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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je pomocí parametrické studie, stanovit rozměry 

jednotlivých konstrukčních prvků tří rozdílných konstrukcí mostů. U každého typu konstrukce 

jsou na základě sledovaných veličin stanoveny dimenze pro zhruba 7 mostů různých rozpětí. 

Tato rozpětí se pohybují od 6 do 35 m, v závislosti na typu mostu. Výsledkem parametrické 

studie je sestavení tabulek s dimenzemi jednotlivých konstrukčních prvků a konstrukčních a 

stavebních výšek daných typů mostů. Následně je od každého ze tří typů mostů vybrána 

varianta s nejdelším rozpětím, která je detailněji posouzena. 

 

Klíčová slova: 

železniční most, ocelový most, ocelový železniční most, CSi Bridge, parametrická studie, 

masivní deska mostovky, komorové hlavní nosníky, ukloněné hlavní nosníky, průběžné 

kolejové lože, příčníková mostovka, posudek mostu, numerický model, dimenze konstrukčních 

prvků 
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Abstract 

The goal of Master Thesis is parametric study to determine dimension of constructions 

elements. It was determine dimension for ca 7 span of every type of bridge. The spans are 

between 6 and 35 meters, it depends on type of bridge. The results of parametric study are 

tables, which contain dimensions of every construction elements, construction and building 

height. The bridge with longest span for every type of bridge are selected. These three bridges 

are assess in detail.  

 

Keywords: 

railway bridge, steel bridge, steel railway bridge, CSi Bridge, parametric study, massive deck 

of bridge, cellular principal girders, bow principal girders, continual railway (track) bed, deck 

of bridge with cross reinforcements, assessment of bridge, numerical model, dimension of 

constructions elements 
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1 ÚVOD 
Železničních mostů s rozpětím do zhruba 35 m je v České republice velké množství. 

Velká část těchto mostů má omezenou stavební výšku kvůli okrajovým podmínkám, jako jsou 

například podjezdná výška pod mostem, či omezený zdvih nivelety trati. Pro sjednocení 

koncepce navrhovaných mostů, zjednodušení a zrychlení práce projektantů při tvorbě 

dokumentace těchto mostů v nižších stupních projektové dokumentace zadala společnost 

SŽDC s.o. zakázku na vytvoření mostního vzorového listu, přesněji MVL 115 – Železniční 

mosty s extrémně stlačenou stavební výškou (dále MVL 115). Následně bylo vytipováno osm 

typů mostů, tvořených z oceli, betonu či jejich kombinací, u kterých lze docílit co nejmenších 

stavebních výšek. U mostů pro jednotlivá rozpětí bylo nutné stanovit konstrukční parametry 

jednotlivých částí mostů. Proto byly tyto mosty rozděleny mezi projekční společnosti a katedru 

ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulty stavební, ČVUT v Praze.  

V této diplomové práci jsou parametrizovány tři z uvedených osmi typů mostů. Jedná 

se o dva mosty s masivní deskou mostovky, které se liší podobou hlavních nosníků. První most 

má komorové hlavní nosníky po stranách a druhý má hlavní nosníky v úklonu. Třetí most 

má příčníkovou mostovkou a svislé plnostěnné hlavní nosníky. 
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2 CÍL PRÁCE 

Prvním cílem této práce je analýza současného stavu, kde jsou popsány stávající mostní 

konstrukce s extrémně stlačenou stavební výškou, které byly nebo budou realizovány v České 

republice či v zahraničí. 

Hlavním cílem této práce je sestavení dimenzačních tabulek s rozměry jednotlivých 

konstrukčních prvků vybraných tří typů mostů. Tyto tabulky jsou sestaveny na základě 

parametrická studie. Jednotlivé rozměry konstrukčních prvků daných mostů jsou stanoveny na 

základě deformace ve svislém směru, první vlastní ohybové frekvence, případně dalších 

doplňujících faktorů, které jsou stanoveny na základě následných posudků a ovlivňují rozměry 

jednotlivých konstrukčních prvků. Hodnoty průhybů, první vlastních ohybových frekvencí a 

dalších veličin jsou stanoveny z výpočetních modelů jednotlivých mostů vytvořených ve 

výpočetním programu CSi Bridge. Výsledná tabulka slouží jako podklad pro MVL 115. 

Následně jsou provedeny tři podrobné posudky vždy pro nejdelší rozpětí daného typu 

mostu, jehož umístění se předpokládá na trati 1. třídy. Na základě těchto posudků jsou 

identifikovány doplňující dimenzační faktory, které jsou rozhodující pro návrh rozměrů 

jednotlivých konstrukčních prvků daných typů mostů. Posudek je proveden dle  současných 

platných norem v České republice.  

Nad rámec diplomové práce jsou v přílohách zpracovány schematické příčné a podélné 

řezy posuzovaných konstrukcí.  
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3 REŠERŠE – ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH 

MOSTŮ S EXTRÉMNĚ STLAČENOU 

STAVEBNÍ VÝŠKOU 

3.1 CÍL 

Cílem této rešerše je analýza a popis již stávajících mostů s extrémně stlačenou stavební 

výškou, které byly nebo budou realizovány jak v ČR, tak v zahraničí. Na základě těchto mostů 

jsou vybrány tři typy, které jsou následně podrobeny detailní numerické analýze a jejich 

rozměry konstrukčních prvků jsou sestaveny do dimenzačních tabulek.  

 

3.2 ZDROJE REŠERŠE 

Hlavním zdrojem pro analýzu existujících železničních mostů s extrémně stlačenou 

stavební výškou je Průběžná zpráva za rok 2017 projektu MVL 115 [1]. Dále jsou použity 

výkresy společnosti TOP CON SERVIS s.r.o. [7], VPÚ DECO PRAHA a.s. [2, 4, 6] a SUDOP 

PRAHA a.s. [8]. Jsou také použity statické výpočty společnosti TOP CON SERVIS a.s. [9] a 

VPÚ DECO PRAHA a.s. [3, 5]. Dále výkresy poskytnuté doc. Ing. Pavlem Ryjáčkem, Ph.D. 

[10, 11] a data z internetové stránky https://structurae.de [12]. 

  

3.3 MOSTY S EXTRÉMNĚ STLAČENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU 

Tyto mosty se vyznačují stlačenou stavební výškou, což si vyžadují okrajové podmínky. 

Mezi tyto podmínky patří především dodržení průjezdných profilů pod mostem nebo omezený 

zdvih nivelety tratě. Stavební výška je dle ČSN 73 6200 [22] definována jako výškový rozdíl 

mezi niveletou mostu a nejnižším bodem deformované konstrukce. V této rešerši je ovšem 

použita tzv. modifikovaná stavební výška, a to proto, že není u všech mostů znám maximální 

průhyb. Stavební výška modifikovaná je definována jako vzdálenost mezi temenem kolejnice 

a spodním okrajem nedeformované konstrukce (viz Obrázek 1). Díky tomuto parametru se dají 

všechny mosty vzájemně porovnat. Konstrukční i stavební výška je vždy počítána v půli 
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rozpětí, protože v tomto místě je hodnota rozhodující. U následujících již existujících mostů je 

vypsáno vždy co nejvíce parametrů, které lze spolehlivě ověřit. Z tohoto důvodu u některých 

mostů chybí některé parametry, které jsou u ostatních mostů vypsané. 

3.3.1 MOST NA TRATI ROKYCANY – MIROŠOV, EV. KM 9,296 

Tento most se nachází v Plzeňském kraji, na regionální trati mezi Rokycany a 

Nezvěsticemi, u obce Mirošov. Traťový úsek je pak řazen do 3. třídy tratí ČD. Most je 

jednokolejný, je zde zajištěn VMP 2,5, má rozpětí 10 m a přemosťuje pozemní komunikaci 3. 

třídy. Most je kolmý, v přímém úseku a ve vrcholu výškového oblouku. Most tvoří ocelový 

masivní plech tloušťky 80 mm a dva ocelové komorové nosníky po stranách, u kterých je dolní 

pásnice tvořena masivním plechem mostovky, stěny jsou z plechu o tloušťce 25 a horní pás 

komory je, stejně jako plech mostovky, tvořen plechem o tloušťce 80 mm. Nad opěrami je 

masivní deska mostovky vyztužená plechem tloušťky 80mm a tvoří tak koncový příčník. Most 

je z oceli S355NL z důvodu vlastností, které ovlivňují křehký lom. Konstrukční výška tohoto 

mostu je 665 mm. Stavební výška modifikovaná je velmi stlačená i přesto, že se na mostě 

Obrázek 1 - Příklad konstrukční, stavební a stavební modifikované výšky železničního mostu 
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nachází průběžné kolejové lože a její hodnota činí pouze 716 mm. Jedná se o první most tohoto 

typu použitý v sítí tratí SŽDC. [1, 2, 5].  

  

Obrázek 2 - Pohled na most 1 [1] 

Obrázek 3 - Příčný řez mostu 1 [2] 
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3.3.2 MOSTY NA TRATI KARLOVY VARY – JOHANNGEORGESTADT 

V EV. KM 5,298 A 38,636 

Oba dva mosty se nachází v Karlovarském kraji, na regionální trati mezi městy Karlovy 

Vary (ČR) a Johanngeorgestadt (SRN). Tento úsek je řazen do 3. třídy tratí ČD. Mosty jsou 

kolmé, jednokolejné a je na nich zajištěno VMP 2,5. Mosty jsou tvořeny z masivního ocelového 

plechu tloušťky 80 mm a ocelovými komorovými nosníky umístěnými po stranách, kde dolní 

pásnice těchto nosníků tvoří plech mostovky o tloušťce 80 mm. Stěny jsou z plechu tloušťky 

25 mm a horní pásnici tvoří plech tloušťky 80 mm. Plech mostovky je nad opěrami vyztužen 

plechem o stejné tloušťce jako plech mostovky, tedy tl. 80 mm a tvoří tak koncový příčník. 

Zbývající, rozdílné charakteristiky těchto dvou mostů jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách (viz 3.3.2.1 a 3.3.2.2). [4, 5, 6] 

 

3.3.2.1 Most v ev. km 5,298 

Most má rozpětí 7,15 m a přemosťuje místní komunikaci Hraniční, která leží mezi 

Karlovými Vary a Starou Rolí. Most se nachází ve vrcholu výškového oblouku a je ve 

směrovém pravostranném oblouku o poloměru 390 m. Konstrukční výška tohoto mostu je 

proměnná a její průměrná hodnota je 644 mm. Na mostě je průběžné kolejové lože, i přes to 

zde extrémně stlačená stavební výška modifikovaná a její hodnota činí 704 mm. [4, 5] 

Obrázek 4 - Příčný řez mostu 2.1 [4] 
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3.3.2.2 Most v ev. km 38,636 

Most má rozpětí 9 m a přemosťuje polní cestu mezi Horní Blatnou a Perninkem. Most 

v podélném směru klesá ve sklonu 2,391 ‰ a je v levostranném směrovém oblouku o poloměru 

180 m. Konstrukční výška tohoto mostu je 802 mm a stavební výška modifikovaná je i přes 

průběžné kolejové lože, jež se na mostě nachází, pouhých 800 mm. [6] 

3.3.3 MOST NA TRATI DĚČÍN – JEDLOVÁ, EV. KM 9,033 

Tento most se nachází v Ústeckém kraji, na regionální trati mezi Děčínem a Jedlovou, 

která je zařazena do 3. třídy tratí ČD. Most je jednokolejný, je zde zajištěn VMP 2,5. Most má 

rozpětí cca 5,5 m a přemosťuje místní komunikaci. Most je šikmý, kdy osa uložení a osa mostu 

svírají úhel 60°. Most je v podélném klesání 5,99 ‰, v pravostranném oblouku a s průběžným 

kolejovým ložem. Příčný řez tohoto mostu je tvořen masivní ocelovou deskou mostovky a 

komorovými hlavními nosníky po stranách. Tloušťka ocelové desky je 80 mm, tato deska tvoří 

zároveň i spodní pásnici komorového nosníku. Tloušťka stěn a horní pásnice komorového 

nosníku je 20 mm. Konstrukční výška je 685 mm a stavební výška modifikovaná je 745 mm. 

[1] 

Obrázek 5 - Příčný řez mostu 2.2 [6] 
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3.3.4 MOST SKARPSNO 

Další most podobný předcházejícím mostům, tedy mostům s masivní deskou mostovky 

a komorovými nosníky po stranách, je most nacházející se na Skandinávském poloostrově, 

v Norsku, poblíž města Oslo, v části Skarpsno. Most je jednokolejný, v přímém úseku a 

s průběžným kolejovým ložem. Konstrukční výška tohoto mostu je 1070 mm a stavební výška 

modifikovaná je 725 mm. [1] 

 

Obrázek 6 - Příčný řez mostu 3 [1] 

Obrázek 7 - Příčný řez mostu 4 [1] 



22 

 

3.3.5 MOST BRUNNGRABEN 

Most z roku 2010 se nachází v Rakousku, ve spolkové zemi Štýrsko, poblíž města 

Ardning. Most je umístěn na trati mezi městy Linz a Selzthal, ev. km 100,740. Most je 

jednokolejný, má rozpětí 14,44 m a přemosťuje polní cestu. Most je kolmý, v přímém úseku a 

podélný sklon je nulový. Most je tvořen masivním ocelovým plechem tloušťky 120 mm a 

dvěma ocelovými hlavními nosníky v úklonu po stranách. Stěna hlavních nosníků v úklonu je 

tloušťky 20 mm a horní pásnice má rozměry 500x40 mm. Koncový příčník je průřezu tvaru I, 

kde horní pásnice je tvořena masivní deskou mostovky. Výška koncového příčníku je cca 650 

mm. Na mostě je průběžné kolejové lože. Konstrukční výška mostu činí 1220 mm a stavební 

výška modifikovaná je 840 mm. [1, 12] 

Obrázek 8 – Příčný řez mostu 5 [12] 
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3.3.6 MOST DELMENHORST 

Tento most je podobný mostu Brunngraben, jedná se tedy o most s masivní deskou 

mostovky a hlavními nosníky v úklonu. Tento most se nachází v Německu, ve spolkové zemi 

Dolní Sasko, poblíž města Brémy, ve městě Delmenhorst. Most je jednokolejný, ve směrovém 

levostranném oblouku s průběžným kolejovým ložem. Most má konstrukční výšku 1140 mm a 

stavební výška modifikovaná je 800 mm. [1] 

Obrázek 9 – Pohled na most 5 [18] 
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3.3.7 MOST NA TRATI LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA, EV. KM 39,729 

Most se nachází v Ústeckém kraji, na regionální trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou 

poblíž železniční stanice Žalhostice. Most má rozpětí 15.1 m a přemosťuje dvoukolejnou 

elektrifikovanou trať TU 1001 z Všetat do Děčína. Most je kolmý, ve směrovém oblouku bez 

převýšení koleje a podélný sklon stoupá a má hodnotu 21,72 ‰. Příčný řez je tvořen dvěma 

kolejovými žlabovými prefabrikáty systému KMPZ-D, mezi kterými je realizován podélný 

petlicový styk. Tyto prefabrikáty přenáší veškeré kolejové zatížení. Revizní chodníky jsou 

realizovány na samonosných železobetonových chodníkových lávkách. Kvůli zamezení stékání 

vody jsou podélné spáry mezi prefabrikáty KMPZ-D a samonosnými železobetonovými 

lávkami řešeny vložením pásů EPDM, které jsou odolné proti ÚV záření. Betonové prefabrikáty 

KMPZ-D byly vyráběny přímo na staveništi, na předem připravené výrobní plošině. Celý most, 

který tvoří prefabrikáty KMPZ-D a chodníkové lávky, byl poté osazen pomocí jeřábu. Během 

osazování mostu byla vyloučena doprava na přemosťované trati. Na rozdíl od většiny mostů 

v této rešerši, kde je na mostech průběžné kolejové lože, na tomto moste je přímé upevnění 

z důvodu maximálního stlačení stavební výšky. Díky speciálnímu příčnému řezu se u tohoto 

mostu konstrukční výška rovná stavební výšce modifikované a její hodnota je 850 mm. [1] 

Obrázek 10 - Příčný řez mostu 6 [1] 
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Obrázek 11 – Příčný řez  mostu 7 [1] 

Obrázek 12 – Pohled na most 7 [1] 
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3.3.8 MOST PŘES ULICI SEIFERTOVA  

Most se nachází v Praze, v městské části Praha 3, v katastrálním území Žižkov. Most je 

součástí Nového spojení, jež bylo v Praze otevřeno v roce 2010. Nové spojení zajišťuje spojení 

mezi pěti nádražími ve východní části Prahy. Tato nádraží jsou Praha - Libeň, Praha - hlavní 

nádraží, Praha – Vysočany, Praha – Holešovice a Praha – Masarykovo nádraží. Na mostě je 8 

kolejí, má rozpětí 29,3 m a přemosťuje místní komunikaci Seifertova. Most je kolmý, v přímém 

úseku a je na něm mírné podélné stoupání. Jedná se o most se zabetonovanými ocelovými 

nosníky (ZABEN), což je v České republice standardní řešení pro mosty o malých rozpětích. 

Na mostě je průběžné kolejové lože. Konstrukční výška činí 900 mm a stavební výška 

modifikovaná 1658 mm [1, 8]. 

Obrázek 14 – Pohled na most 8 [1] 

Obrázek 13 – Příčný řez mostu 8 [1] 
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3.3.9  MOST NA TRATI PRAHA-BUBNY – CHOMUTOV, EV. KM 65,452 

Most se nachází ve Středočeském kraji, na trati mezi Prahou-Bubny a Chomutovem, 

poblíž železniční stanice Krupá. Most má rozpětí 10,1 m a přemosťuje Krupský potok a 

účelovou komunikaci. Most je jednokolejný, kolmý, ve směrovém levostranném oblouku a 

podélný sklon na mostě stoupá o hodnotě 1,99 ‰. Jedná se o most s ocelovou příčníkovou 

mostovkou a hlavními ocelovými komorovými nosníky, tzv. truhlíky. Konstrukční výška 

hlavního nosníku je 975 mm a výška příčníku v ose mostu je 375 mm. Na mostě se nachází 

průběžné kolejové lože. Stavební výška modifikovaná na tomto mostě je 1084 mm. [9] 

 

Obrázek 15 - Příčný řez mostu 9 [9] 
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3.3.10 ŽELEZNIČNÍ MOST „KUNČICE“, EV. KM 96.235 

Most se nachází v Královehradeckém kraji, na trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov 

střed, u obce Kunčice nad Labem. Rozpětí mostu je 20 m a přemosťuje řeku Labe. Most je 

jednokolejný, kolmý, v přímém traťovém úseku. Jedná se o ocelovou konstrukci, s hlavními 

nosníky, které jsou v osové vzdálenosti 5,6 m. Dolní pásnice je umístěna symetricky vzhledem 

ke svislé stěně hlavního nosníku a horní pásnici nesymetricky, tak aby byl volný prostor na 

mostě maximální a rozpětí příčníku minimální. Celková šířka mostu je 6,3 m.  Na mostě se 

nachází průběžné kolejové lože, plech žlabu kolejového lože je vyztužen příčnými a podélnými 

výztuhami. [1] 

 

  

Obrázek 16 - Podélný řez mostu 9 [9] 
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Obrázek 18 – Pohled na most 10 [1] 

Obrázek 17 – Příčný řez mostu 10 [1] 
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3.3.11 MOST KREMSBRÜCKE 

Most se nachází v Rakousku, ve spolkové zemi Horní Rakousy, poblíž železniční 

stanice Nettingsdorf. Most má rozpětí 43.2 m a přemosťuje řeku Krems. Most je jednokolejný, 

šikmý a v přímém úseku. Jedná se o most s příčníkovou mostovkou a hlavními příhradovými 

nosníky. Výška příčníku je v ose mostu 500 mm a výška hlavního nosníku cca 4700 mm. 

Konstrukční výška je rovná výšce hlavního nosníku, tedy cca 4700 mm. Na mostě se nachází 

kolejové lože, most má velké rozpětí, a i přesto je zde modifikovaná stavební výška pouhých 

cca 1180 mm. Tato výška není z dostupných výkresů zcela jasná. Jasná je ale výška od dolní 

hrany konstrukce po horní hranu pražce, což je 1000 mm. Za předpokladu, že je trať navržena 

na zatěžovací schéma SW/2 a rychlost 140 km/h, je pravděpodobné, že zde bude kolejnice UIC 

60, která je vysoká 172 a 8 mm je přepokládána výška upevnění. Proto je uvažována stavební 

výška modifikovaná 1180 mm. [1, 10] 

Obrázek 19 - Příčný řez mostu 11  [1] 
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3.3.12  MOST NA TRATI FRANKFURT – WIESBADEN 

Most se nachází v Německu, ve spolkové republice Hesensko, na trati mezi městy 

Frankfurt a Wiesbaden. Most je jednokolejný, má rozpětí 77.59 m a přemosťuje trojkolejnou 

železniční trať. Most je šikmý, kde úhel osy uložení a osy mostu je cca 21°. Materiálem mostu 

je ocel. Most je tvořený příčníkovou mostovkou a příhradovými hlavními nosníky. Výška 

hlavního nosníku se rovná konstrukční výšce cca 9290 mm. Na mostě je průběžné kolejové lože 

i přesto je zde stlačená stavební výška modifikovaná 1050 mm. [1, 11] 

Obrázek 20 - Příčný řez mostu 12 [1] 
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3.3.13 MOST NA TRATI MEZI HRADCEM KRÁLOVÉ A JAROMĚŘÍ  

Most se nachází v Královehradeckém kraji, na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří, 

v obci Předměřice nad Labem. Most má rozpětí 20.57 m a přemosťuje Labský náhon, což je 

umělá vodoteč. Most je jednokolejný, ve směrovém pravostranném oblouku. Most je tvořen 

hlavními ukloněnými svařovanými ocelovými nosníky. Mostovka je tvořena příčně pnutými 

zabetonovanými nosníky, které tak tvoří ocelobetonovou desku, která je vylehčená. Vylehčení 

bylo docíleno pomocí použití sklolaminátového ztraceného bednění. Železobetonová deska je 

k hlavním ocelovým nosníkům připojena pomocí spřahovacích trnů. Konstrukční výška tohoto 

mostu je 1950 mm. Na mostě je průběžné kolejové lože a stavební výška modifikovaná je 1351 

mm. [1] 

Obrázek 21 - Příčný řez mostu 13 [1] 

Obrázek 22 - Pohled na most 13 [1] 
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3.3.14  MOSTY NA TRATI BAKOV NAD JIZEROU – ČESKÁ LÍPA, V EV. 

KM 45,384 A 45,470  

Tyto konstrukce se nacházejí v Libereckém kraji, na trati mezi Bakovem nad Jizerou a 

Českou Lípou, v železniční stanici Česká Lípa. Rozpětí konstrukcí je 6.7 a 9.4 m a přemosťují 

silnici III. třídy a místní komunikaci. Mosty mají šířku 18,40 a 12,98 m a jejich nosnou 

konstrukci tvoří železobetonové podélně předepnuté deskové prefabrikáty. Mostovku tvoří 

několik podélně pnutých prefabrikátů. Na stavbě se jednotlivé prefabrikáty spojí pomocí 

petlicových styků a vytvoří tak jedinou mostní deskovou konstrukci. Takto vytvořená 

konstrukce má vysokou torzní a ohybovou tuhost, která je u drážních mostů velmi výhodná. 

Konstrukce je uložena pomocí monolitických příčníků na vrubových kloubech. Prefabrikáty 

jsou vytvořeny z vysokopevnostního betonu, prefabrikát je z betonu C55/67 a podélné spáry a 

nadpodporové příčníky jsou z betonu C30/37. Tyto mosty nahradily původní mosty s přímým 

upevněním. Niveleta trati byla zvednutá o 0.28 m, což bylo využito pro realizaci kolejového 

lože, které je společností SŽDC preferováno a není tak hlučné jako upevnění přímé. Na mostech 

je navrženo VMP 3,0. Konstrukční výška je proměnná mezi hodnotami 0.54 - 0.59 m a stavební 

výška modifikovaná je 1356 mm u většího rozpětí a 1282 mm u kratšího rozpětí. [1] 

Obrázek 23 - Příčný řez mostu 14a  o rozpětí 9,4 m [1] 
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Obrázek 24 - Osazené deskové prefabrikáty [1] 

Obrázek 25 - Příčný řez mostu 14b o rozpětí 6,7 m [1] 
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4 PARAMETRICKÁ STUDIE 

Hlavním předmětem této diplomové práce je sestavení tabulek s dimenzemi 

jednotlivých konstrukčních prvků. Tyto tabulky jsou sestaveny na základě parametrické studie 

tří vybraných mostů, na kterých lze docílit extrémně stlačené stavební výšky. První a druhý 

most disponuje  masivní deskou mostovky, přičemž u jednoho z nich jsou komorové hlavní 

nosníky po stranách a u druhého jsou hlavní nosníky v úklonu. Třetí je most s hlavními svislými 

plnostěnnými nosníky a příčníkovou mostovkou, který je dimenzován na největší rozpětí.  

