím statickým zatížením.

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 + KOMERCE SÁL B

AUTOMATICKÁ OPTIMALIZACE PLOCHY 
VÝZTUŽE

Ing. Michael Konečný; Ing. Michal Číhal; 

Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D.

Navržení optimálního objemu výztuže je zpravidla iterativ-
ní proces, vyžadující po každé změně průměrů nebo po-
čtů vložek provést opětovné posouzení části konstrukce.
Pro tento proces lze využít optimalizačních algoritmů, které ne-
jen ušetří čas, ale mohou i vést k optimálnějšímu výslednému 
řešení, než jakého by se dosáhlo ručním postupem. Často tak-
to může dojít k úspoře až v desítkách procent hmotnosti oceli, 
při současném zachování požadované únosnosti konstrukce.
V příspěvku je objasněno pozadí optimalizační metody, která 
byla implementována do již existujícího software, a je prezen-
tován praktický příklad, na kterém lze demonstrovat vhodnost 
použití této metody.
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11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 + KOMERCE SÁL B

ISOLINK – PROPOJENÍ VRSTEV 
SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Ing. Jiří Mrkva

Nekovová výztuž nahrazující konvenční spony propojující be-
tonové vrstvy sendvičových panelů s vloženou tepelnou izola-
cí. Sklolaminátové tyče ISOLINK plní zároveň kotevní í distanč-
ní funkci a výrazně tím přispívají ke zlepšení tepelně-izolačních 
vlastností stěn.

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 + KOMERCE SÁL B

VYUŽITÍ CDE V KONTEXTU 
SMÍŠENÉ REALITY

Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBA

Předmětem článku je přiblížení využití Common Data 
Enviroment (dále jen CDE), jako společného koordinačního 
prostředí k  zefektivnění stavebních procesů. Zatímco virtu-
ální či rozšířená realita neumožňuje přenést digitální modely 
staveb do reality, ta smíšená promítnutí digitálního modelu do 
reality umožňuje. Novou technologii využívají již i některé čes-
ké a slovenské stavební společnosti, a to v celé fázi procesu 
výstavby. Historicky tvoříme 3D modely staveb, nově i  BIM 
modely, ale veškeré informace modelů konzumujeme jen 
pomocí 2D monitorů počítačů, tabletu či mobilních telefonů. 
Technologie brýlí Microsoft HoloLens dokáže takto připravený 
3D model se všemi informacemi umístit do reálného světa. 
Toho se využívá primárně pro lepší představivost jednotlivých 
projektů, zefektivnění samotné výstavby a výroby a kontrolní 
mechanismy – soulad vs. nesoulad mezi digitálním modelem 
a skutečným stavem (stavba). V 3D brýlích lze prostřednic-
tvím aplikace Trimble Connect a unikátního formátu IFC zob-
razit jakýkoliv 3D BIM model vytvořený v jakémkoli softwaru. 
Umožněny jsou i základní funkce jako zobrazení informace 
o jednotlivých elementech modelu, měření, upravení velikosti 
modelu apod. Smíšená realita tak přináší zásadní inovaci do 
celého stavebnictví. 

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 + KOMERCE SÁL B

PROSTOROVÉ MODELY MOSTŮ 
V PROCESU BIM 

Ing. Marek Michna; Ing. Gabriel Meždej; 

Ing. Ondřej Perháč

V září 2017 schválilo MPO dokument Koncepce zavádění 
metody BIM v ČR [1]. Aktuálně probíhají pilotní BIM projekty 
a  zpracovává se BIM metodika pro stavby dopravní infra-
struktury. Jedná se o živý proces, do kterého se zapojují pro-
jekční firmy a hledají se cesty, jak BIM přístup nejlépe aplikovat 
do našeho prostředí. 

Součástí procesu BIM je mimo jiné vytváření prostorových 
3D  modelů jednotlivých objektů. Tyto modely mají odhalit 
možné kolize nebo slouží pro zpřesněný výkaz materiálů. 
O míře podrobnosti samotného BIM modelu se vedou a do-
zajista ještě povedou diskuze, které musí zohlednit specifika 
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dopravních staveb (prostorová náročnost, zpracování růz-
ných stupňů dokumentace různými zpracovateli), ale i tech-
nické možnosti dostupného SW a HW.

Michna&Perháč s.r.o ve spolupráci s  BlueberryS s.r.o. vyvíjí 
a dodává program Easy Bridge pro automatické vytváření pro-
storových modelů mostů pro účely BIM projektování. Nejedná 
se pouze o 3D vizualizaci, ale jde o geometricky přesný model, 
který lze využít např. pro vytyčení konstrukce. Každá mostní 
konstrukce je unikátní svou geometrií a osazením do terénu. 
Easy Bridge je obecné řešení, jak z hlediska vedení trasy, změn 
klopení tak i tvarů NK a spodní stavby. Pomocí Easy Bridge 
vytvoříte libovolné tvary mostu v závislosti na trase včetně osa-
zení do terénu a veškerého příslušenství. Automatické nástroje 
pro generování příčných, podélných řezů i půdorysu Vám uleh-
čí čas při tvorbě 2D výkresů, které budou stále nezastupitelnou 
součástí projektové dokumentace. 

S Easy Bridge vytvoříte prostorový model pro jakýkoliv silniční 
most v  řádu minut. Model můžete načíst přímo do speciali-
zovaných BIM programů např. Tekla Structures, Revit nebo 
využijte napojení na statické výpočetní programy.

