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ABSTRAKT  

Zesilování mostních konstrukcí je často spojeno s dlouhodobou a ekonomicky nákladnou 
rekonstrukcí. Existují i případy mostních konstrukcí, které mají dostatečnou únosnost pro 
běžný provoz, ale nejsou již dostatečně bezpečná pro přejetí extrémně těžkého vozidla. Tato 
vozidla běžně váží řádově stovky tun. Klasicky používané a známé metody zesílení jsou pro 
tento typ zatížení málo efektivní a neekonomické. 
V doktorské práci je představena metoda krátkodobého zesílení mostních konstrukcí pomocí 
podepření nosné konstrukce mostu soustavou provizorních podpěr. Přestože se jedná již 
o starší metodu zesilování mostních konstrukcí, není všeobecně známa. Starší teorie z roku 
1980, podle které se do současnosti mostní konstrukce zesilovaly, vychází z velmi 
zjednodušených představ, principů a aproximací fungování tohoto druhu zesílení. Touto 
aproximací dochází k významnému omezení efektivity zesilovacího systému a vytváří 
matematický model, který není vždy na straně bezpečné. 
Nová představovaná teorie o krátkodobém zesilování mostních konstrukcí je založena 
na monitoringu reálných mostních konstrukcí a dočasných provizorních podpěr při přejezdu 
extrémně těžkých vozidel. Je představen matematický model, který dobře vystihuje chování 
reálných konstrukcí. Jsou představeny vlivy působící na konstrukci a bezpečnostní 
hydraulický element, vynalezený na VUT FAST, který je možné vkládat do zesilovacího 
systému tak, aby mohly být zajištěné potřebné okrajové podmínky a garance provizorního 
podpěrného systému.  
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Zesilování, Krátkodobé zesílení, podpírání, zesilování mostů, podpěrný systém, řiditelná 
tuhost  
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ABSTRACT  

Bridge strengthening is frequently associated with costly, long-term reconstruction. In some 
cases the bridge load capacity is sufficient for standard traffic, but requirements for 
an extremely heavy vehicle can exceed the maximal bridge load capacity. These vehicles 
normally weigh hundreds of tons. Moreover, well-known bridge strengthening technologies 
are not efficient and economical for this special load case. 
This doctoral thesis presents a short-term bridge strengthening method using a temporary 
support structure for the assistance of the existing bridge carrying structure. Although this 
strengthening method is rather old, it is rarely known. Approaches from 1980, are still often 
used, rely on simplified principles and approximation models. This approximation causes 
restricted efficiency of the strengthening system and creates a mathematical model that is not 
necessarily safe. 
The introduced new short-term bridge strengthening theory is based on monitoring of real 
bridge structures and temporary support structures during the crossing of extremely heavy 
vehicles. A mathematical model, which represents behaviour of real structures suitable, 
is introduced. The major effects, which have the greatest influence on this strengthening 
method are discussed. Further more a safety hydraulic element invented at Brno University 
of Technology, which can be used with the strengthening system is shown. The application of 
this system ensures required boundary conditions and therefore it guarantees the proper usage 
of the strengthening system.  

 

 

KEYWORDS  

Strengthening, short-time strengthening, supporting, bridge strengthening, supporting 
structure, control stiffness  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 

Vědní obor zabývající se zesilováním a rekonstrukcemi stávajících mostních 
konstrukcí je velmi mladý. V nedávné minulosti kolem roku 1960 se pod pojmem 
rekonstrukce nebo údržba stávajících objektů převážně myslelo pouze natírání ocelových 
konstrukcí a spárování zděných konstrukcí. V té době byl železový beton považován za 
bezúdržbový materiál. Důvod zvyšování zájmů o rekonstrukce a zesilování mostů je způsoben 
následujícími faktory: 
 Větší počet mostů postavených kvůli rozšiřující se infrastruktuře jsou již ve věku, kdy 

je evidentní jejich zhoršený stavební stav. 
 Sůl, která se používá pro odmrazování má významný negativním efekt na trvanlivost 

železového betonu. 
 Významně se zvýšila povolená hmotnost vozidel s neomezeným přístupem na 

komunikace a také se zvýšil počet zvláštních vozidel, potřebujících speciální 
oprávnění. 

 
Na rekonstrukci, zesilování nebo nahrazování celé nosné konstrukce by se nemělo 

nahlížet jako na nesouvisející části, ale jako na alternativní způsoby řešení. Výběr mezi nimi 
je ovlivněn mírou poruch na dané konstrukci, předpokládaným vývojem zhoršujícího se 
stavu, následcích a omezeních plynoucích ze zvolené technologie a rozsahu celkové opravy. 
Zjednodušeně lze konstatovat, že většinou jsou k dispozici tyto možnosti: zahájit opravu 
ihned, opravu odložit, konstrukci zesílit nebo ji celkově nahradit. Odkládání rekonstrukce má 
obecně za následek nárůst celkové ceny. Nebylo by ovšem správné říct, že okamžitá oprava je 
vždy nejvhodnějším řešením. 

 
Dle přehledu z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR je k 1. 1 2017 

celkem evidováno 17 597 mostů – Z toho na dálnicích a rychlostních silnicích je cca 9,3% 
mostů na silnicích I. třídy 19% mostů, na silnicích II. třídy 25,9% mostů a na silnicích III. 
třídy je cca 45,9% mostů. Dle stavu nosné konstrukce je v bezvadném, velmi dobrém a 
dobrém stavu 50,7% mostů. V uspokojivém stavu je 29,3% v špatném stavu 14,1%, ve velmi 
špatném stavu 4,6% (= 803 mostů) a v havarijním stavu je 0,7% (116 mostů). Do této 
statistiky nejsou zahrnuty mostní konstrukce nacházející se na místních komunikacích a ve 
městech. 1) 
 Z tohoto přehledu vyplývá, že jen v České republice je velké množství mostních 
konstrukcí, kterým by se měla věnovat zvýšená pozornost. Přitom ve většině případů není 
možné doporučit nějakou jednoduchou a zároveň ekonomicky rozumnou univerzální opravu, 
která by vše vyřešila. Při opravách a rekonstrukcích by se mělo přistupovat individuálně ke 
každé jednotlivé konstrukci. Je nutné před zahájením prací definovat jaké jsou nedostatky, 
závady a poruchy konstrukce a jaké jsou požadavky do budoucnosti.  
 Existují konstrukce, které svými nedostatky nesplňují současné požadavky např. na 
prostorové uspořádání komunikace, rozhledové poměry (brání řidiči svou konstrukcí ve 
výhledu), svou nevhodnou polohou znemožňují dodržet minimální nebo doporučené oblouky 
zakřivení komunikace v místech samotného objektu a nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Z 
výše uvedených důvodu je nutné v těchto místech razantně snížit rychlost a stále zůstává 
zvýšené riziko vzniku dopravní nehody. V těchto případech, které by byly navíc spojeny i s 

                                                
1 staženo z: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Silnicni-databanka 
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vážnějšími statickými problémy na nosné konstrukci, může být samotná rekonstrukce 
bezmocná nebo z ekonomického hlediska nevhodná. Proto je vhodnější stávající mostní 
objekt nerekonstruovat, ale postavit nový most, který by netrpěl neduhy svého předchůdce.  
 Pokud stávající mostní objekt je vhodný pro rekonstrukci, ale zároveň trpí řadou 
poruch, je nutné zjistit jejich příčinu a vymyslet, jak jejímu opětovnému vzniku zamezit. 
Pokud se příčina neobjasní a neodstraní, pak se po jisté době porucha znovu projeví a 
nákladná rekonstrukce byla zbytečná.  

1.1 Praktický příklad, proč zesilovat konstrukce  

 Jedna ze základních požadavků na most před a po rekonstrukci je jeho normální, 
výhradní a výjimečná zatížitelnost. S rostoucími nároky na transport strojních zařízení, 
výrobků a obrobků jsou některé mostní objekty nedostatečné únosné.  

V dnešní době není nezvyklé, že se po českých silnicích přepravují na ohromných 
podvozcích hnaných dvěma vozidly – v předu tahačem, na konci soupravy tlačným vozidlem 
tzv. postrkem, části elektráren, součástky mlýnů do cukrovaru apod. Tyto elementy jsou 
mnohdy svými rozměry a hmotností běžně přesahujících 100tun nelehkou hádankou pro 
přesun na cílové místo. Výchozím nebo cílovým bodem pro přepravu nadměrných břemen 
bývají především říční přístavy, železniční stanice upravené pro přeložení nadměrných 
nákladů a výrobní podniky. Zainteresované osoby, které řeší tuto úlohu a optimalizují trasu 
přepravy často čelí problémům s projetím okružních křižovatek, problémy s elektrickým 
vedením, které se nachází napříč silnicí, mnohdy je nutné dočasně odstranit dopravní značky 
nebo i plot u domu, aby přeprava mohla pokračovat v cestě. Běžné jsou komplikace s 
průjezdným profilem u mostů, tunelů nebo mýtných bran.  

Veškeré mosty na trase přepravy jsou místem nutné zvýšené obezřetnosti. U každého 
mostu je nutné provést mimořádnou prohlídku mostu dle ČSN 736221 a zaručit jeho 
dostatečnou únosnost. V mnohých případech je žádoucí až nutné zajistit monitoring mostu v 
době přejezdu přes most. Monitoring, který v nejčastější formě sestává z měření svislých 
deformací nosné konstrukce před zatížením, během přejezdu a nutnou dobu po odlehčení 
konstrukce. Z výsledků měření je viditelný příčný roznos nosné konstrukce, maximální 
deformace od vnějšího zatížení a velikost trvalé deformace. Nadměrný náklad musí dbát 
pokynu statika, který nařídí způsob přejezdu přes mostní konstrukci. Nejčastěji je nařízeno, 
aby byl vyloučen ostatní provoz přes most v době přejezdu a v bezprostřední době po něm. 
Rychlost přejezdu může být omezena, pro minimalizaci dynamického působení až na 
krokovou rychlost cca 5km/h. U kolmých mostů bývá nařízeno, aby přeprava jela středem 
mostu, u šikmých mostů se doporučuje diagonální přejezd po spojnici tupých úhlů. Za 
předpokladu dostatečné zatížitelnost mostu není nutné přistupovat k výše uváděným 
opatřením. 
 Situace vyžadující moudré a ekonomické řešení nastává v okamžiku, kdy statik zakáže 
nadměrné přepravě přejezd přes určitou mostní konstrukci na trase. V tomto případě je nutné 
změnit plánovanou cestu a hledat ideální objízdnou trasu, která se mnohdy může protáhnout i 
o několik desítek kilometrů. Zprovoznění některých cestovních „barier“ na trase je strategicky 
výhodné. Zvýšená pozornost objektům, které jsou pro přepravu limitující je stále aktuální 
problémem. 

Tento uváděný příklad je jeden z mnoha, ale pravděpodobně nejlépe představitelný 
důvod, proč zvážit zesílení konkrétní mostní konstrukce. 



-                -Dočasné zesilování silničních mostů-                                 -Ing. DOMINIK SUZA    VUT-FAST-              - 

-                -prosinec 2017-                                                                                                      -Strana 13-              - 

2 DLOUHODOBÉ METODY ZESÍLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH 
MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ 

Dle doby působení zesílení můžeme rozdělit technologie zesilování mostů na 
dlouhodobé a krátkodobé. Ve druhé kapitole jsou popisovány převážně konvenční 
dlouhodobé (obecně známé) způsoby zesilování. Tyto metody jsou zde uvedeny z 
didaktických důvodů se zaměřením na vhodné aproximace výpočetního modelu. Třetí 
kapitola o krátkodobém zesílení mostů pomocí provizorního podpěrného systému shrnuje 
hlavní vědecký přínos této doktorské práce. 

Dlouhodobé zesilování je většinou provázáno s rozsáhlejší rekonstrukcí mostního 
objektu a zesilující elementy jsou ke konstrukci připevněny natrvalo. Při těchto zásazích bývá 
nutné vyloučit nebo omezit provoz na mostě a zajistit objízdnou trasu pro stávající běžnou 
dopravu.  

Mezi dlouhodobé možnosti zvýšení zatížitelnosti mostní konstrukce můžeme zařadit 
například: přesnější přepočet zatížitelnosti stávající mostní konstrukce podpořený podrobným 
diagnostickým průzkumem, přidání do kompozitního průřezu další tahové elementy, 
přibetonování spřažené desky na stávající nosnou konstrukci, přidání dodatečného předpětí – 
metoda náhradních kabelových kanálků, kombinace výše uvedených druhů zesílení. 

2.1 Přesnější přepočet zatížitelnosti stávající mostní konstrukce 

Nejjednodušší a patrně nejlevnější způsob tzv. „papírového zesílení“ stávající mostní 
konstrukce je pomocí přezkoumání a přepočtu skutečné zatížitelnosti.  

2.1.1 Diagnostika konstrukce 
Přepočet mostu musí vycházet z reálných mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů 

tohoto objektu, které se určí na základě podrobného diagnostického průzkumu. Nejen při 
určování třídy betonu je nutné využít nedestruktivní i destruktivní zkušební metody, které by 
se měly vhodně kombinovat. Běžně se doporučuje kombinace Schmidtova tvrdoměru, kde se 
plošně odzkouší konstrukce na mnoha místech a podle výsledků odrazů se odeberou vzorky 
jádrových vývrtů přesně v místech sklerometrických měření, kde byly naměřeny nejvyšší, 
průměrné a nejnižší hodnoty odrazu. 

Pokud je nosná konstrukce mostu složena z předpjatých prefabrikovaných nosníků, 
které se hojně využívaly za minulého režimu (např. nosníky KA; I; MPD atd...) je někdy 
potřebné kontrolovat zainjektování a stav předpínacích kabelů, které jsou vedeny v nosníku 
(viz Obr. 2.1). Nejvíce náchylná místa pro vznik koroze na předpínacích drátech jsou svislé 
pracovní spáry mezi jednotlivými segmenty, ze kterých se po délce nosník skládá. Provádění 
sondy k předpínací výztuži je nebezpečným zásahem do nosné konstrukce a proto by jej měli 
provádět pouze proškolení odborníci, kteří jsou schopni například pomocí elektromagnetické 
indukční metody (např. profometru atd.) nalézt polohu kanálku a na lokalizovaném místě 
vytvořit sondu k předpínací výztuži aniž by tato výztuž byla poškozena. Ve zkoumaném místě 
by se mělo kontrolovat, jak moc je výztuž zasažena korozí, vyplnění kanálku injektážní směsí 
a pokud je kanálek nevyplněn, pak se také doporučuje vyzkoušet, zda je předpínací lano 
napnuté. K tomuto účelu dostačuje klasický šroubovák a vytvoření jednoduché páky o hranu 
sondy.  
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Obr. 2.1 Sonda k předpjaté výztuži odhalí aktuální skutečný stav předpjaté výztuže, kvalitu 
zainjektování kabelu a stupeň koroze.  
 

Při prohlídce mostů z tyčových prefabrikátů je třeba zjistit, zda-li jsou komory nosníku 
odvodněny. Bohužel není vzácnou výjimkou, že právě v těchto dutinách se u řady mostů 
shromažďuje voda (viz Obr. 2.2). Pokud jsou komory nosníků, které nedisponují 
odvodňovacími otvory, zcela zaplaveny vodou, pak zatížitelnost této mostní konstrukce je 
silně redukována. Navíc v průřezu v zimním období vzniká významné přídavné napětí v 
okamžiku zamrznutí vody. 
 

 
Obr. 2.2 Po vytvoření odvodňovací dutiny v mostním  nosníku, vytékala voda z útrob komory po dobu 
několika desítek minut. 
 

Nejlepší kontrolou správného fungování matematického modelu je porovnání jeho 
vnějších projevů s chováním reálné mostní konstrukce od skutečného zatížení. Pro tyto účely 
se provádějí tzv. zatěžovací zkoušky, které se uskutečňují před spuštěním mostní konstrukce 
do provozu po dokončení novostavby, po rekonstrukci nebo po rozhodnutí správce mostu. 
Jako kontrola výpočtového modelu může i velmi dobře posloužit i přejezd nadměrného 
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břemene přes mostní konstrukci, při spuštěném kontinuálním měření svislých deformací v 
místě očekávaného největšího průhybu. O této disciplíně bylo již pojednáno v kapitole 1.1. 

Kontrolovaných míst, zkušebních technologií konstrukce i materiálů je celá řada a 
existuje o nich celý vědní obor diagnostika konstrukcí. Výše uvedené příklady jsou pouhým 
náhledem do tohoto vědního oboru, ale jsou důležitým podkladem pro statika, aby mohl 
vytvořit matematický model, který co nejlépe bude aproximovat chování skutečné konstrukce. 

2.1.2 Statické posouzení konstrukce 
Dle zvoleného výpočtového modelu se může za použití stejných norem dospět k 

různým výsledkům normální, výhradní i výjimečné zatížitelnosti. Záleží na uvážení statika, 
zda bude konstrukci aproximovat pomocí prutového, deskového nebo prostorového modelu. 
Velmi důležitý je správný prvotní pohled na konstrukci a pochopení jejího skutečného 
působení. Naznačení myšlenkového postupu zde bude demonstrováno na příkladu mostu, 
který je vytvořen z 10 kusů prefabrikovaných nosníků KA 61 délky 16m.  

Nosníky KA61 jsou velmi subtilní a v technických podkladech se udává, že je 
nepřípustné, aby se tyto nosníky zatěžovaly nad mez dekomprese (nulové napětí ve spodních 
vláknech). To znamená, že nosníky jsou plně předpjaté v podélném směru, nevznikají trhliny 
a tedy i průřezové charakteristiky by se měly počítat z plného průřezu. V příčném směru jsou 
nosníky propojeny petlicovým spojem (tj. ocelové spony po bocích truhlíkových nosníků, 
kterými se provleče podélná betonářská výztuž a vzniklá spára šířky cca 100mm, výšky cca 
800mm se zabetonuje). Tato spára mezi nosníky je po realizační stránce značně 
komplikovaná, zvlášť v dobách, kdy se tyto nosníky vyráběly. Proto chování konstrukce v 
příčném směru v uváděném případě již odpovídá železobetonové konstrukci, ve které mohou 
a také vznikají trhliny. 

Existuje mnoho teorií, jak vypočítat odpovídající stálé i proměnné zatížení připadající 
na jeden nosník, pás desky atd.. Jedna z nejjednodušších teorií je výpočet spolupůsobící 
(vzdorující šířky) desky viz [9]. Alternativně je možné využít tabulek s vypočtenými 
příčinkovými čarami příčného roznosu pro danou konstrukci, provést výpočet pomocí 
žaluziové desky, výpočet pomocí ortotropní desky apod.. Mělo by platit, že sofistikovanějším 
modelem se lépe vystihne skutečné chování reálné konstrukce. Bohužel, použití „přesnějších 
modelů“ mnohdy spěje k úlohám, které vyžadují zadání velkého množství parametrů, které 
nemusí být vždy známé, přesné, jednoznačné a nebývají konstantní (např. pevnost betonu, 
modul pružnosti, moment setrvačnosti trhlinou porušeného průřezu, koeficient dotvarování, 
smršťování apod.). Integrováním těchto hodnot do výpočtového modelu se výpočet přesouvá 
do dimenzí pravděpodobnosti, inženýrského a normového odhadu. Práce s mnoho 
parametrickým modelem umožňuje upravovat hodnoty tak dlouho až model „splyne“ se 
skutečnou konstrukcí. Uměním dobrého statika je ovšem popsat přesné chování konstrukce již 
při první iteraci. 

2.2 Zesílení pomocí přibetonované spřažené desky ke stávající nosné 
konstrukci 

 Na mostních konstrukcích, kde je dostatečné množství betonářské nebo předpínací 
výztuže se může použít pro zvýšení zatížitelnosti spřažená betonová deska (viz. Obr. 2.3). Při 
návrhu zesílení je velice významný technologický postup realizace, který je nutné ve 
statickém výpočtu zohlednit. Nejjednodušší způsob samozřejmě je – stávající konstrukci 
nezajišťovat a nepodepírat. V tomto případě vlastní tíhu spřažené desky přenáší pouze 
stávající nosná konstrukce (stávající nosníky). Teprve po zatuhnutí přibetonované desky se 
změní tuhostní charakteristiky konstrukce a následné přitížení – tj. ostatní stálé zatížení 
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(vozovka, římsy, svodidla atd.) a proměnné zatížení (doprava), přenáší již celý nový 
kompozitní  průřez. 
 Hmotnost spřažené desky není v žádném případě zanedbatelná a významně snižuje 
únosnost stávajících nosníků. V případě, že se před betonáží desky nosná konstrukce mostu 
podepře (ideálně pomocí soustavy stojek s hydraulickými lisy) a podepření se hydraulicky 
aktivuje, následně proběhne vlastní realizace desky a po jejím zatuhnutí se soustava stojek 
odstraní, pak bude celý spřažený průřez přenášet i zatížení od vlastní tíhy spřažené desky a 
podle velikosti aktivace podpěrného systému možná i část vlastní tíhy stávající nosné 
konstrukce. Touto technologickou úpravou se přispěje k zvýšení zatížitelnosti mostní 
konstrukce. Vybetonováním desky dojde ke zvýšení momentu setrvačnosti průřezu v 
podélném i příčném směru. Dalšímu přídavnému zatížení vzdoruje nový spřažený průřez. 
Vhodné je vybetonování spřažené desky v požadovaném příčném sklonu a použití nové 
celoplošné izolace.  
 

 
Obr. 2.3 Realizace spřažené desky na mostě. 
 
U klasických vanových izolací často docházelo v místě zalomení izolace u rohu římsy k 
jejímu porušení. Důsledek této poruchy je hojně viditelný např. u prefabrikovaných nosníků 
KA, „I“, MPD atd.., kdy dochází k protékání (prosakování) vody podélnou spárou mezi 
fasádním nosníkem a nosníkem s ním sousedícím (viz Obr. 2.4). Na konstrukci je tento 
neduh viditelný ve formě suchých nebo mokrých stop po zatékání, případně ve formě 
stalaktitů, které se v ojedinělých případech nad úložným prahem mění v stalagnáty. 
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Obr. 2.4 Stalaktit, který se vytvořil na betonovém nosníku z důvodu zatékání za necelé čtyři roky. 
 

Další výhodou použití zesílení pomocí spřažené desky je možnost částečného upravení 
šířkového uspořádaní komunikace a mostní konstrukci mírně rozšířit. Nosník, na který se 
betonuje spřažená deska musí vzdorovat zatížení nejen od své vlastní tíhy, ale také tíze 
ukládaného betonu. Pokud je zajištěno pomocí konstrukčních úprav plné smykové 
spolupůsobení desky s nosníkem (např. přirozenou soudržností betonu, ocelovými sponami, 
hmoždíky...), pak po zatuhnutí betonové směsi vzdoruje následnému zatížení celý 
nerovnoměrně napjatý kompozitní průřez. Po počátku tuhnutí začne ovlivňovat napětí v nově 
vznikajícím průřezu reologie mladého betonu. Vlivem objemových změn spojených nejen se 
smršťováním betonu, ale i rozvojem hydratačního tepla začíná vznikat v konstrukci přídavné 
vnitřní pnutí. Skutečný efekt vyvozující toto zatížení je těžce kvantifikovatelný a názory na 
jeho zohlednění jsou různé. Následný text se omezuje pouze na přístup k řešení účinku od 
smrštění betonu. 

2.2.1 Přepočet konstrukce se zanedbáním účinků smrštění  
Je na zodpovědnosti statika, aby sám rozhodl, které vlivy jsou pro konstrukci zásadní a 

které jsou druhořadé a tomu upravil vlastní výpočet. Existují i nepřesné předpoklady, že v 
bezpečnostních součinitelech, které jsou k dispozici v platných normách je zahrnut i vliv 
reologických jevů a mohou být proto reologické jevy z výpočtu vypuštěny. Dle výsledků 
současných teoretických analýz vychází, že vliv smrštění na vnitřní pnutí v konstrukci je 
významný a měl by se ve výpočtu zohlednit. Bylo by vhodné v rámci dalších vědeckých 
projektů a reálných experimentů prokázat, zda vnitřní pnutí vycházející z teoretických modelů 
odpovídá skutečnému chování spřažené konstrukce.  

2.2.2 Výpočet účinků smrštění na prutovém modelu 
Nejjednodušší model pro analýzu účinků smrštění je možné vytvořit pomocí dvou 

rovnoběžných prutů propojených nekonečně tuhými konečnými prvky. Spodní prut 
reprezentuje stávající nosník a horní prut spřaženou desku, která je zatížena osovým 
přetvořením o velikosti vypočtené hodnoty smrštění. 
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Nahoře – Je znázorněn prutový model. Horní prut 
reprezentuje spřaženou desku nad nosníkem. Spodní prut 
aproximuje vlastní nosník. Červené svislé čáry spojující oba 
vodorovné pruty jsou nekonečně tuhá ramena. 
  
Vlevo – příklad tvaru vlastního nosníku a spřažené desky. 

Obr. 2.5 Schéma prutového modelu pro analýzu vlivu smrštění betonové konstrukce 
 

Logickou úvahou je možné vytvořit další podobný model, který by redukoval velikost 
působícího smrštění na stávající nosník tím, že se zohlední účinek betonářské výztuže, která 
se nachází v desce po vzniku smršťovacích trhlinek. Prut spřažené desky se nahradí ocelovým 
prutem o rozměrech odpovídajících množství podélné výztuže desky. Ocelový prut by se měl 
umístit do výslednice účinků betonářských výztuží. Deformační zatížení ocelového prutu je 
třeba volit rozumně, například vycházet z předpokladu, že ve spřažené desce mohou 
vzniknout vlasové trhlinky po určitých vzdálenostech. Z řešeného reálného příkladu (viz Obr. 
2.7) vycházejí hodnoty napětí (viz Obr. 2.6). 
 

Výsledné napětí po výšce 
nosníku od účinku smrštění 

 Zohlednění napětí ve 
výztuži 

 Výsledné napětí po 
superpozici 

 

+ 

 

= 

 
Obr. 2.6 Vliv smršťování betonu na napjatost konstrukce. Zohlednění účinků betonářské výztuže po 
vzniku vlasových trhlin ve spřažené desce na celkové napětí na průřezu. 
 

Ve výsledném účinku napětí by nemělo dojít k tomu, aby pomocí modelu redukce 
smrštění vyšlo, že ve spřažené desce vznikne tlak, což je logický nesmysl. Je třeba si 
uvědomit, že i v tomto modelu je řada zjednodušení, která neodpovídají zcela reálnému 
chování spřaženého betonového průřezu.  

Vliv smršťování se dle Model Code 2010 a evropské normy rozděluje na dva efekty – 
tzv. basic shrinkage (základní smršťování, také uváděné jako autogenní) a drying shrinkage 
(smršťování od vysychání). Autogenní smrštění je nezávislé na okolním prostředí a vychází z 
chemických procesů uvnitř betonu. Smršťování od vysychání je závislé na okolním prostředí, 
tvaru průřezu a u běžných betonu do pevnostní třídy C50/60 je hlavní složkou celkové 
hodnoty smrštění. Povrchové části mladého betonu, které jsou v přímém kontaktu se 
vzduchem, kvůli rychlejšímu odvodu vlhkosti z průřezu více smršťují. Tento efekt se v 
normách a standardech zanedbává a počítá se s konstantní hodnotou smrštění po celé výšce 
průřezu. Proto může působit překvapivě, že dle výsledků napětí na prutovém modelu (viz 
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Obr. 2.6) je větší tahové napětí na spodních vláknech spřažené desky než na vláknech 
horních. Vznikající smršťovací trhlina by se teoreticky měla iniciovat v oblasti spodních 
vláken, kde je volnému přetváření bráněno. 

Po vzniku trhliny ve spřažené desce dojde k uvolnění napětí v okolí této trhliny a 
skutečné napětí po výšce nosníku se opětovně přerozdělí. Zohledněním vlivu dotvarování 
betonu dojde ke snížení výsledného uvažovaného napětí. Napětí bude redukováno podle 
kapacity dotvarování jednotlivých elementů, které se snižuje v závislosti na stáří betonu. 
Jelikož interakce dotvarování a smršťování není triviální (viz Kapitola 2.1.2.3), je vhodné 
využít výpočetní techniku. I při použití různých profesionálních komerčních programů a 
shodných funkcí dotvarování a smršťování nedospěje pravděpodobně uživatel k identickým 
hodnotám napětí. O této problematice je pojednáno v článku [26]. 

U návrhu zesílení stávajících konstrukcí pomocí spřažené betonové desky vychází 
mnohdy zatížitelnost nižší, než zatížitelnost stávající konstrukce, i přes mnohé pozitivní jevy, 
které spřažená deska přináší. Výpočtem zatížitelnosti reálného betonového mostu z 
předpjatých prefabrikátů typu I (typ Janáček) (viz Obr. 2.7) a následném teoretickém zesílení 
pomocí spřažené desky vyšlo při zohlednění účinku smrštění s uvažováním redukcí účinků 
smrštění vlivem betonářské výztuže, že se zatížitelnost dané mostní konstrukce sníží o 12%. 
viz [30]. 
 

 
Obr. 2.7 Analyzovaná mostní konstrukce – proveden ideový návrh na zesílení pomocí spřažené desky. 
 