K této parametrické studii jsou využity programy: 1) CSi Bridge, výpočetní program, 

jehož licenci zapůjčila katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v 

Praze 2) Excel, tabulkový procesor od společnosti Microsoft, 3) Microstation, kreslící program 

od společnosti Bentley, kde licenci zapůjčila firma SUDOP PRAHA a.s.  

Most A – Masivní deska mostovky s hlavními komorovými nosníky po stranách, je 

dimenzován pro rozpětí 6 až 14 metrů (po 1 metru), pro VMP 2,5. Most B – Masivní deska 

mostovky s hlavními nosníky v úklonu pro rozpětí od 10 do 20 metrů (po 2 metrech), VMP 2,5 

a Most C – Most se svislými plnostěnnými nosníky a příčníkovou mostovkou pro rozpětí od 10 

do 35 metrů (po 5 metrech), pro VMP 2,5, kde u rozpětí mostů 10, 25 a 35 m je zkontrolován i 

pro VMP 3,0. Schémata příčných řezů jednotlivých mostů jsou vždy uvedena v podkapitole 

daného mostu.  

Tabulka 1 - Řešená rozpětí pro jednotlivé typy mostů 

MOST VMP 

ROZPĚTÍ L (m) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 

Most A 2,5 X X X X X X X X X        

Most B 2,5     X  X  X  X X X    

Most C 

2,5     X     X   X X X X 

3,0     X         X  X 
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Všechny mosty jsou dimenzovány na základě průhybu δ a první vlastní ohybové 

frekvence n0. Dle zkušeností z předcházejících realizací těchto typů konstrukcí mostů bylo 

zjištěno, že pro návrh dimenzí mostu rozhoduje právě průhyb a první vlastní ohybová 

frekvence, zejména u mostů s masivní deskou mostovky. Mosty jsou vždy dimenzovány pro 

trať regionálního i celostátního významu, kde pro umístění mostu na celostátní trati jsou 

přísnější parametry pro maximální průhyb, než u mostu na trati regionální. 

Průhyb je posuzován dle dvou kritérií daných normou ČSN EN 1990 [13]. První je dle 

čl. A2.4.4.2.3, jenž určuje maximální celkový průhyb δ od klasifikovaného kolejového zatížení 

měřeného podél osy koleje a nemá přesáhnout hodnotu L/600, kde L je rozpětí mostu. Kolejové 

zatížení je na regionálních tratích reprezentováno modelem zatížení LM71 a SW/2 nebo LM71 

na tratích celostátních. Klasifikační součinitel je pro regionální tratě uvažován α = 1,1 a pro 

celostátní tratě α = 1,21.  

  

Obrázek 27 – Model zatížení SW/2 [17] 

Obrázek 26 – Model zatížení LM71 [17] 
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Druhé kritérium dle čl. A2.4.4.3.2 [13] určuje maximální svislý průhyb δ od modelu 

zatížení LM71 z důvodu omezení maximálního svislého zrychlení konstrukce, na kterém závisí 

pohoda cestujících. Maximální hodnota tohoto průhybu je závislá na délce rozpětí (L), rychlosti 

vlaku (v), počtu polí (a) a uspořádání mostu, zda se jedná o prosté pole či spojitý nosník. Na 

základě zmíněných parametrů se z obrázku níže (viz Obrázek 28) z normy ČSN EN 1990 [13] 

odečte poměr rozpětí mostu k maximálnímu průhybu L/δ. Ten je možné pro mosty o jednom 

poli vynásobit hodnotou 0,7, ale zároveň tento poměr nesmí klesnout pod 600. Pro regionální 

trať je uvažována křivka pro rychlost v = 120 km/h a pro celostátní trať křivka pro rychlost v = 

160 km/h. Průhyb od LM71 je měřen podél osy koleje železničního mostu a vynásoben 

dynamickým součinitelem pro standardně udržovanou kolej a klasifikačním součinitel α = 1.  

Pro zjištění průhybu od modelu zatížení LM71 a SW/2, je použit typ výpočtu Linear 

Multi-Step Static v programu CSi Bridge. Linear Multi-Step Static funguje na základě 

vytvoření mnoha jednotlivých statických zatěžujících stavů od daného modelu zatížení. Počet 

statických zatěžujících stavů závisí na délce mostu a velikosti kroku mezi jednotlivými 

statickými stavy. Program tedy vytvoří první zatěžující stav v bodě 0.00, poté se posune ve 

směru osy X, kde osa X je ve směru rozpětí mostu, o jeden krok (Δ), který je u těchto mostů 

zvolen Δ = 0.25 m. Začátek modelu zatížení se pak posouvá v každém dalším stavu o 0.25 m, 

Obrázek 28 - Maximální svislé průhyby pro železniční mosty odpovídajících přípustnému svislému 

zrychlení bv = 1 m/s2 ve vagónu při rychlosti jízdy v (km/h)  [13] 
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tedy začátek modelu zatížení je v 0.00 m, 0.25 m, 0.50 m, 0.75 m, 1.00 m, 1.25 m atd. Poslední 

krok je určen v závislosti na délce mostu. Typ výpočtu Linear Multi-Step Static následně vezme 

všechny tyto jednotlivé statické zatěžující stavy a vytvoří z nich obálku. Tak je skutečně 

nalezen největší statický průhyb daného mostu od daného zatížení. 

Druhou sledovanou veličinou je první vlastní ohybová frekvence mostu n0, na základě 

které se rozhodne, zda je nutná dynamická analýza. Tento posudek je proveden dle ČSN EN 

1991-2, čl. 6.4.4 [17], podle tohoto článku nemusí být provedena dynamická analýza, pokud 

první vlastní ohybová frekvence leží mezí horní a dolní mezí danou touto normou. Zmíněný 

postup lze uplatnit v případě, že je návrhová rychlost na mostě menší než 200 km/h a jedná se 

o prostý nosník s podélně orientovanými hlavními nosníky. Horní a dolní mez je závislá na 

náhradní délce pro daný prvek. Náhradní délka pro hlavní nosník je rovna rozpětí mostu. 

Náhradní délka pro příčník nebo příčný směr masivní desky mostovky je dvojnásobek příčného 

rozpětí, případně dvojnásobné rozpětí příčníku. Horní a dolní mez je definována pro rozpětí od 

4 do 100 metrů, viz obrázek (Obrázek 29) z normy ČSN EN 1991-2 [17]. 

Horní mez je vždy definována jako n0,max = 94,76*L-0,748. Dolní mez pro rozpětí pole z intervalu 

4 ≤ L ≤ 20 je definována jako n0,min = 80/L a pro interval rozpětí 20 < L ≤ 100 je dána jako n0,min 

= 23,58 * L-0,592. Dolní hranice pro první vlastní ohybovou frekvenci mostu je ovšem pro tuto 

parametrickou studii dána jako 0,95 * n0,min, neboť není ve výpočetním modelu zahrnuta tuhost 

Obrázek 29 - Meze vlastních frekvencí n0 (Hz) [17] 
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kolejí, zábradlí a dalších konstrukčních prvků, které v reálném případě zvyšují tuhost mostu, a 

tedy i zvyšují první vlastní ohybovou frekvenci. 

Další důležité veličiny pro parametrickou studii, které rozhodují u návrhu rozměrů 

konstrukčních prvků jednotlivých typů mostů jsou uvedeny v podkapitolách daných mostů. 

Na základě těchto veličin jsou dimenze jednotlivých konstrukčních prvků zvolených 

typů mostů a jejich rozpětí sestaveny do přehledné závěrečné tabulky. Součástí těchto tabulek 

jsou i stavební a konstrukční výšky jednotlivých rozpětí mostů.  

 

4.1 MOST A – MASIVNÍ DESKA MOSTOVKY 

S KOMOROVÝMI HLAVNÍMI NOSNÍKY PO STRANÁCH  

Tento most je dimenzován pro rozpětí od 6 do 14 m. V tomto intervalu jsou 

dimenzována všechna celočíselná rozpětí. 

 

4.1.1 POPIS KONSTRUKCE MOSTU  

Most je tvořen masivní deskou mostovky, která má tloušťku mezi 80 až 120 mm 

v závislosti na daném rozpětí a dvěmi postranními komorovými nosníky, které podpírají 

masivní desku mostovky. Výška tohoto komorového hlavního nosníku je závislá na tloušťce 

desky mostovky a typu pražce, zda se jedná o ocelový či betonový. Konstrukční výška hlavního 

nosníku je v rozmezí mezi 630 až 670 mm (viz Obrázek 30) pro ocelový pražec a 660 až 700 

mm (viz Obrázek 31) pro betonový pražec. Tento most je jako jediný řešený pro variantu 

s betonovým a ocelovým pražcem, neboť konstrukční výška hlavních komorových nosníků je 

omezena volným mostním průřezem (dále VMP) a také hodnotou 50 mm, což je maximální 

svislá vzdálenost mezi povrchem kolejového lože a horní plochou přilehlé konstrukce (v tomto 

případě hlavního nosníku). Obě tyto hodnoty jsou definovány normou ČSN 73 6201 [21].  Stěna 

hlavního nosníku má tloušťku 25 mm, dolní pásnice hlavního nosníku je stejné tloušťky jako 

masivní deska mostovky a tloušťka horní pásnice je v závislosti na daném rozpětí, její hodnota 

je mezi 25 a 120 mm. Tloušťka horní pásnice však vždy dosahuje maximálně hodnoty, která 

odpovídá tloušťce desky mostovky. Minimální tloušťka horní pásnice je totožná s tloušťkou 
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stěny, a to 25 mm. Deska je nad podporami vyztužena plechem o stejné tloušťce, jako je masivní 

deska mostovky pro dané rozpětí a daný typ pražce. Tvoří tak koncový příčník a jeho šířka je 

500 mm. Hlavní nosníky jsou vždy nad podporami a ve čtvrtinách rozpětí vyztuženy 

diafragmaty, které tvoří plech o tloušťce 25 mm. Celková šířka hlavní nosné konstrukce mostu, 

tedy bez konzol, činí 4420 mm a během parametrické studie se nemění. Předpokládaný materiál 

mostu je ocel S355NL. Mez kluzu závisí na tloušťce prvku (viz Tabulka 2) a je dána normou 

ČSN EN 10025-3 [23].  

Tabulka 2 - Mez kluzu pro jednotlivé tloušťky [23] 

OCEL 

S 355NL 

TLOUŠŤKA (mm) 

≤ 16 
> 16 

≤ 40 

> 40 

≤ 63 

> 63 

≤ 80 

> 80 

≤ 100 

> 100 

≤ 150 

MEZ KLUZU      

fy (MPa) 
355 345 335 325 315 295 

 

Most je podepřen šesti ložisky. Čtyři z nich se nachází pod hlavními nosníky, v místě 

koncových příčníků a jsou všesměrné posuvné.  Dvě ložiska jsou také pod koncovými příčníky, 

ale v ose mostu, kde jedno zabraňuje posunu ve všech směrech a u druhého je umožněn podélný 

posun.  



41 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 30 – Schéma příčného řezu v poli mostu A s ocelovým pražcem 

Obrázek 31 – Schéma příčného řezu v poli mostu A s betonovým pražcem 
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4.1.2 POPIS PROSTOROVÉHO MODELU KONSTRUKCE 

Model tohoto mostu je tvořen pouze deskostěnovými prvky. Použity jsou čtyři průřezy. 

Průřez pro masivní desku mostovky, pro koncový příčník, horní pásnici komorového nosníku 

a stěny hlavního komorového nosníku, které mají stejný průřez jako diafragmata hlavního 

nosníku. Tloušťka stěny a diafragmatu hlavního nosníku je během parametrické studie 

konstantní, a to 25 mm. Ostatní tři průřezy se mění v závislosti na rozpětí, a na umístění mostu 

na regionální či celostátní trati. Průřez pro koncový příčník má vždy tloušťku, která se rovná 

dvojnásobku tloušťky masivní desky v poli. Tloušťka horní pásnice má vždy maximální 

tloušťku jako je deska mostovky. Model mostu je zobrazen na obrázku níže (viz Obrázek 32). 

Zeleně je zobrazena horní pásnice komorového nosníku, modře stěny a diafragmata hlavního 

nosníku, červěně pak masivní plech mostovky a růžově koncový příčník. 

 

Most je podepřen celkem šesti podporami. Na každé straně jsou pod koncovým 

příčníkem tři podpory, dvě z nich jsou pod hlavními komorovými nosníky a jedna se nachází 

Obrázek 32 - Model mostu A 
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v ose mostu. Podpory pod hlavními nosníky jsou kloubové, všesměrně posuvné. Podpory v ose 

mostu jsou také kloubové, na jedné straně pevné a na druhé podelně posuvné. Na obrázku níže 

(viz Obrázek 33) je zobrazen detail konce mostu včetně upevnění podpor, které jsou světle 

zelenou barvou. 

   

4.1.3 PARAMETRICKÁ STUDIE MOSTU 

Při parametrické studii tohoto mostu se konstrukční výška (K.V.) hlavního komorového 

nosníku mění pouze v závislosti na tloušťce desky mostovky (viz Tabulka 3). Hodnota 

konstrukční výšky pro ocelový pražec je 550 mm + tloušťka desky. Konstantní hodnota 550 

mm se skládá ze stříkané izolace (10 mm), tloušťky kolejového lože pod pražcem (300 mm), 

ocelového pražce Y (95 mm), sklonu 11.88 % kolejového lože (95 mm) a maximálního rozdílu 

mezi povrchem kolejového lože a horním povrchem hlavního komorového nosníku (50 mm). 

Konstrukční výška pro betonový pražec je 580 mm + tloušťka desky. Hodnota 580 mm se 

skládá ze stříkané izolace (10 mm), tloušťky kolejového lože pod pražcem (300 mm), 

betonového pražce SB8 (155 mm, výška na konci a začátku pražce), sklonu 10,83 % kolejového 

lože (65 mm) a maximálního rozdílu mezi povrchem kolejového lože a horním povrchem 

hlavního komorového nosníku (50 mm).  

 

Obrázek 33 - Detail mostu A (včetně podpor) 
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Tabulka 3 - Konstrukční výška pro daná rozpětí mostu A 

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA (K.V.) V POLI PRO DANÁ ROZPĚTÍ 

 
TYP 

PRAŽCE 

ROZPĚTÍ L (m) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K.V.     

(mm) 

OCEL 630 630 640 640 640 650 650 660 670 

BETON 660 660 670 670 670 670 680 690 700 

Rozdíl mezi betonovým a ocelovým pražcem je také v šířce, kde ocelový pražec je 

v horní úrovni kolejového lože široký 2000 mm, zatímco betonový 2420 mm. Dále má také 

ocelový pražec konstantní výšku po celé délce pražce, naproti tomu betonový pražec má výšku 

proměnlivou, kde výška pražce pod úložnou plochou kolejnice je 210 mm a výška na konci a 

začátku pražce je 155 mm. 

Stavební výška (S.V.), která je dle ČSN 73 6200 [22] definována jako výškový rozdíl 

mezi niveletou mostu a nejnižším bodem deformované konstrukce, je u tohoto typu mostu 

závislá na desce mostovky, ale také na výsledném průhybu, který se do výsledné stavební výšky 

započítává. Tloušťka desky závisí na rozpětí mostu a na typu trati, zda má splňovat výsledný 

svislý průhyb kritéria pro regionální či celostátní trať. Její výsledná hodnota je u varianty 

s ocelovým pražcem složena z výšky upevnění pod patou koleje (6 mm), výšky ocelového 

pražce Y (95 mm), tloušťky kolejového lože pod pražcem (300 mm), tloušťky stříkané izolace 

(10 mm), tloušťky plechu mostovky (tp) a maximálního průhybu (δ). U varianty s betonovým 

pražcem jsou všechny hodnoty totožné, kromě výšky pražce, která je u betonového pražce SB8 

pod patou kolejnice 210 mm.  

U parametrické studie tohoto mostu jsou měněny dva parametry. Prvním parametrem je 

tloušťka desky mostovky (tp) a na ni závislá tloušťka koncového příčníku, která je vždy 

dvojnásobné hodnoty (tpk = 2*tp). Druhým měnícím se parametrem je tloušťka horní pásnice 

komorového nosníku (tpas). Tloušťka horní pásnice má vždy maximální hodnotu takovou, jako 

je hodnota tloušťky masivní desky mostovky v poli. 
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Celková šířka nosné konstrukce mostu je neměnná během celé parametrické studie 

tohoto typy mostu pro betonový i ocelový pražec a činí 4420 mm.  

Statické schéma tohoto mostu je prostý nosník s převislými konci, kde délka převislého 

konce je polovina šířky koncového příčníku, tedy 250 mm. 

 

  

Obrázek 34 – Schéma příčného řezu v poli pro most A s ocelovým pražcem 

Obrázek 35 – Schéma příčného řezu v poli pro most A s betonovým pražcem 
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Základním a zároveň nejkratším rozpětím pro tento typ mostu je 6 m. Rozhodující pro 

toto rozpětí je svislý průhyb. Zatímco pro největší rozpětí 14 m, které je v této práci řešeno, je 

rozhodujícím faktorem kromě svislého průhybu, také první vlastní ohybová frekvence n0. Na 

obrázcích níže je zobrazen svislý průhyb nosné konstrukce mostu, která je dimenzována na 

regionální trať, od LM71 a první vlastní ohybový tvar mostu. Tyto hodnoty jsou zobrazeny pro 

nejkratší rozpětí, 6 m, a pro nejdelší rozpětí, 14 m, pro betonový a ocelový pražec zvlášť.  

  

Obrázek 36 – 1. vlastní tvar mostu A, rozpětí 6 m, ocelový pražec  

Obrázek 37 – Svislý průhyb mostu A od LM71, rozpětí 6 m, ocelový pražec (mm) 
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Obrázek 38 - 1. vlastní tvar mostu A, rozpětí 6 m, betonový pražec  

Obrázek 39 - Svislý průhyb mostu A od LM71, rozpětí 6 m, betonový pražec (mm) 
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Obrázek 40 - 1. vlastní tvar mostu A, rozpětí 14 m, ocelový pražec  

Obrázek 41 - Svislý průhyb mostu A od LM71, rozpětí 14 m, ocelový pražec (mm) 



49 

 

 

 

 

 

Obrázek 42 - 1. vlastní tvar mostu A, rozpětí 14 m, betonový pražec 

Obrázek 43 - Svislý průhyb mostu A od LM71, rozpětí 14 m, betonový pražec (mm) 
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  V následující tabulce (viz Tabulka 4) jsou zobrazeny výsledné rozměry jednotlivých 

konstrukčních prvků. Dále pak konstrukční a stavební výška. Hodnoty jsou uvedeny 

v závislosti na typu pražce, zda se jedná o pražec ocelový či betonový. Výsledné rozměry také 

závisí na tom, zda je most umístěn na regionální (R) či celostátní trati (C), což je rozhodující u 

posudku na svislý průhyb v závislosti na maximálním svislém zrychlení konstrukce, které je 

rozhodující pro pohodu cestujících. V případě, že se u regionální a celostátní trati liší tloušťka 

desky mostovky, je vždy provedeno sjednocení parametrů a jsou tedy pro regionální trať 

navrženy dimenze stejné jako u celostátní tratě. Toto je provedeno zvlášť pro variantu 

s ocelovými a zvlášť pro variantu s betonovými pražci. 

 

  



51 

 

Tabulka 4 - Výsledné rozměry pro most A masivní desku mostovky s komorovými nosníky 

VÝSLEDNÉ ROZMĚRY – MASIVNÍ DESKA MOSTOVKY S 
HLAVNÍMI KOMOROVÝMI NOSNÍKY 

ROZPĚTÍ TYP 
PRAŽCE 

TLOUŠŤKA 
DESKY 

TLOUŠŤKA HORNÍ 
PÁSNICE KOMORY STAVEBNÍ VÝŠKA 

KONSTRUKČNÍ 
VÝŠKA HLAVNÍHO 

NOSNÍKU 

  R/C R C R C R C 

6 
OCEL 80 25 30 501 501 630 630 

BETON 80 25 25 615 615 660 660 
  

  R/C R C R C R C 

7 
OCEL 80 40 80 503 502 630 630 

BETON 80 25 60 618 617 660 660 
  

  R/C R C R C R C 

8 
OCEL 90 30 30 514 514 640 640 

BETON 90 25 25 628 628 670 670 
  

  R/C R C R C R C 

9 
OCEL 90 35 55 516 515 640 640 

BETON 90 40 40 630 630 670 670 
  

  R/C R C R C R C 

10 
OCEL 90 55 80 518 517 640 640 

BETON 90 45 65 633 632 670 670 
  

  R/C R C R C R C 

11 
OCEL 100 70 70 529 528 650 650 

BETON 90 65 90 635 633 670 670 
  

  R/C R C R C R C 

12 
OCEL 100 80 100 531 530 650 650 

BETON 100 60 80 646 645 680 680 
  

  R/C R C R C R C 

13 
OCEL 110 110 110 541 541 660 660 

BETON 110 90 90 656 656 690 690 
  

  R/C R C R C R C 

14 
OCEL 120 120 120 552 552 670 670 

BETON 120 100 100 667 667 700 700 
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4.2 MOST B – MASIVNÍ DESKA MOSTOVKY S HLAVNÍMI 

NOSNÍKY V ÚKLONU 

Parametrická studie u tohoto mostu je provedena na rozpětích 10, 12, 14, 16, 18 a 20 m.  

 

4.2.1 POPIS KONSTRUKCE MOSTU 

Tento most je tvořen masivní deskou mostovky a hlavními nosníky v úklonu. Stěny jsou 

ukloněny z důvodu menšího příčného rozpětí masivní desky mostovky. Tloušťka desky 

mostovky je, v závislosti na rozpětí 100, 110 nebo 120 mm. Stěny ukloněných hlavních nosníků 

mají tloušťku 25 mm a ostrý úhel mezi masivní deskou mostovky a stěnou hlavního nosníku je 

60°. Stěna hlavního nosníku je u rozpětí 10 až 14 m z vnější strany vyztužena pouze na koncích 

nosné konstrukce a nad koncovými příčníky. U rozpětí od 16 do 20 m jsou stěny z vnější strany 

vyztuženy i mezi koncovými příčníky, u mostů 16 a 18 m jsou tři svislé výztuhy mezi 

koncovými příčníky a u rozpětí 20 m jsou tyto výztuhy čtyři. U mostů 18 a 20 m jsou kvůli 

posudku na únavu detailu, který se nachází na styku mezi stěnou hlavního nosníku a masivní 

deskou mostovky, zahuštěny výztuhy v nadpodporové oblasti. Tloušťka horní pásnice hlavního 

nosníku je závislá na rozpětí, kde nejmenší použitelná tloušťka je stejná jako tloušťka stěny, 

tedy 25 mm a největší je v závislosti na tloušťce desky mostovky, kdy maximální tloušťka 

pásnice není větší než tloušťka plechu mostovky. Šířka horní pásnice je pro rozpětí 14 m a 

menší 450 mm a pro rozpětí 16 m a vetší je šířka 500 mm. Koncový příčník je svařovaný průřez 

tvaru I, vysoký 500 mm, kde horní pásnici tvoří masivní plech mostovky, stěna je tloušťky 25 

mm. Dolní pásnice má šířku 450 mm a tloušťku 50 mm mezi ložisky, nad ložisky je její tloušťka 

100 mm. Konstrukční výška hlavního nosníku je maximální hodnota z L/13, kde L je rozpětí 

daného mostu, a 1200 mm. Konstrukční výška je v závislosti na rozpětí 1200 až 1600 mm. 

