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Anotace 

Úkolem této bakalářské práce je návrh a posouzení mostního objektu, jenž 
převádí dálniční komunikaci přes Trojanský potok. Tento stavební objekt je 
součástí plánované novostavby dálnice D3 nedaleko Dolního Dvořiště. Jedná se 
o integrovaný most o jednom poli délky 43,400 m. Hlavní nosná konstrukce je 
monolitická dvoutrámová, koncové podpěry jsou navrženy poddajné. 
Převáděná komunikace je směrově rozdělená, tudíž i mostní konstrukce sestává 
ze dvou identických mostů vedle sebe.  

Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet, výkresy. 
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integrovaný most, dvoutrámová monolitická konstrukce, předpjatý beton 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is design of a bridge structure, which transfers 
a motorway over the Trojanský creek. This structure is part of the planned new 
part of the D3 motorway close to Dolní Dvořiště. It is an integral bridge with one 
span of 43,400 m. The superstructure is cast-in-situ, with a double-beam cross 
section. End abutments are flexible. Transferred communication is subdivided 
into two parallel structures, each for one traffic direction.  

This bachelor thesis contents a technical report, structural design and drawings. 
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Technická zpráva 

1. Identifikační údaje mostu 
Název stavby D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště st. 

hranice 

Kraj Jihočeský 

Katastrální území Dolní Dvořiště 

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha 
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
 IČ 65993390 
Číslo objektu SO 216 

Název objektu Most přes Trojanský potok 

Majetkový správce projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha 

Druh převáděné komunikace Dálnice D3 

Překážka přemostění vodoteč – Trojanský potok 

Staničení křížení km 171,739 300 

Úhel křížení 75,0° 

2. Základní údaje o mostě 
Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200 

Počet mostních otvorů jeden 

Výšková poloha mostovky horní mostovka 

Plánovaná doba trvání trvalý 

Průběh trasy na mostě směrově v přímé, výškově v údolnicovém 
oblouku 

Hmotná podstata masivní, monolitický 

Statická funkce mostu integrovaný 

Uspořádání příčného řezu otevřené uspořádání 

Zatížitelnost neomezená 

Délka přemostění 41,20 m 

Délka mostu 63,20 m 

Délka nosné konstrukce levá 45,600 m, pravá 45,600 m 

Rozpětí pole 43,400 m 

Šikmost mostu  100 g – kolmý 

Volná šířka mostu levá 13,000 m, pravá 13,000 m 

Šířka průjezdního prostoru levá 13,000 m, pravá 13,000 m 
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Šířka průchozího prostoru levá 0,75 m, pravá 0,75 m 

Šířka nosné konstrukce levá 14,90 m, pravá 14,90 m 

Šířka mezi zábradlími levá 14,250 m, pravá 14,250 m 

Šířka mostu 31,10 m 

Výška mostu 10,45 m 

Plocha mostu  levý 14,250 x 45,600 = 649,80 m2 
 pravý14,250 x 45,600 = 649,80 m2 

Zatížení mostu Dle ČSN EN 1991-2, včetně LM3 3000/240 
a LM3 1800/200 s UDL LM1 

 

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1. Účel mostu 
Účelem stavby mostu je převedení dálnice D3 přes vodoteč –Trojanský 
potok. Zároveň vytváří biokoridor pro volnou migraci zvěře. 

3.2. Údaje o komunikacích, vodotečích a biokoridoru 

Údaje o dálnici D3 

Šířkové uspořádání D25,5/130 s přídatnými pruhy š. 3,50 m 
s excentricky umístěnou osou hlavní 
trasy 

Směrové poměry v místě mostu přímá 

Výška nivelety v místě křížení 646,286 m n. m. – vodoteč – Trojanský 
potok 

Výškové poměry v místě mostu Niveleta komunikace je v prostoru mostu 
v zakružovacím oblouku R = 11000,00 m, 
klesá – podélný sklon je po celé délce 
mostu proměnný 1,63 % ~ 1,42 %. 

Údaje o Trojanském potoku 

Charakteristika trvalá vodoteč se stálým průtokem 

Číslo hydrologického pořadí 1-06-02-007 

Společný průtok dle ČHMÚ Q100 = 9,9 m3/s 

Údaje o biokoridoru 

Charakteristika volný prostor pod mostem mezi líci opěr 
pro volný průchod zvěře 
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3.3. Územní podmínky 
Most se nachází v extravilánu na dálnici D3 a leží v katastrálním území obce 
Dolní Dvořiště. Trasa je v tomto místě směrově vedena přímo. Z hlediska 
výškového je niveleta v prostoru mostu v údolnicovém zakružovacím 
oblouku a po délce mostu klesá ve sklonu 1,63 % ~ 1,42 %. 

3.4. Geotechnické podmínky 
Pro původní stavbu byl proveden geotechnický průzkum firmou 
PRAGOPROJEKT, a.s., která realizovala vrtané sondy pro geologickou 
dokumentaci. 

Geologie je v místě mostu značně různorodá, jednotlivé zastoupení 
geotechnických typů se mění skokově. Pod povrchovou humózní vrstvou 
se nachází písčitý jíl. Pod tímto jílem nerovnoměrně vystupuje skalní masiv, 
který sice umožňuje plošné založení, ale vzhledem k jeho proměnné hloubce 
je třeba tyto základy doplnit tryskovou injektáž.  

 

Poznámka: Údaje pro tuto technickou zprávu byly z části převzaty 
z technické zprávy zpracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s. v roce 2012 
pro DSP. Původně byla převáděná komunikace navrhována jako rychlostní 
silnice R3, ale z důvodu změny kategorizace pozemních komunikací byla nyní 
navržena jako dálnice D3. Šířkové uspořádání se neliší. 
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4. Technické řešení mostu 

4.1. Varianty řešení nosné konstrukce 

 Most z prefabrikovaných nosníků o více polích 
V první navržené variantě je nosná konstrukce složená z předem 
předpínaných prefabrikovaných nosníků SKA-PP a monolitické 
železobetonové desky. Podélné uspořádání mostu je o 4 polích. Celková 
délka nosné konstrukce je 73,6 m. Nosníky jsou v místě pilířů a opěr 
spojeny monolitickými příčníky, které jsou uloženy na ložiskách. Opěry 
jsou v tomto případě založeny na mikropilotách, pilíře jsou založeny 
plošně a na mikropilotách (podle průběhu skalního podloží). Výhodou 
prefabrikovaných nosníků je vysoká kvalita výroby, nevýhoda spočívá 
v náročnějším převozu na staveniště. 

 

Obrázek 1: Schéma podélného řezu – varianta 1 

 

Obrázek 2: Schéma příčného řezu – varianta 1 
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 Integrovaný most z prefabrikovaných nosníků 
Další varianty byly zpracovány jako integrované konstrukce s menším 
počtem polí a celkově kratší dilatační délkou. V tomto případě se jedná 
o integrovaný most s nosnou konstrukcí z UHPFRC (ultra-vysokohodnotný 
vlákny vyztužený beton) nosníků tvaru π. Podélně je most rozdělen 
do dvou polí, celková délka nosné konstrukce je 44,1 m. Nosníky jsou 
v místě opěr a stojky propojeny monoliticky. Koncové podpěry jsou 
navrženy jako tuhé. Založení je plošné na skalním podloží, pod opěrami 
jsou vlastnosti základové půdy vylepšeny tryskovou injektáží. Nosníky 
z materiálu UHPFRC jsou v České republice ale poměrně málo rozšířeným 
typem konstrukce. 

 

Obrázek 3: Schéma podélného řezu – varianta 2 

 

Obrázek 4: Schéma příčného řezu – varianta 2 
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 Spřažený integrovaný most o jednom poli 
Další variantou je integrovaný most o jednom poli. Nosná konstrukce je 
řešena jako spřažená ze dvou ocelových nosníků a betonové desky a je 
rovněž zakončena tuhými koncovými podpěrami. Délka nosné konstrukce 
je 45,2 m. Nevýhodami této varianty by mohly být vyšší cena ocelových 
nosníků a jejich doprava na staveniště. 

 

 

Obrázek 5: Schéma podélného řezu – varianta 3 

 

Obrázek 6: Schéma příčného řezu – varianta 3 
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 Monolitický integrovaný most o jednom poli 
Variantou, která je podrobněji zpracována v rámci této bakalářské práce, 
je integrovaný most o jednom poli s poddajnými koncovými podpěrami. 
Nosná konstrukce je navržena jako monolitický dvoutrám z dodatečně 
předpjatého betonu. 

 

Obrázek 7: Schéma podélného řezu – vybraná varianta 

 

Obrázek 8: Schéma příčného řezu – vybraná varianta 
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4.2. Popis vybrané konstrukce 

 Zakládání a spodní stavba 
Podpěry o šířce 15,20 m jsou rámově propojené s vodorovnou nosnou 
konstrukcí. Z důvodu podélného sklonu je jejich výška rozdílná (9,840 m 
a 9,010 m). Ve středním dělícím pásu dálnice jsou opěry rozděleny 
těsněnou dilatační spárou. Z důvodu zajištění podélné poddajnosti nosné 
konstrukce je tloušťka opěr po výšce proměnná: v místě mostovky je 
tloušťka shodná s výškou trámu, tj. 2,20 m, směrem k založení je opěra 
zeslabována až na tloušťku 0,70 m. Opěry jsou provedeny z betonu 
C35/45 – XF2, XD1, XC4. Stojky jsou ve svislém směru předpjaté kabely se 
soudržností – na dolním konci je pasivní kotva, na horním konci je aktivní 
kotva. Rub opěr je opatřen vodotěsnou izolací z NAIP. Přechodová deska 
délky 10,0 m s koncovým kotvením do zeminy je provedena ve sklonu 1:10 
a kluzně uložena na konzolu opěry, dále je podložena podkladním 
betonem. Zemina zásypu za opěrou je vyztužena pomocí geomříží. 

Díky přítomnosti skalní horniny v podloží je možné most založit 
na plošném základu, který je zároveň společným základem i pro mostní 
křídla, která jsou v tomto případě realizována jako šikmá se zemním 
kuželem. Křídla jsou provedena z betonu třídy C30/37 – XF2, XD1, XC4 
od opěr jsou oddělena těsněnou dilatační spárou tloušťky 20 mm 
pro umožnění dilatačních posunů nosné konstrukce. 

Vzhledem k tomu, že se hloubka skalního podloží pod základy mění, jsou 
pro zajištění proti nerovnoměrným poklesům plošné základy doplněny 
o tryskovou injektáž. Základová spára je upravena podkladním betonem 
C12/15 – X0. Samotné základy jsou provedeny z betonu C25/35 –
XF4, XA, XC2 a jsou zakončeny ozubem. Jejich horní povrch je spádován 
4,0 % směrem od opěry. Betonářská výztuž je z oceli B500B. 

  Hlavní nosná konstrukce 
Most přes Trojanský potok je navržen jako integrovaná konstrukce. 
Mostovka je dvoutrámová monolitická z předpjatého betonu o výšce 
trámu 2,20 m. Tato konstrukce je monoliticky spojena s koncovými 
podpěrami.  

Hlavní nosná konstrukce je z betonu C35/45 – XF2, XD1, XC4. Předpínací 
výztuž tvoří kabely se soudržností z 19 lan  15,7 mm s fpk = 1860 MPa, třída 
relaxačního chování 2 (dráty a lana s velmi nízkou relaxací). Z důvodu 
zvýšené ochrany proti případným bludným proudům jsou použity 
plastové kabelové kanálky (stupeň ochrany předpínací výztuže PL2). 
Betonářská výztuž je z oceli B500B. 