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 3 + KOMERCE SÁL B

MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY BIM 
PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE VE FÁZI 
PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

Tomáš Huml

Příspěvek bude věnován tématu BIM (Building Information 
Modelling), aktuálnímu stavu příprav standardizace a legis-
lativy, a dále možnostem, které tato metoda nabízí v oboru 
projektování a realizace betonových konstrukcí. Principy infor-
mačního modelování jsou známy od 70. let 20. století a v po-
sledních letech se posunuly z teoretické roviny do praxe. 
Děje se tak především díky potenciálu informačního mode-
lování, které přináší úspory, snižování rizik, použití efektivních 
technologií a systémů řízení založených na analýze dat. BIM 
(Building Information Modelling) neboli informační modelování 
staveb je proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během 
jejího životního cyklu. „M“ lze vnímat také jako zkratku pro slo-
vo „Management“, které možná lépe vystihuje, co použití BIM 
umožňuje, tedy především řízení informací o budově (stavbě). 
Je třeba rozlišovat BIM jako model (určitou formu databáze) 
a BIM jako proces, který využívá BIM modelu za účelem vý-
měny a sdílení informací, ale také jejich správy. Stejně tak “B” 
ze zkratky BIM (z angl. „Building“) se neomezuje pouze na 
budovy. Neznamená pouze budovu, ale obecně stavbu a také 
stavební proces. Informační modelování jako metoda práce 
je obecně použitelné na jakoukoli stavbu. Uplatní se nejen 
v segmentu pozemních staveb, ale také třeba v dopravním 
stavitelství, vodním stavitelství i stavitelství speciálním a inže-
nýrském stavitelství obecně. První část příspěvku pojednává 
o základních principech BIM a hlavních důvodech pro jeho 
využití. Další část poskytne aktuální informace o legislativním 
ukotvení BIM v prostředí ČR, jako např. Koncepce zavádění 
metody BIM   v České republice, metodiky BIM tvořené při 
SFDI atd. Poslední část bude obsahovat praktické ukázky 
použití metody BIM na projektech ve fázi přípravy a realizace, 
a také ukázku existujících technologií, které umožňují zpraco-
vání BIM modelu a zároveň 2D výstupů, které jsou aktuálně 
požadovány investory a orgány státní správy.
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POSTERY

P01

VLIV POSTUPU MÍCHÁNÍ 
NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU 
S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU 
LATENTNĚ HYDRAULICKOU PŘÍMĚSÍ

Ing. Josef Fládr, Ph.D.; Ing. Petr Bílý, Ph.D.; 

Ing. Karel Šeps, Ph.D.; Ing. Roman Chylík; 

Ing. Vladimír Hrbek

Vysokohodnotný beton je velmi specifický druh betonu, jehož 
výroba je velmi citlivá na kvalitu vstupních surovin i na pořadí 
dávkování jednotlivých surovin a homogenizaci. Sledování 
změny mechanických vlastností probíhalo na čtyřech postu-
pech dávkování jednotlivých složek pro tři různé receptury be-
tonu. Čtyři postupy dávkování jednotlivých složek byly totožné 
pro všechny tři receptury. Tři použité receptury se od sebe 
lišily použitou příměsí, která částečně nahrazovala cement, 
a obsahem vody. Odlišný obsah vody byl způsoben odlišnou 
K-hodnotou pro jednotlivé druhy příměsí. Vodní součinitel zů-
stával pro všechny vyrobené betony konstantní. Používanými 
příměsemi byly metakaolin, elektrárenský popílek a mikrosili-
ka. Porovnání jednotlivých postupů dávkování složek betonu 
probíhalo pomocí dosažených hodnot základních mechanic-
kých vlastností betonu. V příspěvku jsou konkrétně porovná-
vány změny tlakové pevnosti, a průsaku tlakové vody. Kromě 
porovnání makromechanických vlastností byl zkoumán i vliv 
mikrosiliky a popílku na mikromechanické vlastnosti, a to 
pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM) a  nano-
indentace. Nanoindentací byla zjišťována velikost a  pevnost 
tranzitní zóny (ITZ) v  případech, kdy byly cement, příměs 
a kamenivo dávkovány v různém pořadí. Tloušťka tranzitní zó-
ny zjištěná nanoindentací byla dále vyšetřována pomocí SEM.

P02

MODELOVANIE INTERAKCIEMEDZI 
MOSTNÝM TRÁMOM A PILIEROM 
S POUŽITÍM KOMERČNÍCH SOFTVÉROV

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

Tvorba správneho výpočtového modelu mosta patrí medzi 
náročné inžinierske úlohy. Pre kompletný návrh všetkých nos-
ných prvkov a analýzu všetkých navrhovaných situácií je často 
potrebné vytvoriť niekoľko modelov. Jeden z častých problé-
mov s ktorým sa môže projektant stretnúť je práve modelo-
vanie interakcie medzi mostným trámom a pilierom. Správne 
vystihnutie spolupôsobenia hornej a spodnej stavby je dôleži-
té hlavne pri seizmickom návrhu mosta a následnom návrhu 
pilierov. Pri správne zostavenom modeli je možné významne 
znížiť horizontálne účinky od hornej stavby a následne redu-
kovať šmykové namáhanie pilierov. Tento článok sa zaoberá 
osobitosťami navrhovania a modelovania mostov uložených 
na elastomerových ložiskách. Následne sú popísané spôsoby 
ako modelovať takýto konštrukčný prvok v troch bežne eko-
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nomicky dostupných a komerčne používaných softvéroch na 
báze metódy konečných prvkov, (ďalej len MKP). V závere je 
porovnanie použiteľnosti jednotlivých softvérov pre jednotlivé 
spôsoby modelovania ložísk.

