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Anotace 

 Předmětem diplomové práce je předběžný návrh spřažené nosné konstrukce 

silničního mostu. V rámci práce je nejprve proveden předběžný zjednodušený návrh ručním 

výpočtem. Na jeho základě je proveden komplexní numerický model konstrukce. Dále práce 

obsahuje základní dokumentaci mostu, statický posudek hlavních nosných částí a ověření 

únosnosti typických detailů. V práci je také vypracována montáž hlavní nosné konstrukce a 

vyhotovena výkresová dokumentace. 

 

Klíčová slova:  

Ocelobetonová konstrukce, ocelobetonový most, spřažená konstrukce, trámový most, 

statický posudek, předběžný návrh 

 

Annotation  

  The subject of this thesis pre-design of the main composite steel and concrete bridge 

structure. Within of the work is first performed preliminary draft simplified manual analysis. 

On the basis of this, has been made a comprehensive numerical model of the structure. The 

work includes basic documentation of the bridge, static assessment of the main supporting 

parts and verification of typical details. In the work is also drawn installation main support 

structure and drawings. 

 

Keywords: 

Composite steel-concrete structures, steel-concrete bridge, composite structures, girder 

bridge, static report, the pre-design draft
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Seznam použitého značení 

 

A  plocha průřezu       [mm2] 

a  účinná výška svaru       [mm] 

Aa plocha oceli        [mm2] 

Ac plocha betonu        [mm2] 

As plocha betonářské výztuže      [mm2] 

b  šířka objektu (profilu)       [mm] 

beff efektivní šířka        [mm] 

c  krytí výztuže        [mm] 

d  průměr         [mm] 

d0 vnitřní průměr hlavy šroubu      [mm] 

e  rozteč         [mm] 

Ea modul pružnosti oceli       [ - ] 

Ec modul pružnosti betonu      [ - ] 

ei osová vzdálenost       [mm] 

ɛca(t) celkové poměrné smrštění      [ - ] 

ɛcd(t) poměrné smršťování vysycháním v čase    [ - ] 

ɛcs celkové poměrné smrštění      [ - ] 

ɛi smrštění        [ - ] 

fc  pevnost betonu v tlaku      [kN/mm2] 

fctk  pevnost betonu v tahu       [kN/mm2] 

fctm  průměrná pevnost betonu      [kN/mm2] 

Fi síla         [kN] 

fu  mez pevnosti oceli       [kN/mm2] 

fub  mez pevnosti šroubu       [kN/mm2] 

fub  mez pevnosti šroubu       [kN/mm2] 

fy mez kluzu oceli        [kN/mm2] 

gd návrhová hodnota stálého zatížení     [kN/m2] 

gk charakteristická hodnota stálého zatížení    [kN/m2] 

h  výška objektu  (profilu)      [mm] 

h0 náhradní rozměr průřezu      [mm] 

hc tloušťka betonové desky      [mm] 
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ii   poloměr setrvačnosti       [mm2] 

Ii  moment setrvačnosti       [mm4] 

iy (z) poloměr setrvačnosti k ose y (z)     [mm] 

kτ součinitel kritického napětí      [ - ] 

LM zatěžovací model       [ - ] 

MEd  návrhová hodnota ohybového momentu    [kNm] 

MRd  charakteristická hodnota únosnosti průřezu v ohybu  [kNm] 

MRd  návrhová hodnota únosnosti průřezu v ohybu   [kNm] 

MRd  návrhová hodnota únosnosti průřezu v ohybu   [kNm] 

Msd  zatěžovací ohybový moment      [kNm] 

n  pracovní součinitel       [ - ] 

N návrhová hodnota normálové síly     [kN] 

PRd návrhová únosnost trnu      [kN] 

PRk charakteristická únosnost trnu      [kN] 

qd návrhová hodnota proměnného zatížení    [kN/m2] 

Qi nápravové síly        [kN] 

qk charakteristická hodnota proměnného zatížení   [kN/m2] 

qp maximální charakteristický tlak větru    [kN/m2] 

RH relativní vlhkost       [ ° ] 

Ri reakce         [kN] 

Si statický moment       [mm3] 

t  čas         [dny] 

T teplota         [ ° ] 

t0 počáteční čas        [dny] 

tf  tloušťka pásnice profilu      [mm] 

tw tloušťka stěny profilu       [mm] 

u  obvod prvku        [mm] 

vb základní rychlost větru      [ms-1] 

vb,0  výchozí základní rychlost větru      [ms-1] 

VEd  návrhová hodnota posouvající síly     [kN] 

ɅTi změna teploty        [ ° ] 

w šířka vozovky        [mm] 

Wi průřezový modul       [mm3] 
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Wy modul průřezu        [mm3] 

xi poloha neutrální osy       [mm] 

zi   vzdálenost těžiště prvku k neutrální ose    [mm] 

αQi regulační součinitel pro nápravové síly    [ - ] 

αqi regulační součinitel pro plošné zatížení    [ - ] 

β(fcm) součinitel vystihující vliv pevnosti betonu na součinitel dotvarování [ - ] 

β(t,t0) součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení   [ - ] 

β(t0) součinitel vystihující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení  

zatížení na základní součinitel dotvarování    [ - ] 

βH součinitel závislý na relativní vlhkosti a náhradním rozměru prvku [ - ] 

βw korekční faktor       [ - ] 

γ  objemová tíha        [kN/m3] 

γG dílčí součinitel spolehlivosti pro stálá zatížení   [ - ] 

γM0 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu - únosnost   [ - ] 

γM1 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu – únosnost vzpěr, klopení [ - ] 

γM2 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu – mechanické prostředky [ - ] 

γQ dílčí součinitel spolehlivosti pro proměnná zatížení   [ - ] 

δ  průhyb         [mm] 

λy (z) štíhlost prvku        [ - ] 

)(, zy  poměrná štíhlost prvku      [ - ] 

ξ  výška tlačené oblasti       [mm] 

ρ  stupeň vyztužení       [ - ] 

σ  normálové napětí       [kN/mm2] 

τ  smykové napětí       [kN/mm2] 

φ(t,t0 ) součinitel dotvarování       [ - ] 

φ0 základní součinitel dotvarování     [ - ] 

ψ kombinační součinitel       [ - ] 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je provést předběžný návrh spřaženého ocelobetonového 

silničního mostu. Práce je stylisticky rozdělená do několika kapitol a podkapitol. 

Druhá kapitola je věnována teoretickému základu. Jsou zde popsány a vysvětleny 

jednotlivé části mostních objektů, uvedeny druhy trámových mostů a probrány jejich výhody 

a nevýhody. Konec kapitoly se pak důkladněji věnuje ocelobetonovým konstrukcím. Jsou 

zde probrána specifika návrhu, která jsou typická pro tento druh mostů. 

Další část se věnuje základnímu návrhu konstrukce mostu. Jsou zde uvedeny potřebné 

informace o navrhované konstrukci. Navrženo příčné uspořádání vozovky, popsány 

jednotlivé konstrukční části, jejich rozměry, materiály, podmínky stavby a uvedena základní 

dokumentace mostu. 

Čtvrtá kapitola se zabývá předběžným návrhem mostu za pomocí ručního výpočtu. 

Kapitola je rozdělena do dvou části. V první se konstrukce posuzuje jako prostý nosní. Ve 

druhé části pak jako nosník spojitý. Tyto části slouží k získání předběžných informací o 

charakteristikách navrhovaného mostu. 

V páté kapitole jsou uvedeny výstupy a poznatky z modelování konstrukce. Je zde 

popsán numerický model, uvedeny všechny typy počítaného zatížení a provedeny 

kombinace vnitřních sil. 

Nejrozsáhlejší je sedmá kapitola. Tato kapitola je věnována všem provedeným 

statickým posudkům. Na základě hodnot získaných v předešlé kapitole je provedeno 

posouzení hlavních nosných částí mostu. Jsou zde vytipována možná problematická místa 

v souvislosti s předpokládaným namáháním a ověřena únosnost jednotlivých detailů.  

Poslední kapitola se věnuje montáži hlavní nosné konstrukce. Jsou zde popsány a 

rozebrány druhy způsobu montáže, zavedení montážního stavu do návrhu a předepsána 

montáž navržené konstrukce. 

V závěru práce je vyhotovena výkresová dokumentace mostu.  
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2 Teorie mostních konstrukcí 

Návrh mostních konstrukcí je značně odlišný od návrhu pozemních staveb. Na 

projektanty jsou kladeny specifické požadavky, které jsou vyvíjeny veřejnosti. Mosty tvoří 

v krajině výrazný prvek, a proto bývají často vystaveny velké kritice. Rozdílné složky návrhu 

se týkají především zatížení. Pro mosty je rozhodující zatížení vyvolané dopravou, které je 

pohyblivé a opakující se. Oproti ostatním stavbám je však toto zatížení přesněji 

definovatelné a dá se u něj určit přesná poloha. Díky pohyblivosti zatížení je nutné u návrhu 

věnovat pozornost také únavovým jevům, je třeba zatížení umístit tak, aby odpovídalo 

nejnepříznivější situaci při opakovaných účincích. Mostní konstrukce se navrhují na 

životnost 100 let a tak je třeba klást velký důraz na kvalitu materiálů, na kterou je věnována 

zvýšená pozornost. Na mosty často působí náročné klimatické podmínky a agresivní 

prostředí. Při nedodržení a nezohlednění všech těchto vlivů by mohlo dojít k případné havárii 

mostu, která bývá často doprovázena tragickými následky. 

Konstrukce mostu je velmi typická, jednotlivé části jsou značně rozlišitelné. Jednotlivé 

typy mostů jsou často opakovány a vyzkoušeny na předešlých stavbách, proto u návrhu 

nedochází k nesrovnalostem. Velký vliv na mosty je kladen z ekonomického hlediska a to 

zejména u mostů s menším, nebo středním rozpětím. Cena mostu se dá ovlivnit výběrem 

materiálu, který se skládá z pořizovací hodnoty a nákladů na údržbu a případnou 

rekonstrukci. Výstavba nejčastějších konstrukcí mostů se provádí buď z oceli, nebo z betonu. 

Dnes se zpravidla přechází k výstavbě betonových mostů, které jsou levnější a vhodné právě 

pro menší mosty. Ocelové mosty jsou více typické pro železniční, než silniční dopravu. Ocel 

je vhodná pro mosty velkých rozpětí a také tam kde je kladen vysoký požadavek na estetiku 

a výstavba není tolik ovlivněna finančními limity.  

2.1 Mostní části 

Za mostní konstrukci se považuje vše, co slouží k převedení komunikace přes překážku 

s rozpětím větší než dva metry. Mosty se skládají ze čtyř částí, spodní stavby, nosné 

konstrukce, mostního svršku a mostního vybavení.  
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2.1.1 Spodní stavba 

Spodní stavba slouží k uložení mostu a přenesení účinků zatížení do základů, které 

jsou také jejími částmi. U všech typů mostů bývá vyrobena z prostého betonu. Spodní stavba 

se skládá ze dvou opěr a podle počtu polí s jedním nebo více pilíři.  

 

Obrázek 1: Spodní stavba mostních konstrukcí 

 

Neodmyslitelným prvkem je levá a pravá krajní opěra. Ta je složená ze základu, 

opěry a úložného prahu. Založení může být buď plošné, nebo pokud se most vyskytuje 

v nevyhovujících geologických podmínkách, jako je časté např. u koryt řek, tak na 

hlubinných pilotách či mikropilotách. Na úložném prahu jsou umístěny ložiska, které přenáší 

reakce z hlavní nosné konstrukce, proto je na něj vyvíjeno velké koncentrované napětí. Práh 

musí být vyroben z kvalitního betonu a dostatečného množství výztuže. Napětí se dále 

přenáší pomocí podpěry. Ta je většinou konstruována jako gravitační. Další prvky 

vyskytující se na opěrách je závěrná zeď a křídlo. Tyto prvky se podílejí na ukončení násypu 

v okolí konstrukce. Staticky mohou působit buď samostatně, nebo jako součást podpěry. 

Podle estetiky volíme rovnoběžná, kolmá nebo svahová křídla. Pokud je most složen z více 

polí, tak se v mezilehlých podpěrách navrhují pilíře nebo pylony. Pilíře jsou vybudovány 

podobně jako opěry, avšak bez okolního násypu. Naproti tomu pylonu můžou být jak 

betonové, tak i ocelové a vystupují nad nosnou konstrukci, která je na ně zavěšena.  

2.1.2 Nosná konstrukce 

Do nosné konstrukce se řadí tyto prvky: hlavní nosná konstrukce, mostovka, ztužení, 

ložiska a mostní závěry. Nejdůležitější prvek mostu je hlavní nosná konstrukce, ta je uložena 
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na podpěrách a slouží k překlenutí požadované překážky. Podle jejího tvaru rozlišujeme 

daný typ mostu (trámový, rámový, obloukový, zavěšený, visutý). Většinou je tvořena jedním 

nebo více hlavními nosníky. Na nosníky se umisťuje mostovka, která do nich přenáší 

zatížení z mostního svršku. Mostovka je vždy složena z desky mostovky, která může být 

vyztužena za pomocí příčníků a podélníků. Ty také působí jako ztužení hlavní nosné 

konstrukce. Podle stability se navrhuje buď ztužení buď příhradové, nebo z plnostěnných 

profilů. V místě podpěr se nacházejí ložiska, ty přenáší podporové tlaky a zajistí polohu 

mostu a umožní pohyb. Dle potřeby návrhu a velikosti mostu se navrhují vhodné typy ložisek 

(elastomerová, ocelová, hrncová, kalotová atd.). Z hlediska funkce rozlišujeme všesměrně 

pohyblivá, jednosměrně pohyblivá a ložiska pevná. Na obou koncích mostovky se umístí 

mostní závěry. Ty slouží k přechodu vozovky na závěrnou zeď a překrývají dilatační spáru. 

Stejně jako ložiska musejí umožnit dostatečný pohyb konstrukce. 

2.1.3 Mostní svršek 

Na mostovce spočívá mostní svršek, jeho typ závisí na daném druhu dopravy, kterou 

most převádí. U drážních mostních svršků se na mostovku umisťuje kolejový žlab, který je 

většinou ze stejného materiálu jako mostovka. Do něj se pak umisťují ostatní potřebné prvky, 

kolejové lóže, pražce nebo mostnice, kolejnice, upevňovadla atd. U svršků pozemních 

komunikací je na mostovku umístěno vozovkové souvrství dané skladby. Dále pak římsy, 

chodníky a obrubníky. 

2.1.4 Mostní vybavení 

Mostním vybavením se označují ostatní prvky potřebné k použitelnosti mostu. Mezi 

nezbytné patří svodidla, zábradlí a odvodňovače. Na mostech se také objevují zařízení jako 

je osvětlení, revizní zařízení, ochranné kryty, či inženýrské rozvody.  

2.2 Trámové mosty 

Většinu ocelových mostů tvoří trámové mosty. Tento typ konstrukce je použitelný pro 

všechny typy dopravy, železniční, silniční, tak i pro lávky pro pěší. Také je to dáno tím, že 
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se trámové mosty používají pro menší a střední rozpětí. Jsou konstrukčně jednoduché a 

z ekonomického hlediska značně výhodné. 

 Trámové mosty lze rozdělit podle určitých kategorií. V první řadě to je dle typu 

hlavního nosníku, který může být zhotoven buď z plnostěnných profilů, nebo z příhradové 

konstrukce. Může být tvořen jedním, dvěma nebo větším počtem nosníků. Další rozdělení 

je dle ostatních typických prvků např. materiálu, statického působení, geometrie, polohy 

mostovky, ztužidel apod.  

U trámových mostů je důležitá volba počtu polí a rozpětí. S tím souvisí i volba správného 

výběru konstrukce buď příhradové, nebo plnostěnné. S postupem času se výrazně měnily 

vlivy na rozhodnutí, který typ konstrukce bude pro konkrétní most vhodnější. V minulosti 

se více prosazovaly spíše příhradové trámy. Bylo to dáno zejména omezenými výrobními 

možnostmi plnostěnných profilů. Také byly omezeny teoretické znalosti stability stěn. 

Jelikož byla levná pracovní síla, pracnost výroby příhradových konstrukcí neměla vliv na 

ekonomickou stránku výroby. 

Dnes již nastává odklon od příhradových trámu k plnostěnným. Menší pracnost přebijí 

nevýhodu nad spotřebou oceli. Výsledná cena pak je nižší. Tento jev však platí pouze do 

určitého rozpětí. U velkých rozpětí se i dnes musí přejít buď k příhradové konstrukci, nebo 

visutým či zavěšeným mostům. Plnostěnné trámové mosty mají ještě další výhody, mezi 

které patří udržitelnost, malá citlivost na poškození a rezerva únosnosti.  

V dnešní době výrazně stouplo rozšíření spřažených ocelobetonových trámových mostů. 

Tento typ konstrukce se objevuje u mostů s horní mostovkou, kdy se betonová mostovka 

spřáhne s hlavními ocelovými nosníky. Díky využití výhod dvou rozdílných materiálů, má 

výsledná konstrukce větší únosnost a menší konstrukční výšku.  

2.2.1 Plnostěnné trámové mosty 

K rozvoji výstavby plnostěnných trámových mostů došlo v druhé polovině minulého 

století. Rozvoj způsobilo několik faktorů. Došlo k rozvoji svařování, které umožnilo návrh 

libovolného tvaru ocelové konstrukce. Vyvinula se vysokopevnostní svařitelná ocel a byla 

zvládnuta teorie stability stěn, která umožnila návrh průřezů s menšími tloušťkami. U 
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plnostěnných trámů se začal využívat vliv na využití spolupůsobení jednotlivých 

konstrukčních částí s hlavním nosníkem, např. nosníkových roštů nebo ortotropní mostovky.  

Plnostěnné trámové mosty se rozlišují z hlediska uspořádání příčného řezu. Na ten má 

velký vliv typ mostovky. Pro mosty pozemních komunikací je konstrukce mostovky rozdílná 

podle toho, zda nosným podkladem je železobetonová nebo ocelová deska. Pokud je 

k dispozici dostatečná stavební výška, tak se vždy navrhne konstrukce s horní mostovkou. 

Typické příklady jsou vyobrazeny na obrázku 2. 

Mosty s horní mostovkou se navrhují s oboustrannou konzolou, která zvětšuje užitnou 

plochu mostovky.  Tím dojde k výhodnějšímu statickému řešení a menší spotřebě oceli. Tyto 

mosty mají rozdílné uspořádání jednotlivých prvků. Časté je spřažení dvou nebo více 

ocelových I nosníků s železobetonovou deskou. Ortotropní mostovka se uplatní především 

u velkých rozpětí jako uzavřený komorový průřez.  

 

Obrázek 2: Příklady plnostěnných trámových mostů pozemních komunikací s horní 

mostovkou 

 

Pokud je stavební výška nedostatečná, navrhne se buď mezilehlá, nebo dolní mostovka, 

která se umístí tak, aby hlavní nosníky sloužily současně jako zábradlí. Takovéto mosty však 

nejsou příliš časté, neboť jsou vždy dražší a je u nich kladen vyšší nárok na údržbu. Typické 

případy mezilehlých a dolních mostovek jsou uvedeny na obrázku 3 a 4.  
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Obrázek 3: Příklady plnostěnných trámových mostů pozemních komunikací s mezilehlou 

mostovkou 

 

Obrázek 4: Příklady plnostěnných trámových mostů pozemních komunikací s dolní 

mostovkou 

 

Plnostěnné trámové železniční mosty jsou ovlivněny typem mostovky. Existují tři typy 

mostovek železničních mostů. Nejčastěji se navrhuje mostovka s kolejovým ložem (Obrázek 

5). To může být buď ocelové, železobetonové nebo prefabrikované. Tato mostovka je 

vhodná pro tratě vyššími rychlostmi, je tichá, poskytuje klidnou jízdu a tlumí nežádoucí 

dynamické účinky v nosné konstrukci a tím zabraňuje vzniku únavy.  

 

Obrázek 5: Příklady plnostěnných trámových železničních mostů s kolejovým ložem 

 

Další typy jsou mostovky s mostnicemi a přímým uložením koleje. Tyto mostovky jsou 

levnější, mají menší stavební výšku a malou hmotnost, avšak tím nepřevyšují výhody 

prvního typu mostovky. U nás jsou mostovky s mostnicemi stále nejrozšířenější variantou. 

