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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných 

konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je 

zpracován návrh zesílení stávajícího mostu externím předpětím. Návrh je následně 

posouzen a je vyhodnocena zatížitelnost zesíleného stávajícího mostu.   

 

Abstract 
 

The subject of this bachelor thesis is the problematic reinforcing od concrete 

bridges. The thesis first aims at the research on the methods for reinforcement. 

Furthermore, a design of the reinforcing for an existing concrete bridge with the means 

of external prestressing is elaborated. Lastly, the design is considered and the bearing 

capacity of the reinforced bridge is evaluated. 
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1 Úvod 
 

V současnosti je velkým problémem stav mostů v České republice. Tato skutečnost 

se stala diskutovanější po mediálně známých událostech jako rekonstrukce 

Hvězdonického a Vojslavického mostu na D1, uzavření Libeňského mostu a pád Trojské 

lávky v Praze, rekonstrukce a následná demolice mostu Doubí u Karlových Varů, demolice 

lávky v Nymburce a další. V České republice bylo k datu 7.1. 2017 evidováno 17 618 

silničních mostů [1]. Správa železniční dopravní cesty k datu 30.6.2016 evidovala 6 784 

železničních mostů [2]. V srpnu 2018 rozhodlo ministerstvo dopravy o rozsáhlých 

kontrolách stávajících mostů s odůvodněním, že až čtvrtina mostů v České republice 

může být ve špatném až havarijním stavu. Zkontrolováno by mělo být přibližně 400 

železničních a 2000 silničních mostů na dálnicích a silnicích I. třídy. Ministerstvo dopravy 

také dále vyzvalo ke kontrole kraje, které mají ve vlastnictví silnice II. a III. třídy.  

 

Tabulka 1.1 Stavební stav mostů na silnicích a dálnicích v ČR v roce 2017 a jeho vývoj [5; 2] 

 

 

Z přiložené tabulky je patrné, že v V. až VII. klasifikačním stupni od roku 2010 

přibylo bezmála 600 mostů. Při pohledu na IV. klasifikační stupeň můžeme očekávat, že 

mostů se špatným stavem bude přibývat.  

 

 

 



 11 

2 Zesilování železobetonových mostů 
 

Z aktuálního stavu mostů vyplývá, že se v nejbližší době nevyhneme mnoha 

rekonstrukcím. Zesílení nosné konstrukce je cenově výhodnější než výstavba nového 

mostu. Účelem je dosažení vyšší zatížitelnosti a s pravidelnou údržbou celého objektu i 

delší životnosti.  

 

Nejčastější důvody k zesílení jsou: 

• zvýšení zatížení nosné konstrukce oproti návrhovým předpokladům 

• snížení odolnosti konstrukce vlivem degradace železobetonu 

• snížení odolnosti konstrukce vlivem nepředvídaných zatížení (seizmicita, požár, 

mechanické poškození nárazem aj.). 

 

Před samotnou realizací je nutno provést následující kroky: 

• definice požadavků na novou zesílenou konstrukci 

• shromáždění podkladů o stávající konstrukci 

• prohlídka a průzkum konstrukce 

• analýza konstrukce 

• návrh možných variant zesílení a stanovení zatížitelnosti 

• ekonomické zhodnocení variant 

• volba nejvhodnější varianty a zpracování projektu. [6] 
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2.1 Dodatečné zesílení nosné konstrukce 

2.1.1 Ocelová výztuž 

 

Využíváme betonářskou výztuž, kterou vlepujeme do stávající konstrukce. Do 

předem provedené a očištěné drážky nebo vrtu vložíme výztuž. Dále provedeme novou 

krycí vrstvu z betonu nebo polymer-cementové malty a jiných lepidel. K zesílení lze využít 

i nerezová výztuž. Její hlavní výhodou je odolnost proti korozi. Díky této vlastnosti se 

snižují nároky na krycí vrstvu a výztuž obstojí i v agresivním prostředí. Specifickým 

výrobkem je helikální výztuž. Ta je nerezová a má tvar šroubovice, který zajišťuje dobré 

spolupůsobení s maltou. Typické využití pro helikální výztuž je u zděných i 

železobetonových klenbových mostů za účelem omezení trhlin. [7) 

 

 
Obrázek 2.1 Nerezová helikální výztuž [7] 

 

Dalším způsobem je externí zesílení při povrchu konstrukce. Využíváme pásovou ocel, 

kterou nejčastěji kotvíme mechanicky pomocí spřahovacích a kotevních prvků. Lze použít 

i kombinace sanačních malt a spřahovacích kotevních prvků. Tloušťky průřezů pásoviny 

volíme nejčastěji do 50 mm. Pásová ocel nám umožňuje relativně velikou tvarovou 

volnost. Dále můžeme využít i válcované profily L a U. U externí kovové výztuže je vždy 

nutné ošetřit výztuž antikorozním nátěrem.  

 

Způsoby pro kotvení výztuže jsou následující: 

• kotvení šrouby 

• kotvení nastřelovacími hřeby 

• kotvení pomocí skob a trnů 

• kotvení do hmoždinek 

• přilepení lepidlem na stávající konstrukci nebo přímo na výztuž 

• přilepení do předpřipravené drážky nebo vrtu. [8] 
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Obrázek 2.2 Externí zesílení trámového mostu pásovou ocelí [9] 

 

Před každým prováděním je vhodné ověřit postup provádění, který se může lišit 

podle výrobce jednotlivých přípravků (ošetření podkladu, lepidlo, cementová malta, aj.). 

Správně provedené dodatečné vyztužení dokáže odolávat smykovým i ohybovým 

účinkům. Hlavní výhody ocelové výztuže jsou: 

• dostatek kotevních systému na trhu 

• historická zkušenost s návrhem a prováděním 

• nízká cena 

• vysoká únosnost 

• přizpůsobení tvaru 

 

Mezi hlavní nevýhody patří: 

• nutnost ošetření proti korozi 

• vysoká hmotnost 

• těžká manipulace. 

 

 

2.1.2 Kompozitní výztuž FRP 

 

Kompozitní výztuž FRP (Fiber Reinforced Polymer) je relativně nový stavební materiál. 

V roce 1997 se stala stavebním výrobkem stanoveným k povinnému ověřování. 

Kompozitní materiály dělíme na částicové a vláknové. FRP výztuž patří mezi vláknové 

kompozity, které dělíme na: 
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• jednovrstvé 

o dlouhovláknové 

§ jednosměrové (tyče) 

§ dvousměrové (tkaniny) 

§ 3D tkaniny 

o krátkovláknové 

§ orientováné 

§ neorientované (rohože) 

• vícevrstvé 

o lamináty 

o hybridní lamináty 

o sendviče. [8] 

 

 
Obrázek 2.3 Vláknové kompozity [8] 

 

Kladením anorganických vláken do různých směrů můžeme získat optimální 

materiál pro dané namáhání. U tyčí a lamel je směr vláken rovnoběžný a tím vykazují 

vysokou pevnost v tahu. Tkaniny jsou vyráběny kladením vláken kolmo na sebe. Výztuž se 

vyrábí nepřetržitým způsobem tzv. pultruzí (tažením). To znamená, že na svazek 

anorganických vláken je nanesena polymerní matrice. Polymerní matrice chrání vlákna 

před poškozením, zajišťuje polohu jednotlivých vláken a roznáší působící namáhání na 

všechna vlákna kompozitu. Obsah vláken je v rozmezí 75–80 % (hmotnostně). Po 

vytvrzení matrice se výztuž nařeže na požadovanou délku. [10;11] 
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Obrázek 2.4 Schéma výroby tažením [12] 

   

Vytvoření poloměrů a zakřivení výztuže je možné před vytvrzením. Na stavbě se tvar 

výztuže už nedá významně ovlivnit. Pruty je možné k sobě mechanicky uchytit nebo slepit 

a tím vytvořit sítě. Prutovou výztuž využíváme pro dodatečné vlepení nebo přibetonování 

konstrukce. Pro externí zesílení jsou vhodné kompozitní lamely a tkaniny. Kompozitní 

výztuž je na trhu vyráběna ve více variantách. Mezi hlavní rozdíly patří druh vlákna, který 

určíme podle velikosti namáhání v tahu. Dalším rozdílem je matrice, kterou volíme podle 

druhu prostředí. Posledním rozdílem je povrchová úprava výztuže, která zajišťuje 

soudržnost s okolním materiálem. Povrch výztuže může být úpraven spirálovým ovinutím, 

vrstvou křemičitého písku nebo vrstvou profilované matrice. Na trhu jsou nejvíce 

využívané výztuže z následujících typů vláken: 

• skleněné – GRFP výztuž 

• aramidové (kevlarové) – ARFP výztuž 

• uhlíkové – CRFP výztuž 

• kombinace uhlíkového a skleněného vlákna – C-GRFP výztuž. 
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Obrázek 2.5 Zleva kompozitní výztuž GFRP, C-GFRP a CFRP [10] 

  

Fyzikální vlastnosti FRP výztuže vyplývají z již zmíněné orientace vláken. 

Kompozitní výztuže jsou při namáhání ve směru vláken lineárně elastické s křehkým 

lomem při dosažení mezního napětí. Mechanické vlastnosti v tomto směru mají až stokrát 

lepší hodnoty než ve směru kolmém, kdy významnou část zatížení přenáší matrice. 

Pracovní diagram má vždy lineární průběh až do porušení. [10;13] 

 

 
Obrázek 2.6 Srovnání pracovních diagramů FRP výztuže s betonářskou a předpínací výztuží [14] 
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Tabulka 2.1 Základní mechanické vlastnosti FRP vnitřních výztuží a srovnání s betonářskou 
výztuží [15] 

 

 

 
Obrázek 2.7 Povrchová úprava GFRP 

křemičitým pískem [11] 

 
Obrázek 2.8 Povrchová úprava spirálovitým 

ovinutím a vrstvou nevyztužené matrice [11] 

 

Pro externí zesílení nosné konstrukce jsou vhodné uhlíkové lamely. Aplikaci 

uhlíkových lamel provádíme ve dvou krocích. V prvním kroku připravujeme podklad. 

Zbavujeme se nesoudržných vrstev materiálu a následně očisťujeme. Pomocí 

vysokotlakých metod jako jsou vodní paprsek, pískování aj. dosáhneme rovinatosti a 

optimální hrubosti podkladu. Povrch můžeme upravit i pemrlováním nebo obrusem. Po 

této úpravě je však nezbytné podklad zbavit prachu.  Pokud se nám podklad nepodaří 

vyrovnat mechanicky, tak naneseme na očištěný povrch epoxidovou pryskyřičnou maltu. 