Celková šířka mostu se během parametrické studie mění a její hodnota je v závislosti na rozpětí 

a důležitosti tratě mezi 6220 a 6770 mm. Tato šířka je daná VMP 2,5 a rezervou 125 mm 

v nejkritičtějším místě. Obě tyto hodnoty jsou předepsány normou ČSN 73 6201 [21]. Šířka, 

která se během parametrické studie nemění je šířka plechu mostovky mezi hlavními nosníky, 

tedy příčné rozpětí desky mostovky. Příčné rozpětí je 4508 mm. Materiál mostu je ocel 

S355NL, kde mez kluzu pro jednotlivé tloušťky je dána normou ČSN EN 10025-3 [23] (viz 

Tabulka 5). 
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Tabulka 5 - Mez kluzu pro jednotlivé tloušťky [23] 

OCEL 

S 355NL 

TLOUŠŤKA (mm) 

≤ 16 
> 16 

≤ 40 

> 40 

≤ 63 

> 63 

≤ 80 

> 80 

≤ 100 

> 100 

≤ 150 

MEZ KLUZU      

fy (MPa) 
355 345 335 325 315 295 

 

Most je podepřen čtyřmi ložisky, která jsou pod koncovými příčníky, vždy dvě pod 

každým koncovým příčníkem. 

 

4.2.2 POPIS PROSTOROVÉHO MODELU MOSTU 

Model mostu je vytvořený z deskostěnových a prutových prvků. V modelu jsou použity 

dva průřezy deskostěnových prvků a čtyři průřezy prutových prvků. Jako deskostěnové prvky 

jsou modelovány stěny ukloněných hlavních nosníků a masivní deska mostovky. Pomocí prutů 

je poté vymodelována horní pásnice hlavního nosníku, koncový příčník a výztuhy stěn hlavního 

nosníku. Výztuhy stěn hlavního nosníku jsou k deskostěnovému prvku stěny připojeny jako 

žebra, stejně tak koncové příčníky, které jsou jako žebra připojeny k deskostěnovému prvku 

Obrázek 44 – Schéma příčného řezu mostu B 
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plechu mostovky. Prvky, měnící tloušťku, jsou deska mostovky a horní pásnice hlavního 

nosníku. Výška stěny je závislá na konstrukční výšce mostu, která se mění dle rozpětí mostu. 

Na obrázku níže je zobrazen model mostu (viz Obrázek 45). Červenou barvou je znázorněna 

deska mostovky, modrou stěny hlavního nosníku, zeleně je horní pásnice hlavního nosníku, 

výztuhy jsou tyrkysovou barvou, růžově je koncový příčník nad podporami a oranžově koncový 

příčník mezi podporami. 

 

Most je v modelu podepřen šesti kloubovými podporami, kde jsou čtyři podpory po 

stranách všesměrně posuvné, zabraňující posunu pouze ve svislém směru. Dvě podpory v ose 

mostu, kde je u jedné z nich zabráněno posunu v příčném směru a u druhé v příčném i podélném 

směru. Všechny podpory jsou připojeny k desce mostovky pomocí tuhých ramen, tak aby byly 

ve správné vzdálenosti od desky mostovky (viz Obrázek 46). Toto rozvržení je z důvodu, aby 

podpory byly osově symetrické podle osy mostu a výsledné vlastní tvary konstrukce tak 

odpovídaly reálným vlastním tvarům mostu. 

Obrázek 45 - Model mostu B 
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4.2.3 PARAMETRICKÁ STUDIE MOSTU 

U mostu je při parametrické studii konstantní konstrukční výška (K.V.) pro dané rozpětí 

(viz Tabulka 6), která není závislá na tloušťce horní pásnice nebo plechu mostovky. Při změně 

tloušťky pásnice či plechu mostovky se mění pouze výška stěny.  

Tabulka 6 - Konstrukční výška pro jednotlivá rozpětí mostu B 

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA (K.V.) V POLI PRO DANÁ ROZPĚTÍ 

Rozpětí (m) 10 12 14 16 18 20 

Konstrukční 

výška (mm) 
1200 1200 1200 1250 1400 1600 

Tento most je řešen pouze pro variantu s ocelovým pražcem.  

Stavební výška (S.V.) definována jako výškový rozdíl mezi niveletou mostu a nejnižším 

bodem deformované konstrukce dle ČSN 73 6200 [22], je u tohoto typu mostu závislá na 

tloušťce desky mostovky, ale také na výsledném průhybu, který se do výsledné stavební výšky 

započítává. Tloušťka desky je závislá na rozpětí mostu a na typu trati, zda má výsledný svislý 

průhyb splňovat kritéria pro regionální či celostátní trať. Její hodnota se tedy u tohoto typu 

mostu skládá z výšky upevnění pod patou koleje (6 mm), výšky ocelového Y pražce (95 mm), 

tloušťky kolejového lože pod pražcem (300 mm), rezervy mezi nutným obrysem kolejového 

Obrázek 46 - Detail ukončení mostu B (včetně podpor) 
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lože a horním povrchem plechu mostovky (40 mm), tloušťky stříkané izolace (10 mm), tloušťky 

plechu mostovky (tp) a maximálního průhybu (δ).  

Parametry, které se mění u tohoto typu mostu během parametrické studie, je opět 

tloušťka horní pásnice hlavního nosníku (tpas) a tloušťka masivní desky mostovky (tp). Tloušťka 

horní pásnice dosahuje maximálně tloušťky plechu mostovky.  

Celková šířka nosné konstrukce mostu se během parametrické studie mění v závislosti 

na konstrukční výšce pro dané rozpětí most. Její hodnoty je v rozmezí 6220 a 6770 mm.  

Statické schéma mostu je prostý nosník s převislými konci, které mají délku 630 mm. 

Pro nejmenší rozpětí, 10 m, je rozhodující první vlastní ohybová frekvence n0. Zatímco 

pro největší rozpětí řešené v této práci, 20 m, je rozhodující průhyb a posudek na únavu detailu, 

který se nachází na styku mezi stěnou hlavního nosníku a plechem mostovky. Únava hraje 

podstatnou roli zejména u mostu 18 a 20 m, kde i po zahuštění výztuh v nadpodporové oblasti 

nesplňuje daný detail kritéria pro železniční ocelové mosty stanovené normou ČSN EN 1993-

1-9 [19]. Proto je u těchto rozpětí zvětšena tloušťka masivní desky mostovky, aby tento detail 

vyhověl. Maximální napětí v tomto detailu je závislé na součiniteli objemu dopravy λ2. V této 

parametrické studii je předpoklad 20*106 t/kolej za rok a tedy λ2=0,96. V případě menšího 

objemu dopravy na mostě, a tedy nižšího součinitele λ2 je možné tloušťku masivního plechu 

Obrázek 47 – Schéma příčného řezu mostu B 
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mostovky u rozpětí 18 a 20 m redukovat o 10 až 20 mm. Hodnoty jednotlivých součinitelů λ 

jsou dány normou ČSN EN 1993-2 [20]. Na obrázcích níže je zobrazen svislý průhyb nosné 

konstrukce mostu, která je dimenzována na regionální trať, od LM71 a první vlastní ohybový 

tvar mostu. Toto je zobrazeno pro nejkratší rozpětí, 10 m, a pro nejdelší rozpětí, 20 m. 

 

Obrázek 48 - 1. vlastní tvar mostu B, rozpětí 10 m, ocelový pražec 

Obrázek 49 - Svislý průhyb mostu B od LM71, rozpětí 10 m, ocelový pražec (mm) 
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Obrázek 50 – 1. vlastní tvar mostu B, rozpětí 20 m, ocelový pražec 

Obrázek 51 – Svislý průhyb od LM71, rozpětí 20 m, ocelový pražec (mm) 
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V následující tabulce (viz Tabulka 7) jsou uvedeny výsledné rozměry jednotlivých 

konstrukčních prvků. Dále je zde uvedena také konstrukční a stavební výška pro jednotlivá 

rozpětí.  Hodnoty jsou uvedeny pro most umístěný na regionální (R) či celostátní (C) trati. Toto 

umístění rozhoduje u posouzení svislého průhybu při zachování maximální svislého zrychlení 

nosné konstrukce, které ovlivňuje pohodlí cestujících. 

 

Tabulka 7 - Výsledné rozměry pro most B s masivní deskou mostovky a hlavními nosníky v úklonu 

VÝSLEDNÉ ROZMĚRY – MASIVNÍ DESKA MOSTOVKY 
S HLAVNÍMI NOSNÍKY V ÚKLONU 

ROZPĚTÍ TYP TRATI 
TLOUŠŤKA 

DESKY 
MOSTOVKY 

ŠÍŘKA 
HORNÍ 

PÁSNICE 

TLOUŠŤKA 
HORNÍ 

PÁSNICE 

STAVEBNÍ 
VÝŠKA 

KONSTURKČNÍ 
VÝŠKA 

HLAVNÍHO 
NOSNÍKU 

(m) R/C (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
              

10 
R 100 450 100 562 1200 
C 110 450 25 576 1200 

              

12 
R 100 450 80 571 1200 
C 110 450 25 579 1200 

              

14 
R 110 450 25 583 1200 
C 110 450 35 582 1200 

              

16 
R 110 500 25 586 1250 
C 110 500 35 584 1250 

              

18 
R 110 500 40 585 1400 
C 110 500 40 585 1400 

              

20 
R 120 500 40 593 1600 
C 120 500 40 593 1600 
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4.3 MOST C – PŘÍČNÍKOVÁ MOSTOVKA SE SVISLÝMI 

PLNOSTĚNÝMI HLAVNÍMI NOSNÍKY 

Na tomto typu mostu je provedena parametrická studie pro rozpětí 10, 15, 20, 25, 30 

a 35 m pro VMP 2,5 a pro rozpětí 10, 25 a 35 pro VMP 3,0. 

 

4.3.1 POPIS KONSTRUKCE MOSTU 

Most je tvořen hlavními svařovanými plnostěnnými nosníky a plechem mostovky, jenž 

je vyztužen pouze příčnými výztuhami. Hlavní nosníky a plech mostovky svírají pravý úhel. 

Plech mostovky je v poli u VMP 2,5 tloušťky 15 mm a u VMP 3,0 tloušťky 20 mm. Nad 

koncovými příčníky je tento plech zesílen a pro VMP 2,5 i VMP 3,0 je jeho tloušťka 30 mm. 

Tato tloušťka plechu mostovky na konci mostu je dána, z důvodu požadavku na maximální 

svislý posun horního povrchu nosné konstrukce δv vzhledem k přilehlé konstrukci, který od 

proměnných zatížení nesmí překročit 3 mm u trati, kde je maximální rychlost 160 km/hod dle 

ČSN EN 1991-2 [17]. Příčník v poli je tvořen svařovaným průřezem tvaru I, kde horní pásnici 

tvoří plech mostovky, stěna je tloušťky 25 mm a dolní pásnice má tloušťku 30 mm a šířku 250 

mm. Výška příčníku je v závislosti na VMP a důležitosti tratě. Osová vzdálenost příčníků je 

v poli 600 mm, tedy při šířce dolní pásnice příčníků 250 mm je mezera mezi dvěmi sousedními 

příčníky 350 mm. Jedná se o mezeru umožňující přístup pověřené osoby k možnému svaření 

konstrukce, případně následnou obnovu protikorozní ochrany. Koncové příčníky, které jsou 

uloženy na ložiskách, jsou tvořeny komorovým průřezem, kde horní pásnici tvoří plech 

mostovky o tloušťce 30 mm. Stěny jsou z plechu tloušťky 25 mm a dolní pásnice tvoří plech o 

šířce 400 mm a tloušťce 60 mm. Tento průřez je umístěn nad ložisko excentricky, tak, že jedna 

stěna tohoto komorového příčníku je přímo v ose uložení a zbytek průřezu tvoří převislý konec 

mostu. Tento průřez byl zvolen ze stejného důvodu, jako je zesílen plech mostovky v tomto 

místě. Tedy kvůli maximálnímu svislému posunu nosné konstrukce vzhledem k přilehlé 

konstrukci. Hlavní nosník je svařovaný průřez tvaru I s nesymetrickou horní pásnicí, díky které 

je docíleno menšího rozpětí příčníku při dodržení daného VMP. Konstrukční výška hlavního 

nosníku je v závislosti na rozpětí mezi 1200 až 2600 mm. Horní a dolní pásnice jsou vždy stejné 

tloušťky v závislosti na daném rozpětí v rozmezí od 30 mm do 80 mm, jejich šířka je vždy 500 

mm. Stěna je tloušťky 25 mm a její výška se odvíjí podle konstrukční výšky daného nosníku 
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pro jednotlivá rozpětí. Stěna je z vnějšku vyztužena svislými výztuhami. Tyto výztuhy mají 

osovou vzdálenost 2400 mm. Celková šířka mostu se během parametrické studie nemění a 

závisí pouze na VMP, které je 2,5 nebo 3,0 a na rezervě, která má hodnotu 125 mm pro mosty 

s kolejovým ložem dle ČSN 73 6201 [21]. Materiál mostu je ocel S355N, kde je mez kluzu pro 

jednotlivé tloušťky je dána normou ČSN EN 10025-3 [23] (viz Tabulka 8). 

Tabulka 8 - Mez kluzu pro jednotlivé tloušťky [23] 

OCEL 

S 355NL 

TLOUŠŤKA (mm) 

≤ 16 
> 16 

≤ 40 

> 40 

≤ 63 

MEZ KLUZU      

fy (MPa) 
355 345 335 

 

Most je podepřen čtyřmi ložisky, které jsou pod hlavními nosníky v místě koncových 

příčníků, vždy dvě na každé straně mostu. 

 

 

Obrázek 52 – Schéma příčného řezu mostu C pro VMP 2,5 
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4.3.2 POPIS PROSTOROVÉHO MODELU MOSTU 

Model tohoto mostu je vytvořen z deskostěnových i prutových prvků. V modelu jsou 

použity tři průřezy deskostěnových prvků a šest průřezů prutových prvků. Pomocí deskostěn je 

modelován plech mostovky a stěna hlavního nosníku. Jako prutový prvek jsou modelovány 

horní a dolní pásnice hlavních nosníků, výztuhy stěn hlavních nosníků, příčníky v poli a 

koncové příčníky. Příčníky v poli jsou k desce mostovky připojeny jako žebra, výztuhy jsou 

k stěně hlavního nosníku připojeny také jako žebra. Komorový průřez koncového příčníku je 

v modelu nahrazen dvěma pruty, které jsou k desce mostovky připojeny jako žebra. Celková 

plocha těchto dvou prutů je stejná jako plocha skutečné komory. Rozhodující moment 

setrvačnosti je také stejný, proto na globální průhyb nemá toto zjednodušení vliv. Na obrázcích 

níže (viz Obrázek 54 pro VMP 2,5 a Obrázek 55 pro VMP 3,0) jsou zobrazeny modely mostu. 

Modrou barvu jsou zobrazeny stěny hlavních nosníků, zelenou horní pásnice hlavního nosníky, 

žlutou dolní pásnice hlavního nosníku, oranžovou výztuhy stěny hlavního nosníku, růžovou 

koncový příčníky, červenou mezilehlé příčníky, tmavě zelenou plech mostovky tloušťky 30 

mm a šedou plech mostovky o tloušťce 15 mm pro VMP 2,5 nebo 20 mm pro VMP 3,0. 

Obrázek 53 – Schéma příčného řezu mostu C pro VMP 3,0 
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Model mostu je podepřen šesti kloubovými podporami. Čtyři z nich pod hlavními 

nosníky jsou všesměrně posuvné a zabraňují tak pouze posunu ve svislém směru. Další dvě jsou 

v ose mostu, jedna z nich zabraňuje posunu pouze v podélném směru a druhá v podélném i 

příčném směru. Toto rozvržení podpor je z důvodu, aby podpory byly osově symetrické podle 

osy mostu, tak aby výsledné vlastní tvary konstrukce odpovídaly reálným vlastním tvarům 

mostu. Detaily modelu mostu pro VMP 2,5 a VMP 3,0 jsou zobrazeny na obrázcích níže (viz 

Obrázek 56 pro VMP 3,0 a Obrázek 57 pro VMP 2,5) 

Obrázek 54 - Pohled na most C, pro VMP 2,5 

Obrázek 55 - Pohled na most C, pro VMP 3,0 
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Obrázek 57 - Detail mostu C, pro VMP 3,0 

Obrázek 56 - Detail mostu C, pro VMP 3,0 
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4.3.3 PARAMETRICKÁ STUDIE MOSTU 

Při parametrické studii tohoto mostu je konstrukční výška (K.V.) pro dané rozpětí 

neměnná (viz Tabulka 9). Není tedy závislá na tloušťce horní nebo dolní pásnice, ani na výšce 

příčníku. 

Tabulka 9 - Konstrukční výška pro jednotlivá rozpětí mostu C 

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA V POLI PRO DANÁ ROZPĚTÍ 

ROZPĚTÍ (m) 10 15 20 25 30 35 

KONSTRUKCNÍ 

VÝŠKA (mm) 

VMP 2,5 1200 1400 1700 1950 2150 2600 

VMP 3,5 1200 1400 1700 1950 2300 2600 

 

Most je řešen pouze pro variantu s ocelovými pražci.  

Stavební výška je definována dle ČSN 73 6200 [22] jako výškový rozdíl mezi niveletou 

mostu a nejnižším bodem deformované konstrukce. Je závislá na výšce příčníku a na průhybu. 

Ostatní parametry se nemění. Její hodnota se tedy skládá z výšky upevnění pod patou koleje (6 

mm), výšky ocelového pražce (95 mm), tloušťky kolejového lože pod pražcem (300 mm), 

rezervy mezi nutným obrysem kolejového lože a horním povrchem plechu mostovky (40 mm), 

stříkané izolace (10 mm), výšky příčníku (hp ,viz Tabulka 10) a maximálního průhybu (δ). 

Tabulka 10 - Výška příčníku pro jednotlivé mosty C 

VÝŠKA PŘÍČNÍKU V OSE MOSTU hp 

VMP 2,5 3,5 

TYP TRATI REGIONÁLNÍ CELOSTÁTNÍ REGIONÁLNÍ CELOSTÁTNÍ 

hp (mm) 360 370 440 450 
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 Tyto hodnoty výšky příčníku hp byly zjištěny na prvních modelech a jsou drženy po 

celou dobu parametrické studie. 

 Parametry, které se během studie mění, jsou tloušťka (t) horní nesymetrické a dolní 

symetrické pásnice, kdy tloušťka obou pásnic je vždy stejná.  

Celková šířka nosné konstrukce mostu se během parametrické studie nemění. Její 

hodnota pro VMP 2,5 je 6250 mm a pro VMP 3,0 je šířka nosné konstrukce 7250 mm.  

Statické schéma mostu je prostý nosník s převislými konci, které mají stejnou délku 

jako je šířka komorového průřezu nadpodporového příčníku, tedy 400 mm.  

Obrázek 58 –Schéma příčného řezu mostu C pro VMP 3,0 

Obrázek 59 – Schéma příčného řezu mostu C pro VMP 2,5 
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Pro nejmenší rozpětí řešené v této práci o 10 m, je rozhodující svislý průhyb. Na rozdíl 

tomu u největšího rozpětí 35 m je rozhodující první vlastní ohybová frekvence n0. V případě, 

že u mostu nevychází posudek detailu, který se nachází na styku ve svaru mezi plechem 

mostovky a stěnou hlavního nosníku, na únavu, dá se to vyřešit přidáním svislých výztuh stěny 

v nadpodporové oblasti. Na obrázcích níže je zobrazen svislý průhyb nosné konstrukce mostu, 

která je dimenzována na regionální trať, od LM71 a první vlastní ohybový tvar mostu. Toto je 

zobrazeno pro nejkratší rozpětí, 10 m, a pro nejdelší rozpětí, 35 m, zvlášť pro VMP 2,5 a VMP 

3,0. 
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Obrázek 61 - Svislý průhyb mostu C od LM71, rozpětí 10 m, ocelový pražec, VMP 2,5 

Obrázek 60 – 1. vlastní tvar mostu C, rozpětí 10 m, ocelový pražec, VMP 2,5 (mm) 
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Obrázek 62 - 1. vlastní tvar mostu C, rozpětí 10 m, ocelový pražec, VMP 3,0 

Obrázek 63 - Svislý průhyb mostu C od LM71, rozpětí 10 m, ocelocý pražec, VMP 3,0 (mm) 
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Obrázek 64 - 1. vlastní tvar mostu C, rozpětí 35 m, ocelový pražec, VMP 2,5 

Obrázek 65 - Svislý průhyb mostu C od LM71, rozpětí 35 m, ocelový pražec, VMP 2,5 (mm) 
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Obrázek 66 - 1. vlastní tvar mostu C, rozpětí 35 m, ocelový pražec, VMP 3,0 

Obrázek 67 - Svislý průhyb mostu C od LM71, rozpětí 35 m, ocelový pražec, VMP 3,0 (mm) 
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V následujících tabulkách pro VMP 2,5 (viz Tabulka 11) a pro VMP 3,0 (viz Tabulka 

12) jsou uvedeny výsledné rozměry jednotlivých konstrukčních prvků. Zde je také uvedena 

konstrukční a stavební výška pro jednotlivá rozpětí.  Hodnoty jsou uvedeny pro most umístěný 

na regionální (R) či celostátní (C) trati, což je rozhodující u posudku na svislý průhyb 

v závislosti na maximálním svislém zrychlení konstrukce, které je rozhodující pro pohodu 

cestujících. 
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Tabulka 11 – Výsledné rozměry pro most s hlavními plnostěnnými nosníky a příčníkovou mostovkou (VMP 2,5) 

VÝSLEDNÉ ROZMĚRY – HLAVNÍ PLNOSTĚNNÉ NOSNÍKY S PŘÍČNÍKOVOU MOSTOVKOU (VMP 2,5) 

  TRAŤ PŘÍČNÍK TLOUŠŤKA DESKY HLAVNÍ NOSNÍK STAVEBNÍ VÝŠKA 

ROZPĚTÍ TRAŤ VÝŠKA 
PŘÍČNÍKU 

TLOUŠŤKA 
PÁSNICE 

NAD 
PODPORAMI V POLI ŠÍŘKA PÁSNIC TLOUŠŤKA 

PÁSNIC 

KONSTRUKČNÍ 
VÝŠKA HLAVNÍHO 

NOSNÍKU 
STAVEBNÍ VÝŠKA 

(m) R/C (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
  

10 
R 360 30 30 15 500 30 1200 823 
C 370 30 30 15 500 30 1200 832 

  

15 
R 360 30 30 15 500 30 1400 830 
C 370 30 30 15 500 30 1400 840 

  

20 
R 360 30 30 15 500 30 1700 840 
C 370 30 30 15 500 35 1700 848 

  

25 
R 360 30 30 15 500 30 1950 850 
C 370 30 30 15 500 50 1950 852 

  

30 
R 360 30 30 15 500 45 2150 856 
C 370 30 30 15 500 60 2300 856 

  

35 
R 360 30 30 15 500 45 2600 861 
C 370 30 30 15 500 80 2600 862 
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Tabulka 12 – Výsledné rozměry pro most s hlavními plnostěnnými nosníky a příčníkovou mostovkou (VMP 3,0) 

VÝSLEDNÉ ROZMĚRY – HLAVNÍ PLNOSTĚNNÉ NOSNÍKY S PŘÍČNÍKOVOU MOSTOVKOU (VMP 3,0) 
 TRAŤ PŘÍČNÍK TLOUŠŤKA DESKY HLAVNÍ NOSNÍK STAVEBNÍ VÝŠKA 

ROZPĚTÍ TRAŤ VÝŠKA 
PŘÍČNÍKU 

TLOUŠŤKA 
PÁSNICE 

NAD 
PODPORAMI V POLI ŠÍŘKA PÁSNIC TLOUŠŤKA 

PÁSNIC 

KONSTRUKČNÍ 
VÝŠKA 

HLAVNÍHO 
NOSNÍKU 

STAVEBNÍ VÝŠKA 

(m) R/C (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
 

10 
R 440 30 30 20 500 30 1200 900 
C 450 30 30 20 500 30 1200 910 

 

25 
R 440 30 30 20 500 35 1950 925 
C 450 30 30 20 500 45 1950 932 

 

35 
R 440 30 30 0 500 45 2600 937 
C 450 30 30 0 500 80 2600 947 
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5 ROZBOR ZATÍŽENÍ 

Pro všechny tři typy konstrukcí je většina zatěžovacích stavů shodná. V této kapitole je 

podrobně rozebráno zatížení pro most s hlavními komorovými nosníky a masivní deskou 

mostovky. Pokud se hodnota daného zatížení liší u dalších dvou typů mostu, tedy mostu 

s masivní deskou mostovky a hlavními nosníky v úklonu a mostu s příčníkovou mostovkou, je 

vždy v tabulce na konci příslušné podkapitoly přehledně uveden výpočet zatížení pro daný typ 

mostu. 

Jednotlivé zatěžovací stavy jsou dle svého charakteru rozděleny do několika skupin 

zatížení. Následně je provedeno posouzení dle teorie mezních stavů. 