2.2.3 Analýza vlivů smrštění spřažené desky pomocí metody časové diskretizace (TDA) 
Metoda časové diskretizace slouží jako prostředek pro řešení interakce reologických 

vlivů s vnějším a vnitřním zatížením. Tento model byl řadu let testován a v současné době je 
součástí programů, které běžně používá odborná veřejnost – například SCIA Enginner 
(Nemetschek Company) nebo IDEA RS. Obsah této kapitoly je inspirován knihou [12]. 
 
Pro řešení reologických vlivů a zatížení na konstrukci je nutné v obecné podobě vyřešit 
rovnici (2-1). 
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Integrál na pravé straně rovnice je v literatuře mnohdy nazýván dědičný, protože 
postihuje celou historii zatížení betonu. Přetvoření od dotvarování tedy závisí na předchozích 
přírůstcích napětí v betonu (2-2).  
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Pro řešení integrální rovnice (2-1) je možné použít metodu časové diskretizace (TDA). 

Metoda TDA je založená na numerickém jádře. Proto pro řešení rovnice (2-1) není nutné 
zjednodušujících předpokladů (jako např. afinita dotvarování) a je možné zohlednit veškeré 
vlivy působící na analyzovaný průřez. Je tedy možné zohlednit veškeré reologické vlivy jako 
je dotvarování, smršťování a stárnutí betonu (vývoj modulu pružnosti betonu) včetně 
veškerých vnějších i vnitřních zatížení a to včetně jejich vzájemné interakce. 

Metoda TDA je vhodná nejen pro analýzu centricky tlačené konstrukce (např. analýza 
spřaženého ocelo-betonového sloupu), ale také pro konstrukce ohýbané (např. ocelový nosník 
s betonovou spřahující deskou), ovšem její obecný algoritmus má hlavní uplatnění pro 
analýzu fází výstavby u velkých a komplikovaných konstrukcí.  

Na mostní konstrukci, která je již postarší a plánuje se její zesílení pomocí spřažené 
desky je možné také nahlížet jako na konstrukci včetně fází výstavby. Časová proluka mezi 
původním dokončením konstrukce a konstrukcí po zesílení mohla činit i několik dekád. I 
přesto je možné se na konstrukci ve výpočtu dívat, jako na přetrvávající stavební proces. 

Do výpočtu v prvních fází výstavby vstupuje např. pouze část finálního průřezu. V 
následných fázích je aktuální průřez zatěžován účinky od předpětí, betonáže dalších částí 
průřezu, které podle aktuálního modulu pružnosti se začínají zapojovat do matice tuhosti 
konstrukce a začínají se podílet na přenášení a přeskupování výsledného napětí. V průběhu 
analýzy je možné zatěžovat aktuální působící konstrukci jako celek, stejně tak je i možné 
zatížit pouze vybraný element a tedy pouze část konstrukce. Díky této možnosti lze 
vystihnout například i různý gradient a velikost smrštění na různých částech konstrukce. 
Příkladem by mohl být betonový prefabrikovaný korýtkový průřez, který je umístěn na 
konstrukci a v pozdější fázi výstavby je vybetonován vnitřní prostor průřezu. Prefabrikovaný 
průřez je již z vyzrálého betonu a nedochází již k tak významným přetvořením od smrštění 
jako v mladém betonu. Rozdílem nestejných přetvoření dochází k přídavnému vnitřnímu 
pnutí v rámci průřezu. Podle kapacity dotvarování všech zúčastněných částí průřezu je tento 
jev sice redukován, ale celkový jeho význam na konstrukci je podstatou časově závislé 
analýzy TDA. Podrobnější informace je možné nalézt v [26]. 

Velikost chyby metody časové diskretizace odpovídá velikosti chyby příslušné 
numerické integrace. Chybu je možné redukovat zvětšením počtu časových uzlů. Přírůstky 
napětí se snižují v po sobě jdoucích intervalech. To vyplývá ze skutečnosti, že průběh 
dotvarování betonu v čase je exponenciální. Je vhodné pro snížení chyby při daném počtu 
časových uzlů použití logaritmického dělení časové osy.  
 

2.2.3.1 Přerozdělení napětí v nosníku pomocí metody TDA praktický případ 
Výsledky publikované v této kapitole nejsou z komerčně dostupného programu. 

Použitý program byl vytvořen autorem této doktorské práce na TU Wien. Jádro a princip 
řešiče vychází z [12]. Jelikož TDA není tématem této doktorské práce nebudou zde ani 
popsány principy fungování tohoto programu. Publikované výsledky mají pouze pomoci 
vytvořit představu, jak velký vliv má interakce dotvarování a smršťování na celkové napětí v 
betonovém kompozitním průřezu. 
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Příkladem bude jednoduchý deskový most o výšce nosné konstrukce 70cm z betonu 
C25/30. Po čtyřiceti letech bude konstrukce zesílena pomocí spřažené desky tloušťky 30cm z 
betonu C50/60. Spřažená deska se začne smršťovat dle Obr. 2.9 a její přetvárné chování 
vyvolá pnutí v konstrukci. Dle interakce hodnoty smrštění a kapacity dotvarování 
jednotlivých částí průřezu dojde k vytvoření rovnováhy sil.  

Hlavní část smrštění se realizuje během prvních měsíců případně let daného 
betonového průřezu. Původní podkladní beton (viz Obr. 2.8 – černá kontura) dosahuje stáří 
čtyřiceti let a jeho smrštění je proto ve výpočtu zanedbáno. V případě smrštění obou částí 
průřezu (beton nosníku by byl výrazně mladší) bylo by výsledné napětí působící na 
konstrukci redukováno.  
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Obr. 2.8 Betonový průřez analyzovaného nosníku. Černá část představuje stávající mostní konstrukci, 
červená symbolizuje novou spřahující betonovou desku. 
 
 

Přetvoření od smršťení betonu (EN 1992-1-1 C50/60)
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Obr. 2.9 Vývoj teoretického smršťování betonové spřažené desky z betonu C50/60 dle EC1992-1-1. 
Hodnota maximálního přetvoření dosahuje -0,288‰. Funkce smrštění betonu je zároveň zatěžovací 
funkce spřažené desky kompozitního průřezu.  
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TDA Analysis - Smršťování spražené betonové desky 
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Obr. 2.10 Vývoj napětí od smrštění v čase. Spřažená deska začíná smršťovat ve stáří čtyřiceti let 
původního betonového nosníku. 
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Obr. 2.11 Napětí na betonovém průřezu v době 100let. Betonová spřažená deska byla vybetonována 
ve 40-ti letech. Funkce dotvarování vycházejí z EC 1992-1-1, odpovídají stáří jednotlivých betonových 
elementů a jsou neovlivněné. 
 

Na Obr. 2.10 je zobrazen vývoj pnutí v čase v betonovém kompozitním průřezu. 
Barvy opět odpovídají Obr. 2.8. Symbol s trojúhelníkem symbolizuje vývoj napětí na horních 
vláknech, s čárkou napětí na spodních vláknech a kruh je napětí v těžišti průřezu. Ojedinělé 
skoky a následné změny gradientů křivky na Obr. 2.10 jsou způsobené numerickou podstatou 
řešiče TDA. V každém tomto uzlu byla konstrukce zatížena o přírůstek smrštění, který se za 
časový úsek realizoval. Na Obr. 2.11 je vyobrazeno napětí po výšce průřezu v čase 100let. 
Kladné hodnoty představují tah, záporné hodnoty tlak. U takto namáhané konstrukce je vidět, 
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že vnitřní pnutí vyvolalo ve spodních vláknech původního betonového průřezu tahové 
namáhání o velikosti 1,54MPa a napětí na spodních vláknech spřažené betonové desky 
2,1MPa. I když se jedná o jiný model než byl ukázán v kapitole 2.2.2, i zde tato metoda 
naznačuje, že trhlina ve spřažené desce by se měla šířit od spodních vláken směrem k 
povrchu. Tento předpoklad je platný při aproximaci, že hodnota smrštění je konstantní po celé 
výšce průřezu. 

 
Pokud by bylo spřažené desce dokonale bráněno v jakékoli deformaci bez umožnění 

rotace, pak by teoretické vnitřní pnutí ve spřažené desce vycházelo z Hookova zákona viz (2-
3). 
 

MPaE shcm 74,10288,03,37     (2-3) 
 

 
Napětí v původním nosníku je tím menší, čím přibetonovaná deska méně dotvaruje 

(viz Obr. 2.12), proto je vhodnější použít betony vyšší pevnostní třídy, které mají menší 
součinitel dotvarování a logicky i beton, který se ze své chemické podstaty nejméně smršťuje. 
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Obr. 2.12 Napětí na betonovém průřezu v době 100let. Betonová spřažená deska byla vybetonována 
ve 40-ti letech. Funkce dotvarování betonu spřažené desky z betonu C50/60 byla snížena na jednu 
čtvrtinu. 
 
 

Čím má původní beton vyšší kapacitu dotvarování, tím klesá výsledné napětí v celém 
nosníku vlivem smrštění. Na Obr. 2.13 byla funkce dotvarování původního betonu 5x 
zvětšena a beton spřažené desky zůstal stále shodný se stejnou zatěžovací smršťovací funkcí 
odpovídající betonu C50/60 (viz Obr. 2.9).  
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Obr. 2.13 Napětí na betonovém průřezu v době 100let. Betonová spřažená deska byla vybetonována 
ve 40-ti letech. Funkce dotvarování původního betonu C25/30 byla pětkrát zvětšena. 
 
Kdyby naopak původní beton disponoval nulovou přetvárnou kapacitou (bez vlivů 
dotvarování), pak průběh napětí na kompozitním průřezu by odpovídal Obr. 2.14. 
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Obr. 2.14 Napětí na betonovém průřezu v době 100let. Betonová spřažená deska byla vybetonována 
ve 40-ti letech. Funkce dotvarování původního betonu C25/30 byla vypnuta a tento beton nemá již 
žádnou přetvárnou kapacitu. 
 

2.3 Doplnění nosné konstrukce o elementy zvyšující tahovou únosnost 

2.3.1 Externí lepená ocelová výztuž 
Technika zesilování konstrukcí pomocí připevňování ocelových pásků ke konstrukci 

je oficiálně známá od 2. poloviny 20. stol. Lepené pásky mají tu výhodu, že zvyšují tahovou 
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kapacitu průřezu a jsou umístěné na velké excentricitě, která je výhodná po statické stránce. 
Konstrukce, které by jinak mohly být doporučeny k demolici mohou být zachovány. Tato 
metoda má ovšem také významné nevýhody. 
 Z počátku byly používány ocelové pásoviny, které se lepily na spodní líc nosné 
konstrukce mostu. Protože adheze nestačila k tomu, aby se pásovina udržela u povrchu nosné 
konstrukce do vytvrdnutí lepidla, bylo nutné tuto externí lepenou výztuž dočasně přichytit. 
Zkoušelo se mnoho způsobů, které měly za cíl efektivně ocelové pásoviny udržet u nosné 
konstrukce po požadovanou dobu. Nejčastější postup spočíval ve vystavění provizorních 
stojek, které podepíraly tyto externí lepené výztuhy s kombinací mechanických rozpěrných 
hmoždinek (kotev), které se navrtaly do nosné konstrukce a pásoviny se k nim přišroubovaly. 
Dle výpovědi očitých svědků (průkopníků v oboru), kteří instalovali toto zesílení na reálný 
most tvrdili, že to byla velice nepříjemná práce a nejeden inženýr si musel nechat ostříhat 
vlasy, poté co mu epoxidové lepidlo nateklo na hlavu. 

Je vhodné si uvědomit, že ne každá současná konstrukce je vhodná pro instalaci 
externí výztuže ať již v podobě ocelové pásoviny, moderních uhlíkových lamel nebo tkanin. 
Je nutné, aby konstrukce splňovala požadavky na dostatečnou tahovou únosnost krycích 
vrstev betonářské (předpínací) výztuže. Betonová vrstva, která měla dle původního záměru 
funkci pouze antikorozní, musí nyní přijmout i funkci statickou. Vzhledem ke skutečnosti, že 
u některých starších trámových a deskových mostů dochází k degradaci krycích vrstev betonu 
a jejich následnému odpadávání, je aplikace této metody použitelná pro rekonstrukce jen 
omezeně. 

 
VÝHODY 
 Zesílení s minimálním zvětšením průřezu 
 Pásky jsou umístěny na maximální možné excentricitě 
 Jejich kontrola využití a působení je jednoduchá  
 Není třeba výrazně omezovat dopravu 
 Pásky se nemusí lepit na celou délku NK 

 
NEVÝHODY  
 Minimálně je nutné využít metodu akustického trasování, zda je krycí vrstva betonu 

schopná přenést statické zatížení. Jestli dochází ke korozi výztuže, pak může i celá 
krycí vrstva odpadnout. 

 Ocel je vystavena korozivnímu prostředí – je proto nutná jistá údržba oceli a je také 
riziko, že se nepřichytí ocel ke konstrukci vlivem vzniku koroze na stykové vrstvě 
mezi ocelí a lepidlem. 

 Je nutné zajistit, aby byla dostatečná přetvárná kapacita, aby nedošlo při porušení ke 
křehkému lomu. 

 Je vhodné pásovinu kotvit ke konstrukci. 
 Pásovina působí až na další přídavné zatížení, které se na konstrukci projeví až po 

propojení s původní konstrukcí. 
 

2.3.2 Uhlíkové lamely CFRP nepředpjaté 
 Používání ocelových pásovin pro opravování a zesilování konstrukcí bylo v průběhu 
vývoje nahrazeno uhlíkovými lamelami. Všechny výhody, které byly výše zmíněny jsou 
zachovány i u této metody a odstranily se mnohé nevýhody a omezení, které platily pro 
ocelové pásoviny. Lamely se vyrábějí pultruzním procesem a obsahují karbonová nebo skelná 
vlákna, které jsou uvnitř polymerové mřížky jako je např. vinylester nebo epoxid. Lepené 



-                -Dočasné zesilování silničních mostů-                                 -Ing. DOMINIK SUZA    VUT-FAST-              - 

-                -prosinec 2017-                                                                                                      -Strana 26-              - 

uhlíkové lamely jsou schopné se udržet u povrchu nosné konstrukce pomocí adhezních sil 
lepidla díky své nízké hmotnosti. Minimalizací vlastní hmotnosti zaniká problém s 
průběžným podepíráním lamel a jejich kotvení při instalaci. Tyto uhlíkové lamely (dle 
technických údajů firmy SIKA) mají značnou tahovou pevnost od 1300MPa až do 2800MPa. 
Lamely s vyšší tahovou pevností nabývají nižších modulů pružností 165GPa, lamely s nižší 
pevností (1300MPa) naopak mají vysoký modul pružnosti kolem 300GPa. Deformační 
diagram těchto lamel se uvažuje pouze lineární (elastický). Uhlíkové lamely nemají 
plastickou větev a tudíž nenaznačují, že dojde k jejich porušení. Porušení nastává náhle – po 
překročení meze pevnosti. 
 K hlavním výhodám tohoto způsobu zesílení je rychlost aplikace, bez nutnosti 
omezení dopravy na mostě. 
 Objektivní nevýhodou těchto pasivních, tzv. „spících“ lamel (pásovin) je, že se 
nepodílejí na přenosu stálého zatížení, ale pouze dalšího přídavného zatížení. Nově 
připevněná výztuž se zohlední v matici tuhosti nosníku (konstrukce) až po vytvrzení lepidla. 
Čili napětí, které bylo v nosníku (konstrukci) před aplikací lamely neovlivňuje napětí v 
lamele. Nosník toto napětí přenáší sám. Následným účinkům zatížení vzdoruje zesílený 
kompozitní průřez. Z tohoto důvodu lamela je využitá jen z pár procent (maximálně pár 
desítek procent) své celkové pevnosti – odtud vzniká název „spící“ lamela. Aby došlo k 
vyššímu využití lamely je možné přistoupit k obdobným konstrukčním úpravám, jak bylo 
zmíněno i u zesílení pomocí betonové spřažené desky, pomocí přizvednutí nosné konstrukce 
před instalací samotných lamel. Po vytvrzení lepidla a následné demontáži podpěrného 
systému bude uhlíková lamela přenášet i poměrnou část stálé složky zatížení. V praxi se k 
těmto konstrukčním opatřením na mostech přistupuje zcela výjimečně. Obdobný pozitivní 
efekt, jako je podepření (přizvedunutí) nosné konstrukce nastává, pokud jsou lamely 
instalovány v rámci rekonstrukce objektu po odstranění vozovkového souvrství a jiných 
ostatních stálých složek zatížení, které budou během rekonstrukce obnoveny. 
 
VÝHODY UHLÍKOVÝCH LAMEL: 
 síla: U FRC výztuží je možné jejich vlastnosti upravovat pomocí změny poměru 

jednotlivých částí. 
 váha: FRC výztuže mají 20% objemovou hmotnost výztuže a 10% hmotnosti je 

potřeba pro dosažení stejné mezní síly jako u ocelové pásoviny. 
 Přepravitelnost: FRC výztuže se lépe přepravují kvůli jejich nižší hmotnosti a díky 

malé tloušťce je možné je pro transport svinout. 
 všestranný návrh: malá tloušťka dovoluje, aby se jednotlivé lamely vzájemně křížily.  
 Příprava povrchu: Ocel musí být velmi rychle po úpravě povrchu připevněna na 

konstrukci. FRC lamely jsou již od výroby opatřeny ochranou vrstvou, která se před 
připevněním ke konstrukci odstraní. 

 Mechanické upevnění: Není potřeba lamelu mechanicky podepírat nebo kotvit ke 
konstrukci. Díky nižší objemové hmotnosti a menší tloušťce lamely (oproti oceli) je 
přídržnost zajištěna pomocí adhezní síly lepidla.  

 Trvanlivost: FRC lamely nekorodují  a tím se také snižují náklady na jejich údržbu. 
 Odolnost proti ohni: Lamely mají vyšší protipožární odolnost oproti oceli, protože 

nevedou tak dobře teplo, ale i tak by neměly být přímo obnažené. 
 Nižší náklady na zhotovení: Nižší hmotnost a jednodušší práce při upevňování snižuje 

celkové náklady na zhotovení (dle údajů výrobce lamel). 
 



-                -Dočasné zesilování silničních mostů-                                 -Ing. DOMINIK SUZA    VUT-FAST-              - 

-                -prosinec 2017-                                                                                                      -Strana 27-              - 

2.3.3 Uhlíkové lamely CFRP předpjaté 
Předpjaté uhlíkové lamely efektivněji využívají vysokou pevnost a přetvárnost 

uhlíkových lamel. Patentovaný systém, který byl vyvinut v Anglii (Darby a kol., 1999-2000) 
umožňuje, aby kotevní přípravky, které jsou připevněny ke konstrukci zároveň i sloužily k 
napínání lamely. První aplikace byla provedena na litinovém mostě Hythe Bridge v 
Oxfordském hrabství. U tohoto konkrétního mostu byly aplikovány čtyři lamely na každý 
nosník. Lamely byly napnuty na 16tun. Kotevní oblast byla pozinkována a celkově zalita 
cementovou zálivkou. Po přepočítání únosnosti mostu se zatížitelnost zvýšila z původního 
osmi tunového vozidla na vozidlo čtyřicetitunové. Předpjaté uhlíkové lamely je samozřejmě 
možné použít i na betonové konstrukce.  

 
Dle technického listu Sika SSZ PreVIA Dur 100 jsou důvody použití tohoto systému 
následující: 
 Jsou redukovány průhyby od stálé a proměnné složky zatížení. A část vlastní tíhy je 

možné vyrovnat aplikovanou působící předpínací silou. 
 Tvorba vzniku trhlin je oddálena i při nadměrných deformacích. Zatížení vzdoruje 

delší dobu celý průřez než se iniciuje první trhlina, která sníží tuhostní vlastnosti 
průřezu. 

 Dodatečné předpětí zvyšuje tlakovou rezervu v průřezu.  
 U novostaveb je možné snížit konstrukční výšku průřezu. 
 Množství potřebné předpjaté výztuže se výrazně snižuje oproti nepředpjaté variantě 

 
NEVÝHODY 
 Pro aplikaci předpětí jsou nutné přídavné náklady na kotevní přípravky na připevnění 

lamel. 
 Komplikovanější návrh, musí být zajištěn odborný dozor při práci, zaškolení 

řemeslníci a musí být zajištěno spolehlivé ukotvení předpínacího systému. 
 

2.3.4 Metoda náhradních kabelových kanálků 
Metoda náhradní kabelových kanálků byla vyvinuta pro stávající mostní konstrukce, 

které je potřeba účinně zesílit. Pomocí vrtací techniky jsou ve stávající konstrukci vytvořeny 
dutiny a dráhy, kterými jsou vedena nová předpínací lana (často se používají monostrendy). 
Správným trasováním těchto kabelů ve stávající konstrukci a následným napnutím 
předpínacích lan v kotevních oblastech je docíleno dvou významných pozitivních jevů. 
 
 Předpětím se zmenšuje moment od stálých složek zatížení, protože ekvivalentní 

účinky od předpětí působí proti vlastní tíze a ostatním stálým složkám. Tento 
„ušetřený“ moment lze pak využít pro přenos proměnného zatížení. Pokud je kabel 
vhodně i výškově trasován, dochází i k redukci posouvajících sil, a tím ke zvýšení 
únosnosti konstrukce na smyk. 

 Předpětí vytváří v konstrukci tlakovou rezervu, která zvyšuje únosnost betonového 
průřezu, oddaluje vznik trhlin a redukuje jejich šířku i deformaci konstrukce.  

 
Metoda náhradních kabelových kanálků je velmi efektivní u železobetonových konstrukcí 
(bez předpětí). Již relativně malým předpětím dojde ke znatelnému zvýšení zatížitelnosti dané 
konstrukce. Uvedené efekty jsou platné pouze do určité míry při správném návrhu, množství a 
vedení předpínacích lan. 
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Metoda náhradních kabelových kanálků se neomezuje pouze na směr podélný. V případě 
mostních konstrukcí s nízkou příčnou tuhostí, kdy se na přenosu proměnného zatížení krajní 
nosníky (trámy) podílejí jen částečně, lze docílit zvýšení únosnosti celého objektu 
„zapojením“ těchto méně využívaných prvků do „akce.“ Reálné spolupůsobení nosníků v 
příčném směru se dá účinně zjistit pomocí zatěžovací zkoušky in situ s kontinuálním 
monitoringem nosné konstrukce. 

Klenbové mostní konstrukce mívají vysokou a dostatečnou únosnost v podélném 
směru. Působící proměnné zatížené vyvozuje i namáhání v příčném směru. Nízká odolnost 
(převážně u historických kleneb) v příčném směru způsobuje, že se konstrukce často poruší v 
příčném směru a vznikají masivní podélné trhliny, které rozdělí klenbu na několik samostatně 
působících klenbových nosníků. Při přetrvávajícím přetěžování klenbového mostu začíná 
docházet k vyvracení čel kleneb. Aplikací metody náhradních kabelových kanálků v příčném 
směru je možné klenbu opětovně sepnout a mostní objekt zachránit. Více o aplikaci této 
metody je možné se dočíst v [10]. 

2.3.5 Stručný postup výpočtu betonového průřezu zesíleného elementy, které zvyšující 
jeho tahovou únosnost 
Betonové ohýbané průřezy, které jsou zesilovány pomocí elementů zvyšující celkovou 

tahovou kapacitu průřezu (např. pomocí ocelových pásovin, dodatečně přidaných 
betonářských výztuží, uhlíkové lamel apod.), jsou v době instalace již v určitém napjatostním 
stavu (od vlastní tíhy, ostatního stálého zatížení). Tato informace o nenulově napjatém 
průřezu je velice důležitá pro pochopení postupu výpočtu. 

2.3.5.1 Fáze 1 – Zjištění napjatostního stavu průřezu před zesílením 
V této části výpočtu se zohlední veškeré zatížení, které aktuálně působí na betonový 

průřez těsně před instalací zesílení. Vypočítá se těžiště (cg), ideální plocha (Aci) a moment 
setrvačnosti (Iy,i) kompozitního průřezu. Z výše získaných informací se vypočítá a vykreslí 
napětí po výšce nosníku. 

2.3.5.2 Fáze 2 – Spojení zesílení se stávajícím průřezem 
 V okamžiku, kdy dojde ke smykovému propojení zesilujících elementů se stávajícím 
průřezem se změní všechny statické veličiny vypočítané z první fáze – poloha těžiště, ideální 
plocha průřezu i moment setrvačnosti. Velikost této změny je závislá na množství přidaných 
elementů, na jejich umístění a také na mechanicko-fyzikálních vlastnostech materiálu ze 
kterého jsou tahové prvky vyrobeny. 
 V této fázi je důležité, že původní betonářská výztuž a beton jsou ve stále stejném 
napjatostním stavu, který byl vypočítán ve fázi 1. Právě nainstalované tahové elementy jsou v 
tuto chvíli nenapjaté. Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že není možné použít nové 
vypočítané pružnostní charakteristiky a spočítat s nimi celkové aktuální zatížení. Pokud by 
tento úkon byl proveden, pak by část zatížení přenášely i zesilující prvky a tedy tento model 
by neodpovídal skutečnosti. 
 Pří následných výpočtech a následném přitížení se počítá se základním napětím 
betonářské výztuže a napětím v betonu. V mezním stavu použitelnosti je možné napětí 
aritmeticky sečíst. Původní napjatostní stav před zesílením je navýšen o následný přírůstek 
napětí od přídavného zatížení po zesílení. Ve všech fázích musí platit rovnováha sil v průřezu. 

V mezním stavu únosnosti již není možné napětí algebraicky sečíst, protože 
deformační diagramy použitých materiálů (závislost napětí na přetvoření) již nejsou v lineární 
závislosti. Je nutné zohlednit počátky plastizování všech materiálů, jak betonu, tak i výztuží. 
Mezní stav nastává v okamžiku, kdy dojde k porušení jednoho z použitých materiálů. Pokud 
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se budou uvažovat klasické modely s nekonečnou plastickou větví betonářské i předpínací 
výztuže, pak maximální možné přetvoření omezí tlačený beton nebo maximální dovolené 
přetvoření lamely. Pro výpočet únosnosti takto zesíleného obecného průřezu se hodí např. 
numerická integrace napětí po výšce průřezu. 

2.4 Zesilování betonových konstrukcí na smyk a protlačení pomocí šroubů 
do betonu 

Dodatečným zesilováním konstrukcí na účinky posouvajících sil pomocí betonových 
šroubů se v současné době velmi intenzivně zabývá institut betonových konstrukcí na 
Innsbrucké technické univerzitě. Dle dosavadních publikovaných výsledků se jedná o velmi 
jednoduchou a ekonomickou metodu jak zvýšit únosnost prvků, které mají nízkou smykovou 
únosnost nebo nízkou únosnost v protlačení. 

Do zesilované oblasti jsou navrtané otvory příklepovou vrtačkou, do kterých jsou 
následně zašroubovány šrouby do betonu. Kolegové z Innsbrucké univerzity v současné době 
testují, jaký vliv má síla dotažení šroubů, cyklické zatěžování a také vyplnění prostoru 
lepidlem. Výsledky a mnohé podrobnější informace o této metodě je možné nalézt například v 
[3], [4], [11]. 

 
Obr. 2.14 Šroub do betonu sloužící k zesílení konstrukce na smyk. Zdroj [11] 

 
Obr. 2.15 Vývoj sil ve šroubech do betonu při zatěžování konstrukce na únavu. Zdroj [11] 
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3 KRÁTKODOBÉ ZESÍLENÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE 
PROVIZORNÍM PODPĚRNÝM SYSTÉMEM 

Pro stavbu mnohých konstrukcí a zařízení – např. elektrárny, mlýny jsou zapotřebí 
díly, které jsou svými rozměry nebo hmotností výjimečné. Při přepravě těchto částí do cílové 
destinace jsou obecně problematické okružní křižovatky, elektrická vedení napříč 
komunikací, průjezdné profily mostů, tunelů, lávek pro chodce a každý most. I jeden 
neúnosný most může zapříčinit, že předpokládaná trasa přepravy vzroste o několik desítek 
kilometrů. Z těchto důvodů je mnohdy vhodné neúnosné mostní objekty dočasně nebo i trvale 
zesílit. 

Pro krátkodobé zvýšení zatížitelnosti mostní konstrukce pro jednorázový přejezd 
nadměrné přepravy se uplatňuje podepření nosné konstrukce skupinou provizorních podpěr. 
Obecně se podpěrný systém skládá z roznášecího roštu, na kterém jsou umístěny ocelové 
sloupy, které se aktivují hydraulickým lisem. 

Volba vhodnosti tohoto druhu zesílení záleží na volné výšce mostu, na únosnosti 
zeminy (rychlosti konsolidace v místě podepření), druhu překážky, kterou most překračuje, 
dostupnosti prostoru pod mostem atd.. Výhody provizorního podepření jsou relativně nízká 
cena, snadná přepravitelnost, rychlá výstavba a neomezení stávajícího provozu.  