P03

MAKROSKOPICKÉ A MIKROSKOPICKÉ 
VLASTNOSTI VYSOKOHODNOTNÉHO 
BETONU S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU 
CEMENTU POPÍLKEM

Ing. Josef Fládr, Ph.D.; Ing. Petr Bílý, Ph.D.; 

Ing. Roman Chylík; Ing. Zdeněk Prošek

V článku je popsán experimentální program zaměřený na 
výzkum vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou 
cementu popílkem. Zkoumány byly celkem čtyři receptury: 
základní referenční receptura a dále receptury s náhradou 
10  %, 20 % a 30 % hmotnosti cementu popílkem. V první 
fázi byl sledován vliv množství náhrady, ve druhé fázi pak vliv 
procesu homogenizace na vlastnosti betonu pro vybranou 
30% náhradu. V rámci analýzy makroskopických vlastností 
byly sledovanými parametry pevnost v tlaku, modul pružnos-
ti a  odolnost proti průsaku tlakovou vodou. Mikroskopická 
analýza se zaměřila na studium modulu pružnosti, porozity 
a mineralogického složení cementové matrice pomocí elek-
tronové mikroskopie, spektrální analýzy a nanoindentace. 
Z výsledků vyplynulo, že náhrada cementu popílkem značně 
zlepšuje pevnost betonu v tlaku a snižuje hloubku penetra-
ce tlakovou vodou, přičemž míra zlepšení rostla s  rostoucí 
náhradou cementu popílkem (pevnost o 18 %, hloubka pe-
netrace o 95 % při 30% náhradě). Statický modul pružnosti 
změnami prakticky nebyl ovlivněn. Základní postup míchání 
se ukázal být jako nejefektivnější, další varianty spočívající 
v úpravě postupu a doby míchání nepřinesly žádné přínosy. 
Mikroskopická analýza prokázala vliv popílku na fázové slože-
ní i mechanické vlastnosti materiálu.

P04

DUKTILITA PLASTBETONU S PŘÍMĚSÍ 
OCELOVÝCH VLÁKEN

Ing. Martin Tipka, Ph.D.; Ing. Josef Novák, Ph.D.; 

Ing. Anna Horáková; Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík

Prezentovaný článek se zabývá analýzou plastbetonu s pří-
měsí ocelových vláken s cílem ověřit synergii vláken s polyme-
rovou matricí za účelem zvýšení duktility materiálu. Chování 
materiálu bylo ověřeno na referenčních zkušebních tělesech 
vystavených kvazi-statickému ohybovému namáhání. Získané 
poznatky demonstrují skutečnost, že při použití ocelových 
vláken dochází ke zvýšení pevnosti materiálu v tahu, patrně 
z důvodu předpětí, které vzniká při samotné výrobě materiálu 
za zvýšené teploty. Duktilita plastbetonu s ocelovými vlákny 
se zásadně odvíjí od množství a typu použitých vláken. 

ANOTACE



P05

VYUŽITÍ VAKUOVĚ TVÁŘENÝCH FOLIÍ 
PRO VÝROBU VYLEHČENÝCH PANELŮ 
Z HPC

Ing. Jakub Řepka; Ing. Tomáš Vlach; Ing. Lenka Leiblová, 

MgA. Zuzana Jirkalová; prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Tento článek popisuje využití vakuově tvářených plastových 
folií pro výrobu vylehčených panelů z vysokohodnotného be-
tonu s výztuží z technických textilií. Využití vakuově tvářených 
folií má za cíl snížení nákladů a zvýšení efektivity výroby beto-
nových prvků s vysoce profilovaným povrchem. Nopová folie 
je levnou alternativou k silikonovým a ocelovým formám, která 
i přes nižší přesnost výroby předčí zejména ocel v pracnosti 
odformování, vzhledem ke své ohebnosti a tupým rohům.

Druhá část článku se zaměřuje na omezení způsobená vy-
lehčením a možnosti jejich řešení při zachování materiálové 
úspory. Oslabení průřezu vylehčením v  porovnání s  plným 
průřezem vede k dřívějšímu rozvoji trhlin a nižší mezní ohybo-
vé pevnosti, která je způsobená smykovým porušením osla-
beného průřezu. Omezení dřívějšího rozvoje trhlin není možné 
při zachování materiálové úspory jednoduše řešit, mezní 
ohybovou pevnost je však možné zvýšit přidáním další vrstvy 
textilní výztuže na úroveň nevylehčených prvků.

P06

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA ÚČINKŮ 
ČASOVĚ ZÁVISLÝCH VLASTNOSTÍ 
BETONU NA REOLOGICKY HOMOGENNÍ 
KONSTRUKCE

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

Příspěvek je zaměřen na citlivostní analýzu konstrukcí, které 
lze souhrnně označit jako reologicky homogenní. Cílem ana-
lýzy je stanovit citlivost výstupů na jednotlivé nebo kombino-
vané vstupy a zjistit, jak vstupní parametry ovlivňují celkový 
výsledek. Referenční konstrukcí je realizované sekundární 
ostění tunelu Šibenik na Slovensku, u kterého je dlouhodobě 
sledován vývoj deformací. Pomocí analytického výpočetního 
programu založeného na metodě konečných prvků v  kom-
binaci s nástroji, které zohledňují časově závislé chování 
betonu, jsou provedeny dílčí výpočty deformace konstrukce 
v závislosti na čase. Výsledkem analýzy je série provedených 
výpočtů, které zkoumají vlivy změn vstupních proměnných 
parametrů výpočtu na celkové výsledky, kterými jsou de-
formace konstrukce. Příspěvek se blíže zaměřuje na rozbor 
účinků časově závislých vlastností betonu na konstrukci jako 
celek. Účelem analýzy je popsat a kvantifikovat vliv vstupních 
parametrů, mimo jiné těch, jejichž velikost nemusí být při 
posuzování stávajících konstrukcí známa, na celkovou defor-
maci konstrukce. Získané výsledky poskytují přesnější před-
stavu o intervalech, ve kterých se mohou sledované veličiny 
pohybovat.
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P07

VLIV ZKUŠEBNÍ KONFIGURACE NA MEZNÍ 
NAPĚTÍ V SOUDRŽNOSTI GFRP VÝZTUŽÍ

Ing. Ondřej Januš; 

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

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.; 

Ing. Pavel Šulák, Ph.D.

