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Anotace: 
Tato práce má za úkol navrhnout přemostění Labe na dálnice D35. Návrh se týká 

pouze jedné z částí dálniční estakády. Navrhovaná konstrukce bude zhotovena metodou 
letmé betonáže, což zohledňuje výpočetní model konstrukce. Bude provedeno 
posouzení konstrukce v podélném směru v průběhu výstavby, v době uvedení do 
provozu a na konci životnosti konstrukce. Konstrukce je posouzena v mezních stavech 
daných normou. Součástí je vykreslení deformací v průběhu výstavby. 
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Annotation: 
This thesis is about the design of concrete bridge over the Labe river on highway 

D35. The design concerns of one part of elevated highway. Our construction will be built 
like the bridge casted by balanced cantilever construction. The model of construction 
takes into account technology and building progress. The process of construction and 
the structure in its final system are designed to meet requirements of the standards. 
The last part of this thesis is illustrating the behaviour of the construction in the sense 
of deformations during building progress. 
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1. Úvod 
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování návrhu letmo betonovaného 

mostu, jež bude součástí estakády na dálnici D35, která propojí města Liberec – Hradec 
Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato estakáda bude vybudována v rámci úseku 
dálnice D35, konkrétně se jedná o úsek Opatovice – Časy, který v celkové délce dosahuje 
12 610 m a je navržen v kategorii D 26,0/130. Stavba navazuje na již dokončenou akci 
D35 Sedlice – Opatovice a po jejím dokončení bude navazovat na akci D35 Časy – Ostrov. 
Pro výstavbu estakády byly vybrány následující způsoby: 

- most s horní výsuvnou skruží 

- letmo betonovaný most 

Podrobněji se v této práci budu věnovat letmo betonované konstrukci. Návrh 
konstrukce bude zohledňovat postup a technologii výstavby. Pro letmo betonované 
mosty je typické velké množství předpínací výztuže a nebude tomu jinak ani v tomto 
případě. Konstrukce musí během výstavby vyhovět z hlediska napjatosti v horních a 
dolních vláknech průřezu. 

V následující části statického výpočtu posoudím konstrukci v jejím definitivním 
statickém schématu, což vyžaduje posouzení konstrukce v mezním stavu použitelnosti a 
v mezním stavu únosnosti. Pro tyto stavy bude nutné vypočítat všechny příslušné 
kombinace a jejich extrémní účinky posoudit. 

Na závěr budou vykresleny deformace konstrukce v průběhu výstavby vahadla a 
v průběhu jeho životnosti. 

Pro náročnost této práce se návrh týká pouze posouzení nosné konstrukce 
v podélném směru, nikoliv v příčném směru. Spodní stavba nebyla rovněž posuzována. 
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2. Základní údaje 
Estakáda má za úkol překonat inudační území Labe, polní cestu, část biocentra a 

v neposlední řadě překonání koryta samotné řeky Labe. Z toho důvodu je zde navržena 
letmo betonová konstrukce, která se v těchto ztížených podmínkách jevila jako 
nejefektivnější a zároveň nedojde k narušení vodního koryta řeky. 

Celková délka připravované estakády činí 1071 m. Převážná část nosné konstrukce 
bude tvořena železobetonovou dvoutrámovou konstrukcí, přesněji 876 m. Zbylá část 
bude řešena železobetonovou komorovou konstrukcí. Přechod mezi těmito dvěma typy 
nosných konstrukcí bude realizován na pilíři P21. 

 

Obr. 1: Přehledná situace úseku Opatovice – Časy s vyznačením estakády 
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3. Konstrukce estakády 
3.1 Dvoutrámová konstrukce 

Jedním z důvodů, proč byla použita dvoutrámová konstrukce, je, že velká část 
estakády se nachází v místech rovinatého terénu, který umožňuje četné rozmístění 
pilířů, jejichž výška se pohybuje od 5 do 10 m. Právě toto četné rozmístění pilířů zajistí 
rozpětí polí 32+18x45+32 m. Tento typ konstrukce je pro uvažovaná rozpětí velice 
efektivní a výhodný. Další výhodou bude 18 opakujících se polí, díky kterým bude 
umožněno využít jednotného systému bednění. Dále by mělo dojít k eliminaci chyb na 
stavbě, jelikož provedení jednotlivých detailů se bude opakovat. 

Pro překonání jednotlivých polí byla navržena nosná konstrukce výšky 2,6 m, která 
je konstantní na celém úseku trámové konstrukce. Osová vzdálenost jednotlivých trámů 
je 6,75 m. Horní deska konstrukce má proměnnou tloušťku. Průřezy nad podporou jsou 
ztuženy nadpodporovými příčníky v šířce 1,6 m. 

 
Obr. 2: Dvoutrámová konstrukce – pohled 

 

Obr. 3: Dvoutrámová konstrukce – příčný řez v poli 

Šířkové uspořádání je dodrženo po celé délce estakády, dle nového označení se 
jedná o D26,0. Obě krajní římsy jsou šířky 1,55 m a bude na nich umístěno zábradlí a 
zábradelní mostní svodidlo s minimálním stupněm zadržení H2. Naproti tomu středové 
římsy jsou šířky 0,95 m a bude na nich umístěno pouze stejné zábradelní mostní 
svodidlo. Středové římsy umožňují umístění chrániček. 
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Obr. 4: Dvoutrámová konstrukce – příčný řez nad podporou 

3.2 Letmo betonovaná konstrukce 
Na předchozí variantu nosné konstrukce navazuje ve zbývající části estakády 

konstrukce komorového průřezu, která bude téměř v celém rozsahu letmo betonovaná. 
Letmo betonované konstrukce nachází největší využití u staveb s hlubokými a 
nepřístupnými údolími. Zároveň je možné tuto konstrukci využít v místech, kde se 
obtížně zajišťuje přístup pod konstrukci, což platí i pro tento případ, kde nám přístup 
komplikuje koryto řeky Labe a inudační území stejnojmenné řeky. 

Letmo betonovaná konstrukce se nachází mezi podporami P21 a O24. V blízkosti 
krajních podpor proběhne výstavba na skruži, která bude navazovat na letmo 
betonovanou konstrukci, která bude tvořena dvěma identickými vahadly délky 77,01 m. 
Vahadla se skládají ze zárodku a 6 symetrických lamel, rozmístěných po 5 metrech. Výška 
nosné konstrukce je v podélném směru proměnná, v místě podpory je konstrukce 
vysoká 4,2 m a postupnými náběhy směrem do středu pole se sníží na 2,5 m. Šířka 
konstrukce respektuje předchozí variantu trámové konstrukce a plynule na ní navazuje. 

V dalších fázích bakalářské práce je podrobněji rozpracována pouze varianta letmo 
betonované konstrukce. 

 

Obr. 5: Letmá betonáž – podélný řez 
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Obr. 6: Letmá betonáž – příčný řez nad podporou – příčný řez v polovině rozpětí 
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4. Technologie a postup výstavby 
4.1 Popis výstavby 

Pro plynulost a rychlost betonáže během výstavby jsou uvažovány čtyři 80tunové 
betonářské vozíky. Každý vozík bude umístěn po vybetonování zárodků na jejich konce. 
Po zhotovení lamely bude vozík přemístěn na její konec pro betonáž navazující lamely. 
Předpokládaná doba jednoho cyklu betonáže lamely je 7 dní s uvážením velikosti lamel. 
Předpnutí lamely proběhne vždy nejdříve 3 dny po její betonáži. 

 

Obr. 7: Schéma letmé betonáže 

Betonáž jednotlivých vahadel by měla probíhat symetricky po částech, aby vlastní 
tíha konzol vahadla byla, pokud možno stejná. Dokonalé rovnováhy nejsme schopni 
dosáhnout, proto musí být zřízeny dočasné pomocné podpory konstrukce. Tyto podpory 
musí být před napnutím kabelů spojitosti odstraněny. 