V místě ukončení nosné konstrukce a začátku kluzně uložené přechodové 
desky je obrusná vrstva opatřena řezanou spárou š. 20 mm, která je 
vyplněna trvale pružnou těsnící zálivkou.
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Mostovka šířky 14,90 m je provedena v jednostranném sklonu 2,5 %, 
na horním povrchu pod vnějšími římsami je protispád 4,0 %, změna sklonu 
se nachází 1,50 m od vnějšího kraje nosné konstrukce. 

 Mostní svršek a vybavení 

 Vozovka 

Vozovka na mostě je dvouvrstvá celkové tloušťky 90 mm. Skladba 
vozovky je následující: 

Obrusná vrstva SMA 11S 40 mm 
Litý asfalt MA 16 IV 45 mm 
Izolace NAIP 5 mm 
Pečetící vrstva  
Celková tloušťka vozovky 90 mm 

 Římsy 

Mostní římsy jsou monolitické z betonu C30/37 – XF4, XD3, XC4. Horní 
povrch říms je v příčném sklonu 4 % a je zdrsněn striáží. Obrubníky výšky 
150 mm jsou opatřeny ochranným nátěrem proti účinkům chemických 
rozmrazovacích látek. Výška vnějších bočních částí vnějších říms je 
600 mm, vnitřních říms 650 mm, vyložení je 300 mm od nosné 
konstrukce.  

Vnitřní římsy mají celkovou šířku 950 mm, z toho 650 mm se nachází 
přímo na nosné konstrukci. 

Vnější římsy jsou široké celkem 1550 mm, 1250 mm je šířka nad nosnou 
konstrukcí. Nachází se na ní revizní služební (nouzový) chodník šířky 
750 mm, který je vymezený svodidlem a ocelovým zábradlím.  

 Svodidla 

Svodidla jsou umístěna po obou stranách vozovky na krajních 500 mm 
mostních říms. Svodnice je zarovnána s hranou obrubníků. Jsou použita 
ocelová svodidla s úrovní zadržení H2. 

 Zábradlí 

Na vnějším kraji vnějších říms jsou osazena ocelová mostní zábradlí 
se svislou výplní výšky 1,10 m. 

 Odvodnění 

Odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným sklonem 2,5 % směrem 
k vnějším římsám do úžlabí. 

 Přechodové oblasti 

Přechodové oblasti jsou pro zvýšení stability vyztuženy geomřížemi 
a jsou opatřeny přechodovými deskami. Přechodové desky jsou 
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na volném konci zakotveny do zeminy svislou stěnou, zatímco na mostní 
konstrukci jsou uloženy kluzně. 

5. Výstavba mostu 
- Sejmutí ornice, přeložky inženýrských sítí 

- Provedení tryskové injektáže 

- Realizace výkopů 

- Betonáž základů a spodní stavby 

- Podskružení, vyztužení a vybetonování nosné konstrukce 

- Předepnutí nosné konstrukce a zainjektování kabelových kanálků – 

po dosažení potřebné pevnosti betonu (předpokládáme po 7 dnech) 

- Izolace hlavní nosné konstrukce a spodní stavby 

- Zásypy přechodových oblastí 

- Vyztužení a betonáž říms 

- Pokládka vozovkových vrstev 

- Montáž svodidel a zábradlí 
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Statický výpočet 

1. Konstrukce 

1.1. Schéma pro výpočet 
Nosná konstrukce je podrobně zobrazena v přiložených výkresech. 
Pro potřeby výpočtu byla konstrukce v příčném i podélném řezu 
zjednodušena dle následujících obrázků: 

 
Obrázek 9: Zjednodušený příčný řez v poli 

 

Obrázek 10: Zjednodušený podélný řez pro výpočet 

1.2. Výpočetní model 
Pro výpočet vnitřních sil byl použit prostorový deskostěnový model 
v softwaru SCIA Engineer. Hlavní nosná konstrukce byla modelována jako 
deska proměnné tloušťky s žebry. Podpěry jsou modelovány jako 
deskostěnové. 

 

Obrázek 11: Výpočetní model mostu 
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Obrázek 12: Zobrazení výpočetního modelu – podélný řez 

 

Obrázek 13: Zobrazení výpočetního modelu – axonometrie 

 

1.3. Průřezové charakteristiky 
Průřezové charakteristiky průřezu byly zjištěny v programu AutoCAD. 

Plocha průřezu A = 5,388 m2 

Výška průřezu h = 2,200 m 

Poloha těžiště od dolních vláken zT = 1,524 m 

Moment setrvačnosti Iy = 2,190 m4 

Průřezový modul – horní vlákna Wh = 2,190 / (2,200 - 1,524) = 3,241 m3 

Průřezový modul – dolní vlákna Wd = 2,190 / 1,524 =1,436 m3 
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2. Materiály 

2.1. Beton 
Nosná konstrukce je navržena z betonu C35/45 – XC2, XD1, XF4. Pro tuto třídu 
betonu jsou mechanické vlastnosti následující: 

- charakteristická pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní  
 fck = 35,0 MPa 

- průměrná hodnota pevnosti v tlaku  
 fcm = 43,0 MPa 

- návrhová pevnost v tlaku  
 fcd = αcc x fck / γc = 0,9 x 35 / 1,5 = 21, 0 MPa 

 dílčí součinitel betonu γc = 1,5 

 součinitel, který zohledňuje pokles pevnosti betonu 
při dlouhodobém zatížení αcc = 0,9 

- průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu  
 fctm = 3,2 MPa 

- horní hodnota charakteristické pevnosti v dostředném tahu 
 fctk, 0,95 = 4,2 MPa 

- dolní hodnota charakteristické pevnosti v dostředném tahu 
 fctk, 0,05 = 2,2 MPa 

- sečnový modul pružnosti  
 Ecm = 34,0 MPa 

- tečnový modul pružnosti při nulovém napětí ve stáří 28 dní 
 Ec = 1,05 x Ecm = 1,05 x 34,0 = 35,700 MPa 

- mezní poměrné stlačení betonu  
 εcu2 = 3,5 ‰ 

- poměrné stlačení betonu na mezi plasticity  
 εc2 = 2,0 ‰ 

- Poissonovo číslo  
 ν = 0,2 

- součinitel délkové teplotní roztažnosti  
 α = 10 x 10-6 K-1 

- pevnost betonu v čase vnesení předpětí (předpokládaný čas vnesení 
předpětí t = 7 dní) 

 fck (t)  = fcm (t) – 8 MPa 
 fcm (t) = βcc (t) x fcm 

 kde  fcm je průměrná hodnota pevnosti v tlaku ve 28 dnech 
fcm (t) je průměrná hodnota pevnosti v tlaku ve stáří t dní 
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 β (t) = exp s 1 −    

kde  βcc (t) je funkce popisující vývoj pevnosti v tlaku v čase 
s je součinitel závislý na druhu cementu; s = 0,2 pro rychle 
tvrdnoucí vysokopevnostní cementy (třída R) 
t je stáří betonu; t = 7 dní 

 β (t = 7) = exp 0,20 1 − = 0,819 

 fcm (t=7) = βcc (t=7) x fcm = 0,819 x 43 = 35,205 MPa 
 fck (t=7) = fcm (t=7) – 8 MPa = 35,205 – 8 = 27,205 MPa 

- pevnost betonu v tahu v čase vnesení předpětí (t = 7 dní) 
fctm (t) = (βcc (t))α x fctm = 0,8191 x 3,2 = 2,620 MPa 

2.2. Předpínací výztuž 
Pro předpětí bude použita předpínací výztuž z lan o průměru ø 15,7 mm 
z oceli Y1860S7 o následujících vlastnostech: 

- charakteristická pevnost předpínací oceli v tahu  
 fpk = 1860,0 MPa 

- charakteristická hodnota smluvní meze kluzu 0,1 % předpínací oceli 
 fp0,1k = 0,88 x fpk = 0,88 x 1860,0 = 1638,8 MPa 

- návrhová hodnota napětí v předpínací oceli  
 fpd = fp0,1k / γs = 1638,8 / 1,15 = = 1423,304 MPa 

- dílčí součinitel předpínací výztuže  
 γs = 1,15 

- návrhová hodnota modulu pružnosti  
 Ep = 195,0 GPa 

- plocha jednoho lana  
 Ap1 = 150 mm2 

Tato lana jsou z hlediska relaxačního chování zařazena do třídy 2: lana 
s nízkou relaxací. Pro vedení výztuže budou použity plastové kabelové 
kanálky o průměru 90 mm. 

2.3. Betonářská výztuž 
Pro betonářskou výztuž bude použita ocel B500B. Vlastnosti této betonářské 
výztuže jsou: 

- charakteristická mez kluzu  
 fyk = 500,0 MPa 

- návrhová mez kluzu  
 fyd = fyk / γs = 500 / 1,15 = 434,783 MPa 

- dílčí součinitel oceli  
 γs =1,15 
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- návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli  
 Es = 200,0 GPa 

3. Zatížení 

3.1. Stálé zatížení 

 Vlastní tíha nosné konstrukce 
Vlastní tíha nosné konstrukce byla automaticky počítána softwarem SCIA 
Engineer. Objemová tíha předpjatého betonu byla uvažována 26 kN/m3 

(obyčejný beton 24 kN/m3, betonářská výztuž 1 kN/m3, předpínací výztuž 
1 kN/m3). 

 Ostatní stálé zatížení 
Železobetonové římsy 

Pravá římsa 

Průměrná tloušťka nad nosnou konstrukcí 0,240 m 
Plocha římsy vedle nosné konstrukce 0,176 m2 
Zatížení plošné nad nosnou konstrukcí  25 x 0,240 =  6,000 kN/m2 
Zatížení liniové na hraně nosné konstrukce 25 x 0,176 =  4,400 kN/m 

Levá římsa 

Průměrná tloušťka nad nosnou konstrukcí  0,245 m 
Plocha římsy vedle nosné konstrukce  0,185 m2 
Zatížení plošné nad nosnou konstrukcí 25 x 0,245 = 6,125 kN/m2 
Zatížení liniové na hraně nosné konstrukce  25 x 0,185 = 4,625 kN/m 

 

  

Obrázek 14: Schéma zatížení římsami 
 

Zábradlí – liniové zatížení na hraně nosné konstrukce  0,500 kN/m 

Svodidla – tíha roznášena na šířku říms, zatížení uvažováno  1,000 kN/m 

Pravé svodidlo 1,000 / 1,250 = 0,800 kN/m2 
Levé svodidlo 1,000 / 0,650 = 1,540 kN/m2 
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Obrázek 15: Schéma zatížení zábradlím a svodidly 
 

Vozovka 

Izolace z NAIP tl. 5 mm   23 x 0,005 = 0,115 kN/m2 
Litý asfalt MA 16 IV tl. 45 mm  25 x 0,045 = 1,125 kN/m2 
Obrusná vrstva SMA 11 S tl. 40 mm 25 x 0,040 = 1,000 kN/m2 

 Střední hodnota ostatního stálého zatížení 

Liniové zatížení na okraji nosné konstrukce 

Pravá strana 

Zábradlí    1 x 0,500 =  0,500 kN/m 
  Tíha římsy    1 x 25 x 0,176 = 4,400 kN/m 
      Celkem  4,900 kN/m 

Levá strana 

  Tíha římsy    1 x 25 x 0,185 =  4,625 kN/m 
 

Plošné zatížení v místě říms 

Pravá strana 

Tíha římsy    1 x 25 x 0,240 = 6,000 kN/m2 
Svodidlo    1 x 0,800 =  0,800 kN/m2 

 Izolace z NAIP tl. 5 mm  1 x 23 x 0,005 = 0,115 kN/m2 
       Celkem  6,915 kN/m2 