3.1 Stávající poznání a přesvědčení 

Dle názoru stávajících odborných článků, knih (viz např. [14]) a techniků v praxi je 
možné nosnou konstrukci mostu podepírat maximálně ve vzdálenosti 0,15 rozpětí při 
symetrickém podepření. Přičemž se dosáhne zvýšení únosnosti mostu o 30% až 50%. Při 
jednostranném podepření se smí provizorní podpěra umístit do vzdálenosti 0,2 násobku 
rozpětí a dojde k nárůstu únosnosti o 20-30%. Je přísně zakázáno umísťovat toto podepření do 
střední části nosníku. 

Předpokládá se současně, že provizorní podpěra vytvoří pevnou podporu. Důvod 
neumísťování podpěry do oblasti maximálních ohybových momentů vychází z předpokladu, 
že nad provizorní podpěrou začne vznikat záporný ohybový moment, na který konstrukce 
nebyla dimenzována. Logicky by tedy mělo dojít k vážnému poškození mostní konstrukce a v 
extrémním případě až k jeho zřícení. Zvýšení zatížitelnosti podle této hypotézy by tedy mělo 
spočívat v teoretické změně statického systému a zkrácení rozpětí největšího pole. 

3.2 Polemika o stávajícím poznání a vhodném modelu 

Představa, že je možné skutečnou provizorní podpěru aproximovat pevnou podporou 
není vhodná. Provizorní podepření bývá založeno na roznášecím roštu na místním srovnaném 
terénu, který je jen po relativně krátkou dobu konsolidován. Také osová tuhost provizorní 
podpěry nebývá srovnatelná s tuhostí permanentní podpěry. Mělo by se tedy obecně na 
provizorní podepření nahlížet jako na podporu pružnou. 

Stanovení aktuální tuhosti podloží na dané lokalitě pro výpočtový model je obtížné. 
Uvažujeme-li s nekonečně tuhým základem, pak dospějeme k nejhoršímu případu z hlediska 
záporných momentů nad provizorní podporou, ale zároveň nezjistíme skutečnou účinnost 
podepření, protože skutečná účinnost podepření je nižší než uvažovaná ve výpočtu. Je sice 
logicky opodstatněné, že pokud by se požadovalo pouze mírné zvýšení zatížitelnosti - např. 
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zohlednila by se pouze síla od aktivace podepření a změna statického systému by se 
uvažovala pouze na stranu bezpečnou a do výpočtu by se neuvažovala, pak je tento postup 
oprávněný, ale s relativně značným nevyužitým potenciálem. 

3.3 Účinnost zesílení mostní konstrukce provizorním podepřením 

Jak již bylo výše zmíněno – účinnost zesílení závisí na druhu podloží pod podpěrným 
systém, rozpětí a typu mostu, druhu přemosťované překážky apod.. Lze zjednodušeně 
konstatovat, že tyto faktory jsou v rámci rozumných ekonomických, ekologických a 
technologických možností takřka neměnné. Ovšem velice důležitým a jednoduše 
ovlivnitelným parametrem zesílení je poloha umístění dočasné podpěry v rámci rozpětí 
daného pole viz Obr. 3.1. 
 

1) Podepření konstrukce v 1/5 rozpětí 
 

2) Podepření konstrukce v 3/8 rozpětí 

  
3) Podepření konstrukce v 1/2 rozpětí 

 

 

 
 

Obr. 3.1 -  Schematický průběh momentu po délce nosníku v závislosti na tuhosti provizorních podpěr 
(podloží) a na místě podepření konstrukce. 
  

Bude-li se konstrukce podepírat dle současných doporučení dle [14] do 1/5 rozpětí 
prostého pole, pak je možné konstrukci zesílit tzv. konstrukčně. Bude-li se ovšem konstrukce 
podepírat dle stávajících doporučení v nedovolených oblastech např. ve 3/8 nebo dokonce v 
1/2 rozpětí, pak je to teoreticky možné (viz následný text), ale je nutné prokázat dostatečnou 
bezpečnost mostní konstrukce statickým výpočtem, aby nedošlo k jejímu poškození. 
Podepřením konstrukce v efektivnějším místě je možné účinnost zesílení zvýšit o několik set 
procent oproti tzv. konstrukční poloze. Při návrhu není nutné se omezovat na jednu nebo dvě 
řady provizorních podpěr. Předkládaná nová teorie umožňuje pod mostní konstrukcí 
vybudovat i tzv. les stojek, který zajistí bezpečný přejezd nadměrné přepravy přes mostní 
konstrukci.  Skutečný účinek zesílení závisí vždy na konkrétním řešeném případu. 
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3.4 Navrhovaný postup výpočtu 

Pohybujeme-li se v lineární oblasti stress – strain diagramů materiálů, pak můžeme 
všechna zatížení superponovat. Výsledné celkové vnitřní síly se budou skládat ze zatížení 
vlastní tíhou NK a ostatními stálými složkami zatížení (Obr. 3.2 bod 1). Po aktivaci 
podpěrného systému hydraulickým zvedákem vzniknou v konstrukci záporné ohybové 
momenty (Obr. 3.2 bod 2). Výše uvedené vnitřní síly zatížení se určují na modelu bez 
provizorního podepření.   

 
1) Moment od vlastní tíhy a ostatního stálého 

zatížení 
2) Moment od aktivace provizorního podepření 

 
 

  
Obr. 3.2 -  Schematický postup výpočtu ohybového momentu.  
 

K vnitřním sílám z bodu 1 a 2 se přičte účinek od proměnného zatížení v interakci s 
provizorním podepřením a vypočítanou tuhostí podloží (Obr. 3.3 bod 3). Výsledné reálné 
vnitřní síly jsou znázorněny na (Obr. 3.3 bod 4). I v případě uvažování nekonečně tuhého 
podloží je výsledný nadpodporový moment značně redukován. V reálném případě nemusí 
záporný moment v místě podepření vzniknout. Tuhost reálné provizorní podpěry se bude 
nacházet v intervalu mezi teoreticky nekonečně tuhým a poddajným podložím.  

Vyšrafovaná oblast na (Obr. 3.3 bod 4) značí o jakou část se skutečně sníží celkový 
ohybový moment po použití provizorního podepření. 
 

3) Moment od proměnné složky zatížení 4) Výsledný moment od všech složek zatížení 

  

Obr. 3.3 -  Schematický postup výpočtu ohybového momentu v interakci s proměnným zatížením. Na 
schématech je zobrazena varianta s nekonečně tuhou, reálnou a nekonečně poddajnou provizorní 
podporou. 

3.5 Obecné problémy při sestavování výpočtového modelu 

 Pro sestrojení modelu aproximující skutečné chování konstrukce je vhodné použít 
např. model ortotropní desky. V současné době jen relativně malá část komerčních programů 
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umožňuje vlastní nastavení parametrů ortotropie pro jednotlivé směry pomocí matice 
fyzikálních konstant. Pomocí této matice je možné porozumět řešené úloze a vyladit 
výpočetní model tak, aby vystihoval skutečné přetvárné chování konstrukce. Pro její určení je 
nutné vyřešit: ohybovou tuhost mostu v podélném i příčném směru, kontrakční tuhost, torzní 
tuhost a smykovou tuhost. Postup pro výpočet jednotlivých parametrů ortotropie je možné se 
dočíst v [13] a [30].  

V řešeném příkladu, který bude představen v kapitole 3.6, je most v podélném směru 
předpjatý a lze předpokládat, že se jedná o plné předpětí. Plné předpětí zajišťuje, že 
nevzniknou trhliny kolmé na směr předpětí, které by snížily ohybovou tuhost konstrukce. V 
příčném směru je situace komplikovanější, protože chování konstrukce odpovídá železovému 
betonu a je tedy pro výpočet tuhosti nutné zohlednit i vliv trhlin a jejich dosah. Stanovení 
průměrné ohybové tuhosti pro příčný směr komplikuje i fakt, že tuhost konstrukce v příčném 
směru se po šířce mostu výrazně liší (trám; deska mezi trámy).  

Je dobré si uvědomit, že uvažovaný lineární model odpovídá skutečnosti jen v určitém 
intervalu zatížení. Při překročení tohoto intervalu začne docházet k tvorbě trhlin, které mění 
tuhostní vlastnosti mostní konstrukce nebo dokonce k překročení lineární oblasti jednoho z 
použitých materiálů. Je třeba tento rozsah zatížení znát, aby vytvořený model odpovídal 
skutečnému, popř. bezpečnému chování mostu. Způsobí-li např. zatížení vznik trhlin i v 
podélném směru (příčné trhliny), pak je nutné opravit původní matici tuhosti ortotropní desky. 

Stanovení tuhosti podloží provizorních podpěr je možno určit odborným odhadem 
nebo výpočtem. Výpočet většinou vychází z předpokládaného geologického profilu (ideálně z 
geologické sondy) v místě podepření. Vlastnosti zeminy se určí buď přibližně dle směrných 
normových charakteristik nebo dle výsledků geotechnických zkoušek. Nejpřesnější metodou 
pro zjištění přetvárných vlastností zeminy pod základovou spárou roznášecího roštu spočívá v 
provedení zatěžovací zkoušky základové zeminy in-situ.  

Bohužel i za použití složitých výpočetních algoritmů nebo dokonce i po realizaci 
zatěžovací zkoušky základové zeminy na identickém místě, nemusí se dospět ke stejné tuhosti 
podloží i během přejezdu nadměrné přepravy. Tuhostní charakteristiky jednotlivých vrstev 
základové zeminy jsou v čase proměnné. Přetvárná reakce podloží je závislá na rychlosti 
zatěžování, aktuální vlhkosti, teplotě atd.. Dokonce i předpoklad o lineárním chování 
základové zeminy je zjednodušenou aproximací reálného stavu. 

3.6 Konfrontace teorie s reálným měřením in-situ 

Shoda uváděné teorie s výpočtem bude demonstrována na příkladu předpjatého 
trámového mostu z roku 2009 o rozpětí 29,5m v severních Čechách (viz Obr. 3.4). Most byl 
podepřen pomocí provizorního podepření ve vzdálenosti 4,80m od první opěry a 5,90m před 
druhou opěrou (dle obecných doporučení) (viz Obr. 3.5). Po tomto mostu jela nadměrná 
přeprava o celkové hmotnosti přes 450 tun včetně tahače a postrku (viz Obr. 3.6). Ke 
konstrukci byla k dispozici celková výkresová dokumentace. 
 

Na konstrukci se měřily průhyby každého trámu uprostřed rozpětí pomocí snímačů 
deformací, protažení betonu na spodním líci trámu pomocí Hollanova můstku a 
indukčnostního snímače. Na dvou vybraných stojkách provizorního podepření se měřily síly v 
podepření pomocí siloměrných kruhů a na jedné stojce se měřil tlak v hydraulickém válci. U 
vybraných stojek se siloměrnými kruhy se měřila deformace mostní konstrukce v místě 
podepření. S několikahodinovým předstihem před samotným přejezdem se měřila teplota a 
vlhkost vzduchu ve stínu pomocí teploměru s datalogerem. Také byla zaznamenávaná teplota 
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betonové konstrukce ve stínu i na slunci, teplota opěr a teplota vozovky pomocí infra-
teploměru.  

 

 
Obr. 3.4 Pohled na pravou stranu analyzované konstrukce, provizorní podepření za první a před 
druhou opěrou 
 

 
Obr. 3.5 Pohled na analyzovanou konstrukci od prvního provizorního podepření, měření průhybu, sil 
a přetvoření betonu 
 



-                -Dočasné zesilování silničních mostů-                                 -Ing. DOMINIK SUZA    VUT-FAST-              - 

-                -prosinec 2017-                                                                                                      -Strana 35-              - 

 
Obr. 3.6 Nadměrná přeprava při přejezdu přes mostní konstrukci 
 

RANÁ - BIOKORIDOR most ev.č.28-009B dne 25.9.2011 start 11:50:23
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Obr. 3.7 Změřené svislé deformace konstrukce od nadměrného vozidla uprostřed rozpětí a přetvoření 
spodních vláken betonu (fialová čára – Hollan 200mm – je provázána s pravou svislou osou) 
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RANÁ - BIOKORIDOR most ev.č.28-009B dne 25.9.2011 
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Obr. 3.8 Změřené síly na siloměrných kruzích 
 

Díky kontinuálnímu měření průhybu (viz Obr. 3.7) a síly (viz Obr. 3.8) v místě 
provizorního podepření je možné přímo vypočítat tuhost celé jedné provizorní podpěry. 
Stojky provizorního podepření mají takřka známou (lehce vypočitatelnou tuhost) a lze tedy 
stanovit tuhost základové zeminy viz kapitola 3.8.1. Předběžný statický výpočet lze o takto 
zjištěnou tuhost podloží upřesnit pro další vyhodnocení. 

Srovnávací výpočet byl vytvořen pomocí modelu ortotropní desky v programu Scia 
Engineer. Snahou bylo najít takovou matici tuhosti ortotropní desky, aby její celkové vnější 
projevy korespondovaly se skutečností. Problém při konstrukci modelu, který má odpovídat 
skutečnosti je fakt, že je možné vytvořit takový model s takovou tuhostí, aby si deformace 
odpovídaly. Ovšem nejsou známé skutečné průměrné konstitutivní vztahy pro materiály v 
daném čase pro zatížení působící na konstrukci po určitý časový interval. Proto není 
pravděpodobně možné separovat od sebe vliv diference uvažovaného (referenčního) modulu 
pružnosti od skutečného modulu pružnosti a implicitně ideálního momentu setrvačnosti 
konstrukce. I když se jedná o plně předpjatý beton a nevznikají trhliny, i pak je výpočet 
skutečného momentu setrvačnosti relativně komplikovaný, ovlivněný konstitutivními vztahy 
materiálů (betonu, betonářské-, předpínací výztuže, vozovkového souvrství...) a v obecném 
řešení i zatížením a teplotou, ale tato problematika není předmětem této doktorské práce, ale 
bylo o ní částečně pojednáno v bakalářské práci [20]. 

3.6.1 Srovnání modelu se skutečností 
V grafu (viz Obr. 3.10) jsou vykresleny maximální naměřené a vypočítané deformace 

nosné konstrukce uprostřed rozpětí a dále v místě provizorního podepření. Vypočítaná i 
změřená deformace v místě podepření jsou shodné. Drobný rozdíl v průhybu 1. nosníku je cca 
0,5mm, což je v tak mnohaparametrickém prostředí možné považovat za shodu. Poměrné 
přetvoření betonu na spodním lící uprostřed rozpětí skutečné konstrukce bylo cca o 18% 
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menší, než vychází z výpočtu (naměřeno 0,023mm/200mm; vypočítáno 0,028 mm/200mm). 
Skutečná změřená síla ve 4. stojce před 2. opěrou činí 182kN. Síla ve stejné podpoře v 
modelu je 192kN z čehož vyplývá, že síla v teoretické podpoře odpovídá síle ve skutečné 
podpoře. 
 Dále je z grafu (Obr. 3.10) patrné, že tuhost reálné podpěry se nachází někde mezi 
teoreticky nekonečně poddajným podložím (= konstrukce je nepodepřená, červená čárkovaná 
křivka) a nekonečně tuhým podložím (=skalní podloží, zelená čárkovaná křivka). Dle 
konkrétního případu se tuhost reálného podloží může limitně blížit k jednomu z těchto dvou 
extrémů. 

Úvaha, že provizorní podpěra je nekonečně tuhá podpora je zjednodušení na stranu 
nebezpečnou. 

 

 
Obr. 3.9 Měření přetvoření betonu na spodních vláknech betonového průřezu během přejezdu 
nadměrného vozidla. 
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Obr. 3.10 Srovnání deformací reálné konstrukce (silná modrá křivka) s teoretickým modelem (fialová 
křivka). Červená čárkovaná křivka zobrazuje teoretické deformace na identickém modelu ortotropní 
desky s nastavenou nekonečně poddajnou provizorní podpěrou (odpovídá stavu bez zesílení). Zelená 
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čárkovaná čára zobrazuje teoretické deformace na modelu ortotropní desky s nekonečně tuhou 
provizorní podpěrou. 
 

 
Obr. 3.11 Měření přetvoření asfaltové vozovky během přejezdu nadměrného vozidla přes mostní 
konstrukci. 
 

Moment – 
proměnná sl. 

[kNm] 
Moment – celkový [kNm] Síly v podepření [kN] Umístění 

provizorní 
podepření Pode-

pření 
1/2 

rozpětí Podepření 1/2 rozpětí 1 2 3 4 5 

4510-502,2 6510-481 183 236 243 189 134 
dle skutečnosti 1128 2113 

5135 8142 171 192 165 113 74 
6070-908,4 6510-896 148 192 207 159 103 Podepření v 3/8 

rozpětí 1204 1441 
6365 7055 182 207 169 107 63 

6510-686 6510-686      1 Podepření v 1/2 
rozpětí 1416 1416 

7240 7240 189 242 268 219 148 
6510-0 Bez použití 

podepření  2688  
9198 

     

Tab. 3.1 Zobrazuje teoretické ohybové momenty v místě podepření a uprostřed rozpětí a síly v 
provizorních podpěrách za předpokladu konečně tuhého podloží (reálného) o tuhosti 22,4MN/m. V 
řádcích jsou zobrazeny možné varianty podepření. První varianta odpovídá skutečnému umístění 
podepření, následují dvě teoretické varianty zesílení s umístěním provizorovních podpěr blíže středu 
rozpětí a varianta bez zesílení. 
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Moment – 

proměnná sl. 
[kNm] 

Moment – celkový [kNm] Síly v podepření [kN] Umístění 
provizorní 
podepření Pode-

pření 
1/2 

rozpětí Podepření 1/2 rozpětí 1 2 3 4 5 

4510-502,2 6510-481 229 516 574 331 137 
dle skutečnosti -460 1081 

3548 7110 445 690 497 190 22,6 
6070-988 6510-896 98 387 520 259 46 Podepření v 3/8 

rozpětí -160 332,1 
5002 5946 288 525 357 101 20 

6510-686 6510-686      1 Podepření v 1/2 
rozpětí -553,8 -553,8 

5270 5270 175 559 804 525 187 
Tab. 3.2 Zobrazuje teoretické ohybové momenty v místě podepření a uprostřed rozpětí a síly v 
provizorních podpěrách za předpokladu nekonečně tuhého podloží. V řádcích jsou zobrazeny možné 
varianty podepření. První varianta odpovídá skutečnému umístění podepření, následují dvě teoretické 
varianty zesílení s umístěním provizorovních podpěr blíže středu rozpětí. 
 
 

 
Obr. 3.12 Model analyzovaného mostu v programu Scia Enginner, který byl modelován pomocí 
ortotropní desky. Vzdálenost provizorních podpěr odpovídá skutečné poloze, která byla aplikována In-
situ.  Podloží pod provizorními podpěrami je pružné a odpovídá reálné tuhosti. 
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Obr. 3.13 Model analyzovaného mostu v programu Scia Enginner, který byl modelován pomocí 
ortotropní desky. Vzdálenost provizorních podpěr odpovídá skutečné poloze, ale tuhost podloží je 
nekonečně velká. 

 
Obr. 3.14 Model analyzovaného mostu v programu Scia Enginner, který byl modelován pomocí 
ortotropní desky. Provizorní podpěry jsou umístěny ve 3/8 rozpětí. Podloží pod provizorními 
podpěrami je pružné a odpovídá reálné tuhosti. 

 
Obr. 3.15 Model analyzovaného mostu v programu Scia Enginner, který byl modelován pomocí 
ortotropní desky. Provizorní podpěry jsou umístěny ve 3/8 rozpětí a tuhost podloží je nekonečně velká. 
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Obr. 3.16 Model analyzovaného mostu v programu Scia Enginner, který byl modelován pomocí 
ortotropní desky. Most je zesílen jednou řadou provizorních podpěr uprostřed rozpětí. Podloží pod 
provizorními podpěrami je pružné a odpovídá reálné tuhosti. 
 

 
Obr. 3.17 Model analyzovaného mostu v programu Scia Enginner, který byl modelován pomocí 
ortotropní desky. Most je zesílen jednou řadou provizorních podpěr uprostřed rozpětí a tuhost podloží 
je nekonečně velká. 

3.6.2 Stručné výsledky analýzy 
Použitím provizorního podepření (viz Tab. 3.1) se reálně snížil maximální ohybový 

moment cca o 1MNm (cca 12%) (= 9 198kNm – 8142kNm) proti stavu, kdy by konstrukce 
byla nepodepřená. Pravděpodobně by analyzovaná konstrukce přenesla i toto zatížení, bez 
potřeby podepření provizorním podepření, ale již by v průřezu měly vznikat tahy ve spodních 
vláknech a možná by vznikla i ohybová trhlina. Použitím provizorního podepření se 
dopomohlo tomu, že konstrukce nebyla od vozidla poškozena a nebyla snížena její životnost. 

Uvažováním provizorní podpory jako nekonečně tuhé (viz Tab. 3.2) bychom zdánlivě 
„ušetřili“ cca 2MNm (= 9 198kNm – 7 110kNm) ve stejné poloze provizorního podepření, 
což by byla chybná domněnka – špatný předpoklad. Je ale možné využít potenciál 
provizorního podepření a umístit jej do vhodnější polohy. Z řešeného příkladu vyplývá (viz 
Tab. 3.1), že umístěním podepření do 3/8 rozpětí z každé strany by bylo možno výsledný 
moment reálně snížit v polovině rozpětí také o cca 2MNm přesněji vyjádřeno z 9 198kNm 
(bez podepření) až na 7 055kNm (= +6510kNm – vlastní tíha a ostatní stálé; -686kNm – 
aktivace podepření; +1204kNm – proměnná složka zatížení). 

Při výpočtu konkrétního mostu i s uvažováním nekonečně tuhého podloží nebyla 
nalezena poloha provizorního podepření, při které by v místě provizorního podepření mohla 
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vznikat tahová napětí v horních vláknech průřezu mostu. Např. pokud by se konstrukce měla 
podepírat ve 3/8 rozpětí, pak by v místě podepření měl být moment 6 070kNm od vlastní tíhy 
a ostatního stálého zatížení. Od aktivace podepření by se ve stejném průřezu měl celkový 
moment změnit o -988kNm. Proměnná složka zatížení vyvolá moment v místě podepření -
160kNm => výsledně +5002kNm ≥ 0 => tažená jsou stále spodní vlákna.  

I když v tomto konkrétním případě nevzniknou tahy v místě podepření, ani za 
předpokladu nekonečně tuhého podloží, neznamená to, že ke stejnému výsledku dospějeme u 
všech konstrukcí. Je potřeba při vychýlení od zaběhlé praxe každý konkrétní případ výpočtem 
ověřit.  

3.7 Numerická analýza provizorního podepření 

Praktické odvození vzorce pro výpočet vnitřních sil na prostém nosníku, který je 
podepřen jednou pružnou podporou ve vzdálenosti L1 od první podpory a zatížen 
rovnoměrným zatížením o délce „a“ a intenzitě „q“ viz Obr. 3.18 lze odvodit pomocí 
Maxwell – Mohrova - vztahu pomocí metody jednotkových sil. Ve výpočtu je nutné zohlednit 
virtuální práci momentových i normálových sil. 

V této kapitole se uvádí postup odvození vnitřních sil pro zatížení, které se nachází 
před provizorní (pružnou) podporou viz Obr. 3.18. 
 

 

 
 

 
Obr. 3.18 -  Řešená konstrukce – prostý nosník 
podepřený pružnou podporou. Rovnoměrné 
zatížení o délce „a“ a intenzitě „q“ se nachází 
před provizorní podporou 
 

Obr. 3.19 -  Základní soustava – nosník s 
převislým koncem. Vykresleny vnitřní síly modře - 
momentové síly, červeně normálové síly. Index 1,0 
značí – vnitřní síly od vnějšího zatížení, index 1,1 – 
od jednotkového zatížení. 

 
 
MOMENTOVÁ ČÁST – viz základní konstrukce Obr. 3.19: 
Integrální rovnice (3-1) je sestavena pro základní konstrukci zatíženou rovnoměrným 
zatížením (reprezentující nadměrnou přepravu) stojící ještě před provizorní podpěrou. 
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Vyřešením integrálu z rovnice (3-1) obdržíme rovnici (3-2). 
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Do rovnice (3-2) je možné explicitně dosadit vstupní hodnoty za předpokladu, že reakce Ra je 
určena dle rovnice (3-3). 
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Integrální rovnice pro základní konstrukci zatíženou jednotkovou silou obdržíme rovnici (3-4) 
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Vyřešením integrálu z rovnice (3-4) obdržíme rovnici  (3-5). 
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NORMÁLOVÁ ČÁST – viz základní soustava Obr. 3.19: 
Integrální rovnice (3-6) je sestavena pro základní konstrukci zatíženou rovnoměrným 
zatížením (reprezentující nadměrnou přepravu) stojící ještě před provizorní podpěrou. 
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Integrální rovnice pro základní konstrukci zatíženou jednotkovou silou obdržíme rovnici (3-7) 
 

sloupN l
l
lEA 









2

1

2
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Následně se výsledky explicitních rovnic (3-2), (3-3), (3-5), (3-6) a (3-7) dosadí do kanonické 
rovnice (3-8). 
 
    0)(0,1)(0,11)(1,1)(1,1  NMNM X        (3-8) 
 

Vyřešením jediné neznámé hodnoty X1 z rovnice (3-8) se vypočítá reakce v 
podpoře B. Následným elementárním statickým výpočtem (staticky určitý nosník) je možné 
dopočítat ostatní podporové reakce a vnitřní síly na nosníku. 

Obdobným postupem je možné sestavit rovnice pro případ, že rovnoměrné zatížení se 
nachází před i za provizorní pružnou podpěrou. Analytické řešení má jednoznačnou výhodu 
oproti klasickému řešení pomocí metody konečných prvků (MKP) v rychlosti přepočítání 
dané konstrukce při změně jednotlivých parametrů jako např. poloha podepření nosné 
konstrukce (L1), poměr ohybové tuhosti mostní konstrukce a osové tuhosti provizorní podpěry 
(EI/EA), intenzity zatížení (q), poloha zatížení (a) apod. Nevýhoda spočívá v relativně 
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komplikovaném výpočtu, než se uživatel dopočítá k výsledné vševědoucí rovnici, která 
funguje pouze pro danou konstrukci se zvolenými parametry. Ukázkový příklad je možné 
považovat za elementární možnou konstrukci, která je užitečná pro ruční analýzu zesilované 
konstrukce pomocí provizorního podpěrného systému. Při použití dvou a více pružných 
podpěrných stojek je stále možné se dopátrat analytické soustavy rovnic, ze které se 
vypočítají vnitřní síly na konstrukci, ale pro složitější příklady je efektivnější použití 
universální metody konečných prvků (viz Obr. 3.20).  
 

MKP - Průběh ohybových momentů na nosníku
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Obr. 3.20 Použití Metody Konečných Prvků (MKP) pro řešení soustavy s dvěmi pružnými podpěrami. 
Celý program MKP, včetně preprocesoru, řešiče i postprocesoru byl vytvořen autorem této doktorské 
práce v programu Microsoft Excel 2003 s podporou Visual Basic for Application (VBA). 

3.8 Stanovení ohybové tuhosti nosníku a osové tuhosti podpěry  

3.8.1 Osová tuhost 
Tuhost je obecně definovaná jako potřebná síla způsobující na konstrukci jednotkovou 

deformaci (průhyb, stočení). Obecně lze zapsat (3-9): 

u
Fk             (3-9) 

k – tuhost; F – síla; u – deformace 
Deformace sloupu při zatížení osovou (viz Obr. 3.20) silou lze vypočítat ze základních 
mechanických vztahů viz (3-10) 

EA
Fll

l
lE

A
F

l
lEE

A
F







 

       (3-10) 
σ – napětí; ε – poměrné přetvoření; Δl – délková změna; l – celková délka; E – modul 
pružnosti; A – plocha průřezu 
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Po rozložení výsledků dle základního vzorce (3-9) můžeme definovat osovou tuhost 
provizorní podpěry pomocí vztahu (3-11): 

l
EAksloup            (3-11) 

Přičemž ksloup reprezentuje celková tuhost podpěry včetně všech komponentů, které 
její výslednou tuhost ovlivňují. Mezi tyto komponenty patří – osová tuhost reálného sloupu, 
hydraulického lisu (převážně pokud je zavzdušněn), podkladky, roznášecí rošt a zejména 
tuhost podloží, která se nachází pod provizorním podepřením. Podle druhu podloží záleží na 
rychlosti konsolidace zeminy, únosnosti zeminy, úhlu roznášení apod. Je nutné si uvědomit, 
že jakkoli stanovená tuhost podloží (výpočtem, geotechnickou zatěžovací zkouškou in-situ) 
není konstantní ani v průběhu času ani při různých hladinách zatížení, jak by se to mohlo jevit 
ze zjednodušených výpočetních modelů.  
 

Celková osová tuhost provizorní podpěry ksloup se vypočítá dle zásad dynamiky. Pro 
sériové zapojení pružin platí (3-12) (viz Obr. 3.21): 

nsloup kkkk
1...111

21

         (3-12) 

Za jednotlivé tuhosti k1 až kn se dosazují tuhosti jednotlivých komponent dle vztahu 
(3-11). Počítá-li se s tuhostí zeminy, pak se dosazují hodnoty Edef, popř. Eoed. Plochu A je 
nutné odhadnout podle druhu zeminy z předpokládaného úhlu roznášení zatížení v zemině. 

