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KONEČNÝ PROGRAM

Česká betonářská společnost ČSSI

www.cbsbeton.eu

Partner konference

Českomoravský beton, a.s.

www.transportbeton.cz

VÝZNAMNÍ VYZVANÍ 
ŘEČNÍCI ZE ZAHRANIČÍ !

Konference 
s mezinárodní účastí

26.  BETONÁŘSKÉ
DNY 2019

spojená s výstavou 

BETON 2019

konané pod záštitou

JUDr. Vladimíra Kremlíka, 

ministra dopravy ČR

doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, 

ministra průmyslu a obchodu ČR, 

Ing. Jiřího Nouzy, 

prezidenta Svazu podnikatelů 

ve stavebnictví v ČR, 

Ing. Adama Vokurky, Ph.D., 

prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů

20. a 21. listopadu 2019

Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS



PROGRAMOVÉ SCHÉMA

STŘEDA 20. LISTOPADU 2019

07:30–16:00 Registrace Šatna přízemí

08:30–18:00 Výstava BETON 2019 Foyer

09:00–10:30 Slavnostní zahájení 

26. Betonářských dnů 2019

Sekce ST1A: Vyzvané přednášky 

10:30–11:00 Občerstvení

11:00–12:30 Sekce ST2A: Mosty 1

12:30–14:00 Oběd

14:00–15:30 Sekce ST3A: Mosty 2

14:00–15:30 Sekce ST3B: Výzkum a Technologie 1

15:30–16:00 Občerstvení  

16:00–17:30 Sekce ST4A: International session

16:00–18:00 Sekce ST4B: 

Modelování a navrhování 1

20:00–23:00 Společenský večer  KC Aldis 

ČTVRTEK 21. LISTOPADU 2019

08:30–11:30 Registrace Šatna přízemí

09:00–13:00 Výstava BETON 2019 Foyer

09:00–10:15 Sekce ČT1A: 

Realizované stavby a řešení technických 

problémů na stavbách

09:00–10:15 Sekce ČT1B: 

Výzkum a Technologie 2

10:15-11:00 Občerstvení

11:00–13:00  Sekce ČT2A: Mosty 3

Ocenění studentů BAK, DIPL

Ocenění doktorandů

Doktorand: Vítězné téma,

Zakončení 26. Betonářských dnů 2019

11:00–13:00 Sekce ČT2B: 

Výzkum a Technologie 3

MEDIÁLNÍ PARTNER

Beton TKS

www.betontks.cz
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PROGRAMOVÉ SCHÉMA

ORIENTAČNÍ SCHÉMA KC ALDIS
A VÝSTAVY BETON 2019 – 1. PATRO

OBČERSTVENÍ

SÁL A

FOYER
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OBČERSTVENÍ

VÝSTAVA BETON 2019



ORGANIZAČNÍ POKYNY

VĚDECKÝ VÝBOR

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – předseda 

Ing. Robert Coufal, Ph.D.

prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng.

Ing. Milan Kalný

Ing. Pavel Kasal, Ph.D.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.

Ing. Pavel Šourek

Ing. Michal Števula, Ph.D.

Ing. Vladimír Veselý

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

 Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4

T +420 775 124 100, +420 605 325 366

E cbsbeton@cbsbeton.eu

 www.cbsbeton.eu



PROGRAM PŘEDNÁŠEK 
26. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

STŘEDA 20. LISTOPADU 2019

1. DEN KONFERENCE

09:00–10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

26. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2019 SÁL A

Pozdrav předsedy České betonářské společnosti

Jmenování čestného člena ČBS

SEKCE ST1A: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Design and Construction of the Brenner Base 

Tunnel

O. Univ. Professor Konrad Bergmeister, 

Dipl.-Ing. MSc Ph.D. Dr.phil. Dr.techn.

Updated shear provisions for the next generation 

of EN 1992

Professor Aurelio Muttoni, Ph.D.

Diskuze

10:30–11:00  Přestávka – občerstvení

11:00–12:30 SEKCE ST2A: MOSTY 1 SÁL A

BAB A7 Hannover – Kassel, 

úsek AS Bockenem – AS Göttingen (PPP Projekt)

Ing. Rudolf Hampl, Ph.D.; Ing. Radim Cihlář; 

Ing. Petr Popsimov; Ing. Marek Holub; Ing. Josef Richtr

Most přes Åstfjord na silnici FV. 714 v Norsku

Ing. Robert Brož, Ph.D.; Ing. Petr Koukolík; 

Ing. Matěj Novotný; Ing. Jiří Lukeš; Vít Kavka; 

Ing. Dominik Hanus; Ing. Marek Klíma; Jakub Beneš

Libeňský obloukový most V009 – studie čtyř 

variant rekonstrukce

Ing. Petr Tej, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc.;

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.; Ing. Jan Mourek; 

Ing. arch. Marek Blank; Ing. Milan Hrabánek, Ph.D.

Libeňský most – širší souvislosti

prof. Ing. Jan. L. Vítek, CSc., FEng.; Ing. Milan Kalný

Diskuze

12:30–14:00 Přestávka – oběd

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

Dálnice D1 Bratislava – Trnava, 

křižovatka Triblavina – I. část

Ing. Martin Staš; Ing. Dušan Putírka, Ph.D.

Mostní objekty a dálniční estakáda na trase Batna 

– Bir Echouhada, Alžírsko

Ing. et Ing. Petr Páleník; Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D

Lávky z předpjatého betonu přes řeku Dřevnici 

ve Zlíně

Ing. Martin Řehulka; Ing. Bronislav Šustr

Rekonstrukce mostu z Mostu do Rudolic

Ing. Michal Kužník; Ing. Viktor Stržínek; 

Bc. Marcel Návojský; Bc. Jiří Keclík

I/38 Znojmo, obchvat II – realizace

Ing. Martin Řehulka; Ing. Magda Zdražilová; 

Ing. Hubert Řehulka; Ing. Pavel Jaroš

Diskuze
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14:00–15:30 SEKCE ST3B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

Materiálové vady cementobetonových krytů 

vozovek

Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.; Ing. Jiří Grošek, Ph.D.; 

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Prodloužení životnosti cementobetonových krytů 

vozovek

Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.; 

doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.; Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.; 

Ing. Richard Dvořák

Vodopropustné betony z hutných a lehkých 

kameniv

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.; 

Ing. Michala Hubertová, Ph.D.

Měření náběhu krátkodobých pevností betonu

Ing. Jan Tichý, CSc.; doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.; 

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Václav Lorenc; 

Ing. Pavel Kasal

Využití metody zralosti pro stanovení pevnosti 

betonu na reálných stavbách

Ing. Pavel Kasal; Václav Lorenc; 

Dipl.-Ing. Werner Wenighofer

Diskuze

15:30–16:00 Přestávka – občerstvení

16:00–17:30 SEKCE ST4A: INTERNATIONAL SESSION SÁL A

Safety formats for non-linear analysis: are the 

current structural codes applicable for practice?

Prof. Ing. Victar V. Tur, D.Sc.;

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

Influence of basalt fiber dosage and method 

of introduction on self-stressing concrete

Dr. Inessa Paulava, Assoc. Prof.

Large-size jointless concrete slab-on-grade 

with combined prestressing

PhD, Assoc. Prof., Ing. Andrei Tur

Diskuze
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16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

Bezpečnosť návrhových modelov na predikciu 

šmykovej odolnosti mostovkových dosiek

Ing. Aleksandar Vidakovič; 

prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

Spoľahlivosť štíhlych betónových stĺpov v druhej 

generácii Eurokódov

prof. Ing. Ludovit Fillo, PhD.; 

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD; Ing. Jakub Dobrý

Praktické využití BIM při navrhování a výrobě 

železobetonových konstrukcí

Ing. Jitka Kochtová, MBA 

Verifikace a validace zesilování krátké konzoly 

nesoudržnou výztuží

Ing. Lukáš Bobek; Ing. Lukáš Juříček; Ing. Michal Číhal; 

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

Experimentální stanovení odolnosti a numerické 

modelování UHPFRC desek vystavených 

kontaktnímu a blízkému výbuchu

Ing. Ondřej Janota; doc. Ing. Marek Foglar Ph.D.

Zásady navrhování mostních ložisek v nové 

generaci Eurokódů

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.; 

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.; Ing. Karel Jung, Ph.D.; 

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Životnost betonových konstrukcí

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.;

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Diskuze

ČTVRTEK 21. LISTOPADU 2019

2. DEN KONFERENCE

09:00–10:15 SEKCE ČT1A: REALIZOVANÉ STAVBY A ŘEŠENÍ 

TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ NA STAVBÁCH SÁL A

Posouzení vlivu novostavby AC Vinohradská 

na konstrukci stávajících tunelů ČD

Ing. Vladimír Vančík, CSc.; Ing. Vladimír Vančík jr., 

Ing. Radomír Pukl, CSc. 

Problematika při navrhování a výstavbě nejen 

prefabrikovaných konstrukcí v ČR

Ing. Pavel Čížek; Ing. Zdeněk Burkoň; 

Ing. Michal Sadílek; Ing. Martin Vašina; Ing. Milan Vích

Smykové zesílení poškozené střešní konstrukce – 

poznatky z monitoringu

Ing. Jan Perla; doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.; 

Ing. Jan Koláček, Ph.D.; Ing. Michal Požár, Ph.D.; 

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

Havárie prefabrikovaného panelu při jeho montáži – 

poznámky k navrhování transportních úchytů

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.; Ing. Jiří Strnad, Ph.D.

Diskuze
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09:00–10:15 SEKCE ČT1B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 2 SÁL B

Kvazi-předpětí v tenkých deskách s ortogonální 

3D síťovou výztuží ze skleněných vláken

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.; 

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

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

Aplikace modifikované elastomagnetické metody

Ing. Tomáš Klier; prof. Ing. Michal Polák CSc.; 

Ing. Tomáš Míčka; Bc. Milan Hedbávný; 

Ing. Lenka Krejčíková

Modelování a výroba složitých architektonických 

prvků z betonu za použití industriálních robotů

Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.; Bc. Danila Fakhri; 

Ing. Marcel Jogl; doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

Modelování 3D tisku betonu pomocí MKP

Ing. Michaela Vaitová; Ing. Jan Červenka, Ph.D.; 

doc. Ing. Libor Jendele CSc., Ph.D.

Diskuze

10:15–11:00  Přestávka – občerstvení

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: MOSTY 3 SÁL A

Ocenění studentů BAK, DIPL

Ocenění doktorandů

Doktorand: Vítězné téma

Analýza zesilování železobetonových desek 

s ohledem na mezní stav protlačení 

Ing. Jan Nováček, Ph.D.

Stavební údržba lávky přes Švýcarskou zátoku 

Vranovské přehrady

Ing. Lenka Zapletalová; Ing. Ondřej Volák; 

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, 

ev.č. 43-020b

Ing. Ivo Habarta; Ing. Gabriela Šoukalová; 

Ing. Josef Otrhálek

Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské 

Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD 

a řeku Bílinu

Ing. Martin Řehulka; Ing. Svatopluk Zobek, 

Ing. Jan Pozdíšek

Diskuze
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11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 SÁL B

Provozní modální analýza lávky v Kroměříži

Ing. Kristína Bezručová; Ing. Radim Nečas, Ph.D.;

Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Statické zajištění lávky pro pěší přes řeku Moravu 

v Kroměříži

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.; 

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

Ing. Martin Olšák; Ing. Adam Svoboda

Vliv koroze na vlastnosti ocelové předpínací 

výztuže

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; 

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.; Ing. Petr Pokorný, Ph.D.; 

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Vývoj nového mostního závěru z UHPC

Ing. Vojtěch Kolínský, Ph.D.; 

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.; Ing. Martin Macho; 

Ing. Jan Marek

Vliv konstrukčních heterogenit v cementových 

kompozitech vystavených zatížení výbuchem

Ing. Jakub Zíma; doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

Vývoj inovativních fotoaktivních přísad do betonu 

a stěrek pro finalizaci betonu, pro vytvoření 

samočistících povrchů

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.; 

Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D.; 

RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc.; Ing. Jan Šubrt, Ph.D.; 

Ing. Václav Pumpr, CSc. 

Diskuze

  ZAKONČENÍ 

26. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2019 SÁL A



PROGRAM SEKCE POSTERŮ 
26. BETONÁŘSKÝCH DNŮ

P1 Kvantifikace změn v mikrostruktuře vápencových 

cementových past vystavených síranovému prostředí 

za nízkých teplot

Ing. Konstantinos Sotiriadis, MSc., PhD.; 

Dr.techn.Ing. Michal Hlobil, PhD.; 

Mgr. Dita Machová; Mgr. Petra Mácová; 

Mgr. Alberto Viani, PhD.; doc. Ing. Michal Vopálenský, PhD.

P2 Měření smršťování: Vliv typu separační fólie

Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Martin Alexa; 

Ing. Petr Daněk, Ph.D.; doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

P3 Vliv praní drceného kameniva na mechanické vlastnosti 

vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou 

cementu latentně hydraulickou příměsí

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

Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; Ing. Vladimír Hrbek

P4 Přístupy k definování materiálového modelu vláknobetonu

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

P5 Chování GFRP výztuže při víceosém namáhání – 

experimentální studie

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

Ing. Ondřej Januš; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; 

Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D.