Je známo, že v případě ocelové betonářské výztuže konfigu-
race testu ovlivňuje dosažené výsledky mezního napětí v sou-
držnosti. Tento vliv ale doposud není dostatečně kvantifikován 
pro kompozitní (FRP) výztuž. Příspěvek uvádí dílčí výsledky 
z probíhajícího experimentálního programu, který se zabývá 
stanovením soudržnosti GFRP výztuže (kompozitní výztuž na 
bázi skleněných vláken) s  betonem, a to s ohledem na vliv 
povrchové úpravy a zkušební konfigurace. V textu je prezen-
tována upravená nosníková zkouška a také pull-out zkouška 
s excentricky umístěným prutem. Soudržnost je zkoumána na 
prutech s povrchovou úpravou opískováním křemičitým pís-
kem a také na prutech s vyfrézovanými žebírky. Opískované 
pruty vykazují rozdílné chování v soudržnosti v porovnání 
s žebírkovými pruty a to vlivem rozdílného mechanismu pře-
nosu sil z výztuže do betonu. Značný vliv na chování výztuže 
v soudržnosti má i tloušťka krycí vrstvy betonu a způsob vy-
ztužení vzorku.

P08

NOVÉ FORMY BETONU PRO 
KONSTRUKČNÍ ÚČELY A JEJICH 
DIAGNOSTIKA

Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.; 

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.; 

Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.; 

prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Výzkum, pokrok v technologiích a také požadavky na udržitel-
nost vytváří široký prostor v materiálovém výzkumu. Ve sta-
vebnictví se nabízí možnost inovací v oblasti betonu použitím 
receptur založených na nových způsobech aktivace kompozi-
tu. Mezi tyto materiály také řadíme alkalicky aktivovaný beton/
kompozit. V příspěvku jsou prezentovány výsledky zkoušek 
alkalicky aktivovaného betonu zpracovaného v průmyslových 
podmínkách, odlišných od laboratorních podmínek. Zjištěné 
materiálové vlastnosti jsou porovnávány se srovnávací sérií 
vzorků z receptury vycházející ze stejné surovinové základ-
ny – kameniva. V obou případech je využito stejné krychelné 
pevnosti v tlaku. V případě alkalicky aktivovaného kompozitu 
jsou zjištěné materiálové vlastnosti využity pro nelineární ana-
lýzu vyrobeného prototypového malého konstrukčního prvku 
k širšímu studiu mechanismu poškození a kolapsu nosníků. 
K numerickému modelování se využívá programu ATENA. 
Testování malého nosníku je doplněno o pokročilou diagnosti-
ku identifikace vzniku trhliny s využitím akustické emise.
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P09

ASPEKTY ZKOUŠENÍ A MATERIÁLOVÉ 
VLASTNOSTI DRÁTKOBETONU

Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.; 

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Testovaní a zkoušení materiálových vlastností drátkobetonu 
má specifika. Článek prezentuje ucelené série výsledků zkou-
šek pro vybrané receptury transportbetonu, který je vyztužen 
drátky o hmotnosti 25, 50, 75 kg/m3. Každá série zahrnuje 
více než 25 zkušebních vzorků. V rámci testování jsou prove-
deny také výcetypové ohybové zkoušky. Jedná se o čtyři va-
rianty, které se liší rozpětím 500 nebo 600 mm, s vrubem, bez 
vrubu a v konfigurací tříbodová/čtyřbodová zkouška. Zkoušky 
zahrnují také pevnost betonu v tlaku na krychlích a válcích, 
modul pružnosti, pevnost v příčném tahu ve směru kolmém 
a rovnoběžném na plnění. Je provedeno vyhodnocení a jsou 
stanoveny funkční závislosti.

P10

IDENTIFIKACE KOROZNÍ ODOLNOSTI 
BETONŮ VŮČI HLADOVÝM VODÁM S 
AGRESIVNÍM OXIDEM UHLIČITÝM

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; 

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

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; Ing. Michal Ševčík

Příspěvek pojednává o metodě a výsledcích srovnávání odol-
nosti betonů vůči účinkům vyluhující koroze. Konkrétně po-
psaný experiment byl zaměřen na porovnání odolnosti tří 
variant převážně vysokohodnotných betonů v prostředí hla-
dové vody s  agresivním oxidem uhličitým. Pro optimalizaci 
délky laboratorní zkoušky nebyly zkoušeny přímo tyto betony, 
nýbrž od nich odvozené „Modelové malty“, které z  hledis-
ka požadovaných informací plnohodnotně nahradily primární 
betony Součástí příspěvku je proto i popis způsobu odvození 
modelové malty od známého či uvažovaného složení betonu. 
Samotná korozní zkouška byla koncipována jako dvojnásobně 
komparativní. Uvedeny jsou všechny zásadní výsledky zkouš-
ky, které potvrzují efektivnost použité komparativní metody – 
odolnost jednotlivých variant betonů se podařilo jednoznačně 
odlišit.