V systému se sériovým zapojením „n“ pružin ve kterém jedna z pružin k1 až kn, je 
výrazně poddajnější než pružiny ostatní, dojde k významnému snížení celkové osové tuhosti 
systému. V některých případech je konstrukčně možné využít i kombinaci s paralelním 
zapojením pružin, čímž dojde ke zvýšení tuhosti  v dané rovině (viz Obr. 3.22 a rovnice (3-
13)). 

  
Obr. 3.20 -  Sloup o rozměrech A, modulu 
pružnosti E a délky Lsloup je zatížen silou F  

Obr. 3.21 -  Sériové zapojení „n“ pružin – v levé části 
obrázku a jejich přepočet pomocí vztahu (3-12) na 
jednu náhradní pružinu 
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Obr. 3.22 -  Paralelní zapojení „n“ pružin – v levé části obrázku a jejich přepočet pomocí vztahu (3-
13) na jednu náhradní pružinu. 
 

 nKKKK  ...21         (3-13) 

3.8.2 Ohybová tuhost 
Určení ohybové tuhosti nosníku je relativně komplikovanější, jelikož záleží na 

aktuální poloze zatížení. Pro pochopení problematiky jsou zde uvedeny dva příklady vzorců 
ze statických tabulek na výpočet průhybu prostého nosníku od různých zatěžovacích stavů. 
 
Průhyb prostého nosníku s osamělým břemenem působící uprostřed rozpětí se vypočítá podle 
vztahu (3-14). 

EI
Flw



48

3

          (3-14) 

Průhyb prostého nosníku zatíženého rovnoměrným zatížením po celé své délce se vypočítá 
dle vztahu (3-15): 

EI
qlw





384
5 4

          (3-15) 

Vztah (3-15) je pro extrakci ohybové tuhosti mírně matoucí, protože součin 
rovnoměrného zatížení a délky (q×l) vyjadřují ze vztahu (3-9) pouze sílu. Jednotky 
rovnoměrného zatížení jsou [N/m] – proto N/m×m=N. 
Ohybovou tuhost nosníku lze tedy definovat vztahem (3-16): 

konst
l
EIk  3          (3-16) 

Aby došlo k řádové shodě při určování konstanty ohybové tuhosti, je dobré si 
vypočítat hodnoty konstant u dvou výše publikovaných vztahů (3-14) a (3-15). Ve vztahu 
(3-14) je konstanta rovna 1/48=0,0208...; u rovnoměrného zatížení (3-15) se konstanta rovná 
5/384=0,013... 

Jelikož je hodnota konstanty pro všechny výpočty takřka nepodstatná – dojde pouze k 
lineárnímu zvýšení, popř. snížení všech uváděných hodnot, ale zároveň je dobré být v 
řádových relacích ohybové tuhosti. Pro ostatní výpočty bylo zvoleno finitní číslo, které se 
nachází mezi těmito uváděnými intervaly 0,015=3/200. 

Velikost konstanty je v lineární oblasti teoreticky nepodstatná a je možné si zvolit 
vlastní konstantu. Je pak ovšem nutné uváděné výsledky z kapitoly 3.9 přepočítat. 
Zvolená ohybová tuhost nosníku odpovídá v této práci rovnici (3-17): 
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           (3-17) 

3.9 Vzájemný vztah osové a ohybové tuhosti a jejich vzájemné provázání 

Vzájemný vztah osové tuhosti provizorních podpěr (3-11) a ohybové tuhosti mostního 
nosníku (3-17) je vysvětlen na dvou reálných mostních nosnících, které se hojně nacházejí na 
mostech české silniční sítě. Statický systém mostů odpovídá prostému nosníku. Provizorní 
podpěra podepírá ideovou konstrukci v jedné polovině rozpětí. Zvolený příklad odpovídá Obr 
3.1 bod 3. Proměnné zatížení reprezentující těžkou přepravu je nahrazeno plným 
rovnoměrným zatížením. Pro výpočet konstrukce byly použity analytické vztahy popsané v 
kapitole 3.7. 

První výpočet byl proveden pro nosník MPD 4 délky 16m. Tento nosník je tvořen 
truhlíkovým průřezem. U mostních konstrukcí tvořených těmito tyčovými prefabrikáty je 
vzájemné spolupůsobení nosníků v příčném směru zajištěno příčným předpětím kotveným v 
krajních nosnících MPD 3. Krajní nosníky MPD 3 jsou užší a plné (nevylehčené dutinou). 
Mosty z těchto nosníků vykazují velmi vysokou tuhost v příčném směru za předpokladu stále 
existujícího příčného předpětí. Z důvodu špatně provedené izolace na těchto mostech a  
dlouhodobém zatékání došlo u mnohých konstrukcí k úplnému překorodování příčné 
předpínací výztuže a k rapidnímu poklesu tuhosti v příčném směru. Ve výpočtu viz (Tab 3.3) 
je zohledněn pouze jeden osamocený nosník s ekvivalentním rovnoměrným proměnným 
zatížením připadající na jeho část. 

 

č. řádku 
 

Ohybová 
tuhost/osová 

tuhost 

vypočtená osová 
tuhost [MN/m] 

Skutečná reakce 
(pružná)/tuhá 

podpora reakce 

Moment v místě 
pružné podpory 

[kNm] 
1 0 ∞ 1 -131,44 
2 0,014 962,5 0,9901 -124,92 
3 0,07 192,5 0,9523 -100,11 
4 0,139 96,25 0,909 -71,64 
5 0,35=7/20 38,27 0,798 0,7 
6 0,695 19,25 0,666 87,76 
8 2,78 4,8125 0,333 306 

10 11,121 1,203 0,11102 452 
12 69,5 0,1925 0,01959 512,89 
13 ∞ 0 0 525,76 

Tab. 3.3 – Vliv poměru ohybové tuhosti a tuhosti osové na průběh vnitřních sil na nosníku MPD 4 
délky 16m. Řádek č. 1 odpovídá průběhu ohybových momentů na Obr. 3.1 bod 3 barvě červené, řádek 
č. 13 na tomtéž obrázku barvě zelené. 
 

Druhý analyzovaný mostní nosník I73 je také předpjatý prefabrikovaný o výrobní 
délce 30m. U mostních konstrukcí tvořených těmito tyčovými prefabrikáty je vzájemné 
spolupůsobení nosníků zajištěno petlicovým spojem. Nosná konstrukce z těchto nosníku je v 
podélném směru předpjatá, v příčném směru se jedná o konstrukci železobetonovou. Ve 
výpočtu viz (Tab 3.4) je zohledněn pouze jeden osamocený nosník s ekvivalentním 
rovnoměrným proměnným zatížením připadající na jeho část. 
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č. řádku 
Ohybová 

tuhost/osová 
tuhost 

vypočtená osová 
tuhost [MN/m] 

Skutečná reakce 
(pružná)/tuhá 

podpora reakce 

Moment v místě 
pružné podpory 

[kNm] 
1 0 ∞ 1 -564,5 
2 0,014 1377 0,99 -536,32 
3 0,07 275,4 0,95 -429,07 
4 0,139 138,6 0,909 -307,72 
5 0,35=7/20 55,00 0,798 -4,256 
6 0,695 27,73 0,666 376 
8 2,78 6,934 0,333 1317,66 

10 11,121 1,733 0,11102 1944,62 
12 69,5 0,277 0,01959 2202,686 
13 ∞ 0 0 2257,99 

Tab. 3.4 – Vliv poměru ohybové tuhosti a tuhosti osové na průběh vnitřních sil na nosníku I73 délky 
30m. Řádek č. 1 odpovídá průběhu ohybových momentů na Obr. 3.1 bod 3 barvě červené, řádek č. 13 
na tomtéž obrázku barvě zelené. 
 

(Ohybová/Osová) tuhost = 10 : 1
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Obr. 3.23 Ohybová a osová tuhost jsou v poměru 10:1 v Tab 3.4 odpovídá uvedený stav řádku č. 10. 
Při aktuálním poměru tuhostí je provizorní podepření téměř neúčinné. 
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(Ohybová/Osová) tuhost = 7 : 20
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Obr. 3.24  Ohybová a osová tuhost jsou v poměru 7:20 v Tab 3.4 odpovídá uvedený stav řádku č. 5. 
Při aktuálním poměru tuhostí nedochází ke vzniku negativního nadpodporového momentu od plného 
rovnoměrného zatížení. 
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Obr. 3.25 Ohybová a osová tuhost jsou v poměru 1: v Tab 3.4 odpovídá uvedený stav řádku č. 2. Při 
aktuálním poměru tuhostí je možné nahlížet na provizorní podepření jako na dokonale tuhé. 
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3.10 Poznatky ze zjednodušené numerické analýzy 

Obě konstrukce MPD 4 délky 16m a nosník I73 délky 30m z kapitoly 3.9, které jsou 
podepřeny v jedné polovině pružnou podpěrou mají vzájemnou statickou podobnost (viz Tab. 
3.3 a Tab 3.4). Statická podobnost se projevuje tím, je-li ohybová a osová tuhost dvou 
různých stejně podepřených konstrukcí ve stejném poměru, pak jsou i shodné poměry pro 
pružnou reakci ku tuhé podporové reakci, to znamená, že je poměrově stejný průběh vnitřních 
sil a tedy poměry jsou shodné, i když došlo ke změně průřezu a změně délky nosníku. Je 
ovšem nutné vyjádřit tuhosti dle kapitoly 3.8.1 a 3.8.2 této doktorské práce. 
 
 Pokud je poměr ohybové a osové tuhosti = 10:1 (viz Tab. 3.3 a Tab 3.4 řádek 10) a 
(Obr. 3.22), pak účinek zesílení je téměř zanedbatelný a provizorní podpěrný systém bude 
pravděpodobně neekonomický nebo právě naopak se jedná o vědomé rozhodnutí zhotovitele 
provizorního podpěrného systému využívající řízené zesílení mostů a záměrem je působit na 
konstrukci pouze konstantní aktivační silou (viz kapitola 3.11, kapitola 4 a 5). 
 
 Pokud je poměr  ohybové a osové tuhosti naopak v poměru 1:100 (viz Tab. 3.3 a Tab 
3.4 řádek 2) a (Obr. 3.25), pak je teprve možné hovořit o téměř tuhé pevné podpěře. Z 
uvedených tabulek je vidět viz řádky 3 a 4, že i relativně malým snížením osové tuhosti 
provizorní podpěry dochází k relativně rychlému snížení negativního nadpodporového 
ohybového momentu. Proto není příliš reálné, nutné a žádoucí vytvořit pod reálnou mostní 
konstrukci středních rozpětí dokonale tuhé provizorní podepření.  
 
 Pokud je poměr ohybové a osové tuhosti v poměru 7:20 (viz Tab. 3.3 a Tab 3.4 
řádek 5) pak od plného rovnoměrného zatížení je nad provizorní pružnou podporou nulový 
ohybový moment na nosníku (viz Obr. 3.24). I při poměru tuhostí 7:20 vznikají během 
nájezdu vozidla na mostní konstrukci drobné záporné ohybové momenty. Minimální hodnoty 
ohybového momentu nad provizorní podpěrou je dosaženo, když se zatížení nachází v první 
třetině rozpětí celé konstrukce (viz Obr. 3.24). 
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-137,9 kN

-84,4 kN

3,8 kN

55,46kNm

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

0 5 10 15 20 25 30

Vozidlo nahrazené rovnoměrným zatížením
Nosník
Podporová reakce
Ohybový moment
Posouvající síla

 
Obr. 3.26 Poměr ohybové a osové tuhosti je v poměru 7:20. Vozidlo zatěžující prvních 10m mostní 
konstrukce vytváří nad provizorní podpěrou drobný záporný ohybový moment. Po zatížení celé 
konstrukce odpovídá průběh Obr. 3.24. 
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I za předpokladu, že poměr tuhostí je menší než 0,35 (7:20) a od proměnné složky v 
místě provizorní podpěry vznikne záporný ohybový moment, to nemusí znamenat, že dojde k 
poškození konstrukce. Celkové napětí v analyzovaném průřezu je nutné vyjádřit jako 
superpozici všech působících složek napětí. 

 
Statická podobnost konstrukcí pomáhá rychle odhadnout vhodnou tuhost provizorního 

podpěrného systému. Ze znalostí ohybové tuhosti mostní konstrukce, předpokládané ideální 
polohy provizorního podpěrného systému a požadované účinnosti zesílení je možné předepsat 
požadavky na minimální a maximální požadovanou tuhost provizorního podpěrného systému. 
Výsledky je možné interpretovat i z druhého pohledu, kdy provedením zatěžovací zkoušky 
základové zeminy in-situ a znalostí tuhostí provizorního podepření a jeho předpokládané 
polohy je možné dopočítat účinnost zesílení provizorního podepření na dané lokalitě (viz 
Obr. 3.3 bod 4). Pro upřesnění skutečného stupně zesílení je vhodné využít v dalších fázích 
analýzy sofistikovanější model zohledňující přerozdělování zatížení a spolupůsobení 
konstrukce i v příčném směru. Vhodný je model ortotropní desky. 

Nedostatečnou tuhost podloží pod mostní konstrukcí je také možné zvýšit 
konstrukčními úpravami (viz Kapitola 3.11.2). Naopak snížením maximální tuhosti 
podpěrných stojek v reálném čase a garantováním zadaných okrajových podmínek se teorie 
provizorních podpěr přesouvá z oblasti klasicky používaných pasivních podpěr do oblasti 
řízené tuhosti provizorní podpěrné soustavy, o které bude pojednáno v následujících 
kapitolách. Teoretickým principem stále zůstává zapojení sériových a paralelních tuhostních 
pružin (viz Obr. 3.21 a Obr. 3.22) tak, aby výsledná tuhost odpovídala požadavkům statika. 

3.11 Zesílení mostní konstrukce pomocí provizorních podpěr s řiditelnou 
tuhostí 

V předchozích kapitolách bylo teoreticky popsáno, při jakém poměru tuhosti můžeme 
dosáhnout vhodného rozložení napětí po délce nosníku, dokonce byl ukázán i obecný integrál 
pro řešení nejjednoduššího možného příkladu podepření mostní konstrukce. Ovšem z 
praktického využití se mohou zdát tyto informace praktikujícímu inženýrovi notně 
redundantní. V této kapitole bude pojednáno o tom jak je možné předkládanou teorii v 
reálném prostředí uplatnit. 

3.11.1 Maximální tuhost podloží 
V průběhu doktorské práce si byl autor vědom, že mohou nastat výjimečné situace, 

kdy bude nutné maximální podpěrnou sílu omezit, ať už z obavy, že by se mohla poškodit 
mostní konstrukce vznikem záporných ohybových momentů nebo propíchnutí mostní 
konstrukce v místě podepření, jak předpokládá klasická teorie. Maximální podpěrnou sílu je 
nutné omezit i s ohledem na přetížení podpěrného systému nebo základové spáry.  

Významnou a reálnou příčinou omezení maximální podpěrné síly mohou být spřažené 
mostní konstrukce (ocelové I-nosníky s betonovou spřaženou deskou). Tyto konstrukce bývají 
většinou subtilní, díky vysoké pevnosti oceli v tahu a vysoké pevnosti betonu v tlaku. Tyto 
konstrukce jsou díky nižší konstrukční výšce poddajnější a vykazují v průměru větší svislé 
deformace než betonový most o stejném rozpětí. Větší deformace způsobí, že podpěrná 
stojka, která mostní konstrukci zesiluje vyvodí větší podpěrnou sílu. Konstruktér 
pravděpodobně umístí podpěrnou stojku pod hlavní nosnou konstrukci (nejčastěji I profil). Při 
přejezdu nadměrné přepravy vyvodí provizorní podpěra vysokou podporovou sílu, čímž může 
dojít k vyboulení stojiny hlavního nosníku, zdeformování spodní pásnice a následně dojde k 
trvalému poškození mostní konstrukce. 
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Maximální podpěrná síla musí být maximálně nastavena  na nejvyšší dovolenou 
únosnost zesilujících sloupů, nebo měřících zařízení (siloměrných kruhů) nebo nejslabšího 
článku zesilující konstrukce. V neposlední řadě musí konstruktér zohlednit i únosnost 
základové půdy pod mostní konstrukcí. V oblastech, kde mostní konstrukce přemosťuje 
místní potok, řeku apod. bývá základová zemina pod roznášecím roštem neúnosná. Při 
přetížení může dojít k ujetí hrany svahu a zhroucení podpěrného systému (viz kapitola 4.4.3) 

3.11.2 Minimální tuhost podloží 
Zesílení mostní konstrukce pomocí provizorního podpěrného systému je efektivní 

pouze v případě, že splňuje minimální požadavky na vlastní tuhost (viz Obr. 3.23). 
Geologickým průzkumem, případně zatěžovací zkouškou In-situ je možné pro konkrétní 
místo zjistit deformační vlastnosti základové půdy. V případě, že se základová půda jeví jako 
neúnosná a vykazuje vysoké a stále rostoucí deformace, je možné její vlastnosti upravit. 
Nejběžnější způsoby zvýšení tuhosti základové zeminy jsou: 
 Odstranění neúnosné humusoidní svrchní vrstvy a realizací základové spáry pro 

roznášecí rošt v hlubší únosnější vrstvě. 
 Dopravení kameniva hrubší frakce na místo realizace provizorního podpěrného 

systému, které se zadusá a propojí s podložím. 
 Zvětšením a rozšířením roznášecího roštu dojde ke snížení působícího napětí na 

základovou spáru, která bude následně vykazovat poměrově menší deformace (viz 
Obr. 3.22). 

 Aktivováním provizorního podpěrného systému v několika hodinovém/denním 
předstihu před přejezdem nadměrné přepravy dojde k vytlačování vody z pórů zeminy. 
Konsolidací se základová zemina stává kompaktnější a tužší.  

 
V oboru zakládání staveb je možné nalézt celou škálu dalších vhodných technologii na 
zvýšení tuhosti základové půdy pod roznášecím roštem.  

3.11.3 Syntéza minimální a maximální podpěrné síly – Hydraulický Stiffer 
Pro relevantní výsledky statického výpočtu a posouzení mostní konstrukce musí statik 

vycházet z reálných podkladů. Z výsledků analýzy může vyplynout, že daná mostní 
konstrukce je pro daný typ zatížení vyhovující, pokud podpěry budou umístěny na 
předpokládaném místě a budou mít definované minimální i maximální tuhostní parametry. 
Aby tyto okrajové podmínky mohly být zajištěny, bylo vytvořeno v rámci této doktorské 
práce hydraulické zařízení, které bylo pojmenováno „Stiffer“. Tento hydrualický člen 
umožňuje měnit tuhostní vlastnosti stojek v reálném čase a to s ohledem jak na minimální tak 
maximální podpěrnou sílu. 
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Obr. 3.27 Hydraulický Stiffer (na obrázku v pravo v kapitole Modelové příklady je znázorněn 
symbolem srdce) připojený k hydraulickému rozdělovači (tzv. pavoukovi v kapitole Modelové příklady 
je znázorněn symbolem pavouka) a pouze jednou větví (druhou z leva) je propojen s hydraulickým 
lisem – ostatní hydraulické lisy jsou pouze klasické pasivní a v tomto okamžiku neřízené. 
 

3.11.3.1 Princip fungování hydraulického Stifferu 
Princip fungování hydraulického Stifferu bude vysvětlen v praktickém kontextu 

aktivace jedné provizorní podpěrné stojky propojené přes Stiffer dle Obr. 3.28 a v interakci 
přejezdu nadměrné přepravy přes mostní konstrukci. 

Při aktivaci provizorního podpěrného systému je mezi hydraulickou pumpu a vlastní 
hydraulický lis vložen popisovaný hydraulický Stiffer. V první fázi aktivace olej z 
hydraulické pumpy přímo protéká do hydraulického lisu, čímž dochází ke zdvihu pístu. Při 
kontaktu pístu se zesilovanou konstrukcí a přetrvávajícím pumpováním hydraulickou pumpou 
začíná v celém systému prudce stoupat tlak, ale hydraulický Stiffer stále neovlivňuje započatý 
průběh aktivace. Píst hydraulického lisu se stále mírně zvedá, celá provizorní podpěra je 
vtláčena do podloží a zesilovaná konstrukce je „nadzdvihována“ až do dosažení aktivační síly, 
která je rovná protitlaku stlačeného plynu v akumulátoru (viz Obr. 3.28). Ve druhé fázi 
aktivace již prakticky nedochází k růstu podporové síly, ale veškerý olej je přesouván z 
pumpy do akumulátoru, který slouží jako zásobárna oleje pro případ, že by došlo k poklesu 
síly v podpěře. Po přesunu vhodného množství oleje do akumulátoru a utažení vstupního 
škrtícího ventilu může být hydraulická pumpa odpojena. Druhý zkratovací ventil umožňuje 
deaktivaci přetlakového a jednosměrného ventilu. Instalované manometry ukazují aktuální 
tlak v jednotlivých větvích hydraulického Stifferu (viz Obr. 3.28). 
 Během Aktivační fáze (viz Modelové příklady) dochází vlivem konsolidace k 
vtláčení provizorních podpěr do podloží. Vzniklá deformace má za následek pokles 
podporové síly, která je simultánně kompenzována přesunem oleje z akumulátoru do 
hydraulického lisu.  
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Pokud je během přejezdu nadměrné přepravy přes mostní konstrukci otevřen vnitřní 
zkratovací ventil, který vyřazuje ze systému přetlakový a jednosměrný ventil, pak po najetí 
břemene na mostní konstrukci a následné deformaci nosné konstrukce je olej z lisu přesunut 
přímo do akumulátoru s teoreticky nulovým nárůstem podporové síly. Po odjetí břemene je 
stejný objem oleje přesunut zpět do hydraulického lisu. Provizorní stojka je tedy v režimu 
elastické pružiny. Pozitivní přínos zesílení tedy spočívá pouze v udržování počáteční 
aktivační síly a průběh ohybového momentu bude odpovídat Obr. 3.23. 
 

 
Obr. 3.28 Schéma Hydraulického Stifferu 

 
Zavřením vnitřního zkratovacího ventilu se aktivuje přetlakový a jednosměrný ventil 

viz Obr. 3.28. V tomto nastavení je možné předdefinovat maximální podporovou sílu pomocí 
přetlakového ventilu. Při nájezdu břemene na mostní konstrukci olej z hydraulického lisu 
nemá možnost lis opustit, protože mu v tomto procesu brání přetlakový ventil, proto má tato 
řízená podpěra stejnou tuhost, jako případné sousední pasivní provizorní podpěry (viz 
Obr. 4.13). Pokud zatížení je natolik velké, že překročí maximální nastavenou sílu, pak 
systém bude tuto sílu udržovat a přebytečný olej je přes přetlakový ventil ukládán zpět do 
akumulátoru. Snížením množství oleje v lisu je snížen zdvih pístu a mostní konstrukci je 
umožněno se přetvářet. Po odjetí břemene z mostní konstrukce dojde pravděpodobně k 
zatlačení podpěry do podloží, protože podporová síla na provizorní podpěře mohla být i 
několikanásobně zvětšena. Vzniklá deformace podloží by normálně vyvodila silovou ztrátu v 
pasivní podpěře, ale obdobně jak bylo zmíněno na počátku aktuální kapitoly, je udržována v 
řízeném podpěrném systému minimální aktivační podporová síla díky zásobnímu oleji, který 
je do lisu přesunut z akumulátoru přes jednosměrný ventil.  

Díky hydraulickému Stifferu je možné garantovat minimální i maximální podpěrnou 
sílu v podpěrném systému. Výhoda jednoduchého zařízení spočívá také v tom, že nevyžaduje 
přílišné nároky na obsluhu, je menší pravděpodobnost selhání přístroje, nehrozí nebezpečí 
výpadku elektřiny, nevyžaduje zvlášť náročné nastavení, je jednoduše opravitelný a lze 
poznat, jestli je zařízení poškozené a selhává. Více příkladů a možností zapojení jednotlivých 
hydraulických komponent, názorně zobrazené výhody a nevýhody jednotlivých systémů jsou 
shrnuty v kapitole 4. O praktickém využití pasivního i řízeného podpěrného systému je 
pojednáno v kapitole 5. 
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3.11.3.2 Nedostatky hydraulického Stifferu 
Vážným nedostatkem současné verze hydraulického Stifferu je absence senzoru 

udávajícího množství oleje v akumulátoru. Je tedy nutné odhadnout pouze citem jaké 
množství oleje by v zařízení mohlo být. Toto řešení je nevědecké a proto bude v další verzi 
opraveno. 

Současná verze hydraulického Stifferu neumožňuje změnu minimální aktivační 
podpěrné síly. Tato hodnota je předdefinovaná protitlakem stlačeného plynu v akumulátoru. 
Hodnotu je možné lehce pozměnit použitím jiného typu hydraulického lisu, který má 
vhodnější poměr tlaku a vyvozené síly pro danou konstrukci. Další možností je před vlastním 
zesílením nechat změnit na odborném pracovišti tlak plynu v akumulátoru na vhodnější a 
nebo mít sadu akumulátorů s různými tlaky a dle dané konstrukce pouze akumulátor 
přešroubovat a tím změnit aktivační podpěrnou sílu přímo na místě realizace.  

Při přímém propojení hydraulického lisu s akumulátorem a po následné aktivaci 
pomocí hydraulické pumpy, utáhnutí vstupního zkratovacího ventilu není možné Stiffer 
odpojit od lisu a přepojit jej na jinou podpěru kvůli její reaktivaci dokud není veškerý olej ze 
Stifferu opět vypuštěn do pumpy. Tento nedostatek je možné odstranit doplněním systému 
kombinací přídavného škrtícího ventilu připojeného na výstupní větev hydraulického Stifferu 
s hydraulickým rozdělovačem a jedním nezatíženým lisem, který funguje pouze jako 
přečerpávací nádoba pro zrušení tlaku v hadicích. 

3.11.4 Hyperaktivní provizorní podepření 
Při vývoji hydraulického Stifferu se rozvíjela i paralelní myšlenka vytvoření 

hyperaktivního  provizorního podepření. Tento systém by měl fungovat jako další generace 
podpírání mostů. Nevyužívalo by se již čistě fyzikálních principů a mechanických součástek, 
ale počítačového řízení propojeného s agregátem, který by byl schopen dodávat a odebírat 
přesné množství hydraulického oleje do jednotlivých provizorních podpěr. Výhoda tohoto 
podepření by mohla spočívat v možnosti vytvořit hyper-tuhou podpěru, která by mohla 
vyvodit na konstrukci vyšší podporovou tuhost, než by této podpěře umožnilo přirozené 
okolní prostředí. Iniciátorem vyvození vysoké a rostoucí podporové síly by mohl být senzor 
měřící svislé deformace nosné konstrukce.  

Důvod, proč tato vývojová větev byla ukončená relativně brzy je, že tento systém 
může být pro mostní konstrukci opravdu velmi nebezpečný. Stačí relativně malá chyba v 
počítačovém programu, selhání senzoru, výpadek elektrického proudu, nedostatečná teplotní 
odolnost nebo odolnost proti vodě, případné nečekané okolní vlivy jako například průlet hejna 
labutí pod mostní konstrukcí, které strhne senzory svislých deformací. Některé z těchto vlivů 
a mnohé další by mohl neodladěný počítačový program vyhodnotit, jako nadměrný průhyb 
mostu a aktivoval by maximální podepření, kterým by mohl vytrhnout mostní konstrukci z 
ložisek a mostního závěru (viz kapitola 4.4 Nebezpečí a havárie při zesilování mostů 
pomocí provizorních podpěr). Vývoj spolehlivého zařízení vyžaduje tým mnoha profesí a 
značnou ekonomickou podporu. Přičemž stále zůstává problém, že takové zařízení musí 
obsluhovat vyškolení odborníci, zvýšily by se požadavky na informace potřebné k nastavení 
hyperaktivního podpěrného systému, nutnost kalibračních křivek a dalších požadavků, které 
sníží efektivitu, ekonomickou přívětivost a mobilitu současného systému.  

Pro vyšší stupeň zesílení mostní konstrukce je citlivější k mostu postavit o jednu 
podpěrnou řadu provizorních stojek víc, která je řízená a propojená s hydraulickým Stifferem, 
než do mostní konstrukce „rvát“ nepřirozenou podporovou reakci. Při neúnosném a velmi 
přetvárném podloží i tento systém může být nakonec omezen maximálním zdvihem pístu 
hydraulického lisu. 
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3.12 Vliv smyku – porušení konstrukce posouvající silou 

Posouvající síla způsobí v nosníku vznik smykového napětí, který v pružné oblasti je 
možné vyjádřit pomocí Grashofova-Žuravského vzorce (3-18): 

bI
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y




           (3-18) 

Hlavní tlakové a tahové napětí se vyjádří z Mohrovy kružnice (3-19) 

2
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Pokud tahové napětí nepřesáhne pevnost betonu v tahu, pak by se průřez měl dle teorie 
statiky chovat lineárně pružně a v průřezu nevznikne smyková trhlina. V oblasti maximálních 
ohybových momentů v poli je nulová posouvající síla ( VM  - derivace Momentu je 
posouvající síla). V této oblasti může být třmínková výztuž umísťována pouze konstrukčně. 
Při posudcích v této oblasti je tedy nutné dostatečnou smykovou únosnost prokázat pomocí 
výpočtu hlavních napětí – dle teorie pružnosti, popř. pomocí empirického vztahu z ČSN EN 
1992-1-1 jako únosnost průřezu bez smykové výztuže VRd,c (3-20).  
 

   dbfkCV wcpcklcRdcmRd   15,0100 3/1
,,      (3-20) 

 
Pro představu smyková únosnost nosníku KA 73 délky 18m bez smykové výztuže dle (3-20) 
je 350kN.  
 