 

5.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ  

5.1.1 VLASTNÍ TÍHA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU  

Z reakcí prostorového modelu vytvořeného v programu CSi Bridge je zjištěna vlastní 

tíha ocelové nosné konstrukce.  

Charakteristická objemová tíha oceli  ρk,ok= 78,5 kN/m3 

 

5.1.2 VLASTNÍ TÍHA HYDROIZOLACE  

Hydroizolace je uvažována jako stříkaná izolace o tloušťce 10 mm. Dle ČSN EN 1991-

1-1 [14] je pak uvažován rozptyl ±20% charakteristické hodnoty zatížení. 

Tabulka 13 – Zatížení od hydroizolace 

Charakteristická objemová tíha stěrkové 

izolace 

 
ρk,izo= 15 kN/m3 

Charakteristická hodnota zatížení gk,izo= 𝟏𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟏 ∗ 𝟏, 𝟐 = 0,18 kN/m2 

 



76 

 

5.1.3 VLASTNÍ TÍHA KOLEJOVÉHO LOŽE  

Tloušťka kolejového lože je 300 mm pod dolní plochou pražce. Dle ČSN EN 1991-1-1 

[14] je uvažován rozptyl ±30% charakteristické hodnoty zatížení štěrku v kolejovém loži.  

U ocelového pražce je uvažován plný objem kolejového lože, protože ocelové pražce 

díky svému tvaru nezmenšují objem kolejového lože. 

Tabulka 14 - Zatížení kolejového lože 

Charakteristická objemová tíha štěrku 

v kolejovém loži 

 ρk,kl= 20 kN/m3 

Plocha kolejového lože v příčném 

řezu 

 Akl= 1,54 m2 

Světlá šířka mezi hlavními nosníky  bkl= 3,6 m 

Rozptyl   +30 % 

Charakteristická hodnota zatížení gk,kl+ = 
𝟐𝟎 ∗

𝟏, 𝟓𝟒𝟑

𝟑, 𝟔
∗ 𝟏, 𝟑 = 

11,2 kN/m2 

Rozptyl    -30 % 

Charakteristická hodnota zatížení gk,kl- = 
𝟐𝟎 ∗

𝟏, 𝟓𝟒𝟑

𝟑, 𝟔
∗ 𝟎, 𝟕 = 

6,0 kN/m2 

 

Pro všechny tři typy mostu je vypočet zatížení od kolejového lože uveden v následující tabulce 

(viz Tabulka 15) 
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Tabulka 15 - Zatížení od kolejového lože pro všechny tři typy mostů 

ZATÍŽENÍ OD KOLEJOVÉHO LOŽE 

 ρk,kl Akl bkl gk,kl+30 gk,kl-30 

 kN/m3 m2 m kN/m2 kN/m2 

Most A - Masivní deska 

mostovky s komorovými 

hlavními nosníky 

20 1,543 3,600 11,2 6,00 

Most B - Masivní deska 

mostovky s hlavními 

nosníky v úklonu 

20 2,3922 4,508 13,8 7,43 

Most C – Příčníková 

mostovka se svislými 

plnostěnnými hlavními 

nosníky 

20 2,4958 5,410 12,0 6,46 

 

5.1.4 VLASTNÍ TÍHA KOLEJNICE 49E1 + PRAŽCE  

Kolejový svršek je složený z kolejnice 49E1, pružného upevnění a ocelových pražců. 

Výška této sestavy je uvažována 250 mm. Hodnota zatížení od párů kolejnic je ve skutečnosti 

menší, v tomto výpočtu je uvažována hodnota pro zatížení od kolejnice UIC60, tedy vyšší a 

následné posouzení mostu bezpečnější. 
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Tabulka 16 - Zatížení od železničního svršku 

Zatěžovací šířka  š= 2,5 m 

Přitížení pražci a upevňovadly  gk,UPE= 1,23 kN/m 

Tíha párů kolejnice   gk,49E1= 1,20 kN/m 

Celkem – na 1 mb  gk,UPE+49E1= 2,43 kN/m 

Charakteristická hodnota 

zatížení na šířku š 
gk,UPE+49E1= 

𝟐, 𝟒𝟑

𝟐, 𝟓
= 0,972 kN/m2 

 

5.1.5 VLASTNÍ TÍHA ZÁBRADLÍ A KONZOL  

Hmotnost konzol a zábradlí je zadána jako bodové zatížení ve styčnících a její odhad 

činí 100 kg/m, tedy 1 kN/m.  

Tabulka 17 - Zatížení od vlastní tíhy zábradlí a konzol 

Charakteristická hodnota zatížení  gk,5= 1,0 kN 

 

5.2 ZATÍŽENÍ DOPRAVOU 

5.2.1 SVISLÉ ZATÍŽENÍ – MODEL LM71, SW/2 

U všech mostů je nutno dle ČSN EN 1991-2 [17] uvažovat zatěžovací schéma LM71 

(viz Obrázek 68). Předpokladem u posuzovaných mostů je jejich umístění na trati 1. třídy, proto 

je uvažováno také schéma SW/2 (viz Obrázek 69), které reprezentuje účinek svislého zatížení 

Obrázek 68 - Zatěžovací schéma LM71 [17] 
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těžkou železniční dopravou. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostý nosník, není most 

navrhován na zatěžovací schéma SW/0. Všechny tyto zatěžující schémata jsou dána normou 

ČSN EN 1991-2 [17]. 

 

Pro následující kombinace zatížení a jednotlivé posudky se hodnoty od modelů zatížení 

násobí klasifikačním (α) a dynamickým (Φ) součinitelem. Hodnoty klasifikačního součinitele 

a vzorce pro výpočet dynamického součinitele jsou uvedeny v normě ČSN EN 1991-2 [17]. 

Dynamický součinitel se počítá dle dvou vzorců, a to pro standardně nebo pečlivě udržovanou 

kolej. Dynamický součinitel pro standardně udržovanou kolej se používa při posudcích 

mezního stavu únosnosti (MSÚ) a mezního stavu použitelnosti (MSP). Dynamický součinitel 

pro pečlivě udržovanou kolej se používá při posudku na únavu (FAT). V následující tabulce 

(Tabulka 18) jsou uvedeny uvažované hodnoty klasifikačních součinitelů, rychlosti a vzorce 

pro výpočet dynamického součinitele pro kolej standardně i pečlivě udržovanou. 

  

Obrázek 69 - Zatěžovací schéma SW/2 [17] 
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Tabulka 18 - Hodnoty klasifikačního součinitele a vzorce pro výpočet dynamického součinitele 

Klasifikační součinitel – celostátní (LM71) αLM71= 1,21  

Klasifikační součinitel – celostátní (SW/2) αSW/2= 1,00  

Traťová rychlost - celostátní v= 160 km/h 

Dynamický součinitel – MSÚ, MSP Φ3 =  1,00 ≤ 
,

√ ,
+ 0,73 ≤ 2,00 

Dynamický součinitel – FAT (únava) Φ2 =  1,00 ≤ 
,

√ ,
+ 0,81 ≤ 1,67 

Pro výpočet dynamického součinitele je podstatné znát náhradní délku (L). Náhradní 

délka L se pro prostý nosník rovná rozpětí L, tedy pro hlavní nosník je jeho náhradní délka 

LHN= L. Pro příčný směr desky, případně příčník je náhradní délka L  = 2*LPŘ, kde LPŘ je 

rozpětí příčníku, u mostu s příčníkovou mostovkou nebo příčné rozpětí desky, pro mosty 

s masivní deskou mostovky. Hodnoty dynamického součinitele pro standardně i pečlivě 

udržovanou kolej jsou uvedeny v následující tabulce pro všechny typy posuzovaných mostů 

(viz Tabulka 19). 

Tabulka 19 - Hodnoty dynamického součinitele 

DYNAMICKÝ SOUČINITEL 

 MSÚ ÚNAVA 

Most A - Masivní deska mostovky s 

hlavními  komorovými nosníky 

Příčný směr 1,55 1,36 

Podélný směr 1,34 1,22 

Most B - Masivní deska mostovky s hlavními 

nosníky v úklonu 

Příčný směr 1,50 1,32 

Podélný směr 1,24 1,15 

Most C – Příčníková mostovka se svislými 

plnostěnnými hlavními nosníky 

Příčný směr 1,43 1,27 

Podélný směr 1,11 1,06 
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Pohyblivé zatížení LM71 a SW/2 je příčně i podélně rozneseno dle ČSN EN 1991-2 

[17]. Osamělé síly i spojité zatížení jsou příčně rozneseny pod pražcem ve sklonu 1:4 na 

zatěžující šířku 2500 mm. Osamělé síly jsou v podélném směru rozneseny na tři pražce 

v předpokládané osové vzdálenosti 600 mm, v poměru 25%:50%:25%.  

Zatížení je uvažováno s excentricitou, která se skládá z možného rozdílného 

nápravového tlaku (z důvodu nerovnoměrného rozprostření nákladu), což je zobrazeno na 

obrázku níže (Obrázek 70) a také z možného budoucího posunutí polohy koleje, které je 

definováno normou ČSN 73 6201 [21]. Pouze pro posudek na svislý průhyb je zatížení 

uvažováno bez excentricity, v ose konstrukce mostu. 

Celková excentricita je složena z:  

1) Dle ČSN EN 1991-2 [17] se uvažuje excentricita svislého zatížení poměrem kolových 

zatížení 1:1,25. Excentricita svislého zatížení vychází při vzdálenosti kolejnic 1500 mm 

= 1500/18 = 83,3 mm.  

2) Dle ČSN 73 6201 [21], čl. 5.2.1 je rezerva mezi VMP a překážkou minimálně 125 mm 

pro mostní objekty s kolejovým ložem.  

Celková excentricita u pohyblivého zatížení je e = 83 + 125 = 208 mm. 

 

Obrázek 70 - Excentricita svislého zatížení od rozdílného zatížení náprav [17] 
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5.2.2 SVISLÉ ZATÍŽENÍ – NEZATÍŽENÝ VLAK   

Zanedbáno s ohledem na celkovou délku mostu. 

 

5.2.3 ODSTŘEDIVÁ SÍLA OD MODELU LM71 

Zanedbáno. Most se nenachází v oblouku. 

 

5.2.4 ODSTŘEDIVÁ SÍLA OD NEZATÍŽENÉHO VLAKU 

Zanedbáno. Most se nenachází v oblouku. 

 

5.2.5 BOČNÍ RÁZ  

Dle ČSN EN 1991-2 [17], čl. 6.5.2 je nutné uvažovat boční ráz o charakteristické 

hodnotě 100 kN, v úrovni temena kolejnice kolmo na osu koleje. Tato charakteristická hodnota 

100 kN musí být vynásobena klasifikačním součinitel pro trať 1. třídy α=1,21. Síla je rozdělena 

na tři pražce, které jsou v přepokládané osové vzdálenosti 600 mm, v poměru 25%:50%:25%. 

Na nezatížených pražcích je tedy síla 25 kN a na zatíženém pražci je 50 kN. Pro model je toto 

zatížení přepočítáno jako plošné zatížení na konstrukci tak, aby vyvodilo stejný účinek jako 

boční ráz v úrovni temena kolejnice. Zatížení je aplikované pomocí dvou obdélníků, jeden 

vlevo a druhý vpravo od osy konstrukce, kde je vždy jeden obdélníků odtěžován a druhý 

přitěžován. Každý z těchto obdélníků má konstantní hodnotu zatížení a rozměr 2,5/2 x 0,375 

m. Zatížení na obdélník se stanoví z rovnosti momentů, které vyvodí plošné náhradní zatížení 

na plech mostovky a skutečný boční ráz v úrovni temena kolejnice. Hodnoty zatížení pro 

všechny tři typy mostů jsou uvedeny v tabulce na následující straně (Tabulka 20). 

𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í ∗ 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑜𝑏𝑑é𝑙𝑛í𝑘𝑢 ∗ 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑑é𝑙𝑛í𝑘ů = 𝑏𝑜č𝑛í 𝑟á𝑧 ∗ 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜 

𝑠 ∗
2,5

2
∗ 0,375 ∗

2,5

4
∗ 2 = 50 (25) ∗ 0,625 
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Zatížení pod zatížením pražcem: 

𝑠 =
𝑏𝑜č𝑛í 𝑟á𝑧 ∗ 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑜𝑏𝑑é𝑙.∗ 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑑é𝑙.
=

50 ∗ 0,625

0,375 ∗
2,5
2

∗
2,5
4

∗ 2
= 53,33 𝑘𝑁/𝑚  

Zatížení pod nezatíženým pražcem:  

𝑠 =
𝑏𝑜č𝑛í 𝑟á𝑧 ∗ 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑜𝑏𝑑é𝑙.∗ 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑑é𝑙.
=

25 ∗ 0,625

0,375 ∗
2,5
2

∗
2,5
4

∗ 2
= 26,67 𝑘𝑁/𝑚  

Tabulka 20 - Zatížení od bočního rázu 

 
Pražec 

(zatížený/nezatížený) 

Rameno 

(m) 

Zatěžující 

šířka (m) 

Zatížení 

(kN/m2) 

Most A - Masivní deska 

mostovky s komorovými 

hlavními nosníky 

Zatížený 0,625 2,5 53,33 

Nezatížený 0,625 2,5 26,67 

Most B - Masivní deska 

mostovky s hlavními nosníky v 

úklonu 

Zatížený 0,610 2,5 52,05 

Nezatížený 0,610 2,5 26,03 

Most C – Příčníková mostovka 

se svislými plnostěnnými 

hlavními nosníky 

Zatížený 0,619 2,5 52,82 

Nezatížený 0,619 2,5 26,41 

 

5.2.6 ROZJEZDOVÉ A BRZDNÉ SÍLY OD MODELU LM71 

Dle ČSN EN 1991-2 [17], čl. 6.5.3 působí brzdné a rozjezdové síly v úrovni temene 

kolejnice v podélném směru dané koleje.  Tyto síly se uvažují rovnoměrně po celé přičiňující 

délce La,b pro daný nosný prvek. Pro stanovení podélných sil v pevných ložiscích od rozjíždění 

a brždění, lze pro průběžnou (bezstykovou) kolej možno uvažovat redukční součinitel ξ=0,6 dle 

tabulky 6.9 z normy ČSN EN 1991-2 [17].  
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Charakteristické hodnoty sil se uvažují: 

Rozjezdová síla: Pro všechny modely zatížení (LM71, SW/0, SW/2 a HSLM):  

  Qlak= ξ*33(kN/m)*La,b(m) ≤ 1000 (kN)=>Qlak=0,6*33 = 19,8 kN/m 

 

Brzdná síla: Pro modely zatížení LM71, SW/0 a HSLM: 

  Qlbk= ξ * 20 (kN/m) * La,b (m) ≤ 6000 (kN) => Qlbk=0,6*20 = 12 kN/m 

    

Pro model zatížení SW/2: 

  Qlbk= ξ * 35 (kN/m) * La,b (m) => Qlbk=0,6*35 = 21 kN/m 

 

5.2.7 KOMBINOVANÁ ODEZVA KONSTRUKCE A KOLEJE NA 

PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ 

 

Dle ČSN EN 1991-2 [17], čl. 6.5.4.6.1 není nutné posuzovat přídavné namáhání kolejnic, 

pokud splňuje tyto tři podmínky: 

1) Posunutí δB nosné konstrukce v podélném směru od rozjíždění a brzdění může být 

maximálně 5 mm. 

2) Deformace δH horního povrchu nosné konstrukci na konci mostu od svislého zatížení 

dopravou nemůže být vetší než 5 mm 

3) Dilatační délka daného úseku nesní být větší než 40 m 

 

Tyto podmínky splňují všechny tři řešené typy mostů, není tedy nutné posuzovat přídavné 

namáhání koleje.  

 

 

5.2.8 ROZJEZDOVÉ A BRZDNÉ SÍLY OD NEZATÍŽENÉHO VLAKU  

Možno zanedbat dle čl 6.5.3 ČSN EN 1991-2 [17]. 
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5.2.9 SESTAVY ZATÍŽENÍ  

Jednotlivé zatěžovací stavy od pohyblivého zatížení jsou zkombinovány do jednotlivých 

sestav zatížení (viz Tabulka 21). 

Tabulka 21 - Sestavy zatížení [11] 

SESTAVY 

ZATÍŽENÍ 
SVISLÉ SÍLY VODOROVNÉ SÍLY 

Poznámka 
Sestava 

zatížení 
LM71 SW/2 

Nezatížený 

vlak 

Rozjezd 

Brzdění 

Odstředivá 

síla 

Boční 

ráz 

gr11 1   1 

Most se 

nenachází 

v oblouku 

0,5 Svislá + Podél. 

gr12 1   0,5 1 Svislá + Příčné 

gr13 1   1 0,5 Podélné 

gr14 1   0,5 1 Boční 

gr15   1  1 Boční stabil. 

gr16  1  1 0,5 SW/2 s podel. 

gr17  1  0,5 1 SW/2 s příč. 

 

5.3 ZATÍŽENÍ CHODNÍKŮ 

Zanedbáno, protože plocha hlavních nosníků je malá a šířka je blízká VMP 2,5. Zatížení 

chodníků je tedy uvažováno pouze pro návrh a posouzení konzol. 
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5.4 ZATÍŽENÍ TEPLOTOU  

5.4.1 ROVNOMĚRNÁ TEPLOTA 

Jedná se o prostý nosník, proto rovnoměrná složka teploty vyvolá pouze změnu délky 

nosné konstrukce. Zatížení od rovnoměrné teploty je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-5 [16].  

Jedná se o typ nosné konstrukce 1 – Ocelová nosná konstrukce.  

Tabulka 22 - Zatížení od rovnoměrné složky teploty 

1. TYP – OCELOVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE 

Výchozí teplota NK při osazení T0=  +10,0 °C 

Max. teplota vzduchu ve stínu Tmax=  +39,0 °C 

Min. teplota vzduchu ve stínu Tmin=  -31,0 °C 

Max. rovnoměrná složka teploty mostu Te,max= -31,0-3,0= -34,0 °C 

Min. rovnoměrná složka teploty mostu Te,min= +39,0+16,0= +55,0 °C 

Max. rozsah záporných teplot – char. h. ΔTN,con,k= -(10,0-(-34,0)) -44,0 °C 

Max. rozsah záporných teplot – návr. h. ΔTN,con,d= -44,0-20,0 -64,0 °C 

Max. rozsah kladných teplot – char. h. ΔTN,exp,k= +(55,0-10,0) +45,0 °C 

Max. rozsah kladných teplot – návr. h.  ΔTN,exp,d= +45,0+20,0 +65,0  °C 

 

20°C je bezpečnostní rezerva teploty pro osazení mostního závěru a uvažuje se pouze 

při jeho návrhu. Při posudku na MSÚ se tato rezerva neuvažuje. 

 

5.4.2 NEROVNOMĚRNÁ TEPLOTA 

Zatížení od nerovnoměrné teploty je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-5 [16], čl. 6.1.4. 

V ČR se dle národní přílohy má používat postup 2, avšak tato národní příloha zároveň umožňuje 
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i u typu nosné konstrukce 1, což je ocelová nosná konstrukce, použít postup 1.  Jedná se o 

netypickou konstrukci, jejíž příčný řez není v ČR typický, proto je použit postup 1, dle čl. 

6.1.4.1 normy ČSN EN 1991-1-5 [16]. Hodnoty jednotlivých teplot jsou uvedeny v tabulce 6.1 

normy ČSN EN 1991-1-5 [16]. Tyto hodnoty jsou však stanoveny pro tloušťku mostního svršku 

50 mm. Na mostě se nachází kolejové lože, a proto jsou hodnoty ΔTM,heat a ΔTM,cool násobeny 

hodnotami ksur dle tabulky 6.2 normy ČSN EN 1991-1-5 [16]. Výpočet je uveden v následující 

tabulce (Tabulka 23) 

Tabulka 23 - Zatížení od nerovnoměrné složky teploty 

1. TYP – OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 

Horní povrch teplejší než dolní ΔTM,heat = 18 °C 

Dolní povrch teplejší než horní TM,cool = 15 °C 

Horní povrch teplejší než dolní ksur,heat = 0,6  

Dolní povrch teplejší než horní ksur,cool = 1,4  

Horní povrch teplejší než dolní 

pro kolejové lože 

ΔTM,heat,KL= ΔTM,heat* ksur,heat = 10,8 °C 

Dolní povrch teplejší než horní 

pro kolejové lože 

ΔTM,cool,KL= ΔTM,cool* ksur,cool = 21 °C 

 

5.4.3 KOMBINACE ROVNOMĚRNÉ A NEROVNOMĚRNÉ SLOŽKY 

TEPLOTY 

Kombinace rovnoměrné a nerovnoměrné složky teploty je provedena dle ČSN EN 1991-

1-5 [16], čl. 6.1.5. - Současné působení rovnoměrné a rozdílové složky teploty. Je nutné zjistit, 

která kombinace nebo samostatný zatěžovací stav má největší účinek na konstrukci. Konkrétně: 

max (1,00*TN ; 1,00*TM; 1,00*TM+0,35*TN; 0,75*TM+1,00*TN) 
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5.5 ZATÍŽENÍ VĚTREM 

Zatížení od větru v jednotlivých směrech je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-4 [15]. Vítr 

dle Obrázek 71, který je převzat z normy ČSN EN 1991-1-4 [15] působí ve směru osy X, Y a 

Z. Vítr ve směru X působí kolmo na rozpětí mostu, ve směru osy Y působí vítr v podélném 

směru (ve směru rozpětí mostu) a vítr ve směru Z působí kolmo k nosné konstrukci.  

 

5.5.1 VÍTR VE SMĚRU OSY X 

Zatížení od větru je vypočítáno dle ČSN EN 1991-1-4 [15]. Vítr je stanoven jak pro 

samotnou konstrukci, která může rozhodovat v etapě výstavby (viz 5.5.1.1), tak pro konstrukci 

s dopravou (viz 5.5.1.2). 

 

5.5.1.1 VÍTR NA KONSTRUKCI 

Kategorie terénu je vybrána druhá nejhorší, tedy Kategorie terénu I. Dle popisu v normě 

ČSN EN 1991-1-4 [15] se jedná o oblasti jezer nebo oblasti se zanedbanou vegetací a bez 

překážek. 

Obrázek 71 -  Směry zatížení větrem na mostech [15] 
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Šířka celého mostu je počítána včetně zábradlí. Jedná se o šířku nosné konstrukce plus 

dvakrát konzola pro revizní chodník se zábradlím. Tedy 4,42 m (nosná konstrukce) + 2*0,760 

m (zábradlí). Celková šířka je tedy 5,94 m.   

Výška dtot je ve skutečnosti je u mostu s masivní deskou mostovky a komorovými 

hlavními nosníky 0,68 m, na modelu je však 0,55 m, což je osová vzdálenost desky a horní 

pásnice komory. Proto je vypočtena síla fwx,r zvětšena tak, aby zatížení vyvodilo stejné reakce 

jak na modelu, tak na reálné konstrukci.  

Výška nad terénem je 10 m. Konstrukce není reálně nikde umístěná a cílem posudku je 

pouze posudek nosné konstrukce. Zvolená výška je 10 m kvůli dobrému odečítání součinitele 

expozice z grafu normy ČSN EN 1991-1-4 [15].  

Součinitel expozice ce je odečten z Obrázek 73, jenž je převzat z normy ČSN EN 1991-

1-4 [15]. Křivka pro kategorii terénu I. 

Obrázek 73 - Graf pro součinitel expozice [15] 

Obrázek 72 - Grafické znázornění parametrů „dtot“ a šířky (b) [15] 
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Součinitel síly cfx je odečten z Obrázek 74, který je převzat z normy ČSN EN 1991-1-4 

[15]. Křivka pro variantu a) v etapě výstavby nebo prodyšné zábradlí (více než 50% otvorů). 

 

U mostu s masivní deskou mostovky a hlavními nosníky v úklonu, lze zmenšit 

součinitel čelního odporu o 0,5% na stupeň sklonu α1 od svislice. Maximální zmenšení tohoto 

součinitele je 30%, při odklonu od svislice 60 stupňů. Viz Obrázek 75 z normy ČSN EN 1991-

1-4 [15].  

 

 

Obrázek 74 - Graf pro součinitel síly [15] 

Obrázek 75 - Úhel α1 [9] 



91 

 

Součinitel zatížení větrem je roven součinu součinitele síly a součinitele expozice. 

Měrná hmotnost vzduchu je dle ČSN EN 1991-1-4 [15] stanovena na 1,25 kg/m3. 