P11

SROVNÁNÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI 
BETONŮ VŮČI PŮSOBENÍ SÍRANŮ

prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.; Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; 

Ing. Jiří Strnad, Ph.D.; Ing. Martin Zlámal, Ph.D.; 

Ing. Pavel Louda

Článek se zabývá srovnáváním odolnosti různých variant 
převážně vysokohodnotných betonů vůči účinkům působení 
síranových iontů. Koroznímu ataku nebyly vystaveny betony 
samotné, nýbrž od nich odvozené „modelové malty“. K po-
rovnání odolnosti bylo použito komparativní, konkrétně dvoj-
násobně komparativní, metody. Velká pozornost je věnována 
popisu této metody, odvození modelových malt, volbě vhod-
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ných zkušebních vzorků a  zkoušených parametrů. Uvedeny 
jsou všechny zásadní výsledky zkoušky, které potvrzují efek-
tivnost použité komparativní metody – odolnost jednotlivých 
variant betonů se podařilo jednoznačně odlišit.

P12

EXPERIMENTÁLNÍ POSOUZENÍ VLIVU 
TVARU, TYPU A VELIKOSTI ZKUŠEBNÍHO 
TĚLESA NA HODNOTU STATICKÉHO 
MODULU PRUŽNOSTI LEHKÉHO BETONU

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 

Ing. Petr Žítt; Bc. Aleš Tichý; Ing. Martin Alexa

Příspěvek se zabývá výsledky experimentu, při němž byl sta-
tický modul pružnosti v tlaku stanoven na různých zkušebních 
tělesech. Zkušební tělesa byla vyrobena z lehkého betonu 
s pórovitým kamenivem a lišila se svým tvarem (válec × hra-
nol), typem (zkušební těleso vyrobené pomocí plastových 
forem × jádrový vývrt) a velikostí. Jednotlivé druhy zkušebních 
těles tvořily sady o minimálním počtu 6 kusů těles. Stanovení 
statického modulu pružnosti v  tlaku bylo doplněno o měření 
dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou impulzovou 
metodou. Výstupem popisovaného experimentu je statistická 
analýza výsledků zkoušek, přičemž je sledován vliv jednotli-
vých aspektů zkušebních těles na stanovenou hodnotu mo-
dulu pružnosti lehkého betonu.

P13

VLIV POISSONOVA ČÍSLA NA HODNOTU 
DYNAMICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI 
CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ V RANÉ FÁZI 
ZRÁNÍ

Ing. Romana Halamová; Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; 

Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 

Ing. Petr Misák; Ph.D., Ing. Martin Alexa

Příspěvek se zabývá vlivem hodnoty Poissonova čísla na vy-
počtený modul pružnosti cementového kompozitu v rané fázi 
jejich zrání. Dynamický modul pružnosti byl určen v  prvních 
24 hodinách zrání materiálu pomocí ultrazvukového přístroje 
Vikasonic. V  rámci experimentu byly namíchány dva druhy 
cementového kompozitu – cementová pasta a  cementová 
malta, přičemž obě měly stejný vodní součinitel. Hodnota dy-
namického modulu pružnosti vypočtená na základě ultrazvu-
kového měření úzce souvisí s hodnotou Poissonova čísla, kte-
ré během zrání cementového kompozitu není konstantní, ale 
mění se v závislosti na stupni hydratace materiálu. Výstupem 
příspěvku je porovnání vývoje dynamického modulu pružnosti 
vypočteného s použitím různých hodnot Poissonova čísla.
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P14

EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ RANÉHO 
SMRŠTĚNÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ 
STRUSKY

Ing. Martin Alexa; Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 

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

Ing. Romana Halamová

Tento příspěvek se zabývá souvislostí mezi chemickými pro-
cesy v raných stádiích hydratace alkalicky aktivované strusky, 
objemovými změnami a vývojem mikrostruktury tohoto ma-
teriálu. Pro potřeby experimentu byly vyrobeny dvě zkušební 
pasty – jedna s a druhá bez organické protismršťovací přísa-
dy – u kterých bylo sledováno autogenního smrštění pomocí 
měření objemových změn za současného monitorování změn 
v materiálu během tuhnutí a raného tvrdnutí pomocí moder-
ního ultrazvukového přístroje Vikasonic. Výstupem popisova-
ného experimentu je podrobné zhodnocení rozdílu v chování 
použité alkalicky aktivované pasty bez a s přidáním organické 
protismršťovací přísady.

P15

K PROBLEMATICE INTERAKČNÍHO 
DIAGRAMU ŽELEZOBETONOVÉHO 
PRŮŘEZU

Ing. Jakub Holan; Ing. Radek Štefan, Ph.D.

Článek se věnuje problémům a nejasnostem, které byly 
řešeny při vytváření programu pro sestrojení interakčního 
diagramu průřezu. Uvedené problémy nejsou v dostupných 
publikacích uspokojivě popsány. Článek je vypracován s cílem 
podělit se s odbornou komunitou o zjištěné poznatky a také 
za účelem informovat o zmíněném programu. V rámci článku 
je mimo jiné podrobně diskutována otázka poměrného pře-
tvoření betonu na mezi únosnosti průřezu. Program je volně 
dostupný a je možné jej využít pro výpočet a sestrojení inter-
akčního diagramu obdélníkového oboustranně vyztuženého 
průřezu. Program umožňuje sestrojit jak zjednodušený bodo-
vý interakční diagram, tak přesný interakční diagram za po-
užití komplexních nelineárních pracovních diagramů betonu. 