U nových mostů se uplatňuje pouze varianta s dolní mostovkou. Na obrázku 6 vlevo. Mosty 

s přímým uložením koleje se moc neosvědčily. Na obrázku 6 vpravo. 
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Obrázek 6: Příklady plnostěnných trámových železničních mostů s mostnicemi a přímým 

uložením koleje 

2.2.2 Příhradové trámové mosty 

Nejčastější použití příhradových mostů je u železniční dopravy a to u mostů od 40 m 

rozpětí, především u mostů s dolní mostovkou. Mezilehlá mostovka se vyskytuje pouze 

ojediněle. Dále se objevují příhradové trámové mosty s horní mostovkou, u kterých se 

provádí spřažení železobetonového žlabu s horním pásem ocelového příhradového nosníku. 

U mostů pozemních komunikací se mosty s příhradovým trámem moc nevyskytují. Je to 

dáno tím, že plnostěnné trámové mosty lze navrhnout i pro mosty větších rozpětí. Proto 

neexistují, finanční, statické ani estetické důvody, aby se navrhl příhradový trám na úkor 

plnostěnného.  

Hlavní příhradové nosníky se skládají z pásových prutů a diagonál a svislic. Z důvodu 

estetiky a jednoduchosti konstrukce je snaha omezit se na co nejmenší počet prutů.  Všechny 

pruty se spojují ve styčnících. Sklon diagonál se navrhuje od 45°. Příhrady rozlišujeme podle 

obrysu soustavy na soustavy s rovnoběžnými pásy a s lomenými pásy. Rozdíl je znázorněn 

na oblázku 7. 
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Obrázek 7: Příklady příhradových trámových mostů 

  

2.3 Spřažené ocelobetonové mosty 

Spřažená konstrukce je taková, u které jsou ocelové nosníky spojeny s betonovou deskou 

pomocí speciálních spřahovacích prvků. Díky tomu mezi nimi nedochází k posunutí, 

materiály tzv. spolupůsobí. Využívá se výhod jednotlivých materiálů, vysoká pevnost oceli 

v tahu a pevnost betonu v tlaku. Spřažené mosty se začaly objevovat teprve v 2. polovině 

20. století. První most tohoto typu byl u nás postaven v roce 1947. 

 V předešlých částech této kapitoly jsme se dozvěděli, že ocelové nosníky a betonová 

deska se navrhují u silničních i železničních trámových mostů. U silničních se jedná 

především o roštové mosty se dvěma či více hlavními nosníky, kde betonová deska tvoří 

současně mostovku a u železničních u mostů s železobetonovým žlabem. Ocelobeton lze 

také využít u příhradových či zavěšených mostů. 

2.3.1 Nosné prvky ocelobetonové konstrukce 

Jak již bylo uvedeno, ocelobetonové konstrukce se skládají ze tří prvků. Základní prvek 

je ocelobetonový nosník, ten se zpravidla navrhuje jako svařovaný plnostěnný I profil, 

většinou jednoose symetrický. Dále pak jednokomorové průřezy se svislými či šikmými 

stěnami. Materiál se navrhuje stejný jako u ocelových mostů. Z důvodu vyšší ohybové 
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tuhosti spřaženého profilu, se používá ocel vyšší pevnosti. Její použití nemá nepříznivý vliv 

na průhyby a tak její využití není nehospodárné.  Horní pásnice se díky spolupůsobení desky 

navrhuje menší. Také tím, že tlačené oblasti jsou především v betonu, je i pásnice štíhlejší a 

méně vyztužená. V oblasti podpor, kde rozhoduje smykové posouzení, se musí uvážit větší 

stojina, či dostatečné vyztužení.  

 K nosníkům se připojuje betonová deska, ta může být buď prefabrikovaná, nebo 

monolitická. Posoudí-li si se obě varianty z ekonomického hlediska, výroba, doprava, 

montáž, vychází levněji monolitická deska.  

 Monolitická deska má i další přednosti, než jen ekonomické. Mezi ně patří nároky na 

přesnost montáže, jednodušší a dokonalejší spřažení, výroba desky bez spar a možnost 

vyrovnání betonem nepříznivé nepřesnosti. U monolitu je nevýhodou nutnost zajištění 

potřebných pracovníku na stavbu, kteří provádí bednění, kladou výztuž a provádí vlastní 

betonáž. Doba výstavby je tak vyšší.  

 Výhody použití prefabrikátů je omezení mokrého procesu na staveništi. Snižují se 

náklady na lešení, bednění apod. Nedochází ke smršťování betonu. Prefabrikáty se kladou 

na horní pásnici ocelových profilů do maltového lože a poté se zmonolitňují. Rozlišujeme 

v zásadě dvě spáry. Stykové, namáhané převážně v rovině kolmé k ose spáry a spáry pro 

spřažení, namáhané především smykem. Spáry se zalijí betonem, nebo zainjektují. 

 Posledním prvkem, který zajišťuje spolupůsobení betonu a oceli, jsou spřahovací 

prvky. Vývoj těchto prvků ovlivňoval využívání ocelobetonových konstrukcí v praxi. 

Prvním krokem bylo použití tahových kotev z betonářské oceli. Toto spřažení je poddajné. 

Další možností bylo použití tuhých kozlíků, které přenášely smykové síly čelem zarážek. 

Skutečný posun nastal až s použitím spřahovacích trnů. Ty se k oceli přivařují pomocí 

poloautomatické pistole a přinesly tak zvýšení produktivity a snížení nákladů. Díky tomu 

došlo k velkému rozmachu ocelobetonových konstrukcí.  

2.3.2 Statický výpočet 

U ocelobetonových mostů se globální analýza vnitřních sil provádí stejně jako u mostů 

ocelových. Předpokládá se pružné působení. U spojitých nosníků se musí vzít v úvahu, že 

tažený beton v důsledku trhlin nepůsobí, a tak dochází k redistribuci ohybových momentů. 
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Nad podporami je třeba počítat se sníženou tuhostí EI, která odpovídá tuhosti nosníku a 

tahové výztuže, zatímco v ostatních části nosníku odpovídají tuhosti spřaženého průřezu.   

V globální analýze se musí také uvážit vliv smykového ochabnutí, díky kterému dochází 

k postupnému snižování normálových napětí po šířce desky. Nemůžeme tak počítat 

s celkovou šířkou průřezu, ale musíme uvážit konstantní účinnou šířku pro každé pole. 

Globální analýza musí také respektovat postup montáže, kdy některá zatížení mohou působit 

na ještě nespřažený průřez, zatímco ostatní naopak. Tyto situace jsou více probrány 

v poslední kapitole. Také se se musí prokázat vliv dotvarování a smrštění betonu. Stejně tak 

se musí zahrnout vliv teploty do globální analýzy.  

U statického výpočtu se předpokládá tuhé spřažení ocelovým nosníkem a betonovou 

deskou, které brání vzájemnému přemístění. Zachováme-li hypotézu o zachování rovinnosti 

průřezu i po deformaci a podmínku kompatibility, která říká, že deformace přilehlých 

ocelových a betonových vláken je rovná, pak se poměrná deformace rovná:  

휀 =
∆𝐿

𝐿
=
𝜎𝑐
𝐸𝑐

=
𝜎𝑎
𝐸𝑎

 

Kde poměr známých modulů pružnosti se nazývá pracovní součinitel a je roven: 

𝑛 =
𝐸𝑎
𝐸𝑐

 

Pomocí něj pak lze stanovit napětí v betonové desce: 

𝜎𝑐 =
𝜎𝑎
𝑛

 

Nehomogenní spřažený průřez uvažujeme jako ideální průřez tím, že všechny průřezové 

veličiny betonové desky přetransformujeme na fiktivní ocelové veličiny podělením 

pracovním součinitelem n. 

2.3.3 Dotvarování betonu 

Pokud je beton dlouhodobě zatěžován, nepodléhá jen pružným deformacím, ale i 

deformacím plastickým, závisejícím na čase. Na celkové dotvarování má vliv stáří betonu, 

vlhkost a teplota okolního prostředí. Na obrázku 8 je znázorněn závislost dotvarování na 

čase, při konstantním zatížení, vlhkosti a teplotě.  
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Obrázek 8: Vliv dotvarování na spřažený průřez 

 

Z grafu plyne, že celkové poměrné přetvoření se skládá z elastické složky, pro kterou 

platí Hookův zákon, a ze složky vyvozené dotvarováním.  

휀𝑐 = 휀𝑒𝑙 + 휀𝑑 = 휀𝑒𝑙 (1 +
휀𝑑
휀𝑒𝑙
) = 휀𝑒𝑙(1 + 𝜑) =

𝜎𝑏
𝐸𝑏

(1 + 𝜑) 

Kde jsme zavedli součinitel dotvarování φ, který je funkcí času. Vztah lze zjednodušit, 

zavedeme-li náhradní modul přetvářnosti:  

𝐸𝑏𝑖 =
𝐸𝑏

(1 + 𝜑)
 

Spřažený průřez lze po dotvarování uvažovat jako elastický, přetransformujeme-li 

opět průřezové charakteristiky pomocí nového pracovního součinitele, kde Ψ  je součinitel 

zohledňující vliv dimenzí ocelového nosníku a betonové desky: 

𝑛𝑑 =
𝐸𝑎
𝐸𝑏𝑖

=
𝐸𝑎
𝐸𝑏

(1 + Ψ ∙ 𝜑) = 𝑛 (1 + Ψ ∙ 𝜑) 

Pracovní součinitel vzroste přibližně třikrát, čímž se sníží příspěvek desky 

v průřezových charakteristikách ideálního průřezu a poklesne neutrální osa. Zobrazené 

čárkovanou čarou vpravo na obrázku 8. Tím vzroste napětí v nejvíce namáhaných vláknech 

ocelového nosníku, který je díky tomu postupem času více namáhán. Spřažený nosník je 

třeba posoudit dvakrát, na začátku životnosti a na konci.  

2.3.4 Smršťování betonu 

Beton má během tuhnutí a vysychání snahu se zkracovat. Vzniku trhlin se dá částečně 

zabránit pečlivým ošetřením pomocí vlhčením nebo překrytí desky. Smršťování vzniká 
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podobně jako dotvarování, avšak nepůsobí spolu s pružnou složkou. U ocelobetonových 

konstrukcí brání volnému smrštění ocelový nosník, spojený s deskou spřahovacími prvky. 

Pokud by se umožnilo smrštění, vznikla by deformace: 

휀𝑠 =
∆𝑑𝑥

𝑑𝑥
 

Předpokládáme platnost Hookova zákona, podle kterého je poměrná deformace:  

∆𝑑𝑥

𝑑𝑥
=

𝑃

𝐸𝑏 ∙ 𝐴𝑏
 

Síla P, pak nahradí funkci teoreticky uvolněného spřažení a z předchozích dvou rovnic pak 

bude rovna jako: 

𝑃 = 휀𝑠 ∙ 𝐸𝑏 ∙ 𝐴𝑏 

Tato síla v betonové desce na spřažený průřez a vyvolává v něm přídavné napětí. Jelikož 

působí na excentricitě k neutrální ose, vyvolává jak normálové, tak momentové vnitřní síly.  
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3 Základní návrh konstrukce mostu   

3.1 Základní údaje o mostu 

 Název objektu:    Dálniční most o třech polích 

 Kategorie komunikace:   R27,5/120 

 Druh přemosťované překážky:  Silnice II. třídy a místní potok 

 Volná výška pod mostem:   9,2 m 

 Charakteristika mostu:   Spřažený ocelobetonový plnostěnný  

       trámový most  

 Délka přemostění:    116 m 

 Délka mostního objektu:   134 m 

 Délka nosné konstrukce:   117 m 

 Počet polí:     3 

 Největší rozpětí:    45 m 

 Volná šířka mostu:    12,5 m 

 Šířka průjezdního prostoru:   12,5 m 

 Šířka průchozího prostoru:   0,8 m (jednostranný chodník) 

 Šířka mostu:     14,85 m 

 Stavební výška mostu:   12,2 m 

 Půdorysná plocha konstrukce mostu: 1737,45 m2 

 Zatížení mostu:    dle ČSN EN 1991-1,2 
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3.2 Popis mostu a jeho umístění 

3.2.1 Charakter převáděné komunikace 

 Most je navržen pro vysokorychlostní silniční komunikaci o šířce 12,5 m v jednom 

směru. Uspořádání respektuje normu ČSN 73 6110 o šířkové uspořádání silnice R27,5/120. 

Ta vystihuje nejnovější požadavky českých rychlostních komunikací. Silnice je na mostě 

směrově nerozdělená. Most je přímý s příčným sklonem 2,5%. Navržený tvar navazuje na 

komunikaci mimo mostní konstrukci.  

Šířkové uspořádání vozovky: 

- Nezpevněné krajnice:    0,50 m 

- Zpevněná krajnice:    3 m 

- Vodící proužek:     0,75 m 

- Jízdní pruhy:     2 x 3,75 m 

- Vodící proužek:     0,75 m 

- Celková šířka svodidly:    12,50 m 

Šířkové vnější římsy: 

- Šířka svodidla:     0,45 m 

- Průchozí prostor chodníku:   0,8 m 

- Prostor zábradlí:     0,3 m 

- Celková šířka vnější římsy:   1,55 m 

Šířkové vnitřní římsy: 

- Šířka zábradelního svodidla:   0,5 m 

- Prostor zábradlí:     0,3 m 

- Celková šířka vnější římsy:   0,8 m 
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3.2.2 Územní podmínky 

Most je navržen pro oblast Moravskoslezského kraje. Přemosťuje přírodní údolí, ve 

kterém se nachází silnice II. třídy a místní potok. Výška hladiny stoleté vody je 500 mm. 

Geologická studie nebyla provedena. Dá se ale předpokládat, že se v území nachází vysoká 

hladina podzemní vody a kolem vodního toku nestabilní podloží.  

3.2.3 Technické řešení mostu 

Most je navržen jako spřažená ocelobetonová mostní konstrukce. Jedná se o dva 

plnostěnné svařované ocelové nosníky, které jsou připojené k železobetonové desce pomocí 

spřahovacích trnů. Spodní stavba bude provedena na minimalizaci zemních prací.  

Založení mostu: 

Založení mostu je navrženo na hlubinných mikropilotách tloušťky 300 mm, které budou 

vetknuty do pokladní horniny. Na nich budou vybudovány základové pásy z železobetonu 

C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí B500b.  

Spodní stavba mostu: 

Spodní stavbu krajních podpěr mostu budou tvořit gravitační opěry z betonu C25/30 

vyztuženého betonářskou ocelí B500b. Šířka opěr bude 1,5 m a výška 4 m. Uloženy budou 

vetknutím do základových pásů. Spolu s opěrami budou vybudovány mostní křídla, které 

budou působit jako konzoly. Nosná konstrukce opěr bude svislá. Povrch bude opatřen 

pásovou izolací proti zemní vlhkosti. Líc opěr bude navíc opatřen penetračním nátěrem. Za 

lícem bude vybudován štěrkopískový násyp, na který se umístí přechodová mostní deska 

tloušťky 250 mm a délky 9 m. Úložný práh bude C35/45 vyztuženého betonářskou ocelí 

B500b. Rozměry prahu budou 1,5 m na 1,5m šířky 14,85 m. 

Středové podpěry budou zhotoveny z mostních pilířů z betonu C25/30 vyztuženého 

betonářskou ocelí B500b. Velikost půdorysné plochy u spodního okraje bude 1,5m na 4 m. 

Hlavy pilířů budou rozvětveny do šířky 7,35 m, které budou zhotoveny z betonu C35/45 

vyztuženého betonářskou ocelí B500b. Pilíře budou vetknuty do základových pásů. 
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Zemní práce: 

 Před zahájením výstavby spodní stavby se provede vytěžení zeminy tak, aby bylo 

možno provést konstrukci mikropilot za pomocí speciální techniky. Také se provedou 

výkopové práce na místech budoucích betonových opěr.  

Vytěžená zemina se odveze na meziskládku, ze které bude dále používána pro výstavbu 

zpětných násypů. Zemina však nesmí být znehodnocena staveništním provozem. Pokud 

dojde k jejímu znehodnocení, odstraní se odvezením na skládku.  

Po výstavbě spodních staveb se provede obsypání základů propustnou nenamrzavou 

zeminou a obsyp líců opěr štěrkopískem. Nakonec se provede vysvahování a úprava terénu 

okolo mostního objektu. 

Nosná konstrukce:  

Hlavní část nosné konstrukce tvoří svařované ocelové plnostěnné I nosníky. Ty budou 

zhotoveny z oceli S355 a to konkrétně ze tří druhů plechů, P20, P35 a P40. Na stavbu budou 

dopraveny dílensky vyrobené montážní kusy, které budou dále svařovány a kompletovány 

v jeden celek. Celková délka takovéhoto nosníku bude činit 116 m.  

 

Obrázek 9: Rozměry ocelového nosníku 

 

Na nosnících bude zbudována železobetonová monolitická deska proměnného průřezu. 

Její tloušťka bude nabývat tloušťky 700 mm v místech nosníků a směrem k okrajům a středu 

bude lineárně přecházet do tloušťky 300 mm. Beton bude pevnosti C35/45. Na obrázku 10 

je okótován tvar výsledné desky. V místě podpor je navržená tahová betonářská výztuž 

B500b průměru 32 mm s osovými vzdálenostmi 150 mm.  



 

   

   Str. 30 

 

 

Spřažení mezi betonovou deskou a ocelovým nosníkem zajistí spřahovací trny Proweld 

typud SD o průměru 22 mm a délky 200 mm. Trny jsou vyrobeny z oceli St 37-3k 

s charakteristickou pevností 450 MPa. Trny budou na nosník usazeny ve čtyřech kusech 

v každé řadě.  

 

Obrázek 10: Rozměry betonové desky 

3.2.4 Vybavení mostu 

Ložiska:  

 Most bude působit jako spojitý nosník na čtyřech opěrách. Na každém nosníku budou 

osazeny 4 ložiska, které budou přenášet podporové tlaky do spodní stavby. Jedno z ložisek 

na konstrukci bude navrženo jako pevné, ostatní posuvné ve směru nebránícímu pootáčení 

mostu. Jsou navržena hrncová ložiska Tetron firmy Freyssinet. Pod ložisky bude provedená 

15 mm podkladní vrstva z polymerní malty. 

Mostní závěry: 

Na obou koncích nosné konstrukce budou umístěny lamelové mostní závěry. Ty 

umožní dostatečnou dilataci mostu. Závěry budou typu Mageba o 4 lamelách. Nosný systém 

závěru bude zapraven do největší tloušťky betonové desky nad hlavními nosníky. 

Zádržné systémy: 

 Mostní objekt bude vybaven dvěma svodidly a jedním zábradelním systémem. U 

vnitřního bude umístěno zábradelní svodidlo JSNH4. U vnějšího pak svodidlo NH4 za 

kterým se bude nacházet únikový chodník vybaven mostním zábradlím výšky 1100 mm. 

Svodidla jsou konstruována na úroveň zadržení H1 a jsou odzkoušeny a certifikovány 

příslušným výrobcem. Zádržné systémy se osadí do vyrovnávací maltové vrstvy a ukotví se 

do monolitických říms. 
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Odvodnění:  

Odvodnění bude zajištěno příčným spádem 2,5% na vnější okraj vozovky. Ten bude 

vybaven rigolovými odvodňovači, ze kterých bude voda odváděnana do ležatých svodů 

umístěných pod mostovkou. Svody budou zhotoveny z tvrzeného PVC. Pomocí nich bude 

voda dále sváděna do pravé podpěry, kde bude pomocí skluzu odvedena do říčního koryta.  

3.3 Výpis použitých materiálů 

V následující tabulce 1 je uvedeny výpis materiálu, použitých na výstavbu nosných částí 

mostní konstrukce. 

 

Tabulka 1: Výpis materiálů 

  

Betonové konstrukce: Třída betonu:

Podkladní beton C12/15 – X0

Základové pásy C25/30 – XF2

Krajní opěry C25/30 – XF2

Mostní pilíře C25/30 – XF2

Úložný práh C35/45 – XF2

Přechodová desky C25/30 – XF2

Římsy C30/37 – XF4

ŽB mostovka C35/45 – XF2

Ocelové konstrukce: Třída oceli:

Nosná konstrukce S355

Nenosné části konstrukce S235

Spřahovací trny St 37-3k
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4 Prvotní návrh mostu ručním výpočtem 

Před vytvořením komplexního modelu konstrukce a detailního posuzovaní hlavních 

nosníků a detailů byl vytvořen předběžný ruční návrh konstrukce. Nejprve byl vytvořen 

pouze na střední pole mostu, které bylo vypočteno jako prostý nosník. Byly ověřeny základní 

posudky mezního stavu únosnosti a použitelnosti. V dalším kroku se již použilo výpočetního 

programu a zjišťovalo se, jaký rozdíl nastane, pokud se nosníky spojí a most začne působit 

jako spojitý. Z informací získaných díky těmito analýzami se zjistily základní parametry 

konstrukce, s kterými se začal vytvářet konečný model. 