4.2 Schématický postup výstavby 
1. V počátku dojde ke zhotovení spodní stavby mostu, včetně dočasných podpor 

vahadel, které budou po spojení obou vahadel demontovány. 

 

Obr. 8: Schéma spodní stavby včetně dočasných podpor 

2. Následuje betonáž obou zárodků vahadla. Součástí obou vahadel jsou 
nadpodporové příčníky šířky 2 m. Šířka jednoho zárodku je 17,010 m. Po pěti 
dnech dojde k odbednění zárodku a následnému předpnutí.  
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Obr. 9: Schéma zárodku 

3. Následně budou osazeny čtyři betonářské vozíky, každý na jeden konec vahadla 
a proběhne betonáž první lamely vahadla. Po třídenním odstupu dojde 
k odbednění lamely a k aktivaci předpínací výztuže. Každá lamela je dlouhá 5 m. 
Výsledná délka vahadla v této fázi čítá 27,010 m. 

 

Obr. 10: Schéma vahadla a jedné lamely 

4. Ve čtvrté fázi se již opakuje předešlý krok, s týdenním odstupem mezi 
jednotlivými procesy. Délka vahadel v této fázi se protáhne na 37,010 m. 

 

Obr. 11: Schéma vahadla a dvou lamel 

5. V této fázi dojde k betonáži již třetí lamely vahadla, díky ní konstrukce na konci 
této fáze dosahuje délky 47,010 m. 

 

Obr. 12: Schéma vahadla a tří lamel 
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6. Pátá fáze kopíruje předešlé tři fáze. Konstrukce bude mít 57,010 m. 

 

Obr. 13: Schéma vahadla a čtyř lamel 

7. V této fázi dojde k betonáži předposlední lamely, po jejím dokončení se vahadlo 
protáhne na 67,010 m. 

 

Obr. 14: Schéma vahadla a pěti lamel 

8. V šesté fázi výstavby dojde k betonáži poslední lamely. Tato lamela bude tvořena 
konstantním průřezem s výškou 2,5 m. Celková délka vahadel v této fázi bude 
mít 77,010 m. 

 

Obr. 15: Schéma vahadla a šesti lamel 

9. Dalším krokem je dokončení letmo betonované konstrukce. Zakončení proběhne 
pomocí spáry, čímž dojde ke spojení obou vahadel v jednu konstrukci. Spára 
nebude opatřena vahadlovými kabely. Tento krok nám umožní odstranění 
dočasných podpor vahadla. Celková délka spojené konstrukce je 157,020 m. 

 

Obr. 16: Schéma spojení obou vahadel 
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10. V desáté fázi dojde ke spojení letmo betonované konstrukce se zbylou částí 
estakády a opěrou O24. Tato část konstrukce přijde zhotovit na skruži. Po 
dokončení této části nosné konstrukce je její délka 171,900 m. 

 

Obr. 17: Schéma kompletní konstrukce 

11. V poslední fázi výstavby dojde k demontování skruže. Následně proběhne 
napnutí kabelů spojitosti.
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5. Použité materiály 
5.1 Beton 

Vzhledem k typu nosné konstrukce a vnějším vlivům, kterým bude vystavena, byl 
zvolen beton C40/50 - XF2 – XD1 – XC4. 

 

Pro beton ve stáří 28 dní platí: 

- charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku – fck = 40,00 MPa 

- průměrná válcová pevnost betonu v tlaku – fcm = 48,00 MPa 

- návrhová pevnost betonu v tlaku: fcd = αcc . fck / γc 

αcc = součinitel dlouhodobých nepříznivých vlivů (bude uvažováno αcc = 1) 

γc = součinitel spolehlivosti betonu (pro trvalé a dočasné návrhové situace je γc = 
1,5, pro mimořádné situace γc = 1,2) 

- fcd = 1 . 40,00 / 1,5 = 26,667 MPa 

- charakteristické pevnosti betonu v dostředném tahu: 

dolní hodnota: fctk;0,05 = 2,5 MPa 

horní hodnota: fctk;0,95 = 4,6 MPa 

průměrná hodnota: fctm = 3,5 MPa 

- sečný modul pružnosti betonu: Ecm = 35 GPa 

- mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku εcu = 3,5‰ 

- Poissonův součinitel: ν = 0,2 

- součinitel teplotní délkové roztažnosti: αt = 10 . 10-6 K-1 

 

Pro beton mladší než 28 dní, byly použity vzorce: 

- pevnost betonu v tlaku: 

 fck(t) = fcm(t) - 8,0 [MPa] (pro 3 < t < 28 dní, pro t ≥ 28 dní je fck(t) = fck) 

  fcm(t) = ßcc(t) . fcm 

ßcc(t) je funkce popisující vývoj pevnosti betonu v tlaku v čase a vypočte se podle 

vzorce: 𝛽 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 𝑠 1 −  

  s – součinitel závislý na druhu cementu 

  fcm(t) - průměrná hodnota pevnosti betonu v tlaku ve stáří t dní 
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- pevnost betonu v tahu: 

 fctm(t) = (ßcc(t)) . α . fctm 

  α = 1 pro t < 28 dní, 

  α = 2/3 pro t ≥ 28 dní 

5.2 Předpínací výztuž 
Jako předpínací výztuž byla zvolena výztuž od společnosti Freyssinet. 

V jednotlivých posudcích je počítáno s ocelovými sedmi drátovými stabilizovanými lany 
dle prEN 10138–3. Předpínací výztuž se sestává z lan s pevností v tahu 1860 MPa, která 
jsou označována dle normy Y1860 S7.  

 

Vlastnosti předpínací výztuže: 

- charakteristická pevnost předpínací oceli v tahu – fpk = 1860 MPa 

- jmenovitý průměr lana – D = 15,7 mm 

- jmenovitá průřezová plocha lana Sn = 150 mm2 

- jmenovitá hmotnost lana – M = 1,172 kg/m 

- modul pružnosti – E = 195 000 MPa 

- charakteristická smluvní mez kluzu 0,1 % - fp0,1k = Fp0,1k / Ap = 246 / (150x10-3) = 
1640 MPa 

- součinitel spolehlivosti předpínací výztuže pro trvalé a dočasné návrhové situace 
γs = 1,15 

- návrhová mez kluzu 0,1 % - fpd = fp0,1k / γs = 1640 / 1,15 = 1426 MPa 

- maximální napětí při napínání - σp,max = min (0,8fpk  0,9fp,0,1,k) = min (0,8 . 1860; 
0,9 . 1640) = min (1488; 1476) = 1476 MPa  

- maximální přípustné napětí po vnesení předpětí - σp,max = min (0,75fpk; 0,85fp,0,1,k) 
= min (0,75 . 1860; 0,85 . 1640) = min (1395; 1394) = 1394 MPa 

- maximální relaxace při 1000 hod a 70 % Fma - 2,5 %  

 

Pro předepnutí jednotlivých částí vahadla jsou použity dva 19lanové kabely, 
s výjimkou páté a šesté lamely. Předpínací výztuž těchto dvou posledních lamel byla 
upravena na čtyři 15lanové kabely. Pro kabely spojitosti v krajních polích byla zvolena 
kombinace čtyř 15lanových kabelů, naproti tomu v prostředním poli je použito dvanáct 
19lanových kabelů.  
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5.3 Betonářská výztuž 
Pro vyztužení měkkou betonářskou výztuží je použita výztuž B500B 

s charakteristickou mezí kluzu – fyk = 500,0 MPa a následujícími vlastnostmi: 

- součinitel spolehlivosti betonářské výztuže pro trvalé a dočasné návrhové situace 
γs = 1,15 

- návrhová mez kluzu: fyd = fyk / γs = 500 / 1,15 = 434,8 MPa 

- návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli: Es = 200,0 GPa 

  



21 

6. Statický výpočet 
Ve statickém výpočtu bude posouzena výstavba nosné konstrukce, která patří 

mezi klíčové u letmo betonovaných konstrukcí. Pro přesné výpočty byl využit výpočetní 
software Scia Enginner, kde jsem využil funkci časově závislé analýzy TDA. Díky této 
funkci bylo možné sledovat průběh vnitřních sil na konstrukci v průběhu celé výstavby 
až po uvedení do provozu. Poté jsem použil model bez časově závislé analýzy, na kterém 
byly vypočteny vnitřní síly od zatížení dopravou a lineární teplotou. 