P6 Integrované kotvení velmi subtilních fasádních panelů 

z TRC

Ing. Jakub Řepka; Ing. Tomáš Vlach; Ing. Diana Mariaková; 

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

P7 Odolnost betonu s povrchovou úpravou proti působení 

chemických rozmrazovacích látek

Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; Ing. Luboš Musil; 

Ing. Josef Fládr, Ph.D.

P8 Tlaková pevnost různých typů betonu vystavených 

vysoké teplotě

Ing. Kateřina Horníková; doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D

P9 Stanovení odolnosti betonů proti koroznímu působení vod 

s agresivním CO
2

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

Ing. Jiří Strnad, Ph.D.; Ing. Michal Ševčík

P10 Vysokohodnotný jemnozrnný beton

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.; Ing. Michal Pešata; 

Ing. Lukáš Procházka

P11 Vybrané přístupy k numerickému modelování a analýze 

železobetonových nosníků s drátkobetonem

Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.

P12 Numerická analýza rozložení teploty v betonové desce 

vystavené požáru pomocí webové aplikace

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

P13 Vliv variability parametrů požárního modelu na stanovení 

požární odolnosti železobetonových prvků

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

prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

P14 Analýza šmykového toku v oblasti podpier lokálne 

podopretých dosiek

Ing. Simona Šarvaicová; doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.



PROGRAM SEKCE POSTERŮ 
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P15 Bezpečnosť modelov na predikciu šmykovej odolnosti 

bezprievlakových dosiek s otvormi pri stĺpoch

Ing. Ľudmila Kormosová; prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.; 

Ing. Lucia Majtánová, PhD.

P16 Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP 

analýza při návrhu betonových konstrukcí

Ing. Jiří Doležel, Ph.D.; Ing. Tomáš Prokš; 

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.; Ing. Michal Vyhlídal

P17 Zesilování železobetonových panelů vrstvou UHPC

Ing. Anna Horáková; 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.; 

doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

P18 Návrh vrubových kĺbov podľa Leonhardta

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

P19 Experimentálna analýza súdržnosti medzi GFRP výstužou 

a betónom

Ing. Ivan Hollý, PhD.

P20 Ověření trvanlivostních vlastností alkalicky aktivovaných 

materiálů na bázi vysokopecní granulované strusky 

s příměsí popílku

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

P21 Vlastnosti cementových kompozitů ztužených vlákny 

z plastového odpadu

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

P22 Vývoj prvku městského mobiliáře pro sportovní využití

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

Ing. Karel Šeps, Ph.D.; Ing. Hana Schreiberová

P23 Zvýšenie šmykovej odolnosti lokálne podopretých 

stropných dosiek pri rekonštrukcii

Ing. Mária Bolešová; doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.; 

Ing. Marek Čuhák, PhD.

P24 Vliv excentricity vzorku na změřené hodnoty modulu 

pružnosti

Ing. Tomáš Trtík; Ing. Roman Chylík; 

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.; Ing. Josef Fládr, Ph.D.

P25 Lomové parametry AAAS kompozitů s keramickým 

střepem

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.; Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; 

Ing. Iva Rozsypalová; Ing. Ivana Kumpová; 

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.; Ing. Tomáš Trčka, Ph.D.; 

doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.

P26 The use of fly ash in the production of concrete and 

products based on it

Prof. Fedor Leonidovich Kapustin; 

Prof. Andrey Anatolyevich Vishnevsky 

P27 Zkoušení prefabrikovaných železobetonových pilířů

Ing. Ondřej Šimek; doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.; 

Ing. Miloslav Janda; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 

Ing. Radim Nečas, Ph.D.

P28 Evaluation of self-healing in concrete by means 

of analytical techniques

Konstantinos Aspiotis M.Sc., PhD.; Konstantinos Sotiriadis; 

Ivana Kumpová; Petra Mácová; Efstratios Badogiannis; 

Sotirios Tsivilis

P29 UHPC jako inovativní materiál pro výrobu bicích nástrojů

Ing. BcA. Jan Prchal



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ A SPONZORŮ

VÝSTAVA BETON 2019

Č. Firma
Forma 

prezentace

Českomoravský beton 
partner 

konference
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PŘEDNÁŠKY

09:30–10:30 SEKCE ST1A 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY SÁL A

DESIGN  AND CONSTRUCTION 
OF THE BRENNER BASE TUNNEL

O. Univ. Professor Konrad Bergmeister; 

Dipl.-Ing. MSc Ph.D. Dr.phil. Dr.techn.

The Brenner Base Tunnel is a masterpiece of enginee-
ring along the North-South-Corridor (Scan-Med-Corridor) in 
Europe. It is part of the TEN (Trans-European Network for 
transport, energy and telecommunications) of the European 
Union.

09:30–10:30 SEKCE ST1A 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY SÁL A

UPDATED  SHEAR PROVISIONS 
FOR THE NEXT GENERATION OF EN 1992

Professor Aurelio Muttoni, Ph.D.

11:00–12:30 SEKCE ST2A: MOSTY 1 SÁL A

BAB A7 H ANNOVER – KASSEL, ÚSEK 
AS BOCKENEM – AS GÖTTINGEN 
(PPP PROJEKT)

Ing. Rudolf Hampl, Ph.D.; Ing. Marek Holub; 

Ing. Petr Popsimov; Ing. Radim Cihlář; Ing. Josef Richtr

Článek stručně popisuje aktuální stav realizace a také výhled 
výstavby u projektu BAB A7 Hannover – Kassel , úsek AS 
Bockenem – AS Göttingen, který je realizován formou PPP. 
Část textu je věnována organizační struktuře projektu. Dále je 
uveden popis jednotlivých stavebních objektů realizovaných 
sdružením SMPVS A7 včetně fotodokumentace aktuálně ro-
zestavěných objektů. V neposlední řadě je pak uvedeno po-
rovnání původního harmonogramu výstavby s jeho aktuálním 
stavem.

11:00–12:30 SEKCE ST2A: MOSTY 1 SÁL A

MOST PŘES ÅSTFJORD NA SILNICI 
FV. 714 V NORSKU

Ing. Robert Brož, Ph.D.; Ing. Petr Koukolík; 

Ing. Matěj Novotný; Ing. Jiří Lukeš; Vít Kavka; 

Ing. Dominik Hanus; Ing. Marek Klíma; Jakub Beneš

Most přes Åstfjord je osmipolový spojitý nosník se spřaženou 
deskou. Jednou z důležitých technologických inovací pro 
český tým v Norsku byla výstavba studní na pontonu. Ocelová 
konstrukce byla montována lodním a pásovým jeřábem na 
pilíře budované taženým bedněním. Spřažená deska je rea-
lizována pomocí dvou horních betonážních vozíků. Zhotovení 
konstrukce je náročné nejen kvůli komplikovanému založení 
stavby, ale také kvůli drsným klimatickým podmínkám dané 
oblasti.
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11:00–12:30 SEKCE ST2A: MOSTY 1 SÁL A

LIBEŇSKÝ OBLOUKOVÝ MOST V009 – 
STUDIE ČTYŘ VARIANT REKONSTRUKCE

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; Ing. Petr Tej, Ph.D.; 

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.; Ing. Jan Mou rek; 

Ing. arch. Marek Blank; Ing. Milan Hrabánek, Ph.D.

Obloukový most, objekt ev. č. V009, Libeňského soumostí se 
stal předmětem odborných diskusí na téma, zda je, či není 
vhodné jej rekonstruovat a případně jakým způsobem to pro-
vést. V příspěvku je prezentován souhrn 4 variant rekonstruk-
ce obsažených ve studii [1] Kloknerova ústavu. Jedna varianta 
opravy (č.  4) byla zpracována projekční kanceláří Novák & 
Partner. Celkové zhodnocení variant a doporučení bylo pro-
vedeno následně již jen pracovníky Kloknerova ústavu. Studie 
[1] byla zadána ke zpracování v okamžiku, kdy se magistrát 
hlavního města Prahy rozhodl o tom, že most má být rekon-
struován vzhledem k vysoké společenské hodnotě. Tak byla 
TSK a.s. i studie zadána tj. aby v  rámci studie byly řešeny 
varianty tzv. citlivé rekonstrukce s  maximálním zachováním 
vzhledu, materiálové i konstrukční podstaty mostu ve smyslu 
usnesení RHMP č. 2964 ze dne 27. 11. 2018. Zpracovávaná 
studie [1] je tedy ideovým podkladem pro další podrobnou 
projekční činnost. 

11:00–12:30 SEKCE ST2A: MOSTY 1 SÁL A

LIBEŇSKÝ MOST – ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.; Ing. Milan Kalný

Libeňský most je součástí velkého komplexu staveb označo-
vaných jako Libeňské soumostí. Změna podmínek prostředí 
od doby vzniku mostu dodnes, nové požadavky na zatížitel-
nost, související podmínk y pro provoz tramvají a inženýrské sí-
tě, místní poměry za povodní apod., vyžadují komplexní řešení 
celého projektu soumostí. Plynulý, ale pomalý vývoj projektu 
prošel v  minulém roce turbulentním obdobím. Zpolitizování 
technického problému vedlo ke zpoždění výstavby a dalším 
komplikacím. Poslední rozhodnutí předpokládá přípravu sou-
těže na opravu celého soumostí metodou design and build.

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

DÁLNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA, 
KŘIŽOVATKA TRIBLAVINA – I. ČÁST

Ing. Martin Staš; Ing. Dušan Putírka, Ph.D.

Výstavbu křižovatky si vyžádala dopravní situace v  okolních 
územích, která se v současné době prudce rozvíjí, což vede 
ke zvýšení dopravní zátěže na existující dopravní síti. Existující 
silniční síť na severní straně křižovatky, je tvořena převážně 
silnicemi II. a III. třídy.  Na jižní straně je situace o něco lepší 
z  důvodu existence silnice I/61. Problémem zůstává území 
kolem dálnice a celá oblast Chorvatského Grobu, která je 
dopravně připojená na Bratislavu. Z  tohoto důvodu vznikla 
potřeba propojení území na dálnici D1 v  oblasti Triblavina 
s výhledem na propojení cest I/61 a II/502, čímž by došlo k vý-
raznému snížení dopravní zátěže na existující dopravní síti. 
Vybudování této křižovatky pozitivně ovlivní dopravní situaci 
v celém území.



14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

MOSTNÍ OBJEKTY A DÁLNIČNÍ 
ESTAKÁDA NA TRASE BATNA – 
BIR ECHOUHADA, ALŽÍRSKO

Ing. et Ing. Petr Páleník; Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.

Předmětem stavby je realizace 22 km dlouhého úseku dál-
nice v Alžírsku. V  rámci stavby bylo realizováno 11 mostních 
objektů, a to 6 nadjezdů, 3 podjezdy, jeden dálniční most přes 
řeku a jedna dálniční estakáda. Projekty mostních objektů byly 
zpracovány dvoustupňově dle alžírské legislativy ve stupních 
APD (předběžný projekt) a RDS (realizační projekt). Stavba 
byla prováděna v režimu Design & Build Project,  ovšem 
s  řadou omezujících podmínek a požadavků stanovených 
investorem. 

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

LÁVKY Z PŘEDPJATÉHO BETONU PŘES 
ŘEKU DŘEVNICI VE ZLÍNĚ

Ing. Martin Řehulka; Ing. Bronislav Šustr

Předmětem příspěvku je výstavba lávek přes řeku Dřevnici 
ve Zlíně. Jedná se o novostavby nových lávek, ale také o re-
konstrukci stávajících. Nové lávky jsou navrhovány v jednotné 
koncepci ve formě štíhlých lávek z předpjatého betonu, které 
kromě estetického působení vynikají nízkými investičními ná-
klady a náklady na údržbu. Všechny lávky slouží pro smíšený 
provoz pěších a cyklistů.

14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

REKONSTRUKCE MOSTU Z MOSTU 
DO RUDOLIC

Ing. Viktor Stržínek; Bc. Jiří Keclík; Ing. Michal Kužník; 

Bc. Marcel Návojský

Rekonstr ukce mostu spojujícího obce Most a Rudolice, jež 
začala v létě 2018, spočívala v demolici původního a následné 
výstavbě nového silničního mostu přes trojkolejnou elektrifiko-
vanou železniční trať, řeku Bílinu, místní pozemní komunikaci 
a cyklostezku z Mostu do Chánova.

Nová konstrukce zachovává dispozici původního mostu 
o 4 polích (18,0+23,0+23,0+19,5m) v podélném směru. Z hle-
diska šířkové rozdělení je stejný jako původní most. Použitím 
předpjaté dvoutrámové konstrukce oproti původní železobe-
tonové deskové došlo ke snížení konstrukční výšky, a tedy 
i odstup u od trakčního vedení kolejí.