4.1 Prostý nosník 

Rozpětí mostu je 45 m, který je tvořen dvěma svařovanými ocelovými nosníky. 

Použije se ocel S355 spolu s betonem C35/45 a betonářskou výztuží B500b. Spřahovací trny 

průměru 25 mm budou navrženy velikosti 200 mm. V podélném řezu je most ve spádu 2,5 

%. 

4.1.1 Zatížení a vnitřní síly 

a) Stálé zatížení 

železobetonová deska    156,5 kN/m     

ocelové nosníky (odhad)   31,4 kN/m 

celkem montážní stav:   187,9 kN/m 

na jeden nosník:    93,95 kN/m 

 

zábradlí, svodidla (odhad)    3 kN/m 

asfaltová vozovka    38,2 kN/m     

konzola     19,75 kN/m 

Celkem montážní stav:   60,95 kN/m 

Na jeden nosník:    30,475 kN/m 

𝑀𝑔0 =
1

8
𝑞 ∙ 𝑙2 =

1

8
 ∙ 93,95 ∙ 452 = 23 781 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑔1 =
1

8
𝑞 ∙ 𝑙2 =

1

8
 ∙ 30,48 ∙ 452 = 7 714 𝑘𝑁𝑚 
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b) Proměnné zatížení dopravou 

Pro návrh a dimenzaci se použije Model zatížení 1 (LM1). Rozložení 

zatěžovacích pruhů a nápravových sil je znázorněno na obrázku 11. Pod nimi je 

znázornění příčinku zatížení na první nosník (Obrázek 12).  

 

 

Obrázek 11: Rozložení dopravního zatížení na mostě 

 

Obrázek 12: Příčinkové síly od dopravy 
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Nápravové síly:   v pruhu 1   Q = 300 kN 

    v pruhu 2   Q = 200 kN  

v pruhu 3   Q = 100 kN  

Návrhové nápravové síly: 

 

 

Rovnoměrné zatížení:  v pruhu 1   q = 9 kN/m2 

    v pruhu 2   q = 2,5 kN/m2 

v pruhu 3   q = 2,5 kN/m2 

zbytkové plochy q = 3 kN/m2 

 

Návrhové rovnoměrné zatížení: 

q1 =1,32 . 9 . 3  35,64 kN/m 1 35,64 kN/m  

q2 = 0,84 . 2,5 . 3  6,3 kN/m 2,4 15,12 kN/m  

q3 = 0,36 . 2,5 . 3  2,7 kN/m 1,2 3,24 kN/m  

qch = 1,624 . 2,5 . 3  12,18 kN/m 1,2 14,616 kN/m  

celkem  56,82 kN/m  68,616 kN/m  

 

𝑀𝑝𝑄 = 21,9 ∙ 𝑄 = 21,9 ∙ 449,75 = 9 850 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝑝𝑔,𝑘 =
1

8
 𝑞𝑘 ∙ 𝑙2 =

1

8
 ∙ 56,82 ∙ 452 = 14 383 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑝𝑔,𝑑 =
1

8
 𝑞𝑑 ∙ 𝑙2 =

1

8
 ∙ 68,62 ∙ 452 = 17 367 𝑘𝑁𝑚 

 

 

Q1 = (1,48 + 1,16). 150  246 kN 1 246 kN 

Q2 = (1 + 0,68). 100   168 kN 1 168 kN 

Q3 = (0,52 + 0,195). 50  35,75 kN 1 35,75 kN 

celkem   449,75 kN  449,75 kN 
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Návrhový moment na jeden nosník: 

𝑀1𝑘 = (𝑀𝑔0 +𝑀𝑔1) + (𝑀𝑝𝑄 +𝑀𝑝𝑔,𝑘) (23 781 + 7 714) + (9 850 + 14 383)

= 55 727 𝑘𝑁𝑚 

𝑀1𝑒𝑑 = 𝛾𝐺(𝑀𝑔0 +𝑀𝑔1) + 𝛾𝑄 (𝑀𝑝𝑄 +𝑀𝑝𝑔,𝑑)

= 1,35 (23 781 + 7 714) + 1,35 (9 850 + 17 367) = 79 363 𝑘𝑁𝑚 

4.1.2 Návrh průřezu 

Efektivní šířka ocelového nosníku je polovina betonové desky beff = 7117 mm. 

Návrhové pevnosti betonu C35/45 je fcd = 23,33 MPa a oceli S355 fyd = 355 MPa. Ocelový 

nosník bude svařen ze tří plechů. Rozměry jsou uvedeny v následující tabulce 2 a na obrázku 

13.  

 

Tabulka 2: Rozměry nosníku 

 

Plocha ocelového průřezu je Aa = 131 000 mm2, moment setrvačnosti Ia = 83,4.109 

mm4. Jelikož se průřez nachází v tažené zóně, může se momentová únosnost stanovit 

plastickým výpočtem. 

 

Obrázek 13: Rozložení napětí ve spřaženém profilu 

horní pás HP 35 600

stojina S 35 2000

dolní pás DP 40 1000

Návrh hlavního nosníku
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Výpočet polohy neutrální osy: 

𝑥 =  
𝐴𝑎 ∙  𝑓𝑦𝑑

𝑏𝑒𝑓𝑓 ∙  0,85𝑓𝑐𝑑
  = 

131 000 ∙ 355

7117 ∙  0,85 ∙ 23,33
= 243 𝑚𝑚 

𝑀𝑝𝑙,𝑟𝐷 =  𝐴𝑎 ∙  𝑓𝑦𝑑(ℎ𝑎 − 0,5𝑥)= 131 000 ∙ 355(1883 − 0,5 ∙ 243) = 79 923 𝑘𝑁𝑚 

Posudek: 

𝑀𝑝𝑙,𝑟𝐷 =  79 923 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀1𝑒𝑑 = 79 363 𝑘𝑁𝑚 

 

Ocelový profil v mezním stavu únosnosti vyhoví danému zatížení. 

4.1.3 Kontrola napětí 

Nosník je třeba ověřit na mezní stav použitelnosti. Posoudíme, zda nosník bude 

působit pružně jak v montážním stádiu, kdy zatížení odolává pouze ocelový nosník, tak 

v provozním stavu.  V provozním stavu se napětí určí na ideálním průřezu, určíme pracovní 

součinitel n = Ea/Ec = 210/33,5 = 6,27, z něj pak novou vzdálenost neutrální osy od horního 

okraje xi = 581,76 mm a moment setrvačnosti ideálního průřezu Ii = 2,01.1012. Moment Msk1 

je dán součtem ostatního stálého zatížení a zatížením od dopravy.  

Montážní stav: 

𝜎𝑎,𝑑
𝐼 =

𝑀𝑔1 ∙  𝑥𝑎

𝐼𝑎
=

 23781 .  891,6

83,4 ∙ 109 
=   252,99 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑎,ℎ
𝐼 =

𝑀𝑔1 .  (ℎ𝑎 − 𝑥𝑎)

𝐼𝑎
=

 23781 .  (1883 − 891,6)

83,4 ∙ 109 
=   335,75 𝑀𝑃𝑎 

 

Provozní stav: 

𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 .  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖
=
31 946 .  (582 − 700)

2,01 ∙ 1012
= 1,88 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 .  (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖
=
31 946 .  (1883 + 700 − 582)

2,01 ∙ 1012
= 34,81 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎,𝑐
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 .  𝑥𝑖

𝑛 .  𝐼𝑖
=

31 946 .  582

6,27 ∙ 2,01 ∙ 1012
= 1,473 𝑀𝑃𝑎 
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Celkové napětí: 

𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝐼 + 𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼 = 335,75 + 1,88 = 333,87 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝐼 + 𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼 = 252,99 + 34081 = 287,80 𝑀𝑃𝑎 

Je prokázáno, že v ocelovém profilu nevznikne napětí větší než je návrhová mez 

kluzu oceli fyd = 355 MPa. Dále pak v betonu nebude napětí větší než 0,85fcd = 19,83 MPa.  

4.1.4 Vliv dotvarování  

Doposud nosník působí pružně. Tento stav je třeba prokázat i při dlouhodobém 

působení stálým zatížením. Při posuzování dlouhodobých účinků je třeba vzít v úvahu vliv 

dotvarování. Předpokládá se, že zbytek stálého zatížení začne působit dva měsíce po 

vybetonování mostovky. V následující tabulce je znázorněn výpočet průřezových 

charakteristik po dotvarování.  
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Tabulka 3: Charakteristiky průřezu po dotvarování 

 

t0 Doba začátku působení ostatního zatížení 60 dní

t Plánována doba životnosti 36500 dní

RH Relativní vlhkost prostředí 80 %

Ac Plocha betonu 3156845 mm2

u Obvod betonu vystavenému okolnímu prostředí 14421 mm

h0 Náhradní rozměr 437,8122 mm

fcm Střední hodnota pevnosti v tlaku betonu ve stáří 28 dní 43 MPa

Součinitelé vlivu pevnosti betonu

0,902

Součinitel závislý na relativní vlhkosti a na náhradním rozměru prvku

1197,231

Součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení

0,990

Součinitel vystihující vliv relativní vlhkosti na základní součinitele dotvarování

1,263

Součinitel vystihující vliv pevnosti betonu na základní součinitel dotvarování

2,562

Součinitelí vlivu stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení na základní součinitel dotv.

0,422

Základní součinitel dotvarování

1,367

Součinitel dotvarování

1,354

Výpočet pracovního součinitele na konci životnosti stavby

15,603

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 9,60E+11 mm4

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 8,88E+02 mm 

Výpočet charakteristik konstrukce na konci životnosti

  =
35

𝑓𝑐𝑚

0, 

 ℎ = 1,5 . 1 +  , 012 .  1 . ℎ0 + 250 .   

 𝑐 𝑡, 𝑡0 =
𝑡 − 𝑡0

 ℎ + 𝑡 − 𝑡0

𝜑  = 1 +
1 −

  
100

0,1. ℎ0 

 𝑓𝑐𝑚 =
16,8

𝑓𝑐𝑚

 𝑡0 =
1

(0,1 + 𝑡00,2)

𝜑0 = 𝜑   .  𝑓𝑐𝑚  .  𝑡0  

𝜑 𝑡, 𝑡0 = 𝜑0 𝑐 𝑡, 𝑡0

𝑛 = 𝑛0(1 +    . 𝜑 𝑡 , 𝑡0 )
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Vliv dotvarování betonu na napětí, vyvolaným zbytkem stálým zatížením, je dán 

rozdílem mezi dlouhodobým a krátkodobým působením. Pro každé působení se použije 

pracovní součinitel a moment setrvačnosti odpovídající danému stavu. 

 Napětí od dlouhodobého zatížení: 

𝜎𝑎,ℎ
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 .  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖
=
7714 .  (888 − 700)

9,6 ∙ 1011
= 1,509 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎,𝑑
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 .  (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖
=
7714 .  (2075 + 700 − 888)

9,6 ∙ 1011
= 15,16 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,ℎ
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 .  𝑥𝑖

𝑛 .  𝐼𝑖
=

7714 .  888

15,603 .  9,6 ∙ 1011
= 0,46 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,𝑑
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 .  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝑛 .  𝐼𝑖
=
7714 .  (888 − 700)

15,603 .  9,6 ∙ 1011
= 0,1 𝑀𝑃𝑎  

Napětí od krátkodobého zatížení: 

𝜎𝑎,ℎ
𝐺2 =

𝑀𝑔2 .  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖
=
7714 .  (582 − 700)

2,01 ∙ 1012
= −0,453 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎,𝑑
𝐺2 =

𝑀𝑔2 .  (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖
=
7714 .  (2075 + 700 − 582)

2,01 ∙ 1012
= 8,41 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,ℎ
𝐺2 =

𝑀𝑔2 .  𝑥𝑖

𝑛 .  𝐼𝑖
=

7714 .  582

15,603 .  2,01 ∙ 1012
= 0,14 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,𝑑
𝐺2 =

𝑀𝑔2 .  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝑛 .  𝐼𝑖
=
7714 .  (582 − 700)

15,603 .  2,01 ∙ 1012
= −0,03 

Vliv dotvarování: 

𝛥𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑟𝑜𝑣á𝑛í + 𝜎𝑎,ℎ
𝐺2 = 1,509 − −0,453 = 1,96 𝑀𝑃𝑎 

𝛥𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑟𝑜𝑣á𝑛í + 𝜎𝑎,𝑑
𝐺2 = 15,16 − 8,41 = 6,75 𝑀𝑃𝑎 

𝛥𝜎𝑐,ℎ
 = 𝜎𝑐,ℎ

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑟𝑜𝑣á𝑛í + 𝜎𝑐,ℎ
𝐺2 = 0,46 − 0,14 = 0,59 𝑀𝑃𝑎 

𝛥𝜎𝑐,𝑑
 = 𝜎𝑐,𝑑

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑟𝑜𝑣á𝑛í + 𝜎𝑐,𝑑
𝐺2 = 0,1 − −0,03 = 0,4 𝑀𝑃𝑎 

Vliv dotvarování na napjatost v podélném směru je zanedbatelný. V tomto stádiu ještě 

posoudíme, jaký vliv bude mít dotvarování na změnu napětí v provozním stavu, oproti kdy začátku 

životnosti konstrukce. 
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Napětí od dopravních zatížení: 

𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼,100 =

𝑀1𝑠𝑘 .  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖
=
31 946 .  (888 − 700)

9,6 ∙ 1011
= 6,25 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼,100 =

𝑀1𝑠𝑘.  (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖
=
31 946 .  (2075 + 700 − 888)

9,6 ∙ 1011
= 62,78 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,ℎ
𝐼𝐼,100 =

𝑀1𝑠𝑘 .  𝑥𝑖

𝑛 .  𝐼𝑖
=

31 946 .  888

15,603 .  9,6 ∙ 1011
= 0,59 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,𝑑
𝐼𝐼,100 =

𝑀𝑔2 .  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝑛 .  𝐼𝑖
=
31 946 .  (888 − 700)

15,603 .  9,6 ∙ 1011
= 0,4 𝑀𝑃𝑎 

Kontrola napjatosti: 

𝛥𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝐼 + 𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼,100 = 335,75 + 6,25 = 342,0 𝑀𝑃𝑎 

𝛥𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝐼 + 𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼,100 = 252,99 + 62,78 = 315,77 𝑀𝑃𝑎 

Je prokázáno, že v ocelovém profilu nevznikne po dotvarování konstrukce napětí 

větší než je návrhová mez kluzu oceli fyd = 355 MPa.  
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4.1.5 Vliv smrštění 

Nakonec je třeba vypočíst napjatost od smrštění betonu. Obdobně jako u dotvarování 

je třeba stanovit pozměněné průřezové charakteristiky. Smršťování začne působit od prvního 

dne vybetonování mostovky. V tabulce 4 je vypočten pracovní součinitel na konci životnosti 

mostu. 

 

Tabulka 4: Výpočet pracovního součinitele pro smrštění 

 

 

 

 

 

 

t0 Doba začátku působení ostatního zatížení 1 den

t Plánována doba životnosti 36500 dní

RH Relativní vlhkost prostředí 80 %

Ac Plocha betonu 3156845 mm2

fcm Střední hodnota pevnosti v tlaku betonu ve stáří 28 dní 43 MPa

ψL 0,55

Součinitel časového průběhu smršťování po zatížení

0,968

Součinitel vystihující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení

0,909

Základní součinitel dotvarování

2,943

Součinitel dotvarování

2,849

Výpočet pracovního součinitele na konci životnosti stavby

16,092

Výpočet procovního součinitele

 𝑐 𝑡, 𝑡0 =
𝑡 − 𝑡0

 ℎ + 𝑡 − 𝑡0

 𝑡0 =
1

(0,1 + 𝑡00,2)

𝜑0 = 𝜑   .  𝑓𝑐𝑚  .  𝑡0  

𝜑 𝑡, 𝑡0 = 𝜑0 𝑐 𝑡, 𝑡0

𝑛 = 𝑛0(1 +    . 𝜑 𝑡 , 𝑡0 )
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Nové průřezové charakteristiky, pozměněné smrštěním, jsou stanoveny v tabulce 5. 

Ty budou použity ke konečné kontrole napjatosti. 

 

Tabulka 5: Charakteristiky konstrukce po smrštění 

 

αds1 Součinitel závislý na druhu cementu (cement tř. N) 4

αds2 Součinitel závislý na druhu cementu (cement tř. N) 0,12

h0 Náhradní rozměr 437,8122 mm

kh Součinitel 0,8

0,990

0,7564

Základní poměrné přetvoření od smršťování vysycháním

2,533E-04

Vývoj poměrného smršťování vysycháním v čase

6,25E-05

Poměrné autogenní smršťování

6,25E-05

1

Poměrné autogenní smršťování

6,25E-05

Výsledné přetvoření od smršťování

0,000263

Ec Modul pružnosti betonu starého 100 let 1,31E+04 MPa 

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 899,89 mm

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 9,38E+11 mm4

Ai Ideální plocha průřezu 3,27E+05 mm2

Výpočet charakteristik konstrukce na konci životnosti

 𝑑𝑠 𝑡 , 𝑡𝑠 =
(𝑡 − 𝑡𝑠)

𝑡 − 𝑡𝑠 + 0,04 . ℎ0 
 

   = 1,55 . 1 −
  

  0

 

휀𝑐𝑑,0 = 0,85 220 + 110 𝑑𝑠,1  𝑥 − 𝑑𝑠 ,2
𝑓𝑐𝑚

𝑓𝑐𝑚0
10     

휀𝑐𝑑 𝑡 =  𝑑𝑠 𝑡 , 𝑡𝑠 . 𝑘ℎ . 휀𝑐𝑑,0

휀𝑐𝑎  = 2,5 𝑓𝑐𝑘 − 10  . 10  

 𝑎𝑠 𝑡 = 1 −    −0,2 . 𝑡0, 

휀𝑐𝑎 𝑡 =  𝑑𝑎𝑠 𝑡 . 휀𝑐𝑎  

휀𝑐𝑠 = 휀𝑐𝑑 + 휀𝑐𝑎  
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Napětí v desce zabráníme-li smrštění: 

𝜎𝑐
𝑡𝑎ℎ = 휀𝑐𝑠 .  𝐸𝑐 = 0,00026 ∙  13 050 = 3,43 𝑀𝑃𝑎  

𝑁𝑐
𝑡𝑎ℎ = 𝛿𝑐  ∙  𝑡𝑐 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝛿𝑐  ∙  𝐴𝑐 = 3,43 ∙ 3 156 845 = 10 940 𝑘𝑁 

𝑀𝑐 = 𝑁𝑐 .  (𝑥𝑖 − 𝑥𝑐) = 10 940 .  (890 − 243) = 7119 𝑘𝑁𝑚 

Napětí od smrštění: 

𝜎𝑎,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = −

𝑁𝑐

𝐴𝑖
−
𝑀𝑐.  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖
= −

10 940

327 180
−
7119.  (890 − 700)

9,38 ∙ 1011
= −34,65 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = −

𝑁𝑐

𝐴𝑖
+
𝑀𝑐.  (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖
= −

10 940

327 180
+
7119.  (2075 + 700 − 890)

9,38 ∙ 1011

= −18,89 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

1

𝑛
(−

𝑁𝑐

𝐴𝑖
−
𝑀𝑐.  𝑥𝑖

𝐼𝑖
) =

1

16,09
(−

10 940

327 180
−
7119.  890

9,38 ∙ 1011
) = −2,48 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

1

𝑛
(−

𝑁𝑐

𝐴𝑖
−
𝑀𝑐.  (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖
) =

1

16,09
(−

10 940

327 180
−
7119.  (890 − 700)

. 9,38 ∙ 1011
)

= −2,15 𝑀𝑃𝑎 

Výsledné napětí v desce: 

𝜎𝑐,ℎ
 = 𝜎𝑐

𝑡𝑎ℎ +  𝜎𝑐,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = 3,43  − 2,48 = 0,95 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,𝑑
 = 𝜎𝑐

𝑡𝑎ℎ +  𝜎𝑐,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = 3,43 −   2,15 = 1,28 𝑀𝑃𝑎 

Kontrola napjatosti: 

𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝑚𝑎𝑥 .  𝜎𝑎,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = 342  − 34,65 = 307,35 𝑀𝑃𝑎  

𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝑚𝑎𝑥 .  𝜎𝑎,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = 315,77  − 18,89 = 296,88 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,ℎ
 = 𝜎𝑐

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣á𝑛í +  𝜎𝑐,ℎ
 = 0,46  + 0,95 = 1,41 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐,𝑑
 = 𝜎𝑐

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣á𝑛í +  𝜎𝑐,𝑑
 = 0,1  + 1,28 = 1,38 𝑀𝑃𝑎 

V konečné fázi nevznikne v ocelovém profilu napětí větší než je návrhová mez kluzu 

oceli fyd = 355 MPa. Dále pak v betonu nebude napětí větší než 0,85fcd = 19,83 MPa. 