6.1 Posouzení výstavby konstrukce 
6.1.1 Popis TDA modelu a zatížení během výstavby 

Během výpočtu byla vlastní tíha jednotlivých lamel ručně přiřazována během 
výstavby. Bylo nutné uvážit rozdílné vlastní tíhy lamel v průběhu výstavby. Dalším 
významným zatížením během výstavby jednotlivých vahadel jsou betonářské vozíky, 
které se postupně přestavují po dokončení jednoho cyklu betonáže. Staveništní zatížení 
bylo v tomto modelu zanedbáno, v podrobném výpočtu by bylo nutné ho uvážit. Cyklus 
výstavby, který je shodný pro zhotovení všech lamel: 

- Zatížení betonářským vozíkem 

- Vlastní tíha čerstvého betonu lamely 

- Vlastní tíha lamely po odbednění + předepnutí dané lamely 

6.1.1.1 Zatížení betonářským vozíkem 
Pro výstavbu naší konstrukce jsou uvažovány čtyři betonářské vozíky s hmotností 

80 tun. Ve výpočtu je uvažované působiště síly simulující tíhu betonářského vozíku ve 
vzdálenosti 2 m od hotové lamely. 

 

Obr. 18: Pozice betonářského vozíku při betonáži lamely 
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Po uplynutí sedmi dnů od betonáže lamely je vozík přestaven na již dokončenou 
lamelu. Ve výpočtu se zatížení simulující betonářský vozík rovněž přesune na konec 
lamely, zároveň je však nutné uvést síly s opačnou orientací na předchozí lamelu, aby 
došlo k vynulování zatížení z předchozí fáze výstavby. 

 

Obr. 19: Schéma zatížení betonářským vozíkem 

6.1.1.2 Zatížení vlastní tíhou 

6.1.1.2.1 Vlastní tíha čerstvého betonu 
V současné chvíli, kdy konstrukci zatěžuje betonářský vozík, tak na ni působí i 

vlastní tíha betonované lamely. Betonovaná lamela v tuto chvíli není schopna přenést 
svou vlastní tíhu, proto je v modelu vystižena pomocí svislé síly a momentu. Svislá síla je 
rovna součinu tíhy čerstvého betonu 27 kN/m3, délce a ploše dané lamely. Moment 
vzniká od zmíněné svislé síly, která působí na rameni od konce hotové lamely k těžišti 
betonované lamely. Zároveň je nutné zopakovat stejný proces jako u betonářského 
vozíku, tzn. při odbednění lamely je nutné konstrukci hotové lamely odtížit dvojicí sil 
s opačným účinkem. 

 

Obr. 20: Aplikace zatížení při betonáži lamely 
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Tab. 1: Přehled zatížení lamel od vlastní tíhy 

6.1.1.2.2 Vlastní tíha po odbednění 
Tento typ zatížení je ručně zadaný jako spojité zatížení na prutu. Jeho aktivace 

(odbednění lamely) proběhne tři dny po betonáži lamely. V současnou chvíli je 
aplikováno předpětí vahadlovými kabely pro danou lamelu. 

6.1.1.3 Předpínací výztuž lamely 
Poslední fází výstavby lamely je vnesení předpětí. Čas předpětí je shodný s časem 

odbednění konstrukce a aktivace vlastní tíhy lamely. Vzdálenost těžiště vahadlových 
kabelů od horního povrchu je 150 mm. Převážně jsou používány dva 19lanové kabely, 
pouze v lamelách číslo 5 a 6 kvůli vzrůstající délce konzoly byly použity čtyři 15lanové 
kabely. 

 

Tab. 2: Množství předpínací výztuže pro 1 vahadlo 

Průřez Plocha Průměrná plocha Délka γ F Xt M

[m2] [m2] [m] [kN/m3] [kN] [m] [kNm]

5 10,776
6 10,559
7 10,341
7 10,341
8 10,172
9 10,003
9 10,003
10 9,883
11 9,762
11 9,762
12 9,689
13 9,617
13 9,617
14 9,593
15 9,569
15 9,569
15 9,569
15 9,569
15 9,569
15 9,569
15 9,569

ZS-2.7-V27 2910,750388271,5L7 9,569

Zatěžovací 
stav

Lamela

ZS-2.6-V27

ZS-2.5-V27

ZS-2.4-V27

ZS-2.3-V27

ZS-2.2-V27

ZS-2.1-V27 3499

L2 10,172 5 27 1373 2,461 3379

L1 10,559 5 27 1425 2,455

3295

L4 9,689 5 27 1308 2,481 3245

L3 9,883 5 27 1334 2,470

3229

L6 9,569 5 27 1292 2,500 3230

L5 9,593 5 27 1295 2,493

2 19 1476 0,15 150
2 19 1476 0,15 150
2 19 1476 0,15 150
2 19 1476 0,15 150
2 19 1476 0,15 150
4 15 1476 0,15 150
4 15 1476 0,15 150

eh
Napínací 

napětí
Počet lan v 

kabelu
Počet 

kabelů

Předpětí zárodku
Předpětí lamely 1
Předpětí lamely 2
Předpětí lamely 3
Předpětí lamely 4
Předpětí lamely 5
Předpětí lamely 6

Množství předpětí
Plocha lana 

[mm2]
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Obr. 21: Předpětí první lamely – ukázka z TDA modelu 

6.1.1.1 Kabely spojitosti 
Pro vyrovnání ohybových momentů se použijí tři kabely spojitosti, jejichž dráha 

bude kopírovat průběh ohybových momentů od vlastní tíhy konstrukce. První z nich 
bude tvořen čtyřmi 15lanovými kabely a povede od pilíře P21 po pilíř P22. Další kabel 
spojitosti bude pokrývat prostřední pole. Bude tvořen dvanácti 19lanovými kabely. 
Poslední kabel spojitosti je zároveň poslední fází výstavby. Bude tvořeno opět čtyřmi 
15lanovými kabely a pokryje poslední pole, konkrétně pak od P23 až po O24. 

 

Tab. 3: Množství kabelů spojitosti pro celý most 

6.1.1.2 Ostatní stálé zatížení 
Po dokončení výstavby nosné konstrukce bude most zatížen ostatním stálým 

zatížením, pod které spadá vlastní tíha říms, svodidel, zábradlí a vozovkového souvrství. 
Tento typ zatížení bude vnesen 28 dní po napnutí posledního kabelu spojitosti, což bude 
třeba zohlednit při posuzování napětí v horních a dolních vláknech. Tuto fáze bereme 
jako čas, kdy je naše konstrukce uvedena do provozu. 

4 15 1476 150
12 19 1476 150
4 15 1476 150

Množství předpětí Počet 
kabelů

Počet lan v 
kabelu

Napínací 
napětí

Plocha lana 

[mm2]

Kabel spojitosti 1
Kabel spojitosti 2
Kabel spojitosti 3
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Tab. 4: Ostatní stálé zatížení 

6.1.1.3 Vahadlo 
Kompletní vahadlo je tvořeno ze šesti lamel po obou stranách vahadla. Pokud se 

podaří dodržet stanovené 7denní rozestupy mezi jednotlivými cykly betonáže lamel, tak 
celková doba výstavba jednoho vahadla proběhne za 62 dnů. 

 

Obr. 22: Model obou vahadel 

6.1.1.4 Spára mezi vahadly 
Po dokončení obou vahadel proběhne spojení pomocí spáry konstantního průřezu, 

které je dlouhá 3,0 m. Po jejím zhotovení je možné odstranit dočasné podpory v okolí 
trvalých pilířů. Ve spáře nebude zavedena předpínací výztuž vahadlovými kabely. 