Základní rychlost větru je stanovena na základě větrné mapy ČR z normy ČSN EN 

1991-1-4 [15] pro místo Praha. Z této mapy je odečtena výchozí základní rychlost větru vb,0. 

Tato hodnota je vynásobena součinitelem směru větru cdir a součinitelem ročního období cseason. 

Tyto součinitele jsou rovny jedné, proto je výchozí základní rychlost větru rovna základní 

rychlosti větru. 

Výsledný tlak od větru je stanoven jako součin jedné poloviny, měrné hustoty větru, 

kvadrátu základní rychlosti větru a součinitele zatížení větrem. 

Výpočet od zatížení větrem na konstrukci s masivní deskou mostovky a komorovými 

nosníky je uveden v následující tabulce. 

 Tabulka 24 - Výpočet zatížení větrem na konstrukci pro most A 

 

  

Kategorie terénu   I  

Poměr b/dtot = 5,940/0,680= 8,74  

Výška nad terénem ze =  10 m 

Součinitel síly cfx =  1,3  

Součinitel expozice ce =  2,8  

Součinitel zatížení větrem C =  cfx * ce = 3,64  

Měrná hmotnost vzduchu  ρ =  1,25 kg/m3 

Základní rychlost větru vb =  25 m/s 

Výsledná tlak větru 𝒇𝒘𝒙,𝒌 = 
𝟏

𝟐
∗ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟓𝟐 ∗

𝟑, 𝟔𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 1,422 kN/m2 
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Hodnoty zatížení se liší pro jednotlivé typy mostů, proto je výpočet pro jednotlivé 

konstrukce uveden v následující tabulce. 

Tabulka 25 - Výpočet zatížení od větru na konstrukci pro všechny tři typy mostů 

Typ mostu 

Most A - Masivní 

deska mostovky 

s komorovými 

hlavními nosníky 

Most B - Masivní 

deska mostovky 

s hlavními nosníky 

v úklonu 

Most C – 

Příčníková 

mostovka  

 

Kategorie 

terénu 
I I I 

 

Poměr b/dtot 5,94/0,67 = 8,74 7,8/1,55 = 5,03 7,77/2,45 = 3,17  

ze 10 10 10 m 

Odklon od 

svislice 
0 30 0 

° 

cfx 1,3 1,3*(1-0,15) = 1,11 1,55  

ce 2,8 2,8 2,8  

C = cfx * ce 3,64 3,11 4,34  

ρ 1,25 1,25 1,25 kg/m3 

Vb 25 25 25 m/s 

fwx,k 1,422 1,215 1,700 kN/m2 
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5.5.1.2 VÍTR NA PÁS VOZIDEL 

Většina parametrů se shoduje s výpočtem zatížení od větru na konstrukci. Rozdíl je 

v následujících parametrech: 

1) Součinitel dtot se rovná vzdálenosti od dolní hrany konstrukce k temeni kolejnice plus 4 

metry dle ČSN EN 1991-1-4 [15], čl. 8.3.1 (5) b). Viz Obrázek 76. 

 

2) Součinitel síly cfx je odečten z Obrázek 74. Při tomto poměru je v této části grafu pouze 

jedna křivka, ze které lze odečíst součinitel síly. 

Zatížení na konstrukci je aplikováno jako plošné zatížení na stěnu hlavního komorového 

nosníku a jako přitížení a odtížení pod plochami pražce, což dohromady vyvozuje daný účinek 

od větru. Roznos je uvažován na šířku 2,5 m a délku celého mostu.  

  

Obrázek 76 - Grafické znázornění parametrů „dtot“ a šířky (b) [15] 
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Tabulka 26 - Výpočet zatížení od větru ve směru X na pás vozidel 

Kategorie terénu   I  

Poměr b/dtot = 5,940/4,680= 1,27  

Výška nad terénem ze=  10 m 

Součinitel sily cfx=  2,16  

Součinitel expozice ce=  2,8  

Součinitel zatížení větrem C = cfx * ce = 6,05  

Měrná hmotnost vzduchu ρ=  1,25 kg/m3 

Základní rychlost větru vb=  25 m/s 

Výsledný tlak větru 𝒇𝒘𝒙,𝒗 = 
𝟏

𝟐
∗ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟓𝟐 ∗

𝟔, 𝟎𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
 2,363 kN/m2 

Zatížení pro tyto tři typy mostů je zatížení od větru na mostu s dopravou.  Část zatížení 

je aplikována na konstrukci a část jako přitížení a odtížení pod pražci. Výpočet plošného 

zatížení pro most s masivní deskou mostovky a komorovými nosníky je uveden níže. 

Přitížení: 

w1 =  
2,363 ∗ 4,01 ∗ 0,61 +

4,01
2

2 ∗
2,5
4

∗
2,5
2

= 15,891 kN/m  

Odtížení: 

𝑤2 = −15,891 𝑘𝑁/𝑚  

Výpočet pro všechny tři typy konstrukcí mostů je uveden v Tabulka 27 na následující 

stránce. 
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Tabulka 27 - Výpočet zatížení od větru ve směru X na pás vozidel pro všechny tři typy mostů 

 

Most A - Masivní 

deska mostovky 

s komorovými 

hlavními nosníky 

Most B - Masivní 

deska mostovky 

s hlavními nosníky 

v úklonu 

Most C – 

Příčníková 

mostovka  

 

Kategorie 

terénu 
I I I  

Poměr b/dtot 5,94/4,69 = 1,27 7,8/4,66 = 1,67 7,77/4,82 = 1,61  

Výška nad 

terénem 
10 10 10 m 

Odklon od 

svislice 
0 30 0 ° 

Součinitel sily 2,16 2,1*(1-0,15) = 1,79 2,05  

Součinitel 

expozice 
2,8 2,8 2,8  

Součinitel 

zatížení větrem 
6,05 5,012 5,75  

Měrná 

hmotnost 

vzduchu 

1,25 1,25 1,25 kg/m3 

Základní 

rychlost větru 
25 25 25 m/s 

Tlak větru 2,363 1,958 2,246 kN/m2 

Přitížení w1 15,891 13,448 11,188 kN/m2 
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5.5.2 VÍTR VE SMĚRU OSY Y 

Účinky od větru ve směru osy Y se mají dle ČSN EN 1991-1-4 [15] uvažovat pro 

plnostěnné nosníky jako 25% zatížení od větru ve směru osy X. Zatížení je zanedbáno z důvodu 

malého účinku na konstrukci. 

 

5.5.3 VÍTR VE SMĚRU OSY Z 

Účinky od zatížení větrem ve směru Z jsou stanoveny dle ČSN EN 1991-1-4 [15]. 

Součinitel sil cf,z se pro vítr ve směru osy Z na konstrukci mostu uvažuje pro směr nahoru i pro 

směr dolů (součinitel vztlaku). Neuvažuje se pro kmitání ve svislém směru nosné konstrukce. 

Výška dtot se omezuje pouze na nosnou konstrukci, bez vlivu dopravy. Terén pod mostem se 

předpokládá rovinatý, tedy úhel větru s horizontálou se uvažuje α = ±5°. Příčný sklon 

konstrukce β=0°. Součinitel ϴ = α + β. Hodnota součinitele cf,z je o hodnotě ± 0,9 nebo přesněji 

odečtena z následujícího obrázku (viz Obrázek 77), který pochází z normy ČSN EN 1991-1-4 

[15].  

Obrázek 77- Součinitel cf,z [15] 
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Výpočet pro konstrukci s masivní deskou mostovky a hlavními komorovými nosníky je 

uveden v následující tabulce (Tabulka 28).  

Tabulka 28 - Výpočet zatížení od větru ve směru osy Z 

Úhel větru α=  5 ° 

Úhel příčného sklonu 

konstrukce 
β=  0 ° 

Součet úhlů ϴ= α + β= 5 ° 

Poměr b/dtot = 5,940/0,680= 8,74  

Součinitel sily ve směru osy Z cf,z=  0,81  

Součinitel expozice ce=  2,8  

Součinitel zatížení větrem C = cfz * ce = 2,268  

Měrná hmotnost vzduchu ρ=  1,25 kg/m3 

Základní rychlost větru vb=  25 m/s 

Tlak větru 𝒇𝒘𝒛,𝒌 = 
𝟏

𝟐
∗ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟓𝟐 ∗

𝟐, 𝟐𝟔𝟖

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 0,886 kN/m2 

 

Zatížení se liší podle typu konstrukce mostu, proto je toto zatížení v následující tabulce 

vypočítáno pro všechny tři typy konstrukce (Tabulka 29). 
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Tabulka 29 - Zatížení od větru ve směru osy Z pro všechny tři typy mostů 

 

Most A - Masivní 

deska mostovky 

s komorovými 

hlavními nosníky 

Most B - Masivní 

deska mostovky 

s hlavními 

nosníky v úklonu 

Most C – 

Příčníková 

mostovka  

 

Úhel větru 5 5 5 ° 

Úhel příčného sklonu 

konstrukce 
0 0 0 ° 

Součet úhlů 5 5 5 ° 

Poměr b/dtot 8,74 5,03 3,17  

Součinitel sily ve 

směru osy Z 
0,81 0,78 0,63  

Součinitel expozice 2,8 2,8 2,8  

Součinitel zatížení 

větrem 
2,268 2,184 1,764  

Měrná hmotnost 

vzduchu 
1,25 1,25 1,25 kg/m3 

Základní rychlost 

větru 
25 25 25 m/s 

Tlak větru 0,886 0,853 0,689 kN/m2 

 

5.6 ZATÍŽENÍ NA ZÁBRADLÍ 

Zatížení se uplatní pouze při návrhu zábradlí. Při posouzení nosné konstrukce jej lze 

zanedbat. 
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5.7 MIMOŘÁDNÉ ZATÍŽENÍ (ZS100 – ZS101) 

Dle ČSN EN 1991-2 [17], čl. 6.7 se musí konstrukce navrhnout tak, aby zatížení od 

vykolejení vozidel bylo omezeno na minimum. Dle ČSN EN 1991-2 [17] čl. 6.7.1 Zatížení 

železničního mostu od vykolejení železniční dopravy je nutné most posoudit na dva mimořádné 

zatěžující stavy vykolejení vozidla, a to Návrhová situace I a Návrhová situace II.  

 

5.7.1 VYKOLEJENÍ VOZIDEL – NÁVRHOVÁ SITUACE I 

Jedná se o situaci, kdy při vykolejení vozidla zůstane vozidlo v prostoru koleje na NK. 

Vozidlo je zadrženo sousední kolejí, postranní stěnnou, nebo krajním nosníkem. Při této 

návrhové situaci nesmí dojít ke globálnímu poškození konstrukce, tedy k porušení jedné 

z hlavních částí nosné konstrukce. Dojít však může k lokálnímu porušení. V případě mostů 

s masivní deskou mostovky rozhoduje hrana hlavního nosníku. V případě mostu s příčníkovou 

mostovkou rozhoduje zadržení sousední kolejí. Návrhová situace I je zobrazena na Obrázek 78, 

který je převzat z normy ČSN EN 1991-2 [17].  

Hodnoty jsou pro osové síly QA1d = α * 0,7 * LM71 = 1,21 * 0,7 * 125 = 105,875 kN a 

pro spojitého zatížení qA1d = α * 0,7 * LM71 = 1,21 * 0,7 * 40 = 33,88 kN/m. 

 

Obrázek 78 - Schéma mimořádné návrhové situace I [17] 
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5.7.2 VYKOLEJENÍ VOZIDEL – NÁVRHOVÁ SITUACE II 

Při této mimořádné návrhové situaci se most nesmí převrátit nebo zřítit. Maximální 

celková délka tohoto zatížení je 20 m. Uvažuje se rovnoměrné liniové zatížení, které působí na 

okraji konstrukce. Jeho velikost qA2d = α * 1,4 * LM71 = 1,21 * 1,4 * 40 = 67,76 kN/m. Schéma 

dané návrhové situace je zobrazeno na Obrázek 79 z normy ČSN EN 1991-2 [17].  

Při návrhové situaci I a II se zanedbávají ostatní zatížení od železniční dopravy a 

návrhové situace I a II je nutné ověřovat odděleně. Hodnoty v návrhových situacích I a II se 

nenásobí dynamickým součinitelem.  

 

5.7.3 NÁRAZ VOZIDLA DO KONSTRUKCE 

Posuzovaný most je pouze teoretický, nelze tedy jasně stanovit, jaká je síla nárazu do 

konstrukce, neboť není jasně stanoveno, co most přemosťuje. Toto zatížení slouží především 

k návrhu ložisek. Posudek v této diplomové práci se zabývá pouze posudkem nosné konstrukce, 

proto je toto zatížení zanedbáno. 

 

 

Obrázek 79 - Schéma mimořádné návrhové situace II [17] 
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6 POSUDEK MOSTU A – MASIVNÍ 

DESKA MOSTOVKY S HLAVNÍMI 

KOMOROVÝMI NOSNÍKY 

6.1 POPIS KONSTRUKCE 

Most je tvořen masivní deskou mostovky, která má tloušťku 120 mm a dvěmi 

postranními komorovými nosníky, které podpírají masivní desku mostovky (Obrázek 80). 

Posuzovaný most má rozpětí 14 m a na mostě je zaručeno VMP 2,5. Konstrukční výška 

komorového nosníku je 670 mm. Jeho stěna má tloušťku 25 mm, stejně jako diafragmata tohoto 

nosníku, která jsou umístěna nad podporami a ve čtvrtinách rozpětí. Dolní pásnice je tloušťky, 

jako masivní deska mostovky, 120 mm. Stavební výška posuzovaného mostu je 552 mm. Deska 

je nad podporami vyztužena plechem tloušťky 120 mm a šířky 500 mm, který tak tvoří koncový 

příčník. Šířka nosné konstrukce je 4420 mm. Materiálem mostu je ocel S355NL. Most je 

podepřen šesti ložisky, třemi na každé straně. Čtyři z těchto ložisek jsou všesměrně posuvné a 

nachází se pod komorovými hlavními nosníky, v místě koncových příčníků. Další dvě jsou také 

pod koncovými příčníky, ale v ose mostu, kde je jedno z nich pevné a druhé podélně posuvné. 

Statické schéma je prostý nosník s převislými konci, které jsou oproti parametrické studie 

prodlouženy. Délka převislých konců je 500 mm. Schématický výkres příčného a podélného 

řezu se nachází v příloze A. 

Obrázek 80 – Schéma příčného řezu mostu A 
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6.2 POPIS PROSTOROVÉHO MODELU MOSTU 

Most je vytvořen pouze z deskostěnových prvků (viz Obrázek 81). Model je podepřen 

šesti podporami, které jsou umístěny pod koncovými příčníky, tři na začátku a tři na konci 

mostu. Podpory umístěné pod komorovými nosníky umožnují posun v příčném i podélném 

směru. V ose mostu jsou umístěny dvě podpory, kde jedna zabraňuje posunu ve všech směrech, 

druhá podpora umožnuje posun v podélném směru (viz Obrázek 82). 

 

Obrázek 81 - Výpočetní model mostu A 

Obrázek 82 - Detail ukončení výpočetního modelu mostu A 



103 

 

6.3 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI (MSÚ) 

6.3.1 ÚNOSNOST 

Kombinace zatížení jsou vytvořeny dle normy ČSN EN 1990 [13]. Hodnoty 

jednotlivých součinitelů jsou uvedeny v následujících tabulkách. První tabulka je s 

kombinačními součiniteli pro dynamický součinitel pro podélný směr a druhá je 

s kombinačními součiniteli pro dynamický součinitel pro příčný směr. Celá nosná konstrukce 

mostu je posouzen na srovnávacím napětí od kombinací zatížení pouze s kombinačními 

součiniteli pro příčný směr nosné konstrukce (viz Tabulka 31).  

Vzorce a symboly použité v tabulkách: 

Zatížení od vlastní tíhy     G 

Zatížení od brzdění/rozjíždění    B 

Zatížení od větru      W 

Zatížení od teploty      T 

Dynamický součinitel pro standardně udržovanou kolej Φ3   

Součinitel zatížení      γF   

Výsledný součinitel zatížení      γF,final = α*Φ3*γF  

Celkový kombinační součinitel   γCELK = γF,final*ψ0*sestavy zatížení  
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Tabulka 30 - Kombinační součinitele pro podélný směr nosné konstrukce mostu A 

Podélný směr NK         
  G Kolej. lože LM71 SW/2 Ráz B W T 
 α   1.21 1 1.21 1.21   
 Φ3   1.46 1.46 1 1   
 γF 1.35 1.35 1.45 1.2 1.45 1.45 1.5 1.5 
 γF,final 1.35 1.35 2.562 1.752 1.7545 1.7545 1.5 1.5 

GR11a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.35 1.35 1.86 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR11b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.15 1.15 2.33 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR12a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.35 1.35 1.86 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR12b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.15 1.15 2.33 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR13a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.35 1.35 0.93 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR13b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.15 1.15 1.16 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR14a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.35 1.35 0.93 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR14b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.15 1.15 1.16 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR16a 
ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
γCELK 1.35 1.35 0.00 1.40 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR16b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 1 0 0 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
γCELK 1.15 1.15 0.00 1.75 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR17a 
ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
γCELK 1.35 1.35 0.00 1.40 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR17b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 1 0 0 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
γCELK 1.15 1.15 0.00 1.75 1.40 0.70 1.13 0.90 
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Tabulka 31 – Kombinační součinitele pro příčný směr nosné konstrukce mostu A 

  

Příčný směr NK         
  G Kolej. lože LM71 SW/2 Ráz B W T 
 α   1.21 1 1.21 1.21   
 Φ3   1.55 1.55 1 1   
 γF 1.35 1.35 1.45 1.2 1.45 1.45 1.5 1.5 
 γF,final 1.35 1.35 2.719 1.859 1.7545 1.7545 1.5 1.5 

GR11a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.35 1.35 2.17 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR11b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.15 1.15 2.72 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR12a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.35 1.35 2.17 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR12b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.15 1.15 2.72 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR13a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.35 1.35 1.02 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR13b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
γCELK 1.15 1.15 1.28 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR14a 
ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.35 1.35 1.02 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR14b 
ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
γCELK 1.15 1.15 1.28 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR16a 
ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
γCELK 1.35 1.35 0.00 1.49 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR16b 
ψ0,ξ 0 0 0 1 0 0 0 0 

sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
γCELK 1.15 1.15 0.00 1.86 0.70 1.40 1.13 0.90 

GR17a 
ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
γCELK 1.35 1.35 0.00 1.49 1.40 0.70 1.13 0.90 

GR17b 
ψ0,ξ 0 0 0 1 0 0 0 0 

sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
γCELK 1.15 1.15 0.00 1.86 1.40 0.70 1.13 0.90 
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Ze stabilitního modelu je zjištěna hodnota součinitel αcr , který je dán vzorcem 𝛼 =

,. Součinitel αcr = 40,445 a přísluší mu 1. vlastní tvar vybočení konstrukce (viz Obrázek 83). 

Tato hodnota je stanovena pro stabilitní kombinaci, kde jsou uvažovány návrhové hodnoty 

zatížení od vlastní tíhy, pohyblivého zatížení, větru a teploty.  Norma ČSN 1993-1-1 [18], čl. 

5.2.1 pro součinitel αcr > 10 uvádí, že lze zanedbat účinky druhého řádu a konstrukci lze spočítat 

pomocí lineární analýzy prvního řádu. 

Pro další výpočet je nutné zatřídit průřez mostu dle ČSN EN 1993-1-1 [18], čl. 5.5. 

Průřez je na základě postupu v této normě zatříděn jako průřez 1. třídy (viz Tabulka 32). Je tedy 

možné uvažovat plnou plochu průřezu pro posudek. 

Tabulka 32 - Zatřídění průřezu mostu A 

ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU 

 c t c/t část  x*ε Třída 

Horní 

pásnice HN 
350 120 2,92 tlačená ≤ 9*0,81 = 7,29 1. 

Stěna HN 430 25 17,20 ohýbaná ≤ 72*0,81 = 58,32 1. 

 Průřez je 1. třídy a uvažuje se plný průřez 

 

Obrázek 83 - První kritický tvar (půdorys) 
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Posudek mezního stavu únosnosti (MSÚ) je proveden pomocí srovnávacího napětí Von 

Mises (σSVM), kde jsou zohledněny jak normálová (σ) tak smyková (τ) napětí, dle vzorce: 

 𝜎 + 𝜎 + 𝜎 − 𝜎 ∗ 𝜎 + 𝜎 ∗ 𝜎 + 𝜎 ∗ 𝜎 + 3(𝜏 + 𝜏 + 𝜏 ) =  𝜎   

Pokud je srovnávací napětí (σSVM) ve všech místech konstrukce, od nejvíce účinné kombinace 

zatížení, menší než návrhová mez kluzu dána normou ČSN EN 10025-3 [23], pak most 

vyhovuje na Mezní stav únosnosti. Hodnoty meze kluzu fy pro jednotlivé tloušťky materiálu 

jsou uvedeny v tabulce níže (viz Tabulka 33). Návrhová hodnota 𝑓 = , kde součinitel 

γM0  =1,0. Tato hodnota je dána normou ČSN EN 1993-2 [20], čl. 6.1.  

Tabulka 33 - Mez kluzu pro jednotlivé tloušťky mostu A [23] 

OCEL 

S 355NL 

TLOUŠŤKA (mm) 

≤ 16 
> 16 

≤ 40 

> 40 

≤ 63 

> 63 

≤ 80 

> 80 

≤ 100 

> 100 

≤ 150 

MEZ KLUZU      

fy (MPa) 
355 345 335 325 315 295 

Mez kluzu pro horní pásnici komorového hlavního nosníku a masivní desku mostovky 

je fyd =295 MPa, pro stěnu je fyd = 345 MPa.  
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Maximální hodnoty napětí od jednotlivých kombinací se nachází v horní pásnici 

komorového nosníku a jsou uvedeny v následující tabulce (viz Tabulka 34). 

Tabulka 34 – Maximální napětí od jednotlivých kombinací pro Most A 

POSOUZENÍ – MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ V ROZHODUJÍCÍCH KOMBINACÍCH 

Kombinace Typ 
Maximální napětí 

(MPa) 
 

Mezní hodnota 

(MPa) 
 

gr11 

a 229,916 ≤ 

295 

Vyhovuje 

b 260,780 ≤ Vyhovuje 

gr12 
a 226,803 ≤ 

295 
Vyhovuje 

b 261,664 ≤ Vyhovuje 

gr16 
a 189,301 ≤ 

295 
Vyhovuje 

b 209,258 ≤ Vyhovuje 

gr17 

a 186,214 ≤ 

295 

Vyhovuje 

b 210,141 ≤ Vyhovuje 

Maximální hodnoty napětí na konstrukci je dosaženo v horní pásnici komorového 

nosníku od kombinace gr12b, kde je jeho hodnota 261,664 MPa. Napětí od této kombinace je 

na konstrukce vykresleno na obrázku níže (viz Obrázek 84) Tato hodnota je menší než návrhová 

mez kluzu fyd = 295 MPa, která je dána pro maximální tloušťku plechu, která činí 120 mm.  

MOST NA ZÁKLADĚ SROVNÁVACÍHO NAPĚTÍ (σSVM) TEDY VYHOVUJE 

NA MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI.  
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6.3.2 ÚNAVA 

Posudek na únavu je proveden dle ČSN EN 1993-2 [20], čl. 9.5.1. Daný detail splňuje 

posudek na únavu, v případě, že je splněná nerovnost: 𝛾 ∗ 𝜆 ∗ Φ ∗ Δ𝜎 ≤ . Tato 

nerovnost uvádí, že normálové (Δσ71) nebo smykové napětí (Δτ71) od modelu zatížení LM71, 

bez součinitele α, jenž je umístěno v nejnepříznivější poloze, vynásobené součinitel zatížení γFf, 

součinitelem ekvivalentního zatížení λ a dynamickým součinitel pro pečlivě udržovanou kolej 

ϕ2 musí být menší, než referenční hodnota únavové pevnosti ΔσC podělená dílčím součinitelem 

spolehlivosti pro únavovou pevnost dle norem pro navrhování. Referenční hodnota únavové 

pevnosti ΔσC je dána normou ČSN EN 1993-1-9 [19], kap. 8. Součinitel únavové pevnosti γMf 

je dán na základě metody hodnocení a důsledků porušení. Dynamický součinitel pro pečlivě 

udržovanou kolej je spočítán dle ČSN EN 1991-2 [17] dle vzorce: Φ =
,

,
+ 0,82. 