V druhém kroku nanášíme lepidlo na podklad a lamelu. Lamelu potom přiložíme na 

podklad a válečkem vytlačíme přebytečné lepidlo, které po krajích odstraníme. Nakonec 

zajistíme přítlak po celé ploše lamely. Po zatvrdnutí lepidla může následovat finální úprava 
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povrchu konstrukce. Lamely jsou velice tenké a není problém je překrýt omítkou. U 

nepředpjatých lamel je nutné zajistit jejich aktivaci snížením stálého zatížení konstrukce 

např. odstranění vybavení mostu, vrstvy vozovky a říms. Jednodušší řešení je využití 

předpínacího systému CFRP lamel. Předpětí lamel je zpravidla výhodnější, protože se při 

něm využije větší pevnost v tahu. [10;12;17] 

 

 
Obrázek 2.9 Kompletní řešení zesílení nosné konstrukce a mostních pilířů z lamel a tkanin CFRP 

[12] 

 

 
Obrázek 2.10 Předpínací systém Carbo [12] 
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Hlavní výhody kompozitní výztuže jsou: 

• antikorozní vlastnosti 

• nízká hmotnost 

• vysoká pevnost v tahu 

• dobrá únavová odolnost 

• lehká manipulace a doprava 

• odolnost proti agresivnímu prostředí 

• elektromagneticky neutrální. 

• odolnost proti poškození. 

Mezi nevýhody patří: 

• vysoká pořizovací cen 

• malá tlaková pevnost kolmo na vlákna způsobuje problémy při kotvení 

předpjatých lamel 

• relativně malý modul pružnosti používaných lamel 

• provádění spojů 

• recyklace  

• vysoké nároky na technologickou kázeň. [10;18] 

 

2.2 Předpětí nosné konstrukce 

2.2.1 Historie 

 

První experimenty s předpínáním betonových konstrukcí se uskutečnily koncem 19. 

století. Za vynálezce předpjatého betonu je považován Eugene Freyssinet, který 

vystudoval prestižní vysokou školu mostů a silnic v Pařiži.  E. Freyssinet si nechal 

patentovat v roce 1928 předpínání ocelových jednotek s pevností vyšší než 400 MPa. 

První most s volným předpětím tyčovou výztuží byl postaven v Německu roku 1936. 

Jelikož docházelo k častému selhání prvku, začala se odborná veřejnost začátkem 20. 

století zabývat ztrátami předpětí. V roce 1939 publikoval F. Dischinger práci, která se 

zabývá ztrátami předpětí smršťováním a dotvarováním. Velký rozmach předpjatého 

betonu nastal po druhé světové válce. První předpjatý most v Čechách byl postaven 

v roce 1947 na dálnici D1 u Vojslavic. Následovaly pak většinou mosty menších rozpětí, 

které byly složeny z nosníků. V roce 1955 byl postaven most v Cholíně, který má pět polí 

s rozpětím 50 m. Pole byla složena z dosud nejtěžších T nosníků o hmotnosti 205 t. [19;20] 
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2.2.2 Princip předpětí 

 

Principem předpětí je vnesení tlakové síly do konstrukce tak, aby vyrovnala účinky 

působícího zatížení. Předpětím využíváme hlavní přednost betonu, kterou je pevnost 

v tlaku a zvyšuje tuhost. V případě, že je prvek plně tlačený zamezíme vzniku trhlin a tím 

prodloužíme životnost konstrukce. Vznik trhlin tedy nastává až při vyčerpání předpětí a 

pevnosti betonu v tahu.  

 

 
Obrázek 2.11 Princip předpětí, vyloučení tahových napětí působením tlakové síly [20] 

 

Předpjaté prvky tedy dokáží vzdorovat výrazně většímu tahovému zatížení před 

vnikem trhlin než prvky z železobetonu a prostého betonu. Díky tomu můžeme navrhnout 

konstrukce daleko subtilnější a zároveň dosahovat větších rozpětí. Další výhodou je 

úspora stavebního materiálu. Na obrázku 2.12 je znázorněn rozdíl v působení prvku 

zatíženého tahem z prostého betonu, železobetonu a předpjatého betonu. 

 Předpínací výztuž může být vedená několika způsoby. Pokud je výztuž vedená 

přímo v těžišti průřezu, dochází k vyrovnání ohybového účinku zatížení pouze 

normálovou silou od předpětí. Když je výztuž vedená přímo, ale mimo těžiště, vyrovnává 

zatížení normálovou silou a ohybovou složkou od předpětí. Velikost ohybové složky je 

závislá na velikosti ramene předpínací síly od těžiště a výrazně omezuje deformace. 

Poslední možností je vedení výztuže nepřímo zakřivenou trasou. Účinky zatížení 

vyrovnáváme normálovou silou a ohybovou složkou od předpětí. Tato varianta je 

nejschůdnější, protože můžeme aktivně vyrovnávat účinky zatížení podle průběhu 

vnitřních sil. [20] 
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Obrázek 2.12 Rozdíl v působení prvků z předpjatého betonu, železobetonu a prostého betonu 

při tahovém namáhání [20] 

 

2.2.3 Druhy předpětí 

 

Předpětí rozlišujeme podle: 

• spolupůsobení předpínací výztuže s konstrukcí na mezi únosnosti 

o se soudržností – výztuž spolupůsobí bez prokluzů obdobně jako 

betonářská výztuž a podílí se na omezení šířky trhlin 

o bez soudržnosti – mezi výztuží a konstrukcí je umožněn posun 

• způsobu vnesení přepínací síly 

o předpětí předem – nejprve se předepne výztuž následně se vybetonuje 

konstrukce a po zatvrdnutí se vnese předpětí 

o předpětí dodatečné – nejprve se vybetonuje prvek a po jeho zatvrdnutí a 

případné manipulaci se do otvorů vloží výztuž, která se předepne 

o hybridní – kombinace předem předpjatého prvku a dodatečného předpětí 

o zvláštní způsoby – předpětí teplotou, ohybem tuhých ocelových nosníků 

před betonáží 
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• umístění předpínací výztuže 

o předpětí vnitřní – výztuž vedena uvnitř betonového průřezu (obvykle 

soudržné) 

o předpětí vnější – výztuž je vedena mimo konstrukci (obvykle nesoudržné) 

• stupně předpětí (v neplatné ČSN 73 1201) 

o plné – při návrhové kombinaci zatížení nevznikají v konstrukci žádné tahy 

o omezené - při návrhové kombinaci zatížení nesmí tahová napětí překročit 

tahovou pevnost betonu 

o částečné – vznikají tahová napětí, které jsou větší než pevnost betonu 

v tahu, a proto je nutné regulovat šíři trhlin. 

 

 
Obrázek 2.13 a) vnitřní předpětí, b) vnější předpětí [21] 

 

Při zesilování nosné konstrukce předpínáme zpravidla dodatečně tzv. volnými 

kabely. Ty jsou vedeny vně konstrukce, a proto nespolupůsobí s betonem. Kabely jsou na 

koncích uchycené aktivním a pasivním kotvením. Směr výztuže a přenos sil do konstrukce 

zajišťuje kotvení a deviátory. Ze statického hlediska plní deviátor funkci podpory, která 

přenáší radiální sílu vzniklou z vedení kabelu a tím vyrovnává zatížení. Pro stálé zatížení 

pak působí konstrukce podobně jako spojitý nosník s pružnými podporami v místě 

deviátorů. Deviátor může být proveden v podobě ocelového sedla (přípravku) nebo 

betonového nálitku s otvorem pro kabel. V některých případech lze také nahradit vhodně 

zvoleným vrtem do mezipodporového příčníku ve stávající konstrukci. Předpětí volnými 

kabely se neuplatňuje jen u zesilování, ale například i u výstavby mostu letmou betonáží 

nebo výsuvem. [20;21] 
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Obrázek 2.14 Pohled na vedení vnějšího předpětí u trámového mostu [22] 

 

 
Obrázek 2.15 Vedení předpětí uvnitř komorového průřezu [21] 

 

 

Obrázek 2.16 Vedení kabelů pod mostovkou [21] 
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2.2.4 Ztráty předpětí 

 

Ztráty předpětí jsou definovány jako snížení napětí v předpínací výztuži vlivem 

jejího zkrácení [20]. Největší hodnota předpínací síly se nazývá maximální předpínací síla 

Pmax, která nejvyšší hodnoty dosáhne zpravidla při napínaní na konci kabelu/lana. Tato se 

vlivem ztrát snižuje. Nejdříve je snížena o krátkodobé (okamžité) ztráty, které působí do 

momentu zakotvení. Síla zmenšená o krátkodobé (okamžité) ztráty se nazývá počáteční 

hodnota předpínací síly Pm0. Od zakotvení výztuže po celou dobu její životnosti působí 

ztráty dlouhodobé (časově závislé). U dodatečně předpjatého prvku dochází k těmto 

ztrátám: 

• krátkodobé (okamžité) ztráty 

o ztráty třením kabelu 

o ztráty pružným přetvořením betonu – pouze u předem předpjatého 

betonu 

o ztráty postupným napínáním – ztráta v důsledku postupného napínání 

kabelů při dodatečném předpínání 

o ztráta prokluzem v kotvě 

o ztráta relaxací předpínací výztuže před zakotvením 

• dlouhodobé (časově závislé) ztráty 

o smršťováním betonu  

o ztráta dotvarováním betonu 

o ztráta relaxací předpínací výztuže po zakotvení. 

 

U zesilování nosných konstrukcí externím předpětím jsou dlouhodobé ztráty nižší. 

Důvodem je vyšší stáří betonu konstrukce, díky kterému je smršťování a dotvarování po 

aplikaci předpětí nižší. Podstatnou složkou dlouhodobých ztrát je tedy ztráta relaxací 

předpínací výztuže, která je přibližně 5 %. [23] 
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Obrázek 2.17 Průběh ztrát předpětí v čase [23] 

 

2.2.5 Shrnutí 

 

Hlavní výhody externího předpětí jsou: 

• touto metodou je možné zvýšit zatížitelnost o 200 až 300 %. 

• optimalizace vedení předpětí a velikosti předpínací síly 

• okamžitá únosnost konstrukce 

• možnost dopínání 

• možnost navrhnout kabely snadno vyměnitelné 

• kvalitní ochrana proti korozi 

 

Nevýhody externího předpětí jsou: 

• problémy v kotevních oblastech 

• estetika konstrukce 

• omezení provozu při provádění. 
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2.3 Zesílení dodatečně betonovanou deskou 

2.3.1 Princip spřažení 

 

Poslední možností jak zesílit stávající nosnou konstrukci je dodatečné spřažení. 