Konstrukce bude působit pružně po celou dobu své životnosti, a tedy vyhoví na mezní stav 

použitelnosti. 
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4.2 Spojitý nosník 

V předchozí kapitole bylo zjištěno, že přibližný ohybový moment na konstrukci se 

bude pohybovat okolo 80 MNm, avšak tento návrh se dá předpokládat jako předimenzovaný. 

Očekává se, že pokud se most vybuduju jako spojitý, značná část dimenzačních momentů se 

přesune do záporné oblasti. Také je třeba vytvořit předběžný návrh záporné betonářské 

výztuže a ověřit jestli je pro ní v průřezu dostatek místa. Proto byl vytvořen jednoduchý 

jednotkový model, ze kterého se získaly momentové příčinky od stálého zatížení, od 

rovnoměrného zatížení od dopravy a nápravových sil. Kromě odhadu vlastní tíhy nosníku, 

která byla upravena, se zatížení shoduje s původním návrhem. 

4.2.1 Zatížení a vnitřní síly 

a) Stálé zatížení 

železobetonová deska    156,5 kN/m     

ocelové nosníky    19,65 kN/m 

celkem montážní stav:   176,15 kN/m 

na jeden nosník:    88,075 kN/m 

 

zábradlí, svodidla (odhad)    3 kN/m 

asfaltová vozovka    38,2 kN/m     

konzola     19,75 kN/m 

Celkem montážní stav:   60,95 kN/m 

Na jeden nosník:    30,475 kN/m 

 

Obrázek 14: Příčinek stálého zatížení na ohybový moment 
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𝑀𝑔0
+ = 162,22 ∙ 𝑞 = 90,73 ∙ 88,075 = 7 991 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑔1
+ = 162,22 ∙ 𝑞 = 90,73 ∙ 30,475  = 2765 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑔0
 = 162,22 ∙ 𝑞 = 162,22 ∙ 88,075 = 14 288 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑔1
 = 162,22 ∙ 𝑞 = 162,22 ∙ 30,475  = 4944 𝑘𝑁𝑚 

b) Zatížení od dopravy:  

Hodnoty zatížení jsou stejné jako v předešlém modelu. Maximální kladný ohybový 

moment a maximální záporný od spojitých dopravních zatížení, vycházejí z jiných 

kombinací, proto jsou vypočteny výsledky z jiných příčinkových obrazců. 

 

Obrázek 15: Příčinek nápravových sil na ohybový moment 

𝑀𝑝𝑄
+ = 14,55 ∙ 𝑄 = 14,55 ∙ 449,75 = 6 544 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝑝𝑄
 = 7,35 ∙ 𝑄 = 14,55 ∙ 449,75 = 3 193 𝑘𝑁𝑚  
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Obrázek 16: Příčinek spojitého dopravního zatížení na kladný ohybový moment 

 

𝑀𝑝𝑔,𝑘
+  = 162,22 ∙ 𝑞 = 142,22 ∙ 56,82 = 8 104 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑝𝑔,𝑑
+ = 162,22 ∙ 𝑞 = 142,22 ∙ 68,62 = 9 787 𝑘𝑁𝑚 

 

Obrázek 17: Příčinek spojitého dopravního zatížení na záporný ohybový moment 

 

𝑀𝑝𝑔,𝑘
  = 181,35 ∙ 𝑞 = 181,35 ∙ 56,82 = 10 304 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑝𝑔,𝑑
 = 181,35 ∙ 𝑞 = 181,35 ∙ 68,62 = 12 444 𝑘𝑁𝑚 

 

 

 

 

 

Kladný návrhový moment na jeden nosník: 



 

   

   Str. 47 

 

 

𝑀1𝑘
+ = (𝑀𝑔0 +𝑀𝑔1) + (𝑀𝑝𝑄 +𝑀𝑝𝑔,𝑘) = (7991 + 2765) + (6544 + 8 104 ) =

=  25 404𝑘𝑁𝑚 

𝑀1𝑒𝑑
+ = 𝛾𝐺(𝑀𝑔0 +𝑀𝑔1) + 𝛾𝑄 (𝑀𝑝𝑄 +𝑀𝑝𝑔,𝑑)

= 1,35 (7991 + 2765) + 1,35 (6544 + 9787) = 36 597 𝑘𝑁𝑚 

 

Záporný návrhový moment na jeden nosník: 

𝑀1𝑘
+ = (𝑀𝑔0 +𝑀𝑔1) + (𝑀𝑝𝑄 +𝑀𝑝𝑔,𝑘) = (14287 + 4943) + (3193 + 10304)

= 32 729 𝑘𝑁𝑚 

𝑀1𝑒𝑑
+ = 𝛾𝐺(𝑀𝑔0 +𝑀𝑔1) + 𝛾𝑄 (𝑀𝑝𝑄 +𝑀𝑝𝑔,𝑑)

= 1,35 (14287 + 4943) + 1,35 (3193 + 12444) = 47 072 𝑘𝑁𝑚 

4.2.2 Návrh nosníku na kladný moment 

Tím, že došlo k redistribuci vnitřních sil, jsme si mohli dovolit zmenšit potřebnou plochu 

ocelového nosníku. Změna se dotkla především stěny, která se zmenšila z plechu P35 na 

P20. Výpočet proběhl stejným způsobem jako u prvního modelu, ten je spolu s potřebnými 

hodnotami znázorněn v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Rozměry ocelového nosníku 

 

 

Obrázek 18: Rozložení napětí ve spřaženém profilu 

horní pás HP 35 600

stojina S 20 2000

dolní pás DP 40 1000

Návrh hlavního nosníku
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Tabulka 7: Výpočet momentové únosnosti průřezu 

 

4.2.3 Návrh nosníku na záporný moment 

Při záporném ohybovém momentu působí ocelový nosník v tlaku a betonová deska v tahu. 

Jelikož se s tahovou pevností betonu nepočítá, je nutná navrhnout betonářskou výztuž. Ta 

bude provedena z oceli B500b. Výztuž je navržená z průměru 25 mm po 150 mm.  Výpočet 

únosnosti je uveden na obrázku 19 a v tabulce 8.  

 

Obrázek 19: Rozložení napětí ve spřaženém profilu 

 

Ozn. Hodnota Jednotka

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 7,30E+10 mm4

Aa Plocha ocelového profilu 101000 mm
2

beff Efektivní šířka betonové desky 7117 mm

Ac Efektivní plocha betonu 3156845 mm2

x Poloha neutrální osy 254,0 mm

pozn.: neutrální osa prochází bet. deskou

Mpl ,rd Moment únosnosti průřezu 64553 kNm

Msd Maximální ohybový moment 36567 kNm

Posudek: 

Posouzení únosnosti na kladný moment

Název

spřažený průřez vyhoví 
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Tabulka 8: Výpočet momentové únosnosti průřezu 

 

 

  

Ozn. Hodnota Jednotka

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 7,30E+10 mm
4

Aa Plocha ocelového profilu 101000 mm
2

cnon Krytí betonářské výztuže 50 mm

d Průměr betonářské výztuže 25 mm
2

n Počet prutů v efektivní šířce nosníku 45

As Celková plocha betonářské výztuže 22089,32 mm
2

x Poloha neutrální osy k tlačenému povrchu 1241,3 mm

pozn.: neutrální osa prochází ocelovou stojinou

Mpl ,rd Moment únosnosti průřezu 44944 kNm

Msd Maximální ohybový moment 47072 kNm

Posudek: 

Název

spřažený průřez vyhoví 

Posouzení únosnosti na záporný moment
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5 Numerický MKP model mostu  

Z předchozích dvou předběžných posudků se získaly informace o pravděpodobném 

chování konstrukce a odhad nosných prvků mostu. Tyto informace posloužili k tvorbě 

komplexního prostorového modelu a detailnějším posudkům 

5.1 Popis modelu 

K analýze vnitřních sil byl sestaven numerický model v programu Scia Engineer. 

Nejprve byla namodelována deska za pomocí 49 deskových prvků proměnných průřezů. 

K nim pak byly připojeny žebra, která vystihují hlavní ocelové nosníky. Deformace žeber a 

desky probíhá spojitě. Vnitřní síly v nosnících se spočtou integrací na určité ploše. Ta je 

definována příslušnou normou. Konečná statická analýza byla provedena lineárním 

výpočtem. 

V modelu bylo vytvořeno celkem 42 zatěžovacích stavů, které byly uváženy tak, aby 

charakterizovaly nejnepříznivější účinky od zatížení. Dále bylo vytvořeno 14 kombinací, ze 

kterých 7 bylo již konečných a dalších 7 sloužilo pro výstup 2 skupin výsledků. Konečné 

obálky únosnosti byly vytvořeny dle příslušné normy v programu Microsoft Excel.  

 

 

 

Obrázek 20: Numerický model konstrukce 
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Obrázek 21: Numerický model konstrukce (obrysové zobrazení) 

 

 

 

Obrázek 22: : Numerický model konstrukce (rovina YZ) 

5.2 Účinná šířka průřezu  

Pružné chování ocelových a betonových pásnic spojitých nosníku je ovlivněno smykem 

působících v jejích rovinách, tzv. smykovým ochabnutím. Tento efekt se musí ověřit buď 

vhodnou analýzou anebo zavedením efektivních účinných šířek. Potřebné vztahy lze nalézt 

v ČSN EN 1994-2 čl. 5.4.1.2. 
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Obrázek 23: Výpočet efektivní šířky průřezu 

 

Z následujícího vztahu se stanoví zvlášť účinná šířka pro průřez v poli a pro průřez 

nad podporou: 

 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏0 +∑𝑏𝑒𝑖  

  𝑖 = (0,55 + 0,025𝐿𝑒/ 𝑏𝑒𝑖) < 1  

 

Pro náš konkrétní model budeme potřebovat především efektivní šířku pro oblast 2, 

ve které díky tomu budeme redukovat záporné momenty. Dále pak oblasti 1 a 3, ve kterých 

budou momenty kladné. Tyto vypočítané efektivní šířky použijeme k výpočtu integračního 

pásu žebra v MKP modelu konstrukce. Všechny potřebné hodnoty jsou uvedeny 

v následující tabulce 9. 
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  Oblast 1 Oblast 2  Oblast 3  

Délka Le [m] 29,75 20 31,5 

Součinitel β1   0,751 0,685 0,763 

Součinitel β2   0,813 0,727 0,829 

Celková efektivní šířka beff [m] 5,675 5,188 5,765 

vzdálenost mezi spřahovacími prvky b0 = 0,6 m 

šířka průřezu b1 = 3,7m a b2 = 2,825 m 

Tabulka 9: Výpočet efektivních šířek 

 

Do modelu se zavedly účinné šířky za pomocí šířky integračních pásem, z kterých se 

přepočítávaly vnitřní síly ke konkrétním nosníkům. Na obrázku 24 je vykreslen pohled na 

model s integračními pásy znázorněnými modrou barvou. 

 

Obrázek 24: Integrační pásy žeber v modelu 

5.3 Zatížení konstrukce 

Pro stanovení zatížení na mostech pozemních komunikací se používá především norma 

ČSN EN 1991-2, kde jsou definována zatížení pro návrh nových mostů a jejich částí. Spolu 

s touto normou se použiji i ostatní části ČSN EN 1991-1. 

5.3.1 Vlastní tíha a ostatní stálé zatížení 

Pro výpočet vnitřních sil od vlastní tíhy by bylo možné použít automatickou generaci 

zatížení ve výpočetním programu. Avšak do tohoto modelu byly vypočteny ve studii 

montážního stavu, ve kterém je nutné s vlastní tíhou nosné konstrukce počítat. Více 

v kapitole [7]. Hodnoty sil od zatížení ostatním stálým zatížením z obrázku 25 jsou vyčísleny 

v následující tabulce. 
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Ostatní stálé zatížení 

Asfaltová vozovka 140 mm 22 kg/m3 3,08 kN/m2 

Svodidlo levé       1 kN/m 

Svodidlo pravé       1 kN/m 

Zábradlí       1 kN/m 

Konzola levá 0,35 m2 25 kg/m3 4 kN/m 

Konzola pravá 0,56 m2 25 kg/m3 5 kN/m 

Tabulka 10: Výpis ostatního stálého zatížení 

 

Obrázek 25: Ostatní stálé zatížení 

 

Obrázek 26: Deformace modelu od stálého zatížení 
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5.3.2 Zatížení dopravou 

Pro stanovení účinků od dopravy pro mezní stav únosnosti a ověření některých 

mezních stavů použitelnosti jsou v normě ČSN EN 1991-2 stanoveny čtyři zatěžovací 

modely. Model zatížení 1 (LM1) reprezentuje většinu účinků od osobních a nákladních 

automobilů. Tento model se používá především k návrhu hlavních prvků. Je reprezentován 

dvěma dílčími soustavami: zatížení dvounápravou (TS) a rovnoměrným zatížením (UDL). 

Dále pak model zatížení 2 (LM2), který je reprezentován jednou nápravou na dotykové ploše 

pneumatik. Tento model slouží k vyvolání lokálních namáhání. Model zatížení 3 (LM3) 

obsahuje soubor soustav nápravových sil, které simulují zatížení od zvláštního vozidla. Třetí 

model se použije na trasách, kde bude povoleno výjimečné zatížení.  Pro celkové ověření se 

používá model zatížení 4 (LM4), který charakterizuje dav lidí na mostě. 

Model zatížení 1 

Podle šířky se vozovka rozdělí na zatěžovací pruhy. Pro vozovku širokou 12,5 m lze 

použít 3 zatěžovací pruhy o šířce 3 m, které se umístí tak aby vyvolávaly co nejnepříznivější 

účinek. V těchto pruzích se pak aplikují jednotlivé zatěžovací stavy. Obecný příklad 

číslování je znázorněn na obrázku 27. Největší účinek vyvozuje pruh 1, který se zpravidla 

umisťuje na největší vzdálenost od těžiště nosné koinstrukce. 

 

Obrázek 27: Zatěžovací pruhy dopravního zatížení 

 

Jedno zatížení dvounápravou se uváží v jednom zatěžovacím pruhu, ve kterém se 

předpokládá pouze pohyb v ose pruhu. Spolu s rovnoměrným zatížením se má uvážit pouze 

v nepříznivých oblastech příčníkových ploch. Charakteristické hodnoty, uvedené v normové 

tabulce 11, se pře násobí regulačními koeficienty α. Tyto hodnoty lze nalézt v národních 

přílohách.  
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Tabulka 11: Hodnoty dopravních zatížení 

 

 

Obrázek 28: Dopravní zatížení LM1 

Zavedení LM1 do modelu 

Do numerického modelu bylo zatížení rozděleno do samostatných zatěžovacích 

stavů tak, aby bylo možno na kombinovat nejnepříznivější účinky vnitřních sil. Rozděleno 

bylo na jednotlivá pole, z důvodu příčinků na momenty a příčně na dvě poloviny z důvodu 

kroucení a příčného roznosu. Dále pak podle typu zatížení: TS, UDL a chodníky. Na 

následujícím obrázku 29 je toto rozdělení demonstrováno spolu s pojmenováním 

jednotlivých stavů. 

 

Obrázek 29: Rozdělení mostu dle zatěžovacích stavů 
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Přehledná ukázka zatěžovacích pruhu konkrétního mostu je zobrazeno na 

následujícím obrázku 30: 

 

Obrázek 30: Rozložení dopravního zatížení na mostě 

 

Celkově bylo pro model zatížení 1 vytvořeno 22 zatěžovacích stavů, ze kterých se 

vykombinovaly zvlášť výsledky vnitřních sil od spojitých zatížení, na obrázku 31, a zvlášť 

pro nápravové síly. Ukázka momentových sil na obrázku 32.  

 

 

Obrázek 31: Momenty od nápravových sil 
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Obrázek 32: Momenty od spojitých dopravních zatížení 

 

Brzdné a rozjezdové síly 

Dle ČSN EN 1991-2 4.4 se charakteristické hodnoty brzdných sil vypočtou podle 

následujícího vzorce z maximálního svislého zatížení umístěného na prvním zatěžovacím 

pruhu. 

 𝑄𝑙𝑘 = 0,6 ∝𝑄1 (2𝑄1𝐾) + 0,10 ∝𝑞1 𝑞1𝑘𝑤1𝐿  

Avšak tato hodnota nemá přesáhnout 900kN, což by se při zatěžovací šířce našeho mostu 

stalo. 

 

Obrázek 33: Zavedení brzdných a rozjezdových sil do modelu 

 

Odstředivé a jiné příčné síly 

Odstředivá síla se uvažuje jako příčná síla působící v úrovni vozovky. Pro mosty 

v oblouku je v normě uvedena tabulka 4.3 pro charakteristické hodnoty s dynamickými 

účinky. Pokud se uvažují pouze síly vzniklé příčným bržděním a smykem, tak tato síla je 

rovná 25% hodnotě brzdných a rozjezdových sil. 
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Obrázek 34: Zavedení odstředivých sil do modelu 

 

Na následujícím obrázku 35 je znázorněna obálka všech vodorovných sil. 

 

Obrázek 35: Ohybové momenty od vodorovných sil 

5.3.3 Zatížení větrem 

Zatížení mostů větrem je uvedeno v ČSN EN 1991-4-8, ve které je uveden postup 

pro výpočet konstrukcí o konstantní šířce. Síly od větru způsobují namáhání ve třech 

směrech. Ve směru rovnoběžném s konstrukcí mostu a ve směru rozpětí mostu, které 

vznikají od větru vanoucího různým směrem a nepůsobí současně. Dále pak ve směru 

kolmém ke konstrukci, které působí současně se silami se zbývajících směrů. 

 

Obrázek 36: Určení součinitele dtot podle typu mostu 
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K výpočtu jednotlivých účinků je nutné nejprve určit součinitele sil. Norma rozlišuje 

dva stavy, pro kombinaci zatížení bez dopravy, na obrázku 36 znázorněného jako typy A, a 

pro mosty zatížené dopravou na obrázcích B. V našem modelu budeme kombinovat zatížení 

větrem i dopravou. Pomocí stanoveného součinitele b/ddot = 14,85/7 = 2,12 se určí pomocí 

zjednodušené metody součinitel zatížení větrem C a vypočtou se síly v daných směrech dle 

následujícího vzorce. 

 
𝐹𝑤 =

1

2
∙  𝑣𝑏

2 ∙ 𝐶 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓   

Síly působící příčně na nosnou konstrukci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37: Příčný vítr 

 

 

 

 

Základní rychlost větru 25 m/s 

Měrná hmotnost vzduchu 1,25 kg/m3 

Součinitel sil Cf,x 1,87   

Součinitel zatížení větrem C=Cf,x . Ce       5,27   

 -součinitel expozice Ce z 
doporučených hodnot      

Referenční plocha Aref,x na 1 bm 4,2   

Výsledná síla od větru 8,65 kN/m 

Tabulka 12: Výpočet síly od příčného větru 
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Síly působící kolmo k mostní konstrukci, na excentricitě e= b/4 = 14,85/4 = 3,71 m.  

Základní rychlost větru 25 m/s 

Měrná hmotnost vzduchu 1,25 kg/m3 

Součinitel sil Cf,z  + 0,9   

Součinitel zatížení větrem C=Cf,z . Ce       2,53   

 -součinitel expozice Ce z 
doporučených hodnot      

Referenční plocha Aref,x na 1 bm 14,85   

Výsledná síla od větru 14,68 kN/m 

Výsledná síla od větru -14,68 kN/m 

Tabulka 13: Výpočet síly od kolmého větru 

 

 

Obrázek 38: Kolmý vítr 

Síly působící rovnoběžné s konstrukcí mostu se mají pro plnostěnné nosníky vzít jako 25% 

hodnota ze sil působící příčně na mostní konstrukci Fy = 0,25 Fx = 0,25 . 8,65 = 2,16 kN/m  

 

Obrázek 39: Rovnoběžný vítr 
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5.3.4 Zatížení teplotou 

Rovnoměrná složka teploty 

Charakteristické hodnoty zkrácení a prodloužení mostu od rovnoměrné složky 

teploty, dle ČSN EN 1991-1-5 lze vypočíst podle vzorců: 

 ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 𝑇0 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  

 ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0  

Hodnoty maximálních a minimálních teplot vzduchu ve stínu jsou uvedeny 

v národních přílohách. V mapě mžeme vyčíst, že pro Ostravskou je Tmin -36°C a Tmax 38°C. 

z těchto hodnot se pomocí uvedených izoterem vyčíslí rovnoměrné složky teploty mostu. 

Pro ocelobetonové mosty jsou dané hodnoty Te,min -31°C a Te,max 43°C. 