Stavební práce probíhaly za plné uzavírky silničního provozu 
a pro přístup do obce Rudolice byla zřízena objízdná trasa. 
Veškeré práce v  blízkosti provozované železniční tratě mu-
sely být prováděny v krátkých nočních výlukách prostřednic-
tvím výkonných zdvihacích zařízení a inovativních postupů. 
Stavební práce kromě několika nočních výluk neomezily pro-
voz na trati ani sníženou rychlostí jízdy.
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14:00–15:30 SEKCE ST3A: MOSTY 2 SÁL A

I/38 ZNOJMO, OBCHVAT II – REALIZACE

Ing. Martin Řehulka; Ing. Magda Zdražilová; 

Ing. Hubert Řehulka; Ing. Pavel Jaroš

Předmětem je popis technického řešení, zkušenosti z  pro-
jektu i realizace části přeložky silnice I/38 na obchvatu města 
Znojma, která byla letošní rok dokončena. Pro silniční řešení 
v rámci projektu RDS byl vytvořen kompletní BIM model.

14:00–15:30 SEKCE ST3B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

MATERIÁLOVÉ VADY 
CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ 
VOZOVEK

Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.; Ing. Jiří Grošek, Ph.D.; 

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Kryty vozovek, monolitické betony i zámková betonová dlaž-
ba vozovek, chodníků a ploch, panely, atp., vykazují na někte-
rých úsecích extrémně rychlý rozpad. Nejde jen o vliv společ-
ného působení mrazu a solí. Jak potvrdily analýzy odebraných 
vývrtů hlavně dálnic v ČR, méně i z  letišť, další příčinou jsou 
rozpínavé  reakce ve struktuře betonů. Jejich zastoupení je in-
dividuální u jednotlivých staveb/úseků. Pozornost u nich způ-
sobila častá, ale nesystémová přítomnost draslíku v pórech 
cementového kamene. Ten nebyl nalezen v pevných složkách 
betonové směsi. Spekuluje se o možném zdroji z okolní-
ho prostředí. Před průnikem vody i škodlivin z prostředí může 
pomoci sekundární ochrana aplikovaná na obnažené povrchy 
betonů. Ukázalo se, že ověřování účinnosti sekundárních 
ochran  může být obtížné. Výsledky různých normových nebo 
nenormových zkušebních postupů často vzájemně nekorelují. 
Výběr optimální sekundární ochrany by měl podléhat individu-
ální diagnostice. 

Jako nový výrobek sekundární ochrany pro ČR je představena 
„Emulze LO“. Jedná se o ekologický přípravek na bázi lně-
ného oleje. Je určen na zvýšení odolnosti proti společnému 
působení mrazu a solí.

14:00–15:30 SEKCE ST3B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI 
CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ 
VOZOVEK

Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.; 

doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.; Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.; 

Ing. Richard Dvořák

Cementobetonové kryty (CBK) vozovek jsou spolehlivým 
technickým řešením a historicky ověřeným povrchem pro 
vysoce zatížené silnice, dálnice, letiště a další průmyslové 
plochy. Nejen odolnost proti trvalým deformacím (kolejím), 
ale i životnost CBK a náklady na údržbu hrají klíčovou roli při 
posouzení ekonomické výhodnosti, plánování oprav, uzavírek, 
spotřeby a recyklace materiálů. Monitoring stavu povrchu 
CBK prováděný ŘSD ČR ukazuje na rozvoj povrchových trh-
lin a signalizuje možný dopad na životnost CBK. Popisovaný 
výzkumný a pilotní projekt je zaměřen na minimalizaci rizika 

ANOTACE



vzniku mikrotrhlin již v počátečním stádiu použitím pojiv a pří-
měsí s pomalým náběhem pevnosti, a tedy i menším vývinem 
hydratačního tepla. V příspěvku je popsán návrh opatření 
k  minimalizaci vzniku mikrotrhlin včetně návrhu nových re-
ceptur betonu pro CBK. Dále je popsána realizace pilotního 
úseku na dálnici vč. unikátního krátkodobého a  dlouhodobého 
monitoringu cementobetonové vozovky. 

14:00–15:30 SEKCE ST3B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

VODOPROPUSTNÉ BETONY Z HUTNÝCH 
A LEHKÝCH KAMENIV

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.; 

Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA

Téma vodního hospodářství (water management) se v  po-
slední době diskutuje také v oblasti stavebnictví, kde se hledají 
řešení přátelská k životnímu prostředí a na trh vstupují jednot-
livé materiály nebo celé konstrukční systémy, které napomá-
hají právě k ochraně vody zejména v zastavěných územích. 
Lehké kamenivo a vodopropustný beton ve formě mezerovi-
tého beton s přírodního či lehkého kameniva se jeví jako velmi 
účinná součást těchto systémů.

Celosvětově se městská prostředí zahušťují a narůstá pro-
cento horizontálních povrchů pokrytých konstrukcemi s pev-
nými a nepropustnými povrchy. V Evropě průměrně žije cca 
70% obyvatel ve městech. V poslední zprávě EU Soil Sealing 
Guideline (dostupné na http://ec.europa.eu/environment/soil/
sealing_guidelines.htm) byla popsána ekologická rizika nad-
měrného živelného zastavování měst spojeného s nárůstem 
zabírání půdy s upozorněním, že uzavření zemského povrchu 
je jeden z hlavních degradačních procesů na Zemi. Právě uza-
vření povrchu zpevněných ploch či komunikací má negativní 
vliv na pronikání vody do podloží, a tím na záplavy a současně 
na zmenšení zelené infras truktury a snižování retence pod-
zemních vod. Během tohoto století se předpokládá zvýšení 
průměrné teploty z 3,2 na 6,4 oC a jako výsledek klimatických 
změn je očekáván každoroční stálý nárůst množství srážek 
o 12-24 %. Pokud se může povrchová voda dostat do země, 
má to výhodu pro doplňování podzemních vod a následně 
pro dostatečnou zásobu vody pro floru i faunu a udržení nižší 
teploty městského prostředí.

Vodopropustný beton jako součást konstrukčního řešení má 
schopnost propouštět velké objemy vody (např. při přívalo-
vých deštích), proto se jeví jako vhodný nástroj pro zmírnění 
vlivu změn klimatu nejen v městských prostředích, ale i v pří-
městských aglomeracích. Průkopníkem v  této oblasti bylo 
Finsko a vodopropustný beton se v současné době využívá 
zejména v  USA, Finsku, Japonsku a začíná být uplatňován 
i v Evropě.
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14:00–15:30 SEKCE ST3B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

MĚŘENÍ NÁBĚHU KRÁTKODOBÝCH 
PEVNOSTÍ BETONU

Ing. Jan Tichý, CSc.; doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.; 

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Václav Lorenc; 

Ing. Pavel Kasal

Společnost Skanska a.s. se zabývá mimo jiné také výstavbou 
monolitických železobetonových konstrukcí. Pro ně je velmi 
důležité měření náběhu krátkodobých pevností betonu v tlaku 
hlavně pro odformování bednění. V příspěvku budou uvede-
ny nedestruktivní metody pro měření odhadu těchto nízkých 
pevností.

Závod Monolitických konstrukcí společnosti Skanska a.s. na-
vázal začátkem tohoto roku spolupráci s Ústavem stavebního 
zkušebnictví FAST VUT. Spolupráce byla zaměřena zejména 
na měření krátkodobých pevností betonu pro odformování 
pomocí Schmidtova tvrdoměru PC L. Pilotní stavbou byla ur-
čena stavba VLNĚNA v Brně.

V příspěvku budou uvedeny vztahy pro hodnoty koeficientu 
vrácené energie Q pro odbednění, a to pro konkrétní recep-
turu betonu C 30/37 XC4. Vyhodnocení bylo provedeno z 30 
výsledků zkoušek nedestruktivního a destruktivního měření 
pevností betonů v tlaku na krychlích 150 × 150 × 150 mm a ná-
sledně bylo též provedeno porovnání dosažených výsledků 
s regresním vztahem výrobce.

Součástí příspěvku bude také systém Concremote, který 
se používá na měření pevnosti betonu raného stáří. Tento 
systém, který nabízí společnost Doka, je založen na metodě 
zralosti. Budou zde také prezentovány zkušenosti s použitím 
Concremote na stavbě BD Hornoměcholupská a porovnání 
s předchozími metodami.

14:00–15:30 SEKCE ST3B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 1 SÁL B

VYUŽITÍ METODY ZRALOSTI PRO 
STANOVENÍ PEVNOSTI BETONU 
NA REÁLNÝCH STAVBÁCH

Ing. Pavel Kasal; Václav Lorenc; 

Dipl.-Ing. Werner Wenighofer

Příspěvek popisuje čtyři projekty, při jejichž realizaci bylo vy-
užito systému, který na základě metody zralosti monitoruje 
pevnost betonu raného staří. Dále příspěvek uvádí, jakých 
zkušeností a výhod se použitím tohoto systému měření do-
sáhlo u konkrétních projektů. První dva prezentované projekty 
jsou mostní konstrukce „Petersdorfer See“ a „Seckachtal“ 
realizované v Německu. Třetím projektem je domov seniorů 
v Německu a posledním domácím příkladem je administrativní 
budova Vlněna v Brně.

Metoda zralosti, jejíž základy vznikly již v 50. letech minulého 
století, umožňuje výpočtem stanovit hodnoty pevnosti v tlaku 
u betonu raného stáží. Princip výpočtu využívá předpokladu, 
že pevnost v  tlaku je funkcí času a teplotní historie. Pro její 
použití je nejdříve třeba provedení kalibrace pro konkrétní be-
tonovou směs, dále měření a záznam času a teploty betonu 
od momentu uložení čerstvého betonu do bednění. 

Na trhu je v současnosti několik systémů, které využívají tuto 
metodu pro monitorování tlakové pevnosti betonu v reálném 
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čase. Při jejich použití na staveništi lze snadno stanovit vhod-
ný čas pro odstranění bednění, zatížení konstrukce, vnesení 
předpětí případně jiných důležitých operací při výstavbě žele-
zobetonových konstrukcí. 

16:00–17:30 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

SAFETY FORMATS FOR NON-LINEAR 
ANALYSIS: ARE THE CURRENT 
STRUCTURAL CODES APPLICABLE 
FOR PRACTICE?

Prof. Ing. Victar V. Tur, D.Sc.; 

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

The present paper describes and critically analyses the most 
widely used safety formats (i.e., partial factor method, global 
resistance methods,  and probabilistic method) for non-linear 
finite element analysis. It is shown that the global resistance 
approach initiated by the implementation of non-linear ana-
lysis, which is on a global structural resistance model and 
offers tools for the safety evaluation. In the general case, the 
global safety concept reflects the variability of the structural 
responses due to the random properties of basic variables. 
It concluded that all safety formats for non-linear analysis im-
plemented in currently developed codes are contained many 
uncertainties, statistically incorrect and vague formulations.

16:00–17:30 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

INFLUENCE OF BASALT FIBER DOSAGE 
AND METHOD OF INTRODUCTION 
ON SELF-STRESSING CONCRETE

Dr. Inessa Paulava, Assoc. Prof.

In the present paper influence of basalt fibre dosage and 
method of introduction in self-stressing concrete, modified 
by sulpho-aluminate type expansive admixture, on strength 
properties and expansive strains are considered. Combined 
introduction of basalt fibre and expansive admixture allowed 
the acquisition of composite with optimal structure and high-
-quality properties. Due to synergy of combined application 
realized a number of effects such as filling effect, pozzolanic 
effect and dispersed reinforcement effect (as due to chaotic 
fibre distribution in the concrete composite structure, such 
due needle-shaped crystal of ettringite micro reinforcement).

Use of basalt fibre, the introduction of which in the minimal 
amount due to disintegration on the great number of mono-
filaments with a great specific surface, on this case lead to 
concrete composite tensile strength increase course of 3-D 
structure reinforcement  effect and changing fracture tough-
-ness. Also realized the simultaneous effect of expansion due 
to expansive admixture and strengthening due to basalt fibre 
such as dispersion-reinforced element.

The maximum amount of basalt fibre in present study limit to 
4% cause to prevent full percolation effect, but at the same 
time to provide the formation of filament spatial framework 
in the concrete structure. Properties of concrete composite 
changing due to different degree of expansion and self-stre-
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ssing are considered in this article (varied by energy-activity 
and amount of sulpho-aluminate expansive admixture).

Most optimal basalt fibre introduction method in the concrete 
mix is proposed, preferences and influence degree of this 
method on strength properties are determined.

Complex usage modifying expansive agent and basalt fibre 
dispersion-reinforcement apply due to chemical-mechanical 
volumetric structure reinf orcement to impermeability and 
durability increase, which predetermine perspective range of 
application such as structures with high serviceability.

16:00–17:30 SEKCE ST4A: 

INTERNATIONAL SESSION SÁL A 

LARGE-SIZE JOINTLESS CONCRETE 
SLAB-ON-GRADE WITH COMBINED 
PRESTRESSING

PhD, Assoc. Prof., Ing. Andrei Tur

In the international and national practice of design, a different 
type of slab on the various types of grade are becoming in-
creasingly common. For such structural elements, shrinkage 
and temperature influences in combination with low tensile 
stress, mainly in early age, leads to the risk of cracking in 
reinforced concrete structures, and as result, a reduction 
of its durability. The present article describes some of the 
possible ways of usage of the post-tensioned flat slabs and 
the rational design procedures to provide their structural reli-
ability. The theoretical background of the punching resistance 
checking, in the case when the piles support the foundation 
post-tensioned slabs, presented. For ground floor slabs, an 
iterative method is given for determining design compression 
pre-stresses distribution in slab sections, taking into account 
the restrained effect created by the friction shear stresses in 
contact between the slab and the base. Besides, the article 
presents some practical implementations of the post-tensio-
ned slabs as an artificial base in the presence of weak soils 
and as a large-size ground floor (slab-on-grade) without any 
joints.