 

Obr. 23: Kompletní model obou vahadel se spárou 

6.1.1.5 Konstrukce na skruži 
Kvůli lepším podmínkám pod konstrukcí bude v oblasti pilíře P21 a opěry O24 

nosná konstrukce zhotovena na skruži. Konkrétně pak v oblasti pilíře P21 se jedná o část 
nosné konstrukce v délce 7,58 m. Na opačné straně v blízkosti opěry to bude 7,3 m. 

 

Obr. 24: Kompletní TDA model 

6.1.2 Přehled vnitřních sil během výstavby 
Vnitřní síly pro výstavbu byly vypočítány z kvazistálé kombinace, přičemž při 

absenci proměnného zatížení by všechny kombinace vypadaly stejně. Zde budou 

Označení Zatížení Plocha Šířka Tloušťka Počet γ γ g
[-] [-] [m2] [m] [m] [ks] [kN/m] [kN/m3] [kN/m]

1 ŽB římsa krajní 0,528 - - 1 - 25 13,20
2 ŽB římsa střední 0,378 1 25 9,45
3 Vodotěsná izolace - NAIP - 14,25 0,005 1 - 23 1,64
4 Litý asfalt hrubozrný - MA 16 IV - 11,75 0,04 1 - 25 11,75
5 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu - ACL 16S - 11,75 0,05 1 - 25 14,69
6 Asfaltový koberec mastixový- SMA 11 S - 11,75 0,04 1 - 25 11,75
7 Ocelové svodidlo - - - 2 2 - 4,00
8 Ocelové zábradlí - - - 1 1 - 1,00

0,135 (g-g0)= 67,48

OSTATNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ
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vekresleny ohybové momenty všech fází výstavby. Na závěr pak průběh normálových sil 
na celém vahadle a kompletním modelu. 

Zárodek: 

Ohybové momenty od vlastní tíhy zárodku jsou vlivem předpětí kladné v celém 
rozsahu. 

 

Obr. 25: Ohybové momenty od vlastní tíhy zárodku včetně předpětí [kNm] 

Lamela 1: 

Při nainstalování vozíku na konec zárodku dojde k poklesu ohybových momentů, 
ale díky předpětí z předchozí fáze jsou momenty stále kladné. 

 

Obr. 26: Ohybové momenty při nainstalování vozíku pro lamelu 1 [kNm] 

Při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu první lamely dojde ke změně 
ohybových momentů. Postupně se z kladných hodnot dostane do záporných. 

 

Obr. 27: Ohybové momenty při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu lamely 1 [kNm] 

Po odbednění lamely 1 a aktivaci jejího předpětí dojde opět k velké proměně 
ohybových momentů. Skok momentů v oblasti zárodků je způsoben jeho předpínací 
výztuží. 

 

Obr. 28: Ohybové momenty po odbednění a předpětí lamely 1 [kNm] 
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Lamela 2: 

V této fázi dojde k přesunutí betonářského vozíku na konec lamely 1 a proběhne 
stejný proces pro zbývající lamely. 

 

Obr. 29: Ohybové momenty při nainstalování vozíku pro lamelu 2 [kNm] 

 

Obr. 30: Ohybové momenty při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu lamely 2 [kNm] 

 

Obr. 31: Ohybové momenty po odbednění a předpětí lamely 2 [kNm] 

Lamela 3: 

 

Obr. 32: Ohybové momenty při nainstalování vozíku pro lamelu 3 [kNm] 
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Obr. 33: Ohybové momenty při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu lamely 3 [kNm] 

 

Obr. 34: Ohybové momenty po odbednění a předpětí lamely 3 [kNm] 

Lamela 4: 

 

Obr. 35: Ohybové momenty při nainstalování vozíku pro lamelu 4 [kNm] 

 

Obr. 36: Ohybové momenty při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu lamely 4 [kNm] 
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Obr. 37: Ohybové momenty po odbednění a předpětí lamely 4 [kNm] 

Lamela 5: 

 

Obr. 38: Ohybové momenty při nainstalování vozíku pro lamelu 5 [kNm] 

 

Obr. 39: Ohybové momenty při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu lamely 5 [kNm] 

 

Obr. 40: Ohybové momenty po odbednění a předpětí lamely 5 [kNm] 

Lamela 6: 

 

Obr. 41: Ohybové momenty při nainstalování vozíku pro lamelu 6 [kNm] 
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Obr. 42: Ohybové momenty při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu lamely 6 [kNm] 

 

Obr. 43: Ohybové momenty po odbednění a předpětí lamely 6 – kompletní vahadlo [kNm] 

 

Obr. 44: Normálové síly po odbednění a předpětí lamely 6 – kompletní vahadla [kN] 

Spára mezi vahadly: 

 

Obr. 45: Ohybové momenty při nainstalování vozíku pro spáru mezi vahadly [kNm] 

 

Obr. 46: Ohybové momenty při aplikování vlastní tíhy čerstvého betonu spáry mezi vahadly [kNm] 
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Obr. 47: Ohybové momenty po odbednění spáry mezi vahadly [kNm] 

Konstrukce na skruži: 

 

Obr. 48: Ohybové momenty po zhotovené krajních částí [kNm] 

Kabely spojitosti: 

 

Obr. 49: Ohybové momenty po napnutí kabelu spojitosti 1 [kNm] 

 

Obr. 50: Ohybové momenty po napnutí kabelu spojitosti 2 [kNm] 
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Obr. 51: Ohybové momenty po napnutí kabelu spojitosti 3 - konec výstavby [kNm] 

 

Obr. 52: Normálové síly po napnutí kabelu spojitosti 3 – konec výstavby [kN] 

Ostatní stálé zatížení: 

 

Obr. 53: Ohybové momenty po aplikování ostatního stálého zatížení – uvedení do provozu [kNm] 

 

Obr. 54: Normálové síly po aplikování ostatního stálého zatížení – uvedení do provozu [kN] 
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6.1.3 Výpočet napětí 
Výpočet napětí byl proveden v každém průřezu modelu. Pro zpřesnění výpočtu 

byla každá lamela rozdělena na dva dílce, díky čemuž počítáme napětí po 2,5 metrech 
na celém mostě. Napětí v každém z těchto dílců bude počítáno, jak na začátku, tak na 
konci daného dílce. Tímto způsobem dosáhneme čtyř řezů na jedné lamele, ve kterých 
napětí počítáme. V oblasti koncových částí a zárodků bude napětí počítáno ve stejných 
částech a pro zpřesnění navíc v oblastech dočasných podpor, příčníků a dalších řezech, 
které byly zhotoveny pro zpřesnění modelu. 