V současné době je výpočet smykové únosnosti jedním z hlavních témat na světových 
odborných konferencích. Odborníci se shodují, že současný model eurokódu si zasluhuje 
aktualizaci a pravděpodobně bude v nadcházejících letech nahrazen modelem novým, protože 
současný empirický model pro stanovení únosností konstrukcí bez smykové výztuže 
skutečnou únosnost značně podhodnocuje viz [6], [7].  

Při zesilování konstrukcí pomocí provizorního podpěrného systému je nutné omezit 
maximální podpěrnou sílu i s ohledem na maximální smykovou únosnost průřezu a možné 
propíchnutí mostní konstrukce. 

3.13 Závěr kapitoly 3 

Měření skutečné konstrukce in-situ dokazuje, že reálné provizorní podepření se chová 
jako pružná podpora a je proto potřeba na ni také tak nahlížet. Tento jev nemusí být negativní, 
ale právě naopak je do určité míry pozitivní. Je žádoucí, aby vnitřní síly odpovídaly 
statickému systému, na který byla konstrukce navržena, ale deformovatelné podepření může 
pomoct konstrukci, aby bez vzniku poruch přenesla větší zatížení. 

Provizorní podepření je možné umísťovat až do 1/2 rozpětí prostého pole, ale není již 
možné jej umístit tzv. konstrukčně. Nepoškození mostní konstrukce musí být prokázáno 
statickým výpočtem statika, který ví, co počítá. Korelaci výpočtového modelu s reálnou 
konstrukcí je nutné prokázat pomocí měření svislých deformací mostní konstrukce uprostřed 
rozpětí, v místě provizorního podpěrného systému a měřením aktuální síly v provizorním 
podpěrném systému. Vhodné je měření doplnit o monitoring přetvoření betonu, případně 
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měření rozevření a uzavření trhliny v nejvíce exponovaných vláknech betonového průřezu a o 
záznam teploty vzduchu a nosné konstrukce. 

Využitím statické podobnosti konstrukcí je možné velice rychle a efektivně stanovit 
minimální a maximální požadovanou tuhost provizorního podpěrného systému. Ze znalostí 
ohybové tuhosti mostní konstrukce, předpokládané ideální polohy provizorního podpěrného 
systému a požadované účinnosti zesílení je možné předepsat požadavky na minimální a 
maximální požadovanou tuhost provizorního podpěrného systému. Požadavkem na minimální 
potřebnou tuhost provizorního podepření je determinován i minimální stupeň zesílení mostní 
konstrukce. Výsledky předběžné analýzy je možné interpretovat i z druhého pohledu, kdy 
provedením zatěžovací zkoušky základové zeminy in-situ a znalostí tuhostí provizorního 
podepření a jeho předpokládané polohy je možné dopočítat účinnost zesílení provizorního 
podepření na dané lokalitě. Pro upřesnění skutečného stupně zesílení je vhodné využít v 
dalších fází analýzy sofistikovanější model zohledňující přerozdělování zatížení a 
spolupůsobení konstrukce i v příčném směru. Vhodný je model ortotropní desky. 

Upgrade z klasicky používaných pasivních podpěr do oblasti provizorních podpěr 
řízených s proměnnou tuhostí v reálném čase má řadu výhod. Nastavením minimálních či 
maximálních tuhostních parametrů podepření je možné garantovat okrajové podmínky 
předepsané statikem. Stupeň zesílení je proto možné deklarovat a je možné zajistit, že nedojde 
k přetížení základové půdy, samotné podpěrné konstrukce ani nedojde k propíchnutí nebo 
jinému poškození vlastní mostní konstrukce aplikováním příliš velké podpěrné síly. Řízené 
provizorní podepření je dokonce v mnoha případech mnohem účinnější než pasivní varianta, 
převážně, když přes mostní konstrukci přejíždí dvě nadměrná vozidla krátce po sobě nebo 
pokud jedno nadměrné vozidlo má velkou vzájemnou vzdálenost podvozků a působí jako dvě 
soupravy přejíždějící přes mostní konstrukci za sebou. O uvedených příkladech, aplikacích a 
porovnání účinnosti jednotlivých systému in-situ je pojednáno v Kapitole 5. 



-                -Dočasné zesilování silničních mostů-                                 -Ing. DOMINIK SUZA    VUT-FAST-              - 

-                -prosinec 2017-                                                                                                      -Strana 58-              - 

4 MODELOVÉ PŘÍKLADY KRÁTKODOBÉHO ZESÍLENÍ 
NK POMOCÍ PROVIZORNÍHO PODPĚRNÉHO SYSTÉMU 

4.1 Úvod do problematiky 

Krátkodobé zesilování mostní konstrukce pomocí provizorního podpěrného systému je 
úzce provázáno s přejezdy nadměrných vozidel. Celková hmotnost těchto souprav často 
převyšuje sto tun a maximálně se nyní blíží k pět seti tunám.  

Provizorní podpěrný systém je možné zapojit a realizovat v mnoha různých variantách. 
Následky různých druhů zapojení podpěrného systému mají výrazný vliv na nosnou 
konstrukci. Špatně zvolená a neodborná instalace může působit kontraproduktivně a mostní 
konstrukci vážně poškodit. Názorné příklady mohou čtenáři napomoci pochopit rozdíly a 
nuance v paletě možností, které krátkodobé zesílení umožňuje. Na mnohé modely a druhy 
zapojení v této kapitole je odkazováno v kapitole Zesilování mostů In-Situ. 
 

Praktický proces zesílení mostní konstrukce pomocí pružných podpěr můžeme rozdělit 
do tří časových pásem: 

1) Konsolidace zeminy pod roznášecím roštem před přejezdem nadměrného vozidla 
2) Celková odezva mostní i podpěrné konstrukce při přejezdu nadměrného vozidla 
3) Stav konstrukce a podpěrného systému po odjetí nadměrného vozidla 

4.1.1 Použité komponenty a vysvětlivky 
 

 
Obr. 4.1 Použité komponenty a části konstrukce použité v Kapitole 4 - Modelové příklady 
 

V každé podkapitole modelových příkladů je uveden tzv. výchozí stav konstrukce 
(např. Kap. 4.2.1). Od tohoto výchozího stavu jsou znázorněny silové diference podle 
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jednotlivých možností zapojení hydraulických obvodů (např. Kapitoly 4.2.1.1, 4.2.1.2 atd..) a 
vnějších vlivů jako je např. tuhost podloží (např. Kapitola 4.2.2.1 atd..). 

4.2 Konsolidace zeminy pod roznášecím roštem před přejezdem nadměrné 
přepravy 

Konsolidácí zeminy pod roznášecím roštem se rozumí časový úsek od dokončení 
výstavby podepření s jeho aktivací pod mostní konstrukcí po zatížení mostní konstrukce 
vozidlem nadměrné přepravy. Podle okolností toto časové údobí může nabývat řádu hodin, 
dní, týdnů a na frekventovanějších úsecích dokonce měsíců či let. 

Cílem první aktivační fáze je „zušlechtění“ základové spáry tím, že se roznášecí rošt 
vtláčí do upraveného místního terénu. Z pórů zeminy je vytlačována voda, struktura zeminy je 
kompaktnější a modul pružnosti podloží roste. Důsledkem je, že při měření podporové síly 
provizorní stojky je pozorovatelné, že dekrement podporové síly v průběhu času klesá a 
podporová síla je stabilnější – (příklad z praxe viz Kapitola 5.4 Sládkovičovo most 
ev.č. 62-005). 

4.2.1 Konsolidace zeminy na smíšeném podloží - únosná/neúnosná zemina 
Modelový příklad (Obr. 4.2) znázorňuje podepření na smíšeném podloží na únosné 

(např. místní betonová cesta) a neúnosná části (např. srovnaný místní terén, břeh potoka). 
Výchozí rozložení sil v tomto příkladu je ihned po aktivaci podpěrného systému 100kN v 
každé podpěrné stojce. 

 

100kN100kN 100kN  
Obr. 4.2 Rozložení sil v provizorních stojkách ihned po aktivaci – tzv. Výchozí stav. 
 

Během blíže neurčeného čásového horizontu (v řádu hodin či dní) dojde ke snížení 
podpěrné síly vlivem zatlačení podpěry do podloží. V předkládaném modelovém příkladě je 
uvažováno s nekonečně tuhým podložím na levé straně mostu a s reálnou tuhostí podloží na 
pravé straně mostu.  
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4.2.1.1 Klasický pasivní systém podepření 
Za těchto podmínek jednotlivé podpěrné stojky fungují odděleně (viz Obr. 4.3) a 

ovlivňují se minimálně vlivem příčné tuhosti mostu a deformací podloží. Tento vliv je v 
tomto ukázkovém příkladu zanedbán. 

100kN100kN 70kN  
Obr. 4.3 Vlivem stlačitelné zeminy došlo v blíže neurčeném časovém horizontu k poklesu sil v pravé 
stojce. 
 

Vlivem konsolidace zeminy a zatlačením podpěry do deformovatelného podloží došlo 
k silové ztrátě 30kN pouze v jedné stojce. 

4.2.1.2 Zapojení přes hydraulický rozdělovač 
Vlivem hydraulického rozdělovače (tzv. pavouka) (viz Obr. 4.4) dojde k vyrovnání 

tlaků, ve všech připojených stojkách. Zatlačením jedné provizorní podpěry do podloží dojde k 
přerozdělení tlaků a podpěry, u nichž se deformace podloží nerealizovala se spolupodílí na 
kompenzaci vzniklé ztráty.  

Dle Obr. 4.3 na pravé stojce by se realizovala silová ztráta 30kN. Zapojením 
hydraulického rozdělovače (pavouka) se síly přerozdělí a vzniklá ztráta je rovná podílu z 
počtu stojek.    
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90kN90kN 90kN  
Obr. 4.4 Vlivem deformovatelného podloží na pravé straně došlo v blíže neurčeném časovém intervalu 
k zatlačení pravé stojky. O silovou ztrátu se přerozdělily všechny zapojené podpěrné sloupy. 

4.2.1.3 Zapojení přes hydraulický Stiffer a rozdělovač  
Hydraulický Stiffer (viz Obr. 4.5 a kapitola 3.11.3 Syntéza minimální a maximální 

podpěrné síly – Hydraulický Stiffer)  je znázorněn symbolem srdce a monitoruje tlak v 
systému. Při změně tlaku vlivem poklesu jedné podpěry průběžně doplňuje olej do systému 
tak, aby v systému během celého konsolidačního procesu byla udržovaná konstantní  
aktivační podporová síla. 

100kN100kN 100kN  
Obr. 4.5 Vlivem deformovatelného podloží na pravé straně došlo k v blíže neurčeném časovém 
intervalu k zatlačení pravé stojky. Hydraulický Stiffer vznikající ztrátu kontinuálně kompenzuje. 
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4.2.2 Konsolidace zeminy na homogenním podloží - poddajné (reálné) podloží 
V reálném prostředí se nestává, aby podloží pod roznášecími rošty mělo řádově 

odlišnou tuhost, ale zpravidla bývá deformovatelné. Podle konkrétního podkladu a zatížení se 
roznášecí rošt může vtlačit u únosné zeminy do základové spáry v řádu milimetrů. Málo 
únosné zeminy v řádu centimetrů a v případě extrémně neúnosné zeminy v řádech desítek 
centimetrů (viz kapitola 5.5 most Šoporná). 

4.2.2.1 Klasický pasivní systém podepření 
V případě klasického (pasivního) podepření dochází v řádu hodin/dní v reálných 

situacích ke ztrátě podporové síly vlivem vtláčení roznášecího roštu do podloží na všech 
provizorních podpěrách řádově obdobně. Není nutné, aby všechny podporové síly byly 
identické, jak je uvedeno v příkladu (viz Obr. 4.6), ale přibližně budou oscilovat kolem 
průměrné hodnoty. 

Zapojení hydraulického rozdělovače (pavouka) do aktuálního systému nebude mít 
výrazný vliv na výsledek. Rozložení sil bude odpovídat Obr. 4.6 i s připojením hydraulického 
rozdělovače (pavouka). Silová ztráta je na všech stojkách 30kN. 

70kN70kN 70kN  
Obr. 4.6 Vlivem deformovatelného podloží došlo během daného časového intervalu v řádu hodin/dní k 
poklesu podporových sil ve všech stojkách (od výchozího stavu). 

4.2.2.2 Zapojení přes hydraulický Stiffer a rozdělovač  
Má-li akumulátor v hydraulickém Stiffer dostatečnou kapacitu (prostor pro uložení 

oleje) i dostatečnou zásobu oleje (akumulátor nemůže být plný, protože v něm působí i 
protitlak plynu a musí být připraven i pojmout přebytečný olej při přejezdu nadměrného 
vozidla) a zároveň mají-li hydraulické lisy dostatečný zdvih, pak je možné udržovat 
uvedeným zapojením konstantní aktivační sílu.  
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100kN100kN 100kN  
Obr. 4.7 Vlivem deformovatelného reálného podloží došlo během neurčitého časového intervalu k 
zatlačení  všech stojek do podloží. Hydraulický Stiffer vzniklou ztrátu kontinuálně kompenzuje. 
 

Podporová síla bude stále konstantní a ztráty nulové i když se roznášecí rošt zatlačuje 
nerovnoměrně do podloží. V rámci možností je toto nejrychlejší možný způsob konsolidace 
základové zeminy pod roznášecím roštem (bez ovlivnění provozu na mostě). 

4.3 Celková odezva mostní i podpěrné konstrukce při a po přejezdu 
nadměrné přepravy 

Na (Obr. 4.8) je znázorněn výchozí silový stav podpěrného systému těsně před 
přejezdem nadměrného vozidla na konci konsolidační fáze. Obrázky v aktuální kapitole 4.3 
jsou vztaženy a silové diference se odvozují od tohoto výchozího silového stavu. 

100kN100kN 100kN100kN 100kN  
Obr. 4.8 Rozložení sil v podpěrných stojkách před přejezdem vozidla – VÝCHOZÍ STAV. 
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4.3.1 Klasický pasivní systém podepření  

4.3.1.1 Celková odezva mostní i podpěrné konstrukce při přejezdu nadměrného vozidla 
Dle rozložení zatížení nadměrného vozidla, tuhosti mostu v podélném a příčném 

směru, tuhostí vlastního podpěrného systému a její poloze v rámci rozpětí mostní konstrukce 
a tuhosti základové zeminy pod roznášecím roštem se přerozdělí intenzity zatížení na 
jednotlivé provizorní podpěry. Dle (Obr. 4.9) při přejezdu v ose mostu, budou střední 
provizorní podpěry nejvíce silově zatíženy. Na prostřední stojce došlo k nárůstu síly od 
výchozího stavu o +150kN na krajních stojkách pouze o +30kN. 

250kN

180kN
130kN

180kN
130kN

 
Obr. 4.9 Rozložení sil v podpěrných stojkách při přejezdu vozidla. 
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4.3.1.2 Stav konstrukce a podpěrného systému po odjetí přepravy 
Během přejezdu přepravy došlo k výraznému nárůstu sil v podpěrách, které se vtláčí 

do podloží. Ve vnějších stojkách (viz Obr. 4.9) vzrostla při zatížení síla pouze nepatrně 
(+30kN) a proto i ztráta je malá (viz Obr. 4.10) (-10kN). Ve vnitřních sloupech vzrostla síla 
výrazněji (+80kN), proto ztráta je větší (-20kN). Ztráta síly (-40kN) v prostřední podpěře je 
nejmarkantnější, protože tato stojka byla od nadměrné přepravy nejvíce zatížena (+150kN). 

 

60kN80kN 80kN90kN 90kN  
 
Obr. 4.10 Rozložení sil v podpěrných stojkách po odjetí nadměrné přepravy z mostu. 
 

Pokud je instalován monitoring během přejezdu nadměrné přepravy a měří se svislé 
deformace uprostřed rozpětí u pasivně zesílené konstrukce (viz Obr. 4.10), může se zdát, že 
konstrukce má příliš velké trvalé deformace. Skutečná trvalá deformace mostu je ve 
skutečnosti mnohem menší. Po ztrátě podpěrné síly v provizorních podpěrách po odjetí 
vozidla nadměrné přepravy (viz Obr. 4.10), není konstrukce podporována výchozí silou (viz 
Obr. 4.8) a proto logicky vzrůstají deformace uprostřed rozpětí o tuto silovou diferenci. 
Pokud je zájem o zjištění skutečné trvalé deformace mostu, pak je nutné po přejezdu 
nadměrného vozidla reaktivovat veškeré provizorní podpěry na výchozí podporovou sílu (viz 
Obr. 4.8). Rozdíl deformací před přejezdem a po přejezdu a následné rektifikaci podpěrných 
sil již odpovídá skutečné trvalé deformaci mostní konstrukce. 
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4.3.2 Zapojení přes hydraulický rozdělovač  

4.3.2.1 Přejezd po konstrukci, která je tuhá v příčném směru 
Pokud je konstrukce velmi tuhá v příčném směru může se využít příčného  

spolupůsobení nosníků nebo vysoké tuhosti mostu v příčném směru (viz Obr. 4.11). Nejvíce 
zatížená oblast v ose přejezdu uhýbá působícímu zatížení. Síla tedy nedosahuje maximálních 
hodnot (např. 250kN viz Obr. 4.9) a zároveň síla v méně exponovaných krajních podpěrách 
roste výrazněji než by tomu bylo v zapojení bez hydraulického rozdělovače (viz. Obr. 4.9 - 
130kN a Obr. 4.11 - 170kN). Prakticky to znamená, že se olej přelévá ze středních lisů do 
lisů krajních. Tento děj je zajištěn hydraulickým rozdělovačem (pavoukem), který udržuje 
konstantní tlak v celém systému.  

 
 

170kN170kN170kN 170kN 170kN  
 
Obr. 4.11 Rozložení sil v podpěrných stojkách při přejezdu vozidla. Zapojení přes hydraulický 
rozdělovač (pavouk). Konstrukce je tuhá v příčném směru. 
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4.3.2.2 Přejezd po konstrukci, která je měkká  v příčném směru 
Na (Obr. 4.12) je znázorněna měkká konstrukce v příčném směru. V případě 

podepření mostní konstrukce pouze pomocí hydraulického rozdělovače se začne přetěžovat 
mostní konstrukce v příčném směru. Podepření (síla) stojící přímo pod působícím zatížením 
je nejefektivnější. Působící akce je kompenzována přímou reakcí. Při zapojení (viz. Obr. 
4.12) je nejefektivnější poloha podepření snížena a o toto snížení je zvýšena síla na nejméně 
efektivních nejvzdálenějších podpěrách. Narůstající síla na velkém rameni vytváří přídavný 
ohybový moment zatěžující mostní konstrukci v příčném směru. U velmi subtilních mostů 
případně mostních konstrukcí tvořených z tyčových prefabrikátů může být konstrukce 
poškozena nejen v podélném směru, protože je nedostatečně uprostřed podporována (zatížení 
se v nejvíce zatížených stojkách snižuje), ale i ve směru příčném, protože konstrukce 
nemusela být na velké zatížení v příčném směru navržena.  

170kN170kN170kN 170kN 170kN
 

 
Obr. 4.12 Rozložení sil v podpěrných stojkách při přejezdu vozidla. Zapojení přes hydraulický 
rozdělovač (pavouk). Konstrukce je měkká v příčném směru. V mostovkové desce vznikají podélné 
trhliny. Nárůst podporové reakce na krajních podpěrách přetížil konstrukci v příčném směru. 
Konstrukce není vhodně zesílena. 
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4.3.2.3 Stav konstrukce a podpěrného systému po odjetí nadměrného vozidla 
Během přejezdu nadměrného vozidla přes mostní konstrukci došlo k zatlačení stojek 

do podloží (viz Obr. 4.11 a Obr. 4.12). Během celého procesu byly všechny lisy (podpěry) 
připojeny na hydraulický rozdělovač (pavouka). Vlivem hydraulického rozdělovače byl 
udržen konstantní tlak v celém podpěrném systému při zatížení a proto i po odtížení na všech 
podpěrách je měřitelná stejná podporová síla (v případě použití stejných lisů) (viz Obr. 4.13). 
Podpěrné síly na jednotlivých provizorních podpěrách budou identické i když z důvodu 
nehomogenního podloží nebudou shodné deformace jednotlivých podpěr.  
 

83kN83kN83kN 83kN 83kN  
 
Obr. 4.13 Rozložení sil v podpěrných stojkách po odjetí vozidla z mostu. 
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4.3.3 Přímé propojení hydraulického Stifferu s vybranou podpěrou 

4.3.3.1 Celková odezva mostní i podpěrné konstrukce při přejezdu nadměrného vozidla 
Odezva zesílené mostní konstrukce soustavou provizorního podepření při přejezdu 

nadměrného vozidla s jednou řízenou podpěrou je znázorněn na (Obr. 4.14). Řízená podpěra 
je v konkrétním případě nastavena, aby disponovala maximální možnou tuhostí za daných 
podmínek, to jest identickou s okolními pasivními podpěrami, a zároveň nesmí překročit 
maximální podpěrnou sílu 230kN. Při zatížení do 230kN je řízená podpěrná stojka identická s 
pasivními podpěrami (tj. všemi podpěrami, které nejsou propojené se Stifferem). Při dalším 
zvyšováním zatížení podpěrná řízená stojka udržuje nastavenou sílu a uhýbá zatížení, které 
musí převzít jednak sousední stojky a jednak samotná konstrukce pomocí své ohybové 
tuhosti. Aktuální modelový příklad je možné porovnat s pasivním systémem podepření 
(viz Obr. 4.9).  

230kN

185kN
132kN

185kN
132kN

 
 
Obr. 4.14 Rozložení sil v podpěrných stojkách při přejezdu vozidla. Maximální podpěrná síla na 
řízené podpěře (prostřední) je nastavena na 230kN. 
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4.3.3.2 Stav konstrukce a podpěrného systému po odjetí přepravy 
Během přejezdu přepravy došlo k zatlačení stojek do podloží (viz Obr. 4.14). Ve 

vnějších stojkách vzrostla při zatížení síla pouze nepatrně (+32kN) a proto i ztráta po odjetí 
nadměrné přepravy (viz Obr. 4.13) je malá (-10kN). Ve vnitřních sloupech vzrostla síla 
výrazněji (+85kN), proto i ztráta je v absolutní hodnotě vyšší (-20kN). Ztráta podpěrné síly ve 
vnitřní řízené podpěře by měla být teoreticky nejvýraznější, ale díky hydraulickému Stifferu 
je silová ztráta kompenzována plynulým doplněním oleje do lisu. K silovým ztrátám na řízené 
aktivní stojce nedochází.  

Rozdíl podpěrných sil je možné porovnat s plně pasivním způsobem podepření (viz 
Obr. 4.10). 

Praktický příklad fungování tohoto systému je ukázán v Kapitole 4.  
 

100kN80kN 80kN90kN 90kN  
 
Obr. 4.15 Rozložení sil v podpěrných stojkách po odjetí nadměrného vozidla z mostu. V (prostřední) 
řízené podpěře nedošlo k silovým ztrátám. Rozdíl deformací o který byla podpěrná stojka s roznášecím 
roštem vtlačena do podloží je simultánně kompenzován zdvihem pístu hydraulického lisu. 
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4.3.4 Podepření konstrukce pomocí hydraulického Stifferu a řiditelného pavouka 

4.3.4.1 Celková odezva mostní i podpěrné konstrukce při přejezdu nadměrného vozidla s 
nastavenou maximální podpěrnou silou 300kN 

Řízené podpěry jsou v konkrétním případě nastaveny, aby disponovaly maximální 
možnou tuhostí za daných podmínek a zároveň nesmí překročit maximální podpěrnou sílu 
300kN. Limitní síly 300kN v konkrétním případě (viz Obr. 4.16) není dosaženo. Maximální 
možná tuhost řízených stojek je tedy identická s pasivními podpěrami, proto tento příklad je v 
této fázi zatížení identický s klasickým pasivním způsobem podepření (viz Obr. 4.9). 

250kN

180kN
130kN

180kN
130kN

 
Obr. 4.16 Zesílení mostní konstrukce pomocí hydraulického Stifferu a řiditelného hydraulického 
rozdělovače (pavouka). V daném zapojení jsou všechny sloupy aktivní a řízené. 
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4.3.4.2 Celková odezva mostní i podpěrné konstrukce při přejezdu nadměrného vozidla 
nastavení maximální podpěrné síly na 230kN 

Maximální možná podpěrná reakce zesilující konstrukce by mohla být 250kN na 
prostřední podpěře. Z důvodů nastavených limitů v zapojení (viz Obr. 4.17) je dosaženo 
maximálních přípustných 230kN. U ostatních řízených podpěr nebylo nastaveného limitu 
dosaženo a proto mají tuhost identickou jako pasivní podpěry. Při dalším zvyšováním zatížení 
prostřední řízená stojka udržuje nastavenou sílu a uhýbá zatížení, které musí převzít jednak 
sousední stojky a jednak samotná konstrukce pomocí své ohybové tuhosti. Aktuální modelový 
příklad je v této fázi zatížení identický s řízeným zesílením pouze na jedné stojce (viz 
Obr. 4.14) 
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Obr. 4.17 Rozložení sil v podpěrných stojkách při přejezdu nadměrného vozidla. Maximální podpěrná 
síla na řízené podpěře (prostřední) je nastavena na 230kN. Ostatní řízené podpěry jsou pod limitem 
maximálního zatížení, proto jejich tuhost je identická s pasivními podpěrami. 
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4.3.4.3 Stav konstrukce a podpěrného systému po odjetí přepravy 
Během přejezdu nadměrné přepravy přes mostní konstrukci došlo k zatlačení 

provizorního podepření do podloží. Veškeré podporové silové ztráty od deformace podloží 
jsou simultánně kompenzovány doplňováním oleje do systému. V konkrétním případě (viz 
Obr. 4.18) jeden hydraulický Stiffer doplňuje olej do pěti provizorních podpěr, proto musí 
hydraulický Stiffer disponovat dostatečně velkým akumulátorem, ve kterém je uložené 
vyhovující množství oleje. V případě vyčerpání veškerého uloženého oleje z akumulátoru již 
nedochází ke kompenzaci silových ztrát.  

Pokud by v akumulátoru bylo naopak uložené příliš velké množství zásobního oleje, 
pro kompenzaci deformace podloží a zároveň by byla nastavena nízká maximální podpěrná 
síla (viz kapitola 4.3.4.2), hrozí nebezpečí při přejezdu přepravy. Přebytečný olej uložený v 
lisech se přečerpá do akumulátoru, jehož kapacita by mohla být následně překročena. V 
nejhorším případě může hrozit roztržení tlakové nádoby, spojený s okamžitou deaktivací 
celého podpěrného systému, jež může vést i k destrukci mostu s nadměrným břemenem.  
 
 

100kN 100kN 100kN100kN100kN  
 
Obr. 4.18 Rozložení sil v podpěrných stojkách po odjetí nadměrného vozidla z mostu. V řízených 
podpěrách nedochází k silovým ztrátám. Rozdíl deformací o který byla podpěrná stojka s roznášecím 
roštem vtlačena do podloží je simultánně kompenzován zdvihem pístu hydraulického lisu. 
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4.4 Nebezpečí a havárie při zesilování mostů pomocí provizorních podpěr 

U zesilování mostních konstrukcí obdobně jak u většiny oborů je nutné, aby je 
vykonávali lidé, kteří k tomu mají profesní způsobilost. Znalý a zkušený mostní inženýr je 
schopný předcházet problémům, které se pojí se zesilováním mostů. Navíc jsou nutné dobré 
znalosti statiky, diagnostiky a zakládání staveb a to i v případě, pokud osoba pověřená 
realizací nemá co do činění s přepočtem konkrétního mostu. Hydraulickými lisy je možné 
vyvodit pro běžného člověka nepředstavitelnou sílu a mostní konstrukci svým nedbalým 
zacházením vážně poškodit.  

4.4.1 Vliv lidského faktoru 

4.4.1.1 Vliv komunikace 
Lidé i pod záštitou krásně znějících titulů, certifikátů, razítek dokonce i životních 

zkušeností jsou omylní. Již při elementární komunikaci nedochází často ke správnému 
vzájemnému pochopení. Člověk, potřebuje svou myšlenku generující se v hlavě předat. 
Vytvářením vět dochází k prvním zkreslení. Na straně příjemce informace, který auditivně, 
vizuálně případně kinesteticky myšlenky přijímá, si vytváří vlastní představu ve své hlavě. 
Tato představa spojená s osobními předsudky může být velmi vzdálená od původní zdrojové 
myšlenky. Za vzájemné nepochopení jsou většinou zodpovědní oba komunikační partneři, 
kteří by se měli přesvědčit, že myšlenka byla doručená správně. Chyby v komunikaci jsou 
většinou, bohužel pozdě, lehce rozeznatelné. Typická věta provázející vzájemné nepochopení 
je: „Já jsem myslel, ...“. Příklad z praxe: „Já jsem myslel, že pojedete po dálnici ve svém 
směru a ne v protisměru.“ 

4.4.1.2 Strach z potrestání 
Získávání zkušeností člověka je propojené s děláním chyb. Uměním a silou správného 

člověka je chybu si i umět připustit, uznat a postavit se následkům. Je možné, že pochybení 
jednotlivce nemusí být ihned patrné, ale může mít dalekosáhlé následky.  