Podle Přílohy A se má výchozí teplota T0 má vzít jako teplota nosného prvku 

v momentě zabudování, pokud to nelze dopředu určit, má se vzít průměrná teplota během 

etapy pro provádění. Jestli-že nejsou k dispozici potřebné informace, má se pro T0 uvažovat 

10°C. Dle výše uvedených vzorců pak výsledné hodnoty jsou ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 -21°C a ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 33°C. 

Nerovnoměrná složka teploty  

Pro výpočet nerovnoměrných složek teploty jsou uvedeny dva postupy, lineární a 

nelineární. Doporučené hodnoty lineárních teplotních rozdílu pro teplejší horní povrch 15°C 

a dolní 18°C. Tyto teploty jsou platné pro ocelobetonový mostu se 150mm tloušťkou 

mostního svršku. Hodnoty svislých teplotních složek s nelineárními účinky jsou uvedeny 

v následujícím obrázku 40. 
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Obrázek 40: Působení teploty na spřaženou konstrukci 

 

 

Obrázek 41: Ohybové momenty vzniklé působením teploty 

5.3.5 Sedání podpor  

Pro Ostravský region, který je z velké části zasažen poddolováním, je vhodné do 

výpočetního modelu toto negativní namáhání zavést popuštění podpor. Optimální hodnota 

je 10 mm. Nejnepříznivější stavy jsou zobrazeny na následujícím obrázku 42. 

 

 

Obrázek 42: Zavedení poklesu podpor do modelu 
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Obrázek 43: Ohybové momenty vzniklé poklesem podpor 

5.3.6 Tření podpor 

V důsledku tření vznikají ve směru pohybu podpor třecí síly. Tyto hodnoty jsou 

ekvivalentní asi 4% z reakcí vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení. Na obrázku 44 jsou 

vyobrazeny dva zatěžovací stavy, které tlačí buď do anebo od neposuvné podpory. 

 

 

Obrázek 44: Zavedení třecích sil do modelu 

 

 

Obrázek 45: Ohybové momenty třením podpor 
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5.4 Kombinace zatížení 

Metody pro stanovení kombinací zatížení jsou uvedeny v příloze A2 doplňující 

pravidla pro mosty v ČSN EN 1990. Popisují se zde doporučené návrhové hodnoty stálých, 

proměnných a mimořádných zatížení a součinitelů ψ. Tyto hodnoty se použijí k výpočtu 

mezních stavů použitelnosti i mezních stavů únosnosti při navrhování mostů pozemních 

komunikací, lávek pro chodce a železničních mostů. Současné působení všech modelů 

zatížení se má definovat podle tabulky 4.4a ČSN EN 1991-2 převzato na obrázku 46. Tyto 

sestavy se při kombinací s ostatními zatíženími považují za charakteristické hodnoty. Pro 

sestavní kombinací pro náš předběžný návrh budeme potřebovat sestavy gr1a  a gr2. 

 

 

Obrázek 46: Kombinace dopravních zatížení 

 

Doporučené hodnoty součinitelů ψ pro mosty pozemních komunikací jsou uvedeny 

v tabulce A2.1 k ČSN EN 1990. Pro výpočet návrhových hodnot pro mezní stav únosnosti 

se uvažují tři soubory tabulek A2.4 soubor A, soubor B a soubor C. Pro náš předběžný návrh 

mostu je potřeba stanovit hodnoty z tabulek (STR) souboru B, které se používají pro návrh 

nosných prvků. Dále je třeba stanovit kombinace pro mezní stav únosnosti. Norma rozlišuje 

tři typy kombinací charakteristickou (CHAR), častou (ČAS) a kvazistálou (KVA). 
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5.4.1 Výsledné vnitřní síly  

 

Tabulka 14: Výsledné vnitřní síly v charakteristických řezech 

 

 

 

 

 

 

 

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

[ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky -29,74 13373,00 0,00 -58,97 3070,00 0,00 -13015,00 -2035,19 16,32 18954,00 0,00 -31,44

-49,83 649,00 -650,00 -20,00 77,00 1747,00 -1747,00 -40,00 78,00 1,00 -1,00 -30,00

-3,00 23,00 -23,00 -1,00 9,83 93,00 -93,00 -1,00 0,00 27,00 -27,00 0,00

-7,00 1127,00 -1125,00 -1,00 380,00 2330,00 -2372,00 -278,00 2,00 1203,00 -1175,00 -6,00

-570,00 3247,00 -7447,00 -217,00 545,00 8703,00 -19946,00 -11,00 0,00 8713,00 -19969,00 -5,00

-132,00 5667,00 -1682,00 -110,00 1354,00 1145,00 -9318,00 -511,00 89,00 6359,00 -2030,00 -67,00

-83,00 4992,00 -1045,00 -181,00 933,00 725,00 -3802,00 -205,00 98,00 6742,00 -860,00 -28,00

-8,00 36,00 -36,00 -2,00 8,00 132,00 -132,00 -13,00 0,00 132,00 -132,00 0,00

Vítr

Teplota

Zatěžovací stav

Posuzovaný řez

Vnitřní síla

Řez CŘez BŘez A

LM1_UDL

LM1_TS

Vodorovné síly

 

 

Pokles podpor

Třecí síly
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5.4.2 Kombinace pro mezní stav použitelnosti 

Charakteristické kombinace 

 

Tabulka 15: Výsledné charakteristické kombinace vnitřních sil 

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,00 1,00 -29,74 13373,00 0,00 -58,97 3070,00 0,00 -13015,00 -2035,19 16,32 18954,00 0,00 -31,44

Pokles podpor 1,00 1,00 -49,83 649,00 -650,00 -20,00 77,00 1747,00 -1747,00 -40,00 78,00 1,00 -1,00 -30,00

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 1,00 0,60 -4,20 676,20 -675,00 -0,60 228,00 1398,00 -1423,20 -166,80 1,20 721,80 -705,00 -3,60

Teplota 1,00 0,60 -342,00 1948,20 -4468,20 -130,20 327,00 5221,80 -11967,60 -6,60 0,00 5227,80 -11981,40 -3,00

LM1_UDL 1,00 0,40 -52,80 2266,80 -672,80 -44,00 541,60 458,00 -3727,20 -204,40 35,60 2543,60 -812,00 -26,80

LM1_TS 1,00 0,75 -62,25 3744,00 -783,75 -135,75 699,75 543,75 -2851,50 -153,75 73,50 5056,50 -645,00 -21,00

Vodorovné síly 1,00 1,00 -8,00 36,00 -36,00 -2,00 8,00 132,00 -132,00 -13,00 0,00 132,00 -132,00 0,00

 

 

-548,82 22693,20 -7285,75 -391,52 4951,35 9500,55 -34863,50 -2619,74 204,62 32636,70 -14276,40 -115,84

Řez A Řez B Řez CPosuzovaný řez

Charakteristická kombinace - sestava gr2

Celkem

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,00 1,00 -29,74 13373,00 0,00 -58,97 3070,00 0,00 -13015,00 -2035,19 16,32 18954,00 0,00 -31,44

Pokles podpor 1,00 1,00 -49,83 649,00 -650,00 -20,00 77,00 1747,00 -1747,00 -40,00 78,00 1,00 -1,00 -30,00

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 1,00 0,60 -4,20 676,20 -675,00 -0,60 228,00 1398,00 -1423,20 -166,80 1,20 721,80 -705,00 -3,60

Teplota 1,00 0,60 -342,00 1948,20 -4468,20 -130,20 327,00 5221,80 -11967,60 -6,60 0,00 5227,80 -11981,40 -3,00

LM1_UDL 1,00 1,00 -132,00 5667,00 -1682,00 -110,00 1354,00 1145,00 -9318,00 -511,00 89,00 6359,00 -2030,00 -67,00

LM1_TS 1,00 1,00 -83,00 4992,00 -1045,00 -181,00 933,00 725,00 -3802,00 -205,00 98,00 6742,00 -860,00 -28,00

Vodorovné síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

-640,77 27305,40 -8520,20 -500,77 5989,00 10236,80 -41272,80 -2964,59 282,52 38005,60 -15577,40 -163,04

Řez CŘez A Řez B

Charakteristická kombinace - sestava gr1a

Celkem

Posuzovaný řez
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Časté kombinace 

 

 

Tabulka 16: Výsledné časté kombinace vnitřních sil 

 

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,00 1,00 -29,74 13373,00 0,00 -58,97 3070,00 0,00 -13015,00 -2035,19 16,32 18954,00 0,00 -31,44

Pokles podpor 1,00 1,00 -49,83 649,00 -650,00 -20,00 77,00 1747,00 -1747,00 -40,00 78,00 1,00 -1,00 -30,00

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teplota 1,00 0,50 -285,00 1623,50 -3723,50 -108,50 272,50 4351,50 -9973,00 -5,50 0,00 4356,50 -9984,50 -2,50

LM1_UDL 1,00 0,40 -52,80 2266,80 -672,80 -44,00 541,60 458,00 -3727,20 -204,40 35,60 2543,60 -812,00 -26,80

LM1_TS 1,00 0,75 -62,25 3744,00 -783,75 -135,75 699,75 543,75 -2851,50 -153,75 73,50 5056,50 -645,00 -21,00

Vodorovné síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

-479,62 21656,30 -5830,05 -367,22 4660,85 7100,25 -31313,70 -2438,84 203,42 30911,60 -11442,50 -111,74

Častá kombinace - sestava gr1a

Řez A Řez B Řez C

Celkem

Posuzovaný řez

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,00 1,00 -29,74 13373,00 0,00 -58,97 3070,00 0,00 -13015,00 -2035,19 16,32 18954,00 0,00 -31,44

Pokles podpor 1,00 1,00 -49,83 649,00 -650,00 -20,00 77,00 1747,00 -1747,00 -40,00 78,00 1,00 -1,00 -30,00

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teplota 1,00 0,50 -285,00 1623,50 -3723,50 -108,50 272,50 4351,50 -9973,00 -5,50 0,00 4356,50 -9984,50 -2,50

LM1_UDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LM1_TS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodorovné síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

-364,57 15645,50 -4373,50 -187,47 3419,50 6098,50 -24735,00 -2080,69 94,32 23311,50 -9985,50 -63,94

Častá kombinace - sestava gr2

Celkem

Řez A Řez B Řez CPosuzovaný řez
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Kvazistálé kombinace 

 

Tabulka 17: Výsledné časté kombinace vnitřních sil 

 

 

 

 

 

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,00 1,00 -29,74 13373,00 0,00 -58,97 3070,00 0,00 -13015,00 -2035,19 16,32 18954,00 0,00 -31,44

Pokles podpor 1,00 1,00 -49,83 649,00 -650,00 -20,00 77,00 1747,00 -1747,00 -40,00 78,00 1,00 -1,00 -30,00

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teplota 1,00 0,50 -285,00 1623,50 -3723,50 -108,50 272,50 4351,50 -9973,00 -5,50 0,00 4356,50 -9984,50 -2,50

LM1_UDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LM1_TS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodorovné síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

-364,57 15645,50 -4373,50 -187,47 3419,50 6098,50 -24735,00 -2080,69 94,32 23311,50 -9985,50 -63,94

Řez C

Kvazistálé kombinace

Celkem

Posuzovaný řez Řez A Řez B
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5.4.3 Kombinace pro mezní stav únosnosti 

 

 

Tabulka 18: Výsledné kombinace vnitřních sil pro únosnost 

 

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,35 1,00 -40,15 18053,55 0,00 -79,61 4144,50 0,00 -17570,25 -2747,51 22,03 25587,90 0,00 -42,44

Pokles podpor 1,20 1,00 -59,80 778,80 -780,00 -24,00 92,40 2096,40 -2096,40 -48,00 93,60 1,20 -1,20 -36,00

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 1,50 0,60 -6,30 1014,30 -1012,50 -0,90 342,00 2097,00 -2134,80 -250,20 1,80 1082,70 -1057,50 -5,40

Teplota 1,50 0,60 -513,00 2922,30 -6702,30 -195,30 490,50 7832,70 -17951,40 -9,90 0,00 7841,70 -17972,10 -4,50

LM1_UDL 1,35 1,00 -178,20 7650,45 -2270,70 -148,50 1827,90 1545,75 -12579,30 -689,85 120,15 8584,65 -2740,50 -90,45

LM1_TS 1,35 1,00 -112,05 6739,20 -1410,75 -244,35 1259,55 978,75 -5132,70 -276,75 132,30 9101,70 -1161,00 -37,80

Vodorovné síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

-909,50 37158,60 -12176,25 -692,66 8156,85 14550,60 -57464,85 -4022,21 369,88 52199,85 -22932,30 -216,59

Řez B Řez C

Kombinace STR gr1a

Posuzovaný řez Řez A

Celkem

Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T Vz My_+ My_- T

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,35 1,00 -40,15 18053,55 0,00 -79,61 4144,50 0,00 -17570,25 -2747,51 22,03 25587,90 0,00 -42,44

Pokles podpor 1,20 1,00 -59,80 778,80 -780,00 -24,00 92,40 2096,40 -2096,40 -48,00 93,60 1,20 -1,20 -36,00

Třecí síly 1,35 1,00 -4,05 31,05 -31,05 -1,35 13,27 125,55 -125,55 -1,35 0,00 36,45 -36,45 0,00

Vítr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teplota 1,50 0,60 -513,00 2922,30 -6702,30 -195,30 490,50 7832,70 -17951,40 -9,90 0,00 7841,70 -17972,10 -4,50

LM1_UDL 1,35 0,40 -71,28 3060,18 -908,28 -59,40 731,16 618,30 -5031,72 -275,94 48,06 3433,86 -1096,20 -36,18

LM1_TS 1,35 0,75 -84,04 5054,40 -1058,06 -183,26 944,66 734,06 -3849,53 -207,56 99,23 6826,28 -870,75 -28,35

Vodorovné síly 1,35 1,00 -10,80 48,60 -48,60 -2,70 10,80 178,20 -178,20 -17,55 0,00 178,20 -178,20 0,00

 

 

-783,11 29948,88 -9528,29 -545,62 6427,29 11585,21 -46803,05 -3307,81 262,92 43905,59 -20154,90 -147,47

Kombinace STR gr2

Posuzovaný řez Řez A Řez B Řez C

Celkem
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6 Posouzení hlavních nosných částí mostu a ověření 

únosnosti vybraných detailů  

V této kapitole jsou uvedeny výsledky posouzení jednotlivých částí mostu. Hlavní nosník 

byl posouzen na mezní stav únosnosti, tak i mezní stav použitelnosti na začátku životnosti a 

na jejím konci. U ocelobetonového mostu bylo nutné navrhnout a posoudit spřahovací 

prostředky. Navrhly se ložiska a mostní závěry a byl proveden jednoduchý návrh příčníku. 

6.1 Mezní stav únosnosti 

Únosnost průřezu v ohybu se dle ČSN EN 1994-2 určí plastickým výpočtem 

znázorněného na obrázcích 47 a 48. Stejně jako u pozemních staveb, zůstávají zásady 

vyloučení betonu v tahu a zanedbání vlivu prokluzu ve spřažení. Ocelový prvek je namáhán 

napětím rovné pevnosti v tahu a tlaku fcd = 355 MPa a efektivní betonová plocha je namáhána 

85% návrhové válcové pevnosti v tlaku 0,85fcd = 0,85*35 = 29,75 MPa. Tlačená výztuž 

v betonové desce se zanedbává. V tahu je její pevnost rovna návrhové pevnosti fsd = 500MPa.  

 

Obrázek 47: Výpočet únosnosti spřaženého průřezu (kladný moment) 
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Tabulka 19: Výpočet únosnosti na kladný ohybový moment 

 

Obrázek 48: Výpočet únosnosti spřaženého průřezu (záporný moment) 

 

 

Tabulka 20: Výpočet únosnosti na záporý ohybový moment 

Ozn. Hodnota Jednotka

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 7,30E+10 mm
4

Aa Plocha ocelového profilu 101000 mm
2

beff Efektivní šířka betonové desky 5765 mm

Ac Efektivní plocha betonu 2727946 mm
2

Ic Moment setrvačnosti ocelového profilu 8,13E+10 mm
4

x Poloha neutrální osy 313,6 mm

pozn.: neutrální osa prochází bet. deskou

Mpl ,rd Moment únosnosti průřezu 63485 kNm

Msd Maximální ohybový moment 52199 kNm

Posudek: 

Posouzení únosnosti na kladný moment

Název

spřažený průřez vyhoví 

Ozn. Hodnota Jednotka

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 7,30E+10 mm
4

Aa Plocha ocelového profilu 101000 mm
2

cnon Krytí betonářské výztuže 50 mm

d Průměr betonářské výztuže 32 mm
2

n Počet prutů v efektivní šířce nosníku 45

As Celková plocha betonářské výztuže 36191,15 mm
2

x Poloha neutrální osy k tlačenému povrchu 1891,8 mm

pozn.: neutrální osa prochází ocelovou stojinou

Mpl ,rd Moment únosnosti průřezu -57686 kNm

Msd Maximální ohybový moment -57465 kNm

Posudek: 

Název

spřažený průřez vyhoví 

Posouzení únosnosti na záporný moment
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6.2 Mezní stav použitelnosti 

Příslušné mezní stavy použitelnosti, u spřažených konstrukcí, musí být splněny podle 

zásad ČSN EN 1990 přílohy A2 a to tak, aby byla pověřena všechna montážní stádia i 

konečný stav.  

6.2.1 Omezení napětí 

Dle ČSN EN 1992-2 se u mostů se má předejít tlakovým hodnotám v betonu na 0,85 

násobek únosnosti betonu v tlaku. Napětí v betonářské výztuži a konstrukční oceli nemají 

přesáhnout mez kluzu, aby nedošlo ke vzniku nepružných deformací. Hodnoty ohybových 

momentů byly získány z charakteristických kombinací.  

Nejprve je třeba ověřit nosník zatížený kladným ohybovým momentem. Nejvyšší 

hodnoty se nacházejí v řezu C, uprostřed rozpětí středního nosníku. V prvním stádiu je 

betonová deska pouze zatížením, které musí přenést samostatný ocelový nosník. 

 

Tabulka 21: Výpočet napětí v montážním stavu 

 

V další fázi pak dojde ke spřažení nosníku s betonovou deskou. Výsledný průřez je 

pak zatížen celkovým provozním zatížením. Výpočet je třeba provést na ideálním průřezu.  

ha Výška ocelového profilu 2075 mm

xa Vzdálenost těžiště ke spodnímu okraji 847,599 mm

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 7,296E+10 mm
4

Mg1 Ohybový moment montážního stavu 15500 kNm

pozn.: Napjatost v dolních vláknech 180,07 MPa

pozn.: Napjatost v horních vláknech 260,76 MPa

Posudek: σ < fy = 355 Mpa           Ocelový nosník vyhoví

I. montážní stav – nese pouze ocelový nosník

𝜎𝑎,𝑑
𝐼 =

𝑀𝑔1 . 𝑥𝑎

𝐼𝑎

𝜎𝑎,ℎ
𝐼 =

𝑀𝑔1 . (ℎ𝑎 − 𝑥𝑎)

𝐼𝑎
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Tabulka 22: Výpočet napětí v provozním stavu 

 

 

Tabulka 23: Celkové napětí v průřezu 

 

Napjatost v ocelových nosnících nepřesáhne hodnotu meze kluzu. Bylo prokázáno, 

že nosník bude v poli působit pružně. Dále je třeba posoudit ocelobetonový nosník nad 

podporou. V tomto místě bude odolávat zápornému ohybovému momentu. V prvním stádiu 

se bude chovat totožně, jako v předchozím řezu. 

ha Výška ocelového profilu 700 mm

za Vzdálenost těžistě profilu od horního okraje 443,56 mm

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 8,131E+10 mm4

tc Tloušťka betonové desky nad nosníkem 700 mm

zc Vzdálenost těžistě betonu od horního okraje 260 mm

Ic Moment setrvačnosti betonové části 8,13E+10 mm4

n  Poměr modulů prožnosti Ea/Ec 6,27

xi Vzdálenost těžistě ideálního průřezu od horního okraje 574,092 mm

Ii  Moment setrvačnosti ideálního průřezu 3,138E+11 mm4

Msk1 Zbývajicí ohybový moment provozního stavu 22506 kNm

pozn.: Napjatost v dolních vláknech ocel. profilu 157,83 MPa

pozn.: Napjatost v horních vláknech ocel. profilu 9,03 MPa

Posudek: σ < fy = 355 Mpa                       Ocelový nosník vyhoví

pozn.: Napjatost v horních vláknech betonové desky 6,57 MPa

Posudek: σ < 0,85fcd = 19,83 Mpa                      Betonová deska vyhoví

II. provozní stav – nese spražený ocelobetonový nosník

𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 . (−𝑥𝑖 + 𝑡𝑐)

𝐼𝑖

𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 . (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖

𝜎𝑎,𝑐
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 . 𝑥𝑖

𝑛 . 𝐼𝑖

pozn.: Napjatost v dolních vláknech ocel. profilu 337,90 MPa

pozn.: Napjatost v horních vláknech ocel. profilu 269,79 MPa

Posudek: σ < fy = 355 Mpa                       Ocelový nosník vyhoví

Celková napjatost ocelobetonového nosníku

𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝐼 + 𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼

𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝐼 + 𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼
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Tabulka 24: Výpočet napětí v montážním stavu 

 

V druhém stádiu dojde opět ke spřažení ocelového nosníku a betonové desky, avšak 

v tomto případě bude deska namáhána tahem. Za předpokladu, že beton v tahu nepůsobí, 

bude napětí odolávat pouze betonářská výztuž spolu s ocelovým profilem. Moment 

setrvačnosti a vzdálenosti posuzovaných vláken od neutrální osy byly vypočteny v programu 

AUTOCAD.  