Levá strana 

Tíha římsy    1 x 25 x 0,245 = 6,100 kN/m2 
Svodidlo    1 x 1,540 =  1,540 kN/m2 
Izolace z NAIP tl. 5 mm  1 x 23 x 0,005 = 0,115 kN/m2 

       Celkem  7,755 kN/m2 
 Vozovka 

Izolace z NAIP tl. 5 mm  1 x 23 x 0,005 = 0,115 kN/m2 
Litý asfalt MA 16 IV tl. 45 mm 1 x 25 x 0,045 = 1,125 kN/m2 
Obrus. vrstva SMA 11 S tl. 40 mm 1 x 25 x 0,040 = 1,000 kN/m2 

Celkem  2,240 kN/m2 



26 

 

 
Obrázek 16: Schéma střední hodnoty ostatního stálého zatížení 

  

 Horní charakteristická hodnota ostatního stálého zatížení 

Liniové zatížení na okraji nosné konstrukce 

 Pravá strana 

  Zábradlí    1 x 0,500 =  0,500 kN/m 
 Tíha římsy    1 x 25 x 0,176 = 4,400 kN/m 
      Celkem  4,900 kN/m 

 Levá strana 

 Tíha římsy    1 x 25 x 0,185 =  4,625 kN/m 
 

Plošné zatížení v místě říms 

Pravá strana 

Tíha římsy    1 x 25 x 0,240 = 6,000 kN/m2 
Svodidlo    1 x 0,800 =  0,800 kN/m2 
Izolace z NAIP tl. 5 mm  1,4 x 23 x 0,005 = 0,161 kN/m2 
     Celkem  6,961 kN/m2 

Levá strana 

 Tíha římsy    1 x 25 x 0,245 = 6,100 kN/m2 
Svodidlo    1 x 1,540 =  1,540 kN/m2 

 Izolace z NAIP tl. 5 mm  1,4 x 23 x 0,005 = 0,161 kN/m2 
      Celkem  7,801 kN/m2 

 
Vozovka 

Izolace z NAIP tl. 5 mm  1,4 x 23 x 0,005 = 0,161 kN/m2 
Litý asfalt MA 16 IV tl. 45 mm 1,4 x 25 x 0,045 = 1,575 kN/m2 
Obrus. vrstva SMA 11 S tl. 40 mm 1,4 x 25 x 0,040 = 1,400 kN/m2 

Celkem  3,136 kN/m2 
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Obrázek 17: Schéma horní charakteristické hodnoty ostatního stálého zatížení 
 
 

 Dolní charakteristická hodnota ostatního stálého zatížení 

Liniové zatížení na okraji nosné konstrukce 

 Pravá strana 

 Zábradlí    1 x 0,500 =  0,500 kN/m 
 Tíha římsy    1 x 25 x 0,176 = 4,400 kN/m 
      Celkem  4,900 kN/m 

 Levá strana 

 Tíha římsy    1 x 25 x 0,185 =  4,625 kN/m 
 

Plošné zatížení v místě říms 

 Pravá strana 

Tíha římsy    1 x 25 x 0,240 = 6,000 kN/m2 
Svodidlo    1 x 0,800 =  0,800 kN/m2 
Izolace z NAIP tl. 5 mm  0,8 x 23 x 0,005 = 0,092 kN/m2 
     Celkem  6,892 kN/m2 

Levá strana 

 Tíha římsy    1 x 25 x 0,245 = 6,100 kN/m2 
  Svodidlo    1 x 1,540 =  1,540 kN/m2 
 Izolace z NAIP tl. 5 mm  0,8 x 23 x 0,005 = 0,092 kN/m2 

     Celkem  7,732 kN/m2 

 
Vozovka 

Izolace z NAIP tl. 5 mm  0,8 x 23 x 0,005 = 0,092 kN/m2 
Litý asfalt MA 16 IV tl. 45 mm 0,8 x 25 x 0,045 = 0,900 kN/m2 
Obrus. vrstva SMA 11 S tl. 40 mm 0,8 x 25 x 0,040 = 0,800 kN/m2 

Celkem  1,792 kN/m2 
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Obrázek 18: Schéma dolní charakteristické hodnoty ostatního stálého zatížení 

 

  Nerovnoměrné poklesy podpor 
Uvažovány jsou poklesy každé podpory o 5 mm, tzn. získáme dva zatěžovací 
stavy. 

Další dva zatěžovací stavy budou tvořeny vodorovnými posuny jedné 
podpory (základu) o 5 mm na obě strany. 

3.2. Zatížení proměnné 

  Zatížení dopravou 
Celková šířka vozovky 13,0 m je rozdělena na 4 zatěžovací pruhy šířky 3,0 m 
a zbývající plochu šířky 1,0 m. 

 Model zatížení 1 – LM1 

 Nápravové síly 

Původní plocha dotykových ploch kola je 0,4 x 0,4 m, uvažujeme 
roznos kolových sil pod úhlem 1:1 do střednice nosné konstrukce. 
Celková tloušťka vozovky je 90 mm, střednici nosné konstrukce 
uvažujeme 175 mm pod vozovkou. Rozšířená plocha roznosu 
kolových sil je tudíž (0,090 + 0,175 + 0,400 + 0,175 + 0,090)2 = 0,865 m2. 

 
Tabulka 1: Hodnoty zatížení pro LM1 TS 

 Qk αQ Qk x αQ Qk x αQ / 2 x A 

Pruh 1 300 kN 1 300 kN 173,43 kN/m2 

Pruh 2 200 kN 1 200 kN 115,62 kN/m2 

Pruh 3 100 kN 1 100 kN 57,81kN/m2 

Pruh 4 0 kN - 0 kN 0 kN/m2 

Zbývající plocha 0 kN - 0 kN 0 kN/m2 
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Obrázek 19: Schéma náprav LM1 

 

 
Obrázek 20: Schéma zatížení LM1 TS  
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 Spojité zatížení – UDL 

Tabulka 2: Hodnoty zatížení pro LM1 UDL 

 qk αq qk x αq 

Pruh 1 9,0 kN/m2 1,0 9 kN 

Pruh 2 2,5 kN/m2 2,4 6 kN 

Pruh 3 2,5 kN/m2 1,2 3 kN 

Pruh 4 2,5 kN/m2 1,2 3 kN 

Zbývající plocha 2,5 kN/m2 1,2 3 kN 

 

 

Obrázek 21: Schéma zatížení LM1 UDL 
 

 Model zatížení 3 – LM3 

Pro model zatížení 3 jsou uvažována dvě zvláštní vozidla pro dálnice. 

 Vozidlo 1800/200 

Prvním uvažovaným zvláštním vozidlem je vozidlo 1800/200, 
tzn. devítinápravové vozidlo s nápravovým zatížením v hodnotě 
200 kN. Toto vozidlo je umístěno do pruhu č. 1, přičemž vozovka je 
pro rozdělení do zatěžovacích pruhů definována bez nouzových 
pruhů, krajnic a vodicích proužků. 
 
Současně s tímto vozidlem je v ostatních pruzích (pruh č. 2 a další) 
umístěno spojité zatížení podle zatěžovacího modelu 1 (LM1 UDL). 
Veškerá ostatní doprava je vyloučena. 
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Obrázek 22: Schéma náprav vozidla 1800/200 LM3 
 
Zatížení na jednu kolovou plochu potom je 
200 / (1,2 x 0,150) / 2 = 555,555 kN/m2. 

 

 
Obrázek 23: Umístění zatížení LM3 1800/200 

 

 Vozidlo 3000/240 

Druhým zvláštním vozidlem pro LM3 je vozidlo 3000/240 – třinácti 
nápravové vozidlo o dvanácti nápravách o zatížení 240 kN a jedné 
nápravě o zatížení 120 kN. Toto zatížení je umístěno do ideální stopy 
všech zatěžovacích pruhů, za kterou považujeme osu nosné 
konstrukce, s maximální odchylkou 0,5 m. 
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Obrázek 24: Schéma náprav vozidla 3000/240 LM3 
 

Dle schématu připadá na jednu kolovou plochu zatížení o hodnotě 
240 / (1,200 x 0,150) / 3 = 444,444 kN/m2. V případě krajní nápravy je to 
zatížení o hodnotě 120 / (1,200 x 0,150) / 2 = 333,333 kN/m2. 

 

Obrázek 25: Umístění vozidla 3000/240 
 

 Model zatížení 4 – LM4 (zatížení davem lidí) 

Zatížení davem lidí uvažujeme jako rovnoměrné zatížení o hodnotě 
5 kN/m2 zjednodušeně po celé šířce nosné konstrukce. 

 Zatížení chodníků 

Na chodnících uvažujeme rovnoměrné zatížení o hodnotě 5 kN/m2. 
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Obrázek 26: Schéma zatížení chodníků 

 Zatížení zemními tlaky 

 Dilatační posuny 

Pro zatížení zemními tlaky bude nejprve třeba spočítat jednotlivé 
dilatační posuny nosné konstrukce. 

 Zkrácení vlivem předpětí 

V nosné konstrukci proběhne vlivem předpětí okamžité pružné 
zkrácení a následně dlouhodobé zkrácení od dotvarování. Část 
z těchto posunů, která proběhne před provedením zásypů za opěrami, 
nebude mít na spolupůsobení konstrukce a okolní zeminy vliv. 
Předpokládáme, že po vytvoření přechodových oblastí proběhne ještě 
část dotvarování, které odpovídá součinitel dotvarování φ = cca 2,0 

Průměrné napětí od předpětí uvažujeme б = -5 MPa. Pro beton třídy 
C35/45 je střední hodnota modulu pružnosti Ecm = 34,0 GPa. Celková 
délka konstrukce L = 45600 mm.  

Poměrné přetvoření od předpětí:  
 ε = б / Ecm = -5 / 34,0 x 1000 = -0,000147 

Zkrácení nosníku:  
 ΔL0 = ε x L = -0,000147 x 45600 = 6,7 mm 

Výsledné zkrácení nosné konstrukce:  
 ΔLc = ΔL0 x φ = 6,7 x 2,0 = 13,4 mm 

 Zkrácení vlivem smršťování betonu 

Poměrné přetvoření od smršťování po dokončení přechodových 
oblastí uvažujeme: 

 εs = -0,0002 

Zkrácení konstrukce vlivem smršťování tedy bude:  
 ΔLs = εs x L = -0,0002* 45600 = -9,1 mm 
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 Dilatační posuny od teploty 

Mostní konstrukce se nachází v blízkosti Dolního Dvořiště. Pro tuto 
oblast je maximální teplota vzduchu ve stínu Tmax = 38 °C a minimální 
teplota vzduchu ve stínu Tmin = -34 °C. Dále byly vypočítány maximální 
teplota konstrukce Te,max = 38 + 1,5 = 39,5 °C a minimální teplota 
konstrukce Te,min = -34 + 8 = -26 °C. Teplotu při realizaci stavby 
uvažujeme T0 = 10 °C. Součinitel teplotní roztažnosti pro beton je 
α  = 10 x 10-6 K-1. Pro rozdíl maximálních a minimálních teplot a teploty 
při zmonolitnění jsou dilatační posuny následující: 

Prodloužení mostu vlivem teploty:  
 ΔLT+ = α x L x (Te,max – T0) = 10 x 10-6  x 45600 x (39,5 – 10) = 13,5 mm 

Zkrácení mostu vlivem teploty: 
 ΔLT- = α x L x (Te,min – T0) = 10 x 10-6  x 45600 x (-34 - 10) = -20,1 mm 

 Výsledné dilatační posuny nosné konstrukce (od 
zhotovení přechodových oblastí) 

Celkové zkrácení nosné konstrukce se skládá z dílčích zkrácení, 
tzn. zahrnuje dotvarování, smršťování a zkrácení od teploty. 