 

Napětí bylo vypočteno ze vztahu: 

𝜎 , =
𝑁

𝐴
+

𝑀

𝐼
. 𝑧 −

𝑀

𝐼
. 𝑧 ;          𝜎 , =

𝑁

𝐴
−

𝑀

𝐼
. 𝑧 +

𝑀

𝐼
. 𝑧  

 Np je předpínací síla 

 σc,h je napětí v horních vláknech průřezu 

 σc,d je napětí v dolních vláknech průřezu 

 Ac je plocha betonu v průřezu 

 Mchar je charakteristická kombinace zatížení 

 Iy je moment setrvačnosti konstrukce 

 Mp je ohybový moment od předpětí (vypočten z předpínací síly a vzdálenosti 
předpínací výztuže od těžiště průřezu 

 zh je vzdálenost těžiště od horních vláken průřezu 

 zd vzdálenost těžiště k dolním vláknům průřezu 

 

Průřezové charakteristiky po celé délce konstrukce byly pro přehlednost 
zobrazeny v jednotlivých grafech. V prvním z nich můžeme vidět průběh výšky průřezu, 
který vystihuje průběh náběhů nosné konstrukce. Stejný průběh by měl zároveň graf, 
ve kterém bychom chtěli zobrazit zatížení vlastní tíhou na konstrukci, pouze by byl 
přenásoben konstantou 26. Ve stejném grafu je rovněž zakreslen průběh těžiště na 
konstrukci. V druhém grafu je zobrazen průběh plochy průřezu na konstrukci, kde nám 
významné skoky tvoří nadpodporové příčníky. Na posledním grafu je vystižen průběh 
momentu setrvačnosti. 
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Graf 1: Průběh výšky průřezu a těžiště na konstrukci 

 

Graf 2: Průběh plochy průřezu na konstrukci 

 

Graf 3: Průběh momentu setrvačnosti na konstrukci  
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6.1.4 Posouzení napětí 
V průběhu výstavby bude konstrukce posuzována na mezní stav omezení napětí 

v kvazistálé kombinaci. V prvotní fázi byl uvažován beton C35/45, který se v pozdějších 
výpočtech ukázal jako nedostatečný. Z toho důvodu limitní hodnoty, které musí být 
dodrženy, vychází z vlastností betonu C40/50 v čase t = 3 dny. V tuto chvíli je aktivována 
vlastní tíha lamely a následně je předpnuta. Z toho vyplývá, že maximální tahové napětí 
v tento čas je 2,320 MPa. Minimální velikost tlakového napětí je uvažována hodnotou 
0,6 charakteristické válcové pevnosti betonu v daném čase. Tato hodnota po vyčíslení 
dosahuje 14,294 MPa. Maximální tahové napětí ve chvíli, kdy je aplikováno ostatní stálé 
zatížení (beton ve stáří 28 dní), je 3,5 MPa. Minimální velikost tlakového napětí je 
omezena na 0,45 hodnoty charakteristické válcové pevnosti betonu v daném čase. Tato 
hodnota se rovná 18,000 MPa. Limitní hodnota pro tahová napětí v tuto chvíli bude 
3,5 MPa. 

V průběhu výstavby se maximální tahové napětí dostane na hodnotu 2,236 MPa. 
Tato hodnota vzniká ve spodních vláknech průřezu. Konkrétně pak na styku čel lamely 
číslo 6 a spáry mezi vahadly ve fázi napnutí kabelu spojitosti 1. Minimální tlakové napětí 
během výstavby je vyčísleno na hodnotu 14,046 MPa. Tento stav nastane ve spodních 
vláknech průřezu ve fázi napnutí kabelu spojitosti dva, konkrétně na styku druhého 
zárodku a první lamely v prostředním poli. Obě hodnoty se nachází v intervalu mezních 
hodnot napětí, z čehož lze usoudit, že konstrukce v průběhu výstavby z hlediska 
napjatosti vyhoví. 

Ve chvíli, kdy bude konstrukce uvedena do provozu se maximální tahové napětí 
konstrukce dostane na hodnotu 0,089 MPa (ve spodních vláknech). Místo, v němž toto 
napětí vznikne, se nachází mezi lamelou č.6 a konstrukcí na skruži u opěry O24. 
Minimální tlakové napětí ve chvíli, kdy je konstrukce uvedena do provozu dosahuje 
hodnoty 15,540 MPa (ve spodních vláknech). Konkrétně pak na styku druhého zárodku 
a první lamely v prostředním poli. Stejně jako u posouzení výstavby nebyly překročeny 
limitní hodnoty, z čehož lze usoudit, že konstrukce v době uvedení do provozu z hlediska 
napjatosti vyhoví. 

Na následujících grafech je zobrazen podrobný průběh napětí v průběhu výstavby 
a v čase uvedení do provozu. na celé konstrukci. Na grafu č.4 můžeme vidět průběh 
napětí v horních vláknech průřezu během výstavby, na č.5 pak vidíme průběh napětí ve 
spodních vláknech průřezu během výstavby. Grafy č.6 a č.7 ukazují napětí v průřezech 
ve chvíli, kdy je konstrukce uvedena do provozu. 
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Graf 4: Průběh napětí během výstavby v horních vláknech průřezu 
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Graf 5: Průběh napětí během výstavby v dolních vláknech průřezu 
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Graf 6: Průběh napětí v čase uvedení do provozu konstrukce v horních vláknech průřezu 
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Graf 7: Průběh napětí v čase uvedení do provozu konstrukce v dolních vláknech průřezu 
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6.2 Posouzení konstrukce v definitivním stavu 
Konstrukce v definitivním stavu bude posuzována ve třech průřezech (dle obr. 

č.55). Řez A je ve vzdálenosti 4,505 od podpory P22, další řez B je zhruba v 1/3 náběhu 
a jeho vzdálenosti od podpory P22 je 11,005 m. Poslední řez C se nachází v polovině 
rozpětí středního pole. 

 

Obr. 55: Vyznačení posuzovaných řezů v definitivním stavu 

6.2.1 Uvažovaná zatížení 
Mezi uvažovaná zatížení budou patřit vlastní tíha konstrukce a ostatní stálé 

zatížení, které již byly podrobně stanoveny při posouzení výstavby konstrukce a není 
zapotřebí je zde znovu rozepisovat. Dalším významným zatížením u mostních konstrukcí 
bývá nerovnoměrný pokles podpor. Toto zatížení nebudeme uvažovat, protože se 
předpokládá, že k poklesu podpor dojde během výstavby, kdy je konstrukce jednotlivých 
vahadel staticky určitá, proto by nerovnoměrné poklesy podpor neměly vliv na napjatost 
konstrukce, která se v průběhu výstavby posuzovala. Dále budou uvažována proměnná 
zatížení od dopravy a lineární teploty. Zatížení chodníků nebude uvažováno, vzhledem 
k velikosti konstrukce je toto zatížení zanedbatelné. 

6.2.1.1 Proměnná zatížení 

6.2.1.1.1 Zatížení od dopravy 
Pro posouzení účinků od zatížení dopravou bude použit, vzhledem k rozsáhlosti 

práce, pouze model zatížení LM1.  Model LM2 nebude použit, protože se 
nepředpokládá, že by byl vzhledem k rozměrům konstrukce rozhodující. Další z modelů 
LM3 nebyl příslušným úřadem stanoven, proto ho zde nebudu potřebovat. Poslední 
z modelů LM4 nebyl uvažován, jelikož se jedná o dálniční most, na kterém se 
nepředpokládá zvýšený pohyb chodců. Rozjezdové a brzdné síly by měly vliv na spodní 
stavbu a založení mostu, což není problematikou bakalářské práce. Model, který bude 
použit se skládá ze dvou dílčích soustav: 

a) Soustředěné zatížení od dvojnápravy (tandem system – TS), každá náprava o 
tíze: αQ . Qk 

Qk jsou charakteristické hodnoty nápravových sil (dle tab. č.5) 

αQ jsou regulační součinitele (dle tab. č.6) 
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b) Rovnoměrné zatížení (uniformly distributed load – UDL) o tíze na čtvereční 
metr zatěžovacího pruhu: 

αq jsou regulační součinitele (dle tab. č.6) 

qk je charakteristická hodnota rovnoměrného zatížení (dle tab. č.5) 

 

Tab.  5: Charakteristické hodnoty včetně dynamický účinků – LM1 

 

Tab. 6: Hodnoty regulačních součinitelů pro α ČR 

 

Obr. 56: Model zatížení LM1 

Konstrukce našeho dálničního mostu se řadí do skupiny pozemních komunikací 
č.1, po dosazení do příslušných vzorců: 

Q1 = 300 . 1,0 = 300 kN    q1 = 9,0 . 1,0 = 9,0 kN/m2 

Q2 = 200 . 1,0 = 200 kN    q2 = 2,5 . 2,4 = 6,0 kN/m2 

Q3 = 100 . 1,0 = 100 kN    q3 = 2,5 . 1,2 = 3,0 kN/m2 

       qr = 2,5 . 1,2 = 3,0 kN/m2 

6.2.1.1.2 Zatížení lineární teplotou 
Na konstrukci byl aplikován zjednodušený postup 1. Uvažovaný průběh teploty po 

výšce průřezu můžeme vidět na následujícím obrázku. V podrobném výpočtu by bylo 
zapotřebí uvážit rovnoměrné oteplení a ochlazení konstrukce. 