16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

BEZPEČNOSŤ NÁVRHOVÝCH MODELOV 
NA PREDIKCIU ŠMYKOVEJ ODOLNOSTI 
MOSTOVKOVÝCH DOSIEK

Ing. Aleksandar Vidaković; 

Prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

Mostovkové dosky väčšiny komorových mostov postavených 
v ČR a na Slovensku pred zavedením Eurokódov sú navrhnuté 
tak, že v priečnom smere sú bez šmykovej výstuže. V prípade 
novších mostov navrhnutých podľa Európskych noriem sa 
šmyková výstuž v mostovkových doskách objavuje podstat-
ne častejšie. Vzniká otázka nakoľko sú bezpečné existujúce 
mosty postavené pred zavedením Eurokódov. Príspevok sa 
venuje analýze bezpečnosti modelov na predikciu šmykovej 
odolnosti s použitím výsledkov viac  ako 40 experimentov 
vykonaných na konzolových doskách zaťažených koncentro-
vaným zaťažením.

ANOTACE



16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

SPOĽAHLIVOSŤ ŠTÍHLYCH BETÓNOVÝCH 
STĹPOV V DRUHEJ GENERÁCII 
EUROKÓDOV

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.; 

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.; 

Ing. Jakub Dobrý

Navrhovanie štíhlych betónových stĺpov podľa platných no-
riem má svoje prázdne miesta, ktoré sa autori snažia zaplniť 
teoretickým a experimentálnym overovaním aj v súvislosti 
s  prípravou novej generácie Eurokódov. Zúčastňujú sa za-
sadaní pracovnej skupiny TC250-SC2-WG1, ktorá pripravuje 
zmeny. V príspevku prezentujú svoje návrhy na úpravu normy 
na základe výpočtov a sady experimentov štíhlych stĺpov.

16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ BIM PŘI 
NAVRHOVÁNÍ A VÝROBĚ 
ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Ing. Jitka Kochtová, MBA

Zkušenosti severských i českých firem, které aktivně využí-
vají BIM (Building Information Modelling) nejen při navrhování 
konstrukcí a spolupráci s architekty, ale také v propojení 
na výrobu (přípravu výztuží, prefabrikovaných prvků a fo-
rem) a montáž konstrukcí ukazují, že je možné ušetřit velké 
množství času a materiálu. Konstrukce jsou dokončeny včas 
s menšími náklady. 

Příklady konstrukcí řešených pomocí BIM umožňují porovnat 
výhody, které přináší nový proces detailního modelování infor-
mací o konstrukci založený na propojení různých programů 
a profesí v komplexním prostředí BIM.

16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

 VERIFIKACE A VALIDACE ZESILOVÁNÍ 
KRÁTKÉ KONZOLY NESOUDRŽNOU 
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽÍ

Ing. Lukáš Bobek; Ing. Lukáš Juříček; Ing. Michal Číhal; 

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

Krátké železobetonové konzoly jsou velmi častým prvkem 
při návrhu průmyslových hal. Vzhledem ke zvýšení únosnos-
ti, snížení průhybů nebo zamezení vzniku dalších trhlin jsou 
stávající konzoly předpínány nesoudržnou výztuží prostřed-
nictvím předpínacích tyčí nebo lan. Cílem výzkumu bylo ex-
perimentální ověření nové metody CSFM (Compatible stress 
field method) na příkladu zesílení krátké ŽB konzoly. Metoda 
je založena na fyzikálně nelineárním výpočtu s uvážením vlivu 
tahového ztužení výztuže, tlakového změkčení betonu a dal-
ších předpokladů, které mají co nejvíce vystihnout skutečné 
chování železobetonových prvků. Navíc je tato metoda veri-
fikována pomocí nezávislé analýzy vycházející z  podobných 
předpokladů jako CSFM. 
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16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ 
ODOLNOSTI A NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ 
UHPFRC DESEK VYSTAVENÝCH 
KONTAKTNÍMU A BLÍZKÉMU VÝBUCHU

Ing. Ondřej Janota; doc. Ing. Marek Foglar , Ph.D.

Předmětem tohoto příspěvku je shrnutí získaných poznatků 
na poli numerického modelování z dvou experimentů zamě-
řených na stanovení výbuchové odolnosti prvků z vysokohod-
notného drákobetonu (dále UHPFRC). V rámci obou na sobě 
nezávislých experimentů, bylo sledováno chování UHPFRC 
desek při zatížení jak kontaktním, tak blízkým výbuchem. 
Během experimentů byl sledován rozsah poškození zkou-
šených prvků, typ porušení, vznik a vývoj trhlin, vliv drátků na 
výslednou odolnost a v neposlední řadě vliv běžné betonář-
ské výztuže. I přes původní snahu nebylo možné, vzhledem 
k  charakteru zatížení, detailně zachytit chování prvků přímo 
během zatížení výbuchem. Pro tento účel byly vytvořeny nu-
merické výpočetní modely, na kterých bylo možné simulovat 
a následně vyhodnotit chování prvku během výbuchu. Na 
základě porovnání výsledků numerických mo delů s výsledky 
experimentů byla posouzena výstižnost modelů. Výsledky 
ukazují, že je možné obecně simulovat jednotlivé děje (šíření 
trhlin, kumulace napětí, poškození prvků) pomocí numeric-
kých modelů. Nicméně při porovnání experimentu a numeric-
kých modelů z hlediska exaktně měřených veličin se výsledky 
rozcházejí. V příspěvku jsou tyto rozdíly ukázány rozebrány, 
a to včetně možných příčin.

16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ MOSTNÍCH 
LOŽISEK V NOVÉ GENERACI EUROKÓDŮ

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.; 

prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Karel Jung, Ph.D.; 

doc. Miroslav Sýkora, Ph.D.

V současnosti se připravuje v rámci technické komise CEN/
TC 250 nová generace Eurokódů pro navrhování stavebních 
konstrukcí. Revidovaný Eurokód EN 1990 pro zásady navrho-
vání konstrukcí bude doplněn o novou  přílohu F pro zásady 
navrhování mostních ložisek. Pro navrhování ložisek dosud 
chybí jednotné evropské pokyny, které by doporučily postupy 
pro stanovení zatížení na ložiska a které by přitom zohlednily 
různé typy nejistot.

Problémy se vyskytují zejména u existujících mostů, kde jsou 
v souvislosti s výměnou ložisek často požadována – na zá-
kladě nových postupů podle Eurokódů – větší ložiska než pů-
vodní, která přitom dobře sloužila svému účelu. Připravovaná 
změna národní přílohy EN 1990 pro zásady navrhování mostů 
zpřesní návrhové postupy. Předložený příspěvek popisuje 
hlavní zásady této změny.
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16:00–18:00 SEKCE ST4B: 

MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ 1 SÁL B

ŽIVOTNOST BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

prof. Ing. Milan Holický, PhD., DrSc; 

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Životnost konstrukcí je uvedena v mezinárodních normách 
ISO (pod termínem Design Working Life), v základním evrop-
ském dokumentu EN 1990 (Design Service Life) a v připra-
vovaném dokumentu pro hodnocení existujících konstrukcí 
– CEN Technické specifikace TS (Remaining Working Life). 
Zmíněné dokumenty zahrnují materiálově nezávislé pokyny 
pro ověření životnosti při návrhu a hodnocení konstrukcí pro 
libovolné druhy zatížení. Definice pojmu životnost konstrukcí 
(doba funkční způsobilosti) t

ser
 je v příspěvku rozšířena pro 

jakékoli betonové konstrukce v závislosti na jejich odolnos-
ti R(t) a odpovídajícího účinku zatížení S(t). Obě souhrnné 
veličiny R(t) a S(t) jsou zpravidla časově závislé náhodné 
veličiny významně závislé na čase t. S ohledem na náhodné 
vlastnosti veličin R(t) a S(t) je nezbytné v definici životnosti t

ser
 

uvést pravděpodobnost, že funkční způsobilost konstrukce 
je oslabena nebo zcela vyloučena. Vychází se při tom z mez-
ních stavů použitelnosti (serviceability limit states SMS) a ex-
trémních mezních stavů (ultimate limit states ULS). Ukazuje 
se, že v případě betonových konstrukcí je účelné uvažovat 
ještě dobu vymezující počátek procesu degradace (koroze 
výztuže), označenou symbolem t

init
. Předložený příspěvek 

uvádí obecné pokyny pro analýzu životnosti konstrukcí včet-
ně příkladu stanovení zbytkové životnosti železobetonové 
konstrukce.

9:00–10:15 SEKCE ČT1A: 

REALIZOVANÉ STAVBY A ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH 

PROBLÉMŮ NA STAVBÁCH SÁL A 

POSOUZENÍ VLIVU NOVOSTAVBY 
AC VINOHRADSKÁ NA KONSTRUKCI 
STÁVAJÍCÍCH TUNELŮ ČD

Ing. Vladimír Vančík, CSc.; Ing. Vladimír Vančík, jr.; 

Ing. Radomír Pukl, CSc.

Provedené posouzení kombinuje komplexní BIM návrh celé 
stavby, včetně postupu výstavby a geologického modelu 
podloží, s globálním fyzikálně nelineárním výpočtem, který byl 
doplněno detailním posouzením a verifikací výsledků. 

Použitý postup a výsledky výpočtů ilustrují současné možnosti 
komplexního modelování konstrukcí a jejich posuzování, zá-
roveň však poukazují na nutnost trvalého ověřování výsledků, 
a tím i hranice takto rozsáhlých a složitých výpočtů.
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9:00–10:15 SEKCE ČT1A: 

REALIZOVANÉ STAVBY A ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH 

PROBLÉMŮ NA STAVBÁCH SÁL A 

PROBLEMATIKA PŘI NAVRHOVÁNÍ 
A VÝSTAVBĚ NEJEN 
PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ V ČR

Ing. Pavel Čížek; Ing. Zden ěk Burkoň; Ing. Michal Sadílek; 

Ing. Martin Vašina; Ing. Milan Vích

Vývoj navrhování a výstavby konstrukcí budov pozemního 
stavitelství v průběhu třicetiletého období od sametové revo-
luce dospěl do značně neuspokojivého stavu. Dokumentují 
to mnohé odborné i politickospolečenské akce s  odezvou 
v mnoha médiích

9:00–10:15 SEKCE ČT1A: 

REALIZOVANÉ STAVBY A ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH 

PROBLÉMŮ NA STAVBÁCH SÁL A 

SMYKOVÉ ZESÍLENÍ POŠKOZENÉ 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – POZNATKY 
Z MONITORINGU 

Ing. Jan Perla; doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.; 

Ing. Jan Koláček, Ph.D.; Ing. Michal Požár, Ph.D.; 

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

Širokými smykovými trhlinami nadměrně poškozená prefabri-
kovaná střešní konstrukce s podvěšenou výrobní linkou byla 
zesílena na jaře roku 2016 (ve druhé polovině března až za-
č átku dubna). Jednalo se o prefabrikovaný střešní průvlak, 
který byl staticky navržen jako spojitý nosník o šesti polích 
s vnitřními (Gerberovými) klouby tradičního řešení betonových 
ozubů. Zesílen byl krátkými svislými předpínacími lany volně 
vedenými po bocích betonových prvků (běžného T-průřezu). 
V tomto příspěvku jsou dále obsaženy poznatky z chování 
nadměrně poškozené konstrukce během provádění zesílení, 
z vyhodnocení zatěžovací zkoušky a z dvouletého monitorin-
gu konst rukce během jejího užívání.

9:00–10:15 SEKCE ČT1A: 

REALIZOVANÉ STAVBY A ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH 

PROBLÉMŮ NA STAVBÁCH SÁL A 

HAVÁRIE PREFABRIKOVANÉHO PANELU 
PŘI JEHO MONTÁŽI – POZNÁMKY 
K NAVRHOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH 
ÚCHYTŮ

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.; Ing. Jiří Strnad, Ph.D.

Transportní systémy se principiálně  skládají z  transportních 
kotev trvale zabudovaných v betonových dílcích a z odpoví-
dajících spojovacích prostředků (zdviháků), které se na kotvy 
přechodně upevňují. Transportní kotva je ocelový prvek, který 
se před betonováním umístí do bednění, zabuduje se do 
betonového dílce, zůstane v něm trvale a je určen výhradně 
jako vázací bod k upevnění betonového dílce buď přímo na 
závěsné zařízení, zdvihadla nebo při použití spojovacího nebo 
vázacího prostředku k těmto prostředkům. Po  zabudování 
dílce do konstrukce nemá žádnou funkci. Pro používání těch-
to systémů vydala v roce 2018 Česká betonářská společnost 
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technická pravidla. Jedná se o překlad německé směrnice 
VDI/BV-BC 6205. Jsou zde uváděny požadavky na výrobce 
transportních systémů, projektanty systémů a na uživatele 
těchto systémů. Je nutno říci, že směr nice vychází z poža-
davků směrnice Evropského parlamentu na strojní zařízení.