Součinitel ekvivalentního zatížení se vypočítá ze vzorce 𝜆 = 𝜆 ∗ 𝜆 ∗ 𝜆 ∗ 𝜆 ≤ 𝜆 , kde λ1 

je součinitel účinků poškození od dopravy a je závislý na kritické délce příčinkové čáry,  λ2 je 

Obrázek 84 - Srovnávací napětí od kombinace gr12b (MPa) 
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součinitel objemu dopravy, λ3 zohledňuje návrhovou životnost mostu a λ4 je součinitel pro 

konstrukční prvky zatížené více než jednou kolejí. Součin všech těchto dílčích součinitelů musí 

být menší než největší přípustná hodnota součinitele λmax s uvážením meze únavy. U tohoto 

mostu jsou posuzovány tři detaily. Všechny hodnoty součinitelů a neznámých pro jednotlivé 

detaily jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tabulka 35 a Tabulka 36). 

Tabulka 35 - Součinitele pro posudek na únavu [20] 

Součinitel zatížení γFf= 1,0 

Součinitel únavové pevnosti γMf= 1,35 

Tyto tři detaily jsou: 1) Svar na styku masivní desky mostovky a stěny hlavního komorového 

nosníku, poškození desky mostovky (příčný směr) 

 2) Svar na styku masivní desky mostovky a stěny hlavního komorového 

nosníku, poškození stěny komorového nosníku (podélný směr) 

 3) Svar na styku horní pásnice a stěny komorového nosníku (podélný 

směr) 

 

Součinitel λ2=0,96 je pro dopravu 20*106/kolej za rok, součinitel λ3=1,0 je pro 

návrhovou životnost mostu 100 roků a součinitel λ4=1, protože na mostě se nachází pouze jedna 

kolej. Součinitele mají hodnoty odečteny z normy ČSN EN 1993-2 [20].  
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Tabulka 36 - Posudek na únavu mostu A 

Číslo detailu  1 2 3  

Rozpětí L= 4,02 14 14 m 

Náhradní délka L 8,04 14 14 m 

Kategorie detailu ΔσC= 80 50 125 MPa 

Součinitel účinků dopravy λ1 = 1,07 0,79 0,79  

Součinitel objemu dopravy λ2 = 0,96 0,96 0,96  

Součinitel návrhové životnosti λ3 = 1,00 1,00 1,00  

Součinitel vlivu počtu kolejí λ4 = 1,00 1,00 1,00  

Součinitel ekvivalentního zatížení λ= 1,03 0,76 0,76  

Maximální napětí od LM71 Δσ71,max= 24,24 38,07 74,37 MPa 

Minimální napětí od LM71 Δσ71,min= 0,00 0,00 0,00 MPa 

Referenční rozkmit napětí Δσ71= 24,24 38,07 74,37 MPa 

Dynamický součinitel 2= 1,36 1,22 1,22  

γFf * λ * Φ2 * Δσ71 33,96 35,30 68,96 MPa 

𝜟𝝈𝒄/𝜸𝑴𝒇 59,3 37,0 92,5 MPa 

Vyhovuje ANO ANO ANO  

Využití 57,27 95,41 74,55 % 
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6.3.3 NADZVEDÁVÁNÍ LOŽISEK 

Posudek na nadzvedávání ložisek je proveden pro kombinace 1) 0,95*stálé 

zatížení+1,5*Vítr ve směru osy Z a 2) 0,95*stálé zatížení+1,45*nezatížený vlak+1,5*vítr ve 

směru Z+1,5*Vítr ve směru X.  

Tabulka 37 - Reakce od kombinace 1) pro Most A 

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 169,29 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 0 142,43 kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 169,29 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 169,29 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 0 142,43 kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 169,29 kN 

 

  

Obrázek 85 - Reakce od kombinace zatížení (0,95*Vlastní tíha + 1,5*Vítr ve směru Z) (kN) 
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Tabulka 38 - Reakce od kombinace 2) pro Most a 

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 324,42 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 17,48 248,49 kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 183,06 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 183,06 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 17,48 248,49 kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 324,42 kN 

 

Vzhledem ke kladným reakcím, které jsou v návrhových hodnotách, od těchto 

kombinací (viz Obrázek 85 a Obrázek 86), je prokázáno, že nedochází k nadzvedávání 

ložisek. 

Obrázek 86 - Reakce od kombinace zatížení (0,95*Vlastní tíha + 1,45*Nezatížený vlak + 1,5*Vítr ve směru X + 

1,5*Vítr ve směru Z) (kN) 
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6.3.4 REAKCE OD VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE 

Na základě reakcí od vlastní tíhy nosné konstrukce mostu A (viz Obrázek 87), které jsou 

v charakteristických hodnotách lze zjistit vlastní tíhu nosné konstrukce. Hmotnost nosné 

konstrukce je 82 tun.  

Tabulka 39 - Reakce od vlastní tíhy nosné konstrukce pro Most A 

  VLASTNÍ TÍHA NK  

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 151,54 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 0 104,19 kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 151,54 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 151,54 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 0 104,19 kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 151,54 kN 

 

  

Obrázek 87 - Reakce od vlastní tíhy nosné konstrukce mostu A (kN) 
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6.4 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI (MSP) 

6.4.1 SVISLÁ PŘETVOŘENÍ KONSTRUKCE 

Posouzení bylo provedeno dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.2.3 Svislá přetvoření 

hlavní nosné konstrukce z kapitoly Kritéria bezpečnosti dopravy a čl. A2.4.4.3.2 Kritéria pro 

průhyby při ověření pohody cestujících z kapitoly Mezní hodnoty maximálních svislých 

průhybů z hlediska pohody cestujících. 

 

6.4.1.1 SVISLÁ PŘETVOŘENÍ HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.2.3 nemá celkový průhyb (w) měřený podél koleje 

od klasifikovaného charakteristického svislého zatížení dle ČSN EN 1991-2 [17] přesáhnout 

hodnotu L/600. Most se nachází na trati 1. třídy, proto je svislé zatížení definováno modely 

zatížení LM71 a SW/2. Klasifikační součinitel je pro trať 1. třídy α = 1,21 pro LM71, pro SW/2 

je klasifikační součinitel vždy α = 1,00. 

Tabulka 40 – Posudek svislého průhybu mostu A (1. kritérium) 

PRŮHYB MOSTU (1. KRITÉRIUM) 

Rozpětí hlavního nosníku LHN =  14 m 

Klasifikační součinitel α =  1,21  

Průhyb od LM71 vč. α wLM71= 15,048 * 1,21 = 18,208 mm 

Průhyb od SW/2 vč. α wSW/2= 16,975* 1,00 = 16,975 mm 

max (wLM71; wSW/2) mm < wMAX = L/600 = 23,33 mm =>VYHOVUJE (VYUŽITÍ 78%) 
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Obrázek 89 - Průhyb od zatěžovacího schématu SW/2 (mm) 

Obrázek 88 - Průhyb od zatěžovacího schématu LM71 (mm) 
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6.4.1.2 KRITÉRIA PRO PRŮHYBY PŘI OVĚŘENÍ POHODY CESTUJÍCÍCH  

Dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.3.2 nesmí z důvodu omezení zrychlení vozidla 

celkový průhyb δmax dané konstrukce od modelu zatížení LM71, jenž je vynásobeno 

dynamickým součinitel pro standardně udržovanou kolej Φ3 a hodnotou klasifikačního 

součinitele α = 1, překročit maximální hodnotu průhybu δmax. Tato hodnota je závislá na délce 

nosné konstrukce (L) a rychlosti vlaku (v). Daný poměr L/δ se odečte z obrázku níže (Obrázek 

90). Jelikož se jedná o prosté pole je daný poměr L/δ vynásoben 0,7, avšak 0,7*L/δ nesmí 

klesnout pod 600.  

Celkový průhyb (viz Tabulka 41) je složen z průhybu hlavního komorového nosníku, 

jenž je vynásoben dynamickým součinitelem pro podélný směr mostu a z průhybu masivní 

desky mostovky, který je vynásoben dynamickým součinitel pro příčný směr.  

 

  

Obrázek 90 - Maximální svislé průhyby pro železniční mosty odpovídajících přípustnému svislému zrychlení 

bv = 1 m/s2 ve vagónu při rychlosti jízdy V (km/h) [13] 
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Tabulka 41 – Posudek svislého průhybu mostu A (2. kritérium) 

PRŮHYB MOSTU (2. KRITÉRIUM) 

Rozpětí hlavního nosníku LHN=  14 m 

Rozpětí desky mostovky LMOS=  4,02 m 

Dynamický součinitel pro 

hlavní nosník 
Φ3,HN= 

2,16

√14 − 0,2
+ 0,73 = 1,34  

Dynamický součinitel pro 

mostovku 
Φ3,MOS= 

2,16

√2 ∗ 4,02 − 0,2
+ 0,73 = 1,55  

Průhyb hlavního nosníku 

včetně dynamického součinitele 
δHN= 12,364 * 1,34 = 16,568 mm 

Průhyb desky mostovky včetně 

dynamického součinitele 
δMOS= 2,684 * 1,55 = 4,160 mm 

Celkový průhyb = δHN + δMOS δc= δHN + δMOS 20,728 mm 

Maximální dovolení průhyb δMAX= 
14

max (0,7 ∗ 955; 600)
= 20,942 mm 

δc = 20,728 mm < δMAX = 20,942 mm => VYHOVUJE (VYUŽITÍ 99 %) 

 

6.4.2 ZKROUCENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Mostní konstrukce je pojížděna přímo v ose, kolej se nachází v přímém traťovém úseku, 

konstrukce je symetrická, proto zkroucení nosné konstrukce nenastane. Rozdíly zatížení 

z ohledu na excentrické zatížení od vozidel jsou zanedbatelné.  
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6.4.3 POSOUZENÍ NUTNOSTI DYNAMICKÉ ANALÝZY 

Dle ČSN EN 1991-2 [17] není nutná dynamická analýza daného mostu za splnění 

předpokladů, že rychlost na mostě je menší než 200 km/h a nejedná se o spojitý nosník. Za 

těchto předpokladů stačí, aby první vlastní ohybová frekvence mostu n0, zatíženého stálými 

zatíženími byla mezí horní a dolní mezí (Obrázek 91 a Tabulka 42). Tvar první vlastní ohybové 

frekvence je zobrazen na obrázku na následující stránce (Obrázek 92) 

Tabulka 42 – Posudek nutnosti dynamické analýzy mostu A 

Rozpětí  L=  14 m 

Horní mez n0,max = 94,76 ∗ 𝐿 , ) 13,16 Hz 

Dolní mez  n0,min = 80/𝐿 5,71 Hz 

První vlastní ohybová frekvence n0 =  5,72 Hz 

n0,min = 5,71 Hz < n0 = 5,72 Hz < n0,max = 13,16 Hz => VYHOVUJE 

Obrázek 91 - Meze vlastních frekvencí n0 (Hz) [17] 



120 

 

 

  

Obrázek 92 - První vlastní ohybová frekvence mostu n0 
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7 POSUDEK MOSTU B – MASIVNÍ 

DESKA MOSTOVKY S HLAVNÍMI 

NOSNÍKY V ÚKLONU 

7.1 POPIS KONSTRUKCE 

Most je tvořen masivní deskou mostovky a hlavními nosníky v úklonu, z důvodu 

menšího příčného rozpětí masivní desky mostovky (Obrázek 93). Posuzovaný most má rozpětí 

20 m a na mostě je zaručeno VMP 2,5. Tloušťka desky mostovky je 120 mm. Stěny ukloněných 

hlavních nosníků mají tloušťku 25 mm a ostrý úhel mezi masivní deskou mostovky a stěnou 

hlavního nosníku je 60°. Konstrukční výška hlavního nosníku je 1600 mm. Stěna hlavního 

nosníku je vnější strany vyztužena. Nad podporami a na konci mostu je výztuha tvořena 

plechem šířky 250 mm a tloušťky 25 mm. Mezilehlé výztuhy mezi podporami jsou tvořeny 

plechem, jenž má šířku 200 mm a tloušťku 25 mm. Horní pásnice má šířku 500 mm a tloušťku 

40 mm. Koncový příčník je tvořen svařovaným průřezem tvar I, kde horní pásnici tvoří masivní 

deska mostovky, stěna je tloušťky 25 mm, dolní pásnice je široká 450 mm a její tloušťka je 50 

mm mezi podporami a 100 mm nad podporami. Stavební výška je 593 mm. Šířka mostu 

v úrovni horní pásnice je 6770 mm. Šířka mostu v úrovni masivní desky mostovky je 5106 mm, 

příčné rozpětí desky mostovky mezi hlavními nosníky je 4508 mm, a tedy přesah desky 

mostovky za ukloněnou stěnu hlavního nosníku je 300 mm na obě strany.  Statické schéma je 

prostý nosník s převislými konci délky 630 mm. Schématický výkres příčného a podélného 

řezu se nachází v Příloze B. Materiálem mostu je ocel S355NL.   

Obrázek 93 – Schéma příčného řezu mostu B 
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7.2 POPIS PROSTOROVÉHO MODELU MOSTU 

Model mostu je vytvořený z deskostěnových a prutových prvků. V modelu jsou použity 

tři průřezy deskostěnových prvků a tři průřezy prutových prvků. Jako deskostěnové prvky jsou 

modelovány stěny ukloněných hlavních nosníků a masivní deska mostovky. Na rozdíl od 

modelů z parametrické studie je pomocí deskostěnového prvku modelována i horní pásnice. To 

sice způsobí prodloužení doby výpočtu, ale zároveň je na takto vytvořeném modelu možno 

vykreslit napětí zároveň na desce a na pásnicích. Pomocí prutů je poté vymodelován koncový 

příčník a výztuhy stěn hlavního nosníku. Výztuhy stěn hlavního nosníku jsou 

k deskostěnovému prvku stěny připojeny jako žebra, stejně tak koncové příčníky, které jsou 

jako žebra připojeny k deskostěnovému prvku plechu mostovky. Na obrázku níže je zobrazen 

model mostu (Obrázek 94). Červenou barvou je znázorněna deska mostovky, modrou stěny 

hlavního nosníku, zeleně je horní pásnice hlavního nosníku, výztuhy jsou žlutou barvou, růžově 

je koncový příčník nad podporami a oranžově koncový příčník mezi podporami.  

Most je v modelu podepřen šesti kloubovými podporami, kde jsou čtyři podpory po 

stranách všesměrně posuvné, zabraňující posunu pouze ve svislém směru. Dvě podpory v ose 

mostu, kde je u jedné z nich zabráněno posunu v příčném směru a u druhé v příčném i podélném 

směru. Všechny podpory jsou připojeny k desce mostovky pomocí tuhých ramen, tak aby byly 

ve správné vzdálenosti od desky mostovky (viz Obrázek 95). Toto rozvržení podpor je 

Obrázek 94 - Výpočetní model mostu B 



123 

 

z důvodu, aby byly jednotlivé podpory osově symetrické podle osy mostu a výsledné vlastní 

tvary konstrukce tak odpovídaly reálným vlastním tvarům mostu.  

7.3  MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI (MSÚ) 

7.3.1 ÚNOSNOST 

Kombinace zatížení jsou vytvořeny dle normy ČSN EN 1990 [13]. Hodnoty 

jednotlivých součinitelů jsou uvedeny v následujících tabulkách. První tabulka je 

s kombinačními součiniteli pro dynamický součinitel v podélném směru (Tabulka 43) a druhá 

s kombinačními součiniteli pro dynamický součinitel v příčném směru (Tabulka 44). Hlavní 

nosník je posouzen na srovnávacím napětí od zatížení s kombinačními součiniteli pro podélný 

směr a deska mostovky je posouzena na srovnávacím napětí od zatížení s kombinačními 

součiniteli pro příčný směr. 

Vzorce a symboly použité v tabulkách: 

Zatížení od vlastní tíhy     G 

Zatížení od brzdění/rozjíždění    B 

Zatížení od větru      W 

Zatížení od teploty      T 

Dynamický součinitel pro standardně udržovanou kolej Φ3   

Součinitel zatížení      γF   

Výsledný součinitel zatížení      γF,final = α*Φ3*γF  

Celkový kombinační součinitel   γCELK = γF,final*ψ0*sestavy zatížení  

Obrázek 95 - Detail modelu mostu B 
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Tabulka 43 - Kombinační součinitele pro podélný směr nosné konstrukce mostu B 

Podélný směr NK         
  G Kolej. lože LM71 SW/2 Ráz B W T 
 α   1.21 1 1.21 1.21   
 Φ3   1.24 1.24 1 1   
 γF 1.35 1.35 1.45 1.2 1.45 1.45 1.5 1.5 
 γF,final 1.35 1.35 2.168 1.483 1.7545 1.7545 1.5 1.5 

 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 
GR11a sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 

 γCELK 1.35 1.35 1.73 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR11b sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 2.17 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12a sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 1.73 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12b sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 2.17 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13a sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.87 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13b sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 1.08 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14a sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.87 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14b sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 1.08 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR16a sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.19 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 1 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR16b sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.00 1.48 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR17a sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.19 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 1 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR17b sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.00 1.48 1.40 0.70 1.13 0.90 
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Tabulka 44 - Kombinační součinitele pro příčný směr nosné konstrukce mostu B 

Příčný směr NK         
  G Kolej. lože LM71 SW/2 Ráz B W T 
 α   1.21 1 1.21 1.21   
 Φ3   1.50 1.50 1 1   
 γF 1.35 1.35 1.45 1.2 1.45 1.45 1.5 1.5 
 γF,final 1.35 1.35 2.633 1.801 1.755 1.755 1.5 1.5 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR11a sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 2.11 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR11b sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 2.63 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12a sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 2.11 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12b sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 2.63 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13a sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.87 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13b sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 1.08 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14a sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.87 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14b sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 1.08 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR16a sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.44 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0 0 0 1 0 0 0 0 

GR16b sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.00 1.80 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR17a sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.44 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0 0 0 1 0 0 0 0 

GR17b sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.00 1.80 1.40 0.70 1.13 0.90 
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Na základě stabilitního výpočtu na nedeformované konstrukci se zjistila hodnota 

součinitele αcr = 3,40, tedy dle ČSN EN  1993-1-1 [18], čl. 5.2.1 jsou zvýšené účinky na 

přetvořené konstrukce nezanedbatelné a je nutno při posudku uvažovat vliv druhého řádu. Do 

stabilní kombinace jsou uvažovány návrhové hodnoty zatížení od vlastní tíhy, pohyblivého 

zatížení LM71, větru a teploty. Model je spočítán pomocí nelineárního výpočtu na imperfektní 

konstrukci, kde imperfekce je zavedena na základě 1. vlastního tvaru vybočení konstrukce (viz 

Obrázek 96). Amplituda imperfekce je spočítána níže, na základě součinitele αcr, návrhového 

zatížení konstrukce FEd, průřezových charakteristik a materiálových vlastností dle ČSN EN 

1993-1-1 [18], čl. 5.3.2 (12) (viz Tabulka 45).  

 

Tabulka 45 - Výpočet amplitudy imperfekce mostu B 

Výška průřezu b=  500 mm 

Součinitel  γM1=  1,10  

Součinitel αcr=  3,40  

Návrhové zatížení NEd=  5684,060 kN 

Modul pružnosti E=  210000 MPa 

Moment setrvačnosti Iz=  4,17*108 mm4 

Obrázek 96 - První vlastní tvar vybočení mostu B 
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Kritická délka Lcr= π ∗
E ∗ Iz

α ∗ N
= 6687 mm 

Plocha A=  20000 mm2 

Poloměr setrvačnosti i= 
I

A
= 144,34 mm 

Mez kluzu fy=  355 MPa 

 λ1= 93,9 ∗ 𝜀 = 76,399  

Poměrná štíhlost �̅�= 
𝐿

𝑖
∗

1

𝜆
= 0,606  

Součinitel imperfekce α1= Křivka „d“ 0,78  

 ϕ= 0,5 ∗ (1 + 𝛼 ∗ �̅� − 0,2 + �̅� ) 0,838  

Součinitel vzpěru χ= 
1

𝜙 − 𝜙 − �̅�
 0,706  

Modul průřezu Wel,z= 
𝐼

𝑏
2

 1,67*106 mm3 

Imperfekce e0= 
𝛼 ∗ �̅� − 0,2 ∗

𝑊

𝐴
∗

1 −
𝜒 ∗ �̅�

𝛾

1 − 𝜒 ∗ �̅�
 

26,6 mm 

Návrhová imperfekce e0,d= Zaokrouhlení nahoru hodnoty e0 27,0 mm 

 

  



128 

 

Pro další výpočet je důležité zatřídit průřez mostu dle ČSN EN 1993-1-1 [18], čl. 5.5. 

Průřez je na základě postupu v této normě zatříděn jako průřez 2. třídy (viz Tabulka 46). Je tedy 

možné uvažovat plnou plochu průřezu pro posudek. 

Tabulka 46 - Zatřídění průřezu mostu B 

ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU 

 c t c/t část  x*ε Třída 

Horní 

pásnice HN 
235 40 5,88 tlačená ≤ 9*0,81 = 7,29 1. 

Stěna HN 1660 25 66,4 ohýbaná ≤ 83*0,81 = 67,23 2. 

 Průřez je 2. třídy a uvažuje se plný průřez 

 

Posudek mezního stavu únosnosti (MSÚ) je proveden pomocí srovnávacího napětí Von 

Mises (σSVM), kde jsou zohledněny jak normálová (σ) tak smyková (τ) napětí, dle vzorce: 

 𝜎 + 𝜎 + 𝜎 − 𝜎 ∗ 𝜎 + 𝜎 ∗ 𝜎 + 𝜎 ∗ 𝜎 + 3(𝜏 + 𝜏 + 𝜏 ) =  𝜎   

Pokud je srovnávací napětí (σSVM), s kombinačními součiniteli pro podélný směr ve všech 

místech hlavního nosníku menší než návrhová mez kluzu fyd pro hlavní nosník a srovnávací 

napětí s kombinačními součiniteli pro příčný směr ve všech místech plechu mostovky menší 

než návrhová mez kluzu fyd pro masivní desku mostovky, která je dána normou ČSN EN 10025-

3 [23], od nejvíce účinné kombinace zatížení, pak most vyhovuje na Mezní stav únosnosti. 

Hodnoty meze kluzu fy pro jednotlivé tloušťky materiálu jsou uvedeny v tabulce níže (viz 

Tabulka 47). Návrhová hodnota 𝑓 = , kde součinitel γM0 =1,0. Tato hodnota je dána 

normou ČSN EN 1993-2 [20], čl. 6.1.  
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Tabulka 47 - Mez kluzu pro jednotlivé tloušťky mostu B [23] 

OCEL 

S 355NL 

TLOUŠŤKA (mm) 

≤ 16 
> 16 

≤ 40 

> 40 

≤ 63 

> 63 

≤ 80 

> 80 

≤ 100 

> 100 

≤ 150 

MEZ KLUZU      

fy (MPa) 
355 345 335 325 315 295 

Mez kluzu pro horní pásnici a stěnu hlavního nosníku v úklonu je fyd = 345 MPa, pro 

desku mostovky je fyd = 295 MPa. 

Maximální hodnoty napětí od jednotlivých kombinací jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. Pro hlavní nosník (Tabulka 48) a pro masivní desku mostovky (Tabulka 49)  

Tabulka 48 - Maximální napětí pro hlavní nosník (podélný směr) od jednotlivých kombinací pro most B 

POSOUZENÍ – MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ V ROZHODUJÍCÍCH KOMBINACÍCH 

Kombinace Typ 
Maximální napětí 

(MPa) 
 

Mezní hodnota 

(MPa) 
 

gr11 
a 290,49 ≤ 

345 
Vyhovuje 

b 314,09 ≤ Vyhovuje 

gr12 

a 290,65 ≤ 

345 

Vyhovuje 

b 314,26 ≤ Vyhovuje 

gr16 
a 264,23 ≤ 

345 
Vyhovuje 

b 279,45 ≤ Vyhovuje 

gr17 
a 264,326 ≤ 

345 
Vyhovuje 

b 279,55 ≤ Vyhovuje 
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Maximální hodnoty srovnávacího napětí na hlavním nosníku je dosaženo od kombinace 

gr12b, kde jeho hodnota je 314,260 MPa. Napětí od této kombinace je na konstrukci vykresleno 

na obrázku níže (viz Obrázek 97). Tato hodnota je menší než návrhová mez kluzu fyd = 345 

MPa, která je dána pro největší tloušťku plechu hlavního nosníku, jež je 40 mm.  

HLAVNÍ NOSNÍK V ÚKLONU NA ZÁKLADĚ SROVNÁVACÍHO NAPĚTÍ 

(σSVM) VYHOVUJE NA MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI.  