 

Tabulka 25: Výpočet napětí v provozním stavu 

ha Výška ocelového profilu 2075 mm

xa Vzdálenost těžiště ke spodnímu okraji 847,599 mm

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 7,296E+10 mm
4

Mg1 Ohybový moment montážního stavu -6381 kNm

pozn.: Napjatost v dolních vláknech -74,13 MPa

pozn.: Napjatost v horních vláknech -107,35 MPa

Posudek: σ < fy = 355 Mpa           Ocelový nosník vyhoví

I. montážní stav – nese pouze ocelový nosník

𝜎𝑎,𝑑
𝐼 =

𝑀𝑔1 . 𝑥𝑎

𝐼𝑎

𝜎𝑎,ℎ
𝐼 =

𝑀𝑔1 . (ℎ𝑎 − 𝑥𝑎)

𝐼𝑎

Aa Plocha ocelového profilu 101000 mm2

Aw Plocha betonářské výztuže 36191,15 mm
2

za,d Vzdálenost n.o od dolních vláken ocel. profilu 1306,07 mm

za,h Vzdálenost n.o od horních vláken ocel. profilu 768,9259 mm

zw Vzdálenost n.o od těžiště betonářské výztuže 1406,288 mm

Ii  Moment setrvačnosti ideálního průřezu 6,076E+01 mm
4

Msk1 Zbývajicí ohybový moment provozního stavu 22506 kNm

pozn.: Napjatost v dolních vláknech ocel. profilu -228,57 MPa

pozn.: Napjatost v horních vláknech ocel. profilu -134,57 MPa

Posudek: σ < fy = 355 Mpa                       Ocelový nosník vyhoví

pozn.: Napjatost v betonářské výztuži -246,11 MPa

Posudek: σ < fy = 500 Mpa                      Betonářská výztuž vyhoví

II. provozní stav – nese spražený ocelobetonový nosník

𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 .  𝑎,ℎ
𝐼𝑖

𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 .  𝑎,𝑑
𝐼𝑖

𝜎𝑤
𝐼𝐼 =

𝑀𝑠𝑘1 .  𝑤
 𝐼𝑖
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Tabulka 26: Celkové napětí v průřezu 

 

6.2.2 Dotvarování betonu 

U výpočtu dotvarování betonové desky se předpokládá, že zbytek stálého zatížení 

začne působit 2 měsíce po vybetonování vybetonování (t0 = 60 dní). Předpokládaná životnost 

mostní konstrukce je 100 let, tzn. t = 36500 dní. Relativní vlhkost vnějšího prostředí je 

možné bezpečně uvažovat RH = 80%. 

V následující tabulce 27 jsou uvedeny výpočty pro stanovení poměrného přetvoření od 

dotvarování betonu. Díky pracovnímu součiniteli pak lze určit potřebné charakteristiky na 

konci životnosti mostu. Posudky jsou vypočteny v nejkritičtějším řezu C uprostřed rozpětí 

mostu. Pro řez B, postačí posouzení napětí, jelikož beton v tahu nepůsobí, tak ani 

dotvarování betonu nemá vliv na konstrukci v průběhu životnosti. 

pozn.: Napjatost v dolních vláknech ocel. profilu -302,70 MPa

pozn.: Napjatost v horních vláknech ocel. profilu -241,91 MPa

Posudek: σ < fy = 355 Mpa                       Ocelový nosník vyhoví

Celková napjatost ocelobetonového nosníku

𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝐼 + 𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼

𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝐼 + 𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼
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Tabulka 27: Výpočet charakteristik průřezu po dotvarování 

t0 Doba začátku působení ostatního zatížení 60 dní

t Plánována doba životnosti 36500 dní

RH Relativní vlhkost prostředí 80 %

Ac Plocha betonu 2727946 mm
2

u Obvod betonu vystavenému okolnímu prostředí 14421 mm

h0 Náhradní rozměr 378,3297 mm

fcm Střední hodnota pevnosti v tlaku betonu ve stáří 28 dní 43 MPa

Součinitelé vlivu pevnosti betonu

0,902

Součinitel závislý na relativní vlhkosti a na náhradním rozměru prvku

1065,215

Součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení

0,991

Součinitel vystihující vliv relativní vlhkosti na základní součinitele dotvarování

1,277

Součinitel vystihující vliv pevnosti betonu na základní součinitel dotvarování

2,562

Součinitelí vlivu stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení na základní součinitel dotv.

0,422

Základní součinitel dotvarování

1,381

Součinitel dotvarování

1,369

Výpočet pracovního součinitele na konci životnosti stavby

15,710

Výpočet charakteristik konstrukce na konci životnosti

  =
35

𝑓𝑐𝑚

0, 

 ℎ = 1,5 . 1 +  , 012 .  1 . ℎ0 + 250 .   

 𝑐 𝑡, 𝑡0 =
𝑡 − 𝑡0

 ℎ + 𝑡 − 𝑡0

𝜑  = 1 +
1 −

  
100

0,1. ℎ0
 

 𝑓𝑐𝑚 =
16,8

𝑓𝑐𝑚

 𝑡0 =
1

(0,1 + 𝑡00,2)

𝜑0 = 𝜑   .  𝑓𝑐𝑚  .  𝑡0  

𝜑 𝑡, 𝑡0 = 𝜑0 𝑐 𝑡, 𝑡0

𝑛 = 𝑛0(1 +    . 𝜑 𝑡 , 𝑡0 )
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Tabulka 28: Napětí od dlouhodobých účinků 

 

Tabulka 29: Napětí od krátkodobých účinků 

 

Mg2 Ostatní stálé zatížení 3454 kNm

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 2,56E+11 mm
4

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 873,19 mm 

2,340 MPa 

25,69 MPa 

0,75 MPa 

0,15 MPa 

Posouzení vlivu dotvarování na napětí

Hodnoty napětí od dotvarování

𝜎𝑎,ℎ
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 . (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖

𝜎𝑎,𝑑
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 . (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖

𝜎𝑐,ℎ
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 . 𝑥𝑖

𝑛𝐿  . 𝐼𝑖

𝜎𝑐,𝑑
𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

𝑀𝑔2 . (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝑛𝐿 . 𝐼𝑖

Mg2 Ostatní stálé zatížení 3454 kNm

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 3,14E+11 mm
4

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 574,09 mm 

-1,386 MPa 

24,22 MPa 

0,40 MPa 

-0,09 MPa 

Posouzení vlivu dotvarování na napětí

Hodnoty napětí od zbytku stálého zatížení

𝜎𝑎,ℎ
𝐺2 =

𝑀𝑔2 . (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖

𝜎𝑎,𝑑
𝐺2 =

𝑀𝑔2 . (ℎ𝑎 − 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖

𝜎𝑐,ℎ
𝐺2 =

𝑀𝑔2 . 𝑥𝑖

𝑛𝐿 . 𝐼𝑖

𝜎𝑐,𝑑
𝐺2 =

𝑀𝑔2 . (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝑛𝐿 . 𝐼𝑖
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Tabulka 30: Přírůstek napětí od dotvarování 

 

 

Tabulka 31: Posouzení napětí s vlivem dotvarování 

 

 

3,725 MPa 

1,470 MPa 

0,349 MPa 

0,24 MPa 

Celkový vliv dotvarování

VLIV DOTVAROVÁNÍ na napjatost je zanedbatelný

Posouzení vlivu dotvarování na napětí

 𝜎𝑎
ℎ = 𝜎𝑎,ℎ

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 -𝜎𝑎,ℎ
𝐺2

 𝜎𝑎
𝑑 = 𝜎𝑎,𝑑

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 -𝜎𝑎,𝑑
𝐺2

 𝜎𝑐
ℎ = 𝜎𝑐,ℎ

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 -𝜎𝑐,ℎ
𝐺2

 𝜎𝑐
𝑑 = 𝜎𝑐,𝑑

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 -𝜎𝑐,𝑑
𝐺2

M1sk Ostatní stálé zatížení spolu s užitným zatížením 22506 kNm

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 2,56E+11 mm4

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 873,19 mm 

2,621 MPa 

0,970 MPa 

Posudek: σ < 0,85fcd = 19,83 Mpa                      Betonová deska vyhoví

15,246 MPa 

167,410 MPa 

276,003 MPa 

347,480 MPa 

Posudek: σ < fy = 355 Mpa                       Ocelový nosník vyhoví

Kontrola napjatosti v betonu

Kontrola napjatosti v oceli

Kontrola napjatosti po dotvarování betonu

𝜎𝑐,𝑑
𝐼𝐼,100

=
𝑀𝑔2 . (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝑛𝐿 . 𝐼𝑖

𝜎𝑐,ℎ
𝐼𝐼,100 =

𝑀1𝑠𝑘 . 𝑥𝑖

𝑛𝐿 . 𝐼𝑖

𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼,100

=
𝑀1𝑠𝑘 . (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖

𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼,100 =

𝑀1𝑠𝑘. (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖

𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝐼 + 𝜎𝑎,ℎ
𝐼𝐼,100

𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝐼 + 𝜎𝑎,𝑑
𝐼𝐼,100
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6.2.3 Smršťování betonu 

U smršťovaní, stejně jako u dotvarování závisí na okolním prostředí, betonu a 

velikosti prvku. Smršťování se skládá ze dvou částí. Smršťováním vysycháním, které vzniká 

vytlačováním vody ve ztvrdlém betonu a autogenním smršťováním, které vzniká na 

počátcích tvrdnutí betonu. Vliv má také rychlost tuhnutí betonu. Díky tomu má pak smrštění 

vliv na změna materiálové charakteristiky betonu. V následujících tabulce 32 je uveden 

výpočet nového pracovního součinitele a dále pak v tabulce 33 výpočet konečných 

charakteristik na konci životnosti konstrukce. 

 

 

Tabulka 32: Výpočet pracovního součinitele od smrštění 

 

t0 Doba začátku působení ostatního zatížení 1 den

t Plánována doba životnosti 36500 dní

RH Relativní vlhkost prostředí 80 %

Ac Plocha betonu 2727946 mm2

fcm Střední hodnota pevnosti v tlaku betonu ve stáří 28 dní 43 MPa

ψL 0,55

Součinitel časového průběhu smršťování po zatížení

0,972

Součinitel vystihující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení

0,909

Základní součinitel dotvarování

2,973

Součinitel dotvarování

2,889

Výpočet pracovního součinitele na konci životnosti stavby

16,229

Výpočet procovního součinitele

 𝑐 𝑡, 𝑡0 =
𝑡 − 𝑡0

 ℎ + 𝑡 − 𝑡0

 𝑡0 =
1

(0,1 + 𝑡00,2)

𝜑0 = 𝜑   .  𝑓𝑐𝑚  .  𝑡0  

𝜑 𝑡, 𝑡0 = 𝜑0 𝑐 𝑡, 𝑡0

𝑛 = 𝑛0(1 +    . 𝜑 𝑡 , 𝑡0 )
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Tabulka 33: Charakteristiky průřezu po smrštění 

 

 

 

 

αds1 Součinitel závislý na druhu cementu (cement tř. N) 4

αds2 Součinitel závislý na druhu cementu (cement tř. N) 0,12

h0 Náhradní rozměr 378,3297 mm

kh Součinitel 0,8

0,992

0,7564

Základní poměrné přetvoření od smršťování vysycháním

2,533E-04

Vývoj poměrného smršťování vysycháním v čase

6,25E-05

Poměrné autogenní smršťování

6,25E-05

1

Poměrné autogenní smršťování

6,25E-05

Výsledné přetvoření od smršťování

2,64E-04

Ec Modul pružnosti betonu starého 100 let 1,29E+04 MPa 

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 885,83 mm

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 2,53E+11 mm4

Ai Ideální plocha průřezu 2,69E+05 mm2

Výpočet charakteristik konstrukce na konci životnosti

 𝑑𝑠 𝑡 , 𝑡𝑠 =
(𝑡 − 𝑡𝑠)

𝑡 − 𝑡𝑠 + 0,04 . ℎ0 
 

   = 1,55 . 1 −
  

  0

 

휀𝑐𝑑,0 = 0,85 220 + 110 𝑑𝑠,1  𝑥 − 𝑑𝑠 ,2
𝑓𝑐𝑚

𝑓𝑐𝑚0
10     

휀𝑐𝑑 𝑡 =  𝑑𝑠 𝑡 , 𝑡𝑠 . 𝑘ℎ . 휀𝑐𝑑,0

휀𝑐𝑎  = 2,5 𝑓𝑐𝑘 − 10  . 10  

 𝑎𝑠 𝑡 = 1 −    −0,2 . 𝑡0, 

휀𝑐𝑎 𝑡 =  𝑑𝑎𝑠 𝑡 . 휀𝑐𝑎  

휀𝑐𝑠 = 휀𝑐𝑑 + 휀𝑐𝑎  
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Smrštění vyvodí v průřezu síly, které je třeba zahrnou do posouzení napětí v mezním 

stavu použitelnosti. Napětí, které vznikne od smrštění, je vypočteno v tabulce 34.  

 

Tabulka 34: Výpočet napětí od smrštění 

 

 

Tabulka 35: Posouzení napětí s vlivem smrštění 

 

Napětí od smršťování 3,41 MPa

Tahová síla 9301,93 kN

Velikost momentu od smršťování 5821,42 kN

-38,837 MPa 

8,84 MPa 

-3,38 MPa 

-2,39 MPa 

0,03 MPa 

1,02 MPa 

Výsledná napětí od smršťování

Výsledné napětí v desce

Kontrola napjatosti po smršťování betonu

𝜎𝑐
𝑡𝑎ℎ

𝑁𝑐
𝑡𝑎ℎ

𝑀𝑐

𝜎𝑎,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = −

𝑁𝑐

𝐴𝑖
−
𝑀𝑐. (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

𝐼𝑖

𝜎𝑎,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 = −

𝑁𝑐

𝐴𝑖
+
𝑀𝑐. (ℎ𝑎 + 𝑡𝑐 − 𝑥𝑖)

𝐼𝑖

𝜎𝑐,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

1

𝑛𝐿
−
𝑁𝑐

𝐴𝑖
−
𝑀𝑐. 𝑥𝑖

𝐼𝑖

𝜎𝑐,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 =

1

𝑛𝐿
−
𝑁𝑐

𝐴𝑖
−
𝑀𝑐. (𝑥𝑖 − 𝑡𝑐)

. 𝐼𝑖

𝜎𝑐,ℎ
 = 𝜎𝑐

𝑡𝑎ℎ + 𝜎𝑐,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖

𝜎𝑐,𝑑
 = 𝜎𝑐

𝑡𝑎ℎ +𝜎𝑐,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖

0,777 MPa 

1,166 MPa 

Posudek: σ < 0,85 fctm /1,5= 1,81 Mpa                      Betonová deska vyhoví

237,17 MPa 

356,32 MPa 

Posudek: σ < fy = 355 Mpa                       Ocelový nosník vyhoví

Kontrola napjatosti v taženém betonu

Kontrola napjatosti v oceli

𝜎𝑐,ℎ
 = 𝜎𝑐

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 + 𝜎𝑐,ℎ
 

𝜎𝑐,𝑑
 = 𝜎𝑐

𝑑𝑜𝑡𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 +𝜎𝑐,𝑑
 

𝜎𝑎,ℎ
 = 𝜎𝑎,ℎ

𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑎,ℎ
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖

𝜎𝑎,𝑑
 = 𝜎𝑎,𝑑

𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑎,𝑑
𝑠𝑚𝑟𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖
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6.2.4 Posouzení průhybů 

Požadavky na pro omezení průhybů mostů jsou uvedeny v ČSN EN 1990. U 

ocelobetonových mostů a lávek nejsou v normě uvedeny žádné omezení, lze použít limity 

z národní přílohy pro ocelové mosty ČSN EN 1993-2. Omezení průhybů a křivosti se provádí 

s cílem omezit nežádoucí dynamické rázy vyvolané dopravou, nedodržení požadovaného 

průjezdního profilu, vzniku trhlin ve vozovce mostu a poškození odvodňovacích systémů. 

Limitní hodnoty jsou rovny 1/300 rozpětí pole. Průhyby se vždy určují pružnou analýzou. 

V tabulce 36 jsou uvedeny výsledné a limitní hodnoty. 

 

 

Obrázek 49: Průhyb od vlastní tíhy 

 

 

 

Obrázek 50: Průhyb od zbytku stálého zatížení 
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Obrázek 51: Průhyb od zatížení dopravou  - UDL 

 

 

 

Obrázek 52: Průhyb od zatížení dopravou  - TS 

 

 

Tabulka 36: Posouzení průhybů konstrukce 

 

  

Zatěžovací stav

Montážní zatížení 11,8 mm 20,5 mm

Ostatní stálé zatížení 3,9 mm 8,8 mm

Zatížrní dopravou UDL 9,9 mm 17,9 mm

Zatížrní dopravou TS 9,9 mm 13,9 mm

Celkový průhyb 35,5 mm 61,1 mm

Limitní hodnota 150 mm 116,7 mm

Posudek: vyhoví vyhoví

Řez C Řez B 
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6.3 Návrh podporové výztuhy 

V místě podpor působí extrémní účinky posouvajících síly. Přenáší se zde veškeré 

zatížení do ložisek, proto je nutné v tomto místě navrhnout podporovou výztuhu. Na ní pak 

budou také přivařeny příčníky.  

 

Tabulka 37: Posouzení únosnost podporové výztuhy 

 

V tabulce 37 je uveden výpočet pro tuhou podporovou výztuhu. Danému zatížení 

vyhoví výztuha z plechu P25. Kvůli únavovému namáhání a konstrukčním požadavkům 

bude výztuha opatřena výřezy, které nesmí překročit 35 mm.  

tw Tloušťka stěny nosníku 20 mm

ts Tloušťka výztuhy 25 mm

hs Šířka výztuhy 290 mm

513,17 mm

24763,398 mm2

4,50E+08 mm
4

134,852 mm

0,146

0,497

1,028

9037,292 kN

Posudek: Nb,Rd < Ved = 8156 kN                       Ocelová výztuha vyhoví

Výpočet parametrů výztuhy

Výpočet štíhlosti výztuhy

𝑙𝑠 = 2 . 15 . 휀 . 𝑡𝑤 + 𝑡𝑠

𝐴𝑠 = 𝑙𝑠. 𝑡𝑤 + 2 . ℎ𝑠 . 𝑡𝑠

𝐼 =
1

12
 𝑙𝑠 . 𝑡𝑤 + 2 .

1

12
 𝑡𝑠 . ℎ𝑠 + ℎ𝑠 . 𝑡𝑠  .

ℎ𝑠 + 𝑡𝑤

2

2

 

𝑖 =  
𝐼 

𝐴𝑠

 𝑤 =
 𝑦
 𝑦1

=

𝐿𝑐 
𝑖 

  1

 = 0,5 1 +    − 0,2 +   2

 =
1

 +  2 −   2

𝑁𝑏, 𝑑 =  
  𝐴   𝑓𝑦

𝛾𝑚,0
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6.4 Návrh spřažení 

Zajištění spolupůsobení betonové desky s ocelovým nosníkem se provede pomocí 

spřažení ocelovými spřahovacími trny. Výpočet únosnosti těchto trnů do průměru 25 mm je 

uveden v ČSN EN 1993-1-1. Pro tuto konstrukci byly navrženy trny firmy Proweld typu SD, 

které jsou vyrobeny z oceli St 37-3K  pevnosti fu = 450 MPa po přivaření na horní pásnici. 

Navržená tloušťka trnů je 22 mm a délka 200 mm.  