V rámci znalecké činnosti se často setkáváme s nedodržová-
ním obecných zásad, které jsou v této směrnici (Technických 
pravidlech ČBS 06) uvedeny. 

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.

9:00–10:15 SEKCE ČT1B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 2 SÁL B 

KVAZI-PŘEDPĚTÍ V TENKÝCH DESKÁCH 
S ORTOGONÁLNÍ 3D SÍŤOVOU VÝZTUŽÍ 
ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN 

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.; Ing. Hana Hanzlová, CSc.; 

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

V  příspěvku je prezentován zajímavý poznatek ze zkoušek 
nosných subtilních desek vyrobených z  hutného lehkého 
betonu s kamenivem Liapor vyztužených ortogonálními skle-
něnými 3D sítěmi. Výroba únosných subtilních desek z tohoto 
kompozitu by měla umožnit tvorbu zahradního i bytového 
mobiliáře, což je cílem jednoho z projektů katedry betonových 
a zděných konstrukcí ČVUT v Praze. 

9:00–10:15 SEKCE ČT1B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 2 SÁL B 

APLIKACE MODIFIKOVANÉ 
ELASTOMAGNETICKÉ METODY

Ing. Tomáš Klier; Ing. Tomáš Míčka; 

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

Ing. Lenka Krejčíková

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.

9:00–10:15 SEKCE ČT1B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 2 SÁL B 

MODELOVÁNÍ A VÝRO BA SLOŽITÝCH 
ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ Z BETONU 
ZA POUŽITÍ INDUSTRIÁLNÍCH ROBOTŮ

Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.; Bc. Danila Fakhri; 

Ing. Marcel Jogl; doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

Příspěvek je zaměřen na popsání procesů navrhování, 3D 
modelování a simulaci technologie, výroby a opracování 
bednění pro tvarově složité betonové prvky. Také je popsán 
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postup zhotovení architektonických prvků ze speciální kom-
pozitní betonové směsi při aplikaci několika sofistikovaných 
softwarů, technologií a využití průmyslového robota KUKA 
Agilus. Technologie zcela splňují naplnění prioritních cílů ini-
ciativy Průmysl 4.0. Výzkum se skládá ze čtyř hlavních částí. 
První část se zamě řuje na popis současných architektonic-
kých trendů při výrobě komplexních železobetonových prvků, 
modelování betonových prvků a analýzu možností realizace 
daných ploch pomocí industriálního robota a metody RHWC 
(Robotic Hot Wire Cutter / Robotická metoda tavného hor-
kého drátu). Druhá část popisuje matematický aparát pa-
rametrického modelování složitých ploch povrchu betonu 
v  SW Rhinoceros 6.0. Během výzkumu byly vymodelované 
a následně vyrobené dvě figury. Třetí část popisuje materiá-
lovou složku technologie. Čtvrtá část je ukázkou samotného 
procesu realizace bednění, jeho opracování a následné beto-
náže. V dané práci byly popsány zásadní aspekty pro splnění 
kvalitativních požadavků na tvar, povrch a strukturu betono-
vých  prvků. Na závěr příspěvku jsou uvedená problematická 
a kritická místa výzkumné práce a perspektivy dalšího vývoje 
technologie. 

9:00–10:15 SEKCE ČT1B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 2 SÁL B 

MODELOVÁNÍ 3D TISKU BETONU 
POMOCÍ MKP

doc. Ing. Libor Jendele, CSc., Ph.D.; 

Ing. Jan Červenka, Ph.D.; Ing. Michaela Vaitová

Příspěvek představuje možnosti uplatnění technologie 3D 
tisku ve stavebnictví, zejména v oblasti betonových konstruk-
cí. Tato technologie výstavby se v posledních letech rozvíjí 
raketovým tempem a její použití se rozšiřuje stále do nových 
oblastí průmyslu. Velice rozšířené materiály pro 3D tisk jsou 
krom betonů zejména plasty, ale  i jejich kombinace se dře-
vem. Mnoho vědeckých týmů se dále zabývá vývojem betonů 
s vlastnostmi vhodnými pro tento druh výstavby. Vzhledem 
k  tomu, že použití betonu pro 3D tisk přinese svá specifika, 
je potřeba mít nástroj, kterým je možné posoudit bezpečnost 
takto vyrobené konstrukce. 

Předkládaná práce představuje nový modul pro simulaci 
chování konstrukcí vytvořených 3D tiskem, metodou extruze, 
a to jak ve fázi výstavby, tak i během následného dlouholeté-
ho používání. Modul je implementován do softwaru ATENA, 
což je výkonný nástroj pro posouzení stavebních konstrukcí 
pomocí MKP. Fáze přípravy modelu a pozdější zpracování na-
počtených výsledků probíhá stejně jako v případě konstrukcí 
vytvořených konvenčním způsobem výstavby, tj. pracuje se 
s  finálním tvarem konstrukce. Dále je třeba zadat pár údajů 
týkajících se vlastního tisku. Vlastní výpočet se provádí me-
todou postupných kroků. Každý krok má přiřazený čas a ten 
se porovnává s časem, kdy je ten který prvek vytištěn. Tímto 
způsobem se zjišťuje, jaká část konstrukce již existuje a jaká 
ještě ne, tj. které elementy finálního modelu se mají započítat 
a které ignorovat. 
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11:00–13:00 SEKCE ČT2A: MOSTY 3  SÁL A 

STAVEBNÍ ÚDRŽBA LÁVKY PŘES 
ŠVÝCARSKOU ZÁTOKU VRANOVSKÉ 
PŘEHRADY

Ing. Lenka Zapletalová; Ing. Ondřej Volák; 

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Lávka s rozpětím 252  m je zavěšena na visutých kabelech 
tvořených předpínacími lany zainjektovanými v ocelových 
trubkách. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných seg-
mentů s dobetonovanými spárami. Článek informuje o vý-
sledcích provedené diagnostiky visutých kabelů a rozsahu 
realizované stavební údržby lávky.

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: MOSTY 3  SÁL A 

I/43 MOST PŘES ROKLI A POTOK V OBCI 
ČERNÁ HORA, EV.Č. 43-020B

Ing. Ivo Habarta; Ing. Josef Otrhálek; 

Ing. Gabriela Šoukalová

Předmětem článku je popis procesu vývoje projektu a vý-
stavby mostu. Most překračuje rokli vedoucí obchvat měs-
tyse Černá Hora, jedná se o plošně založený most o čtyřech 
mostních polích. Nová nosná konstrukce je navržena jako 
spojitá deska se žebry z tyčových předpjatých mostních pre-
fabrikátů 

11:00–13:00 SEKCE ČT2A: MOSTY 3  SÁL A 

OBNOVENÍ SILNICE III/2565 MOST – 
MARIÁNSKÉ RADČICE: SO 201 MOST 
PŘES KOLEJIŠTĚ ČD A ŘEKU BÍLINU

Ing. Martin Řehulka; Ing. Svatopluk Zobek; 

Ing. Jan Pozdíšek

Předmětem článku je popis technického řešení silničního 
mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého 
v rámci obnovy komunikačního spojení města Mostu s okol-
ními obcemi ležícími severně od města Most, tj. Mariánské 
Radčice a Braňany. 

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 SÁL B 

PROVOZNÍ MODÁLNÍ ANALÝZA LÁVKY 
V KROMĚŘÍŽI

Ing. Kristína Bezručová; Ing. Radim Nečas, Ph.D.; 

Ing. Jan Koláček, Ph.D.

Publikace nastiňuje problematiku experimentálního stano-
vení modálních parametrů konstrukcí pomocí metody zvané 
provozní modální analýza. Je uvedena podstata metody 
a  možné přístupy výpočtu modálních parametrů. Příkladem 
použití metody je stanovení vlastních tvarů a frekvencí opra-
vované lávky v  Kroměříži, přičemž dynamická zkouška byla 
provedena dvakrát – před a po zesílení kons trukce. V článku 
jsou uvedeny výsledky obou dynamických zkoušek a jejich 
porovnání s  výsledky z výpočtového modelu provedeného 
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v prostředí ANSYS. Nedílnou součástí je i popis zrealizované 
rekonstrukce lávky.

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 SÁL B 

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ 
PŘES ŘEKU MORAVU V KROMĚŘÍŽI

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.; 

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

Ing. Adam Svoboda; Ing. Martin Olšák

Příspěvek popisuje úspěšné zesílení segmentové lávky pro 
pěší přes řeku Moravu v Kroměříži. Lávka v Kroměříži byla p o 
havárii lávky v Praze v Tróji uzavřena. Město Kroměříž využilo 
nabídky pracovní skupiny AdMaS VUT na diagnostiku staveb-
ního stavu. Po provedení podrobné diagnostiky se ukázalo, že 
bez dalšího statického zajištění nelze most bezpečně provo-
zovat. Na přelomu roku 2018 a 2019 byla konstrukce staticky 
zajištěna přidáním externích lan pod nosnou konstrukcí a na 
jaře roku 2019 znovu otevřena. Na mostní konstrukci bude 
ještě do  jednoho roku provedena výměna hydroizolačních 
vrs tev, které chrání původní předpínací výztuž.

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 SÁL B 

VLIV KOROZE NA VLASTNOSTI OCELOVÉ 
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; Ing. Petr Pokorný, Ph.D.; 

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.; 

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Předpínací výztuž ze  zušlechtěné vysokopevnostní oceli se 
již dlouhou dobu široce používá pro vyztužení předem i do-
datečně předpínaných betonových konstrukcí. Poruchy a ha-
várie některých mostních objektů z  nedávné doby, spojené 
s korozí této předpínací výztuže nasměrovali pozornost od-
borné veřejnosti k této proble matice. S tímto problémem se 
současně otevírá otázka spolehlivosti a životnosti předpjatých 
konstrukcí. U starších konstrukcí byla protikorozní ochrana 
zajišťována primárně zejména alkalitou prostředí tj. obetono-
váním a/nebo zainjektování předepnutých prvků v kanálcích. 
Příspěvek prezentuje poznatky týkající se zejména mechanic-
kých vlastností předpínacích prvků zasažených korozí. 

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 SÁL B 

VÝVOJ NOVÉHO MOSTNÍHO ZÁVĚRU 
Z UHPC

Ing. Vojtěch Kolínský, Ph.D.; 

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.; 

(Ing. Martin Macho; Ing. Jan Marek

Příspěvek představuje vývoj nového mostního dilatačního zá-
věru z UHPC. Jedná se o zcela inovativní prvek, první svého 
druhu na světě, vyznačující se robustností, malou hlučností, 
nízkou cenou a odolností vůči degradačním vlivům. Je popsán 
návrh, numerická analýza, experimentální ověření a následn é 
nasazení prototypu do silničního provozu.
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11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 SÁL B 

VLIV KONSTRUKČNÍCH HETEROGENIT 
V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH 
VYSTAVENÝCH ZATÍŽENÍ VÝBUCHEM

Ing. Jakub Zíma; doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

Příspěvek popisuje vliv konstrukčních heterogenit a okra-
jových podmínek ve vzorcích z  cementového kompozitu 
vystavených účinkům blízkého výbuchu. Výsledky z  experi-
mentálního měření jsou vyhodnocovány a ověřovány výsledky 
numerických simulací. Vyhodnocení výsledků je zaměřeno 
na celkové poškození cementových kompozitů s  rozptýle-
nými vlákny vlivem dopadu ocelového projektilu na vzorek. 
Zkoumán je vliv rychlosti odletujících částic vzorku. Při prů-
chodu rázové vlny vzorkem dochází v  místě konstrukčních 
heterogenit k odrazům rázové vlny, průchod rázové vlny a její 
odrazy jsou také předmětem zkoumání.

11:00–13:00 SEKCE ČT2B: 

VÝZKUM A TECHNOLOGIE 3 SÁL B 

VÝVOJ INOVATIVNÍCH FOTOAKTIVNÍCH 
PŘÍSAD DO BETONU A STĚREK PRO 
FINALIZACI BETONU, PRO VYTVOŘENÍ 
SAMOČISTÍCÍCH POVRCHŮ 

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.; 

RNDr. Ja romír Jirkovský, CSc.; 

Ing. Tereza Sázavská, Ph.D.; Ing. Jan Šubrt, Ph.D.; 

Ing. Václav Pumpr, CSc.