 

 

  

Obrázek 97 - Srovnávací napětí pro hlavní nosník (podélný směr) mostu B od kombinace gr12b (MPa) 
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Tabulka 49 - Maximální napětí pro desku mostovky (příčný směr) od jednotlivých kombinací pro most B 

POSOUZENÍ – MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ V ROZHODUJÍCÍCH KOMBINACÍCH 

Kombinace Typ 
Maximální napětí 

(MPa) 
 

Mezní hodnota 

(MPa) 
 

gr11 
a 111,84 ≤ 

295 
Vyhovuje 

b 127,29 ≤ Vyhovuje 

gr12 
a 111,72 ≤ 

295 
Vyhovuje 

b 127,74 ≤ Vyhovuje 

gr16 
a 90,27 ≤ 

295 
Vyhovuje 

b 101,17 ≤ Vyhovuje 

gr17 

a 90,13 ≤ 

295 

Vyhovuje 

b 101,27 ≤ Vyhovuje 

 

Maximální hodnoty napětí na masivní desce mostovky je dosaženo od kombinace 

gr12b, kde jeho hodnota je 127,74 MPa. Napětí od této kombinace je na masivní desce 

mostovky vykresleno obrázku níže (viz Obrázek 98) Tato hodnota je menší než návrhová mez 

kluzu fyd = 295 MPa, která je daná pro největší tloušťku plechu mostovky, jež je 120 mm. 

MASIVNÍ DESKA MOSTOVKY NA ZÁKLADĚ SROVNÁVACÍHO NAPĚTÍ 

(σSVM) VYHOVUJE NA MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI.  
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7.3.2 ÚNAVA 

Posudek na únavu je proveden dle ČSN EN 1993-2 [20], čl. 9.5.1. Daný detail splňuje 

posudek na únavu, pokud je splněná nerovnost: 𝛾 ∗ 𝜆 ∗ Φ ∗ Δ𝜎 ≤ . Tato nerovnost 

uvádí, že normálové (Δσ71) nebo smykové napětí (Δτ71) od modelu zatížení LM71, bez 

součinitele α, jenž je umístěno v nejnepříznivější poloze, vynásobené součinitel zatížení γFf, 

součinitelem ekvivalentního zatížení λ a dynamickým součinitel pro pečlivě udržovanou kolej 

ϕ2 musí být menší, než referenční hodnota únavové pevnosti ΔσC podělená dílčím součinitelem 

spolehlivosti pro únavovou pevnost dle norem pro navrhování. Referenční hodnota únavové 

pevnosti ΔσC je dána normou ČSN EN 1993-1-9 [19], kap. 8. Součinitel únavové pevnosti γMf 

je dán na základě metody hodnocení a důsledků porušení. Dynamický součinitel pro pečlivě 

udržovanou kolej je vypočítán dle ČSN EN 1991-2 [17] dle vzorce: Φ =
,

,
+ 0,82. 

Součinitel ekvivalentního zatížení se vypočítá ze vzorce 𝜆 = 𝜆 ∗ 𝜆 ∗ 𝜆 ∗ 𝜆 ≤ 𝜆 , kde λ1 

je součinitel účinků poškození od dopravy a je závislý na kritické délce příčinkové čáry,  λ2 je 

součinitel objemu dopravy, λ3 zohledňuje návrhovou životnost mostu a λ4 je součinitel pro 

konstrukční prvky zatížené více než jednou kolejí. Součin všech těchto dílčích součinitelů musí 

být menší než největší přípustná hodnota součinitele λmax s uvážením meze únavy. U tohoto 

mostu jsou posuzovány tři detaily. Všechny hodnoty součinitelů a neznámých pro jednotlivé 

detaily jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tabulka 50 a Tabulka 51). 

 

Obrázek 98 - Srovnávací napětí pro desku mostovky (příčný směr) mostu B od kombinace gr12b (MPa) 
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Tabulka 50 - Součinitele pro posudek na únavu [19] 

Součinitel zatížení γFf= 1,0 

Součinitel únavové pevnosti γMf= 1,35 

Tyto tři detaily jsou: 1) Svar na styku masivní desky mostovky a stěny hlavního nosníku v 

úklonu, poškození desky mostovky (příčný směr) 

 2) Svar na styku masivní desky mostovky a stěny hlavního nosníku v 

úklonu, poškození stěny komorového nosníku (podélný směr) 

 3) Svar na styku horní pásnice a stěny hlavního nosníku v úklonu (podélný 

směr) 

 

Součinitel λ2=0,96 je pro dopravu 20*106/kolej za rok, součinitel λ3=1,0 je pro návrhovou 

životnost mostu 100 roků a součinitel λ4=1, protože na mostě se nachází pouze jedna kolej. 

Součinitele mají hodnoty odečteny z normy ČSN EN 1993-2 [20]. 
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Tabulka 51 - Posudek na únavu mostu B 

Číslo detailu  1 2 3  

Rozpětí L= 4,51 20 20 m 

Náhradní délka L 9,02 20 20 m 

Kategorie detailu ΔσC= 80 50 125 MPa 

Součinitel účinků dopravy λ1 = 0,88 0,67 0,67  

Součinitel objemu dopravy λ2 = 0,96 0,96 0,96  

Součinitel návrhové životnosti λ3 = 1,00 1,00 1,00  

Součinitel vlivu počtu kolejí λ4 = 1,00 1,00 1,00  

Součinitel ekvivalentního zatížení λ= 0,85 0.65 0,65  

Maximální napětí od LM71 Δσ71,max= 30,71 36,77 81,83 MPa 

Minimální napětí od LM71 Δσ71,min= 0,00 0,00 0,00 MPa 

Referenční rozkmit napětí Δσ71= 30,71 36,77 81,83 MPa 

Dynamický součinitel 2= 1,32 1,15 1,15  

γFf * λ * Φ2 * Δσ71 34,46 27,49 61,17 MPa 

𝜟𝝈𝒄/𝜸𝑴𝒇 59,26 37,04 92,59 MPa 

Vyhovuje ANO ANO ANO  

Využití 58,15 74,22 66,07 % 
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7.3.3 NADZVEDÁVÁNÍ LOŽISEK 

Posudek na nadzvedávání ložisek je proveden pro kombinace 1) 0,95*stálé 

zatížení+1,5*Vítr ve směru osy Z a 2) 0,95*stálé zatížení+1,45*nezatížený vlak+1,5*vítr ve 

směru Z+1,5*Vítr ve směru X.  

Tabulka 52 - Reakce od kombinace 1) pro Most C 

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 603,37 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 0 - kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 603,37 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 603,12 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 0 - kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 603,12 kN 

 

  

Obrázek 99 - Reakce od dané kombinace zatížení (0,95*Vlastní tíha+1,5*Vítr ve směru Z) (kN) 
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Tabulka 53 - Reakce od kombinace 2) pro Most B 

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 748,35 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 47,45 - kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 576,52 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 576,29 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 47,45 - kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 784,08 kN 

 

Vzhledem ke kladným reakcím, které jsou v návrhových hodnotách, od těchto 

kombinací (viz Obrázek 99 a Obrázek 100), je prokázáno, že nedochází k nadzvedávání 

ložisek. 

Obrázek 100 - Reakce od kombinace zatížení (0,95*Vlastní tíha + 1,45*Nezatížený vlak + 1,5*Vítr ve směru X + 

1,5*Vítr ve směru Z) (kN) 



137 

 

 

7.3.4 REAKCE OD VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE 

Na základě reakcí od vlastní tíhy nosné konstrukce mostu B (viz Obrázek 101), které jsou 

v charakteristických hodnotách lze zjistit vlastní tíhu nosné konstrukce. Hmotnost nosné 

konstrukce je 127 tun.  

Tabulka 54 - Reakce od vlastní tíhy nosné konstrukce pro Most B 

  VLASTNÍ TÍHA NK  

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 315,45 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 0 - kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 315,45 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 315,45 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 0 - kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 315,45 kN 

 

Obrázek 101 – Reakce od vlastní tíhy nosné konstrukce mostu B (kN) 
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7.4 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI (MSP) 

7.4.1 SVISLÁ PŘETVOŘENÍ KONSTRUKCE 

Posouzení je provedeno dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.2.3 Svislá přetvoření hlavní 

nosné konstrukce z kapitoly Kritéria bezpečnosti dopravy a čl. A2.4.4.3.2 Kritéria pro průhyby 

při ověření pohody cestujících z kapitoly Mezní hodnoty maximálních svislých průhybů 

z hlediska pohody cestujících. 

 

7.4.1.1 SVISLÁ PŘETVOŘENÍ HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.2.3 nemá celkový průhyb (w) měřený podél koleje 

od klasifikovaného charakteristického svislého zatížení dle ČSN EN 1991-2 [17] přesáhnout 

hodnotu L/600. Most se nachází na trati 1. třídy, proto svislé zatížení je definováno modely 

zatížení LM71 a SW/2. Klasifikační součinitel je pro trať 1. třídy α = 1,21 pro LM71, pro SW/2 

je klasifikační součinitel vždy α = 1,00. 

Tabulka 55 – Posudek svislého průhybu mostu B (1. kritérium) 

PRŮHYB MOSTU (1. KRITÉRIUM) 

Rozpětí hlavního nosníku LHN =  20 m 

Klasifikační součinitel α =  1,21  

Průhyb od LM71 vč. α wLM71= 16,198 * 1,21 = 19,60 mm 

Průhyb od SW/2 vč. α wSW/2= 19,438* 1,00 = 19,44 mm 

max (wLM71; wSW/2) mm < wMAX = L/600 = 33,33 mm =>VYHOVUJE (VYUŽITÍ 59%) 
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Obrázek 102 - Průhyb mostu B od zatěžovacího schématu LM71 (mm) 

Obrázek 103 - Průhyb mostu B od zatěžovacího schématu SW/2 (mm) 
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7.4.1.2 KRITÉRIA PRO PRŮHYBY PŘI OVĚŘENÍ POHODY CESTUJÍCÍCH  

Dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.3.2 nesmí z důvodu omezení zrychlení vozidla 

celkový průhyb δmax dané konstrukce od modelu zatížení LM71, jenž je vynásobeno 

dynamickým součinitel pro standardně udržovanou kolej Φ3 a hodnotou klasifikačního 

součinitele α = 1 překročit maximální hodnotu průhybu δmax. Tato hodnota je závislá na délce 

nosné konstrukce (L) a rychlosti vlaku (v), a daný poměr L/δ je odečten z obrázku níže (Obrázek 

104). Jelikož se jedná o prosté pole je daný poměr L/δ vynásoben 0,7, avšak 0,7*L/δ nesmí 

klesnout pod 600.  

Celkový průhyb (viz Tabulka 56) je složen z průhybu hlavního nosníku v úklonu, jenž 

je vynásoben dynamickým součinitelem pro podélný směr mostu a z průhybu masivní desky 

mostovky, který je vynásoben dynamickým součinitel pro příčný směr.  

 

  

Obrázek 104 - Maximální svislé průhyby pro železniční mosty odpovídajících přípustnému svislému zrychlení 

bv = 1 m/s2 ve vagónu při rychlosti jízdy V (km/h) [13] 
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Tabulka 56 – Posudek svislého průhybu mostu B (2. kritérium) 

PRŮHYB MOSTU (2. KRITÉRIUM) 

Rozpětí hlavního nosníku LHN=  14 m 

Rozpětí desky mostovky LMOS=  4,02 m 

Dynamický součinitel pro 

hlavní nosník 
Φ3,HN= 

2,16

√14 − 0,2
+ 0,73 = 1,34  

Dynamický součinitel pro 

mostovku 
Φ3,MOS= 

2,16

√2 ∗ 4,02 − 0,2
+ 0,73 = 1,55  

Průhyb hlavního nosníku 

včetně dynamického 

součinitele 

δHN= 9,817 * 1,24 = 12,173 mm 

Průhyb desky mostovky včetně 

dynamického součinitele 
δMOS= 6,381 * 1,50 = 9,572 mm 

Celkový průhyb = δHN + δMOS δc= δHN + δMOS 21,745 mm 

Maximální dovolení průhyb δMAX= 
20

max (0,7 ∗ 1040; 600)
= 27,473 mm 

δc = 21,745 mm < δMAX = 27,473 mm => VYHOVUJE (VYUŽITÍ 80 %) 

 

7.4.2 ZKROUCENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Mostní konstrukce je pojížděna přímo v ose, kolej se nachází v přímém traťovém úseku, 

konstrukce je symetrická, proto zkroucení nosné konstrukce nenastane. Rozdíly zatížení 

z ohledu na excentrické zatížení od vozidel jsou zanedbatelné.  
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7.4.3 POSOUZENÍ NUTNOSTI DYNAMICKÉ ANALÝZY 

Dle ČSN EN 1991-2 [17] není nutná dynamická analýza daného mostu za splnění 

předpokladů, že rychlost na mostě je menší než 200 km/h a nejedná se o spojitý nosník. Za 

těchto předpokladů je dostačující, aby první vlastní ohybová frekvence mostu n0 zatíženého 

stálými zatíženími byla mezí horní a dolní mezí (Obrázek 105 a Tabulka 57). Tvar první vlastní 

ohybové frekvence je zobrazena na obrázku na následující stránce (Obrázek 106) 

Tabulka 57 – Posudek nutnosti dynamické analýzy mostu B 

Rozpětí  L=  20 m 

Horní mez n0,max = 94,76 ∗ 𝐿 , ) 10,08 Hz 

Dolní mez  n0,min = 80/𝐿 4,00 Hz 

První vlastní ohybová frekvence n0 =  4,88 Hz 

n0,min = 4,00 Hz < n0 = 4,88 Hz < n0,max = 10,08 Hz => VYHOVUJE 

Obrázek 105 - Meze vlastních frekvencí n0 (Hz) [11] 
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7.4.4 OMEZENÍ DÝCHÁNÍ STĚN 

Dle ČSN EN 1993-2 [20], čl. 7.4 je nutné omezit štíhlost stěn tak, aby nedocházelo 

k jejich nadměrnému dýchání, které může následně způsobit únavu v místě přípojů stěn 

k pásnici. Dýchání je možné u drážních mostů bez podélných výztuh zanedbat, pokud je splněna 

podmínka:  

b/t ≤ 55 + 3,3*L ≤ 250  =>  1,66/0,025 = 66,4 ≤ 55 + 3,3*21,3 = 125,29 ≤ 250 

Podmínka pro omezení dýchání stěn je splněna, a nedochází tedy k nadměrnému dýchání 

štíhlých stěn. 

 

Obrázek 106 - První vlastní ohybová frekvence mostu B 
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8 POSUDEK MOSTU C – PŘÍČNÍKOVÁ 

MOSTOVKA SE SVISLÝMI 

PLNOSTĚNNÝMI NOSNÍKY  

8.1 POPIS KONSTRUKCE 

Most je tvořen hlavními svařovanými plnostěnnými nosníky a plechem mostovky, jenž 

je vyztužen pouze příčnými výztuhami (Obrázek 107). Posuzovaný most má rozpětí 35,2 m a 

na mostě je zaručeno VMP 2,5. Schématický výkres příčného a podélného řezu pro VMP 2,5 

se nachází v Příloze C (příčný řez pro VMP 3,0 je uveden také v Příloze C). Hlavní nosníky a 

plech mostovky svírají pravý úhel. Plech mostovky je v poli tloušťky 15 mm a nad koncovými 

příčníky je tento plech zesílen na tloušťku 30 mm. Tloušťka plechu mostovky na konci mostu 

je dána, z důvodu požadavku na maximální svislý posun horního povrchu nosné konstrukce δv, 

vzhledem k přilehlé konstrukci, které od proměnných zatížení nesmí překročit 3 mm u trati, kde 

je maximální rychlost 160 km/hod dle ČSN EN 1991-2 [17]. Příčník v poli je tvořen 

svařovaným průřezem tvaru I, kde horní pásnici tvoří plech mostovky, stěna je tloušťky 25 mm 

a dolní pásnice má tloušťku 30 mm a široká je 250 mm. Výška příčníku je 370 mm v ose mostu. 

Osová vzdálenost příčníků je v poli 600 mm, tedy při šířce dolní pásnice příčníků 250 mm je 

mezera mezi dvěmi sousedními příčníky 350 mm. Jedná se o mezeru umožňující přístup 

pověřené osoby k možnému svaření konstrukce, případně následnou obnovu protikorozní 

ochrany. Koncové příčníky, které jsou uloženy na ložiskách, jsou tvořeny komorovým 

průřezem, kde horní pásnici tvoří plech mostovky o tloušťce 30 mm. Stěny jsou z plechu 

tloušťky 25 mm a dolní pásnice tvoří plech o šířce 400 mm a tloušťce 60 mm. Výška koncového 

příčníku je 370 mm. Tento průřez je umístěn nad ložisko excentricky tak, že jedna stěna tohoto 

komorového příčníku je přímo v ose uložení a zbytek průřezu tvoří převislý konec mostu. Tento 

průřez je zvolen ze stejného důvodu, jako je zesílen plech mostovky v tomto místě. Tedy kvůli 

maximálnímu svislému posunu nosné konstrukce vzhledem k přilehlé konstrukci. Hlavní 

nosník je svařovaný průřez tvaru I s nesymetrickou horní pásnicí, díky které je docíleno 

menšího rozpětí příčníku při dodržení daného VMP. Konstrukční výška hlavního nosníku je 

2600 mm. Horní a dolní pásnice jsou stejné tloušťky 80 mm a šířky 500 mm. Stěna je tloušťky 

25 mm a její výška je 2440 mm. Stěna je z vnějšku vyztužena svislými výztuhami. Tyto výztuhy 
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mají rozměr 270x25 mm a jejich osová vzdálenost činí 2400 mm. Stavební výška tohoto mostu 

je 852 mm. Celková šířka nosné konstrukce mostu je 6250 mm. Materiál mostu je ocel S355NL.  

  

8.2 POPIS PROSTOROVÉHO MODELU MOSTU 

Model tohoto mostu je vytvořen z deskostěnových i prutových prvků. V modelu je 

použito pět průřezů deskostěnových prvků a tři průřezů prutových prvků. Pomocí deskostěn je 

modelován plech mostovky a stěna hlavního nosníku. Na rozdíl od parametrické studie je v 

modelu pro tento podrobnější posudek pomocí deskostěnových prvků modelována horní i dolní 

pásnice hlavního nosníku, což zapříčiní prodloužení doby výpočtu. Díky této změně dokáže 

program vykreslit napětí zárověň na pásnicích hlavního nosníku a desce mostovky. Program 

CSi Bridge totiž neumí vykreslit napětí zároveň na prutových a deskostěnových prvcích. Jako 

prutový prvek jsou modelovány výztuhy stěn hlavního nosníku a mezilehlé a koncové příčníky. 

Komorový průřez koncového příčníku je v modelu nahrazen dvěma pruty, které jsou k desce 

mostovky připojeny jako žebra. Celková plocha těchto dvou prutů je stejná jako plocha 

skutečné komory. Rozhodující moment setrvačnosti je také stejný, proto na globální průhyb 

nemá toto zjednodušení vliv. Na obrázcích níže (Obrázek 108 a Obrázek 109) je zobrazen 

prostorový model mostu. Modrou barvou jsou zobrazeny stěny hlavních nosníků, zelenou horní 

pásnice hlavního nosníky, žlutou dolní pásnice hlavního nosníku, oranžovou výztuhy stěny 

Obrázek 107 – Schéma příčného řezu mostu C 
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hlavního nosníku, růžovou koncový příčníky, červenou mezilehlé příčníky, tmavě zelenou 

plech mostovky tloušťky 30 mm a šedou plech mostovky o tloušťce 15 mm. 

 

 

  

 

Obrázek 108 – Výpočetní model mostu C 

Obrázek 109 - Detail modelu mostu C 
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8.3 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI (MSÚ) 

8.3.1 ÚNOSNOST 

Kombinace zatížení jsou vytvořeny dle normy ČSN EN 1990 [13]. Hodnoty 

jednotlivých součinitelů jsou uvedeny v následujících tabulkách. První tabulka je 

pro kombinační součinitele s dynamickým součinitel v podélném směru (Tabulka 58) a druhá 

pro kombinační součinitele s dynamickým součinitel v příčném směru (Tabulka 59). Hlavní 

nosník je posouzen na srovnávacím napětí od zatížení s kombinačními součiniteli pro podélný 

směr a deska mostovky je posouzena na srovnávacím napětí od zatížení s kombinačními 

součiniteli pro příčný směr. 

Vzorce a symboly použité v tabulkách: 

Zatížení od vlastní tíhy     G 

Zatížení od brzdění/rozjíždění    B 

Zatížení od větru      W 

Zatížení od teploty      T 

Dynamický součinitel pro standardně udržovanou kolej Φ3   

Součinitel zatížení      γF   

Výsledný součinitel zatížení      γF,final = α*Φ3*γF  

Celkový kombinační součinitel   γCELK = γF,final*ψ0*sestavy zatížení  
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Tabulka 58 - Kombinační součinitele pro podélný směr nosné konstrukce mostu C 

Podélný směr NK         
  G Kolej. lože LM71 SW/2 Ráz B W T 
 α   1.21 1 1.21 1.21   
 Φ3   1.24 1.24 1 1   
 γF 1.35 1.35 1.45 1.2 1.45 1.45 1.5 1.5 
 γF,final 1.35 1.35 1.944 1.329 1.7545 1.7545 1.5 1.5 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR11a sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 1.56 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR11b sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 1.94 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12a sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 1.56 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12b sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 1.94 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13a sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.78 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13b sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.97 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14a sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.78 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14b sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.97 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR16a sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.06 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 1 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR16b sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.00 1.33 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR17a sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.06 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 1 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR17b sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.00 1.33 1.40 0.70 1.13 0.90 
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Tabulka 59 - Kombinační součinitele pro příčný směr nosné konstrukce mostu C 

Příčný směr NK         
  G Kolej. lože LM71 SW/2 Ráz B W T 
 α   1.21 1 1.21 1.21   
 Φ3   1.50 1.50 1 1   
 γF 1.35 1.35 1.45 1.2 1.45 1.45 1.5 1.5 
 γF,final 1.35 1.35 2.504 1.713 1.7545 1.7545 1.5 1.5 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR11a sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 2.00 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR11b sestavy zat. 1 1 1 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 2.50 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12a sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 2.00 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR12b sestavy zat. 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 2.50 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13a sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.78 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR13b sestavy zat. 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.97 0.00 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0.8 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14a sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.78 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0.85 0.85 1 0 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR14b sestavy zat. 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.97 0.00 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR16a sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.37 0.70 1.40 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0,85 0,85 0 1 0,8 0,8 0,75 0,6 

GR16b sestavy zat. 1 1 0 1 0.5 1 1 1 
 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.37 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 1 1 0 0.8 0.8 0.8 0.75 0.6 

GR17a sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 

 γCELK 1.35 1.35 0.00 1.37 1.40 0.70 1.13 0.90 
 ψ0,ξ 0,85 0,85 0 1 0,8 0,8 0,75 0,6 

GR17b sestavy zat. 1 1 0 1 1 0.5 1 1 
 γCELK 1.15 1.15 0.00 1.71 1.40 0.70 1.13 0.90 
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Na základě stabilitního výpočtu na nedeformované konstrukci se zjistila hodnota 

součinitele αcr = 5,19, tedy dle ČSN EN  1993-1-1 [18], čl. 5.2.1 je vliv druhého řádu 

nezanedbatelný a je nutno ho při posudku uvažovat. Do stabilní kombinace jsou uvažovány 

návrhové hodnoty zatížení od vlastní tíhy, pohyblivého zatížení LM71, větru a teploty. Model 

je následně spočítán pomocí nelineárního výpočtu na imperfektní konstrukci, kde imperfekce 

je zavedena na základě 1. vlastního tvaru vybočení konstrukce (viz Obrázek 110). Amplituda 

imperfekce je vypočítána níže (Tabulka 60), na základě součinitele αcr, návrhového zatížení 

konstrukce FEd, průřezových charakteristik a materiálových vlastností dle ČSN EN 1993-1-1 

[18], čl. 5.3.2 (12).  