Dvojnáprava (TS) Rovnoměrné zatížení (UDL)

nápravové síly Qik [kN] qik (nebo qrk) [kn/m2]
Pruh č. 1 300,0 9,0
Pruh č. 2 200,0 2,5
Pruh č. 3 100,0 2,5
Ostatní pruhy 0,0 2,5

Zbýbající plocha (qrk) 0,0 2,5

Umístění

Skupina pozemních komunikací αQ1 αQ2 αQ3 αq1 αq2 αqi (i>2) a αqr

1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 1,2

2 0,8 0,5 0,5 0,45 1,6 1,6
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Obr. 57: Uvažované zatížení lineární změnou teploty 

6.2.2 Předpětí konstrukce 
Předpětí konstrukce bylo ponecháno z posouzení konstrukce v průběhu výstavby. 

Zde je podrobněji specifikováno krytí výztuže a jsou zde zakresleny jednotlivé polohy 
kabelů ve vybraných řezech. 

6.2.2.1 Krycí vrstva pro dodatečně předpínací výztuž: 
Pro 19lanové i 15lanové kabely budou použity kanálky 90/97 mm 

cmin,b = pro kruhové kanálky rovno průměru kanálku, ale uvažuje se maximální 
hodnotou 80mm, zde tedy cmin,b = 80mm. 

 cmin,dur = 50 mm (podle tabulky ČSN EN 206-1) 

 cmin = max (cmin,b ;cmin,dur; 10) = max (80; 50; 10) = 80 mm 

 Δcdev = 10 mm  

 cnom = 80 + 10 = 90 mm 

Osová vzdálenost kabelů vedených vedle sebe musí být minimálně dva průměry 
kanálku, což znamená, že světlá vzdálenost je rovna průměru jednoho kanálku. 

6.2.2.2 Schématické příčné řezy 
Na níže vykreslených řezech můžeme vidět polohu dodatečně předepnuté 

výztuže. Zelenou barvou jsou vyznačeny kabely spojitosti. Červené označení je použito 
pro jednotlivé vahadlové kabely.  
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Řez A 

 

Obr. 58: Schéma vedení předpětí v řezu A 

Řez B 

 

Obr. 59: Schéma vedení předpětí v řezu B 

Řez C 

 

Obr. 60: Schéma vedení předpětí v řezu C 
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6.2.3 Přehled vnitřních sil v definitivním stavu 
Vnitřní síly pro posouzení konstrukce v definitivním stavu byly vypočteny 

výpočetním softwarem Scia Engineer. Hodnoty vnitřních sil od stálého a ostatního 
stálého zatížení byly převzaty z výpočtu vnitřních sil během výstavby, z toho důvodu 
nebudou v dalším výpočtu rozdělovány. Hodnoty budou zároveň obsahovat účinky od 
předpětí, které v průběhu výstavby postupně přibývalo dle předpínání jednotlivých 
lamel. Zbývající hodnoty vnitřních sil byly stanoveny na modelu, který nezohledňoval 
postup výstavby. Vykresleny budou pouze vnitřní síly zajímavé pro posouzení 
v definitivní stavu. 

 

Obr. 61: Ohybové momenty v době uvedení do provozu [kNm] 

 

Obr. 62: Normálové síly v době uvedení do provozu [kN] 

 

Obr. 63: Ohybové momenty na konci životnosti konstrukce [kNm] 

 

Obr. 64: Normálové síly na konci životnosti konstrukce [kN] 
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Obr. 65: Ohybové momenty od zatížení dvounápravou (TS) [kNm] 

 

Obr. 66: Posouvající síly od zatížení dvounápravou (TS) [kN] 

 

Obr. 67: Ohybové momenty od rovnoměrného zatížení dopravou (UDL) [kNm] 

 

Obr. 68: Posouvající síly od rovnoměrného zatížení dopravou (UDL) [kN] 

 

Obr. 69: Ohybové momenty od zatížení lineární teplotou [kNm] 

Sloučení sil od vlastní tíhy a předpětí nemá žádný vliv na výpočet kombinací, které 
spadají pod mezní stav použitelnosti (MSP). Tuto možnost nelze z důvodu rozdílných 
koeficientů použít pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ). Výpočetní program 
Scia Engineer možnost vykreslit vnitřní síly bez účinků předpětí nebo vlastní tíhy neumí, 
proto byly vytvořeny další dva modely, přičemž první z nich neobsahoval předpínací 
výztuž, díky čemuž bylo možné zjistit účinky od vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení. 
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Druhý model pro změnu obsahoval pouze předpínací výztuž, pro stanovení samotných 
účinků předpětí v potřebných časech. Na následujících obrázcích budou zobrazeny 
ohybové momenty od vlastní tíhy v době uvedení do provozu a na konci životnosti 
konstrukce. Ve stejných časech budou vykresleny vnitřní síly pouze od předpínací 
výztuže. 

 

Obr. 70: Ohybové momenty od vlastní tíhy v době uvedení do provozu [kNm] 

 

Obr. 71: Posouvající síly od vlastní tíhy v době uvedení do provozu [kN] 

 

Obr. 72: Ohybové momenty od vlastní tíhy na konci životnosti [kNm] 

 

Obr. 73: Posouvající síly od vlastní tíhy na konci životnosti [kN] 
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Obr. 74: Ohybové momenty od předpínací výztuže v době uvedení do provozu [kNm] 

 

Obr. 75: Ohybové momenty od předpínací výztuže na konci životnosti [kNm] 

6.2.4 Kombinace zatížení 
Výpočet kombinací proběhl pouze ve vybraných řezech A, B a C, jejichž poloha je 

znázorněna a popsána v kapitole 6.2 Posouzení konstrukce v definitivním stavu. Pro 
budoucí posouzení MSP byly vypočteny charakteristická, častá a kvazistálá kombinace. 
Pro posouzení MSÚ byla vypočtena dvojice kombinací 6.10a a 6.10b. Kombinace 6.10 
nebyla počítána z důvodu její nehospodárnosti. Pro výpočet kombinací byly použity 
následující součinitele: 

 

Tab. 7: Hodnoty součinitelů ψ pro mosty pozemních komunikací 

6.2.4.1 Mezní stav použitelnosti: 
- charakteristická kombinace - ∑Gk,j " + "P" + "Qk,1"+"∑ψ0,i . Qk,i 

- častá kombinace - ∑Gk,j " + "P" + "ψ1,1 . Qk,1"+"∑ψ2,i . Qk,i 

- kvazistálá kombinace - ∑Gk,j " + "P" +"∑ψ2,i . Qk,i 

Zatížení Značka ψ0 ψ1 ψ2

TS 0,75 0,75 0
UDL 0,4 0,4 0

Zatížení teplotou Tk 0,6 0,6 0,5

Zatížení dopravou

Kombinační součinitele
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Tab. 8: MSP – charakteristická kombinace – uvedení do provozu 

 

Tab. 9: MSP – charakteristická kombinace – konec životnosti 

 

Tab. 10: MSP – častá kombinace – uvedení do provozu 

 

Tab. 11: MSP – častá kombinace – konec životnosti 

 

Tab. 12: MSP – kvazistálá kombinace – uvedení do provozu 

 

Tab. 13: MSP – kvazistálá kombinace – konec životnosti  

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -112877 -22749 12492 -112877 -43269 11993 -112877 -15998 12315 -112877 -45625 12016 -112877 -15998 12492 -112877 -45625 11993
B -104622 -11490 10268 -104622 -31581 9794 -104622 -5253 10105 -104622 -34622 9820 -104622 -5253 10268 -104622 -34622 9794
C -47967 20740 135 -47967 -2804 -335 -47967 24824 80 -47967 -6618 -203 -47967 24824 135 -47967 -6618 -335