Článek prezentuje výzkum a vývoj inovativních fotoaktivních 
přísad do betonu a cementem pojených stěrek pro finali-
zaci betonových povrchů. Cílem vývoje je propůjčit výsled-
ným povrchům těchto nově vyvinutých materiálů samočistící 
funkci na základě fotokatalytické reakce při osvitu UV záře-
ním. Výzkum a vývoj je v  současné době prováděn v  rámci 
projektu podporovaného Ministerstvem průmyslu a  obcho-
du ČR, v  programu TRIO ve spolupráci BETOSAN s.r.o., 
Technické univerzity v Liberci, Ústavu anorganické chemie AV 
ČR a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR. Prvním 
vyvíjeným typem materiálu je fotokatalyticky aktivní přísada do 
betonu v práškové formě, která umožní přípravu betonových 
povrchů s fotokatalytickou funkcí. Druhým vyvíjeným typem 
materiálu je fotokatalyticky aktivní stěrka na cementové bá-
zi pro aplikaci zejména na betonové podklady. U obou typů 
materiálů se předpokládá příprava dvou či v íce finálních verzí. 
V případě stěrky se jedná o přípravu dvou barevných odstínů 
a to konkrétně bílé a šedé. Pro práškovou přísadu do beto-
nu se předpokládá příprava různých typů vzhledem k  jejich 
aplikaci. Může se jednat o typ přísady přidávané do celého 
objemu betonu nebo pouze na povrchovou část betonu. 
Předpokládá se především aplikační využití do exteriéru pro 
samočistící úpravu plášťů budov, dále pro ošetření povrchů 
různých konstrukcí, např. mostů, protihlukových bariér, svo-
didel, tunelů. Připravené materiály bude možné za určitých 
p odmínek aplikovat i v interiérech, kde by mohly najít uplatně-
ní především ve zdravotnictví a potravinářství. 
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POSTERY

P01

KVANTIFIKACE Z MĚN 
V MIKROSTRUKTUŘE VÁPENCOVÝCH 
CEMENTOVÝCH PAST VYSTAVENÝCH 
SÍRANOVÉMU PROSTŘEDÍ ZA NÍZKÝCH 
TEPLOT

Ing. Konstantinos Sotiriadis, Ph.D.; 

Dr.techn. Ing. Michal Hlobil, Ph.D.; Mgr. Dita Machová; 

Mgr. Petra Mácová; Mgr. Alberto Viani, Ph.D.; 

doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

Vzorky cementové pasty na bázi směsného cementu s pří-
měsí vápence byly uloženy do roztoku síranu hořečnatého po 
dobu 6ti měsíců při teplotě 5°C za účelem monitorování vý-
voje síranové koroze a jejího vlivu na mikrostrukturu. Rozsah 
koroze byl vyhodnocen několika různými technikami. Vzorky 
pasty byly v měsíčních intervalech skenovány rentgenovou 
tomografií za účelem nedestruktivní kvantifikace struktury 
pórů a rozsahu  poškození, současně s popisem fázových 
změn v mikrostruktuře za pomoci rentgenové difrakce a infra-
červené spektroskopie. Zkoušení tlakové pevnosti potvrdilo 
vliv koroze na mechanickou odolnost vzorků. Výsledky uka-
zují rychlý průběh degradace šířící se v nepravidelném pásu 
a způsobený primárně vlivem vytvoření rozpínavých korozních 
produktů na bázi síry, následnému vzniku trhlin a ztrátě vnitřní 
soudržnosti materiálu. V poškozených částech byl potvrzen 
výskyt jak ettringitu a thaumasitu, tak i sádrovce. 

P02

 MĚŘENÍ SMRŠŤOVÁNÍ: VLIV TYPU 
SEPARAČNÍ FÓLIE

Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.; 

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.; Ing. Martin Alexa; 

Ing. Petr Daněk, Ph.D.; doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Článek se zabývá experimentálním stanovením smršťování 
malt a betonů. Vzhledem k tomu, že se v současné době 
k měření smršťování používá široká paleta zkušebních postu-
pů a měřicích zařízení, dochází často k rozporům ve výsled-
cích, a to jak v naměřených křivkách procesu smršťování, tak 
i  v  jeho absolutních hodnotách. Článek se zabývá měřením 
smrštění pomocí smršťovacích žlabů s jedním posuvným če-
lem. Jedná se o jedno ze standardizovaných měřicích zařízení 
určených zejména pro měření smrštění v raném stádiu tuhnutí 
a tvrdnutí malt a betonů. Poměrně velká diskuze je vedena 
v  souvislosti s  typem/materiálem separační fólie, která se 
vkládá dovnitř žlabů pro účely minimalizování tření mezi beto-
nem a rámem žlabu. Pro experiment byly použity žlaby o dél-
ce 1000 mm, šířce 100 mm a výšce 60 mm a tři typy separa-
čních fólií – neoprenová, polyetylenová a  teflonová. Hlavním 
cílem experimentu je analýza vlivu typu separační fólie na tvar 
křivky a absolutní hodnotu smrštění betonu. Experiment ne-
prokázal vliv typu separační fólie na tvar křivky ani na absolutní 
hodnotu smrštění.
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P03

VLIV PRANÍ DRCENÉHO KAMENIVA 
NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU 
S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU 
LATENTNĚ HYDRAULICKOU PŘÍMĚSÍ

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

Ing. Tomáš Trtík; Ing. Ro man Chylík; Ing. Vladimír Hrbek

V  článku jsou porovnávány makromechanické a mikrome-
chanické vlastnosti vysokohodnotného betonu vyrobeného 
z  běžně dodávaného drceného čedičového kameniva bez 
jakékoliv úpravy a kameniva, jehož hrubé frakce (4/8 a 8/16) 
byly před použitím vyprány ve vodní lázni a následně usušeny. 
Sledovanými makroskopickými vlastnostmi byly tlaková pev-
nost, tahová pevnost, modul pružnosti a hloubka průsaku tla-
kové vody, přičemž tento článek se zaměřuje na první z nich, 
která je základní charakteristikou materiálu. Na mikroskopic-
ké úrovni byla sledována tloušťka tranzitní zóny (ITZ), a  to 
pomocí nanoindentace. Byl potvrzen pozitivní vliv latentně 
hydraulických příměsí a praní kameniva na tlakovou pevnost 
betonu a podařilo se prokázat korelaci mezi makroskopickými 
a mikroskopickými charakteristikami.

P04

PŘÍSTUPY K DEFINOVÁNÍ 
MATERIÁLOVÉHO MODELU 
VLÁKNOBETONU

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

Příspěvek se zabývá možnými způsoby definice materiálové-
ho modelu vláknobetonu, jakožto materiálu pro konstrukční 
navrhování. Materiálový model představuje nástroj, pomocí 
kterého lze popsat odezvu materiálu na půso bící zatížení. 
Obvykle zahrnuje řadu různých parametrů: pevnosti, mezní 
deformace, deformační moduly, lomovou energii, aj. Článek 
se zabývá problematickými fázemi zkoušek, které jsou pro 
sestavení materiálového modelu nezbytné, které ale nemusí 
za všech okolností poskytovat relevantní údaje. Vzhledem 
k povaze materiálu (vláknitý kompozit s relativně křehkou 
matricí) je nutné při tvorbě materiálového modelu analy-
zovat odděleně chování materiálu před vznikem trhlin a po 
něm.

P05

CHOVÁNÍ GFRP VÝZTUŽE PŘI VÍCEOSÉM 
NAMÁHÁNÍ – EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE

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

Ing. Ondřej Januš; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; 

Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D.

Článek prezentuje výsledky experimentálního programu, je-
hož cílem je popis chování nekovové kompozitní FRP (Fibre 
Reinforced Polymer) výztuže při současném působení taho-
vého a smykového zatížení. Sadu zkušebních vzork ů před-
stavovala GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer – výztuž se 
skelnými nosnými vlákny) prutová výztuž, u které bylo víceosé 
namáhání popsáno pomocí definované úrovně předpínací síly 
a naměřené zbytkové smykové únosnosti. Společně s  limit-
ními hodnotami (čistý střih a prostý tah), výsledky z  těchto 
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zkoušek definují únosnosti daného typu výztuže a umožňují 
tak její bezpečný návrh při reálné aplikaci (např. tažená výztuž 
v oblasti smykové trhliny).

P06

INTEGROVANÉ KOTVENÍ VELMI 
SUBTILNÍCH FASÁDNÍCH PANELŮ Z TRC

Ing. Jakub Řepka; Ing. Tomáš Vlach; 

Ing. Diana Mariaková; MgA. Zuzana Jirkalová; 

prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng.

Tento článek se věnuje inovativnímu kotvícímu prvku, který je 
navržen tak, aby mohl být integrován do objemu ultratenkého 
kazetového fasádního panelu vyrobeného z betonu s  textilní 
výztuží a nezvětšoval jeho vnější rozměry. První část článku po-
pisuje složení a tvar fasádního panelu a zaměřuje se na způsob 
výroby kompozitního kotvícího prvku vyrobeného z  uhlíkové 
technické textilie penetrované polymerní mat ricí, což je záměr-
ně totožné složení jako v případě výztuže fasádního panelu.

Druhá část článku se zaměřuje na chování kompozitního kot-
vícího prvku při mechanickém zatěžování fasádního panelu. 
Vzorky kazetového fasádního panelu s integrovanými kotev-
ními prvky byly podrobeny čtyř-bodovému ohybu, pro stano-
vení vlivu kotevních prvků na pevnost fasádních panelů v tahu 
za ohybu fasády a způsobu jejich porušení. Další vzorky byly 
testovány pro stanovení únosnosti kotevních prvků.

P07

ODOLNOST BETONU S POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU PROTI PŮSOBENÍ 
CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK

Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; 

Ing. Josef Fládr, Ph.D.; Ing. Luboš Musil

Příspěvek prezentuje výsledky měření odolnosti betonu s po-
vrchovou úpravou proti působení chemických rozmrazovacích 
látek (CHRL). Povrchová úprava testovaných těles byla pro-
vedena pískováním pomocí ocelových kuliček. Vliv pískování 
byl měřen na betonu provzdušněném standardní pevnosti 
(NC) a betonu vysokopevnostním (UHPC). Provzdušněný 
beton získává svoji odolnost proti CHRL zejména vnesenými 
uzavřenými póry, zatímco UHPC vlivem malé pórovitosti a na-
sákavosti cementové matrice. Pískování vzorků simulovalo 
požadovanou povrchovou úpravu nebo pokročilé mechanic-
ké narušení betonu.

P08

TLAKOVÁ PEVNOST RŮZNÝCH TYPŮ 
BETONU VYSTAVENÝCH VYSOKÉ 
TEPLOTĚ

Ing. Kateřina Horníková; doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

Tento článek prezentuje výsledky experimentálního měření 
změny tlakové pevnosti při působení vysokých teplot. Změna 
tlakové pevnosti byla měřena pro pět druhů betonu s rozdíl-
nými vlastnostmi (běžný prostý beton, provzdušněný beton, 
běžný beton s polypropylenovými vlákny, vysokohodnotný 
beton s ocelovými drátky a beton s příměsí drti z minerální 
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vaty). Zkušební tělesa byla vystavena teplotám až do teplo-
ty 1 000 °C, při kterých byla tlaková pevnosti měřena. Tento 
článek prezentuje data získaná experimentem, a porovnání 
výsledků s daty z dostupných zdrojů (včetně platných norem). 
To vše s cílem poskytnout  ucelený pohled na tlakovou pev-
nost betonu při působení extrémních teplot, kterým mohou 
být konstrukce vystaveny například při požáru, kde u nosných 
svislých konstrukcí je jejich tlaková pevnost naprosto stěžejní 
pro odolnost celé konstrukce.

P09

STANOVENÍ ODOLNOSTI BETONŮ 
PROTI KOROZNÍMU PŮSOBENÍ VOD 
S AGRESIVNÍM CO

2

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

Ing. Jiří Strnad, Ph.D.; Ing. Michal Ševčík

Příspěvek pojednává o experimentálním stanovení odolnosti 
betonů vůči účinkům koroze hladových vod s agresivním oxi-
dem uhličitým. Pro potřeby experimentu byly použity tři druhy 
betonu, z  nichž jeden byl referenční, druhý navíc obsahoval 
krystalizační přísadu a třetí obsahoval příměsi a byl koncipován 
tak, aby byl velmi odolný. Samotné zkoušky však nebyly prove-
deny přímo na těchto betonech, ale na modelových ma ltách, 
které byly z betonů odvozeny. V článku jsou proto uvedeny dů-
vody, proč byla zkoušena tělesa z modelových malt a ne přímo 
z betonů. Závěrem jsou v článku uvedeny nejen výsledky popi-
sovaného experimentu, ale také jejich porovnání s výsledky již 
dříve provedených a publikovaných zkoušek.

P10

VYSOKOHODNOTNÝ JEMNOZRNNÝ 
BETON S OBSAHEM PEMZY

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.; Ing. Michal Pešata; 

Ing. Lukáš Procházka

Pemza je vulkanická hornina, která sestává z vysoce pórovi-
tého hrubě texturovaného vulkanického skla. Její velká póro-
vitost ukazuje na vysokou nasákavost – pemza může nasák-
nout velké množství vody. Díky své nízké objemové hmotnosti 
bývá někdy pemza používána jako lehké přírodní kamenivo 
do lehkých betonů, zejména do malých dílců jako jsou zdící 
tvárnice nebo komínové vložky. Tento článek souvisí s vývo-
jem betonů a malt právě pro takové aplikace, ale zaměřuje se 
na vysokohodnotné betony. Je specifikován optimální obsah 
pemzy z hlediska mechanických vlastností. Zvláštní pozornost 
je věnována absorbované vodě, která může přispívat k vnitř-
nímu ošetřování betonu.