 

Tabulka 60 - Výpočet amplitudy imperfekce mostu C 

Šířka průřezu b=  500 mm 

Součinitel  γM1=  1,10  

Součinitel αcr=  5,19  

Návrhové zatížení NEd=  8927 kN 

Modul pružnosti E=  210000 MPa 

Moment setrvačnosti Iz=  8,33*108 mm4 

Obrázek 110 - První vlastní tvar vybočení mostu C 
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Kritická délka Lcr= π ∗
E ∗ Iz

α ∗ N
= 6109 mm 

Plocha A=  40000 mm2 

Poloměr setrvačnosti i= 
I

A
= 144,34 mm 

Mez kluzu fy=  355 MPa 

 λ1= 93,9 ∗ ε = 76,399  

Poměrná štíhlost �̅�= 
L

i
∗

1

λ
= 0,554  

Součinitel imperfekce α1= Křivka „d“ 0,76  

 ϕ= 0,5 ∗ (1 + α ∗ λ − 0,2 + λ ) 0,788  

Součinitel vzpěru χ= 
1

ϕ − ϕ − λ
 0,742  

Modul průřezu Wel,z= 
𝐼

𝑏
2

 3,33*106 mm3 

Imperfekce e0= 
α ∗ λ − 0,2 ∗

W

A
∗

1 −
χ ∗ λ
γ

1 − χ ∗ λ
 

23,02 mm 

Návrhová imperfekce e0,d= Zaokrouhlení nahoru hodnoty e0 24,00 mm 
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Pro další výpočet je důležité zatřídit průřez mostu dle ČSN EN 1993-1-1 [18], čl. 5.5. 

Průřez je na základě postupu v této normě zatříděn jako průřez 3. třídy (viz Tabulka 61). Je tedy 

možné uvažovat plnou plochu průřezu pro posudek. 

Tabulka 61 - Zatřídění průřezu mostu C 

ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU 

 c t c/t část  x*ε Třída 

Horní 

pásnice HN 
235 80 2,94 tlačená ≤ 9*0,81 = 7,29 1. 

Stěna HN 2440 25 97,6 ohýbaná ≤ 124*0,81 = 100,44 3. 

 Průřez je 3. třídy a uvažuje se plný průřez 

 

Posudek mezního stavu únosnosti (MSÚ) je proveden pomocí srovnávacího napětí Von 

Mises (σSVM), kde jsou zohledněny jak normálová (σ) tak smyková (τ) napětí, dle vzorce: 

 𝜎 + 𝜎 + 𝜎 − 𝜎 ∗ 𝜎 + 𝜎 ∗ 𝜎 + 𝜎 ∗ 𝜎 + 3(𝜏 + 𝜏 + 𝜏 ) =  𝜎   

Pokud je srovnávací napětí (σSVM), s kombinačními součiniteli pro podélný směr, ve všech 

místech hlavního nosníku menší než návrhová mez kluzu fyd pro hlavní nosník a srovnávací 

napětí s kombinačními součiniteli pro příčný směr ve všech místech plechu mostovky menší 

než návrhová mez kluzu fyd pro masivní desku mostovky, která je dána normou ČSN EN 10025-

3 [23], od nejvíce účinné kombinace zatížení, pak most vyhovuje na Mezní stav únosnosti. 

Hodnoty meze kluzu fy pro jednotlivé tloušťky materiálu jsou uvedeny v tabulce níže (viz 

Tabulka 62). Návrhová hodnota 𝑓 = , kde součinitel γM0 =1,0. Tato hodnota je dána 

normou ČSN EN 1993-2 [20], čl. 6.1.  
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Tabulka 62 - Mez kluzu pro jednotlivé tloušťky mostu C 

OCEL 

S 355NL 

TLOUŠŤKA (mm) 

≤ 16 
> 16 

≤ 40 

> 40 

≤ 63 

> 63 

≤ 80 

> 80 

≤ 100 

> 100 

≤ 150 

MEZ KLUZU      

fy (MPa) 
355 345 335 325 315 295 

Mez kluzu pro horní pásnici je fyd = 325 MPa, pro stěnu hlavního nosníku je fyd = 345 

MPa, pro desku mostovky nad koncovým příčníkem je fyd = 345 MPa a pro desku mostovky 

v poli je fyd = 355 MPa 

Maximální hodnoty napětí od jednotlivých kombinací jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. Pro hlavní nosník (Tabulka 63) a pro mostovku (Tabulka 64)  

Tabulka 63 - Maximální napětí pro hlavní nosník (podélný směr) od jednotlivých kombinací pro most C 

POSOUZENÍ – MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ V ROZHODUJÍCÍCH KOMBINACÍCH 

Kombinace Typ 
Maximální napětí 

(MPa) 
 

Mezní hodnota 

(MPa) 
 

gr11 

a 266,925 ≤ 

325 

Vyhovuje 

b 279,803 ≤ Vyhovuje 

gr12 

a 266,752 ≤ 

325 

Vyhovuje 

b 279,629 ≤ Vyhovuje 

gr16 

a 274,229 ≤ 

325 

Vyhovuje 

b 290,407 ≤ Vyhovuje 

gr17 

a 274,023 ≤ 

325 

Vyhovuje 

b 290,200 ≤ Vyhovuje 
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Maximální hodnoty srovnávacího napětí na hlavním nosníku je dosaženo od kombinace 

gr12b, kde jeho hodnota je 249,570 MPa. Napětí od této kombinace se nachází v horní pásnici 

a je na konstrukci vykresleno na obrázku níže (viz Obrázek 111) Tato hodnota je menší než 

návrhová mez kluzu, která je pro horní pásnici fyd = 325 MPa, ta je dána pro největší tloušťku 

plechu pásnice hlavního nosníku, která je 80 mm.  

HLAVNÍ NOSNÍK NA ZÁKLADĚ SROVNÁVACÍHO NAPĚTÍ (σSVM) 

VYHOVUJE NA MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI.  

  

Obrázek 111 - Srovnávací napětí pro hlavní nosník (podélný směr) mostu C od kombinace gr12b (MPa) 
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Tabulka 64 - Maximální napětí pro desku mostovky (příčný směr) od jednotlivých kombinací pro most C 

POSOUZENÍ – MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ V ROZHODUJÍCÍCH KOMBINACÍCH 

Kombinace Typ 
Maximální napětí 

(MPa) 
 

Mezní hodnota 

(MPa) 
 

gr11 
a 204,298 ≤ 

345 
Vyhovuje 

b 229,268 ≤ Vyhovuje 

gr12 
a 212,197 ≤ 

345 
Vyhovuje 

b 237,105 ≤ Vyhovuje 

gr16 
a 171,767 ≤ 

345 
Vyhovuje 

b 193,028 ≤ Vyhovuje 

gr17 

a 179,647 ≤ 

345 

Vyhovuje 

b 196,276 ≤ Vyhovuje 

 

Maximální hodnoty napětí na desce mostovky v příčném směru je dosaženo od 

kombinace gr12b, kde je jeho hodnota 246,83  MPa. Napětí od této kombinace je na desce 

mostovky vykresleno na obrázku níže (viz Obrázek 112) Tato hodnota je menší než návrhová 

mez kluzu fyd = 345 MPa, která je dána pro největší tloušťku plechu mostovky, tedy 30 mm.  

DESKA MOSTOVKY NA ZÁKLADĚ SROVNÁVACÍHO NAPĚTÍ (σSVM) 

S KOMBINAČNÍMI SOUČINITELI PRO PŘÍČNÝ SMĚR VYHOVUJE NA MEZNÍ 

STAV ÚNOSNOSTI.  
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8.3.2 ÚNAVA 

Posudek na únavu je proveden dle ČSN EN 1993-2 [20], čl. 9.5.1. Daný detail splňuje 

posudek na únavu, pokud je splněná nerovnost: 𝛾 ∗ 𝜆 ∗ Φ ∗ Δ𝜎 ≤ . Tato nerovnost 

uvádí, že normálové (Δσ71) nebo smykové napětí (Δτ71) od modelu zatížení LM71, bez 

součinitele α, jenž je umístěno v nejnepříznivější poloze, vynásobené součinitel zatížení γFf, 

součinitelem ekvivalentního zatížení λ a dynamickým součinitel pro pečlivě udržovanou kolej 

ϕ2 musí být menší, než referenční hodnota únavové pevnosti ΔσC podělená dílčím součinitelem 

spolehlivosti pro únavovou pevnost dle norem pro navrhování. Referenční hodnota únavové 

pevnosti ΔσC je dána normou ČSN EN 1993-1-9 [19], kap. 8. Součinitel únavové pevnosti γMf 

je dán na základě metody hodnocení a důsledků porušení. Dynamický součinitel pro pečlivě 

udržovanou kolej je vypočítán dle vzorce: Φ =
,

,
+ 0,82. Součinitel ekvivalentního 

zatížení se vypočítá dle ČSN EN 1991-2 [17] ze vzorce 𝜆 = 𝜆 ∗ 𝜆 ∗ 𝜆 ∗ 𝜆 ≤ 𝜆 , kde λ1 

je součinitel účinků poškození od dopravy a je závislý na kritické délce příčinkové čáry,  λ2 je 

součinitel objemu dopravy, λ3 zohledňuje návrhovou životnost mostu a λ4 je součinitel pro 

konstrukční prvky zatížené více než jednou kolejí. Součin všech těchto dílčích součinitelů musí 

být menší než největší přípustná hodnota součinitele λmax s uvážením meze únavy. U tohoto 

mostu je posuzováno sedm detailů. Všechny hodnoty součinitelů a neznámých pro jednotlivé 

detaily jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tabulka 65 a Tabulka 66). 

  

Obrázek 112 - Srovnávací napětí pro desku mostovky (příčný směr) mostu C od kombinace gr12b (MPa) 
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Tabulka 65 - Součinitele pro posudek na únavu [20] 

Součinitel zatížení γFf= 1,0 

Součinitel únavové pevnosti pro hlavní nosník γMf,HN= 1,35 

Součinitel únavové pevnosti pro hlavní nosník γMf,PR= 1,15 

Tyto detaily jsou: 1) Svar na styku desky mostovky a stěny hlavního nosníku, poškození 

desky mostovky (příčný směr) 

 2) Svar na styku desky mostovky a stěny hlavního nosníku, poškození 

stěny hlavního nosníku (podélný směr) 

 3) Svar na styku horní pásnice a stěny hlavního nosníku (podélný směr) 

 4) Svar na styku dolní pásnice a stěny hlavního nosníku (podélný směr) 

 5) Svar na styku mezi plechem mostovky a stěnou příčníku, uprostřed 

rozpětí příčníku, v místě oslabení výřezem (příčný směr) 

 6) Svar na styku mezi dolní pásnice a stěny příčníku, uprostřed rozpětí 

příčníku, v místě oslabení výřezem (příčný směr) 

 7) Příčný svar na styku plechů dolní pásnice příčníku (příčný směr) 

  

 Součinitel λ2=0,96 je pro dopravu 20*106/kolej za rok, součinitel λ3=1,0 je pro 

návrhovou životnost mostu 100 roků a součinitel λ4=1, neboť se na mostě nachází pouze jedna 

kolej. Součinitele mají hodnoty odečteny z normy ČSN EN 1993-2 [20].  
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Tabulka 66 - Posudek na únavu mostu C 

Číslo detailu  1 2 3 4 5 6 7  

Rozpětí L= 5,435 35 35 35 5,435 5,435 5,435 m 

Náhradní délka L 10,87 35 35 35 10,87 10,87 10,87 m 

Kategorie detailu ΔσC= 80 80 125 125 71 71 80 MPa 

Vliv dopravy λ1= 1,03 0,64 0,64 0,64 1,03 1,03 1,03  

Vliv objemu dopravy λ2 = 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96  

Vliv návrhové 

životnosti 
λ3 = 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Vliv počtu kolejí λ4 = 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Souč. ekvivalentního 

zatížení 
λ= 0,99 0,62 0,62 0,62 0,99 0,99 0,99  

Maximální napětí 

(LM71) 
Δσ71,max= 23,43 66,74 74,49 28,85 39,15 39,65 47,01 MPa 

Minimální napětí 

(LM71) 
Δσ71,min= 0,33 0,68 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 MPa 

Referenční rozkmit 

napětí 
Δσ71= 23,76 67,42 74,49 28,85 39,16 38,66 47,02 MPa 

Dynamický součinitel 2= 1,27 1,06 1,06 1,06 1,27 1,27 1,27  

γFf * λ * Φ2 * Δσ71 29,9 43,3 48,9 18,9 49,22 48,6 59,12 MPa 

𝜟𝝈𝒄/𝜸𝑴𝒇 59,2 59,2 92,5 92,5 61,7 61,7 69,47 MPa 

Vyhovuje ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO  

Využití 50,41 73,08 52,87 20,48 79,77 78,73 85,10 % 
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8.3.3 NADZVEDÁVÁNÍ LOŽISEK 

Posudek na nadzvedávání ložisek je proveden pro kombinace 1) 0,95*stálé 

zatížení+1,5*Vítr ve směru osy Z a 2) 0,95*stálé zatížení+1,45*nezatížený vlak+1,5*vítr ve 

směru Z+1,5*Vítr ve směru X.  

Tabulka 67 - Reakce od kombinace 1) pro Most C 

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 30482 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 0 - kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 30482 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 30482 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 0 - kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 30482 kN 

 

  

Obrázek 113 - Reakce od dané kombinace zatížení (0,95*Vlastní tíha+1,5*Vítr ve směru Z) (kN) 
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Tabulka 68 - Reakce od kombinace 2) pro Most C 

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 30721 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0  - kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 30505 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 30505 kN 

LOŽISKO 5 R5= -  - kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 30721 kN 

Vzhledem ke kladným reakcím, které jsou v návrhových hodnotách, od těchto 

kombinací (viz Obrázek 113 a Obrázek 114), je prokázáno, že nedochází k nadzvedávání 

ložisek. 

Obrázek 114 - Reakce od kombinace zatížení (0,95*Vlastní tíha + 1,45*Nezatížený vlak + 1,5*Vítr ve směru 

X + 1,5*Vítr ve směru Z) (kN) 
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8.3.4 REAKCE OD VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE 

Na základě reakcí od vlastní tíhy nosné konstrukce mostu C (viz Obrázek 115), které jsou 

v charakteristických hodnotách lze zjistit vlastní tíhu nosné konstrukce. Hmotnost nosné 

konstrukce je 150 tun.  

Tabulka 69 - Reakce od vlastní tíhy nosné konstrukce pro Most C 

  VLASTNÍ TÍHA NK  

 Osa  X Y Z  

LOŽISKO 1 R1= - - 372,96 kN 

LOŽISKO 2 R2= 0 0 - kN 

LOŽISKO 3 R3= - - 372,96 kN 

LOŽISKO 4 R4= - - 372,96 kN 

LOŽISKO 5 R5= - 0 - kN 

LOŽISKO 6 R6= - - 372,96 kN 

Obrázek 115 - Reakce od vlastní tíhy nosné konstrukce mostu C (kN) 
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8.4 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI (MSP)  

8.4.1 SVISLÁ PŘETVOŘENÍ KONSTRUKCE 

Posouzení je provedeno dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.2.3 Svislá přetvoření hlavní 

nosné konstrukce z kapitoly Kritéria bezpečnosti dopravy a čl. A2.4.4.3.2 Kritéria pro průhyby 

při ověření pohody cestujících z kapitoly Mezní hodnoty maximálních svislých průhybů 

z hlediska pohody cestujících. 

 

8.4.1.1 SVISLÁ PŘETVOŘENÍ HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.2.3 nemá celkový průhyb (w) měřený podél koleje 

od klasifikovaného charakteristického svislého zatížení dle ČSN EN 1991-2 [17] přesáhnout 

hodnotu L/600. Most se nachází na trati 1. třídy, proto je svislé zatížení definováno modely 

zatížení LM71 a SW/2. Klasifikační součinitel je pro trať 1. třídy α = 1,21 pro LM71, pro SW/2 

je klasifikační součinitel vždy α = 1,00. 

Tabulka 70 – Posudek svislého průhybu mostu C (1. kritérium) 

PRŮHYB MOSTU (1. KRITÉRIUM) 

Rozpětí hlavního nosníku LHN =  35 m 

Klasifikační součinitel α =  1,21  

Průhyb od LM71 vč. α wLM71= 32,317 * 1,21 = 39,104 mm 

Průhyb od SW/2 vč. α wSW/2= 40,865* 1,00 = 40,865 mm 

max (wLM71; wSW/2) mm < wMAX = L/600 = 58,33 mm =>VYHOVUJE (VYUŽITÍ 70%) 
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Obrázek 116 - Průhyb mostu C od zatěžovacího schématu LM71 (mm) 

Obrázek 117 - Průhyb mostu C od zatěžujícího schématu SW/2 (mm) 
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8.4.1.2 KRITÉRIA PRO PRŮHYBY PŘI OVĚŘENÍ POHODY CESTUJÍCÍCH  

Dle ČSN EN 1990 [13], čl. A2.4.4.3.2 nesmí z důvodu omezení zrychlení vozidla 

celkový průhyb δmax dané konstrukce od modelu zatížení LM71, jenž je vynásobeno 

dynamickým součinitel pro standardně udržovanou kolej Φ3 a hodnotou klasifikačního 

součinitele α = 1 překročit maximální hodnotu průhybu δmax. Tato hodnota je závislá na délce 

nosné konstrukce (L) a rychlosti vlaku (v), a daný poměr L/δ se odečte z obrázku níže (Obrázek 

118). Jelikož se jedná o prosté pole je daný poměr L/δ vynásoben 0,7, avšak 0,7*L/δ nesmí 

klesnout pod 600.  

Celkový průhyb (viz Tabulka 71) je složen z průhybu hlavního nosníku, jenž je 

vynásoben dynamickým součinitelem pro podélný směr mostu a z průhybu desky mostovky, 

který je vynásoben dynamickým součinitel pro příčný směr.  

 

  

Obrázek 118 - Maximální svislé průhyby pro železniční mosty odpovídajících přípustnému svislému zrychlení 

bv = 1 m/s2 ve vagónu při rychlosti jízdy v (km/h) [7] 
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Tabulka 71 – Posudek svislého průhybu mostu C (2. kritérium) 

PRŮHYB MOSTU (2. KRITÉRIUM) 

Rozpětí hlavního nosníku LHN=  35 m 

Rozpětí desky mostovky LMOS=  5,435 m 

Dynamický součinitel pro 

hlavní nosník 
Φ3,HN= 

2,16

√35 − 0,2
+ 0,73 =  1,11  

Dynamický součinitel pro 

mostovku 
Φ3,MOS= 

2,16

2 ∗ 5,44 − 0,2
+ 0,73 = 1,43  

Průhyb hlavního nosníku 

včetně dynamického 

součinitele 

δHN= 28,648 * 1,11 = 31,799 mm 

Průhyb desky mostovky včetně 

dynamického součinitele 
δMOS= 3,669 * 1,43 = 5,247 mm 

Celkový průhyb = δHN + δMOS δc= δHN + δMOS 37,046 mm 

Maximální dovolení průhyb δMAX= 
35

max (0,7 ∗ 1135; 600)
= 44,053 mm 

δc = 37,046 mm < δMAX = 44,053 mm => VYHOVUJE (VYUŽITÍ 84 %) 

 

8.4.1.3 SVISLÉ POSUNUTÍ HORNÍHO POVRCHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

Dle ČSN EN 1991-2 [17], čl. 6.5.4.5.2 (3) je nutno ověřit maximální svislé posunutí 

horního povrchu nosné konstrukce δv, vzhledem k přilehlé konstrukci, jako je opěra nebo jiná 

nosná konstrukce, od proměnných zatížení. Maximální hodnota svislého posunu horního 

povrchu nosné konstrukce na trati s rychlosti do 160 km/h je 3 mm. Průhyb od proměnného 

zatížení, které je v tomto případě reprezentováno zatěžovacím schématem LM71, je vynásoben 

klasifikačním součinitel (viz Tabulka 72 a Obrázek 119). 
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Tabulka 72 - Průhyb na konci nosné konstrukce mostu C 

PRŮHYB MOSTU (3. KRITÉRIUM) 

Klasifikační součinitel α =  1,21  

Průhyb od LM71 vč. α δv,LM71= 2,27 * 1,21 = 2,75 mm 

δv,LM71 = 2,75 mm < wMAX = 3 mm =>VYHOVUJE (VYUŽITÍ 92%) 

 

8.4.2 ZKROUCENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Mostní konstrukce je pojížděna přímo v ose, kolej se nachází v přímém traťovém úseku, 

konstrukce je symetrická, proto zkroucení nosné konstrukce nenastane. Rozdíly zatížení 

z ohledu na excentrické zatížení od vozidel jsou zanedbatelné.  

 

  

Obrázek 119 - Svislý průhyb nosné konstrukce mostu C vzhledem k přilehlé konstrukci od proměnlivého zatížení 

(mm) 
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8.4.3 POSOUZENÍ NUTNOSTI DYNAMICKÉ ANALÝZY 

Dle ČSN EN 1991-2 [17] není nutná dynamická analýza daného mostu za splnění 

předpokladů, že rychlost na mostě je menší než 200 km/h a nejedná se o spojitý nosník. Za 

těchto předpokladů stačí, aby první vlastní ohybová frekvence mostu n0 zatíženého stálými 

zatíženími byla mezí horní a dolní mezí (Obrázek 120 a Tabulka 73). Tvar první vlastní 

ohybové frekvence je zobrazena na obrázku na následující stránce (Obrázek 121). 

Tabulka 73 – Posudek nutnosti dynamické analýzy mostu C 

Rozpětí  L=  35 m 

Horní mez n0,max = 94,76 ∗ 𝐿 , ) 6,58 Hz 

Dolní mez  n0,min = 23,58 ∗ 𝐿 .  2,85 Hz 

První vlastní ohybová frekvence n0 =  3,11 Hz 

n0,min = 2,85 Hz < n0 = 3,11 Hz < n0,max = 6,58 Hz => VYHOVUJE 

Obrázek 120 - Meze vlastních frekvencí n0 (Hz) [17] 
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8.4.4 OMEZENÍ DÝCHÁNÍ STĚN 

Dle ČSN EN 1993-2 [20], čl. 7.4 se má omezit štíhlost stěn, aby nedocházelo k jejich 

nadměrnému dýchání, které může následně způsobit únavu v místě přípojů stěn k pásnici. 

Dýchání je možné u drážních mostů bez podélných výztuh zanedbat, pokud je splněna 

podmínka:  

b/t ≤ 55 + 3,3*L ≤ 250  =>  2,44/0,025 = 97,6 ≤ 55 + 3,3*36,15 = 174,30 ≤ 250 

Podmínka pro omezení dýchání stěn je splněna, a nedochází tedy k nadměrnému dýchání 

štíhlých stěn. 

Obrázek 121 - První vlastní ohybový frekvence mostu C 
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9 ZÁVĚR 

Z výsledku parametrické studie a následných detailnějších posudků mostů vyplývá, že 

pro most s masivní deskou mostovky a komorovými hlavními nosníky jsou rozhodující 

zejména kritéria pro mezní stav použitelnosti. Pro kratší rozpětí do cca 10 m rozhoduje svislý 

průhyb nosné konstrukce v ose koleje a pro mosty tohoto typu od cca 12 m je rozhodující první 

vlastní ohybová frekvence.  

U mostu s masivní deskou mostovky a hlavními nosníky v úklonu jsou u rozpětí do cca 

16 m rozhodující parametry mezního stavu použitelnosti, jako je svislý průhyb od kolejového 

zatížení měřený v ose mostu a první vlastní ohybová frekvence. U delších mostů je dalším 

významným parametrem únava detailu, který se nachází na styku ve svaru mezi masivní deskou 

mostovky a stěnou hlavních nosníků v úklonu. U posudku tohoto detailu na únavu je velmi 

důležitý objem dopravy dané koleje. V případě malého zatížení tratě lze pro rozpětí od 18 metrů 

danou tloušťku masivní desky mostovky redukovat. 

Pro mosty se svislými plnostěnnými hlavními nosníky a příčníkovou mostovkou jsou 

opět rozhodující parametry pro návrh kritéria mezního stavu použitelnosti. Těmito parametry 

jsou svislý průhyb a první vlastní ohybová frekvence. U tohoto typu mostu je také důležitý 

parametr pro návrh svislý průhyb konce mostu vzhledem k přilehlé konstrukci, od něhož se 

odvíjí výška příčníku. Pro rozpětí od cca 30 m je také rozhodující parametr pro návrh mostu 

napětí od návrhových kombinací, zejména v horní pásnici hlavního nosníku.  

 Na základě parametrické studie a následných podrobnějších posudků jsou vytvořeny 

tabulky s dimenzemi jednotlivých konstrukčních prvků, konstrukčních a stavebních výšek pro 

jednotlivá rozpětí daných tří typů mostů. U všech těchto mostů je řešena varianta s ocelovými 

pražci. U mostu s masivní deskou mostovky a komorovými hlavními nosníky je navíc řešena i 

varianta s betonovými pražci. Na všech mostech je zaručeno VMP 2,5 a u mostu s příčníkovou 

mostovkou je navíc proveden i výpočet pro VMP 3,0. 
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