Princip zesílení spřažením je ve zvětšení průřezu a spolupůsobení nové vrstvy betonu se 

starou. Zvětšením statické výšky průřezu se zvětší rameno vnitřních sil a tím jeho 

únosnost. Tloušťku nové spřažené desky navrhujeme nejčastěji 120 až 300 mm. Pokud 

navrhujeme silnější desku je vhodné věnovat pozornost nárůstu hmotnosti konstrukce, 

která může růst rychleji než únosnost průřezu. Spolupůsobením zajistíme, že nově 

nabetonovaná deska v místě kladného momentu (v poli) přenáší tlak a v místě záporných 

momentů (nad podporou) je přenášen betonářskou výztuží tah. 

Před provedením spřažení odstraníme starou konstrukci vozovky. Následně 

povrch očistíme a ošetříme. Poté následuje instalace spřahovací výztuže. Výztuž můžeme 

kotvit několika způsoby. V případě použití betonářské výztuže vlepujeme jednotlivé trny 

na chemickou kotvu nebo navazujeme na stávající výztuž mostovky. Tzv. ocelové kozlíky 

kotvíme také na chemickou kotvu nebo na hmoždinku. Po aplikování spřahovacích prvků 

vyvážeme ostatní výztuž a vybetonujeme. [24;25] 

 

2.3.2 Vliv smršťování a dotvarování 

 

Ke smršťování dochází ze dvou důvodů. První důvod je autogenní smršťování. To 

znamená, že objem některých složek betonu po hydrataci je menší než před hydratací. 

Druhý důvod je únik vody z betonu před začátkem tuhnutí (plastické smršťování) a únik 

vody po začátku tuhnutí (vysychání). Smršťování brání soudržnost, tření na styku vrstev a 

spřahující prvky, které jsou kotveny do stávající konstrukce. Díky tomu vnikají v desce 

přídavná tahová napětí. Smršťování je nejvíce ovlivněno samotným složením betonu a 

podmínkami v době betonáže. Závisí na vodním součiniteli, jemnosti cementu a zrnitosti 

kameniva. Dále má vliv vlhkost prostředí, tvar průřezu a jeho rozměry. Vhodným 

ošetřením betonu a dodržováním technologických postupů při betonáži se snažíme 

smršťování co nejvíce zabránit. 
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Obrázek 2.18 Průběh smršťování betonu [23] 

 

Dotvarování je deformace způsobená dlouhodobými účinky zatížení. Dotvarování 

se rozvíjí po celou životnost konstrukce, ale nárůst se v čase zpomaluje. V případě 

dodatečného spřažení beton-beton je nová deska podepřena v celé ploše starou stávající 

mostovkou. Z důvodu delšího stáří podkladu je dotvarování minimální. [23;26] 

 

 
Obrázek 2.19 Dotvarovací zkouška betonu [25] 
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2.3.3 Přenos zatížení do nové vrstvy 

 

Pro spolupůsobení nové vrstvy se starou musí být podle ČSN 1992-1-1 splněna 

podmínka smykového napětí ve styčné ploše:  

 

 ν"#$ ≤ ν&#$, (2.1) 

 

ν"#$ návrhová hodnota smykového napětí ve styčné ploše; 

 

 υ"#$ =
)	+,-
.	/0

, (2.2) 

 

V"# posouvající síla; 

z rameno vnitřních sil spřaženého průřezu; 

b$ šířka styčné plochy; 

β poměr podélné síly v ploše dobetonovaného průřezu 

k celkové podélné síle, buď v tlačené nebo v tažené 

oblasti průřezu, obě síly jsou počítány pro uvažovaný 

průřez; 

 

ν&#$ návrhová únosnost ve smyku styčné plochy; 

 

 ν&#$ = c	f78# + µ	σ< + ρ	f>#(µ	sinα + cosα) ≤ 0,5	ν	f7#		 (2.3) 

 

c, µ součinitelé, kteří závisí na drsnosti styčné plochy; 

f78# návrhová pevnost betonu v tahu; 

σ< Napětí vyvozené minimální vnější normálovou silou 

působící kolmo na styčnou plochu; 

ρ poměr plochy výztuže AJ procházející styčnou plochou 

ku ploše styku A$ 

ν redukční součinitel pevnosti betonu v tlaku. [27] 
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Obrázek 2.20 Příklady styčných ploch [27] 

 

2.3.4 Shrnutí 

 

Hlavní výhody spřažení: 

• snadné provádění 

• bohaté zkušenosti s návrhem i prováděním této technologie 

• využití běžných stavebních materiálů 

• možnost vytvoření spádu spřahující desky pro pokládku hydroizolace. 

• cena  

 

 Nevýhody dodatečného spřažení jsou: 

• mokrý proces 
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3 Stávající most 
 

V dalších kapitolách se práce zabývá návrhem zesílení nosné konstrukce stávajícího 

trámového mostu v obci Předenice. Jako podklady pro výpočet slouží platné normy a 

technické podmínky, dokument hlavní prohlídky a dokument diagnostiky mostu.  

 

3.1 Identifikační údaje mostu 
 

Název stavby: Most ev.č.18027-2 Předenice 

Objekt: SO201 – Mostní objekt 

Název mostu: Most ev.č. 18027-2 

Druh stavby: Oprava 

Místo: Intravilán 

Katastrální území: Předenice 704091 

Obec: Předenice 

Kraj: Plzeňský 

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje 

Uvažovaný správce mostu:  SÚS Plzeňského kraje 

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko Plzeň 

Pozemní komunikace: silnice III/18027 

Úhel křížení: 88,6g 
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3.2 Poloha a popis mostu 
 

Most převádí komunikaci III/18027-2 přes řeku Úhlavu na konci obce Předenice u 

Plzně. Most je postaven roku 1940 a je směrově nerozdělený. Jedná se o šikmý 

dvoupolový ŽB monolitický most o rozpětí obou polí přibližně 18,4 m. Konstrukce je 

navržena jako spojitý nosník. Nosnou konstrukci tvoří ŽB rošt. Rošt se skládá z 5 hlavních 

podélných nosníků s mírným náběhem od opěr ke středovému pilíři. Dále je tvořen z 3 

podporových příčníků a 4 mezipodporových příčníků. Na mostovce jsou po obou stranách 

monolitické římsy šířky 1,25 m. Na každé římse je osazeno zábradlí tvořené z betonových 

sloupků a vodorovných trubek. K trubkám zábradlí je přivařeno ocelové svodidlo. Spodní 

stavbu tvoří krajní železobetonové opěry a střední pilíř. Hrany všech opěr a pilíře jsou 

vyzděny ze žulových kvádrů. Na opěry mostu navazují rovnoběžná betonová křídla. Na 

opěrách je konstrukce uložena na ocelová všesměrná ložiska, nad pilířem je vrubový 

kloub. 

 

 
Obrázek 3.1 Mapa obce Předenice a poloha mostu 

 

Podle hlavní prohlídky byl zjištěn stav spodní stavby jako uspokojivý (IV.) a stav 

nosné konstrukce jako špatný (V.). Při prohlídce v rámci projektových příprav byly zjištěny 

pouze lokální poruchy, které byly způsobeny degradací betonu. Na nosných trámech 



 32 

v místech, kde chyběla krycí vrstva byla patrná koroze betonářské výztuže. Nejednalo se 

však o rozsáhlé vady, které by ohrožovaly konstrukci kolapsem.  

 

 
Obrázek 3.2 Schématický pohled 

 

 
Obrázek 3.3 Schématický půdorys mostu 

 

 
Obrázek 3.4 Schématický příčný řez stávající nosnou konstrukcí 
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4 Materiálové charakteristiky 

4.1.1 Beton 

 

Po odebrání vrtů byly provedeny zkoušky prosté pevnosti v jednoosém tlaku. 

Vzorek odebraný z hlavních nosných trámů vykazoval krychelnou pevnost v tlaku 42 MPa. 

Pro bezpečný předpoklad budeme uvažovat třídu betonu 30/37.  

 

• charakteristická válcová pevnost v tlaku 

KLM = 30,0	OPQ 

• průměrná hodnota válcové pevnosti v tlaku 

KLR = 38,0	OPQ 

• návrhová pevnost betonu v tlaku 

KLT = ULL	.
WXY
ZX
= 0,9. \],]

^,_
= 18,0	OPQ  

• průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

KLaR = 2,9	OPQ 

• dolní hodnota charakteristické pevnosti betonu v dostředném tahu 

KLaM,],]_ = 2,0	OPQ 

• horní hodnota charakteristické pevnosti betonu v dostředném tahu 

KLaM,],c_ = 3,8	OPQ 

• sečnový modul pružnosti betonu 

dLR = 32,0	ePQ 
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4.1.2 Betonářská výztuž 

 

Při diagnostice mostu byla magnetickým indikátorem lokalizována výztuž v hlavních 

trámech. Při spodním okraji v poli byly zjištěny dvě vrstvy po třech prutech výztuže R = 36 

mm. Průměr třmínků byl stanoven na 10 a 12 mm. Podle jednotného mostního řádu 

z roku 1937 se jedná o výztuž třídy C52. 

 

• charakteristická mez kluzu 

KfM = min 340 	OPQ 

• návrhová mez kluzu  

KfT = 250	OPQ  

 

4.1.3 Předpínací výztuž 

 

Pro externí předpětí je použita předpínací výztuž s označením Y-1860-S7-15,7 a třídou 

relaxace 1 - dráty nebo lana s normální relaxací. 

 

• průměr lana 

∅ = 15,7	kk 

• jmenovitá plocha jednoho lana 

lm^ = 15,7	kk 

• charakteristická pevnost v tahu  

KmM = 1860,00	OPQ 

• charakteristická smluvní mez kluzu 0,1 % 

Km],^M = 1636,80	OPQ 

• návrhová hodnota napětí ve výztuži 

KmT = 
Wop,qY
Zr

= ^s\s,t]
^,^_

= 1423,30	OPQ  

• modul pružnosti 

dm = 195,00	ePQ 
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5 Zatížení 
 

 
Obrázek 5.1 Vzorový příčný řez 

 

5.1.1 Stálé zatížení 

5.1.1.1 Vlastní tíha 

 

Pro výpočet vlastní tíhy nosné konstrukce je zadána tíha zjištěná při diagnostice 

mostu 25,0 KN/m3. K vlastní tíze konstrukce je také připočítaná vlastní tíha předpínacích 

kabelů 1 KN/m3. 