P16

ANALÝZA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 
BETONOVÝCH PRVKŮ ZALOŽENÁ 
NA RŮZNÝCH MODELECH POŽÁRU: 
PŘÍKLAD POSOUZENÍ DESKOVÉHO 
PANELU

Ing. Martin Benýšek; Ing. Radek Štefan, Ph.D.; 

prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Článek se věnuje analýze požární odolnosti betonových prvků 
vystavených požáru. Je uveden ilustrativní příklad posouzení 
deskového panelu. Pro stanovení rozvoje teplot ve vybraném 
požárním úseku je použito několik modelů požáru. Některé 
požární modely jsou implementovány do vlastního kódu 
MATLAB. Pro sofistikovanější modely požáru jsou použity ex-
terní softwarové nástroje, konkrétně CFAST – zónový model 
a FDS – CFD model (z angl. computational fluid dynamics). 
Na základě výsledků simulací požáru je posouzena požární 
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odolnost deskového panelu pomocí 1D modelu sdílení tepla 
řešeného metodou konečných prvků a iterativní mechanické 
analýzy průřezu. Postup byl implementován do vlastního kódu 
MATLAB. Je prokázáno, že numerický postup může být pou-
žit s libovolným modelem požáru a že výsledky posouzení po-
žární odolnosti mohou být značně ovlivněny zvoleným typem 
modelu požáru.

P17

NELINEÁRNA ANALÝZA 
EXPERIMENTÁLNEJ LOKÁLNE 
PODOPRETEJ DOSKY SO ŠMYKOVOU 
VÝSTUŽOU

Ing. Lucia Majtánová, PhD.; 

prof. Ing. Jaroslav Halvonik PhD.

Bezprievlakové stropné dosky patria v  súčasnosti k  jedným 
z  najpoužívanejších systémov v  stavebníctve. K  najnebez-
pečnejším poruchám týchto dosiek patrí práve pretlačenie 
v blízkosti podpery. Najlepším spôsobom ako overiť spoľah-
livosť modelov na posúdenie pretlačenia je realizácia expe-
rimentálneho programu a  takto získané odolnosti porovnať 
s odolnosťami vypočítanými podľa jednotlivých modelov. Na 
stanovenie spoľahlivosti jednotlivých modelov je potrebná 
rozsiahla databáza výsledkov. Z ekonomického hľadiska nie 
je možné vykonať takýto rozsiahly experimentálny program 
a práve nelineárna analýza v programoch umožňuje nahradiť 
experimentálne skúšanie za teoretické. Príspevok je veno-
vaný nelineárnej analýze pretlačenia lokálne podopretých 
dosiek, kde kalibrácia numerických modelov bola urobená 
pomocou výsledkov experimentálneho programu vykona-
ného na výsekoch bezprievlakových dosiek , realizovaného 
v  Centrálnych laboratóriách Stavebnej fakulty v  Bratislave. 
Hlavnou úlohou bolo nájsť vhodný nelineárny model pre kon-
štrukčné materiály, betón a betonársku výstuž, určiť vhodné 
okrajové podmienky , správne aplikovať zaťaženie a  zvoliť 
vhodný postup modelovania. Správne nakalibrované nume-
rické modely môžu slúžiť na vykonanie parametrických štúdií 
lokálne podopretých dosiek.

P18

LOMOVÁ ODEZVA TĚLES 
Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO 
KOMPOZITU SE SPECIÁLNÍ INKLUZÍ

Ing. Michal Vyhlídal; Ing. Iva Rozsypalová; 

Bc. Tomáš Majda; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 

Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; 

Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

Pozornost se věnuje výzkumu významu přechodové zóny 
okolo vybraných materiálů inkluze v jemnozrnném cemento-
vém kompozitu. Testy byly realizovány na osmi sadách hra-
nolových zkušebních těles. Sady se lišily v materiálu inkluze 
umístěné ve středu vzorku. První sada byla referenční, druhá 
zahrnovala ocelovou inkluzi, další čtyři obsahovaly různé 
druhy horninových inkluzí, sedmá s inkluzí z extrudovaného 
polystyrenu a poslední sada měla vytvořený prostor stejného 
rozměru jako inkluze. Tělesa byla ve stáří zpravidla 28 dní 
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zkoušena v  konfiguraci tříbodového ohybu. Lomová odezva 
se analyzovala s cílem vyhodnotit zdánlivé lomově-mecha-
nické parametry materiálu těles (modul pružnosti, lomovou 
houževnatost a  lomovou energii). Je poukázáno na možnou 
spojitost změn výsledných lomově-mechanických parametrů 
u těles s inkluzí/bez inkluze s existencí přechodové zóny.

P19

ČASOVÝ VÝVOJ PEVNOSTI BETONU 
VE SROVNÁNÍ S VÝVOJEM SMRŠŤOVÁNÍ 
BETONU

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

Zkušenosti výrobců betonu ukazují, že skutečný časový vývoj 
vlastností betonu (pevnost betonu, objemové změny beto-
nu) může být zcela jiný, než se  kterým uvažuje projektant 
dle standardních norem určených pro navrhování betonových 
konstrukcí. V  rámci článku jsou uváděny výsledky experi-
mentu, který ověřoval časový vývoj pevnosti v  tlaku, v  tahu 
a průběh smršťování konkrétního typu betonu určeného pro 
výrobu prefabrikovaných konstrukcí. Výsledky experimentu 
jsou srovnány s výpočty dle EN 1992-1-1.

P20

MECHANICAL PROPERTIES 
OF NON-CONVENTIONAL 
REINFORCEMENT TESTED 
IN THE KLOKNER INSTITUTE

Ing. Bc. Šárka Nenadálová; Ing. Tomáš Bittner

In the Klokner Institute, there were performed mechanical 
tests of basalt and textile glass reinforcement due to the ne-
ed of elementary mechanical quantities (tensile strength and 
modulus of elasticity), because they are not provided by ma-
nufacturer. The filament sheaf fibers called roving was used 
for the production of test specimens.