MAX MIN MAX
DOM. DOPRAVA

MIN
DOM. TEPLOTA

CHARAKTERISTICKÁ
EXTRÉMY

MAX MINPRŮŘEZ

MSP - UVEDENÍ DO PROVOZU

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -112915 -3590 12497 -112915 -24111 11997 -112915 3160 12320 -112915 -26466 12020 -112915 3160 12497 -112915 -26466 11997
B -104606 7320 10269 -104606 -12771 9795 -104606 13557 10106 -104606 -15812 9821 -104606 13557 10269 -104606 -15812 9795
C -47977 39466 127 -47977 15923 -344 -47977 43550 71 -47977 12108 -211 -47977 43550 127 -47977 12108 -344

MAX MIN MAX MIN MAX MIN
DOM. DOPRAVA DOM. TEPLOTA VÝSLEDNÁ

CHARAKTERISTICKÁ

PRŮŘEZ

MSP - KONEC ŽIVOTNOSTI

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -112877 -24996 12388 -112877 -41732 12014 -112877 -23908 12050 -112877 -40140 12050 -112877 -23908 12388 -112877 -41732 12014
B -104622 -14113 10175 -104622 -30481 9819 -104622 -13933 9859 -104622 -30165 9859 -104622 -13933 10175 -104622 -30481 9819
C -47967 15977 134 -47967 -2419 -219 -47967 12912 -4 -47967 -3321 -4 -47967 15977 134 -47967 -3321 -219

EXTRÉMY
MAX MIN

ČASTÁ
DOM. DOPRAVA

MSP - UVEDENÍ DO PROVOZU

PRŮŘEZ
DOM. TEPLOTA

MAX MIN MAX MIN

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -112915 -5837 12393 -112915 -22573 12019 -112915 -4749 12054 -112915 -20981 12054 -112915 -4749 12393 -112915 -22573 12019
B -104606 4697 10175 -104606 -11671 9820 -104606 4877 9860 -104606 -11355 9860 -104606 4877 10175 -104606 -11671 9820
C -47977 34703 126 -47977 16307 -227 -47977 31638 -12 -47977 15406 -12 -47977 34703 126 -47977 15406 -227

MAX MIN MAX MIN MAX MIN
VÝSLEDNÁDOM. DOPRAVA DOM. TEPLOTA

ČASTÁ

PRŮŘEZ

MSP - KONEC ŽIVOTNOSTI

N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -112877 -25711 12050 -112877 -39238 12050
B -104622 -15737 9859 -104622 -29264 9859
C -47967 11108 -4 -47967 -2419 -4

KVAZISTÁLÁ

MIN

MSP - UVEDENÍ DO PROVOZU

PRŮŘEZ
EXTRÉMY

MAX

N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -112915 -6553 12054 -112915 -20079 12054
B -104606 3073 9860 -104606 -10454 9860
C -47977 29835 -12 -47977 16307 -12

MINMAX
VÝSLEDNÁ

KVAZISTÁLÁ

PRŮŘEZ

MSP - KONEC ŽIVOTNOSTI
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6.2.4.2 Mezní stav únosnosti: 
- kombinace 6.10a - ∑γG,j . Gk,j " + " γP . P" + " γQ,1 . Qk,1"+"∑ γQ,i . ψ0,i . Qk,i 

- kombinace 6.10b - ∑ξj . γG,j . Gk,j " + " γP . P" + " γQ,1 . Qk,1"+"∑ γQ,i . ψ0,i . Qk,i 

 

Tab. 14: MSÚ – kombinace 6.10a – uvedení do provozu 

 

Tab. 15: MSÚ – kombinace 6.10a – konec životnosti 

 

Tab. 16: MSÚ – kombinace 6.10b – uvedení do provozu 

 

Tab. 17: MSÚ – kombinace 6.10b – konec životnosti 

6.2.5 Posouzení průřezů 
Pro posouzení obou stavů byl použit program Idea Statica. Program umožňuje 

zadání jednotlivých vnitřních sil v různých časových fázích a zároveň je schopný si 
přepočítat napětí pro tyto fáze. V našem případě budeme konstrukci posuzovat ve dvou 
fázích: 

- uvedení do provoze (UDP) 

- konec životnosti (KZ) 

V programu jsem si vymodeloval posuzované průřezy konstrukce včetně 
předpínací výztuže. Dále byla do příslušných průřezu doplněna podélná a smyková 
betonářská výztuž (podrobnější specifikace u každého řezu). Před výpočtem bylo 
zapotřebí vynulovat účinky předpínací výztuže, které stanovil program Idea Statice, aby 

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -113348 -82838 16724 -112927 -45599 12002 -113348 -84354 16775 -113348 -111080 16214 -113348 -82838 16775 -113348 -111080 12002
B -104610 -46831 13736 -104621 -34028 9805 -104610 -48210 13783 -104610 -74385 13249 -104610 -46831 13783 -104621 -74385 9805
C -47970 37893 181 -47970 -5542 -294 -47970 37000 202 -47970 7783 -327 -47970 37893 202 -47970 -5542 -327

6.10a
DOM. DOPRAVA DOM. TEPLOTA EXTRÉMY

MAX MIN MAX MIN MAX MIN

MSÚ - UVEDENÍ DO PROVOZU

PRŮŘEZ

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -113546 -43778 16731 -113058 -24180 12006 -113546 -45294 16781 -113546 -72021 16220 -113546 -43778 16781 -113546 -72021 12006
B -104629 -8206 13737 -104640 -13085 9806 -104629 -9586 13784 -104629 -35760 13251 -104629 -8206 13784 -104640 -35760 9806
C -47994 76435 170 -47992 15318 -302 -47994 75541 191 -47994 46324 -338 -47994 76435 191 -47994 15318 -338

MAX MINMAX MIN MAX MIN
DOM. DOPRAVA DOM. TEPLOTA VÝSLEDNÁ

6.10a
MSÚ - KONEC ŽIVOTNOSTI

PRŮŘEZ

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -113105 -44100 14424 -112747 -18206 10165 -113105 -36476 14335 -113105 -77811 13774 -113105 -36476 14424 -113105 -77811 10165
B -104616 -22011 11866 -104626 -16731 8292 -104616 -14758 11787 -104616 -55541 11253 -104616 -14758 11866 -104626 -55541 8292
C -47970 34649 183 -47970 -10207 -451 -47970 39500 203 -47970 -4327 -327 -47970 39500 203 -47970 -10207 -451

6.10b
DOM. DOPRAVA DOM. TEPLOTA EXTRÉMY

MAX MIN MAX MIN MAX MIN

MSÚ - UVEDENÍ DO PROVOZU

PRŮŘEZ

N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz N My Vz
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]

A -113264 -15247 14429 -112849 -4348 10169 -113264 -7622 14340 -113264 -48958 13779 -113264 -7622 14429 -113264 -48958 10169
B -104635 6384 11867 -104644 -3365 8293 -104635 13637 11787 -104635 -27147 11254 -104635 13637 11867 -104644 -27147 8293
C -47993 62961 173 -47990 3076 -458 -47993 67811 193 -47993 23985 -336 -47993 67811 193 -47993 3076 -458

MAX MINMAX MIN MAX
DOM. TEPLOTA VÝSLEDNÁ

MIN

6.10b
DOM. DOPRAVA

PRŮŘEZ

MSÚ - KONEC ŽIVOTNOSTI
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nedošlo ke zdvojnásobení účinků předpětí. Účinky předpětí jsou již obsaženy 
v předešlých kombinacích, které budou do programu importovány. Dále je zapotřebí 
nahrát napětí v jednotlivých kabelech ve vybraných fázích. Při zadávání předpínací 
výztuže je rovněž zadáván i úhel vedení jednotlivých kabelů, díky čemuž program 
redukuje smykové síly. 