 

5.1.1.2 Ostatní stálé zatížení 

 

• šířka směrově nerozdělené vozovky w = 6,0 m 

• šířka nosné konstrukce b = 8,3 m 
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Vozovka 

- Plošné 

typický řez h [m] u0 [KN/m3] v],wxy [KN/ m2] 

ACO11+  0,045 25,0 1,125 

MA 11 IV  0,040 25,0 1,000 

Izolace  0,005 23,0 0,115 

Celkem  v],wxy 2,240 
 

- Liniové 

 

v],wxy,z{| = ∑v],wxy,{ ∙ � + ∑v],wxy,{ ∙ Ä = 2,125 ∙ 6,0 + 0,115 ∙ 8,3 

v],wxy,z{| = 13,670	ÅÇ/k 
(5.1) 

 

Římsy 

- Liniové 

 v],říRÜá	à,z{| 				= lříRÜá,à ∙ γ] = 0,303 ∙ 	25 = 7,575	ÅÇ/k (5.2) 

   

 v],říRÜá	ä,z{| = lříRÜá,ä ∙ γ] = 0,587 ∙ 25 = 14,675	ÅÇ/k (5.3) 

 

- Plošné 

 v],říRÜá	à =
v],říRÜá,à
ÄříRÜá,à

=
7,575
0,55 = 13,773	ÅÇ/kã (5.4) 

   

 v],říRÜá	ä =
v],říRÜá,ä
ÄříRÜá,ä

=
14,675
1,75 = 8,386	ÅÇ/kã (5.5) 

 

Mostní příslušenství 

- Liniové 

Zábradelní svodidlo  v],yáç,z{| = 1,0	ÅÇ/k 

Zábradlí   	v],Üw,z{| = 1,0	ÅÇ/k 
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Celkové ostatní stálé zatížení pro výpočet na prutovém modelu 

 

- Střední hodnota 

 (v − v])R = 13,670 + 7,575 + 14,675 + 2. 1,0					 = 37,920	ÅÇ/k (5.6) 

 

- Horní charakteristická hodnota 

 (v − v])M,Üèm = 1,4	. 13,670 + 7,575 + 14,675 + 2	. 1,0 = 43,388	ÅÇ/k (5.7) 

  

- Dolní charakteristická hodnota 

 (v − v])M,{|W = 0,8	. 13,670 + 7,575 + 14,675 + 2	. 1,0 = 35,186	ÅÇ/k (5.8) 

 

5.1.1.3 Pokles podpor 

 

Uvažujeme nerovnoměrné poklesy podpěr o 10 mm. Pro zatížení poklesem 

podpor jsou sestaveny následující tři zatěžovací stavy. Z kombinace těchto zatěžovacích 

stavů je spočítána obálka vnitřních sil. 

 

 
Obrázek 5.2 Zatěžovací stavy poklesu podpor 
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5.1.2 Proměnné zatížení 

5.1.2.1 Zatížení dopravou 

 

Normální zatížitelnost Vn   

 

Zatěžovací schéma je pro šířku zatěžovacího prostoru w = 6,0 m rozděleno do 

dvou pruhů. Každý pruh je široký 0,5 w. Pro předpokládanou normální zatížitelnost vetší 

než 32 t je zvoleno třínápravové vozidlo. Zatížení přední nápravy je nahrazeno 

ekvivalentním rovnoměrným zatížením. V každém pruhu tedy působí dvounáprava o 

velikosti 2x120 KN a rovnoměrné zatížení 6,0 KN/m2 neomezené délky. Dynamické účinky 

zatížení dopravou jsou zohledněny podle ČSN 73 6222 dynamickým součinitelem d. Pro 

zatěžovací schéma s dvěma pruhy a náhradní délkou Ld = 18,435 m odečítáme v grafu 

hodnotu d = d2 = 1,2. Touto hodnotou později násobíme statické účinky zatížení od 

dopravy. 

 

 
Obrázek 5.3 Schéma vozidla pro normální zatížitelnost Vn 
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Obrázek 5.4 Zatěžovací schéma normální zatížitelnosti Vn 

 

 

 ê|ë = 10	. ê| = 10	. 32 = 320	ÅÇ (5.9) 

 

 êáë = \
í
	 . ê|ë =

\
í
. 320 = 240	ÅÇ (5.10) 

   

 ì| = 	îïñ
^]]

= ãí]
^]]

= 2,4	ÅÇ/kã (5.11) 
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Výhradní zatížitelnost Vr 

 

Pro výpočet výhradní zatížitelnosti uvažujeme hmotnost šestinápravového vozidla 

větší než 50 t. Most je pro výpočet výhradní zatížitelnosti zatížen vozidlem o hmotnosti 

80 t. Dynamické účinky zatížení jsou zohledněny dynamickým součinitelem d = d1 = 1,25. 

 

 

Obrázek 5.5 Schéma vozidla pro výhradní zatížitelnost Vr vetší než 50 t 

 

Výjimečná zatížitelnost Ve  

 

Výjimečná zatížitelnost není ověřována, protože poloměry komunikace 

nevyhovují pro průjezd zvláštní soupravy. 

 

5.1.2.2 Brzdné a rozjezdové síly 

 

Normální zatížitelnost Vn   

 

ó{,M,| = 0,45. êáë + 0,04	. ì|^	. �^	. ò = 0,45	. 240 + 0,04	. 6,0	. 3,0	. 33,750 

ó{,M,| = 132,30	ÅÇ  
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Výhradní zatížitelnost Vr 

 

ó{,M,ô = 0,15	. êôë = 0,15	. 800 

ó{,M,ô = 120	ÅÇ 

 

5.1.2.3 Zatížení chodníku 

 

Zatížení chodníku je uvažováno 2,5 KN/m2 podle ČSN 73 6222.  Při šířce chodníku 

1,25 m je liniové zatížení 3,125 KN/m. 

 

5.1.2.4 Teplota  

 

• hodnoty lineárních rozdílových složek teploty pro betonový nosník 

∆õú,ùûáa = 15	°† ∆õú,Lxxz = 8	°† 

 

• hodnota součinitele ksur pro tloušťku mostního svršku 185 mm 

°Üèô,ùûáa = 0,5	 °Üèô,Lxxz = 1,0	 

 

∆õú,ùûáa,LûzM = 	∆õú,ùûáa	.		°Üèô,ùûáa = 15	. 0,5 = 7,5		°†	 

∆õú,Lxxz,LûzM = 	∆õú,Lxxz	.		°Üèô,Lxxz = 8	. 1 = 8		°†	 
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6 Příčný roznos zatížení 
 

Pro analýzu příčného roznosu zatížení byl v programu SCIA Engineer vytvořen 

prostorový deskostěnový model. Nosná roštová konstrukce byla modelována jako deska 

s žebry, mezi které byly vloženy podporové a mezipodporové příčníky. Model byl zatížen 

ostatním stálým zatížením a dopravním zatížením pro normální a výhradní zatížitelnost. 

Byly sledovány nejvíce namáhané průřezy na jednotlivých žebrech nosné konstrukce. Pro 

maximální posouvající síly je to průřez u krajní podpěry 1 a střední podpěry 2. Maximální 

momenty byly sledovány v poli a na střední podpěře 2.   

 

 
Obrázek 6.1 Půdorys modelu nosné konstrukce 

 

 
Obrázek 6.2 Pohled na deskostěnový model 
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Součinitel roznosu vnitřních sil byl vypočten pro každé žebro podle rovnice 3.10. 

Hodnoty vnitřních sil s příslušnými součiniteli roznosu ri jsou shrnuty v následujících 

tabulkách. 

 

¢{ =
O{

∑O	, ¢{ =
ê{
∑ê			 (6.1) 

 

6.1 Ohybové momenty v poli 
 

 
Obrázek 6.3 Ostatní stálé zatížení 

 

 
Obrázek 6.4 Zatížení dopravou pro normální zatížitelnost Vn 

 



 44 

 
Obrázek 6.5 Zatížení dopravou pro výhradní zatížitelnost Vr 

 

Tabulka 6.1 Vyhodnocení příčného roznosu My v poli 

Zatížení 
Nosník 

Ʃ 
N1 N2 N3 N4 N5 

Ost. stálé 
My [KNm] 201,14 179,12 157,95 155,85 157,86 851,92 

ri 0,236 0,210 0,185 0,183 0,185 1,000 

Doprava Vn 
My [KNm] 420,62 524,69 609,44 625,24 644,64 2824,63 

ri 0,149 0,186 0,216 0,221 0,228 1,000 

Doprava Vr 
My [KNm] 164,69 271,79 432,90 598,13 643,90 2111,41 

ri 0,078 0,129 0,205 0,283 0,305 1,000 
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6.2 Ohybové momenty nad střední podporou  
 

 
Obrázek 6.6 Zatížení dopravou pro normální zatížitelnost Vn 

 

 
Obrázek 6.7 Zatížení dopravou pro výhradní zatížitelnost Vr 

 

Tabulka 6.2 Vyhodnocení příčného roznosu My nad střední podporou 

Zatížení 
Nosník 

Ʃ 
N1 N2 N3 N4 N5 

Ost. stálé 
My [KNm] 364,97 299,62 252,45 252,77 277,62 1447,43 

ri 0,252 0,207 0,174 0,175 0,192 1,000 

Doprava Vn 
My [KNm] 235,20 281,75 340,14 359,70 363,49 1580,28 

ri 0,149 0,178 0,215 0,228 0,230 1,000 

Doprava Vr 
My [KNm] 105,96 146,88 251,89 383,76 452,13 1340,62 

ri 0,079 0,110 0,188 0,286 0,337 1,000 
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6.3 Posouvající síly nad krajní podporou 
 

 
Obrázek 6.8 Zatížení dopravou pro normální zatížitelnost Vn 

 

 
Obrázek 6.9 Zatížení dopravou pro výhradní zatížitelnost Vr 

 

Tabulka 6.3 Vyhodnocení příčného roznosu Vz nad krajní opěrou 

Zatížení 
Nosník 

Ʃ 
N1 N2 N3 N4 N5 

Ost. stálé 
Vz [KN] 49,86 40,38 30,43 36,07 35,98 192,72 

ri 0,259 0,210 0,158 0,187 0,187 1,000 

Doprava Vn 
Vz [KN] 45,93 102,65 137,23 108,38 109,14 503,33 

ri 0,091 0,204 0,273 0,215 0,217 1,000 

Doprava Vr 
Vz [KN] - 37,14 84,87 147,99 175,61 445,61 

ri - 0,083 0,190 0,332 0,394 1,000 
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6.4 Posouvající síly nad střední opěrou zleva 

 
Obrázek 6.10 Zatížení dopravou pro normální zatížitelnost Vn 

 