Jeho hodnota je  
 ΔL- = ΔLc + ΔLs + ΔLT- = -13,4 - 9,1 - 20,1 = -42,6 mm. 

Výsledné prodloužení konstrukce je pouze od teploty a jeho hodnota 
je  

 ΔL+ = ΔLT+ = 13,5 mm. 

Pro posuny podpěr se uvažuje polovina z těchto prodloužení 
či zkrácení. Dále k nim zahrnujeme účinky brzdných a rozjezdových sil 
uvažovaným posunem 5 mm. 

Posun opěry od zeminy:  
 ua = ΔL- / 2 - 5 [mm] = -42,6 / 2 – 5 = -26,30 mm 

Posun opěry proti zemině:  
 up = ΔL+ / 2 + 5 [mm] = 13,5 / 2 + 5 = 11,75 mm 

 Výpočet zemních tlaků 

 Zemní tlaky bez přitížení dopravou 

Pro výpočet zatížení zemními tlaky za rubem opěr bylo využito 
zjištěného posunu opěry proti zemině up = 11,75 mm. Hodnota 
posunu pro plnou mobilizaci pasivního zemního tlaku byla uvažována 
7,5 % výšky opěry, velikost posunu pro polovinu zemního tlaku byla 
uvažována 1,55 % výšky opěry.  
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Obrázek 27: Mobilizace pasivního zemního tlaku v závislosti na posunu konstrukce 
 

Opěra byla pro výpočet rozdělena po výšce na několik částí. 
Pro jednotlivé hloubky byly určeny hodnoty zemních tlaků a tuhosti 
náhradních pružin. Zeminu za opěrou uvažujeme hrubozrnnou 
s úhlem vnitřního tření 25° a o objemové tíze 18 kN/m3. Jednotlivé 
výpočty jsou patrné v tabulkách 3 a 4. 

Do výpočetního modelu byly poté zadány hodnoty jednotlivých 
náhradních zemních tlaků v klidu dle obrázku 29. působících na obě 
opěry zároveň a náhradní tuhosti jako liniové pružné podpory 
v jednotlivých hloubkách. Tyto pružiny jsou zobrazeny na obrázku 30. 

Zatížení zemním tlakem v klidu (obr. 29) ale bude ve výpočtu 
uvažováno jako zatížení stálé. 
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Tabulka 3: Výpočet zemních tlaků 

Hloubka 

Posun při 
plné 

mobilizaci 
pasivního 

tlaku 

Posun při 
50 % 

mobilizaci 
zemního 

tlaku 

Vypočtený 
maximální 

posun 
nosné 

konstrukce 

K0 ψ x Kp 
Polovina 

pasivního 
tlaku 

Plný 
pasivní 

tlak 

z 7,5 % H 1,55 % H up 1 - sin ϕ 0,5 x 5 0,5 x бp 
бp = γ x 
Z x Ψ x 

Kp 

[mm] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [kN/m2] [kN/m2] 

0 

738,00 152,52 11,75 0,58 2,5 

0,00 0,00 
1270 28,58 57,15 
2540 57,15 114,30 
4015 90,34 180,68 
5490 123,53 247,05 
6965 156,71 313,43 
8440 189,90 379,80 
9140 205,65 411,30 
9840 221,40 442,80 

 

Tabulka 4: Výpočet zemních tlaků pro zadání do výpočetního modelu 

Zemní tlak v 
klidu 

Náhradní zemní 
tlak v klidu Tuhost pružin Náhradní tuhost 

pružin 

б0 = γ x Z x K0 
б0,i,n = б0,i-1 + (б0,i - 

б0,i-1)/2  
kh = (0,5 x бp - б0) / (1,55 % 

x H) 
kp = kh x (0,5 zi + 

0,5 zi+1) 

[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2/m] [kN/m/m] 

0,00 0,00 0,00 0,00 
13,20 6,60 100,81 128,03 
26,40 19,80 201,63 404,77 
41,73 34,06 318,71 874,87 
57,06 49,39 435,80 1517,67 
72,39 64,72 552,89 2333,18 
87,72 80,05 669,97 3061,77 
94,99 91,35 725,54 3569,65 

102,27 98,63 781,11 4116,42 
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Obrázek 28: Náhradní zemní tlak v klidu 

 

Obrázek 29: Náhradní pružné podpory 
 

 Zemní tlaky s přitížením dopravou 

K zemnímu tlaku v klidu bylo dále přidáno svislé přitížení od dopravy. 
Pro tento výpočet byl použit model zatížení LM1 TS a LM1 UDL. Zatížení 
dvounápravou modelu zatížení 1 se podle ČSN EN 1991-2 uvažuje 
pro tyto účely roznesené na plochu 3,0 m x 5,0 m. 



38 

Pro globální analýzu celého mostu byly hodnoty z jednotlivých 
zatěžovacích pruhů nejdříve zprůměrovány na jednotnou hodnotu 
a poté sečteny. Toto přitížení je pak nahrazeno zatížením zeminou, 
které působí ve výšce Δh nad terénem. Přírůstek zemích tlaků Δб0 poté 
uvažujeme nejprve z každé strany zvlášť, dále za oběma opěrami 
zároveň. Tímto získáme další tři zatěžovací stavy do výpočtu. 

LM1 UDL: průměr zatížení  
 [9 x 3 + 6 x 3 + 3 x (3 + 3 + 1)] / 13 = 5,1 kN/m2 

LM1 TS: průměr zatížení  
 (2 x 300 + 2 x 200 + 2 x 100) / 13 x 5 = 18,5 kN/m2 

Součet průměrných zatížení   
 Σ LM1 = 5,1 + 18, 5 = 23,6 kN/m2 

Náhradní výška   
 Δh = Σ LM1/ γ = 23,6 / 18 = 1,31 m 

Přírůstek zemního tlaku  
  Δб0 = K0 x Δh x γ = 0,58 x 1,31 x 18 = 13,68 kN/m2 

 

 

Obrázek 30: Schéma pro průměrné zatížení LM1 UDL 

 

Obrázek 31: Schéma pro průměrné zatížení LM1 TS 



39 

 

Obrázek 32: Přírůstek zemního tlaku v klidu od zatížení dopravou 
 
 

  Zatížení teplotou 

 Rovnoměrná složka změny teploty 

Rovnoměrná složka změny teploty závisí na maximální a minimální 
teplotě vzduchu ve stínu, které jsou dány oblastí v rámci ČR. Tyto 
hodnoty byly již zjištěny pro výpočet dilatačních posunů. 

Teplota vzduchu ve stínu Tmax = 38 °C 
 Tmin = -34 °C 

Teplota betonové konstrukce Te,max = 38 + 1,5 = 39,5 °C 
 Te,min = -34 + 8 = -26 °C 

Základní teplota konstrukce   T0 = 10 °C 
(uvažovaná při betonáži hlavní nosné konstrukce) 
 

Konstrukce bude rovnoměrně zatížena rozdíly hodnot teploty betonové 
konstrukce a základní teploty. 

Maximální hodnota rovnoměrné teploty 
 ΔTN,ecp = Te,max – T0 = 39,5 – 10 = 29,5 °C 

Minimální hodnota rovnoměrné teploty 
 ΔTN,con = T0  - Te,min - = 10 – (-26) = 36 °C  
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 Nerovnoměrná složka změny teploty 

Pro zatížení nerovnoměrnou složkou změny teploty uvažujeme lineární 
průběh teploty po výšce nosníku. Účinky rozdílů teplot se uvažují pomocí 
ekvivalentních rozdílových složek mezi horním a dolním povrchem 
konstrukce ΔTM,heat a ΔTM, cool. 

Pro naši konstrukci jsou hodnoty lineárních rozdílových složek teploty 
následující: 

Mostovka 

 Horní povrch teplejší než dolní   ΔTM,heat = 15 °C 
 Dolní povrch teplejší než horní  ΔTM,cool = 8 °C 

Opěry 

 Vnější povrch teplejší než vnitřní   ΔTM,heat = 5 °C 
 Vnitřní povrch teplejší než vnější  ΔTM,cool = 5 °C 

Výše uvedené hodnoty nerovnoměrné složky teploty vycházejí z 50 mm 
tloušťky mostního svršku. Pro jiné tloušťky svršku je třeba účinky teplot 
při sestavení kombinací vynásobit součinitelem ksur, jehož hodnoty jsou 
uvedené v tabulce 5.  

Tabulka 5: Hodnoty součinitele ksur 

Tloušťka mostního 
svršku 
[mm] 

ksur 
Horní povrch teplejší 

než dolní 

ksur 
Dolní povrch teplejší 

než horní 
Bez svršku 0,8 1,1 

Vodotěsná izolace 1,5 1,0 
50 1,0 1,0 

100 0,7 1,0 
 

Ve stavebních stavech 

 Horní povrch teplejší než dolní: ksur = 1,5 
 Dolní povrch teplejší než horní: ksur = 1,1 

Za provozu 

Horní povrch teplejší než dolní:   
   ksur = 1,0 - (1,0 - 0,7) / 50 x 40 = 0,76 

Dolní povrch teplejší než horní:  ksur = 1,0 

Jednotlivé účinky rovnoměrných i nerovnoměrných složek teploty není 
nutno počítat v obou případech plnými hodnotami, do kombinací byly 
proto použity následující redukce: 

 ΔTM,heat (nebo ΔTM,cool) + ωN ΔTN,exp (nebo ΔTN,con) 
nebo 
 ωM ΔTM,heat (nebo ΔTM,cool) + ΔTN,exp (nebo ΔTN,con) 

Hodnoty použitých součinitelů jsou ωN = 0,35 a ωM = 0,75. 
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 Staveništní zatížení 
Během stavby se uvažuje rovnoměrné zatížení qca,k = 1,0 kN/m2 působící 
na nosnou konstrukci. Toto zatížení zahrnuje tíhu osob pohybujících se 
během stavby po konstrukci, tíhu nářadí apod. 

 

3.3. Zatěžovací stavy 
Všechna výše uvedená zatížení byla zadána do výpočetního modelu 
v programu SCIA Engineer a rozřazena do zatěžovacích stavů a výběrových 
skupin zatížení. 