4.4.1.3 Hrubé chyby pramenící z neznalostí 
Používáním vlastního zesilovacího systému je potřeba vědět, jak daný systém funguje, 

jaké má přednosti i slabiny. Obsluha si musí být vědoma v jakých jednotkách pracuje a znát 
požadavky statika. Nesmí dojít například k záměně jednotek [kN] za [bar] apod.. Je nutné i 
vědět, že pokud se použijí lisy s jinými parametry může být i odlišný přepočet z tlaků [bar] na 
podporovou sílu [kN]. 

4.4.1.4 Údržba a kontrola celkového systému 
Při reálném zesilování mostů dochází z důvodů připojování a odpojování 

hydraulických hadic k zavzdušňování hydraulického systému. I v případě, že je v lisu vzduch 
je možné na něm vyvodit potřebný aktivační tlak, ale v okamžiku působení přídavného 
proměnného zatížení je plyn na rozdíl od kapaliny stlačitelný a již se do systému vnáší další 
nezamýšlená tuhostní pružina. Je tedy vhodné zavčas hydraulický systém odvzdušnit.  

Dále je potřeba kontrolovat, zda prachové částice a nečistoty neovlivňují správnou 
funkčnost hydraulického systému. 
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4.4.2 Nebezpečí zvednutí nosníku nebo celého mostu z ložisek 
Provizorní podepření může sloužit i pro odlehčení ložisek a spodní stavbě. V případě 

krátkých mostů se relativně lehce může stát, že aktivační síla podpěrných stojek u opěry 
překročí reakci od vlastní síly konstrukce a dojde ke zdvihnutí konstrukce (viz Obr. 4.19). Při 
příliš velkém zdvihu mostní konstrukce a nulové pozornosti zaměstnance realizační firmy, 
který bezduše sleduje pouze rafičku barometru, která se z „neznámého“ důvodu přestala 
zvedat, může dojít k poškození ložisek, které byly konstrukčně stavěny pouze na sílu 
tlakovou, dále mostního závěru, vozovky, svodidel i zábradlí.  

Při zesilování mostní konstrukce nesmí provizorní podepření změnit směr podporové 
reakce. Výjimkou je případ, kdy inženýr tohoto stavu chce vědomě dosáhnout – např. při 
opravě mostních ložisek. 

 

PRÍLIŠ VELKÁ AKTIVACNÍ SÍLA

 
Obr. 4.19 Poškození mostní konstrukce způsobené příliš velkou aktivační silou, která převyšuje 
podporovou reakci na opěře. Provizorní podepření při zesilování mostní konstrukce nesmí změnit 
směr podporové reakce. 

4.4.3 Nebezpečí sesuvu svahu 
Břehy kolem potoků a řek jsou tvořené často jemnozrnnými naplaveninami, které se 

výrazně přetváří, deformace v čase významně roste a únosnost tohoto podloží je nízká. Při 
vyvození vysoké síly působící na hranu břehu se může vytvořit smyková plocha a dojde k 
sesuvu svahu. Sesuv svahu může být dle teorie zakládání zemin buď rotační nebo translační 
[22].  

4.4.3.1 Zapojení přes hydraulický rozdělovač (pavouk) 
Hydraulický rozdělovač je obzvláště nebezpečný pokud během doby zesílení dojde ke 

kolapsu jedné nebo více provizorních podpěr. Vyrovnávání tlaku způsobí, že se podpěrný 
systém při selhání jedné podpěry deaktivuje (viz Obr. 4.20 a 4.21). Stejný vliv způsobí i 
prasklá hadice, která je starší, mechanicky opotřebovaná a vystavená extrémnímu tlakovému 
zatížení. Podepření je také neaktivní a labilní i po útoku zlodějů prahnoucí po kovových 
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dílech, které mohou následně zpeněžit za zlomek pořizovací ceny nehledě na následky, které 
svým jednáním způsobí. 
 

160kN160kN160kN 160kN 160kN  
Obr. 4.20 Instalace a aktivace podepření v blízkosti vodního toku. 

 

0kN0kN0kN0kN  
Obr. 4.21 Kolaps jedné stojky při zapojení s hydraulickým rozdělovačem (pavoukem). Může zapříčinit 
deaktivaci celého podpěrného systému. 
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4.4.3.2 Zapojení přes hydraulický rozdělovač a Stiffer 
Podpěrný systém propojený přes řiditelného pavouka včetně hydraulického Stifferu 

vytváří dodatečný bezpečnostní prvek. Pokud by došlo během přejezdu k sesuvu svahu a 
selhání jedné podpěry, pak Stiffer doplní hydraulický olej do lisu od stojky, která selhala. 
Dojde k maximálnímu zdvihu válce na inkriminovaném lisu a v tomto okamžiku dojde k 
opětovnému obnovení stability systému a systém dál podporuje konstrukci (viz Obr. 4.22). 

Pokud by k takovému jevu došlo, je přetlak v hydraulickém Stifferu dostatečně velký, 
aby doplnění oleje do systému proběhlo do jedné vteřiny (viz experimentální část Obr. 
5.4.10).  
 

320kN

250kN
220kN

150kN

0kN

 
Obr. 4.22 Zapojení přes hydraulický Stiffer a řiditelný rozdělovač. Z důvodu nestabilního břehu došlo 
během přejezdu nadměrného vozidla k usmyknutí svahu a pádu jedné podpěrné stojky. I přes tuto 
havárii zbytek provizorního podpěrného systému zůstává stabilní. 
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4.4.4 Nebezpečí propíchnutí nosníků 
Dle provedených matematických analýz mostů, nebývá běžně limitující posudek na 

porušení konstrukce smykem nebo porušení propíchnutím mostní konstrukce. Zpravidla 
dochází dřív k poškození a deformaci provizorních podpěr (stojek) než, aby došlo k 
propíchnutí několika desítek centimetrů nosného betonu. Navíc při instalaci provizorního 
podepření je nutné vytvořit roznášecí klín. Působící podpěrná síla nesmí působit bodově, ale 
plošně (viz kapitola 5 zesilování mostů in Situ). 

Nebezpečí propíchnutí nosné konstrukce ovšem reálně hrozí u mostů tvořených z 
předpjatých tyčových prefabrikátů (například nosníky KA, I, MPD...) podpírané 
nekvalifikovanou firmou. Tyto nosníky jsou relativně velmi subtilní a je nutné je podepírat 
vždy v místě stojen. Prefabrikované nosníky KA i MPD jsou tvořeny dutým přibližně 
obdélníkovým průřezem. Nosníky byly kladeny vedle sebe a v příčném směru byly propojeny 
tzv. betonovým petlicovým spojem. Stojna sousedících nosníků společně s vysokou spárou 
mezi nosníky tvoří kompozitní stojinu dvou sousedících nosníků, která má vysokou únosnost 
na propíchnutí, proto je nezbytné tyto mostní konstrukce podepírat v místě spár (viz Obr. 
4.23). Toto místo je konstrukčně komplikovanější, poněvadž skutečné výšky nosníků jsou 
mnohdy rozdílné a je nutné pomocí roznášecí konstrukce tuto výškovou diferenci vyrovnat.  

 

 
 
Obr. 4.23 Správné podepření mostní konstrukce tvořené předpjatými tyčovými prefabrikáty KA a 
MPD. 
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Rovný povrch uprostřed nosníků KA, MPD a podobných tipů může svádět k umístění 
podpěrné konstrukce do těchto míst (viz Obr. 4.24). Subtilní deska v ose nosníků nebyla 
dimenzována pro přenesení působící podporové síly. V tomto případě hrozí reálné nebezpečí 
propíchnutí desky nosníků a poškození mostní konstrukce.  
 

 
Obr. 4.24 Nevhodné podepření mostů tvořené truhlíkovým průřezem. Subtilní deska v ose nosníků 
nebyla dimenzovaná pro přenesení ohromné podporové síly. Hrozí reálné nebezpečí propíchnutí desky 
a poškození mostní konstrukce. 
 

Nevhodný je i slepý předpoklad, že všechny nosníky z tyčových prefabrikátů je nutné 
podepírat ve spáře mezi nosníky. U betonových prefabrikovaných nosníků typu I je situace 
přesně opačná. Nosníky typu I a podobné je nutné podepírat pouze v jejich ose.  

Je esenciální, aby realizační firma měla kvalifikované pracovníky, byla si vědomá výhod 
a nevýhod zesilovacích technologií, uvědomovala si, jak zesilování funguje a působí na 
konstrukci a správně a citlivě tuto metodu na konstrukci aplikovala.  
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5 ZESILOVÁNÍ MOSTŮ IN SITU: 

Korelace předkládané teorie s reálným prostředím byla testována na reálných mostních 
konstrukcích zatížených skutečnou nadměrnou dopravou. Nejedná se tudíž o žádné teoretické 
příklady, ale o skutečnou odezvu mostních konstrukcí. 

5.1 Raná Biokoridor most ev. č. 28-009b 

Dne 25.9.2011 v 11:50 začalo měření přejezdu nadměrného nákladu, který přejížděl 
přes mostní konstrukci ev.č. 28-009B u vesnice Raná u Loun (SZ od Prahy).  
 

 
Obr. 5.1.1 Most ev. č. 28-009b se nachází SZ od Prahy a severně od Loun 
 

 
Obr. 5.1.2 Pohled na pravou stranu analyzované konstrukce, provizorní podepření za první a před 
druhou opěrou 
 

5.1.1 Popis mostu a nosné konstrukce 
Mostní konstrukce je jednopolová betonová podélně předpjatá. Tvoří ji relativně nový 

trámový most z roku 2009. Most slouží jako místní biokoridor a je přístupný po celé své délce 
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i šířce. Délka nosné konstrukce je 30,5m; rozpětí mostu 29,5m; světlá vzdálenost opěr 
28,18m; šířka mostu 16,1m; most je kolmý. Nosnou konstrukci mostu tvoří celkem šest 
masivních lichoběžníkových betonových trámů pevnostní třídy C35/45-XF2, XD1. Výška 
trámu je 1,3m, šířka trámů je proměnná od 940mm u dolních vláken trámu až po 1140mm v 
místě připojení na mostovkovou desku. Výška stojiny je 915mm; výška desky je proměnná od 
350-400mm.  

Na konstrukci nebyly viditelné významné trhliny nebo stopy po zatékání. Most se 
nachází ve velmi dobrém stavebním stavu (II) (dle ČSN 73 62 21). 
 

 
Obr. 5.1.3 Pohled na analyzovanou konstrukci od prvního provizorního podepření, měření průhybu, 
sil a přetvoření betonu 

5.1.2 Přejezd nadměrného vozidla přes mostní konstrukci 
Během samotného přejezdu a bezprostředně po něm byla vyloučena veškerá doprava 

na mostě. I když je mostní konstrukce kolmá, byl statikem nařízen diagonální přejezd přes 
mostní konstrukci. V uváděné sestavě je sice větší celkové aktuální zatížení na mostní 
konstrukci, protože je na konstrukci více náprav než v případě přímého přejezdu (přeprava 
bývá často delší než samotná mostní konstrukce). Výhodou ovšem jsou lépe využité krajní 
nosníky pro přenášení zatížení. Diagonální přejezd může být výhodný i na kolmých mostech, 
které jsou poddajné v příčném směru. Aktuální trámový most je v příčném směru 
železobetonový a disponuje pouze nadpodporovými příčníky. Je možné tuto konstrukci 
klasifikovat jako poddajnou v příčném směru, což je možné vyčíst z Obr. 5.1.10. Maximální 
průhyb uprostřed rozpětí na 4. nosníku činil 14,65mm ve stejný okamžik byla aktuální a 
zároveň maximální deformace prvního nosníku 6,35mm. Je vhodné si opět uvědomit, že 
diagonálním přejezdem byly krajní nosníky více využity než kdyby přeprava jela přímo, čímž 
by byla diference vertikálních deformací ještě markantnější. 
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5.1.2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BŘEMENECH 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t]  : 431,0 (včetně postrku 466,0) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m] : 42,0 (včetně postrku 53,8) 
 

 
Obr. 5.1.4 Nadměrná přeprava při přejezdu přes mostní konstrukci 

5.1.3 Zesílení nosné konstrukce mostu 
Uváděný druh zesílení kombinovaný s precizním monitoringem konstrukce sloužil 

jako pilotní experiment, aby se i in-situ potvrdila teorie této doktorské práce. Krátkodobé 
zesílení mostní konstrukce pomocí provizorního podpěrného systému, není absolutně tuhé, 
jak se předpokládá v některých starších teoriích [14], ale lépe ji aproximuje podpora pružná.  
 

Konstrukce byla podepřená dle zvyklostí současného podepírání pomocí dvou řad 
provizorního podepření. První řada skládající se z pěti podpěrných sloupů byla umístěna ve 
vzdálenosti 4,9m od líce první opěry (ca v 1/5 rozpětí) a druhá řada provizorního podepření 
složená taktéž z pěti sloupu byla umístěna 5,9m před druhou opěrou (0,23 × délka rozpětí) 
(viz. Obr 5.1.2 a Obr 5.1.3). 
 

Obě řady podpěrných sloupů byly umístěny na roznášecí rošt, který byl tvořen z 
krátkých ocelových profilů a dřevěných pražců. Dřevěné pražce byly umístěny na upravený 
místní terén. Svrchních několik centimetrů neúnosné a lehce stlačitelné humusoidní zeminy 
bylo nutné nejprve odstranit a vznikající základovou spáru udusat a srovnat do vodorovné 
roviny (viz Obr. 5.1.5). 
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Obr. 5.1.5 Pohled na druhou řadu provizorního podepření před druhou opěrou.  
 

Provizorní podpěrné ocelové sloupy byly aktivovány dle požadavků statika 
hydraulickými lisy na 90kN přes hydraulický rozdělovač (pavouk). Hydraulický rozdělovač 
zamezí, aby při aktivaci zvýšením aktivační síly na jedné stojce došlo k poklesu sil na 
stojkách sousedních. Podpěrná síla roste ve všech podpěrách stejně. Schéma při aktivaci 
odpovídá obrázku Obr. 4.2 po aktivaci je možné na konstrukci nahlížet (viz Obr. 4.6). Dle 
předkládané teorie se jedná o klasický pasivní podpěrný systém. V době realizace zesílení 
hydraulický Stiffer ještě neexistoval.  

5.1.4 Monitoring mostní konstrukce 
Snahou experimentu bylo získat dostatečné množství informací o přetvárném chování 

konstrukce. Proto se měřily svislé průhyby mostní konstrukce uprostřed rozpětí na všech šesti 
nosnících (viz Obr. 5.1.6). Na prostředním provizorním sloupu (třetím z pěti) z obou 
podpěrných řad byla měřena podpěrná síla pomocí siloměrných kruhů. V bezprostřední 
blízkosti těchto sloupů byla měřena svislá deformace konstrukce pomocí tzv. šikmého závěsu. 
Měřící terč svislých deformací byl instalován na nosnou konstrukci vedle podpěrného sloupu 
se siloměrnými kruhy a byl propojen s potenciometrem umístěným na těžkém stativu v 
dostatečné vzdálenosti od provizorní podpěry. Zatlačení podpěrných sloupů může způsobit 
vzdouvání (deformaci) zeminy v jejich bezprostředním okolí, což by znehodnotilo výsledky 
měření svislých deformací. Zároveň je vhodné udržet změnu úhlu od svislice co nejmenší, 
protože s rostoucí diferencí úhlu od svislé osy klesá přesnost měřícího snímače a roste tzv. 
šum měření. Při měření svislých deformací pomocí tzv. šikmého závěsu je nutné zaznamenat 
přesnou geometrii umístění měřícího snímače a měřícího terče. Při vyhodnocení se změřené 
deformace přepočítají pomocí elementárních trigonometrických funkcí do svislé roviny. 
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Obr. 5.1.6 Schéma konstrukce s polohou provizorních podpěrných sloupů a polohou snímačů. 
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Obr. 5.1.7 Měření svislých deformací nosné konstrukce. 

 
Na čtvrtém sloupu z druhé podpěrné řady byl měřen navíc tlak v hydraulickém lisu. 

Elementárním přepočtem je možné přepočítat změřený hydraulický tlak na podpěrnou sílu.  
Dále bylo měřeno poměrné přetvoření spodních vláken trámového průřezu na čtvrtém 

nosníku. K tomuto účelu posloužil Hollanův můstek se základnou 200mm a indukčním 
snímačem H-WI2A.  

 

 
Obr. 5.1.8 Měření přetvoření betonu na spodních vláknech betonového průřezu 

 
Během přejezdu byla měřena i přetvoření horních vláken asfaltové vozovky pomocí 

digitálního úchylkoměru Mitutoyo a Hollanova můstku. Záznam přetvoření asfaltové vozovky 
byl uložen na digitální kameru (viz Obr. 5.1.9). 
 

Po celou dobu měření byla měřena i teplota a vlhkost vzduchu ve stínu Datalogerem 
Typ Thermo-Hygrometrem Comet a pomocí infrateploměru i teplota nosné konstrukce a opěr.  
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Obr. 5.1.9 Měření přetvoření asfaltové vozovky 

5.1.5 Odezva mostní konstrukce při zatížení nadměrným vozidlem 
 

RANÁ - BIOKORIDOR most ev.č.28-009B dne 25.9.2011 start 11:50:23
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Obr 5.1.10 Změřené svislé deformace konstrukce od nadměrného vozidla u prostřed rozpětí. Fialová 
křivka mající opačný směr reprezentuje přetvoření spodních vláknech betonu (pravá osa). 
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RANÁ - BIOKORIDOR most ev.č.28-009B dne 25.9.2011 
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Obr 5.1.11 Změřený vývoj podpěrných sil na provizorních sloupech podporující 4. nosník u první 
opěry a 3. nosník u druhé opěry. 
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Obr 5.1.12 Změřený vývoj zatlačení provizorního podepření a podpěrných sil. 
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Obr 5.1.13 Záznam průběhu teploty a vlhkosti vzduchu v období přejezdu nadměrného vozidla. 

5.1.6 Interpretace výsledků měření a závěr 
Změřené svislé deformace vypovídají mnoho důležitých informací o stavu nosné 

konstrukce. Na (Obr. 5.1.10) jsou zobrazeny maximální svislé deformace uprostřed rozpětí 
(schéma polohy snímačů viz Obr. 5.1.6). Na čtvrtém nosníku byla dosažena maximální 
deformace 14,6mm, nosník č. 1 ve stejném čase vykazoval deformaci 6,35mm, což odpovídá 
43% maximální deformace. Konstrukce je v příčném směru poddajná, ale spolupůsobící. 

Po odjetí břemene zůstala na konstrukci zdánlivá trvalá deformace kolem 10%. Na 
nosníku č. 4 zůstala trvalá deformace konstrukce 1,57mm. Trvalá deformace po odjetí 
nadměrného vozidla je jev obvyklý.  

V případě zesílené mostní konstrukce pomocí provizorních podpěr, dochází k 
mírnému zatlačení podpěr do podloží a k následné ztrátě podpěrné síly (viz Kap. 4.3.1.2 Stav 
konstrukce a podpěrného systému po odjetí přepravy). Tento efekt zapříčiňuje zdánlivé vyšší 
nadměrné trvalé deformace konstrukce. Pro zjištění skutečných trvalých deformací je nutná 
opětovná reaktivace provizorního podepření na výchozí hodnotu. Na Obr. 5.1.11 jsou 
viditelné průběhy sil během zatížení mostu. Po odjetí břemene je viditelný pouze drobný 12% 
pokles síly na sloupu podporující 3. nosník před druhou opěrou, proto se dá usuzovat, že 
hodnota trvalých deformací by se příliš nezměnila i po případné reaktivaci provizorního 
podpěrného systému. 
 Analýza provizorního podpěrného systému a jeho vzájemná interakce s podložím a 
mostní konstrukcí je rozebrána v Kapitole 3.6. 
 

ZÁZNAM PRŮBĚHU TEPLOTY A VLHKOSTI VZDUCHU 
MOST ev.č. 28–009B PŘES BIOKORIDOR U RANÉ 

DNE 25. ZÁŘÍ 2011 
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5.2 Hrnčiárovce nad Parnou most ev. č. 61-020 

V noci 28. 10. 2015 v čase 0:10 byl zahájen historicky první experiment s řiditelnou 
tuhostí mostního podpěrného systému v reálném čase. K experimentu sloužil mostní objekt 
ev.č. 61-020 přes řeku Parnou u obce Hrnčiarovce na Slovenském území (SV od Bratislavy). 
 

 
 Obr. 5.2.1 Most ev. č. 61-020 se nachází SV od Bratislavy a J od Trnavy. 

5.2.1 Popis mostu a nosné konstrukce 
Mostní objekt ev. č. 61-020 je jednopolový, skládající se z celkem 14 kusů 

předpjatých tyčových betonových nosníků typu „Vlošák“. Tyto nosníky mají tvar obráceného 
korýtkového průřezu vyztuženého příčníky. Spoj mezi nosníky je realizován probetonovanou 
úzkou vysokou betonovou spárou. Z obou nosníků jsou vytažené spony (třmínky), které 
pomáhají k propojení obou nosníků. Tyto vysoké spáry byly velice komplikovaným detailem 
při realizaci mostů v tehdejší době, protože na stavbách nebyly ponorné nebo i příložné 
vibrátory a nebylo vždy dosaženo požadované kvality výroby.  

U tohoto konkrétního typu mostní konstrukce pro zvýšení tuhosti v příčném směru 
bylo při výstavbě realizováno i příčné předpětí mostní konstrukce a to skrze výše zmiňované 
výztužné příčníky korýtkového průřezu. Jelikož stěny nosníků jsou relativně subtilní, nebylo 
možné realizovat dostatečné krytí kotevních oblastí v příčném směru. V průběhu času došlo k 
odpadnutí krycího betonu a kotvy příčného předpětí jsou v současné době odhalené a viditelné 
(viz Obr. 5.2.2). Proces chátrání těchto kotevních oblastí je logicky urychlen i tím, že fasádní 
nosníky jsou pod značnou expozicí povětrnostních podmínek. Situaci příliš nepomáhá ani 
malá subtilní mostní římsa, která má chránit nosníky od těchto vlivů. U většiny mostů 
tvořených těmito nosníky byla realizována vanová izolace, velmi často netěsná, zapříčiňující 
zatékání mezi fasádním a s ním sousedícím nosníkem. 
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Obr. 5.2.2 Pohled na pravou stranu mostu, 14. nosník (fasádní) a obnažené kotevní oblasti příčného 
předpětí. U první opěry protéká řeka Parná, uprostřed rozpětí jsou instalovány snímače svislých 
deformací a na břehu provizorní podepření mostu. 
 

5.2.1.1 Dimenze mostní konstrukce 
 Světlost:  Šikmá 17,66m 

   Kolmá 13,66m 
 Šířka nosné konstrukce: 13,1m 
 Šikmost pravá 51° 

5.2.2 Přejezd nadměrného vozidla přes mostní konstrukci 
Během samotného přejezdu a bezprostředně po něm byla vyloučena veškerá běžná 

doprava na mostě. Z důvodu fyzických rozměrů jelo vozidlo středem mostu.  
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Obr. 5.2.3 Vozidlo přejíždějící dne 28.10.2015 přes mostní konstrukci ev. č. 61-020 

5.2.2.1 Základní údaje o břemenech 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t] : 232,0 (včetně postrku 262,0) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m] : 36,5 (46,5) 

5.2.3 Zesílení nosné konstrukce mostu a instalace monitoringu 
Konstrukce byla zesílena pomocí skupiny pěti ocelových stojek umístěných na 

dřevěném roštu umístěném na místním srovnaném, upraveném a částečně konsolidovaném 
povrchu (viz Obr. 5.2.3). Podpěrný systém zesiloval nosníky č. 4 – 9 v šikmé vzdálenosti 
4,75m od líce první opěry a 12,89m od druhé opěry. Tedy podepření bylo umístěno v 1/4 
délky přemostění. Zvolená poloha je vhodná, protože při umístění podepření blíž ke středu 
rozpětí by bylo podepření umístěné ve svahu nebo přímo v potoce. Realizace podepření v 
tomto místě by byla taktéž možná, ale již obtížnější a navíc kvalita (tuhost) podloží má 
výrazně horší vlastnosti. 
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Obr. 5.2.4 Pohled na soustavu podpěrných stojek s hydraulickými lisy a siloměry. Nejbližší podpěrná 
stojka je propojená přes hydraulický rozdělovač se Stifferem, který ovládá paralelně dva hydraulické 
lisy. V levé části snímku jsou snímače svislých deformací. Uprostřed fotografie se nachází měřící 
souprava. 
 

Na stojku s dvojicí hydraulických lisů podporující nosníky č. 8 a 9 byl doinstalován 
zkoumaný hydraulický obvod (Stiffer) měnící tuhost stojek v reálném čase. Pro daný 
experiment byla tato stojka nastavená jako maximálně poddajná umožňující maximální 
možnou deformaci konstrukce při zachování konstantní podporové síly. Zesílení mostu tedy 
spočívalo pouze v aktivaci hydraulických lisů jako síly. Od následného proměnného zatížení 
by se stojka neměla projevit nebo zapojit do matice tuhosti celé konstrukce. Tato jediná stojka 
měla za úkol se dalšímu proměnnému zatížení vyhnout. 
 
Při experimentu byly měřeny průhyby nosné konstrukce ve středu rozpětí na 1. 3. 5. 7. 8. 9. a 
11. nosníku. Navíc byl měřen průhyb v místě podepření pružné stojky pomocí šikmého 
závěsu. Pro doplnění naměřených dat byly deformace pevné stojky (podporující 7. a 8. 
nosník) měřeny nezávisle pomocí motorizované totální stanice Topcon 9001-A. Na téže stojce 
byly měřeny i podpěrné síly. Tato stojka je reprezentantem „pevné“ stojky o maximální 
možné tuhosti, při konkrétních tuhostních parametrech prostředí (zeminy). Stojka podepírající 
nosníky 8. a 9 je naopak reprezentantem „abosolutně poddajné“ stojky, která umožňuje 
veškeré deformační pohyby konstrukce a pouze udržuje původní (primární) aktivační sílu.  
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Obr. 5.2.5 Geodetické měření zatlačení pevné stojky do podloží podporující 7. a 8. nosník. Měření 
svislých deformací uprostřed rozpětí a měření deformace nosné konstrukce pomocí šikmého závěsu v 
místě působení pružné stojky (podporující 8. a 9. nosník). 
 
Pro kontrolu výsledků v poddajné stojce podepírající 8. a 9. nosník byl měřen kontinuálně tlak 
v hydraulickém systému s výstupem do měřící ústředny. Tlaky v ostatních stojkách byly 
zaznamenány pouze pomocí digitální kamery, která sledovala tlak na ručičkových 
manometrech. 
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5.2.4 Odezva mostní konstrukce při zatížení nadměrným vozidlem 

 
Obr. 5.2.6 Průběh svislých deformací nosné konstrukce uprostřed rozpětí a v místě působení řízené 
stojky během přejezdu nadměrné přepravy. 
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Hrnčiarovce 61-020 dne 28.10.2015 počátek měření v 00:10:22
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Obr. 5.2.7 Průběh změny podporových sil od aktivační síly stojek ( = 0 kN) na provizorních 
podpěrách během přejezdu nadměrného vozidla. Modrá čára značí výsledky měření na řízené stojce. 
Červená čára reprezentuje sousední pevnou stojku, která je klasická pasivní. 

Hrnčiarovce - Topcon 9001-A - 28.10.2015 - Zatlačení pasivního podpěrného sloupu
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Obr. 5.2.8 Průběh svislých deformaci pevné stojky podporující 7. a 8. nosník. Měřící bod byl umístěn 
na ocelový U-profil podpěrné stojky. 
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5.2.5 Interpretace výsledků měření 
Na řízené provizorní podpěře bylo nastaveno, aby udržovala pouze počáteční aktivační 

sílu 95kN a všem ostatním zatížením se podvolila. Shoda požadavku s realitou je zobrazena 
na Obr. 5.2.7. Na této, maximálně poddajné stojce, při přejezdu nadměrného vozidla se 
zvýšila podporová síla pouze o 5,7kN a konstrukce se v místě podepření prohnula o 2,34mm 
(Obr. 5.2.6) (což odpovídá osové tuhosti stojky o velikosti 2,13MN/m). Po odjetí vozidla 
zůstala na této stojce původní aktivační síla (viz Obr. 5.2.7). I tato pružná stojka částečně 
reagovala na přejíždějící vozidlo, i když by dle přísných kritérií neměla. Tato reakce je 
zapřičiněná rychlostí zatížení sloupu a hydraulickými odpory v systému. Pro využití systému 
v praxi jsou tyto jevy přijatelné, protože pro přejezd nadměrné přepravy přes mostní 
konstrukce platí jistá omezení. Omezením je například zamezení ostatní silniční i pěší 
dopravy po mostě, přejetí konstrukce nadměrnou dopravou pomocí definované trajektorie se 
sníženou rychlostí. Při snížené rychlosti pohybu je systém schopný včas reagovat na 
vznikající situaci a přizpůsobit podpěrnou sílu a zdvih válce nastaveným parametrům. 