 

 
Obrázek 6.11 Obrázek 3.18 Zatížení dopravou pro výhradní zatížitelnost Vr 

 

Tabulka 6.4 Vyhodnocení příčného roznosu Vz nad střední opěrou zleva 

Zatížení 
Nosník 

Ʃ 
N1 N2 N3 N4 N5 

Ost. stálé 
Vz [KN] 71,84 44,76 34,29 37,19 46,55 234,63 

ri 0,306 0,191 0,146 0,159 0,198 1,000 

Doprava Vn 
Vz [KN] 36,38 101,75 137,38 125,28 11,19 411,98 

ri 0,088 0,247 0,333 0,304 0,027 1,000 

Doprava Vr 
Vz [KN] - 37,59 93,59 157,26 191,93 480,37 

ri - 0,078 0,195 0,327 0,400 1,000 
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6.5 Posouvající síly nad střední opěrou zprava 

 

 
Obrázek 6.12 Zatížení dopravou pro normální zatížitelnost Vn 

 

 
Obrázek 6.13 Zatížení dopravou pro výhradní zatížitelnost Vr 

 

Tabulka 6.5 Vyhodnocení příčného roznosu Vz nad střední opěrou zprava 

Zatížení 
Nosník 

Ʃ 
N1 N2 N3 N4 N5 

Ost. stálé 
Vz [KN] 64,09 47,22 35,07 36,04 53,85 236,27 

ri 0,271 0,200 0,148 0,153 0,228 1,000 

Doprava Vn 
Vz [KN] 36,61 100,06 138,32 124,03 108,90 507,92 

ri 0,072 0,197 0,272 0,244 0,214 1,000 

Doprava Vr 
Vz [KN] - 33,33 87,18 149,83 198,83 469,17 

ri - 0,071 0,186 0,319 0,424 1,000 
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6.6 Shrnutí příčného roznosu 
 

Tabulka 6.6 Vyhodnocení součinitele příčného roznosu 

Zatížení 
Součinitel roznosu ri   

My,4 My,10 Vz,0 Vz,10L Vz,10P 

Ost. stálé 0,236 0,252 0,259 0,306 0,271 

Doprava Vn 0,228 0,230 0,273 0,273 0,272 

Doprava Vr 0,305 0,337 0,394 0,400 0,424 
 

Z výše uvedené tabulky jsou pro přepočet účinků vnitřních sil na prutové konstrukci 

brány maxima součinitelů od daného zatížení. 

 

 

7 Vnitřní síly 
 

Pro výpočet vnitřních sil byl v programu SCIA Engineer vytvořen prutový model 

v rovině XZ. Prut byl modelován jako T-průřez. Zatížení dopravou a zatížení chodníků bylo 

zadáno jako pohyblivé.  

 

7.1 Vnitřní síly na prutové konstrukci 
 

 

Obrázek 7.1 My – vlastní tíha 
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Obrázek 7.2 Vz – vlastní tíha 

 

 

 

Obrázek 7.3 My – ostatní stálé zatížení 

 

 

 

 

Obrázek 7.4 Vz – ostatní stálé zatížení 
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Obrázek 7.5 My – obálka poklesů podpor 

 

 

 

Obrázek 7.6 Vz – obálka poklesů podpor 

 

 

 

Obrázek 7.7 My – obálka od zatížení dopravou pro Vn 32 t 
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Obrázek 7.8 Vz – obálka od zatížení dopravou pro Vn 32 t 

 

 

Obrázek 7.9 My – obálka od zatížení dopravou pro Vr 80 t 

 

 

 

Obrázek 7.10 Vz – obálka od zatížení dopravou pro Vr 80 t 
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Obrázek 7.11 My – obálka od zatížení chodníku 

 

Obrázek 7.12 Vz – obálka od zatížení chodníku 

 

Obrázek 7.13 My – obálka od zatížení teplotou 

 

Obrázek 7.14 Vz – obálka od zatížení teplotou 
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7.2 Redukované vnitřní síly na prutové konstrukci 

   

Na následujících grafech jsou vyneseny modře neredukované vnitřní síly a červeně 

vnitřní síly násobené součinitelem příčného roznosu ri. 

 

 

Obrázek 7.15 My – ostatní stálé zatížení 

 

Obrázek 7.16 Vz – ostatní stálé zatížení 
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Obrázek 7.17 My – obálka od zatížení dopravou pro Vn 32 t 

 

 
Obrázek 7.18 Vz – obálka od zatížení dopravou pro Vn 32 t 
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Obrázek 7.19 My – obálka od zatížení dopravou pro Vr 80 t 

 

 
Obrázek 7.20 Vz – obálka od zatížení dopravou pro Vr 80 t 
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7.3 Přehled vnitřních sil  

 

Tabulka 7.1 Přehled rozhodujících vnitřních sil 

Zatížení 
M4,k [KNm] M10,k [KNm] V0,k  V10L,k  V10P,k  

max min max min [KN] [KN] [KN] 

g0 484,07 -852,53 140,06 -244,88 244,22 

(g-g0)k,sup 244,94 -462,22 92,13 -136,07 -136,07 

(g-g0)m 214,07 -403,98 80,52 -118,93 -118,93 

(g-g0)k,inf  198,64 -374,86 74,72 -110,35 -110,35 

gm= g0+(g-g0)m 698,14 -1 256,51 220,58 -363,81 125,29 

Poklesy 60,13 -60,13 175,38 -175,38 9,51 -9,51 9,51 

Doprava Vn 785,08 -201,25 7,85 -651,44 245,85 -295,70 290,06 

DopravaVr 987,84 -231,26 6,28 -578,16 359,53 -391,67 391,69 

Chodník 142,30 -37,32 0,22 -184,68 35,40 -52,62 50,39 

Teplota 80,91 -86,30 202,28 -215,76 -15,40 -15,40 15,40 
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8 Kombinace 

8.1 Kombinace pro MSÚ 
 

Rozhoduje méně příznivá z: 

6.10a 

 ågG,j Gk,j "+" gP P "+" gQ,1 y0,1 Qk,1 "+" SgQ,i y0,i Qk,i (8.1) 

 

6.10b 

 åxj gG,j Gk,j "+" gP P "+" gQ,1 Qk,1 "+" SgQ,i y0,i Qk,i. (8.2) 

 

8.2 Kombinace pro MSP 
 

Charakteristická kombinace 

 åGk,j "+" P "+" Qk,1 "+" Sy0,i Qk,i (8.3) 

Častá kombinace 

 åGk,j "+" P "+" y1,1 Qk,1 "+" Sy2,i Qk,i (8.4) 

 

Kvazistálá kombinace 

 åGk,j "+" P "+" Sy2,i Qk,i (8.5) 

 

8.3 Hodnoty součinitelů použitých ve výpočtu  
Tabulka 8.1 Hodnoty součinitelů spolehlivosti £ 

Zatížení Dílčí součinitele 
£ 

Stálá zatížení 1,35 

Nerovnoměrné poklesy 1,2 

Zatížení dopravou 
1,35 

včetně chodců a cyklistů 

Zatížení teplotou 1,5 

Redukční součinitel § 0,85 
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Tabulka 8.2 Hodnoty součinitelů kombinace Ψ 

Zatížení Hodnoty součinitelů Ψ 

Ψ0,i Ψ1,1 Ψ2,i Ψ1,infq 

Zatížení dopravou 0,75 0,75 0 0,8 

Zatížení chodci 0,4 0,4 0 0,8 
Zatížení teplotou 0,6 0,6 0,5 0,8 

 

8.4 Přehled kombinací vnitřních sil pro MSÚ 
Tabulka 8.3 Kombinace vnitřních sil pro MSÚ bez předpětí – dokončená konstrukce 

Zatížení  
M4 [KNm] M10 [KNm] V0 V10L  V10P  

max min max min [KN] [KN] [KN] 

Vn 
6.10a 2000,867 308,973 -826,820 -2938,861 579,042 -867,366 492,171 

6.10b 2222,647 119,240 -671,453 -3010,506 641,960 -930,932 607,271 

Vr 
6.10a 2206,164 278,580 -828,405 -2443,752 694,149 -964,540 595,068 

6.10b 2496,376 78,715 -673,567 -2911,577 795,436 -1060,497 744,467 

 

8.5 Přehled kombinací vnitřních sil pro MSP 
Tabulka 8.4 Kombinace vnitřních sil pro MSP bez předpětí - stavební stav 

Zatížení  
M4 [KNm] M10 [KNm] V0  V10L  V10P  

max min max min [KN] [KN] [KN] 

char. 592,746 372,160 -555,782 -1157,366 140,330 -263,630 262,970 

kvaz. 584,655 380,790 -576,010 -1135,790 141,870 -262,090 261,430 

 

Tabulka 8.5 Kombinace vnitřních sil pro MSP bez předpětí - provozní stav 

Zatížení  
M4 [KNm] M10 [KNm] V0  V10L  V10P  

max min max min [KN] [KN] [KN] 

V
n 

char. 1765,060 332,237 -922,577 -2455,704 513,705 -748,020 467,351 

častá 1475,320 413,571 -944,899 -2117,309 432,543 -640,983 363,061 

kvaz. 829,591 579,433 -950,872 -1598,012 233,998 -398,161 125,359 

Vr  

char. 1921,530 302,219 -924,143 -2382,423 627,391 -843,994 568,978 

častá 1627,392 391,057 -946,073 -2105,500 517,808 -712,964 439,281 

kvaz. 829,591 579,433 -950,872 -1598,012 233,998 -398,161 125,359 
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9 Návrh předpínací výztuže 

9.1  Předběžný návrh 
 

Předpětí je navrhnuto tak, aby splnilo požadavky mezního stavu omezení trhlin při 

kvazistálé kombinaci. Při kvazistálé kombinaci musíme splnit požadavek na vznik 

dekomprese. To znamená, že v nejvíce namáhaném průřezu může být vyčerpána tlaková 

rezerva na nulu a nesmí vniknout tah.  

Pro návrh je uvažován moment v poli M4,kvaz. = 829,591 KNm a moment nad 

podporou M10,kvaz. = -1598,012 KNm. K těmto momentům přičteme odhad staticky 

neurčitého momentu DMp=0,1. M10,kvaz.= 159,801KN. 