Tabulka 6: Přehled zatěžovacích stavů ze SCIA Engineer 

 

 

4. Výpočet vnitřních sil 

4.1. Výpočet a průběh vnitřních sil 
Obálky průběhů vnitřních sil od jednotlivých skupin zatížení na jednom 
trámu jsou znázorněny na následujících obrázcích. Výpočet byl proveden 
v programu SCIA Engineer. 
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 Vlastní tíha 
 

 

Obrázek 33: Normálová síla – vlastní tíha 

 

 

Obrázek 34: Posouvající síla – vlastní tíha 

 

 

Obrázek 35: Ohybový moment – vlastní tíha 
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 Ostatní stálé zatížení 

 

Obrázek 36: Normálová síla – ostatní stálé zatížení 

 

 

Obrázek 37: Posouvající síla – ostatní stálé zatížení 

 

 

Obrázek 38: Ohybový moment – ostatní stálé zatížení  
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 Svislé poklesy podpor 

 

Obrázek 39: Normálová síla – poklesy podpor 

 

Obrázek 40: Posouvající síla – poklesy podpor 

 

Obrázek 41: Ohybový moment – poklesy podpor  



45 

 Vodorovné posuny podpor 

 
Obrázek 42: Normálová síla – vodorovné posuny podpor 

 

 

Obrázek 43: Posouvající síla – vodorovné posuny podpor 

 

Obrázek 44: Ohybový moment – vodorovné posuny podpor  
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 Model zatížení LM1 – TS 

 
Obrázek 45: Normálová síla – LM1 TS 

 

Obrázek 46: Posouvající síla – LM1 TS 

 

Obrázek 47: Ohybový moment – LM1 TS 
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 Model zatížení LM1 – UDL 

 
Obrázek 48: Normálová síla – LM1 UDL 

 

 

Obrázek 49: Posouvající síla – LM1 UDL 

 

Obrázek 50: Ohybový moment – LM1 UDL  
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 Model zatížení LM3 – Vozidlo 1800/200 TS 

 

Obrázek 51: Normálová síla – LM3 1800/200 TS 

 

Obrázek 52: Posouvající síla – LM3 1800/200 TS 

 

Obrázek 53: Ohybový moment – LM3 1800/200 TS 
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 Model zatížení LM3 – Vozidlo 1800/200 UDL 

 
Obrázek 54: Normálová síla – LM3 1800/200 UDL 

 

Obrázek 55: Posouvající síla – LM3 1800/200 UDL 

 

Obrázek 56: Ohybový moment – LM3 1800/200 UDL 
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 Model zatížení LM3 – Vozidlo 3000/240 

 
Obrázek 57: Normálová síla – LM3 3000/240 

 
 

 

Obrázek 58: Posouvající síla – LM3 3000/240 

 

Obrázek 59: Ohybový moment – LM3 3000/240 
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 Model zatížení LM4 

 
Obrázek 60: Normálová síla – LM4 

 

Obrázek 61: Posouvající síla – LM4 

 

Obrázek 62: Ohybový moment – LM4 
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 Zatížení chodníků 

 
Obrázek 63: Normálová síla – zatížení chodníků 

 

Obrázek 64: Posouvající síla – zatížení chodníků 

 

Obrázek 65: Ohybový moment – zatížení chodníků 
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 Zatížení rovnoměrnou složkou teploty 

 
Obrázek 66: Normálová síla – rovnoměrná složka teploty 

 

Obrázek 67: Posouvající síla – rovnoměrná složka teploty 

 

Obrázek 68: Ohybový moment – rovnoměrná složka teploty 

  



54 

 Zatížení nerovnoměrnou složkou teploty 

 
Obrázek 69: Normálová síla – nerovnoměrná složka teploty 

 

Obrázek 70: Posouvající síla – nerovnoměrná složka teploty 

 

Obrázek 71: Ohybový moment – nerovnoměrná složka teploty 
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 Zatížení zemním tlakem v klidu 

 
Obrázek 72: Normálová síla – zemní tlak v klidu 

 

Obrázek 73: Posouvající síla – zemní tlak v klidu 

 

Obrázek 74: Ohybový moment – zemní tlak v klidu 
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 Zatížení přírůstkem zemních tlaků od svislého 
zatížení dopravou 

 
Obrázek 75: Normálová síla – přírůstek zemního tlaku od svislého zatížení dopravou 

 
Obrázek 76: Posouvající síla – přírůstek zemního tlaku od svislého zatížení dopravou 

 

Obrázek 77: Ohybový moment – přírůstek zemního tlaku od svislého zatížení dopravou 
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4.2. Kombinace zatížení 
Pro posouzení konstrukce byly sestaveny kombinace zatížení 
dle ČSN EN 1990. Pro tyto účely byly uvažovány zatěžovací stavy bez účinků 
předpětí. 

Rovnice pro MSÚ 

6.10  

𝛾 , 𝐺 , " + "𝛾 𝑃" + "𝛾 , 𝑄 , " + " 𝛾 , 𝜓 . 𝑄 ,  

6.10a  

𝛾 , 𝐺 , " + "𝛾 𝑃" + "𝛾 , 𝜓 . 𝑄 , " + " 𝛾 , 𝜓 . 𝑄 ,  

6.10b  

𝜉 𝛾 , 𝐺 , " + "𝛾 𝑃" + "𝛾 , 𝑄 , " + " 𝛾 , 𝜓 . 𝑄 ,  

Rovnice pro MSP 

Charakteristická kombinace zatížení 

𝐺 , " + "𝑃" + "𝑄 , " + " 𝜓 , 𝑄 ,  

Častá kombinace zatížení 

𝐺 , " + "𝑃" + "𝜓 , 𝑄 , " + " 𝜓 , 𝑄 ,  

Kvazistálá kombinace zatížení 

𝐺 , " + "𝑃" + " 𝜓 , 𝑄 ,  

Ve výše uvedených rovnicích jsou uvedeny dílčí součinitele γ, redukční 
součinitel ξ a součinitele ψ. Jejich hodnoty pro jednotlivé typy a sestavy 
zatížení jsou uvedeny v tabulkách 7 a 8. 
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Tabulka 7: Dílčí součinitele γ a redukční součinitel ξ pro mosty pozemních komunikací 

Zatížení Nepříznivé účinky Příznivé účinky 

Stálá zatížení γG,sup = 1,35 γG,inf = 1,35 

Předpětí – MSÚ - γG,fav = 1,35 

Nerovnoměrné poklesy γG,set = 1,20 γG,set = 0,0 

Zatížení dopravou γQ= 1,35 γQ= 0,0 

Ostatní zatížení dopravou a 
další proměnná zatížení γQ= 1,35 γQ= 0,0 

Redukční součinitel ξ = 0,85 

 

Tabulka 8: Hodnoty součinitelů ψ pro mosty pozemních komunikací 

Zatížení Značka Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Zatížení 
dopravou 

gr1a – LM1 
+ zatížení 
chodci nebo 
cyklisty 

TS – dvounápravy 0,75 0,75 0,0 

UDL – rovnoměrné 
zatížení 0,40 0,40 0,0 

Zatížení chodci, 
cyklisty 0,40 0,40 0,0 

gr4 – LM4 – zatížení davem lidí 0,0 - 0,0 

gr5 – LM3 – zvláštní vozidla 0,0 - 0,0 

Zatížení 
teplotou Tk 0,60 0,60 0,50 

Staveništní 
zatížení Qc 1,00   

 

Pro sestavení kombinací zatížení byly použity sestavy zatížení dle tabulky 8 
s příslušnými součiniteli.  
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4.3. Výsledné hodnoty vnitřních sil od kombinací 
zatížení 

Tabulka 9: MSÚ – Dokončený most – výsledné hodnoty ohybových momentů 

MSÚ – DOKONČENÝ MOST 
h

la
vn

í 
za

tí
že

n
í 

ve
d

le
jš

í 
za

tí
že

n
í 

ko
m

b
in

ac
e 

re
d

u
kc

e 
ú

či
n

ků
 

te
p

lo
ty

 ω
 Výsledné momenty 

POLE PODPORA 

Mmax Mmin Mmax Mmin 

g
r1

a 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 40,326 27,328 -26,541 -40,636 
ωM 41,613 25,896 -25,245 -42,065 

6.10a 
ωN 34,951 23,753 -23,143 -35,041 
ωM 36,238 22,321 -21,847 -36,470 

6.10b 
ωN 31,056 19,221 -17,596 -30,688 
ωM 32,343 17,789 -16,300 -32,117 

g
r5

 -
 3

00
0/

24
0 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 36,610 21,413 -20,102 -37,397 
ωM 37,897 19,981 -18,806 -38,826 

6.10a 
ωN 27,299 21,498 -22,049 -27,356 
ωM 28,586 20,066 -20,752 -28,784 

6.10b 
ωN 27,340 13,306 -11,157 -27,449 
ωM 28,627 11,874 -9,861 -28,878 

g
r5

 -
 1

80
0/

20
0 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 39,010 23,892 -22,678 -39,628 
ωM 40,298 22,460 -21,382 -41,056 

6.10a 
ωN 27,299 21,498 -22,049 -27,356 
ωM 28,586 20,066 -20,752 -28,784 

6.10b 
ωN 29,740 15,785 -13,733 -29,679 
ωM 31,028 14,353 -12,437 -31,108 

g
r4

 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 32,522 26,681 -25,617 -34,747 
ωM 33,809 25,248 -24,320 -36,176 

6.10a 
ωN 27,299 21,498 -22,049 -27,356 
ωM 28,586 20,066 -20,752 -28,784 

6.10b 
ωN 23,252 18,574 -16,672 -24,799 
ωM 24,539 17,142 -15,375 -26,228 

te
p

lo
ta

 

g
r1

a 

6.10 
ωN 36,314 23,643 -21,776 -35,184 
ωM 38,459 21,256 -19,616 -37,565 

6.10a 
ωN 34,951 23,753 -23,143 -35,041 
ωM 36,238 22,321 -21,847 -36,470 

6.10b 
ωN 27,044 15,536 -12,831 -25,235 
ωM 29,189 13,149 -10,671 -27,616 

te
p

lo
ta

 

g
r5

 -
 3

00
0/

24
0;

 
g

r4
 

6.10 
ωN 28,662 21,388 -20,682 -27,498 
ωM 30,807 19,001 -18,522 -29,879 

6.10a 
ωN 27,299 21,498 -22,049 -27,356 
ωM 28,586 20,066 -20,752 -28,784 

6.10b 
ωN 19,392 13,281 -11,737 -17,550 
ωM 21,537 10,894 -9,576 -19,931 

te
p

lo
ta

 

g
r5

 -
 1

80
0/

20
0 

6.10 
ωN 29,638 22,348 -20,962 -29,308 
ωM 31,784 19,961 -18,802 -31,689 

6.10a 
ωN 28,275 22,458 -22,329 -29,165 
ωM 29,563 21,026 -21,032 -30,594 

6.10b 
ωN 20,368 14,241 -12,017 -19,359 
ωM 22,514 11,854 -9,856 -21,741 
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Tabulka 10: MSP – Dokončený moment – výsledné hodnoty ohybových momentů 

MSP – DOKONČENÝ MOST 

h
la

vn
í 

za
tí

že
n

í 

ve
d

le
jš

í 
za

tí
že

n
í 

ko
m

b
in

ac
e 

re
d

u
kc

e 
ú

či
n

ků
 

te
p

lo
ty

 ω
 Výsledné momenty 

POLE PODPORA 

Mmax Mmin Mmax Mmin 

g
r1

a 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 29,821 20,163 -19,927 -30,063 
ωM 30,679 19,209 -19,063 -31,016 

6.10a 
ωN 25,612 17,532 -17,603 -25,931 
ωM 26,327 16,736 -16,883 -26,725 

6.10b 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

g
r5

 -
 3

00
0/

24
0 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 27,068 15,782 -15,158 -27,664 
ωM 27,926 14,827 -14,294 -28,616 

6.10a 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

6.10b 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

g
r5

 -
 1

80
0/

20
0 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 28,846 17,618 -17,066 -29,316 
ωM 29,704 16,663 -16,202 -30,268 