 

 

Obrázek 53: Rozměry spřahovacího trnu 

 

rozměr: d1 l2 d2 d3 k h hsc 

velikost [mm]: 22 200 34,9 28 10 10 190 

Tabulka 38: Rozměry navrhnutého trnu 

 

Výpočet únosnosti trnu v plné délce: 

 = {
0,2 (

ℎ𝑠𝑐

𝑑
+ 1)      𝑜 3 <

ℎ𝑠𝑐

𝑑
< 4

1,0   
ℎ𝑠𝑐

𝑑
> 4

} = 1 

𝑃𝑟𝑘 = 𝑚𝑖𝑛{
0,8 .  𝑓𝑢 

𝜋 𝑑2

4
 

0,29 .    .  𝑑2 √𝑓𝑐𝑘 .  𝐸𝑐𝑚
} = 𝑚𝑖𝑛 {136,85 

183,11
} = 136,85 𝑘𝑁  
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Únosnost pro mezní stav použitelnosti: 

0,6 𝑃𝑟𝑘 = 82,11 𝑘𝑁 

Únosnost pro mezní stav únosnosti: 

𝑃𝑟𝑑 =
𝑃𝑟𝑘
𝛾𝑣

= 109,48 𝑘𝑁 

6.4.1 Mezní stav použitelnosti 

Z ekonomického hlediska je výhodné navrhnout spřažení na více úseků. Posouvající 

síla je maximální v podporových oblastech a směrem ke středu rozpětí se snižuje, proto není 

vhodné navrhnout jednotnou hustotu trnů na celou délku nosníku. Nejextrémnější hodnoty 

se nacházejí ve středním poli. Toto pole si rozdělíme na čtvrtiny, ve kterých vypočteme 

charakteristickou kombinaci posouvajících sil. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 

39. 

 

Tabulka 39: Výpočet posouvajících sil pro návrh trnů 

 

Z posouvajících sil je třeba vypočíst podélnou posouvající sílu mezi ocelovou pásnicí 

a betonovou deskou. Je třeba také posoudit, jestli budu rozhodovat charakteristiky betonu na 

počátku, či na konci životnosti mostu. 

Nad podporou V 1/4 nosníku

Vz Vz

γ ψ [ kN ] [ kN ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,00 1,00 3070,00 1454,00

Pokles podpor 1,00 1,00 77,00 75,76

Třecí síly 0,00 0,00

Vítr 1,00 0,60 228,00 89,54

Teplota 1,00 0,60 327,00 0,88

LM1_UDL 1,00 1,00 1354,00 609,70

LM1_TS 1,00 1,00 933,00 444,22

Vodorovné síly 0,00 0,00

 

 

5989,00 2674,11

Charakteristická kombinace - sestava gr1a

Posuzovaný řez

Celkem

 



 

   

             Str. 88 

  

 

 

Tabulka 40: Výpočet síly mezi betonem a ocelí 

 

Nyní lze přejít k výpočtu požadované vzdálenosti trnů v jednotlivých úsecích. Pro 

tuto konstrukci byla navržena čtveřice trnů v jedné řadě, ta pak přenese čtyřnásobek 

charakteristické únosnosti jednoho trnu. Z výpočtů, které jsou uvedeny v tabulce 41, byla 

zvolená konečná rozteč v úseku u podpory e1 = 125 mm a v úseku od čtvrtiny rozpětí do 

středu pole e2 = 250 mm. Na celé prostřední pole bude třeba 544 kusů trnů. 

Vsk,1 Posouvajicí síla nad podporou 5989 kN

Vsk,0,25 Posouvajicí síla v 1/4 nosníku 2674 kN

n racovní součinitel 6,27

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 574,0921 mm 

Si Statický modul betonové desky 1,37E+08 mm
4

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 3,14E+11 mm4

n racovní součinitel 16,23

xi Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 885,8292 mm 

Si Statický modul betonové desky 1,05E+08 mm
4

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 2,53E+11 mm4

Posouvajicí síla nad podporou na počátku

2608,36 kN

Posouvajicí síla nad podporou na konci životnosti

2486,54 kN

Posudek:                  Rozhoduje beton na počátku

Posouvajicí síla ve čtvrtině na počátku

1164,59 kN

Posouvajicí síla ve čtvrtině na konci životnosti

1110,20 kN

Posudek:                  Rozhoduje beton na počátku

Charakteristiky betonu na počátku

Charakteristiky betonu na konci životnosti

Výpočet posouvajicích sil

 1 =  𝑠𝑘,1
 𝑖
𝐼𝑖

 1 =  𝑠𝑘,1
 𝑖
𝐼𝑖

 2 =  𝑠𝑘,0,2 
 𝑖
𝐼𝑖

 2 =  𝑠𝑘,0,2 
 𝑖
𝐼𝑖
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Tabulka 41: Návrh trnů na msp 

 

6.4.2 Mezní stav únosnosti 

Trny musí být navrženy tak, aby přenesli síly mezi betonovou desku a ocelovým 

nosníkem. Je třeba vypočítat maximální síly, které jsou schopny tyto prvky přenést a 

posoudit u kterého by došlo k porušení nejdříve. Spřahovací prvky pak musí být schopny 

přenést právě tuto sílu. Výsledkem v tabulce 42 je posouzení reálného množství trnů. Díky 

tomu, že počet trnů je dostatečný, vznikne v průřezu plné spřažení.  

Prk Charakteristická únosnost trnu 82,11 kN

V1 Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 2608,36 mm 

V2 Posouvajicí síla ve čtvrtině rozpětí 1164,59 mm4

n Počet trnů v řadě 4

Maximální rozteč trnů u podpory

125,92 mm

Maximální rozteč trnů v 1/4 rozpětí

282,02 mm

Celkový počet trnů

544 ks

Návrh trnů na msp

 1, 𝑚𝑎𝑥 =
4  0,6  𝑃𝑟𝑘

 1

 2, 𝑚𝑎𝑥 =
4  0,6  𝑃𝑟𝑘

 2

𝑁𝑓 =
𝐿

4   1
+

𝐿

4   2
+ 1 .𝑛
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Tabulka 42: Posouzení trnů na msú 

Na obrázku 54 je znázorněno příčné uspořádání trnů v průřezu. Jsou dodrženy 

minimální vzdálenosti, které činí dvaapůl násobek průměru trnu mezi trny a 20 mm od okraje 

pásnice. 

 

Obrázek 54: Umístění spřahovacích trnů v průřezu 

Aa Plocha ocelového nosníku 101000 mm2

fy Charakteristická pevnost oceli 355,00 MPa

Ac Plocha betonové desky 2727946 mm
2

fc Charakteristická pevnost betonu v tlaku 35 MPa

Prd Návrhová únosnost trnu 109,48 kN

Maximální síla v betonu

54104,26 kN

Maximální síla v oceli

35855,00 kN

Posudek:                Nejprve dojde k porušení oceli

Maximální síla v betonu

328 ks

Posudek: Nf > nf,min                                    Počet trnů vyhoví

Posouzení trnů na msú

𝐹𝑐𝑓, 𝑐 =
𝐴𝑎 .0,85 . 𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐

𝐹𝑐𝑓, 𝑎 =  
𝐴𝑐 . 𝑓 

𝛾𝑎

𝑛𝑓,𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑐𝑓
𝑃𝑟𝑑
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6.5 Návrh betonové desky 

Po svaření ocelového nosníku a navaření spřahovacích trnů se provede vybetonování 

monolitické železobetonové desky. Betonáž bude rozfázována a provedena v několika 

stádiích. Podrobnějšímu rozboru se věnuje kapitola [7]. V podélném směru deska 

spolupůsobí se spřaženým ocelobetonovým nosníkem. Posouzení tohoto směru jsme se 

věnovali v předešlých kapitolách. Dále je ještě potřeba provést posouzení ve směru příčném, 

kdy deska působí jako nosník s převislými konci na dvou podporách.  

6.5.1 Vnitřní síly na desce 

Hodnoty pro kombinaci vnitřních sil byly získány z prostorového MKP modelu. 

Pomocí integračních pásů byly měrné momenty na deskových prvcích převedeny do 

jednorozměrných výsledků, které se získaly pro 2 řezy, na podporou a v uprostřed rozpětí. 

Nejnepříznivější kombinace pro únosnost je opět sestava gr1a. V následující tabulce 43 jsou 

uvedeny vnitřní síly z jednotlivých zatěžovacích stavů a vypočteny kombinační hodnoty. 

 

 

Tabulka 43: Výpočet vnitřních sil k posouzení desky 

Vz My_+ My_- Vz My_+ My_-

[ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 304,00 -498,00 -498,00 41,00 -229,76 -229,76

17,72 7,51 -7,51 0,03 0,22 -0,22

4,40 1,64 -1,64 0,01 0,03 -0,03

125,30 135,40 -135,40 12,18 8,85 -8,85

78,28 54,24 -125,02 0,44 0,65 -1,24

351,72 86,84 -459,60 15,48 10,32 -48,19

247,44 25,62 -227,28 104,23 2,84 -110,70

3,24 6,74 -6,74 0,08 0,18 -0,18

Zatěžovací stav

Posuzovaný řez

Vnitřní síla

Řez CŘez A

LM1_UDL

LM1_TS

Vodorovné síly

 

 

Pokles podpor

Třecí síly

Vítr

Teplota

Vz My_+ My_- Vz My_+ My_-

γ ψ [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,35 1,00 410,40 -672,30 -672,30 55,35 -310,18 -310,18

Pokles podpor 1,20 1,00 21,26 9,01 -9,01 0,04 0,26 -0,26

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 1,50 0,60 112,77 121,86 -121,86 10,96 7,97 -7,97

Teplota 1,50 0,60 70,45 48,82 -112,52 0,40 0,59 -1,12

LM1_UDL 1,35 1,00 474,82 117,23 -620,46 20,90 13,93 -65,06

LM1_TS 1,35 1,00 334,04 34,59 -306,83 140,71 3,83 -149,45

Vodorovné síly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

1423,75 -340,79 -1842,98 228,35 -283,60 -534,02

Řez C

Kombinace STR gr1a

Posuzovaný řez Řez A

Celkem
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Obrázek 55: Ukázka průběhu příčných měrných momentů 

 

Pro ověření správnosti MKP modelu byl vytvořen jednoduchý model, do kterého 

bylo zavedeno pouze zatížení vlastní tíhou a ostatním stálým zatížením spolu 

s dvounápravou o velikosti sil 200kN (LM2), která se umístila ve dvou stavech na okraj a 

doprostřed vozovky. 

 

 

Obrázek 56: Zatěžovací stavy LM2 
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Obrázek 57: Ohybové momenty na desce v LM2 

 

6.5.2 Návrh hlavní výztuže 

Největší vnitřní síly vznikají v oblasti podpor. Vznikají zde záporné ohybové 

momenty, a tak se zde musí vměstnat velké množství výztuže v obou směrech. Maximální 

ohybový moment 1842,84 kNm. Krytí výztuže v agresivním prostředí způsobenou chloridy 

a s návrhovou životností 100 let je 50 mm. Navržena betonářská ocel B500b s mezí kluzu 

500MPa. Tloušťka betonové desky nad podporou činí 700 mm a je vyrobena v betonu 

C35/45.  

 

Tabulka 44: Návrh výztuže na záporný ohybový moment 

d Průměr výztuže 32 mm 

á Vzdálenost jednotlivých prutů 100 mm 

As Plocha výtuže v běžném metru průřezu 8042,47719 mm2

d Vzdálenost výzuže od tlačeného povrchu 634 mm

fy Charakteristická pevnost oceli 500 MPa

fc Charakteristická pevnost betonu v tlaku 35 MPa

Výška tlačené oblasti

187,32 mm

Únosnost průřezu

1954,92 kNm

Posudek: mRd > med = 1842kNm                                    Výztuž vyhoví

Návrh výztuže na záporný moment

𝑥 =
𝐴𝑠  𝑓𝑦𝑑

0,8  𝑏    𝑓𝑐𝑑

𝑚 𝑑 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓 𝑑(𝑑 − 0,4𝑥)
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 Největší vypočtený kladný moment je 303,12 kNm. Z tabulky 45 je patrné, že by na 

tento moment vyhověla i výztuž o menším průměru, avšak z konstrukčního hlediska, 

zabránění trhlin apod. je vhodné navrhnou alespoň výztuž o průměru 16 mm po 100 mm. 

 

 

Tabulka 45: Návrh výztuže na kladný ohybový moment 

6.5.3 Konstrukční zásady 

 

Tabulka 46: Omezení množství výztuže 

 

d Průměr výztuže 16 mm 

á Vzdálenost jednotlivých prutů 100 mm 

As Plocha výtuže v běžném metru průřezu 2010,6193 mm2

d Vzdálenost výzuže od tlačeného povrchu 642 mm

fy Charakteristická pevnost oceli 500 MPa

fc Charakteristická pevnost betonu v tlaku 35 MPa

Výška tlačené oblasti

46,83 mm

Únosnost průřezu

544,85 kNm

Posudek: mRd > med = 1842kNm                                    Výztuž vyhoví

Návrh výztuže na kladný moment

𝑥 =
𝐴𝑠  𝑓𝑦𝑑

0,8  𝑏    𝑓𝑐𝑑

𝑚 𝑑 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓 𝑑(𝑑 − 0,4𝑥)

fctm Pevnost betonu v tahu 3,2 MPa

fyk Charakteristická pevnost oceli 500 MPa

As Plocha výtuže v běžném metru průřezu 2010,6193 mm2

bt Šířka průřezu 1000 mm

d Vzdálenost výzuže od tlačeného povrchu 642 mm

Minimální množství výztuže

1068,29 mm2

Posudek: as > as,min                                    Výztuž vyhoví

Maximální množství výztuže

28000,00 mm2

Posudek: as > as,min                                    Výztuž vyhoví

Omezení množství výztuže

𝑎𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26   
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

 𝑏𝑡  𝑑

𝑎𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04  𝑎𝑐
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Tabulka 47: Omezení vzdáleností výztuže 

 

 

Tabulka 48: Omezení množství výztuže 

6.6 Posouzení na únavu 

U spřažených mostních konstrukcí je třeba ověřit únosnost na únavu. U silničních 

mostů postačí posouzení spřahovacích trnů na posouvající sílu. Pro výpočet vnitřních sil se 

požije zjednodušený postup podle ČSN EN 1991-2 založeném na Modelu zatížení na únavu 

3. Podélný smyk se spočte pružnou analýzou s průřezem bez trhlin. Hodnoty součinitele pro 

únavovou pevnost je dle ČSN EN 1993-2 γMf = 1 a součinitel pro spřahovací trny dle ČSN 

EN 1992-1-1 je γMf,s  = 1. 

h Výška průřezu 700 mm

s Vzdálenost výztuže 100 mm

d Průměr výztuže 18 mm

Minimální vzdálenost výztuže

21 mm

Posudek: as > as,min                                    Výztuž vyhoví

Maximální vzdálenost výztuže

250,00 mm

Posudek: as > as,min                                    Výztuž vyhoví

Omezení vzdálenosti výztuže

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛
𝑘1  𝑑
𝑑𝑔  𝑘2
20 𝑚𝑚

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛
2 ℎ

250 𝑚𝑚

x Výška tlačené oblasti 187,32 mm,

d Vzdálenost výzuže od tlačeného povrchu 634 mm

fyk Návrhová pevnost oceli 434,78 MPa

0,30

0,62

Posudek: ξ bal  > ξ                                    Výztuž vyhoví

Omezení množství výztuže

  =
𝑥

𝑑

 𝑏𝑎𝑙 =
700

700 + 𝑓𝑦𝑑
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Obrázek 58: Rozložení zatížení v modelu na únavu 

 

 

 

Obrázek 59: Výsledky posouvajících sil 

 

Maximální posouvající síla je Ved = 860,61 kN. Z této síly je třeba vypočíst rozkmit 

napětí, který vznikne v jednom trnu na kraji nosníku. U výpočtu spřažení bylo dokázáno, že 

rozhodují charakteristiky průřezu na začátku životnosti. Výpočet napětí je uveden 

v následující tabulce 49. 
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Tabulka 49: Výpočet rozkmitu napětí v trnu 

 

Dále je třeba stanovit návrhový rozkmit napětí pomocí součinitele ekvivalentního 

poškození závisejícího na spektru a sklonu křivky únavové pevnosti λv. Hodnoty, které 

vstupují do výpočtu, se určí z normy ČSN EN 1993-2 a tabulek 9.1 a 9.2 téže normy. 

Návrhový rozkmit napětí se porovná s referenčním rozkmitem 90 MPa pro kategorií detailu 

90, pro přivařený smykový spřahovací trn, uvedeném v normě ČSN EN 1993-1-9 tabulky 

8.5. 

 

 

d Průměr svaru trnu 22 mm

e Rozteč trnů na kraji nosníku 125 mm

Ved Vzdálenost neutrální osy od horního okraje 860,61 kN

Si Statický modul betonové desky 1,37E+08 mm4

Ii Moment setrvačnosti ideálního průřezu 3,14E+11 mm
4

Posouvajicí síla mezi deskou a oc. profilem

374,82 N/mm

Síla vyvolaná na jeden koncový trn

11713,03 N

Napětí vyvolané ve svaru v jednom koncovém trnu

30,81 MPa

Výpočet rozkmitu napětí

 1 =  𝑒𝑑
 𝑖
𝐼𝑖

∆𝐹 =  1
 

4

∆ =
∆𝐹  4

  𝑑2
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Tabulka 50: Posouzení trnu na únavu 

6.7 Návrh příčníku 

Z důvodu kumulace velkých příčných sil je nutné v oblasti podpor navrhnout příčníky. 

Ty jsou zde také nutné, aby nedocházelo k nežádoucím tahům v ložiscích, zajišťovaly do 

nich příčný roznos a celkově zajistily prostorovou stabilitu konstrukce. Pomocí příčníků se 

také nadzvedává konstrukce při výměně nebo seřízení ložisek. Zjednodušený návrh bude 

vycházet právě z tohoto stavu.  

Z reakcí, získaných celkovou analýzou konstrukce, se sestavila kombinační, která 

vystihuje danou situaci. Bylo zanedbáno zatížení od dopravy a ponechána pouze stálá 

zatížení. V následující tabulce 51 jsou uvedeny hodnoty sil, které budou následně použity 

v jednoduchém modelu. 

 

∆τ Rozkmit napětí 30,81 MPa

λv1 Pro mosty pozeních komunikací 1,55

λv2 Pro 10
6
 těžkých vozidel větších než 30t za rok 0,71

λv3 Pro životnost mostu 100 let 1,00

λv4 Pro jeden pruh těžkých vozidel 1,00

Posouvajicí síla mezi deskou a oc. profilem

1,1036

Návrhový rozkmit

34,01 MPa

Posudek: γMf . γMf,s . ∆τe < ∆τc = 90MPa                 Spřažení z hlediska únavy vyhoví

Stanovení návrhového rozkmitu napětí

 𝑣 =  𝑣1   𝑣2   𝑣   𝑣4

∆ 𝑒=  𝑣  ∆ 
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Tabulka 51: Výpočet sil pro zatížení příčníku 

 

Ze získaných reakcí byly sestaveny čtyři zatěžovací stavy, uvedené na obrázku 60. 

Z nich byly vypočteny kombinace pro ohybový moment a posouvající sílu. Podpory, 

simulující zvedací zřízení byly umístěny 900 mm od okraje příčníku. 

Rz1 + Rz1- Rz2 + Rz2-

[ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kN ]

Stálé zatížení a mont. účinky 4123 4123 4169 4169

1280 1280 1842 1842

129 -129 128 -128

0 -770 772 0

573 -250 578 -252

2688 -309 1174 -345

1190 -108 128 -119

8 -8 8 -8

Teplota

LM1_UDL

LM1_TS

Vodorovné síly

 

 

Zatěžovací stav

Pokles podpor

Třecí síly

Vítr

Vnitřní síla

Posuzovaný řez Nad podporou

Rz1 + Rz1- Rz2 + Rz2-

γ ψ [ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kN ]

Stálé zatížení a mont. účinky 1,35 1,00 5566,05 5566,05 5628,15 5628,15

Pokles podpor 1,20 1,00 1536,00 1536,00 2210,40 2210,40

Třecí síly 0,00 0,00 0,00 0,00

Vítr 1,50 0,60 0,27 -693,00 694,80 -0,36

Teplota 1,50 0,60 515,70 -225,00 520,20 -226,80

LM1_UDL 0,00 0,00 0,00 0,00

LM1_TS 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodorovné síly 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

7618,02 6184,05 9053,55 7611,39

Kombinace STR gr1

Celkem

Posuzovaný řez Nad podporou
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Obrázek 60: Zatěžovací stavy pro návrh příčníku 

 

Obrázek 61: Výsledné ohybové momenty

 

Obrázek 62: Výsledné posouvající síly 
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Příčník byl navržen jako I profil ze svařovaných ocelových plechů S355. Horní 

pásnice je tvořena plechem P25 šířky 350 mm, stojina plechem P30 vysokého 1400 mm. 