 

 

Obrázek 9.1 Schéma uvažovaných ohybových momentů pro návrh předpětí 

 

9.1.1 Výpočet nutné předpínací síly 

 

Řez 4 – dolní vlákna 

zT = 0,852 m 
h = 1,224 m 
Ac= 0,738 m2 

Wh = 0,242087 m3 

Wd = 0,105778 m3 
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•m = 0,300	k 

¶L,^,MT = −
Çm
lL

+
O^,M
,

ßT,^
−
Om

ßT,^
= 0,00	OPQ 

¶L,^,MT = −
Çm,^
0,738 +

989,392
0,105778 −

Çm,^. 0,300
0,105778 = 0,00	OPQ 

Çm,^. ®
1,0
0,738 +

0,300
0,105778© =

989,392
0,105778 

Çm,^ = 2231,725	ÅÇ	 

 

Řez 10 – horní vlákna 

zT = 0,725 m 

h = 1,300 m 
Ac= 0,968 m2 

Wh= 0,380505 m3 

Wd= 0,301743 m3 
 

•m = 0,180	k 

¶L,ã,Mù = −
Çm
lL

+
Oã,M
,

ßù,ã
−
Om

ßù,ã
= 0,00	OPQ 

¶L,ã,Mù = −
Çm,ã
0,968 +

1438,211
0,380505 −

Çm,ã. 0,180
0,380505 = 0,00	OPQ 

Çm,ã. ®
1,0
0,968 +

0,180
0,380505© =

1438,211
0,380505 

Çm,ã = 2509,600	ÅÇ	 

 

9.1.2 Výpočet napětí v předpínací výztuži 

 

¶m,Rá™ = ´0,8 ∗ KmM; 0,9 ∗ Km],^,MÆ 

¶m,Rá™ = {0,8 ∗ 1860; 0,9 ∗ 1636,8} 

¶m,Rá™ = {1488,0	; 1473,12}	OPQ 

¶m,Rá™ = 1473,12	OPQ 
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Odhad ztrát předpětí: 

• V době vnesení   5% 

• V době uvedení do provozu  10% 

• Na konci životnosti   20% 

 

Napětí ve výztuži na konci životnosti: 

¶′m,Rá™ = 1473,12	.0,8 = 	1178,496	OPQ 

 

9.1.3 Výpočet množství předpínací výztuže 

 

lm,^ =
Çm,^

¶′m,Rá™
= 	
2231,725		. 10\

1178,496 = 1893,706	kkã 

lm,ã =
Çm,ã

¶′m,Rá™
= 	
2509,600	. 10\

1178,496 = 2129,494	kkã 

 

• plocha lana f15,7 mm je 150 mm2 

 

≤^ =
lm,^
150 = 	

1893,706
150 = 12,62	≥Q≤ 

≤ã =
lm,ã
150 = 	

2129,494
150 = 14,20	≥Q≤ 

 

Tabulka 9.1 Nutný počet kabelů v rozhodujících průřezech 

Řez 
Počet kabelů složených z lan 

4 7 9 12 15 

4 3,16 1,80 1,40 1,05 0,84 

10 3,55 2,03 1,58 1,18 0,95 

 

• na základě předběžného výpočtu navrhneme v poli i nad střední podporou  

2 kabely po 9 lanech 
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9.2 Podrobné stanovení účinků předpětí 
 

Předpínací kabely budou kotveny do krajních podporových příčníků. Vedeny budou 

skrz mezipodporové příčníky, ve kterých budou umístěny deviátory. V místě kotvení a 

deviátorů budou na konstrukci působit příčné síly. 

 

9.2.1 Průřezové charakteristiky 

 

Pro podrobný návrh je uvažován nosník s náběhem. Takový nosník má zakřivenou 

těžišťovou osu. Z toho důvody byly vypočteny průřezové charakteristiky v místě kotvení 

a deviátorů. 

 

Tabulka 9.2 Přehled průřezových charakteristik 

Řez Ac [m2] Ic [m4] h [m] zT [m] Wd [m3] Wh [m3] 

1 0,714450 0,073742 1,144 0,799 0,092284 0,213794 

2 0,724350 0,080238 1,177 0,821 0,097740 0,225345 
3 0,733350 0,086451 1,207 0,841 0,102835 0,235993 
4 0,742350 0,092961 1,237 0,860 0,108057 0,246777 

5 0,751350 0,099774 1,267 0,880 0,113404 0,257691 

6 0,967500 0,218775 1,300 0,725 0,301743 0,380505 
 

9.2.2 Výpočet příčných sil od předpětí 

 

Maximální předpínací síla 

• 2 kabely po 9 lanech 

 

¶m,Rá™ = 1473,12	OPQ 

lm = 150	kkã  

PRá™,y = 2 ∗ 9 ∗ 0,150 ∗ 1473,12 = 3977,424	ÅÇ	
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Výpočet příčných sil 

 

Tabulka 9.3 Geometrie vedení kabelů 

rozpětí mezi příčníky excentricita 

L1 = 3,935 m e0 = 0,000 m 

L2 = 3,475 m e1 = -0,271 m 

L3 = 3,475 m e2 = -0,391 m 

L4 = 3,475 m e3 = -0,390 m 

L5 =L5=  4,075 m e4 =e5  -0,250 m 

      e5 = 0,120 m 
 

 

Obrázek 9.2 Schéma vedení kabelů 

 

¥],m,Rá™ = P.
•^ − •]
ò^

= 3977,424		.
−0,271 − 0
3,935 = −273,922	ÅÇ 

¥̂ ,m,Rá™ = P. ®
•] − •^
ò^

+
•ã − •^
òã

© 

¥̂ ,m,Rá™ = 3977,424. µ
−0 − (−0,271)

3,935 +
−0,391 − (−0,271)

3,475 ∂ = 136,572	ÅÇ 

¥ã,m,Rá™ = P. ®
•^ − •ã
òã

+
•\ − •ã
ò\

© 

¥ã,m,Rá™ = 3977,424. µ
−0,271 − (−0,391)

3,475 +
−0,390 − (−0,391)

3,475 ∂ = 138,494	ÅÇ 

¥\,m,Rá™ = P ∗ ®
•ã − •\
ò\

+
•í − •\
òí

© 

¥\,m,Rá™ = 3977,424	. µ
−0,391 − (−0,390)

3,475 +
−0,250 − (−0,390)

3,475 ∂ = 159,097ÅÇ 

¥í,m,Rá™ = P ∗ ®
•\ − •í
òí

+
•_ − •í
ò_

© 

¥í,m,Rá™ = 3977,424	. µ
−0,390 − (−0,250)

3,475 +
0,120 − (−0,250)

4,075 ∂ = 200,899	ÅÇ 
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¥_,m,Rá™ = P ∗ ®
•í − •_
ò_

+
•s − •_
òs

© 

¥_,m,Rá™ = 3977,424. µ
−0,250 − (0,120)

4,075 +
−0,250 − (0,120)

4,075 ∂ = −722,281	ÅÇ 

 

 

Obrázek 9.3 Zatížení příčnými silami od předpětí 

 

9.2.3 Vliv ztrát předpětí třením 

 

V místě otlačení kabelů o deviátory vznikají ztráty třením. Ty byly v programu 

Excel spočteny z normového vztahu 3.18. Dále byly spočteny příčné síly a byl jimi zatížen 

prutový model. Z přiložených tabulek vyplývá, že celková ztráta třením nad střední 

podporou je pouze 2,6 % maximální předpínací síly. Na celkové momenty od předpětí 

mají tyto ztráty minimální vliv a proto jsou dále ve výpočtu zanedbány. Ztráty předpětí 

jsou v této práci uvažovány podle kapitoly 3.8.2.2.  

 

 
Obrázek 9.4 Ztráta třením v oblouku 

 

 ∆P∑(∏) = P]. (1 − •π∑.∫) (9.1) 
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P] Předpínací síla na začátku oblouku 

ª Součinitel tření mezi trubkou a lanem 

U Úhel oblouku do místa x 

 

Tabulka 9.4 Výpočet ztrát předpětí třením 

Součinitel tření HDPE trubky µ = 0,12          

Úhel Ztráty tření v místě x Předpínací síla v místě x 

      ΔP0,µ = 0,000 KN P0max = 3 977,424 KN 

α1 = 0,015708 rad ΔP1,µ = 7,490 KN P1max = 3 969,934 KN 

α2 = 0,027925 rad ΔP2,µ = 13,281 KN P2max = 3 956,653 KN 

α3 = 0,026180 rad ΔP3,µ = 12,411 KN P3max = 3 944,242 KN 

α4 = 0,003491 rad ΔP4,µ = 1,652 KN P4max = 3 942,590 KN 

α5 = 0,052360 rad ΔP5,µ = 24,694 KN P5max = 3 917,896 KN 

  
∑ΔPµ = 59,528 KN    

  1,50 %    

 

 

Obrázek 9.5 Normálová síla od předpětí s vlivem tření 
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9.3 Vnitřní síly od předpětí 
 

 

Obrázek 9.6 Celkový ohybový moment od předpětí 

 

 

Obrázek 9.7 Posouvající síla od předpětí 

 

 
 

Obrázek 9.8 Normálová síla od předpětí (bez ztrát) 
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Obrázek 9.9 Reakce od předpětí 

 

 

Obrázek 9.10 Staticky určitý moment od příčných sil 

 

 

Obrázek 9.11 Staticky neurčitý moment 

 

Tabulka 9.5 Vnitřní síly od předpětí v posuzovaných etapách 

Řez 
Vnesení předpětí (VP) Uvedení do provozu (UP) Konec životnosti (KŽ) 

ztráty NP(VP) MP(VP) ztráty NP(UP) MP(UP) ztráty NP(KŽ) MP(KŽ) 
% [KN] [KNm] % [KN] [KNm] % [KN] [KNm] 

4 5 -3778,5 -968,1 10 -3579,7 -917,1 20 -3181,9 -815,2 
10 5 -3778,5 1719,1 10 -3579,7 1628,6 20 -3181,9 1447,6 
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10 Posouzení MSP 

10.1 Omezení napětí 
 

Omezení napětí v tlaku: 

 

• Provozní stav 

Charakteristická kombinace: 

¶ ≤ 0,6	. KLM = 0,6	. 30 = 18,0	OPQ 

Kvazistálá kombinace (předpokládáme lineární dotvarování): 

¶ ≤ 0,45	. KLM = 0,45	. 30 = 13,5	OPQ 

 

• Doba vnesení předpětí: 

KLM(º = 78	≥•º) = KLM 

Vzhledem ke stáří mostu budeme uvažovat omezení napětí v tlaku stejné jako 

v provozním stavu. 