6.10a 
ωN 20,665 16,571 -16,952 -21,629 
ωM 21,381 15,775 -16,232 -22,423 

6.10b 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

g
r4

 

te
p

lo
ta

 6.10 
ωN 24,040 19,684 -19,243 -25,701 
ωM 24,898 18,729 -18,378 -26,653 

6.10a 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

6.10b 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

te
p

lo
ta

 

g
r1

a 

6.10 
ωN 26,747 17,440 -16,465 -26,050 
ωM 28,178 15,849 -15,024 -27,637 

6.10a 
ωN 20,168 15,839 -16,461 -20,370 
ωM 21,026 14,884 -15,597 -21,323 

6.10b 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

te
p

lo
ta

 

g
r5

 -
 3

00
0/

24
0;

 
g

r4
 

6.10 
ωN 21,077 15,765 -15,550 -20,465 
ωM 22,507 14,174 -14,110 -22,053 

6.10a 
ωN 20,168 15,839 -16,461 -20,370 
ωM 21,026 14,884 -15,597 -21,323 

6.10b 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 

te
p

lo
ta

 

g
r5

 -
 1

80
0/

20
0 

6.10 
ωN 21,801 16,479 -15,813 -21,748 
ωM 23,231 14,888 -14,373 -23,335 

6.10a 
ωN 20,168 15,839 -16,461 -20,370 
ωM 21,026 14,884 -15,597 -21,323 

6.10b 
ωN 19,941 15,857 -16,689 -20,346 
ωM 20,656 15,061 -15,969 -21,140 
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Tabulka 11: MSÚ – Stavba – výsledné hodnoty ohybových momentů 

MSÚ – STAVBA 

H
la

vn
í z

at
íž

en
í 

V
ed

le
jš

í s
ta

v 

Ko
m

b
in

ac
e 

re
d

u
kc

e 
ú

či
n

ků
 

te
p

lo
ty

 ω
 Výsledné momenty 

POLE PODPORA 

Mmax Mmin Mmax Mmin 

St
av

en
iš

tn
í 

Te
p

lo
ta

 

6.10 
ωN 24,171 20,498 -18,535 -21,848 
ωM 25,346 18,790 -17,338 -23,508 

6.10a 
ωN 24,171 20,498 -18,535 -21,848 
ωM 25,346 18,790 -17,338 -23,508 

6.10b 
ωN 16,658 13,604 -11,190 -14,045 
ωM 17,834 11,896 -9,994 -15,705 

Te
p

lo
ta

 

St
av

en
iš

tn
í 6.10 

ωN 25,832 21,124 -16,901 -21,375 
ωM 27,791 18,277 -14,907 -24,141 

6.10a 
ωN 24,171 20,498 -18,535 -21,848 
ωM 25,346 18,790 -17,338 -23,508 

6.10b 
ωN 18,320 14,230 -9,557 -13,572 
ωM 20,278 11,383 -7,563 -16,338 

 

  

Tabulka 12: MSP – Stavba – výsledné hodnoty ohybových momentů 

MSP – STAVBA 

H
la

vn
í z

at
íž

en
í 

V
ed

le
jš

í s
ta

v 

Ko
m

b
in

ac
e 

re
d

u
kc

e 
ú

či
n

ků
 

te
p

lo
ty

 ω
 Výsledné momenty 

POLE PODPORA 

Mmax Mmin Mmax Mmin 

St
av

en
iš

tn
í 

Te
p

lo
ta

 Char. 
ωN 17,731 14,930 -13,798 -16,269 

ωM 18,515 13,791 -13,001 -17,376 

Kvazi. 
ωN 17,454 14,825 -14,070 -16,348 

ωM 18,107 13,876 -13,406 -17,270 

Te
p

lo
ta

 

St
av

en
iš

tn
í 

Char. 
ωN 18,839 15,347 -12,709 -15,954 

ωM 20,145 13,449 -11,380 -17,798 

Kvazi. 
ωN 17,454 14,825 -14,070 -16,348 

ωM 18,107 13,876 -13,406 -17,270 
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4.4. Extrémní hodnoty vnitřních sil od kombinací 
zatížení 
Tabulka 13: MSÚ – Dokončený most – extrémní hodnoty ohybových momentů a 
odpovídající a normálové síly 

MSÚ – DOKONČENÝ MOST 

průřez extrém 
M Nodp. 

[MNm] [MN] 

POLE 
Mmax 41,613 -6,864 

Mmin 10,894 -3,537 

PODPORA 
Mmax -9,576 -0,241 

Mmin -42,065 -7,276 
 

Tabulka 14: MSP – Dokončený most – extrémní hodnoty ohybových momentů 

MSP – DOKONČENÝ MOST 

průřez kombinace extrém 
M 

[MNm] 

POLE 

char. 
Mmax 30,679 

Mmin 14,174 

častá 
Mmax 26,327 

Mmin 14,884 

kvazi. 
Mmax 20,656 

Mmin 15,061 

PODPORA 

char. 
Mmax -14,110 

Mmin -31,016 

častá 
Mmax -15,597 

Mmin -26,725 

kvazi. 
Mmax -15,969 

Mmin -21,140 
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Tabulka 15: MSÚ – Stavba – extrémní hodnoty ohybových momentů a odpovídající 
normálové síly 

MSÚ – STAVBA 

průřez extrém 
M Nodp. 

[MNm] [MN] 

POLE 
Mmax 27,791 4,177 
Mmin 11,383 0,229 

PODPORA 
Mmax -7,563 -2,838 

Mmin -24,141 -1,863 
 

Tabulka 16: MSP – Stavba – extrémní hodnoty ohybových momentů 

MSP – STAVBA 

průřez kombinace extrém 
M 

[MNm] 

POLE 

char. 
Mmax 20,145 

Mmin 13,449 

kvazi. 
Mmax 18,107 
Mmin 13,876 

PODPORA 

char. 
Mmax -11,380 

Mmin -17,798 

kvazi. 
Mmax -13,406 

Mmin -17,270 
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5. Předpětí 

5.1. Konstrukční zásady 

 Krytí předpínací výztuže 
Krycí vrstva je stanovena ze vztahu  
 cnom = cmin + Δcdev, kde: 
 

- cmin je minimální krycí vrstva výztuže 
cmin = max {cmin,b ; cmin,dur + Δcdur,γ – Δcdur,st – Δcdur,add ; 10 mm} 

cmin,b = Ø = 90 mm > 80 mm => Cmin,b = 80 mm 
cmin,dur - dle podmínek prostředí (beton C35/45 – XF2, XD1, 
XC4) 

- třída konstrukce základní S4 (návrhová životnost 50 let) 
- návrhová životnost 100 let: + 2 
- výsledná třída konstrukce S6: 4 + 2 = 6 

- pro třídu konstrukce S6 a dané stupně vlivu prostředí 
cmin,dur = 55 mm 

   Δcdur,γ = 0 mm 
   Δcdur,st = 0 mm 
   Δcdur,add = 0 mm 

cmin = max {80 mm; 55 + 0 - 0 - 0 ; 10 mm} = 80 mm 
- Δcdev = 10 mm 

cnom = cmin + Δcdev = 80 + 10 = 90 mm 

 Rozmístění kabelů 
Vodorovný směr  
 ≥ průměr kanálku (90 mm) 

 ≥ 50 mm 
 ≥ dg + 5 mm 

Svislý směr  
 ≥ průměr kanálku (90 mm) 

 ≥ 40 mm 
 ≥ dg 

5.2. Návrh předpětí 
Předpínací výztuž je navržena jako zvedané kabely z 19 lan o průměru 
15,7 mm. Předběžně bylo navrženo 8 kabelů ve dvou vrstvách po 4 kabelech. 
Průběh zvedaných kabelů a účinky předpětí jsou zobrazeny ve výkresové 
části bakalářské práce. 

Plocha jednoho lana  
 Ap1 = 150 mm2. 

Průřezová plocha předpínací výztuže je pak 
 Ap = 8 x 19 x 150 x 10-6 = 0,0228 m2. 

Maximální napětí v předpínací výztuži 
 бp,max  = min {0,8 fpk ; 0,9 x fp0,1k} = min {0,8 x 1860,0 ; 0,9 x 1636,8} =  



65 

 = min {1488,00; 1473,12} = 1473,12 MPa ≈ 1473,0 MPa 

Maximální předpínací síla v ideálním kabelu 
 Pmax = Ap x бp,max = 0,0228 x 1473,0 = 33,584 MN 
 

Z průběhu zvedaných kabelů byly vypočteny příčné síly od předpětí 
následujícím způsobem: 

Délka průmětu strany tečnového polygonu do vodorovné roviny 
 L2 = 10,0 m 

Excentricity kabelu vůči střednici průřezu 
 e1 = 0,126 m 
 e2 = 1,289 m 

Průměty délek jednotlivých oblouků 
 LR1 = 1,270 m 
 LR2 = 13,976 m 

Příčné síly odpovídající maximální předpínací síle Pmax 

 F1  = F4 = - Pmax x (-e1 - e2) / L2 = 
 = - 33,584 x (-0,126 - 1,289) / 10 = 4,752 MN 
 F2 = F3 = -4,752 MN 

Příčné spojité zatížení 
 p1 = p4 = F1 / LR1 = 4,752 / 1,270 = 3,742 MN/m 
 p2 = p3 = F2 / LR2 = -4,752 / 13,976 = -0,340 MN/m 
 

Celkový moment od účinků předpětí Mp stanovený pro maximální předpínací 
sílu Pmax byl spočítán v programu SCIA Engineer a je znázorněn na obrázku 78. 

 

 
Obrázek 78: Celkový moment od předpětí stanovený pro maximální předpínací sílu Pmax 
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Ztráty předpětí byly odhadnuty následujícími hodnotami: 
- TR – doba vnesení předpětí: 5 % 
- UP – uvedení do provozu: 15 % 
- KZ – konec životnosti: 25 % 

 
Tabulka 17: Celkový ohybový moment a normálová síla od předpětí v posuzovaných etapách 

Celkové účinky od 
předpětí v 

posuzovaných etapách 

Ztráty 
Průřez 

Mp (t) Np (t) 

[%] [MNm] [MN] 

Maximální hodnoty 0 % 
POLE -20,968 -33,584 

PODPORA 27,136 -33,584 

Vnesení předpětí TR 5 % 
POLE -19,920 -31,905 

PODPORA 25,779 -31,905 

Uvedení do provozu UP 15 % 
POLE -17,823 -28,547 

PODPORA 23,066 -28,547 

Konec životnosti KŽ 25 % 
POLE -15,726 -25,188 

PODPORA 20,352 -25,188 
 

 

Obrázek 79: Rozmístění kabelů nad podporou 
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Obrázek 80: Rozmístění kabelů v poli 

 

6. Posouzení MSP 

6.1. Úvod 
V rámci posouzení mezních stavů použitelnosti byly ověřeny mezní stavy 
omezení napětí a omezení šířky trhlin. Pro výpočet těchto napětí bylo třeba 
vypočítat hodnoty napětí v krajních vláknech průřezu s pomocí jednotlivých 
průřezových charakteristik, extrémních momentů pro MSP a extrémních 
momentů od stálého zatížení. Tento výpočet byl proveden pomocí tabulek 
v Excelu. Originál tohoto výpočetního programu je doložen u jeho 
zpracovatele. 

 Ohybové momenty od stálého zatížení 
Mg0, pole = 14,407 MNm 
Mg0, podpora = -15,043 MNm 
M(g-g0)m, pole = 3,099 MNm 
M(g-g0)m, podpora = -3,312 MNm 

Mg,celk,pole = 17,506 MNm 
Mg,celk,podpora = -18,355 MNm 

 
Tabulka 18: Ohybové momenty z kombinací pro MSP 

Stádium Kombinace 
POLE PODPORA 

Mmax Mmin Mmax Mmin 

Stavba 
charakteristická 20,145 13,449 -11,380 -17,798 

kvazistálá 18,107 13,876 -13,406 -17,270 

Dokončený 
most 

charakteristická 30,679 14,174 -14,110 -31,016 

častá 26,327 14,884 -15,597 -26,725 

kvazistálá 20,656 15,061 -15,969 -21,140 
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Tabulka 19: Průřezové charakteristiky 

Průřez 
Ac Ic zNA Wh Wd 

[m2] [m4] [m] [m3] [m3] 
POLE 5,38768 2,18950 1,524 -3,24101 1,43627 

PODPORA 6,77817 3,03840 1,382 -3,71443 2,19855 
 

6.2. Limitní napětí v betonu 

 Stádium výstavby 
Předpokládaný čas vnesení předpětí t = 7 dní. 