Also samples of 2D net of glass textile reinforcement (product 
of V. FRAAS, GmbH, Germany) was measured. The tests 
were focused on determination of the properties of the weft 
and dwarf directions

P21

PŘÍSPĚVEK DO DISKUZE K ODHADU 
PRŮHYBU ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ

Ing. Luboš Musil; Ing. Hana Hanzlová, CSc.

Předmětem článku je porovnání hodnot „ručního“ výpočtu 
mezních stavů použitelnosti (omezení napětí, vzniku trhlin 
a  deformace) s hodnotami stanovenými výpočetními pro-
gramy. Dalším tématem příspěvku je diskuze o možnostech 
odhadu reálného průhybu, včetně zahrnutí vlivu dotvarování, 
smršťování a trhlin. Článek upozorňuje na důležitost správ-
ného nastavení parametrů u jednotlivých programů (SCIA 
Engineer, FIN – Beton, Betonový výsek,...). Mezi problémy 
patří nastavení reálného hodnoty součinitele dotvarování, 
posudek lineárního a nelineárního dotvarování a zejména 
vliv uvažované hodnoty modulu pružnosti betonu na velikost 
deformace. V závěru jsou jednotlivé výpočty porovnány a ko-
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mentovány. Příspěvek chce důrazně upozornit studenty i sta-
tiky v praxi, že počítat trhliny a průhyby je u železobetonových 
prvků nezbytné, a to zejména u desek. Upozornit, že se nelze 
„slepě“ spoléhat na výstupy nejrůznějších softwarů.

P22

VÝPOČET ÚNOSNOSTI A NELINEÁRNÍ 
ANALÝZA ŽELEZOBETONOVÝCH 
NOSNÍKŮ

Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.; 

Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.; 

Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.; 

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Příspěvek se zabývá analýzou série nosníků, jejichž výsledky 
zatěžovacích zkoušek byly podrobně dokumentovány a pub-
likovány. Experimenty zahrnují různé varianty rozpětí, průřezu 
a způsobu vyztužení, tak aby byly dokumentovány různé 
způsoby porušení železobetonových konstrukcí. V příspěvku 
jsou porovnány únosnosti dokumentovaných nosníků, sta-
novené pomocí postupů v platných Eurokódech a únosnosti 
stanovené pomocí nelineární analýzy na základě doporučení 
z Model Code 2010. Pro nelineární analýzu nosníku je využito 
pokročilých prostorových výpočetních modelů. Materiálový 
model pro beton Cementitious, implementovaný v programu 
ATENA, je založen na lomové mechanice. Cílem příspěvku je 
širší vyhodnocení způsobu kolapsu nosníku a srovnání růz-
ných výpočtů celkové únosnosti.

P23

ADAPTACE MODELU B4 PRO PREDIKCI 
PŘETVOŘENÍ UHPC OD SMRŠŤOVÁNÍ 
A DOTVAROVÁNÍ

Ing. Vladimír Příbramský

Vysoká tlaková pevnost ultravysokohodnotného betonu 
(UHPC) určuje vyšší míru poměrného přetvoření konstrukč-
ních prvků z UHPC za podmínky efektivního využití materiálu. 
Významný efekt je též reologických změn ve struktuře betonu 
od smršťování a dotvarování. Pro navrhování bezporuchových 
konstrukcí je nutné míru smršťování a dotvarování predikovat 
a uvážit při návrhu konstrukčních prvků z UHPC a pro návrh 
dostatečné míry předpětí. Model B4 pro predikci efektů smrš-
ťování a dotvarování je v současnosti považován za nejpo-
kročilejší materiálový model, který je založen na velmi dobré 
shodě s velkým množstvím jak experimentálních měření, tak 
i měření na realizovaných konstrukcích a mostech. Z hlediska 
použití pro predikci chování UHPC se jeví být model B4 na-
nejvýš vhodný, neboť popisuje dlouhodobé chování betonu 
na základě množství použitých příměsí a dále také uvažuje 
s možností zahřívání čerstvého betonu pro urychlení hydrata-
ce v průběhu ošetřování. Pro směs UHPC je charakteristický 
velmi malý vodní součinitel, což je kompenzováno použitím 
superplastifikátorů, a extrémní množství přísad a jemno-
zrnných příměsí, zejména pak křemičitého úletu. Současný 
model B4 má řadu limitujících podmínek, které UHPC svými 
vlastnostmi často výrazně překračuje. V tomto příspěvku jsou 
tyto limity modelu B4 identifikovány a je představena adapta-
ce modelu B4 pro použití na směsi UHPC.
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P24

LOMOVÉ PARAMETRY BETONŮ 
JÁDROVÝCH VÝVRTŮ OBJEKTŮ 
TRANSGAS

Bc. Tomáš Majda; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 

doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.; Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; 

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.; 

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

Příspěvek uvádí výsledky lomových testů devíti betonových 
těles z jádrových vývrtů, které byly odebrány ze tří vybraných 
objektů bývalého Plynárenského řídícího centra Transgas. 
Před testem byla zkušební tělesa opatřena šípovým vrubem 
a následně zkoušena v tříbodovém ohybu. Vyhodnocení za-
hrnovalo aritmetické průměry a základní statistiky pro statický 
modul pružnosti, lomovou houževnatost a specifickou lomo-
vou energii posuzovaných betonů.

P25

UPLATNĚNÍ PLASTOVÉHO ODPADU 
PŘI VÝROBĚ BETONU

Ing. Anna Horáková; Ing. Josef Novák, Ph.D.