Dolní pásnice navazuje na pásnici hlavního nosníku a je tvořená plechem P40 šířky 350 

mm. V tabulce 52 je vypočtena momentová a smyková únosnost profilu příčníku.  

 

Tabulka 52: Posouzení únosnosti příčníku 

 

Z důvodu velké posouvající síly, je ještě třeba vybavit příčník podporovými 

výztuhami. Ty jsou tvořené ze dvou plechů P25 širokého 140 mm po celé výšce stojiny. 

V tabulce 53 je uveden výpočet a posouzení netuhé výztuhy. 

 

 

Ozn. Hodnota Jednotka

Ia Moment setrvačnosti ocelového profilu 1,83E+10 mm
4

Aa Plocha ocelového profilu 64750 mm
2

e Vzdálenost těžiště od dolního okraje 680,6 mm

Wy Průřezový modul ocelového profilu 2,69E+07 mm
3

fy Pevnost oceli 355 MPa 

Med Maximální ohybový moment 8184 kNm

Ved Maximální posouvajicí síla 9054 kN 

Moment únosnosti průřezu

9562,62 kNm

Posudek: MRd > Med             Ocelový profil vyhoví

Moment únosnosti průřezu

9067,6 kNm

Posudek: VRd > Ved             Ocelový profil vyhoví

Název

Výpočet únosnosti příčníku

𝑀𝑝𝑙, 𝑑 =  
 𝑦,𝑝𝑙   𝑓𝑦
𝛾𝑚,0

  

 𝑝𝑙, 𝑑 =  
𝐴   𝑓𝑦

𝛾𝑚,0   3
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Tabulka 53: Návrh výztuhy 

6.8 Návrh ložiska 

Součástí nosné konstrukce mostu jsou ložiska. Ložiska zajišťují uložení nosníků na 

pilíře a opěry, roznesení podporových tlaků a umožnění pohybu mostu. Most bude osazen 

šesti hrncovými ložisky. Jedním pevným a příčně posuvným a třemi podélně a všesměrně 

posuvnými. Jejich umístění je zobrazeno na obrázku 63. Největší reakce na mostě je 12853 

kN. Z té se pak navrhnou jednotlivé typy ložisek. Navrženy byly ložiska firmy Freyssinet: 

 Pevné ložisko: Tetron CD/FX 14000-700 

Všesměrně posuvné: Tetron SD/GL 14000-50-20 

Jednosměrně posuvné: Tetron CD/GG 14000-700-50 

tw Tloušťka stěny nosníku 30 mm

ts Tloušťka výztuhy 25 mm

hs Šířka výztuhy 160 mm

757,25 mm

3,07E+04 mm2

9,10E+07 mm
4

54,420 mm

0,271

0,554

0,964

10513,5 kN

Posudek: Nb,Rd > Ved = 9054 kN                       Ocelová výztuha vyhoví

Výpočet štíhlosti výztuhy

Výpočet parametrů výztuhy

𝑙𝑠 = 2 . 15 . 휀 . 𝑡𝑤 + 𝑡𝑠

𝐴𝑠 = 𝑙𝑠. 𝑡𝑤 + 2 . ℎ𝑠 . 𝑡𝑠

𝐼 =
1

12
 𝑙𝑠 . 𝑡𝑤 + 2 .

1

12
 𝑡𝑠 . ℎ𝑠 + ℎ𝑠 . 𝑡𝑠  .

ℎ𝑠 + 𝑡𝑤

2

2

 

𝑖 =  
𝐼 

𝐴𝑠

 𝑤 =
 𝑦
 𝑦1

=

𝐿𝑐𝑟
𝑖 

 𝑦1

 = 0,5 1 +    − 0,2 +   2

 =
1

 +  2 −   2

𝑁𝑏, 𝑑 =  
  𝐴   𝑓𝑦
𝛾𝑚,0
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Obrázek 63: Pohyblivost ložisek na mostě 

 

Dále je třeba stanovit zajištění podélných posuvů v ložisku, ten se skládá ze tří 

složek. Posunu od rovnoměrného oteplení, ochlazení konstrukce mostu, posunu v ložiscích 

od průhybů způsobeným proměnným zatížením a rezervu pro případné deformaci opěry 

nebo pilíře.  
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Tabulka 54: Výpočet posunů ložiska 

 

Celkový dovolený podélný posun ložiska na opěře je 150 mm. Jedná se o 

nejvzdálenější posuvné ložisko od ložiska pevného. Kladný posun je 51, 2 mm a záporný 

84,7 mm. Na každou stranu zbývá rezerva 7,05 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔT1 Rozdíl mezi montážní teplotou a nejvyšší teplotou 39,50 °C

ΔT2 Rozdíl mezi montážní teplotou a nejnižší teplotou -28 °C

α Součinitel teplotní roztažnosti 0,000012

L Dilatační délka 80 m

37,92 mm

-26,88 mm

εc Poměrná deformace od smrštění 0,00026

L Dilatační délka 80 m

-21,12 mm

𝜑 Součinitel dotvarování 1,37

σ Napětí v betonu -4,50 MPa 

E Modul pružnosti betonu 33,5 GPa

L Dilatační délka 80 m

-14,72 mm

Posudek: Maximální kladný posun 51,2 mm

Posudek: Maximální záporný posun -84,7 mm

Účinky teploty

Výpočet dovoleného posunu ložiska

Účinky smrštění

Účinky dotvarování

∆𝐿 = ∆𝑇    𝐿

∆ =  휀𝑐  𝐿

∆𝑑 =  
𝜑  𝜎  𝐿

𝐸
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6.9 Návrh mostního závěru 

Stejně jako ložiska, tak i mostní závěr je součásti mostní konstrukce, Tento prvek 

zajišťuje překrytí dilatační spáry mezi mostem a opěrou. Musí být navržen tak, aby umožnil 

dostatečný posun konstrukce tak, aby negativně neovlivnil vozovku. Závěry musí být 

voděodolné, nevyvíjet hluk, a být vyměnitelné a snadno udržovatelné. 

Na konstrukci bude navržen lamelový mostní závěr Mageba. Ten se navrhne stejně jako 

ložiska na případný posun konstrukce z dilatace mostu. V tabulce 55 je uveden výpočet pro 

mezní hodnotu dilatace, z ní se určí potřebný počet lamel. Jedna mezera mezi lamelami je 

schopná dilatace 30 mm na obě strany. Pokud je návrhový posun 140 mm, je zapotřebí 

minimálně čtyř lamel, tzn. dilataci 150 mm. 

 

 

Tabulka 55: Výpočet posunu mostního závěru 

ΔT1 Rozdíl mezi montážní teplotou a nejvyšší teplotou 39,5 °C

ΔT2 Rozdíl mezi montážní teplotou a nejnižší teplotou -28 °C

α Součinitel teplotní roztažnosti 0,000012

L Dilatační délka 80 m

37,92 mm

-26,88 mm

εc Poměrná deformace od smrštění 0,00030

L Dilatační délka 80 m

-24,00 mm

𝜑 Součinitel dotvarování 1,37

σ Napětí v betonu -4,50 MPa 

E Modul pružnosti betonu 33,5 GPa

L Dilatační délka 80 m

-14,72 mm

Posudek: Maximální kladný posun 51,2 mm

Posudek: Maximální záporný posun -88,6 mm

Posudek: Celkový posun 139,8 mm

Výpočet dovoleného posunu závěru

Účinky teploty

Účinky smrštění

Účinky dotvarování

∆𝐿 = ∆𝑇    𝐿

∆ =  휀𝑐  𝐿

∆𝑑 =  
𝜑  𝜎  𝐿

𝐸
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7 Montáž hlavní nosné konstrukce 

7.1 Způsoby montáže 

U spřažených ocelobetonových mostů má způsob montáže velký vliv na rozložení napětí 

po průřezu.  Tím pak na velikosti ocelových nosníků a hospodárnost celkové konstrukce. Při 

stavbě těchto mostů se nevyskytují zvláštní těžkosti. Jeden z problémů, který je třeba zvážit 

je vznik nadměrných průhybů a zajištění stability před ztvrdnutím betonu a zaktivování 

spřažení.  Taktéž není vhodné namáhat čerstvý beton před dosažením potřebné pevnosti.  U 

těchto typů konstrukcí se používají v zásadě čtyři typy montážních postupů:  

- bez provizorního montážního podepření 

- s montážním podepřením  

- s předpětím  

- regulací spřažení ve zvolené montážní fázi 

 

Pro mosty kratších a středních rozpětí se většinou volí výstavba bez montážního 

podepření. Ocelové nosníku jsou uloženy pouze na ložiska. V první fázi tak nosníky 

přenášejí vlastní tíhu, tíhu bednění a čerstvého betonu, popřípadě tíhu prefabrikovaných 

mostních dílců. Po zatvrdnutí betonu začne průřez působit jako spřažený. V této druhé fázi 

se nosník zatíží zbývajícím zatížením: ostatním stálým zatížením, zatížením od dopravy, 

objemovými a teplotními změnami atd. Jak je patrné na obr. 64 výsledná napětí jednotlivých 

fází se sčítají. Vyloučením tlaků v čerstvém betonu ve středu pole se předejde postupnou 

betonáží od podpěr ke středu nosníku. Při tomto způsobu montáže se plně nevyužije 

spřaženého průřezu, je více namáhán ocelový nosník, avšak díky možnosti absence dalšího 

podepření a složitého bednění desky je tento způsob ekonomický.  
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Obrázek 64: Normálová napětí v průřezu 

 

Při zvětšujícím se rozpětí by se velikost ocelových nosníků neúměrně zvětšovala, 

proto je vhodné nespřažené nosníky podepřít provizorními podporami. Ze statického 

hlediska by bylo vhodné nosníky podepřít po celé délce a po betonáži, na výsledný spřažený 

průřez, nechat působit všechny zatížení. Tímto bychom došli k ekonomickému návrhu 

ocelového nosníku, avšak většinou, náklady na výstavbu lešení po celé délce mostu, 

převyšují náklady na ušetřené oceli. Proto je ekonomicky výhodnější ocelový nosník 

odlehčit pouze jedním nebo dvěma provizorními podporami. V první fázi ocelový nosník 

funguje jako spojitý, kdy v podporách vznikne reakce od stálého zatížení. V momentě kdy 

dojde ke spřažení betonové desky, se odstraní dočasné podpory a tím reakce, které v tomto 

místě působily, začnou namáhat výsledný nosník o jednom poli. Na obr. 65 je znázorněno 

porovnání momentů nosníku, který by byl při výstavbě buď podepřen dvěma podporami, 

nebo působil jako prostý nosník.  

 

Obrázek 65: Momentové působení od spojitého a prostého nosníku 
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Vlivem výše uvedeného způsobu montáže, nám v oblasti mezilehlých podpor 

vzniknou záporné momenty, a tím i nežádoucí tahové napětí v betonové desce. Abychom 

předešli vzniku trhlin, je třeba desku vyztužit, popř. toto napětí vyloučit vnesením předpětí.  

Jedním z možností je např. nadvýšení středu prostého nosníku před betonáží a po zatuhnutí 

popuštěním redukovat napětí v betonové desce. U spojitých nosníků se redukce negativní 

účinky napětí od záporných momentů docílí popuštěním mezilehlých podpor. Tento 

montážní postup je demonstrován na obr. 66.  

V prvních dvou fázích bude průřez tvořit pouze ocelový nosík. Nejprve umístí do 

pozice trvalého podepření a vybetonují se ty části, kde bude působit pouze kladný ohybový 

moment. Následně se provede nadvýšení podpor na vypočtenou úroveň. V další fázi se 

dobetonují zbývající části a nechá se zaktivovat spřažení. Následně se nosník popustí do 

původní polohy. Tím se vytvoří požadované předpětí, především tlak v betonové desce. 

Výsledné napětí je dáno superpozicí všech fází. 

 

Obrázek 66: Montážní postup spřažené konstrukce 

 

Další možností redukce nežádoucích napětí je za použití předpětí. Toto řešení se 

používá především u mostů velkých rozpětí. Tato metoda je dražší a spočívá v tom, že 

obyčejnou betonářskou výztuž v místě záporných momentů, nahradíme předpínací výztuží. 
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Největšího efektu dosáhneme tehdy, když kabely předpínají již spřažený ocelobetonový 

průřez. 

 

Obrázek 68: Zajištění posunu desky po nosníku 

Poslední metoda výstavby je za pomocí regulaci spřažení. Tato metoda vychází z toho, 

že konstrukci spřáhneme až ve zvolené montážní fázi. Do té doby však musíme zajistit posun 

desky po ocelových nosnících. Tohoto posunu můžeme dosáhnout buď za pomocí válců, 

teflonovými vložkami nebo posuvnou pásnicí vyobrazenou na obr. 68. 

7.2 Zavedení montážního stavu do modelu 

Pro výstavbu našeho konkrétního mostu byla zvolena metoda za pomocí vytvoření 

předpětí popuštěním mezilehlých podpor. K analýze tohoto postupu byl výpočet rozdělen na 

pět fází, podle jednotlivých zatížení, které působily odlišně na konstrukci v dané fázi 

výstavby. Bylo přihlédnuto k tomu, kdy průřez odolává pouze ocelovým nosníkem, nebo již 

spřaženým průřezem. Pro každou situaci byl vytvořen prutový model. Jednotlivé fáze, se 

nakonec díky principu superpozice sečtou a tím získáme celkový zatěžovací stav od vlastní 

tíhy a předpětí nadvýšením. V první fázi byl vystaven ocelový nosník pouze svou vlastní 

tíhou, která činí 7,88 kN/m.  

 

 

Obrázek 67: Umístění předpínacího 

kabelu do desky 
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Obrázek 69: Analýza první fáze výstavby 

 

Ve druhé fázi byl nosník vybetonována deska, pouze v těch místech, kde se 

předpokládají kladné ohybové momenty. Na nespřažený ocelový nosník začala působit tíha 

čerstvého betonu, která činí 78,92 kN/m 

  

 

Obrázek 70: Analýza druhé fáze výstavby 

 

Poté se nechá beton zatvrdnout a tím se průřez stane spřaženým, nosník začne 

spolupůsobit s betonovou deskou, čímž se rapidně zvětší tuhost průřezu. V této fázi se 
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provede nadvýšení o 200 mm, díky kterému vzniknou v konstrukci vnitřní síly znázorněny 

na následujícím obrázku. 

 

 

 

Obrázek 71: Analýza třetí fáze výstavby 

 

Na nadvýšeném nosníku se vybetonují zbývající části průřezu, které v konstrukci 

vyvodí další vnitřní síly. 

 

 

Obrázek 72: Analýza čtvrté fáze výstavby 

 

Po dalším spřažení zbývajících částí se konstrukce popustí do původní polohy. Tím 

že konstrukce je odlišná, oproti fázi ve které se nadvyšovala, tak i účinky jsou odlišné. Jak 

lze vidět na obrázku 73, vnitřní síly jsou násobně větší. Jejich účinky jsou pozitivní, jelikož 
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vyvozují tlak v betonové desce, čímž se redukují záporné momenty v nadpodporových 

oblastech.  

 

 

Obrázek 73: Analýza páté fáze výstavby 

 

V následující tabulce 56 jsou zaznamenány výsledné hodnoty vnitřních sil, 

stanovených superpozicí jednotlivých fází. Také je uvedeno porovnání se stavem, kdy by 

konstrukce při výstavbě nebyla nadvýšena.  

  Ma + [kNm] Mb - [kNm] Mc + [kNm] Vz [kN] 

Fáze 1 648,5 -1282,4 711,7 177,3 

Fáze 2 6688,4 -9239,9 5652,6 887,5 

Fáze 3 -1627,4 -4212,0 -4212,0 -120,3 

Fáze 4 -0,4 -3022,1 1972,0 887,9 

Fáze 5 4395,1 11375,3 11375,3 325,0 

Celkem 10104,3 -6381,2 15499,6 2157,3 

Bez nadvýšení 7191,9 -14009,3 7961,7 1953,0 

Změna [%] 140,5 45,5 194,7 110,5 

Tabulka 56: Vnitřní síly vyvolané nadvýšením konstrukce 

7.3 Montáž nosné konstrukce 

Hlavní nosníky a příčníky 

Z důvodu dopravy budou hlavní nosníky rozděleny na devět dílů dlouhých do 13 m. 

Aby se předešlo svařování v místech detailů podporových výztuh, bude polovina příčníku 

dílensky svařena s podporovým kusem hlavního nosníku. Všech 28 dílů bude svařena na 

staveništi, z nich se vytvoří 2 kusy, které se pomoci autojeřábu vyzvednou a umístí na 
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podpory. V další fázi se provede poslední svaření uprostřed příčníků. Po dokončení montáže 

se zaměří nosná konstrukce a provede kontrola svarů.  

Ložiska 

Pokud se prokáže negativní kontrola montážních svarů, přejde se k podlití a aktivaci 

hrncových ložisek. Tu je třeba provést při předepsané teplotě. Ložiska se dle teploty vzduchu 

a teploty ocelové konstrukce nastaví na příslušnou mez. 

Montážní ztužení 

Než se vybetonuje a zatvrdne žb deska, nejsou ocelové nosníky nikterak zajištěny na 

ztrátu stability. Proto je nutné konstrukci v průběhu montáže opatřit dočasným ztužením. To 

se provede z válcovaných L profilů, které budou působit jako příhradová konstrukce. Spojení 

s nosníky bude provedeno v místě svislých výztuh za pomocí šroubů. Na horní pás se položí 

válcované I profily, na které se se sestaví bednění desky. 

Betonáž mostovky 

Před betonáží se sestaví na montážního ztužení posuvné bednění a poté se provede 

osazení výztuže desky. Posuv bude zajištěn po horních pásech. Betonáž se bude provádět 

postupně v celé šířce mostovky. Na mostovku bude třeba přibližně 700 m2 betonu. Po 

zatvrdnutí se přejde k demontáži bednění a montážního ztužení. 

Nátěr ocelové konstrukce 

Z důvodu protikorozní ochrany je nutné ocelové části vybavit nátěrovým systémem. 

Nátěr se bude skládat ze dvou vrstev. Před nanesením první vrstvy se povrch upraví pomocí 

otryskání. Základní vrstva se provede v dílně z epoxidového nátěru s vysokým obsahem 

zinku. Druhá vrstva se bude provádět až na staveništi, vhodný je polyuretanový nátěr.  

Ostatní konstrukce 

Na zhotovené nosné konstrukci se může přejít k vybudování ostatních zařízení, jako 

je vybetonování říms, položení izolace, odvodnění a položení jednotlivých vrstev vozovky. 

Také je třeba osadit a vybetonovat mostní závěry, přechodové desky, mostní křídla apod. 

Nakonec se na most se osadí svodidla, zábradlí a dopravní značení. Po kompletním 

zhotovení všech konstrukcí se stanoví finální zaměření a provede se dynamická zatěžovací 

zkouška.  
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ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo provést předběžný návrh spřažené nosné konstrukce 

silničního mostu. V úvodu práce se teoreticky probraly druhy a typy trámových ocelových 

mostů a zhodnotili se jejich výhody a nevýhody. Dále se probrala specifika návrhu 

spřažených ocelových mostů, která se využila v dalším návrhu konstrukce. 

 K návrhu byl vybrán ocelobetonový spřažený most, který převádí silniční 

komunikaci R27,5/120. Celkové délka mostu činí 135 m. Most má 3 pole s největším 

rozpětím 45 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva plnostěnné svařované nosníky spřažené 

s železobetonovou deskou, která je proměnného průřezu mezi tloušťkami 700 a 300 mm.  

 Nejprve byly provedeny zjednodušené ruční výpočty, které posloužily k získání 

informací o přibližných charakteristikách konstrukce.  

 Statický posudek byl proveden na základě lineární globální analýzy. Byl vytvořen 

numerický mkp model, který byl sestaven tak aby charakterizoval nejnepříznivější výsledné 

vnitřní síly v konstrukci. Na jeho základě byly posouzeny hlavní nosné prvky a ověřeny 

únosnosti detailů v charakteristických problematických místech konstrukce. Z výsledků je 

patrné, že most vyhoví na stanovená zatížení v mezním stavu únosnosti i mezním stavu 

použitelnosti. 

 Práce se také okrajově zabývá návrhem ostatních části mostního objektu a montáži 

nosné konstrukce. Pro součást práce byla vyhotovena základní výkresová dokumentace. 

 Přínosem pro autora bylo prohloubení získaných vědomostí o řešené problematice, 

získaného během studia. Zdokonalení v modelování a navrhování mostních konstrukcí a 

získání informací pro jejich následné řešení. 
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