P11

VYBRANÉ PŘÍST UPY K NUMERICKÉMU 
MODELOVÁNÍ A ANALÝZE 
ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ 
S DRÁTKOBETONEM

Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.

Příspěvek prezentuje výzkum zaměřený na modelování vyleh-
čených betonových nosníků kombinující tradiční betonářskou 
výztuž s drátkobetonem. Příspěvek konkrétně řeší vybraný 
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případ konstrukčního nosníku, který byl experimentálně od-
zkoušen, kdy se dále pro analýzu využilo pokročilého nume-
rického modelování a výpočtu zohledňující skutečné chování 
a porušení konstrukce. Pro experiment je zvolen specifický 
průřez s otvorem, který nosník vylehčuje. Pro numerické mo-
delování je využito nelineární analýzy v kombinaci s metodou 
konečných prvků. Konkrétně je použit 3D výpočetní model 
a fracture-plastic materiál pro beton.

P12

NUMERICKÁ ANALÝZA ROZLOŽENÍ 
TEPLOTY V BETONOVÉ DESCE 
VYSTAVENÉ POŽÁRU POMOCÍ WEBOVÉ 
APLIKACE

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

Př Problém transportu tepla v  betonových konstrukcích vy-
stavených požáru lze popsat standardním modelem neustá-
leného vedení tep la. Protože je však problém silně nelineární 
(vlivem okrajových podmínek a materiálových vlastností), 
obecně nelze jeho řešení určit přímo. Různí autoři pro řešení 
problému navrhli a použili různé numerické přístupy. Většina 
dostupných řešičů je však jen omezeně dostupná, jelikož 
často jsou tyto řešiče placené, musí být nainstalovány a jsou 
příliš složité. Tento článek představuje novou webovou apli-
kaci vyvinutou autory pro řešení problému transportu tepla 
v betonové desce vystavené požáru. Výpočetní algoritmus 
je založen na metodě konečných rozdílů a je implemento-
ván v programovacím jazyku JavaScript. Grafické uživatelské 
rozhraní pro zadávání uživatelem definovaných parametrů 
a pro interpretaci výsledků je vytvořeno pomocí jazyka HTML. 
Článek také stručně představuje výpočetní algoritmus po-
užitý ve vytvořené aplikaci. Dále je v článku prezentováno 
použití webové aplikace pro parametrickou studii zaměře nou 
na vliv počáteční objemové hmotnosti na rozložení teploty 
po průřezu desky. Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že 
nově vyvinutá webová aplikace pro výpočet rozložení teploty 
v betonové desce vystavené požáru je uživatelsky přívětivá, 
snadno použitelná, lehce dostupná, rychlá a intuitivní. 

P13

VLIV VARIABILITY PARAMETRŮ 
POŽÁRNÍHO MODELU NA 
STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 
ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ

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

prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Článek se zabývá možnostmi stanovení požární odolnosti 
železobetonových prvků se zohledněním variability a vlivu 
vstupních parametrů požárního modelu. Je prezentován ilust-
rativní příklad posouzení požární odolnosti železobetonového 
deskového stropního panelu. Jako požární model je použita 
parametrická teplotní křivka popsaná v ČSN EN 1991-1-2. 
Panel je umístěn v požárním úseku,  pro který byly stanoveny 
rozsahy vstupních parametrů. Pro variabilitu vstupních pa-
rametrů požárního modelu byla využita metoda Latinských 
nadkrychlí. Teplotní analýza deskového panelu, stejně jako 
následná mechanická analýza, byla provedena za použití 
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numerických metod popsaných v předchozí práci. Pro výpo-
čty byl využit matematický nástroj MATLAB. Je ukázáno, že 
Latinské nadkrychle mohou být využity jako efektivní nástroj 
pro vyšetřování vlivů variability parametrů modelu požáru pro 
následné stanovení požární odolnosti.

P14

ANALÝZA ŠMYKOVÉHO TOKU OKOLO 
PODPIER LOKÁLNE PODOPRETÝCH 
DOSIEK

Ing. Simona Šarvaicová; doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.

Tento článok sa zaoberá lineárnou i nelineárnou analýzou pre-
rozdelenia šmykových síl v oblasti podpier lokálne podopretých 
dosiek. Pri podpere s pomerom strán c

max
 / c

min
 > 3 (c

max
 > 3d) 

sa väčšina šmykového toku koncentruje v rohoch podpery. Ako 
následok tohto javu je potrebné pri výpočte šmykovej odolnosti 
dosky redukovať základný kontrolný obvod. Predmetom analý-
zy sú fragmenty dosky s hrúbkou 200 mm podopreté okrajom 
steny a zaťažené rôznymi zaťažovacími stavmi predstavujúcimi 
rôzne rozpätia priľahlých polí. Na základe šmykovej odolnosti 
dosky získanej z nelineárneho výpočtu bol stanovený reduko-
vaný kontrolný obvod a  následne bol porovnaný s  modelom 
podľa EC2. Fyzikálny základ redukcie kontrolného obvodu je 
stanovený na základe koncentrácie šmykových napätí, ktorým 
sa zapodieva lineárna časť analýzy tejto práce.

P15

BEZPEČNOSŤ MODELOV 
NA PREDIKCIU ŠMYKOVEJ ODOLNOSTI 
BEZPRIEVLAKOVÝCH DOSIEK S OTVORMI 
PRI STĹPOCH

Ing. Ľudmila Kormošová; 

Prof. Ing. Jaroslav Halvonik PhD.; 

Ing. Lucia Majtánová, PhD.

Článok sa zaoberá zhodnotením bezpečnosti  výpočtových 
postupov na predikciu šmykovej odolnosti bezprievlakových 
dosiek podopretých stenovým stĺpom s dvoma otvormi, bez 
šmykovej výstuže podľa súčasného modelu EC2 (2004). 
Pomer výšky prierezu stĺpa h ku účinnej výške dosky d bol 6. 
Referenčná hodnota odolnosti bola získaná pomocou neli-
-neárnej analýzy na výsekoch bezprievlakových dosiek. Bolo 
analyzovaných päť dosiek s  rôznym usporiadaním otvorov 
a výsledky sa porovnávali s troma modelmi, ktoré zohľadňujú 
vplyv otvorov na odolnosť v pretlačení. Na základne výsled-
kov analýz sa ukázalo, že skrátenie základného kontrolné-
ho obvodu pozdĺž výšky stĺpa na dĺžku 3d, pri pomere h/d 
> 3, je veľmi konzervatívne. Súčasný návrhový model EC2 
(2004) je bezpečný v prípade stanovenia odolnosti v pretlače-
ní bezprievlakových dosiek oslabených otvormi, ak je použitá 
štandardná metóda skrátenia dĺžky základného kontrolného 
obvodu. Najlepšiu zhodu a najkonzistentnejšie výsledky pre-
ukázala metóda, ktorá je založená na návrhu Augustína na 
redukciu dĺžky základného kontrolného obvodu.
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P16

SEMI-PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY 
A NELINEÁRNÍ MKP ANALÝZA 
PŘI NÁVRHU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Ing. Jiří Doležel, Ph.D.; Ing. Tomáš Prokš; 

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.; Ing. Michal Vyhlídal

Posouzení stáva jících a návrhu nových stavebních konstrukcí 
z  železového a předpjatého betonu se v  rámci inženýrské 
praxe  nejčastěji provádí na principu mezních stavů meto-
dou dílčích součinitelů spolehlivosti dle  soustavy platných 
Eurokódů. ČSN EN 1990 „Zásady navrhování konstrukcí“ 
umožňuje návrh a posouzení konstrukcí provést pomocí 
semi-pravděpodobnostních metod. fib Model Code 2010 no-
vě uvádí metody odhadu globálního součinitele spolehlivosti 
odolnosti, které jsou použity při návrhu a posouzení konstruk-
cí pomocí MKP nelineární analýzy. 

Semi-pravděpodobnostní metody uvedené ve fib Model Code 
2010, metoda odhadu variačního koeficientu odolnosti ECoV 
(Method of estimation of a coefficient of variation of resisten-
ce) a metoda dílčího součinitele PF (Partial factor method), 
byly použity při nelineární MKP analýze a posouzení stávají-
cího mostního objektu s deskovou nosnou konstrukcí tvoře-
nou prefabrikovanými železobetonovými nosníky. 

P17

ZESILOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH 
PANELŮ VRSTVOU UHPC

Ing. Anna Horáková; 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng; 

d oc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

Tato práce se zabývá zesilováním železobetonových panelů 
dodatečným vyztužením a nadbetonávkou z  vysokohodnot-
ného betonu (UHPC). Jedním z cílů práce je tvorba podkla-
dů pro definování pravidel pro aplikaci vyvinutých materiálů 
a  technologií umožňující jejich další využití v  praxi. Zesílené 
a  nezesílené panely byly zkoušeny čtyřbodovou ohybovou 
zkouškou. Tato zkouška byla modelována v softwaru ATENA, 
který umožňuje nelineární analýzu železobetonových kon-
strukcí. Výsledky těchto nelineárních výpočtů byly potom 
porovnávány s  hodnotami získanými při experimentálních 
zkouškách zesílených i  nezesílených panelů. Rozdíl mezi 
experimentálně získanými výsledky a  výsledky získanými ze 
softwarového modelování byl pouze několik procent. 

P18

NÁVRH VRUBOVÝCH KĹBOV PODĽA 
LEONHARDTA

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

Betónové kĺby sú schopné prenášať extrémne vysoké zaťa-
ženia a pootočenia, pričom vyžadujú len minimálne nároky na 
údržbu. Pri správnom návrhu a realizácií spĺňajú aj najvyššie 
nároky na trvanlivosť a odolnosť konštrukcie. Vytvorením vru-
bového kĺbu v konštrukcií sme schopný výrazne zmeniť tok 
vnútorných síl. Vrubové kĺby sú viac ako 130 rokov starým 
konceptom. Prvé masívne betónové kĺby boli vyvinuté Clausom 
Köpcke v roku 1880 a boli úspešne použité pri viacerých pro-
jektoch. Začiatkom 20. storočia bola však ich realizácia príliš 
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 náročná a preto sa používali v kombinácií s vloženými olovený-
mi alebo oceľovými platňami. Prelom v tejto technológii urobil 
Augustín Masnager, ktorý v roku 1908 vyvinul odolný a ľahko 
zhotoviteľný typ vrubového kĺbu zo železobetónu. Priekopníkmi 
v tejto technológii boli Augustín Masnager a Eugène Freyssinet. 
Zatiaľ čo Masnager prisúdil prenos celého zaťaženia výstuži, 
Freyssinet dokázal, že výstuž v hrdle kĺbu nie je potrebná a sily 
sú prenášané tenkou vrstvou betónu v hrdle aj bez vystuženia 
a to vďaka efektu koncentrácie zaťaženia na malej ploche 
a efektu ovinutia v hrdle kĺbu. Napriek rozdielnemu konštrukč-
nému riešeniu fungujú všetky betónové kĺby na princípe kon-
centrovania tlakového namáhania na malej ploche a to v hrdle 
kĺbu. Betónové kĺby sa dnes používajú v celej Európe aj v USA. 
Medzi najznámejších odborníkov na túto technológiu patrili 
Fritz Leonhardt, E.O. Fessler a G.D. Base a dnes používané 
návrhové postupy sú odvodené na základe ich výskumov. 
Modifikácia návrhového Leonhardtového modelu pre eurokód 
bola vykonaná nemeckými inžiniermi Steffen Marx a Gregor 
Shaft. Tento model je však založený prevažne na polo-empi-
rických závislostiach a nezodpovedajú aktuálnym európskym 
normám. Šmyková odolnosť nie je v tomto modeli riešená ale 
pre potrebu určenia šmykove j odolnosti je možné použiť naprí-
klad vzťahy pre šmykovú odolnosť z model kódu 2010.

P19

EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA 
SÚDRŽNOSTI MEDZI GFRP VÝSTUŽOU 
A BETÓNOM

Ing. Ivan Hollý, PhD.

Výstuž v betóne je chránená pred koróziou vysokou alkalitou 
obklopujúceho prostredia (pH = 12,5 až 13,5). degradácia be-
tónových konštrukcií vplyvom korózie výstuže má významný 
vplyv na bezpečnosť, používateľnosť a  trvanlivosť konštruk-
cie. Výstuž na báze sklených vlákien (GFRP výstuž) môže 
byť vhodnou alternatívou voči klasickej betonárskej výstuži. 
Súdržnosť medzi betónom a výstužou je jedným zo základ-
ných podmienok kompozitného pôsobenia oboch materiálov. 
Prenos síl medzi betonárskou výstužou a betónom zabezpe-
čujú nasledujúce mechanizmy: adhézia, trenie a mechanické 
zaklinenie. Súdržnosť medzi GFRP výstužou a betónom je od-
lišná a zabezpečuje sa trením a mechanickým zaklinením re-
bierkami výstuže. Medzi GFRP výstužou a betónom nedochá-
dza k vzniku chemickej väzby, preto sa adhézia nepodieľa na 
prenose síl medzi výstužou  a betónom. Na skúšanie súdrž-
nosti existuje niekoľko skúšobných metód. Príspevok popisuje 
prípravu, výsledky a porovnanie vyťahovacích skúšok.