 

Omezení napětí v tahu: 

 

• Provozní stav 

Charakteristická kombinace: 

¶ ≤ KLaR = 2,9	OPQ 

Častá kombinace: 

¶ ≤ 0	OPQ 

Kvazistálá kombinace: 

¶ ≤ 0	OPQ 

 

• Doba vnesení předpětí: 

Kvazistálá kombinace: 

¶ ≤ KLaR(º) = KLaR = 2,9	OPQ 
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10.2 Posouzení mezního stavu omezení napětí 

10.2.1 Kvazistálá kombinace 

 

Tabulka 10.1 MSP kvazistálá kombinace - napětí betonu v tlaku 

Čas Řez 
N Mp M σd σh σlim 

OK 
[KN] [KNm] [KNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

VP 

4 
max. -3778,549 -968,050 584,655 -8,64 -3,54 -13,5 OK 

min. -3778,549 -968,050 380,790 -10,52 -2,71 -13,5 OK 

10 
max. -3778,549 1719,063 -576,010 -0,12 -6,91 -13,5 OK 

min. -3778,549 1719,063 -1135,790 -1,97 -5,44 -13,5 OK 

UP 

4 
max. -3579,678 -917,100 829,591 -5,63 -4,47 -13,5 OK 

min. -3579,678 -917,100 579,433 -7,95 -3,45 -13,5 OK 

10 
max. -3579,678 1628,586 -950,872 -1,45 -5,48 -13,5 OK 

min. -3579,678 1628,586 -1598,012 -3,60 -3,78 -13,5 OK 

KŽ 

4 
max. -3181,936 -815,200 829,591 -4,15 -4,34 -13,5 OK 

min. -3181,936 -815,200 579,433 -6,47 -3,33 -13,5 OK 

10 
max. -3181,936 1447,632 -950,872 -1,64 -4,59 -13,5 OK 

min. -3181,936 1447,632 -1598,012 -3,79 -2,89 -13,5 OK 

 

 
Obrázek 10.1 Schéma normálových napěti kvazistálé kombinace 

 

 

 

 



 71 

10.2.2 Charakteristická kombinace 

 

Tabulka 10.2 MSP charakteristická kombinace - napětí betonu v tlaku 

Čas Řez 
N Mp M σd σh σlim 

OK 
[KN] [KNm] [KNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

VP 

4 
max. -3778,549 -968,050 592,746 -8,56 -3,57 -18 OK 

min. -3778,549 -968,050 372,160 -10,60 -2,68 -18 OK 

10 
max. -3778,549 1719,063 -555,782 -0,05 -6,96 -18 OK 

min. -3778,549 1719,063 -1157,366 -2,04 -5,38 -18 OK 

UP 

4 
max. -3579,678 -917,100 1921,530 4,47 -8,89 -18 OK 

min. -3579,678 -917,100 302,219 -10,51 -2,33 -18 OK 

10 
max. -3579,678 1628,586 -922,577 -1,36 -5,55 -18 OK 

min. -3579,678 1628,586 -2455,704 -6,44 -1,52 -18 OK 

KŽ 

4 
max. -3181,936 -815,200 1921,530 5,95 -8,77 -18 OK 

min. -3181,936 -815,200 302,219 -9,03 -2,21 -18 OK 

10 
max. -3181,936 1447,632 -922,577 -1,55 -4,67 -18 OK 

min. -3181,936 1447,632 -2455,704 -6,63 -0,64 -18 OK 

 

 
Obrázek 10.2 Schéma normálových napěti charakteristické kombinace 
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10.3 Posouzení mezního stavu omezení trhlin 

10.3.1 Kvazistálá kombinace 

 

Tabulka 10.3 MSP kvazistálá kombinace - napětí betonu v tahu 

Čas Řez 
N Mp M σd σh σlim 

OK 
[KN] [KNm] [KNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

VP 

4 
max. -3778,549 -968,050 584,655 -8,64 -3,54 2,9 OK 

min. -3778,549 -968,050 380,790 -10,52 -2,71 2,9 OK 

10 
max. -3778,549 1719,063 -576,010 -0,12 -6,91 2,9 OK 

min. -3778,549 1719,063 -1135,790 -1,97 -5,44 2,9 OK 

UP 

4 
max. -3579,678 -917,100 829,591 -5,63 -4,47 0 OK 

min. -3579,678 -917,100 579,433 -7,95 -3,45 0 OK 

10 
max. -3579,678 1628,586 -950,872 -1,45 -5,48 0 OK 

min. -3579,678 1628,586 -1598,012 -3,60 -3,78 0 OK 

KŽ 

4 
max. -3181,936 -815,200 829,591 -4,15 -4,34 0 OK 

min. -3181,936 -815,200 579,433 -6,47 -3,33 0 OK 

10 
max. -3181,936 1447,632 -950,872 -1,64 -4,59 0 OK 

min. -3181,936 1447,632 -1598,012 -3,79 -2,89 0 OK 

 

 
Obrázek 10.3 Schéma normálových napěti kvazistálé kombinace 
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10.3.2 Častá kombinace 

 

Tabulka 10.4 MSP častá kombinace - napětí betonu v tahu 

Čas Řez 
N Mp M σd σh σlim 

OK 
[KN] [KNm] [KNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

UP 

4 
max. -3579,678 -917,100 1627,392 1,75 -7,70 0 NE 

min. -3579,678 -917,100 413,571 -9,48 -2,78 0 OK 

10 
max. -3579,678 1628,586 -946,073 -1,44 -5,49 0 OK 

min. -3579,678 1628,586 -2105,500 -5,28 -2,44 0 OK 

KŽ 

4 
max. -3181,936 -815,200 1627,392 3,23 -7,58 0 NE 

min. -3181,936 -815,200 391,057 -8,21 -2,57 0 OK 

10 
max. -3181,936 1447,632 -944,899 -1,62 -4,61 0 OK 

min. -3181,936 1447,632 -2105,500 -5,47 -1,56 0 OK 

 

 
Obrázek 10.4 Schéma normálových napěti časté kombinace 
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10.3.3 Charakteristická kombinace 

 

Tabulka 10.5 MSP charakteristická kombinace - napětí betonu v tahu 

Čas Řez 
N Mp M σd σh σlim 

OK 
[KN] [KNm] [KNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

UP 

4 
max. -3579,678 -917,100 1921,530 4,47 -8,89 2,9 NE 

min. -3579,678 -917,100 302,219 -10,51 -2,33 2,9 OK 

10 
max. -3579,678 1628,586 -922,577 -1,36 -5,55 2,9 OK 

min. -3579,678 1628,586 -2455,704 -6,44 -1,52 2,9 OK 

KŽ 

4 
max. -3181,936 -815,200 1921,530 5,95 -8,77 2,9 NE 

min. -3181,936 -815,200 302,219 -9,03 -2,21 2,9 OK 

10 
max. -3181,936 1447,632 -922,577 -1,55 -4,67 2,9 OK 

min. -3181,936 1447,632 -2455,704 -6,63 -0,64 2,9 OK 

 

 
Obrázek 10.5 Schéma normálových napěti charakteristické kombinace 

 

V charakteristické kombinaci jsou tlaková napětí po celém řezu 10 (nad 

podporou). V řezu 4 (v poli) jsou při spodních vláknech tahová napětí. Z toho důvodu je 

v další kapitole posouzen řez 4 na šířku trhliny.    
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10.3.4 Výpočet šířky trhliny 

 

Při charakteristické kombinaci v řezu 4 vznikají v dolních vláknech tahová napětí. 

Ty jsou na při uvedení do provozu i na konci životnosti větší než KLaR. Z toho důvodu 

provedeme výpočet šířky na průřezu oslabeném trhlinou. Výpočet je proveden pro častou 

kombinaci na konci životnosti konstrukce. Plocha předpínací výztuže je zanedbána, 

protože se nenachází v blízkosti tažených vláken.  

 

 
Obrázek 10.6 Schéma normálových napětí v průřezu s trhlinou 

 

¶L,í	Rá™,LùáôáMa.ù = −7,58	OPQ 

Ä = 300	kk 

ℎ = 1237	kk 

∅ = 36	kk 

lÜ = 6107,256	kkã 

dÜ = 200	ePQ 

dLR = 32	ePQ 

æ|xR = 42	kk – krytí včetně příčné výztuže 

°^ = 1 

°\ = 3,40 

°í = 0,425 

 

• vzdálenost těžiště ohybové výztuže od kraje tažených vláken 

QÜ,^ = 42 + 36 + 40 = 100	kk 
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• stanovení ‘‘účinné plochy‘‘ taženého betonu 

ℎL,ûW = kø≤´ℎL,ûW,^; ℎL,ûW,ã; ℎL,ûW,\Æ 

 

¿ = h − QÜ,^ = 1237 − 100 = 1137	kk 

ℎL,ûW,^ = 2,5	. (ℎ − ¿) = 2,5. (1237 − 1137) = 250kk 

ℎL,ûW,ã =
ùπ™
\

  ……u taženého betonu se neuplatní 

ℎL,ûW,\ =
ℎ
2 =

1207
2 = 603,5kk 

⇒ ℎL,ûW = ℎL,ûW,^ = 250	kk 

 

lL,ûW = ℎL,ûW. Ä = 250	. 300 = 75	000	kkã 

 

√m,ûW =
lÜ

lL,ûWƒ = 6107,256	
75000≈ = 0,081430 

 

• napětí v betonářské výztuži 

¶LÜ^ = 	7,58 0,867≈ . (0,370 − 0,1) = 2,361	OPQ 

¶Ü = ¶LÜ^. Uû = 2,361	. 15,0 = 35,415	OPQ	 

 

• rozdíl poměrného přetvoření v betonu a ve výztuži pro výpočet šířky trhliny 

∆ÜR − ∆LR =
¶Ü − °a.

KLa,ûWW
√m,ûW

. «1 + Uû. √m,ûW»

dÜ
≥ 0,6.

¶Ü
dÜ

 

 

KLa,ûWW …. Je průměrná pevnost betonu v tahu při vzniku první trhliny. V nosné konstrukci 

vzhledem ke stáří mostu už trhliny dávno jsou. Z toho důvodu pevnost betonu v tahu 

uvažujeme nulovou potom:  

∆ÜR − ∆LR =
¶Ü
dÜ
≥ 0,6.

¶Ü
dÜ

 

∆ÜR − ∆LR =
35,415
2000000 ≥ 0,6.