Charakteristická kombinace 
 бc,lim = 0,6 fck (t) = 0,6 x 27,205 = 16,323 MPa 

Kvazistálá kombinace 
 бc,lim = 0,45 x fck (t) = 0,45 x 27,205 = 12,242 MPa 
 бct,lim = 1,0 x fctm (t) = 1,0 x 2,62 = 2,620 MPa 

 Provozní stav 
Charakteristická kombinace  

 бc,lim = 0,6 x fck = 0,6 x 35 = 21,000 MPa 

Charakteristická kombinace 
 бc,lim = 0,45 x fck = 0,45 x 35 = 15,750 MPa 

6.3. Výpočet normálových napětí v betonu – stálé 
zatížení 

 Čas vnesení přepětí 
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 Uvedení do provozu – před vnesením ostatního 
stálého zatížení 

 

 Uvedení do provozu – po vnesení ostatního stálého 
zatížení 

 

 Konec životnosti 

 

6.4. Výpočet normálových napětí – stádium výstavby 
– vnesení předpětí 

 Charakteristická kombinace 
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 Kvazistálá kombinace 

 

 

6.5. Výpočet normálových napětí – stádium výstavby 
– uvedení do provozu před vnesením stálého 
zatížení 

 Charakteristická kombinace 
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 Kvazistálá kombinace 

 

 

6.6. Výpočet normálových napětí – dokončený most 
– uvedení do provozu po vnesení stálého zatížení 

 Charakteristická kombinace 
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 Častá kombinace 

 

 

 Kvazistálá kombinace 
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6.7. Výpočet normálových napětí dokončený most – 
konec životnosti 

 Charakteristická kombinace 

 

 

 Častá kombinace 
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 Kvazistálá kombinace 

 

 

6.8. Přehled výsledků a posouzení 
Tabulka 20: Přehled výsledků – stálé zatížení 

Čas Vlákna 
Napětí [MPa] 

POLE PODPORA 

TR 
бh -4,221 -7,597 

бd -9,760 0,176 

UP před 
vnesením (g-g0) 

бh -4,245 -6,371 

бd -7,677 -0,563 

UP po vnesení 
(g-g0) 

бh -5,201 -5,480 

бd -5,519 -2,069 

KŽ 
бh -5,224 -4,254 

бd -3,436 -2,808 
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Tabulka 21: Přehled výsledků – omezení napětí – charakteristická kombinace zatížení 

Čas Vlákna 
Napětí [MPa] v poli Napětí [MPa] nad podporou 

б бlim Vyhovuje? б бlim Vyhovuje? 

TR 

бh,max -3,925 -16,323 Vyhovuje -6,856 -16,323 Vyhovuje 

бh,min -5,991 -16,323 Vyhovuje -8,584 -16,323 Vyhovuje 

бd,max -5,765 -16,323 Vyhovuje 1,842 -16,323 Vyhovuje 

бd,min -10,427 -16,323 Vyhovuje -1,077 -16,323 Vyhovuje 

UP před 
vnesením 

(g-g0) 

бh,max -3,949 -21,000 Vyhovuje -5,630 -21,000 Vyhovuje 

бh,min -6,015 -21,000 Vyhovuje -7,358 -21,000 Vyhovuje 

бd,max -3,682 -21,000 Vyhovuje 1,104 -21,000 Vyhovuje 

бd,min -8,344 -21,000 Vyhovuje -1,816 -21,000 Vyhovuje 

UP po 
vnesení    
(g-g0) 

бh,max -4,173 -21,000 Vyhovuje -2,071 -21,000 Vyhovuje 

бh,min -9,265 -21,000 Vyhovuje -6,623 -21,000 Vyhovuje 

бd,max 3,653 -21,000 Vyhovuje -0,138 -21,000 Vyhovuje 

бd,min -7,839 -21,000 Vyhovuje -7,828 -21,000 Vyhovuje 

KŽ 

бh,max -4,196 -21,000 Vyhovuje -0,845 -21,000 Vyhovuje 

бh,min -9,289 -21,000 Vyhovuje -5,397 -21,000 Vyhovuje 

бd,max 5,736 -21,000 Vyhovuje -0,877 -21,000 Vyhovuje 

бd,min -5,756 -21,000 Vyhovuje -8,566 -21,000 Vyhovuje 
 

Tabulka 22: Přehled výsledků – ověření dekomprese – kvazistálá kombinace, dokončený most 

Čas Vlákna 
Napětí [MPa] v poli Napětí [MPa] nad podporou 

б бlim Vyhovuje? б бlim Vyhovuje? 

UP po 
vnesení    
(g-g0) 

бh,max -4,447   -4,730 0,000 Vyhovuje 

бh,min -6,173   -6,122 0,000 Vyhovuje 

бd,max -3,326 0,000 Vyhovuje -0,984   

бd,min -7,221 0,000 Vyhovuje -3,336   

KŽ 

бh,max -4,470   -3,504 0,000 Vyhovuje 

бh,min -6,196   -4,896 0,000 Vyhovuje 

бd,max -1,243 0,000 Vyhovuje -1,722   

бd,min -5,138 0,000 Vyhovuje -4,075   
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Tabulka 23: Přehled výsledků – omezení napětí, kvazistálá kombinace 

Čas Vlákna 
Napětí [MPa] v poli Napětí [MPa] nad podporou 

б бlim Vyhovuje? б бlim Vyhovuje? 

TR 

бh,max -4,057 -12,242 Vyhovuje -6,998 -12,242 Vyhovuje 

бh,min -5,363 -12,242 Vyhovuje -8,038 -12,242 Vyhovuje 

бd,max -7,184 -12,242 Vyhovuje 0,921 -12,242 Vyhovuje 

бd,min -10,129 -12,242 Vyhovuje -0,837 -12,242 Vyhovuje 

UP před 
vnesením 

(g-g0) 

бh,max -4,081 -15,750 Vyhovuje -5,772 -15,750 Vyhovuje 

бh,min -5,386 -15,750 Vyhovuje -6,812 -15,750 Vyhovuje 

бd,max -5,100 -15,750 Vyhovuje 0,182 -15,750 Vyhovuje 

бd,min -8,046 -15,750 Vyhovuje -1,576 -15,750 Vyhovuje 

UP po 
vnesení    
(g-g0) 

бh,max -4,447 -15,750 Vyhovuje -4,730 -15,750 Vyhovuje 

бh,min -6,173 -15,750 Vyhovuje -6,122 -15,750 Vyhovuje 

бd,max -3,326 -15,750 Vyhovuje -0,984 -15,750 Vyhovuje 

бd,min -7,221 -15,750 Vyhovuje -3,336 -15,750 Vyhovuje 

KŽ 

бh,max -4,470 -15,750 Vyhovuje -3,504 -15,750 Vyhovuje 

бh,min -6,196 -15,750 Vyhovuje -4,896 -15,750 Vyhovuje 

бd,max -1,243 -15,750 Vyhovuje -1,722 -15,750 Vyhovuje 

бd,min -5,138 -15,750 Vyhovuje -4,075 -15,750 Vyhovuje 
 

Dle doložených tabulek oba průřezy vyhoví limitním hodnotám při daných 
kombinacích zatížení. Vzhledem k dosaženým hodnotám tahových napětí 
při časté kombinaci zatížení můžeme předpokládat, že nedojde k rozvoji trhlin. 

 

6.9. Průběh normálových napětí v čase 

 

Obrázek 81: Průběh napětí v průřezu v poli v čase – horní vlákna 
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Obrázek 82: Průběh napětí v průřezu v poli v čase – dolní vlákna 

 

Obrázek 83: Průběh napětí v průřezu nad podporou v čase – horní vlákna 

 

Obrázek 84: Průběh napětí v průřezu nad podporou v čase – dolní vlákna 
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7. Posouzení MSÚ 
Únosnost konstrukce v ohybu na mezním stavu únosnosti byla posouzena 
pro nejvíce namáhané průřezy – tj. uprostřed rozpětí pole a nad opěrou. 
Pro výpočet byl využit zjednodušený průřez a rozmístění kabelů dle 79 a 80. 

7.1. Posouzení průřezu v poli 
Tento průřez byl posuzován v čase uvedení do provozu. Hodnota 
maximálního ohybového momentu v poli je MEd = 41,613 MNm, hodnota 
odpovídající normálové síly je NEd = -6,864 MN. 

 Stanovení mezní únosnosti průřezu za předpokladu 
plného zplastizování 

Celkový moment v poli od předpětí  
 Mp = -20,968 MNm 

Staticky neurčitý moment od předpětí je pro tento průřez 
 Mp,0 = Np x ep = -33,584 x 1,289 = -43,305 MNm 

Staticky neurčitý moment od předpětí, kterým je průřez přitěžován 
 ΔMp = Mp - Mp,0 = -20,968 - (-43,305) = 22,337 MNm 

Síla v předpínací výztuži za předpokladu plného zplastizování 
 Npd = Ap x fpd = 0,0228 x 1423,304 = 32,451 MN 

Navržená betonářská výztuž: 8 x Ø 32 mm (As1 = 804,25 mm2) 
 As = 8 x 804,25 x 10-6 = 0,0064 m2 

Síla v betonářské výztuži 
 Nsd = As x fyd = 0,0064 x 435 = 2,799 MN 

Síla v betonu 
 Ncd = Npd + Nsd + Ned = 32,451 + 2,799 - (-6,609) = 41,859 MN 

Výška tlačené oblasti betonu 
 Ncd = b x xu x η x fcd 
 xu = Npd + Nsd - Ned / (fcd x b) = 41,859 / (21,0 x 7,45) = 0,234 m 
 x = xu / 0,8 = 0,234 / 0,8 = 0,293 m 

Rameno vnitřních sil 
 z = h - xu/2 - zp = 2,2 - 0,234/2 - 0,235 = 1,848 m 

Moment únosnosti 
 MRd  = Ncd x z + NEd x (h - zT - zp) + Nsd x (zp - zs) = 

 = 41,859 x 1,850 + (-6,609) x 1,289 + 2,799 x 0,155 = 
 = 69,265 MNm 

 
Posouzení 

 MRd  = 69,265 MNm ≥ MEd + γp,fav x ΔMp = 41,613 + 1 x 0,85 x 22,337 = 
= 60,600 MNm 

 69,265 MNm ≥ 60,600 MNm … Vyhovuje. 
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Obrázek 85: Síly v průřezu v poli (pozn. návrhová síla NEd uvažována tahová) 

  Ověření zplastizování předpínací výztuže 
Normálová napětí od staticky určitých účinků předpětí: 

Horní vlákna betonového průřezu  
 бc

h = 6,059 MPa 

Dolní vlákna betonového průřezu  
 бc

d = -30,927 MPa 

Napětí v betonu v místě předpínací výztuže 
 бc

p = -30,927 - (-30,927-6,059) / 2,2 x 0,235 = -26,976 MPa 

Napětí v betonu v místě betonářské výztuže 
 бc

s = -30,927 - (-30,927-6,059) / 2,2 x 0,080 = -29,582 MPa 

Předpínací síla před přitížením na mez únosnosti (čas uvedení do 
provozu) 

 Pm,up = Pmax x (1 - 0,15) = 33,584 x 0,85 = 28,547 MN 

Výchozí napětí v předpínací výztuži 
 бpm, up = Pm,up / Ap = 28,547 / 0,0228 = 1252,1 MPa 