P20

OVĚŘENÍ TRVANLIVOSTNÍCH 
VLASTNOSTÍ ALKALICKY AKTIVOVANÝCH 
MATERIÁLŮ NA BÁZI VYSOKOPECNÍ 
GRANULOVANÉ STRUSKY S PŘÍMĚSÍ 
POPÍLKU

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

Příspěvek se zabývá možností využití popílku, včetně popílku 
po denitrifikaci metodou SNCR, z elektrárny Třebovice jako 
příměsi do směsí na bázi alkalicky aktivované vysokopecní 
strusky za účelem zlepšení vybraných fyzikálních, mechanic-
kých a trvanlivostních vlastností. 
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VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH 
KOMPOZITŮ ZTUŽENÝCH VLÁKNY 
Z PLASTOVÉHO ODPADU

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

Recyklace odpadu umožňuje určité snížení dopadů na životní 
prostředí z hlediska globálního oteplování a změny klimatu, 
spotřeby surovin a energie, produkce odpadů a celkového 
znečištění životního prostředí. Skutečnost, že Čína v nedávné 
době omezila dovoz plastového odpadu, vyvolala zájem vě-
decké komunity o výzkum v oblasti uplatnění tohoto odpadu. 
V betonovém stavitelství se plastový odpad využívá pro výro-
bu ztraceného bednění, rozptýlené výztuže a substituci pří-
rodního kameniva a pojiva na cementové bázi. Prezentovaný 
článek shrnuje základní poznatky o chování a vlastnostech 
cementových kompozitů ztužených vlákny z plastového od-
padu. Pro výrobu cementových kompozitů se zejména využí-
vají polyetylentereftalátová (PET) vlákna získaná z plastových 
lahví. Ztužení cementového kompozitu vlákny tohoto typu 
může vést k nežádoucí degradaci způsobené hydrolýzou 
PET v  zásaditém prostředí struktury cementového kompo-
zitu. Z hlediska krátkodobého chování však lze konstatovat, 
že chování a vlastnosti cementových kompozitů ztužených 
vlákny z  plastového odpadu odpovídají vláknobetonům se 
syntetickými vlákny z primárních surovin. Konečné vlastnos-
ti čerstvé směsi a výsledného kompozitu se však odvíjí od 
množství a typu zastoupených vláken. 

P22

 VÝVOJ PRVKU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE 
PRO SPORTOVNÍ VYUŽITÍ

Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; 

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

Ing. Hana Schreiberová

Článek popisuje vývoj a testování odrazového a doskoko-
vého prvku, který bude součástí nových parkourových hřišť. 
Výzkum probíhal ve spolupráci s firmou RVL13, která je 
předním výrobcem a dodavatelem parkourových ploch nejen 
u nás, ale i v Evropě. Testování bylo zaměřeno na ohybovou 
a smykovou únosnost prvku. V rámci vývoje byla řešena 
i  optimální povrchová úprava dílce, řešení bylo provedeno 
s ohledem na požadovanou drsnost povrchu, zajištující adhe-
zi a stabilitu sportovce při odrazu a doskoku.

P23

ZVÝŠENIE ŠMYKOVEJ ODOLNOSTI 
LOKÁLNE PODOPRETÝCH STROPNÝCH 
DOSIEK PRI REKON ŠTRUKCII

Ing. Mária Bolešová; Ing. Katarína Gajdošová, PhD.; 

Ing. Marek Čuhák, PhD.

Najpoužívanejším horizontálnym nosným systémom v be-
tónových budovách sú lokálne podopreté stropné dosky. 
Efektívna a hospodárna rekonštrukcia lokálne podopretej 
stropnej dosky v existujúcej budove je komplexnou úlohou. 
Šmykové napätie vznikajúce v blízkosti stĺpa, ktoré sa stáva 
rozhodujúcim pri návrhu so zvyšujúcou sa štíhlosťou stropnej 
dosky, si vyžaduje podrobný výpočet. Zvýšenie šmykovej 
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odolnosti stropnej dosky môže byť dosiahnuté rôznymi spô-
sobmi. Každá metóda prináša rôznu mieru účinnosti, výhody 
ale aj nevýhody. Najrozšírenejšími metódami rekonštrukcie 
sú zväčšenie rozmeru stĺpa, zvýšenie hrúbky stropnej dosky 
a vystuženie stropných dosiek pomocou šmykovej výstuže. 
Ako šmykovú výstuž možno použiť svorníky alebo skrutko-
vé kotvy. Každá z uvedených metód rekonštrukcie musí byť 
podrobená numerickým výpočtom a zároveň aj posúdeniu jej 
účinnosti. Parametrická štúdia prezentovaná v tomto príspe-
vku je zameraná na rôzne spôsoby rekonštrukcie a ich po-
súdenia podľa rôznych výpočtových modelov. Porovnané sú 
výsledky výpočtov z Eurokódu 2, fib Model Code 2010 a novej 
generácie Eurokódu. Cieľom tejto práce je priniesť názorný 
výklad rôznych metód rekonštrukcie, ktoré zvýšia šmykovú 
odolnosť lokálne podopretých stropných dosiek a snaha vy-
brať najúčinnejšiu z nich.

P24

VLIV EXCENTRICITY VZORKU 
NA ZMĚŘENÉ HODNOTY MODULU 
PRUŽNOSTI

Ing. Roman Chylík; Ing. Tomáš Trtík; 

Ing. Josef Fládr, Ph.D.; doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Měření modulu pružnosti je technologicky náročná zkouška 
a její správné provedení má zásadní dopad na výslednou  
naměřenou hodnotu. Mezi hlavní vlivy, které mohou správné 
provedení zkoušky ovlivnit, patří například tvar a velikost zku-
šebního tělesa, způsob získávání zkušebního tělesa a úpravy 
tlačených ploch, ale také excentricita vzorku ve zkušebním 
zařízení. Článek prezentuje výsledky experimentu zaměřené-
ho na vliv velikosti excentricity zkušebního tělesa a dodržení 
normových podmínek měření. Normy předepisují maximální 
rozdíl přetvoření na jednotlivých měřicích čidlech při dosažení 
maximální zkušební síly. 

P25

LOMOVÉ PARAMETRY AAAS KOMPOZITŮ 
S KERAMICKÝM STŘEPEM

Ing. Hana Šimonová, Ph.D.; Ing. Iva Rozsypalová; 

Ing. Ivana Kumpová; Ing. Tomáš Trčka, Ph.D.; 

doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.; 

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.; 

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

Příspěvek se zabývá alkalicky aktivovanými aluminosilikáto-
vými kompozity na bázi keramických prekurzorů z hlediska 
charakterizace lomově -mechanickými parametry. Byly vy-
šetřovány tři kompozity, vyrobené z  cihelného prachu jako 
prekurzoru a alkalického aktivátoru se silikátovým modulem 
M

s
 = 1,0, 1,2 a 1,4. Zkušební tělesa měla nominální rozmě-

ry 40  ×  40  ×  160  mm a byla po 28 dnech opatřena zářezy 
uprostřed rozpětí do 1/3 výšky těles. Z  každého kompozitu 
bylo zkoušeno nejméně 6  vzorků. Tělesa byla podrobována 
testům v tříbodovém ohybu, při kterých byly zaznamenávány 
diagramy síla vs. průhyb uprostřed rozpětí a síla vs. otevření 
ústí trhliny. Po korekci těchto diagramů se s využitím modelu 
efektivní trhliny, metody lomové práce a modelu dvojí-K sta-
novily hodnoty statického modulu pružnosti, efektivní lomové 
houževnatosti (včetně její iniciační složky) a specifické lomové 
energie. Po lomových testech se vždy na jednom ze zlom-
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ků určovaly hodnoty informativní pevnosti v  tlaku. Všechna 
vyhodnocení zahrnovala určení aritmetických průměrů a vý-
běrových směrodatných odchylek. Pro získání informace 
o vnitřní struktuře kompozitů před mechanickým testováním 
a po něm bylo vybrané těleso zkoumáno pomocí mikro-tomo-
grafie. Tomografická měření a zpracování obrazu byla prove-
dena pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení změn vnitřní 
struktury s důrazem na výpočet porozimetrických parametrů 
a také vizualizace lomové procesní zóny. Byla stanovena frak-
tální dimenze objektů lomu. 

P26

THE USE OF FLY ASH IN THE 
PRODUCTION OF CONCRETE 
AND PRODUCTS BASED ON IT

Prof. Fedor Kapustin; Prof. Andrey Vishnevsky

Reftinskaya state district power plant owned by Enel com-
pany and located in Russia produces up to 5 million tons of 
fly ash and slag annually when burning multi-ash coal of the 
Ekibastuz basin. A new system of dry ash removal works at 
the power plant; it includes the laying system of wet ashes 
and slags on the dump and the discharge system from the 
silo storage facility up to 1 million tons of ash per year. The 
chemical-mineral and grain composition data, properties and 
their conformity to Russian standard 25818 in order to use 
ash in the production of concrete and products based on it 
are presented. The experience of production and application 
of autoclaved aerated ash concrete of reduced density 
is considered. It is shown that fly ash of Reftinskaya state 
district power plant is an effective substitute for quartz sand 
in the technology of cellular concrete. Its application opens up 
additional opportunities for aerated concrete with a density 
of 300–400 kg/m3 production. To optimize the structure and 
properties it is proposed to introduce an additive of natural 
gypsum in the amount of 3–5 % of the mass of dry compo-
nents into the autoclave aerated concrete. The produced 
aerated ash concrete had a thermal conductivity of 0.075-
0.100 W/m∙K which allows it to be used for erection of single-
-layer enclosing structures without additional insulation. Fly 
ash can also be used as part of heavy and fine-aggregate 
concrete replacing a part of Portland cement and sand. The 
addition of ash in an amount of up to 25 % by weight of ce-
ment improves the workability and reduces the demixing of 
the concrete mix. Ash introduction up to 10 % increases the 
compressive strength of concrete at an early time and after 
28 days of normal hardening, an increase of it quantity up to 
25 % decreases the compressive strength, reduces the heat 
conductivity, but increases the shrinkage of concrete. The 
optimum ash content up to 100 kg/m3 for steamed concrete 
and not more than 50 kg/m3 for normal hardening concrete. 
Compliance with the optimal composition and technological 
parameters of the production of concrete structures using 
ash provides concrete frost resistance up to F200-F300. 

ANOTACE



P27

ZKOUŠENÍ PREFABRIKOVANÝCH 
ŽELEZOBETONOVÝCH PILÍŘŮ 

Ing. Ondřej Šimek; doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.; 

Ing. Miloslav Janda; Ing. Petr Daněk, Ph.D.; 

Ing. Radim Nečas, Ph.D.

Předmětem článku je uvedení výsledků první série zkoušek 
prefabrikovaných železobetonových pilířů. Jedná se o pilíře si-
mulující části stěn, které mohou například vzniknout ve stěno-
vých prefabrikátech bytových domů po vyřezání otvoru. Pilíře 
jsou různě vyztuženy: od jednoduchého vyztužení kari sítí, po 
vyztužení standartní vázanou výztuží s lemováním. V závislosti 
na typu vyztužení a různém typu zatěžování, je studována 
deformace a napjatost jednotlivých pilířů.

P28

EVALUATION OF SELF-HEALING 
IN CONCRETE BY MEANS 
OF ANALYTICAL TECHNIQUES 

Konstantinos Aspiotis, M.Sc., PhD.; 

Konstantinos Sotiriadis; Ivana Kumpová; Petra Mácová;  

Efstratios Badogiannis; Sotirios Tsivilis

In the present work, the self-healing process in concrete was 
evaluated using analytical techniques. For this purpose, two 
concrete mixes of different composition (one used as refe-
rence) were prepared with a W/B of 0.45. The self-healing 
process was triggered by the introduction in the concrete 
mix of a commercial expansive admixture (calcium sulfo-alu-
minate), two dicarboxylic acids, and sodium carbonate salt. 
After 28 days curing in water, the specimens were artificially 
cracked (crack width ≈ 400 μm) and then again water-cured 
for 40 days until self-healing occurred. The progress of self-
-healing was investigated with a stereo-mi croscope at 40, 
50 and 60 days. The efficiency of the proc ess was evaluated 
using micro-Raman spectroscopy and X-ray micro-computed 
tomography (XmCT). Significant reduction in the crack width 
was observed as a result of filling the crack with calcite ge-
nerated during the self-healing process. In some cases, the 
crack was completely healed. The experimental methodology 
used provided new insights into the evolution of the self-hea-
ling phenomenon in concrete.

P29

UHPC JAKO INOVATIVNÍ MATERIÁL 
PRO VÝROBU BICÍCH NÁSTROJŮ

Ing. BcA. Jan Prchal

Článek je zaměřen na problematiku bicích nástr ojů a materiá-
lů používaných k jejich výrobě. První část článku je věnována 
základním poznatkům z oblasti historie a vývoje bicích nástro-
jů a základním akustickým principům bicích nástrojů. Těžištěm 
článku je kapitola věnovaná materiálu Ultra High Performance 
Concrete (UHPC) a jeho využití k výrobě korpusů bicích ná-
strojů. Podrobně je popsán návrh korpusu nástroje. 
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