35,415
2000000 

∆ÜR − ∆LR = 1,771. 10π_ ≥ 1,062. 10π_ 

 

• poměrné přetvoření v horních vláknech betonového průřezu 

∆Lù =
¶L,í	Rá™,LùáôáMa.ù

dLR
ƒ = −7,58

32000≈ = −0,000237 
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• přetvoření v krajních vláknech taženého průřezu 

∆^ =
∆Lù

0,867	.0,370 =
0,000237
0,867 	.0,370 = 1,011	. 10πí	 

∆ã =
∆Lù

0,867	. (0,370 − ℎL,ûW) =
0,000237
0,867 	. (0,370 − 0,250) = 0,328	. 10πí	 

 

• součinitel zohledňující rozdělení poměrného přetvoření 

°ã =
∆^ + ∆ã
2	. ∆^	

= 	
1,011	. 10πí + 0,328	. 10πí

2	. 1,011	. 10πí	 = 0,662 

 

• výpočet maximální vzdálenosti trhlin 

 ô,Rá™ = °\. æ + °^. °ã. °í.
∅

√m,ûW
= 3,40	. 0,042 + 0,8	. 0,662	. 0,425	.

0,036
0,081430 = 

 ô,Rá™ = 0,267	k = 267	kk 

 

• šířka trhliny 

�M =  ô,Rá™	. (∆ÜR − ∆LR) = 267	. 1,771. 10π_ = 0,003	143	kk 

 �M = 0,003	143	kk < �Rá™ = 0,3	kk 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 
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11 Posouzení MSÚ 

11.1 Posouzení hlavních nosníků N+M 
 

Posouzení hlavních nosníků bylo provedeno v programu IDEA StatiCa – RCS. Byly 

vymodelovány železobetonové průřezy s výztuží umístěnou podle provedené diagnostiky 

mostu. V řezech 4 pří spodních vláknech a 10 při horních vláknech se shodně nachází 6 

prutů průměru 36 mm. Vymodelované průřezy byly zatíženy normálovou silou od 

předpětí na konci životnosti a ohybovým momentem. Ohybový moment byl spočten jako 

součet momentu od předpětí na konci životnosti s maximálním momentem z rovnic 6.10a 

a 6.10b.  

 

11.1.1 Řez 4 – pole 

 
Obrázek 11.1 MSÚ - Posuzovaný průřez v poli 

 

ÇûT,í = Çä,í,–Ž = −3181,936	ÅÇ 

OûT,í = Oí,Rá™ + Oä,í,Mž = 2496,376 − 815,200 = 1681,177	KNm 
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Obrázek 11.2 IDEA StatiCa - Interakční diagram pro řez 4 

 

 
Obrázek 11.3 IDEA StatiCA - Posouzení řezu 4 
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11.1.2 Řez 10 – střední podpora 

 
Obrázek 11.4 MSÚ - Posuzovaný průřez nad podporou 

 

ÇûT,^] = Çä,^],–Ž = −3181,936	ÅÇ 

OûT,^] = O^],Rá™ + Oä,^],–Ž = −3010,506 + 1447,632 = −1562,874	KNm 
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Obrázek 11.5 StatiCa - Interakční diagram pro řez 10 

 

 
Obrázek 11.6 IDEA StatiCA - Posouzení řezu 10 
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11.2 Posouzení hlavních nosníků na smyk 

11.2.1 Řez 0 – krajní podpora 

 

êûT,] = 593,876	ÅÇ	– návrhová posouvající síla v místě podpory 

êûT,],™ = 477,999	ÅÇ – návrhová posouvající síla v místě x od podpory 

ÇûT,] = 3181,936	ÅÇ 

ℎ = 1161	kk 

Äë = Ä = 0,3	k 

lL = ’, 720	kã 

KLM = 30	OPQ 

KLT = 18	OPQ 

KfT = 250	OPQ 

æ|xR = 30	kk 

∅Üë = 12	kk 

∅ = 36	kk 

¿ = ℎ − æ|xR − ∅Üë −
∅
2 = 1161 − 30 − 12 −

36
2 = 1101	kk 

÷ = 0,9. ¿ = 	0,9	. 1101 = 990,9	kk 

 

• Průměrné napětí v betonu v tlaku 

¶Lm =
ÇûT
lL

= 	
3181,936
0,720 = 4,419	OPQ < 0,25 ∙ KLT = 4,5	OPQ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

• Redukční součinitel smykové únosnosti 

◊ = 0,6 ∙ ®1 −
KLM
250© = 0,6 ∙ ®1 −

30
250© = 0,528 

  

• Smyková únosnost 

êÿT,Rá™ = Äë ∙ ÷ ∙ KLT ∙ ◊ ∙
æÕºv(Θ)
æÕºvã(Θ) = 0,3 ∙ 0,991 ∙ 18 ∙ 0,528 ∙

1,25
(1 + 1,25ã) 

êÿT,Rá™ = 1378,312	ÅÇ 

êÿT,Rá™ ≥ êûT,] 

1378,312	ÅÇ ≥ 593,876	ÅÇ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 
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êÿT,Rá™ ≥ êûT,],™ 

1378,312	ÅÇ ≥ 477,999		ÅÇ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

lÜë = 452,39	kkã 

  = 150	kk 

êÿT,Ü =
lÜë
  ∙ ÷ ∙ KfëT ∙ æÕºv(Θ) =

0,000452390
0,150 ∙ 0,991 ∙ 250,0 ∙ 1,25 

êÿT,Ü = 933,99	ÅÇ 

êÿT,Ü ≥ êûT,],™ 

933,99		ÅÇ ≥ 477,999	ÅÇ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

• ověření stupně vyztužení 

√ë =
lÜë
  ∙ Äë

=
0,000452390
0,150 ∙ 0,3 = 0,01001	 

√ë,R{| = 0,08 ∙
⁄KLM
KfëM

= 0,08 ∙
√30
340 = 0,00128	 

√ë,Rá™ = 0,5 ∙
◊ ∙ KLT
KfëT

= 0,5 ∙
0,528 ∙ 18
250,0 = 0,01901 

√ë,R{| ≤ √ë ≤ √ë,Rá™ 

0,01001	 < 0,00128 < 0,01901 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

11.2.2 Řez 10 – střední podpora 

 

êûT,^] = 	627,127	ÅÇ	– návrhová posouvající síla v místě podpory zleva 

êûT,^],™ = 510,245	ÅÇ – návrhová posouvající síla v místě x od popdory 

ÇûT,^] = 3181,936	ÅÇ 

ℎ = 1,256	kk 

Äë = 0,3	k – nejmenší šířka v tažené oblasti 

lL = ’, 959	kã 

KLM = 30	OPQ 

KLT = 18	OPQ 

KfT = 250	OPQ 

æ|xR = 150	kk 

∅Üë = 12	kk 

∅ = 36	kk 

¿ = ℎ − æ|xR − ∅Üë −
∅
2 = 1256 − 150 − 12 −

36
2 = 1076	kk 

÷ = 0,9. ¿ = 	0,9	. 1076 = 968,4	kk 

 

• Průměrné napětí v betonu v tlaku 

¶Lm =
ÇûT
lL

= 	
3181,936
0,959 = 3,318	OPQ < 0,25 ∙ KLT = 4,5	OPQ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

• Redukční součinitel smykové únosnosti 

◊ = 0,6 ∙ ®1 −
KLM
250© = 0,6 ∙ ®1 −

30
250© = 0,528 

  

• Smyková únosnost 

êÿT,Rá™ = Äë ∙ ÷ ∙ KLT ∙ ◊ ∙
æÕºv(Θ)
æÕºvã(Θ) = 0,3 ∙ 0,968 ∙ 18 ∙ 0,528 ∙

1,25
(1 + 1,25ã) 

êÿT,Rá™ = 1346,323	ÅÇ 

êÿT,Rá™ ≥ êûT,^] 

1378,312	ÅÇ ≥ 627,127	ÅÇ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 
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êÿT,Rá™ ≥ êûT,^],™ 

1378,312	ÅÇ ≥ 510,245		ÅÇ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

lÜë = 452,39	kkã 

  = 150	kk 

êÿT,Ü =
lÜë
  ∙ ÷ ∙ KfëT ∙ æÕºv(Θ) =

0,000452390
0,150 ∙ 0,968 ∙ 250,0 ∙ 1,25 

êÿT,Ü = 912,32	ÅÇ 

êÿT,Ü ≥ êûT,^],™ 

912,32	ÅÇ ≥ 510,245	ÅÇ 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

 

• ověření stupně vyztužení 

√ë =
lÜë
  ∙ Äë

=
0,000452390
0,150 ∙ 0,3 = 0,01001	 

√ë,R{| = 0,08 ∙
⁄KLM
KfëM

= 0,08 ∙
√30
340 = 0,00128	 

√ë,Rá™ = 0,5 ∙
◊ ∙ KLT
KfëT

= 0,5 ∙
0,528 ∙ 18
250 = 0,01901 

√ë,R{| ≤ √ë ≤ √ë,Rá™ 

0,01001	 < 0,00128 < 0,01901 

⇒ ìÃℎÕìŒœ• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

12 Závěr 
Cílem této práce bylo zesílení stávajícího železobetonového mostu a ověření 

požadované zatížitelnosti. Zesílení bylo provedeno externím předpětím, které je z 

hlediska typu konstrukce zajímavé.  

Výpočet zatížitelnosti byl proveden v tabulkovém editoru Excel. Požadovaná 

normální zatížitelnost je 32 t a požadovaná výhradní zatížitelnost je 80 t. Zatížitelnost byla 

nejdříve přepočtena z ohybové a smykové únosnosti. Výsledky jsou shrnuty v následující 

tabulce.   

 

Tabulka 12.1 Vyhodnocení zatížitelnosti dle MSÚ 

ŘEZ 
M V 

Vn[t] Vr[t] Vn[t] Vr[t] 

ŘEZ 0 - - 88,17 150,73 

ŘEZ 4 51,16 101,64 - - 

ŘEZ 10 42,29 119,13 34,71 65,52 

 

Dále je stanovena zatížitelnost s ohledem na mezní stav omezení napětí. Omezující 

podmínka je dodržení hodnoty maximálního napětí betonu v tlaku 0,6 fck = 18 MPa pro 

charakteristickou kombinaci.  

  

Napětí pro výpočet Vn 

¶í,LùáôáMa.ù = 	−8,26	OPQ 

¶̂ ],LùáôáMa.
T = 	−6,63	OPQ 

Napětí pro výpočet Vr 

¶í,LùáôáMa.ù = 	−8,89	OPQ 

¶̂ ],LùáôáMa.
T = 	−6,39	OPQ 

 

Tabulka 12.2 Vyhodnocení zatížitelnosti dle MSP 

ŘEZ  Vn[t] Vr[t] 

ŘEZ 4 69,73 161,98 

ŘEZ 10 86,88 226,42 

 

Rozhodující hodnota pro výhradní zatížitelnost plyne ze smykové únosnosti 

v průřezu u střední opěry. U všech dalších posudků vyšla zatížitelnost vyšší. 
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