Poměrná přetvoření 

  Horní vlákna průřezu  
 εc

h
 = бc

h / Ecm = 6,059 / 34 = 0,178 ‰ 

  Dolní vlákna průřezu 
 εc

d
 = бc

d / Ecm = -30,927/ 34 = -0,910 ‰ 

  Beton v úrovni předpínací výztuže 
 εc

p
 = бc

p / Ecm = -26,976 / 34 = -0,793 ‰ 

  Beton v úrovni betonářské výztuže 
 εc

s
 = бc

s / Ecm = -29,582 / 34 = -0,870 ‰ 

  Předpínací výztuž 
 εpm,up = бpm,up / Ep = 1252,1 / 195 = 6,421 ‰ 

  



80 

První krok přitížení – „pružné odlehčení“ 

Základní pružné přetvoření předpínací výztuže 
 εpz = εpm,up - εc

p = 6,241 - (- 0,793) = 7,214 ‰ 

Základní pružné přetvoření betonářské výztuže 
 εs,z = 0 ‰ 

Druhý krok přitížení – dosažení meze únosnosti 

Mezní poměrné přetvoření v betonu  
 εcu = 2,0 ‰ 

Přírůstek poměrného přetvoření 
 Δεp  = εcu / x  x (h - x - zp) = 2,0 / 0,293 x (2,2 - 0,293 - 0,235) = 

= 11,430 ‰ 

 Δεs  = εcu / x  x (h - x - zs) = 2,0 / 0,293 x (2,2 - 0,293 - 0,080) = 
= 12,489 ‰ 

Celkové poměrné přetvoření v předpínací výztuži 
 Σεp = εpz + Δεp = 7,214 + 11,430 = 18,644 ‰ 
 Σεp = 18,644 ‰ > fpd /  Ep = 1423,3 / 195 = 7,299 ‰ 
 Předpínací výztuž je zplastizována 

Celkové poměrné přetvoření v betonářské výztuži 
 Σεs = εsz + Δεs = 0 + 12,489 = 12,489 ‰ 
 Σεs = 12,489 ‰ > fyd /  Es = 435 / 200 = 2,175 ‰ 
 Betonářská výztuž je zplastizována 

 Ověření průřezu z hlediska možnosti vzniku 
křehkého lomu 

Pro navrženou plochu betonářské výztuže bylo ověřeno, že nedojde 
ke křehkému lomu. 

Ohybový moment při vzniku trhlin 
 Mrep = fctm x Wd = 3,200 x 1,436 = 4,596 MNm 

Plocha navržené výztuže 
 As = 0,0064 m2 

Charakteristická síla ve výztuži 
 Nsk = Nck = As x fyk = 0,0064 x 500 = 3,217 MN 

Výška tlačené oblasti 
 xu = Nck / (b x fck) = 3,217 / (7,450 x 35) = 0,012 m 

Rameno vnitřních sil 
 zs = h - zs - xu/2 = 2,2 - 0,08 - 0,012 / 2 = 2,114 m 

Charakteristický moment únosnosti 
 MRk = Nsk x zs = 3,217 x 2,114 = 6,800 MNm 

Ověření charakteristického momentu únosnosti 
 MRk = 6,800 MNm > Mrep = 4,596 MNm … Vyhovuje. 
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7.2. Posouzení průřezu nad podporou 
Tento průřez byl posuzován v čase na konci životnosti. Hodnota minimálního 
ohybového momentu je MEd = - 42,065 MNm, hodnota odpovídající normálové 
síly je NEd = -7,276 MN. 

 Stanovení mezní únosnosti průřezu za předpokladu 
plného zplastizování 

Celkový moment v poli od předpětí  
 Mp = 27,136 MNm 

Staticky neurčitý moment od předpětí je pro tento průřez 
 Mp,0 = Np x ep = 33,584 x 0,126 = 4,217 MNm 

Staticky neurčitý moment od předpětí, kterým je průřez přitěžován 
 ΔMp = Mp – Mp,0 = 27,136 – 4,217 = 22,919 MNm 

Síla v předpínací výztuži za předpokladu plného zplastizování 
 Npd = Ap x fpd = 0,0228 x 1423,304 = 32,451 MN 

Navržená betonářská výztuž: 48 x Ø 20 mm (As1 = 314,16 mm2) 
 As = 48 x 314,16 x 10-6 = 0,0151 m2 

Síla v betonářské výztuži 
 Nsd = As x fyd = 0,0151 x 435 = 6,560 MN 

Síla v betonu 
 Ncd = Npd + Nsd + Ned = 32,451 + 6,560 - (-7,276) = 46,287 MN 

Výška tlačené oblasti betonu 
 Ncd = b x xu x η x fcd 
 xu = Npd + Nsd - Ned / (fcd x b) = 46,287 / (21,0 x 2,136) = 1,032 m 
 x = xu / 0,8 = 1,032 / 0,8 = 1,290 m 

Rameno vnitřních sil 
 z = h - xu/2 - zp = 2,2 - 1,032/2 - 0,550 = 1,134 m 

Moment únosnosti 
 MRd  = - Ncd x z - NEd x (h - zT - zp) - Nsd x (zp - zs) = 

= -46,287 x 1,134 - (-7,276) x 0,268 - 6,560 x (0,550 - 0,080) = 
= -53,625 MNm 

Posouzení 
 MRd  = -53,625 MNm ≤ MEd + γp,fav x ΔMp = -42,065 + 1 x 0,75 x 22,919 

= -24,876 MNm 

 -53,625 MNm ≤ -24,876 MNm … Vyhovuje. 
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Obrázek 86: Síly v průřezu v poli (pozn. návrhová síla NEd uvažována jako tahová) 

 

  Ověření zplastizování předpínací výztuže 
Normálová napětí v od staticky určitých účinků předpětí: 

Horní vlákna betonového průřezu  
 бc

h = -0,646 MPa 

Dolní vlákna betonového průřezu  
 бc

d = -5,533 MPa 

Napětí v betonu v místě předpínací výztuže 
 бc

p = -5,533 - (-5,533 - (-0,646)) / 2,2 x 0,55 = -4,312 MPa 

Napětí v betonu v místě betonářské výztuže 
 бc

s = -5,533 - (-5,533 - (-0,646)) / 2,2 x 0,080 = -5,356 MPa 

Předpínací síla před přitížením na mez únosnosti (konec životnosti) 
 Pm,kz = Pmax x (1 - 0,25) = 33,584 x 0,75 = 25,188 MN 

Výchozí napětí v předpínací výztuži 
 бpm, kz = Pm,kz / Ap = 25,188 / 0,0228 = 1104,75 MPa 

Poměrná přetvoření 

Horní vlákna průřezu  
 εc

h
 = бc

h / Ecm = -5,533 / 34 = -0,163 ‰ 

Dolní vlákna průřezu 
 εc

d
 = бc

d / Ecm = -0,646/ 34 = -0,019 ‰ 

Beton v úrovni předpínací výztuže 
 εc

p
 = бc

p / Ecm = -4,312 / 34 = -0,127 ‰ 

Beton v úrovni betonářské výztuže 
 εc

s
 = бc

s / Ecm = -5,356 / 34 = -0,158 ‰ 

Předpínací výztuž 
 εpm,kz = бpm,up / Ep = 1104,75 / 195 = 5,665 ‰ 
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První krok přitížení – „pružné odlehčení“ 

Základní pružné přetvoření předpínací výztuže 
 εpz = εpm,kz - εc

p = 5,665 - (- 0,127) = 5,792 ‰ 

Základní pružné přetvoření betonářské výztuže 
 εs,z = 0 ‰ 

Druhý krok přitížení – dosažení meze únosnosti 

Mezní poměrné přetvoření v betonu  
 εcu = 2,0 ‰ 

Přírůstek poměrného přetvoření 
Δεp  = εcu / x  x (h - x - zp) = 2,0 / 1,290 x (2,2 - 1,290 - 0,235) = 

= 0,558 ‰ 

Δεs  = εcu / x x (h - x - zs) = 2,0 / 1,290 x (2,2 - 1,290 - 0,080) = 
= 1,287  ‰ 

Celkové poměrné přetvoření v předpínací výztuži 
 Σεp = εpz + Δεp = 5,792 + 0,558 = 6,351 ‰ 
 Σεp = 6,351 ‰ < fpd /  Ep = 1423,3 / 195 = 7,299 ‰ 
 Předpínací výztuž není zplastizována 

Celkové poměrné přetvoření v betonářské výztuži  
 Σεs = εsz + Δεs = 0 + 1,287= 1,287 ‰ 
 Σεs = 1,287 ‰ < fyd /  Es = 435 / 200 = 2,175 ‰ 
 Betonářská výztuž není zplastizována 

Průřez na MSÚ vyhověl s rezervou, ale výztuž nezplastizuje. Pro tento případ 
byly iteračním postupem v odděleném Excelu zjištěny poloha neutrální osy 
a hodnoty napětí ve výztužích na mezi únosnosti. Pro tento případ je poloha 
neutrální osy x = 1,334 m. 

Moment únosnosti MRd = -51,292 MNm < MEd = -42,065 MNm. Průřez tedy 
vyhoví i v tomto případě. Podrobnosti výpočtu jsou uloženy u zpracovatele 
výpočtu. 

 Ověření průřezu z hlediska možnosti vzniku 
křehkého lomu 

Pro navrženou plochu betonářské výztuže bylo ověřeno, že nedojde 
ke křehkému lomu. 

Ohybový moment při vzniku trhlin 
 Mrep = fctm x Wh = 3,200 x 3,714 = 11,886 MNm 

Plocha navržené výztuže 
 As = 0,0151 m2 

Charakteristická síla ve výztuži 
 Nsk = Nck = As x fyk = 0,0151 x 500 = 7,540 MN 
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Výška tlačené oblasti 
 xu = Nck / (b x fck) = 7,540 / (2,136 x 35) = 0,101 m 

Ramena vnitřních sil 
 zs = h - zs - xu/2 = 2,2 - 0,08 - 0,101 / 2 = 2,070 m 

Charakteristický moment únosnosti 
 MRk = Nsk x zs = 7,540 x 2,070 = 15,604 MNm 

Ověření charakteristického momentu únosnosti 
 MRk = 15,604 MNm > Mrep = 11,886 MNm … Vyhovuje
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8. Závěr 
Předmětem této bakalářské práce byl návrh a posouzení integrované mostní 
konstrukce na dálnici D3 přes Trojanský potok. 

V první fázi přípravy práce byly navrženy a zváženy různé varianty konstrukčního 
řešení, a to jak integrované, tak běžné uložené na ložiska. V těchto variantách 
bylo pracováno rovněž s rozlišnými délkami polí pro různé typy konstrukce. 
Pro další postup byl nakonec zvolen integrovaný most o jednom poli délky 
43,400 m s poddajnými koncovými podpěrami a monolitickou nosnou 
konstrukcí tvaru dvoutrámu z předpjatého betonu. 

Pro výpočet vnitřních sil na konstrukci byl použit program SCIA Engineer. V něm 
byl nejprve vytvořen desko-stěnový model, poté byly stanoveny různé 
zatěžovací stavy, aby mohly být sestaveny kombinace zatížení pro posouzení 
mezního stavu únosnosti a mezních stavů použitelnosti. 

Dále byl proveden předběžný návrh předpětí zvedanými průběžnými kabely. 
Následně bylo provedeno posouzení ve dvou rozhodujících řezech, a to v poli 
a nad podporou. Posuzovány byly extrémní hodnoty ohybových momentů 
v těchto místech v mezních stavech použitelnosti a únosnosti.  V obou 
případech se výpočty dospělo k závěru, že konstrukce v mezních stavech 
vyhoví.
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