Environmentální aspekty trvale udržitelného rozvoje ve  sta-
vebnictví spočívají v uplatnění druhotných surovin při návrhu 
a výstavbě nových konstrukcí. Recyklace plastového odpadu 
umožňuje určité snížení dopadů na životní prostředí z hledis-
ka globálního oteplování a  změny klimatu, spotřeby surovin 
a energie, produkce odpadů a celkového znečištění životního 
prostředí. Skutečnost, že Čína v  roce 2017 výrazně omezila 
dovoz plastového odpadu, vyvolává otázku, jakým způsobem 
budou ostatní státy nakládat s nashromážděným odpadem. 
Složitý proces recyklace vytváří tlak na vědeckou komunitu 
hledat nové, efektivnější způsoby využití odpadu ve stavitel-
ství. Dva hlavní způsoby uplatnění plastového odpadu v beto-
novém stavitelství spočívají v nahrazení přírodního kameniva 
kamenivem z odpadních polymerů a použití vláken z odpad-
ních polymerů do vláknobetonu. Článek se zabývá chováním 
a mechanickými vlastnostmi zcela inovativního materiálu tzv. 
plastbetonu složeného z  kameniva a  plastového odpadu, 
který nahrazuje pojivo na cementové bázi. Zcela unikátní slo-
žení betonu vyžadovalo provést zkoušky výrobní technologie 
a  standardní kvazi-statické experimentální zkoušky s  cílem 
získat prvotní znalosti o chování a mechanických vlastnostech 
sledovaného kompozitu. Získané poznatky demonstrují, že 
vysoká pozornost se musí věnovat zejména výrobě materiálu, 
která probíhá za zvýšené teploty. Výsledný kompozit disponu-
je relativně vysokou tahovou pevností v porovnání s běžným 
betonem a  křehkým lomovým chováním. V  dalších etapách 
výzkumného projektu se provede optimalizace výrobní tech-
nologie a složení sledovaného kompozitu. 
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P26

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ STRUSKOVÉHO 
KAMENIVA Z HALDY KONĚV

Ing. Lukáš Procházka; Ing. Jana Boháčová, Ph.D.

Cílem práce je ověření, zda lze struskové kamenivo použít do 
hydraulicky stmelených směsí na bázi tradičního portlandské-
ho cementu a rovněž do alternativních pojiv na bázi alkalicky 
aktivované vysokopecní granulované strusky. V experimentu 
byly stanoveny základní fyzikálně-mechanické parametry při-
pravených směsí a byly ověřeny trvanlivostní vlastnosti těchto 
kompozitů. Rovněž bylo zkoumáno složení výluhu kameniva 
a  jeho vliv na vlastnosti připravených směsí a následné sta-
novení alkalických iontu v kompozitech se struskovým kame-
nivem.

P27

VLIV MATERIÁLOVÉ NEHOMOGENITY 
NA MODUL PRUŽNOSTI

Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; 

Ing. Josef Fládr; Ph.D., Ing. Karel Šeps, Ph.D.; 

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Beton je kompozitní materiál. Vlastnosti jednotlivých kompo-
nentů, ze kterých se beton skládá, ovlivňují vlastnosti betonu. 
Tato studie se zabývá vlivem recyklované gumové drti na 
vlastnosti čerstvého a zatvrdlého betonu. Gumová drť byla 
přidávána v  různém množství a poměrech jemné a hrubé 
frakce gumové drti. Po vyhodnocení základních zkoušek 
na čerstvém i vyzrálém betonu byl zvolen optimální poměr 
a  množství gumové drti. Na vzorcích byl měřen statický 
a dynamický modul pružnosti. Sledován byl i nárůst modulu 
pružnosti v  čase. Na čerstvé betonové směsi byla měřena 
konzistence a obsah vzduchu v čerstvém betonu, na vyzrá-
lém betonu tlaková pevnost.
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EFFECT OF DIFFERENT INGREDIENTS 
OF ULTRA HIGH PERFORMANCE 
CONCRETE ON MODULUS OF ELASTICITY 
USING RESPONSE SURFACE MODELLING

Mohammad A. Mosabepranah; Ozgur Eren

This paper provides the result of experimental and statis-
tical modeling study on modulus of elasticity of Ultra High 
Performance Asphalt Concrete Pavement consisting diffe-
rent percentage of silica fume, superplastisizer, steel fiber, 
cement, and water binder ratio. Number of experiments 
designed by using design of experiment (DOE) in two levels, 
results modeled by using analysis of variance (ANOVA), and 
monitored using response surface methodology. This study 
clearly revealed the effect of each variable and their inter-
actions on modulus of elasticity of Ultra High Performance 
Asphalt Concrete Pavement. This study is valid for the mixes 
of UHPC with 0.18–0.32 water binder ratio, 0.04–0.08 steel 
fibre, 0.7–1.3 cement, 0.15–0.30 silica fume, and 0.04–0.08 
superplasticiser by aggregate mass.
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EEFEKT SMYKOVÝCH DEFORMACÍ 
PŘI OHYBOVÝCH ZKOUŠKÁCH 
KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ

doc. Ing. Pavel Padevět, Ph.D.; 

prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng.; 
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Současné normy odvozují materiálové charakteristiky kva-
zikřehkých prvků z diagramů zatížení-průhyb získaných ze 
zkoušek, kde naměřený průhyb zahrnuje jak ohybové, tak 
i smykové účinky. Prokazuje se, že pro stanovení charakteris-
tik materiálu je nutné vycházet pouze z průhybu vyvolaného 
ohybem – zahrnutím vlivu smykových deformací při výpočtové 
predikci průhybu totiž vzniká významná odchylka. Je prezen-
tována analýza tohoto jevu a zhodnocení jeho významu.

PR ČLÁNEK VE SBORNÍKU

MOVING HEAVY LOADS 
IN CONSTRUCTION INDUSTRIES

Stefan Zimmer; Beat Joss; Peter Paulík

Article shows some selected construction projects where 
specialized equipment designed by the HEBETEC Company 
has been used for lifting or transporting heavy loads.
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