 
Na pevné stojce se zvýšila podpěrná síla o 53kN při přejezdu nadměrného vozidla (ca 

desetinásobek oproti pružné stojce) a po odjetí síla v „pevné“ stojce klesla o -7,9kN od 
výchozí aktivační síly, která byla 95kN. Tato teoreticky „pevná“ stojka se zatlačila jako celek 
o 2,6mm do podloží (viz Obr 5.2.8) (nárůst síly na této deformaci odpovídá osové tuhosti 
19,6MN/m). Po odjetí a odtížení konstrukce zůstala trvalá deformace na této pasivní podpěrné 
stojce 0,4mm. Tato deformace o velikosti 0,4mm zapříčinila snížení podpěrné síly ve sloupu o 
výše udávaných -7,9kN.  
 

Po přejezdu nadměrné přepravy se konstrukce maximálně prohnula uprostřed rozpětí o 
3,6mm na 8. nosníku. Trvalá deformace po půl hodině po přejezdu vozidla byla 0,25mm, což 
je méně než 10% z maximální deformace. Tato trvalá deformace je u konstrukcí, které byly 
zatíženy nadměrným přejezdem zcela běžná a pokud je deformace pod 10% z maximálního 
průhybu je také tolerována.  
 

Jelikož došlo k poklesu sil na všech pevných pasivních stojkách mimo stojky řízené, 
kde bylo požadováno udržení stejné podpěrné síly před, během i po přejezdu, došlo po odjetí 
a zatlačení stojek do podloží k dodatečné „deformaci“ mostu. Popisovaná deformace nemá 
vliv na životnost konstrukce nebo na její stavební stav, pouze se může zdát, že trvalá 
deformace je větší než skutečně je. Pokud by bylo potřeba zjistit skutečnou trvalou deformaci, 
bylo by třeba znovu reaktivovat všechny podpěrné stojky na výchozí podpěrnou sílu. K 
reaktivaci stojek u tohoto experimentu nebylo přistoupeno, ale je mnoho záznamů v archívech 
firmy Mostní a silniční, s.r.o., kdy byla vrácena podpěrná síla na původní podpěrnou sílu a 
logicky se zdánlivá „trvalá“ deformace výrazně redukovala. 
 

Dle grafu (Obr. 5.2.6) a obrázku příčných deformací je vidět, že nosníky vzájemně 
spolupůsobí na přenášení zatížení, ale zároveň se nejedná o tuhou desku. Vzájemnému 
spolupůsobení nosníku pomáhá příčné předpětí. Z důvodu, že příčné předpětí prochází 
velkým množstvím podélných spar mezi nosníky, které jsou úzké a zároveň vysoké, navíc 
byly v tehdejší době velmi těžce realizovatelné (jedná se o komplikovaný detail), je vážné 
nebezpečí, že se může dostávat voda nebo jenom vlhkost do těchto spar a v průběhu let může 
negativně působit na lana (dráty) příčného předpětí a razantně snížit jejich životnost. Dle 
příčného roznosu je možné usoudit (poměr deformací krajního a středního nosníku), že příčné 
předpětí je v nosnících minimálně částečně zachováno. 
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5.2.6 Poznámky k použitému způsobu zesílení 
V aktuálním experimentu byla řízená stojka nastavená jako dokonale poddajná a měla 

za úkol pouze udržovat konstantní podporovou sílu. Tento druh nastavení nemusí mít v reálné 
praxi velké uplatnění. Jedná se o demonstraci možností, které se s využitím hydraulického 
Stifferu otevírají. 

Tento druh zapojení hydraulického Stifferu by mohl být například vhodný pro 
konstrukce citlivé na razantní změnu podpěrných sil – (podepřená a nepodepřená část). Mohla 
by například existovat reálná obava, že dojde ke střihu mezi prefabrikovanými nosníky v 
příčném směru. Pokud by statik chtěl být „něžný“ k zesilované konstrukci a chtěl vytvořit 
plynulý přechod mezi oblastí zesílenou a nezesílenou může využít postup navržený a použitý 
v tomto experimentu pro ladný a plynulý přechod působících sil na konstrukci. 

 

 
Obr. 5.2.9 Aktivovaný Hydraulický Stiffer spojený se senzorem tlaku a přídavným závěrným ventilem. 
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5.3 Bratislava most ev. č. MK-007 - Vlčí Hrdlo 

5.3.1 Popis mostu a nosné konstrukce 
Most ev. č. MK-007 v jížní části Bratislavy přemosťuje malý Dunaj. Mostní 

konstrukce je třípolová. Hlavní pole přes malý Dunaj má světlost 36,2m. Nosnou část tvoří 
pět betonových náběhovaných trámových nosníků. V okolí mezilehlých podpěr (v oblastí 
náběhů) jsou trámové nosníky propojené dolní betonovou deskou a společně s mostovkou 
vytvářejí nízkou komoru, která je směrem ke středu rozpětí otevřená. Příčnou tuhost mostu 
zvyšují celkem tři příčníky, které propojují všechny nosné trámy v příčném směru. Jsou 
umístěné na koncích náběhů a uprostřed rozpětí. Příčníky jsou přibližně o 15cm nižší než 
samotné hlavní betonové trámy.  

 

 
Obr. 5.3.1 Most ev. č. MK-007 se nachází na JV Bratislavy na ulici Slovnaftské. 

 
Obr. 5.3.2 Schématický podélný řez mostem včetně umístění provizorní podpěry. 
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Obr. 5.3.3 Pohled na střední pole z levé strany mostu. Na pravém břehu Malého Dunaje (u druhé 
podpěry) je instalováno podepření. 

5.3.2 Přejezd nadměrného vozidla přes mostní konstrukci 
Přes popisovanou konstrukci přejely 24. 9. 2016 dvě nadměrné přepravy. První 

souprava vážila 421,4tun, druhá přepravní souprava vážila 283,7tun. Soupravy jely po mostě 
samostatně s krátkým časovým rozestupem v řádu desítek sekund. Při přejezdu a minutu po 
odjetí nadměrných souprav byla vyloučena veškerá ostatní doprava na mostě. Obě soupravy 
jely středem mostu. 

5.3.2.1 Základní údaje o břemenech 
Souprava č. 1: 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t]  : 387,38 (včetně postrku 421,38) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m]  : 64,75 (včetně postrku 75,0) 
 
Souprava č. 2: 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t]  : 249,7 (včetně postrku 283,7) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m]  : 52,55 (včetně postrku 63,0) 
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Obr. 5.3.4 Přejezd soupravy č. 1 přes mostní konstrukci. V pozadí se nachází připravená 
souprava č. 2. 
 

 
Obr. 5.3.5 Přejezd soupravy č. 2 přes mostní konstrukci.  
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5.3.3 Zesílení nosné konstrukce mostu ev. č. MK-007 
Nosná konstrukce mostu byla podepřena ve druhém poli na pravém břehu pomocí tří 

podpěrných sloupů ve vzdálenosti 8,9m od líce druhé podpěry v ose prvního betonového 
příčníku. Zesílení tedy bylo instalováno v jedné čtvrtině rozpětí. Sloupy podpíraly 2., 3. a 4. 
náběhovaný nosník. Na prostředním podpěrném sloupu (pod 3. nosníkem) byl umístěn 
siloměr LCP50A. Na pravý podpěrný sloup, podpírající 4. nosný oblouk, byl umístěn siloměr 
s označením LCP50B. Oba siloměry měří sílu až do 500kN. Hydraulický lis na čtvrté stojce 
byl propojen s hydraulickým zařízením Stiffer, který byl vynalezen během řešení předkládané 
doktorské práce.  

Stiffer byl nastaven, aby udržoval v řízené stojce minimálně konstantní aktivační sílu 
100kN. Z důvodu konsolidace zeminy u neúnosného podloží má stojka tendenci se stále 
zatlačovat do podloží. U normálních neřízených stojek dochází tímto procesem ke ztrátám 
aktivační síly, která se proto časem vytrácí. Stiffer naopak zabezpečí, že vznikající deformace 
podloží jsou okamžitě kompenzovány zdvihem pístu hydraulického lisu. Zároveň maximální 
podpěrná síla v provizorní podpěře byla omezena hodnotou 270kN. Pokud by vnější zatížení 
vyvolalo ve stojce větší podpěrnou reakci, pak Stiffer změní tuhost dané stojky tak, aby ve 
stojce byla maximální podpěrná síla právě 270kN.  
 

 
Obr. 5.3.6 Pohled ve směru staničení. Na prostřední stojce se nachází siloměr LCP50A. Tato stojka je 
reprezentantem pevné pasivní podpěry. Pravá stojka je řiditelná přes hydraulický Stiffer. Pod 
hydraulickým lisem se nachází siloměr LCP50B. Dále je na snímku viditelná měřící souprava, Stiffer, 
hydraulická pumpa i hydraulický rozdělovač (pavouk). 
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Obr. 5.3.7 Pohled na „pevnou“ stojku (na snímku vlevo) a  na stojku řízenou (na snímku vpravo). 
Viditelný je i betonový příčník a rozšiřující spodní betonovou desku, která směrem k mezilehlé podpěře 
vytváří mezi nosníky komoru. 

 
Obr. 5.3.8 Detail skladby podepření včetně hydraulického lisu a siloměru LCP50A na střední 
podpěře. 
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5.3.4 Monitoring mostní konstrukce 

 
 
Obr. 5.3.9 Celkový průběh svislých deformací v polovině rozpětí a sil na řízené a neřízené stojce 
během přejezdu nadměrného vozidla.  
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Obr. 5.3.10 Detail průběhu svislých deformací v polovině rozpětí a sil na řízené a neřízené stojce 
během přejezdu nadměrného vozidla. Silovým veličinám náleží pravá osa Y.  
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Bratislava Vlčí hrdlo, most ev.č. MK-007 dne 24.9.2016 počátek měření ve 22:40
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Obr. 5.3.11 Průběh sil na řízené a neřízené stojce od běžné dopravy před přejezdem nadměru. Na 
grafu je viditelný mírný pokles aktivační síly na neřízené stojce během půlhodinového měření.  
Bratislava most ev.č. MK-007 dne 24.9.2016 počátek měření v 23:10:05
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Obr. 5.3.12 Průběh sil na řízené a neřízené stojce během přejezdu obou nadměrů. 
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Obr. 5.3.13 Geodetické měření zatlačení středního (nejvíce exponovaného) sloupu do podloží během 
přejezdu obou nadměrných vozidel. 

5.3.5 Interpretace výsledků měření 
Na Obr. 5.3.12 je viditelné, že střední neřízená stojka pod 3. nosníkem (červená linie) 

byla více exponovaná než krajní stojka (hydraulicky řízená) pod 4. nosníkem (modrá linie). 
Na třetí podpěře došlo k nárůstu síly z aktivačních 100kN až na 230kN. Po odtížení síla 
poklesla na 73kN. Na krajní řízené stojce síla vzrostla z aktivačních 100kN pouze na necelých 
190kN, ale po odtížení Stiffer vykompenzoval zatlačení stojky okamžitým zdvihem lisu, 
proto se síla vrátila na výchozí hodnotu 100kN. Při druhém přejezdu lehčího nadměrného 
vozidla, který záhy následoval, síly na obou stojkách vzrostly ke 170kN a klesly na své 
výchozí hodnoty. Z měření sil je vidět, že neřízená stojka během přejezdu ztratila téměř 30% 
své aktivační síly a v době druhého přejezdu mohla být teoreticky téměř o 18% účinnější.  

Nezávislé geodetické měření s totální stanicí GPT9001A zjistilo (viz Obr 5.3.13), že 
neřízená stojka byla zatlačena do podloží při prvním přejezdu o 3,6mm. Po odjetí první 
přepravy zůstala neřízená stojka zatlačená 0,5mm od své výchozí hodnoty. Tato deformace 
vyvolala ve stojce ztrátu výše zmíněných 27kN.  

Po dobu jedné minuty po přejezdech obou nadměrů zůstala mostní konstrukce 
uzavřená pro běžný provoz, aby bylo možné jednoznačně definovat vlivy, které zatížení 
způsobilo na konstrukci. Po deseti minutách po odjetí obou přeprav byl otevřen ventil z 
hydraulického okruhu (Stiffer) i k ostatním dvěma neřízeným stojkám (viz Obr. 5.3.9 a Obr. 
5.3.12). Po otevření ventilu se síly ve všech stojkách vyrovnaly. V původní řízené stojce je 
viditelný drobný pokles síly (-3kN) po otevření ventilů do ostatních stojek. Tato zanedbatelná 
ztráta je způsobena drobnými hydraulickými odpory v systému. Stiffer nedoplňuje plynule 
oleje do stojek, ale skokově. Pokud rozdíl tlaků v systému vzroste nad určitou hranici, dojde 
ke skokovému doplnění oleje na výchozí hodnotu. Podobná ztráta je vidět na grafu ihned po 
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odjetí první přepravy a po odjetí druhé přepravy viz graf (viz Obr. 5.3.12). Jakmile most 
přejela těžší běžná vozidla, síla se vrátila opět na výchozí hodnotu 100kN. Hydraulické 
odpory, o kterých se zde hovoří dosahují hodnoty pouze v řádu několika desetinek až jednotek 
kN. Pomocí hydraulických odporů je možné vysvětlit některé drobné anomálie viditelné na 
grafech sil, ale pro použití dané metody se jedná o zanedbatelný jev. 

Maximální naměřená deformace byla necelých 11mm. Z důvodu značné hloubky vody 
v Dunaji nebyly deformace měřeny uprostřed rozpětí, ale ve vzdálenosti 15,3m od líce první 
opěry, čili ve 42% rozpětí. Skutečné maximální deformace by mohly být ca o 3% větší.  
 I z hlediska rozložení deformací v příčném směru je možné konstatovat, že konstrukce 
je poddajná v příčném směru. Krajní nepodepřený nosník dosahoval pouhých 36% deformací 
prostředního nosníku. Pokud by konstrukce nebyla podepřená, pak by poměr deformací 
nejvíce a nejméně exponovaných nosníku byl ještě více nepříznivější (reálná hodnota < 36%). 
 I na této konstrukci se potvrdilo, že provizorní podpěry jsou pružné podpory, které 
umí převzít důležitou část proměnného zatížení, ale i ony samy se deformují a zatlačují do 
podloží v řádu milimetrů.  
 

 
Obr. 5.3.14 Hydraulický Stiffer je propojený přes hydraulický rozdělovač (pavouk) se všemi stojkami 
a udržuje konstantní aktivační sílu. Před přejezdem jsou větve do levého a středního lisu uzavřeny a je 
aktivně řízena pouze pravá stojka.  
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5.4 Sládkovičovo most ev.č. 62-005 

 
Obr. 5.4.1 Most ev. č. 62-005 přemosťuje Stoličný potok u obce Sládkovičovo. 

5.4.1 Popis mostu a nosné konstrukce 
 

Most ev. č. 62-005 na silnici první třídy u obce Sládkovičovo přemosťuje Stoličný 
potok (východně od Bratislavy a jížně od Trnavy). Konstrukce mostu je jednopolová a její 
nosnou konstrukci tvoří celkem 12 betonových předpjatých prefabrikovaných nosníků typu 
Vloššák (viz Obr. 5.4.2). Nosníky mají tvar obráceného písmene „U“ a jsou 0,85m vysoké a 
dlouhé 20,28m. Po délce jsou nosníky ztuženy betonovými příčníky po pravidelných délkách 
(ca po 1m) (viz Obr 5.4.3). Most má levou šikmost o velikosti 20°. Šikmá světlost mostu je 
18,5m a šířka nosné konstrukce je 11,8m.  
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Obr. 5.4.2 Pohled na pravou stranu mostu. Provizorní podepření bylo postaveno u první opěry na 
málo únosném podloží. 
 

 
Obr. 5.4.3 Pohled proti směru staničení na provizorní podepření, před započetím instalace 
monitoringu mostu. Podpěrný systém je aktivován určitou dobu před přejezdem nadměrného vozidla, 
aby došlo k částečné konsolidaci podloží. 
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5.4.2 Přejezd nadměrného vozidla přes mostní konstrukci 
Přes popisovanou konstrukci přejely 24. 9. 2016 dvě nadměrné přepravy. První 

souprava vážila 421,4tun, druhá přepravní souprava vážila 283,7tun. Soupravy jely po mostě 
samostatně s krátkým časovým rozestupem v řádu desítek sekund. Při přejezdu a krátce po 
odjetí nadměrných souprav byla vyloučena veškerá ostatní doprava na mostě. Obě soupravy 
jely středem mostu. 

5.4.2.1 Základní údaje o břemenech 
Souprava č. 1: 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t]  : 387,38 (421,38 včetně postrku) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m]  : 64,75 (75,0 včetně postrku) 
 

 
Obr. 5.4.4 Pohled na pravou stranu mostu během přejezdu soupravy č. 1.  
 
Souprava č. 2: 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t]  : 249,7 (283,7 včetně postrku) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m]  : 52,55 (63,0 včetně postrku) 
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Obr. 5.4.5 Pohled na pravou stranu mostu během přejezdu soupravy č. 2.  

5.4.3 Omezující podmínky a  vlastní zesílení nosné konstrukce mostu ev. č. 62-005 
Dno koryta Stoličného potoka je tvořeno převážně jemnozrnou neúnosnou 

naplaveninou. Bylo rozhodnuto, že nejefektivnější podepření tohoto mostu bude u břehu u 
první opěry. Terén byl srovnán. Ze strany potoka byl břeh zapažen pomocí dřevěných 
hranolů, aby byla zvýšená jeho i tak velmi nízká únosnost ve smyku (viz Obr. 5.4.6).  

Na zesíleném břehu byl umístěn roznášecí rošt z dřevěných pražců, na který bylo 
umístěno provizorní podepření. Osa provizorního podepření byla umístěna do vzdálenosti 
2,2m od líce první opěry čili asi do 12% celkového rozpětí. Pomocí pětice provizorních 
podpěr byl podepřen 4. až 9. nosník. Podpěra byla umístěna vždy u stojen dvou sousedících 
prefabrikovaných nosníků, tedy jedna stojka podepírala dva sousedící nosníky. První 
provizorní podpěra podepírala nosníky č. 4 a 5, pátá podpěra podepírala nosníky 8 a 9.  

Před přejezdem byla druhá až pátá podpěra připojena k hydraulickému Stifferu přes 
hydraulický rozdělovač tzv. pavouk. Tento rozdělovač umožňuje, aby tlak byl v celém 
systému vyrovnaný a hydraulický Stiffer zaručuje, aby tlak v systému zůstával konstantní. 
Těsně před přejezdem bylo změněno nastavení podpěrného systému. Hydraulický rozdělovač 
(pavouk), byl deaktivován a zůstalo pouze jedno přímé propojení hydraulického Stifferu se 
střední podpěrnou stojkou podpírající 6. a 7. nosník. Tato podpěra zůstala jediná z celého 
podpěrného systému, která zůstala řiditelná (aktivní). Maximální podpěrný tlak byl nastaven 
na 280 barů tedy na dvojnásobek aktivační síly. Uvedený tlak odpovídá přibližně 185kN. V 
době realizace tohoto podepření nebyl ještě vyvinut upgrade hydraulického rozdělovače na 
řízený rozdělovač, který by umožňoval řídit individuálně jednotlivé stojky.  
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Dojde-li během konsolidačního procesu (teoreticky) k zatlačení pouze jedné stojky, 
poklesne tlak a síla v této stojce (viz Modelové příklady Obr. 4.3). Pokud by zapojení 
podpěrného systému odpovídalo Obr. 4.4 (viz kapitola 4.2.1.2 Zapojení přes hydraulický 
rozdělovač), dojde při poklesu síly v jedné stojce k odčerpání hydraulického oleje i ze 
sousedních stojek. Se vzniklým deformačním deficitem se spravedlivě vyrovná celý 
hydraulický okruh. Tato ztráta je proto v případě zapojení pěti lisů pouze pětinová. 
 

 
Obr. 5.4.6 Pohled ve směru staničení. Podpěrný systém ve fázi konsolidace zeminy před přejezdem 
přepravy. Dřevěné hranoly zaražené do země zvyšují únosnost, aby nedošlo k ujetí svahu (viz kapitola 
4.4.3). 

V aktuálním případě uváděného zapojení dochází u neúnosné naplaveninové zeminy k 
relativně rychlému poklesu síly ve všech stojkách. Prakticky je tedy nutné opětovně k těmto 
lisům připojit hydraulickou pumpu a vzniklý deficit manuálně rektifikovat. Navíc nosná 
konstrukce a podpěrný systém jsou neustále ve vzájemné prostorové interakci. Vzájemné 
spolupůsobení je v aktuálním případě navíc umocněno ocelovým I profilem, který v hlavové 
části propojuje všechny provizorní podpěry (viz Obr. 5.4.6, Obr. 5.4.8 a Obr. 5.4.9). Pokud 
je ztráta síly v podpěrných stojkách kompenzována odděleně, to znamená, že hydraulická 
pumpa je postupně připojována k jednotlivým hydraulickým lisům a je vnesena do sloupu 
požadovaná síla, pak je pumpa odpojena a připojena k dalšímu hydraulickému lisu (sloupu). 
Dochází k tomu, že aktivací jednoho lisu dochází ke ztrátám podpěrné síly na sousedních 
pasivních sloupech. Tato podpěrná ztráta je analogická ke ztrátě předpínací síly od 
postupného napínání, kdy je v rámci jednoho nosníku nutné předepnout více předpínacích 
kabelů pomocí jedné předpínací pistole.  

Tuto aktivační ztrátu je možné částečně kompenzovat pomocí dotlakování stojek 
několikrát po sobě a nebo pomocí navýšení podpěrné síly v prvních stojkách o očekávanou 
ztrátu. Tento postup je nepřesný a časově náročný. Navíc dle kvality zeminy vlivem 
konsolidace se brzy začne síla ze stojek opět vytrácet (viz Obr. 5.4.7). 

Ztrátu od postupného tlakování stojek je možné 100% odstranit pomocí připojení 
hydraulické pumpy k lisům pomocí hydraulického rozdělovače tzv. pavouka. V případě 
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tohoto zapojení dochází k tomu, že do všech lisů od provizorních podpěr je rovnoměrně 
rozdělován hydraulický olej tak, aby tlak ve všech připojených lisech byl shodný. Po odpojení 
hydraulické pumpy dochází k další interakci s podložím, jak již bylo popsáno výše.  

Hydraulický Stiffer funguje nejen jako bezpečnostní element, který chrání konstrukci 
před poškozením pomocí propíchnutí nebo zlomení na odvrácených vláknech konstrukce, ale 
zároveň funguje jako permanentní kontrola udržování konstantního tlaku v systému. Pokud 
dojde k stejnému modelovému případu a k hydraulickému rozdělovači (pavoukovi) je 
připojen i hydraulický Stiffer, pak po zatlačení jedné nebo více stojek do podloží dojde k 
poklesu tlaku v systému. Tento deficit je kontinuálně kompenzován doplněním oleje do 
systému, tak aby konstrukce byla podepřená stále minimální nastavenou silou. Vyplývající 
pozitivní důsledek je ten, že konsolidace a zpevňování (zvyšování tuhosti zeminy) je mnohem 
rychlejší než v klasickém případě, protože nedochází k silovým ztrátám a na zeminu je 
tlačeno konstantní nastavenou silou (viz kapitola 4.2.1.3 Zapojení přes hydraulický Stiffer 
a rozdělovač). Navíc toto řešení je efektivnější i z ekonomického hlediska, protože 
nevyžaduje dodatečné náklady na člověkohodiny, který musí přijet na tuto stavbu, reaktivovat 
lisy a odjet.  

V průběhu konsolidačního procesu, před přejezdem přepravy bylo nutné kontrolovat 
zdvih lisů, kvůli velkým deformacím základové půdy. Je-li píst hydraulického lisu maximálně 
vysunut, nejsou vznikající deformace od zatláčení podpěry do podloží kompenzovány, proto 
je nutné olej z inkriminované podpěrné stojky vypustit, podložkami vypodložit mezeru mezi 
hydraulickým lisem a konstrukcí a následně rektifikovanou provizorní podpěru reaktivovat.  

5.4.4 Monitoring mostní konstrukce a interpretace výsledků 
Uprostřed rozpětí mostu bylo instalováno pět snímačů svislých deformací. Snímače 

byly instalovány v oblasti spoje dvou sousedních nosníků. Byla měřena deformace nosníku 3 
a 4 (signál 1); 6 a 7 (signál 2); 8 a 9 (signál 3); 10 a 11 (signál 4) a na kraji posledního 12. 
nosníku (signál 5).  

Na třetí a čtvrté provizorní podpěře byly instalovány siloměry pro měření podpěrné 
síly. Třetí stojka byla propojena s hydraulickým Stifferem a je představitelem řízené podpěry. 
Čtvrtá podpěra (sousední) byla klasická neřízená pasivní. Sousední stojky byly vybrány s 
ohledem na očekávané největší expozice zatížení a protože se sousední stojky vzájemně 
nejvíce silově ovlivňují (viz Obr. 5.4.7 a Obr. 5.4.9) 

Na (Obr. 5.4.7) je znázorněn průběh síly na 3. (prostřední) řízené a 4. sousední 
neřízené stojce necelé tři hodiny před přejezdem přepravy. Řízená i neřízená stojka byla 
permanentně připojena ke Stifferu přes hydraulický rozdělovač pavouk. Otvíráním a zavírání 
ventilů na hydraulickém rozdělovači (pavoukovi) bylo možné nastavit, která podpěra je 
aktuálně přímo propojena se Stifferem a stává se řízenou (3. stojka) a podpěrou, které je 
propojení se Stifferem zabráněno a stává se stojkou pasivní (4. stojka) neřízenou. Otevřením 
ventilu na hydraulickém rozdělovači dojde k dorovnání tlaku i v pasivní stojce. Pouze lehkým 
a opatrným pootevřením ventilu je možné tlak v pasivní stojce navýšit, ale zároveň tato síla 
nemusí dosáhnout plné úrovně podporové síly.  
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most ev.č. 62-005 dne 25.9.2016 počátek měření v 22:25:13
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Obr. 5.4.7 Průběh sil v čase na 3. řízené a 4. neřízené stojce před přejezdem přepravy. Stojky reagují 
na běžnou noční dopravu, je viditelný vliv zatlačování stojek do podloží a reaktivace stojek. 
 

Třetí (řízená) provizorní podpěra byla tlakována na 140 barů což odpovídá 92kN. 
Neřízené stojky byly aktivovány pouze na 100barů (65kN), aby nedošlo k ujetí méně 
únosného svahu. Během hodiny a čtvrt byla nařízená stojka dvakrát dotlakovaná z 
hydraulického Stifferu. Kolem sekundy 3500 (viz Obr. 5.4.7) je přistoupeno k opětovné 
reaktivaci neřízených stojek. Během aktivace došlo k vyčerpání oleje z Akumulátoru a tím 
došlo i ke snížení síly na řízené stojce. Doplněním oleje do hydraulického Stifferu se vrátila 
síla v řízené stojce na výchozí hodnotu.  

Během padesáti minut (viz Obr. 5.4.7) od dotlakování pasivní (neřízené) stojky na 
65kN je vidět výrazný dekrement podporové síly. V tomto časovém intervalu se vytratilo 
téměř 50kN, kvůli přetváření málo únosného podloží. Tato ztráta v podepření činí přibližně 
70% z původní aktivační síly.  

Jak již bylo zmíněno výše aktivací pouze jedné stojky u velmi neúnosného podloží 
dochází k razantnímu úbytku sil ve stojkách sousedních (viz Obr. 5.4.7 a Obr. 5.4.9).  

Do řízené stojky se nedoplňuje olej ze Stifferu kontinuálně, ale skokově po snížení síly 
cca 1 – 1,5kN od požadované hodnoty, kdy jsou překonány hydraulické odpory použité 
soustavy a dojde ke skokovému doplnění oleje do systému. Na grafech (viz Obr. 5.4.7 a 
5.4.9) vytváří tento jev pilovitý průběh grafu na řízené stojce (modrá barva). Každý tento 
„zub“ představuje automatické doplnění oleje do hydraulického lisu a dorovnání síly v 
podpěře. 
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Obr. 5.4.8 Provizorní podpěrný systém po instalaci monitoringu a připojení hydraulických lisů do 
řízeného obvodu. Prostřední stojka je propojená s hydraulickým Stifferem a je řízená, čtvrtá 
(sousední) stojka je klasická pasivní. Na těchto dvou podpěrách byla kontinuálně měřena podpěrná 
síla. 
 