 

Obr. 76: Ukázka zadávání napětí v kabelech + princip redukce účinků předpětí  

6.2.5.1 Průřez A – Nad podporou 
Tento průřez je umístěn 4,005 m od podpory konstrukce. Vyztužení měkkou 

betonářskou výztuží bude provedeno Ø20/150 mm v podélném směru. Pro přenos 
smykových sil bude použit třmínek se dvěma střihy v každé stěně. Tato výztuž bude 
provedena z Ø20 po 100 mm. 

 

Obr. 77: Schéma vyztužení průřezu A 



51 

 

 

 

 

Obr. 78: Posouzení průřezu A 

6.2.5.2 Průřez B–1/3 náběhu 
Tento průřez je 11,005 m od podpory P22. Z důvodu velkého smykového 

namáhání, bude posílena smyková výztuž v tomto průřezu. Jedná se o uzavřené třmínky 
Ø20/100 mm. Betonářská výztuž v podélném směru zůstane zachována, konkrétně pak 
Ø20/150 mm. 



52 

 

Obr. 79: Schéma vyztužení průřezu B 

 

 

 

 

Obr. 80: Posouzení průřezu B 
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6.2.5.3 Průřez C – Uprostřed rozpětí 
Tento průřez není opatřen vahadlovými kabely, proto je veškeré předpětí tvořeno 

kabelem spojitosti. Právě z toho důvodu musel být původní návrh šesti kabelů upraven 
až na stávajících dvanáct, které vyhověly všem limitním hodnotám v průřezu. Je zde 
rovněž posílena betonářská výztuž v podélném směru, konkrétně pak Ø25/100 mm. 
Smyková výztuž je tvořena stejně jako v průřezu uzavřenými třmínky Ø16/150 mm. 

 

Obr. 81: Schéma vyztužení průřezu C  
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Obr. 82:  Posouzení průřezu C 

Všechny řešené průřezy vyhoví na extrémní účinky všech posuzovaných 
kombinací, proto lze posouzení v definitivním stavu považovat za úspěšné. 
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7. Stanovení deformací konstrukce 
Výpočetní model byl od začátku tvořen tak, aby vystihl účinky smršťování a 

dotvarování betonu. Model byl tvořen fázovanými průřezy, kde první fázi průřezu tvořil 
ocelový prvek při spodní i vrchní hraně průřezu. Druhou fází byl samotný betonový 
průřez. Díky tomuto ocelovému profilu se nám podařilo získat hladký průběh deformace 
vahadla. Ocelové profily všech lamel vahadla byly do konstrukce přidány ve stejnou 
chvíli, kdy byla aktivována vlastní tíha zárodku a jeho předepnutí. Následkem je, že 
program automaticky uvažuje posunutí a natočení lamely z předešlé fáze výstavby. 

 

Obr. 83: Ukázka fázovaného průřezu 

Ocelový prvek zároveň simuluju betonářskou výztuž průřezu. Plocha horního 
ocelového prvku odpovídá 0,05 hodnoty plochy horní betonové desky. To samé platí pro 
spodní ocelový profil, který se řídí plochou spodní betonové desky. Ocelové prvky 
zároveň simulují vliv tuhosti betonářské výztuže na průhyb konstrukce vahadla. 

Ukázka postupu výstavby z výpočetního modelu: 

 

Obr. 84: Výpočetní model – přidání ocelových profilů lamel 

 

Obr. 85: Výpočetní model – betonářský vozík pro lamelu 1 
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Obr. 86: Výpočetní model – přidání lamely 1 a zatížení tíhou čerstvého betonu 

 

Obr. 87: Výpočetní model – odbednění lamely 1, aktivování vlastní tíhy lamely a její předepnutí 

7.1 Vývoj deformace vahadla 

Pro vývoj deformace vahadla byl použit výše zmíněný model, který zohledňuje 
postupný vývoj deformace na vahadle. Vývoj byl sledován i s uvážením vlivů dotvarování 
betonu, předpětí konstrukce a zatížení konstrukce ostatním stálým zatíženém. 

V první části byl stanoven pouze vývoj deformace na samotném vahadle v průběhu 
výstavby. Jednotlivé deformace byly vyhodnocovány vždy na konci konzoly vahadla pro 
každou lamelu a její příslušné fáze. Na grafu č.8 si můžeme povšimnout, že betonáž 
lamely 1 začala ve 20 dnech, kde dojde k mírnému poklesu konstrukce. Velké skoky 
průběhu deformace jsou způsobeny betonáží následující lamely. Během výstavby 
prvních třech lamel lze vypozorovat, že ve chvíli aktivace předpětí se konstrukce 
přizvedne. Od výstavby čtvrté lamely je již vidět, že předpětí nezvládá konstrukci 
přizvednout, ale jen zmírňuje růst deformace.  

 

Graf 8: Průběh deformace vahadla během jeho výstavby 
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V druhé části byl stanoven rovněž průběh deformace běhe, výstavby a zároveň 
průběh deformace na konci vahadla po celou dobu jeho životnosti. Na přiloženém grafu 
č.9 můžeme vidět již známé jevy z předchozího grafu a několik nových situací. 
Dominantní situací je natažení kabelů spojitosti, které se projeví velkým přizvednutím 
konstrukce. Následně můžeme vidět strmý pokles konstrukce, který je způsoben 
ostatním stálým zatížením. V dalším průběhu životnosti konstrukce je již deformace 
mírná. 

 
Graf 9: Průběh deformace vahadla během celé životnosti konstrukce 
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8. Závěr 
Pro posuzovanou část estakády byla navržena letmo betonovaná konstrukce. 

Důvodem zhotovení této konstrukce bylo překonání koryta řeky Labe bez jejího 
omezení. Díky technologii a postupu výstavby byl tento požadavek splněn. Konstrukce 
tohoto typu jsou zvyklé překonávat překážky mnohonásobně delší, než bylo v našem 
případě. 

Při navrhování postupu výstavby byly uváženy jednotlivé velikosti lamel a dalších 
částí konstrukce. Pro zrychlení výstavby budou využity čtyři 80tunové betonářské vozíky, 
které musí být schopny přenést vlastní tíhu lamel při jejich betonáži. Při pronájmu všech 
čtyř vozíků bude umožněno zhotovit obě vahadla zároveň. 

Při posouzení výstavby na omezení napětí v průřezech nevykazovala konstrukce 
žádné problémy. Dokonce jsou zde značné rezervy, které by umožňovaly snížení třídy 
betonu z konečné C40/50 na C35/45, který by v průběhu výstavby vyhověl, ale v dalších 
posudcích se jevil jako nedostatečný. 

Po dokončení posouzení výstavby byla konstrukce nadále posuzována v době 
uvedení do provozu a na konci životnosti. Toto posouzení bylo provedeno dle mezního 
stavu použitelnosti a mezního stavu únosnosti. Konstrukce extrémním účinkům zatížení 
vyvozenými kombinacemi pro tyto stavy vyhověla s ne příliš velkou rezervou, tudíž by se 
návrh dal předpokládat jako hospodárný.  

Na závěr byly zobrazeny průběhy deformace na vahadle během výstavby a 
v průběhu životnosti. Průběh deformací by se dal využít pro případný návrh nadvýšení 
konstrukce v době výstavby. 

V bakalářské práci bylo provedeno pouze posouzení konstrukce v podélném 
směru. V podrobném statickém výpočtu by bylo zapotřebí zpřesnit posouzení 
v podélném směru, a to zejména zahrnutí staveništního zatížení a uvážení 
rovnoměrného oteplení konstrukce. Dále by bylo zapotřebí posoudit konstrukci ve více 
průřezech v definitivním stavu konstrukce. Předmětem této práce rovněž nebylo 
posouzení konstrukce v příčném směru nebo posouzení spodní stavby. Při těchto dalších 
posudcích by se pravděpodobně ukázaly některé oblasti, které by bylo nutné poupravit. 
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