 
Obr. 5.4.9 Detail skladby hlavové části podpěrných sloupů. V popředí je hydraulický lis se siloměrem 
a soustavou rektifikačních podložek a roznášecích elementů na řízené (prostřední) podpěře.  
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Sládkovičovo most ev.č. 62-005 dne 26.9.2016 počátek měrení v 00:06:33
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Obr. 5.4.10 Experimentální část před přejezdem nadměrného vozidla. Zkoumala se interakce chování 
při reaktivaci řízené stojky a ponechání ji v pasivním módu, dále po odčerpání části podporové síly a 
následně po aktivaci hydraulického Stifferu a uzamčení a uvolnění ventilu udržujícího maximální 
podporovou sílu. 
 

Hodinu před přejezdem byl proveden krátký experiment o vzájemném ovlivňování 
sousedních stojek za různých podmínek. Vzájemné interakce sousedních podpěr je zesílena 
dvojicí ocelových I profilů, které celý podpěrný systém propojují (viz Obr. 5.4.8 a 5.4.10).  

Řízená podpěra (viz Obr. 5.4.10) byla na začátku experimentu uvolněná a hydraulický 
Stiffer byl deaktivován. Během procesu vnášení síly dochází k výrazné ztrátě na sousední 
pasivní podpěře. Síla v pasivní podpěře se snížila z původních 74kN na 47,5kN. Následně 
byla dotlakována i pasivní podpěra na 65kN ve stejném okamžiku na řízené podpěře zůstala 
síla o intenzitě 74,5kN (180. sekunda). Během následných osmi minut zůstaly obě provizorní 
stojky v pasivním módu. Na obou podpěrách je vidět výrazný dekrement podporových sil. V 
řízené podpěře zůstala síla o intenzitě 70,4kN (diference 4,1kN/8min). Na pasivní stojce ve 
stejném čase (640. sekunda) je zbytková intenzita podporové síly 57,9kN (diference 
7,18kN/8min). Aktivní podpěra má tedy „pouze“ 57% ztráty pasivní podpěry i při vyšší 
intenzitě zatížení. Příčina téměř poloviční ztráty oproti pasivní stojce je způsobena historii 
předchozího zatěžování. Na základovou spáru bylo tlačeno v minulosti výrazně vyšší 
intenzitou než v případě pasivní stojky. Na grafu je tedy pozorovatelné, že i několikahodinová 
předchozí aktivace může mít za následek výrazné zpevnění základové spáry. 

Následný krok experimentu (viz Obr. 5.4.10) byla částečná deaktivace řízené podpěry 
(640. sekunda - 687. sekunda). V rámci tohoto časového údobí dochází ke zvýšení podporové 
síly na pasivní podpěře. Po aktivaci hydraulického Stifferu (čas = 791,4sek) dochází k 
bleskovému doplnění oleje na přesnou aktivační sílu (čas = 792,3sek). Za necelou jednu 
sekundu (0,9 sek) vzrostla síla o 44,4kN na přesně definovanou hodnotu. Rychlost vnesení 
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podporové reakce je velmi ovlivněna rychlostí otevření ventilu. Není šetrné ke konstrukci 
nadměrnou rychlostí vnášet podporovou sílu. Tato část experimentu se snaží demonstrovat 
jakou rychlostí je systém schopný reagovat na požadavky uživatele a to se nejedná o rychlost 
maximální. 

Po aktivaci Stifferu (viz. Obr. 5.4.10 - 792. sekunda) byl ponechán Stiffer po dobu 
4,5minuty v módu udržování podporové reakce. V uvedeném časovém intervalu je na grafu 
pozorovatelný u řízené podpěry tzv. pilovitý průběh podporové síly. Délka „zubu“ značí 
interval doplňování oleje do řízené podpěry. Aktivační síla tedy jemně osciluje kolem 
požadované hodnoty.  V totožném časovém intervalu na pasivní podpěře klesá podporová síla 
z 52,7kN na 41,05kN. Diference je tedy 11,7kN/4,5min. Silový dekrement je téměř 
trojnásobný, než když podpěry zůstaly v pasivním režimu.  

 
Obr. 5.4.11 Svislé deformace nosné konstrukce mostu uprostřed rozpětí během přejezdu obou 
nadměrných přeprav. 
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Obr. 5.4.12 Průběh podporových sil na řízené a neřízené provizorní podpěře během přejezdu obou 
nadměrných přeprav. 
 

Na grafu (viz Obr. 5.4.12)  je zobrazen průběh podporových sil na řízené (3.) provizorní 
podpěře a na pasivní (4.) podpěře během přejezdů nadměrných vozidel přes mostní konstrukci. Síly 
byly na počátku zobrazovaného grafu srovnány na stejnou intenzitu (nulu), která odpovídá aktivační 
síle před přejezdem vozidel, aby byl zřetelný a porovnatelný rozdíl mezi oběmi stojkami. Po najetí 
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prvního podvozku a první přepravy se kopírují oba průběhy podporových sil. Nárůst síly o 17,2kN 
není výrazný kvůli měkkému podloží a provizorním podpěrám, které jsou umístěné velmi blízko 
mostní opěry. Po odjetí první podvozkové soustavy a mezi najetím druhé (viz Obr. 5.4.12) klesá na 
pasivní stojce síla na -15kN. Řízená podpěra si udržuje stále minimální počáteční sílu a při najetí 
druhé části podvozku reaguje zvýšením podporové síly +26kN. Průběh vzrůstu podporové síly ve 
stejném čase na neřízené stojce je obdobný, ale s rozdílem, že počáteční hodnota je -15kN. Proto 
podpěra reaguje zvýšením síly pouze na +8,3kN (čas 2725sek). Po celkovém odjetí první přepravy je 
na neřízené stojce podporová síla -25,8kN. Řízená soustava stále udržuje minimální podporovou sílu a 
je ve výchozí aktivační pozici. Na druhou přepravu reaguje stejně pružně jako přepravu první. Pasivní 
neřízená stojka setrvává v negativních hodnotách a i při nejvyšších intenzitách zatížení nedosahuje ani 
počáteční aktivační síly. 
 

 
Obr. 5.4.13 Geodetické měření na aktuální konstrukci. 
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Geodetické měření svislé polohy řiditelné podpěry - dne 25.9.2016
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Obr. 5.4.14 Vývoj svislých deformací na řízené podpěře. Pozitivní hodnoty značí směr dolů. 
 

Na Obr. 5.4.14 jsou zobrazeny svislé deformace podpěrné stojky od jejího vtláčení do 
základové spáry. Zobrazovaný interval se nachází v časovém rozmezí přípravných fází a 
instalací monitoringu. Pokles deformace ve 21 hodin je způsobený reaktivací podpěrné stojky. 
Zatlačení stojky do podloží během tří hodinového měření je 1cm. 

5.4.5 Závěr a poznatky z měření na mostě Sládkovičovo 
Podepření aktuálního mostu mělo výrazné problémy s málo únosnou zeminou. V 

pasivních podpěrách docházelo k rychlým ztrátám a velkému úbytku podporové síly. Řízená 
podpěra hydraulickým Stifferem dokázala velmi efektivně a pružně reagovat na aktuální 
podmínky. Při deformaci podloží byla síla dorovnána o vznikající deficit. Podpěra si udržela 
konstantní aktivační podporovou sílu i při manipulaci a reaktivaci okolních stojek. Při 
přejezdu obou nadměrných vozidel, která výraznou vzdáleností podvozků tvořila téměř 
přejezd čtyř nadměrných vozidel přes mostní konstrukci, reagovala aktivně řízená podpěra 
stále pružně. Při zatížení dokázala zvýšit svoji podporovou reakci a udržet si minimální 
podporovou reakci. Na neřízené pasivní podpěře se začaly velmi silně projevovat negativní 
vlivy od plastické deformace základové spáry. Ztráty byly tak výrazné, že i při nejvyšších 
intenzitách zatížení od druhé nadměrné přepravy nedosáhla ani na svou původní (minimální) 
aktivační podporovou sílu. 

Na neúnosné základové zemině se tedy nemůže doporučovat použití klasického 
pasivního podepření. V tomto případě je podporová síla opravdu neznámá a nedá se počítat i s 
konzervativním modelem o udržení minimální aktivační síly. Podporové ztráty během 
konsolidační fáze dosahovaly až 70% během necelé hodiny. Sloupy mohou působit 
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aktivovaně a pevně, ale ve skutečnosti je podporová síla příliš malá. V těchto případech by 
bylo vhodné podepírat mostní konstrukci pouze aktivně. V nejjednodušším případě je vhodné 
propojení hydraulického Stifferu s hydraulickým rozdělovačem (pavoukem) s minimální nebo 
nulovou hodnotou ztužení sloupů. Potom je jasně definovaná a deklarovaná minimální 
podporová síla a z ní vycházející stupeň zesílení mostní konstrukce. 

 

 
Obr. 5.4.15 Hydraulický Stiffer a rozdělovač (pavouk) při zesilování mostu. Manometry na pavoukovi 
indikují aktuální síly na jednotlivých podpěrách.  
 

 
Obr. 5.4.16 Podpěrná soustava a měření svislých deformací. Odklon dřevěných hranolů od svislice 
prozrazuje, že došlo k pohybu svahu. 
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5.5 Šoporná most ev.č. 573-001  

5.5.1 Popis mostu a nosné konstrukce 
Mostní objekt ev.č. 573-001 se nachází na silnici druhé třídy za obcí Šoporná a 

přemosťuje místní potok. Mostní konstrukce je třípolová, ale ze statického hlediska se jedná o 
tři prostá pole. Rozpětí jednotlivých polí jsou (9,5m; 10,3m; 9,5m). Nosná konstrukce mostu 
je tvořena z atypických železobetonových mostních nosníků.  

 

 
Obr. 5.5.1 Pohled na pravou stranu mostu, před přejezdem nadměrných vozidel. Všechna tři pole 
mostů jsou zesílena pomocí provizorních pasivních podpěrných stojek v oblasti mezilehlých podpěr a 
pomocí tří samostatných řízených podpěr, které byly umístěny v každém poli v polovině rozpětí. 
 

I když je mostní konstrukce v rovinaté krajině nevýrazná, je na ní vidět několik 
pokusů o estetické ztvárnění mostu a snahu využit maximálně použité materiály. Z důvodu, že 
požadavky na konstrukci byly přehnané a pravděpodobně byla zanedbána i údržba, dospěl 
aktuální most do odstrašujícího stádia rozkladu. Krycí vrstva původně tvořena jen pár 
milimetry betonu odpadá, výztuž koroduje a korozivní splodiny, které zvyšují 
několikanásobně svůj objem, ještě umocňují negativní dojem z dané konstrukce.  
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Obr. 5.5.2 Pohled na spodní líc nosné konstrukce na fasádní a s ním sousedící nosník. Minimální 
krycí vrstva výztuže degraduje od působících vnějších vlivů a samovolně odpadá. Betonářská výztuž je 
obnažená a zasažena silnou korozí.  
 

Subtilní sloupy tvořící s masivním úložným prahem mezilehlé podpěry, byly již v 
minulosti sanované (viz Obr. 5.5.3). Sloupy byly již v minulosti opásané ocelovou obručí a 
přivařené k podélným ocelovým pásovinám. Toto zesílení bylo obetonováno dodatečnou 
vrstvou betonu bez spřahujících prvků k původnímu betonu sloupu. Adheze materiálů byla 
časem prověřená za nedostatečnou a betonová krycí vrstva odpadá. Některé ocelové obruče, 
vystavené velkému pnutí, nevydržely působící namáhaní a ve svarech popraskaly.  

 

 
Obr. 5.5.3 Pohled na první mezilehlou podpěru. Relativně subtilní sloupy byly již v minulosti 
zesilovány opásáním a opatřeny následnou vrstvou betonu, která nedrží u podkladu a samovolně 
odpadá. Některé ocelové obruče nevydržely působící namáhání a ve svarech popraskaly. 
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5.5.2 Přejezd nadměrného vozidla přes mostní konstrukci 
Přes popisovanou konstrukci přejely 24. 9. 2016 dvě nadměrné přepravy. První 

souprava vážila 421,4tun, druhá přepravní souprava vážila 283,7tun. Soupravy jely po mostě 
samostatně s krátkým časovým rozestupem v řádu desítek sekund. Při přejezdu a minutu po 
odjetí nadměrných souprav byla vyloučena veškerá ostatní doprava na mostě. Obě soupravy 
jely středem mostu. 

5.5.2.1 Základní údaje o břemenech 
Souprava č. 1: 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t]  : 387,38 (421,38 včetně postrku) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m]  : 64,75 (75,0 včetně postrku) 
 

 
Obr. 5.5.4 Pohled na pravou stranu mostu s přejíždějící soupravou č. 1. 
 
Souprava č. 2: 
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY [t]  : 249,7 (283,7) 
CELKOVÁ DÉLKA SOUPRAVY [m]  : 52,55 (63,0) 
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Obr. 5.5.5 Pohled na pravou stranu mostu během přejezdu soupravy č. 2. 

5.5.3 Provizorní zesílení mostu ev. č. MK-007 
Průzkum mostní konstrukce určil, že mezilehlé podpěry jsou ve špatném stavu, proto 

bylo nutné tuto část mostní konstrukce taktéž zesílit. Osa podepření v prvním a třetím poli 
byla umístěna ve 2/3 rozpětí od I. opěry a ve druhém (prostředním) poli byly osy podepření 
umístěny ve vzdálenosti 2,2m od osy mezilehlých podpěr. Tyto hlavní osy podepření sloužily 
jak pro zesílení spodní stavby, tak i pro podporu vodorovné nosné konstrukce. Pro dodatečné 
zesílní NK mostu posloužily ještě přídavné řízené osamocené sloupy, které byly umístěny 
úmyslně v prvním a třetím poli v polovině rozpětí v místě, které je dle současné teorie 
zesilování ZAKÁZANÉ, protože by mohlo vážně poškodit mostní konstrukci.  
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Obr. 5.5.6 Podepření mostní konstrukce ve středním poli. Prostřední stojka uprostřed rozpětí je 
založena na velmi nestabilní neúnosné půdě. Než bylo možné dosáhnout aktivační síly byla stojka 
zatlačena 30cm do podloží. Na mezilehlých podpěrách je vidět zesílení štíhlých sloupů opásáných 
ocelovou pásovinou. 
 

Místa podepření v prvním a třetím poli byla překvapivě založená na velmi pevné 
kamenité tvrdé půdě, která se během několikahodinové aktivace pouze minimálně přetvářela. 
V prostředním poli, přesně uprostřed rozpětí se nachází místní potok s jemnozrnou, 
rozmáčenou neúnosnou zeminou. Umístění řiditelné provizorní podpěry do této oblasti se 
jevilo jako velmi zajímavé pro vědecké účely pro postavení podepření na neúnosném podloží. 
Při realizaci bylo rozhodnuto, že podepření nebude umístěno přímo v potoce, ale na jeho 
okraji v bahnité půdě. Při vnášení síly nebylo z počátku možné dosáhnout požadované 
aktivační síly. Během aktivačního procesu se celý roznášecí rošt začal zatlačovat do 
základové zeminy až do dosažení maximálního zdvihu pístu hydraulického lisu. Následně 
bylo nutné stojku vyklínovat, hydraulický lis uvolnit, rektifikovat výšku a opětovně stojku 
aktivovat. Tento proces se pětkrát opakoval než bylo dosaženo požadované aktivační síly. 
Celkově byla stojka vtlačena o 30cm! do základové zeminy. Klasická pasivní stojka uložená 
na tak extrémně nestabilní základové půdě by mohla během několika hodin ztratit i víc jak 
50% své aktivační síly. V aktuálním případě se o udržení aktivační síly postaral hydraulický 
Stiffer, který permanentně monitoroval a doplňoval olej dle potřeby do všech tří řízených 
stojek umístěných v okolí středu rozpětí. 
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Obr. 5.5.7 Řiditelná podpěrná stojka uprostřed rozpětí prvního pole. Viditelný dřevěný roznášecí rošt, 
siloměr LCP 50B, hydraulický lis a roznášecí ocelový profil, který podporuje mostní konstrukci přes 
pryžovou rohož. 
  

Podpěrný systém byl opět kombinací řízených a neřízených podpěr. Provizorní 
podpěrné sloupy stojící v okolí mezilehlých podpěr byly na stabilním podloží a zůstaly 
neřízené pasivní. Aktivace neřízeného podpěrného systému v prvním a druhém poli byla 
provedena klasickou metodou pomocí dubových klínů. 
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Obr. 5.5.8 Při vyvození aktivační síly na hydraulickém lisu nedošlo k uvolnění klínů. Podpěrná síla je 
v tomto případě neznámá, ale dostatečně vysoká. 

 
 Všechny tři provizorní podpěrné sloupy podepírající mostní konstrukci kolem 

poloviny rozpětí byly řízené přes jeden hydraulický Stiffer a rozdělovač (pavouk). 
Osamocená podpěra uprostřed rozpětí působí na konstrukci bodovou silou. Aby podporující 
reakce byla do konstrukce přenesena šetrnějším způsobem, byl mezi mostní konstrukci a 
hydraulický lis vložen ocelový profil, který roznese působící reakci na větší šířku konstrukce. 
Spodní podporovaný povrch mostní konstrukce je nerovný a proto přímá kontaktní plocha 
mezi ocelí a betonem není vhodná. Vložením pryžové rohože mezi ocelový profil a povrch 
mostní konstrukce se vytvoří plynulý přechod podporované síly do nosné konstrukce mostu. 

 

 
Obr. 5.5.9 Podepření nosné konstrukce ve 3. poli. V popředí stojí podpěrný systém neřízený, pasivní, v 
pozadí se nachází osamocená aktivně řiditelná podpěra umístěná uprostřed rozpětí. 
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Obr. 5.5.10 Hydraulické centrum ve středním poli. 
 

 Hydraulický Stiffer byl nastaven, aby udržoval pouze aktivační sílu. Přídavným 
zatížením podpěrné stojky uhýbají a tím umožní deformaci konstrukce podle návrhového 
statického schématu. Ekvivalentní aktivační síla v prvním a třetím poli na řízených stojkách 
byla nastavena na 85kN a ve středním poli byla aktivační síla nastavena na 100kN. Rozdíl 
podpěrných sil byl dosažen použitím dvou různých typů hydraulických lisů. Stiffer společně s 
hydraulickým rozdělovačem (pavoukem) umožňuje udržovat konstantní tlak v systému, ale 
odpovídající síla působící na konstrukci je závislá na konstrukci hydraulického lisu. 
 Pokud by nastavení Stifferu umožňovalo zvyšování podpěrné síly a sloupy by byly 
propojeny s klasickým hydraulickým rozdělovačem (pavoukem), potom při zatížení prvního 
pole by se zvýšil tlak v systému, ale hydraulický rozdělovač by umožnil deformaci první 
stojky na úkor zvýšení aktivační síly v druhém a třetím poli. Tedy pole, které by mělo 
vzdorovat zatížení uhýbá a negativní silou může přetěžovat pole ostatní. Příliš malá aktivační 
síla může být stejně špatná, jako příliš velká. Tento popsaný jev je analogický rozložení 
podpěrných sil v příčnému směru, který je popsán v (kapitole 4.3.2.2. Přejezd po konstrukci, 
která je měkká v příčném směru). 

Pokud by bylo na aktuální konstrukci zapotřebí, aby zesílení bylo provedeno včetně 
zpevnění stojky při zatížení, pak je buď nutné použít dohromady tři Stiffery, kdy každý Stiffer 
bude řídit svou samostatnou stojku a nebo použít zapojení se Stifferem a řiditelným 
pavoukem (viz Modelové příklady kapitola 4.3.4 Podepření konstrukce pomocí 
hydraulického Stifferu a řiditelného pavouka). 
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Obr. 5.5.11 Geodetické zaměření mostní konstrukce a polohy snímačů deformací a provizorního 
pasivního/řízeného podpěrného systému pod mostní konstrukcí. 

5.5.4 Monitoring mostní konstrukce 
V každém poli uprostřed rozpětí byly instalovány snímače svislých deformací. V 

prvním poli bylo umístěno pět snímačů, ve druhém a třetím poli byly umístěny pokaždé tři 
snímače deformací. Navíc byl umístěn jeden snímač deformací pod úložný práh na druhé 
(první mezilehlé) podpěře mezi 3. a 4. popěrný sloup (viz Obr. 5.5.11).   
 

 
Obr. 5.5.12 Měření svislých deformací v prvním poli. Řiditelná osamocená podpěra uprostřed rozpětí 
fyzicky brání měření průhybů v ose, proto je jeden z měřících bodů vysunutý o 80cm z osy měření. V 
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pravé části fotografie se nachází provizorní podepření, které bylo aktivováno dubovými klíny. Stíny na 
spodním povrchu nosné konstrukce zvýrazňují nerovnost podpíraného povrchu. 
 

 
Obr. 5.5.13 Měření svislých deformací úložného prahu na druhé (první mezilehlé) podpěře. Na třetím 
(opásaném) sloupu je zesílení pomocí ocelových pásovin viditelné (krycí vrstva odpadla). Některé 
svary obručí v průběhu času praskly. 
 

V prvním poli byl na řiditelné stojce umístěn siloměr LCP 50B. Tento siloměr by 
teoreticky měl měřit zároveň podporovou sílu na všech řiditelných podpěrách. Řiditelné 
podpěrné sloupy v prvním druhém i třetím poli jsou propojené se Stifferem přes hydraulický 
rozdělovač. Výsledný tlak (a z toho vyplývající podporové síly) by měl být na všech sloupech 
shodný a v ideálním případě neměnný a kontinuálně by měl udržovat aktivační sílu. Na 
aktuální konstrukci bylo při realizaci experimentu použito cca 40m hydraulických hadic, 
proto dochází ve skutečnosti k jistému zkreslení.  
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5.5.4.1 Výsledky měření 

 
Obr. 5.5.14 Průběh svislých deformací nosné konstrukce od přejezdu obou nadměrů uprostřed rozpětí 
v podélné ose mostu – výsledky z měření prvního, druhého, třetího pole a úložného prahu na 2. 
podpěře (1. mezilehlé). 
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Obr. 5.5.15 Detail od přejezdu prvního nadměrného vozidla. Průběh svislých deformací nosné 
konstrukce uprostřed rozpětí v podélné ose mostu – výsledky z měření prvního, druhého, třetího pole a 
úložného prahu na 2. podpěře (1. mezilehlé). 
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Obr. 5.5.16 Detail od přejezdu prvního nadměrného vozidla. Průběh svislých deformací nosné 
konstrukce uprostřed rozpětí v ose prvního pole. Výsledky ukazují příčné spolupůsobení nosníků a 
působení mostu v příčném směru. 
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Most ev.č. 573-001 dne 26.9.2016 počátek měření v 23:27:42
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Siloměr LCP 50B - řízená podpěra v prvním poli

 
Obr. 5.5.17 Průběh sil na řízené stojce v prvním poli uprostřed rozpětí v podélné ose mostu. 

5.5.5 Interpretace výsledků měření a závěr 
Z průběhů deformací v podélné ose mostu (viz Obr. 5.5.14 a Obr. 5.5.15) vyplývá, že 

most i přes realizaci podepření uprostřed rozpětí se deformuje dle statického systému, podle 
kterého byl navržen. Maximální naměřená deformace při přejezdu obou přeprav byla 1,83mm  
ve druhém poli uprostřed rozpětí. V každém poli byla umístěna osamocená řízená pružná 
podpěra v podélné ose mostu. I přes pozici těchto podpěr je dle grafu příčných deformací v 
prvním poli viditelné (viz obr 5.5.16), že snímač v podélné ose mostu (v místě podepření) 
zaznamenal nejvyšší deformaci z celého příčného směru. Tento jev je žádaný a očekávaný. 
Nadměrné vozidlo jelo středem mostu a tedy největší expozice zatížení připadá na  středové 
nosníky. Zároveň (viz kapitola 5.5.3 Provizorní zesílení mostu) řízený podpěrný systém byl 
nastaven tak, aby umožnil deformaci způsobenou proměnným zatížením. Změřené deformace 
dokazují, že systém pracoval dle požadavků a očekávání. 
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Obr. 5.5.18 Zesílení mostu pomocí systému pasivních a řízených provizorních podpěr. Pasivní 
podpěry se nacházejí v okolí mezilehlých podpěr a řízené podpěry v oblasti poloviny rozpětí. Řízené 
podpěry byly umístěny v každém poli. 
 

Na grafu viz Obr. 5.5.17 je zobrazen průběh sil v čase během přejezdu obou přeprav. 
Teoreticky korektně by na aktuálním grafu měla být rovná čára s intenzitou 85kN, která 
odpovídá aktivační síle. Skutečnost je mírně odlišná, kdy je na grafu zřetelně viditelná 
přeprava na mostě. Během přejezdu se reálně zvýšila síla o 15kN, než stihnul systém 
zareagovat na působící zatížení a začít jej kompenzovat. Reálně by vznikající síla na pevné 
stojce mohla být několikanásobně větší, kdyby měnění tuhosti stojky bylo zabráněno. Tuto 
teorii lze potvrdit pomocí malého impulsu v podobě „postrku“, který přejížděl most v sekundě 
1180 (viz Obr 5.5.14 (deformace konstrukce) a Obr. 5.5.17 (Síly působící na konstrukci)). 
Toto pomocné vozidlo vyvodilo deformaci 0,75mm oproti samotné přepravě 1,83mm, ale na 
grafu sil jsou vyvolané impulsy podobné: 99,9kN od přepravy a 99,1kN vyvolal postrk. 
Podobnost vyvolaných sil je způsoben rychlostí zatížení konstrukce. Aby Stiffer reagoval 
včas je nutné, aby působící zatížení jelo nízkou rychlostí, jak je předepsáno u nadměrných 
přeprav. 

Skutečnost, že hydraulický Stiffer nezareagoval okamžitě je způsoben prodlevou, než 
se přemístí olej z lisu do zásobníku. Je možné, že v budoucnosti se tento jev bude dokonce i 
využívat a pro zesílení konstrukcí se použijí i další hydraulické členy. Výzkum těchto nových 
členů bude podnětem dalšího zkoumání. 

5.6 Závěr kapitoly 5 

Výzkum a analýzy provizorního podepření trvají již řadu let. Pomocí přesných měření 
in-situ, kdy se často využívalo několik nezávislých měřících technologii je prokázáno, že 
reálné provizorní podepření pro zesilování mostní konstrukce není dokonale tuhé. Podkladová 
půda vytváří polo pružný prostor a mostní konstrukce i v místě provizorního podepření 
vykazuje svislé deformace od výjimečného zatížení v řádu milimetrů, protože se podpěrný 
systém vtláčí do základové spáry. Po odtížení se deformace vrací k původní hodnotě. 
Deformace podloží má složku jak elastickou (vratnou), tak plastickou (nevratnou), proto 
dochází po přejezdu nadměrné přepravy přes klasický pasivní podpěrný systém ke ztrátě 
aktivační síly. Výsledná ztráta může být řádově v desítkách procent. Pro běžnou (jednu) 
těžkou přepravu, která má jeden spojitý podvozek, vliv plastického zatlačení provizorního 
podpěrného systému do zeminy je irelevantní. Jediným negativním vlivem je zdánlivá 
nadměrná trvalá deformace nosné konstrukce. Trvalou deformaci nosné konstrukce mostu je 
možné stále dodatečně zjistit reaktivací podpěrného zařízení na výchozí hodnotu.  

Velkým negativním vlivem je plastická deformace základové zeminy, pokud jedou dvě 
nadměrné soupravy za sebou a není zároveň možné provizorní podpěrný systém mezi 
přejezdy reaktivovat. Stejný vliv může způsobit i jedna nadměrná přeprava, tvořená dvěmi 
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podvozky, které mají mezi sebou velkou distanci, proto může i jedna přeprava působit jako 
přejezd dvou nadměrných přeprav krátce za sebou. V tomto případě je vliv ztráty podpěrné 
síly významný a negativní. 

Jev deformace nosné konstrukce mostu i v místě podepření byl pozorovatelný na všech 
uváděných příkladech v této doktorské práci a na desítkách příkladů jiných mostů, o kterých 
se tato publikace nezmiňuje. Skutečnost, že provizorní podpěry jsou pružné podpory vyvrací 
omezení v původní teorii viz [14] a otvírá novou dimenzi možností, jak ekonomicky a řádově 
efektivněji zesilovat stávající mosty. 
 Zesílení mostní konstrukce pomocí provizorního podpěrného systému je účinným 
druhem zesílení pro výjimečné stavy zatížení. Odpoutáním se od původní teorie a 
aplikováním teorie, která vystihuje reálné působení a chování konstrukce, je možné místo 
zesílení mostní konstrukce o desítky procent skutečně zesílit mostní konstrukce o stovky 
procent. Z ekonomického hlediska nemusí dojít k navýšení ceny podepření, pouze se aplikuje 
podpěrná soustava v účinnějším místě, případně se použije více pasivních a řízených 
podpěrných soustav po délce mostní konstrukce. Stávající teorie dovoluje využít maximálně 
dvou podpěrných soustav v každém poli. Na mostě u obce Šoporná byly úspěšně použity tři 
řady provizorních podpěr v každém poli, z toho vždy prostřední řada byla umístěna v 
polovině rozpětí v místě, které stávající teorie přísně zakazuje. Podepření v žádném případě 
konstrukci neublížilo, ale naopak nejúčinnějším způsobem napomohlo přemostit extrémní 
zatížení na druhou stranu mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. 

 
 V průběhu vývoje doktorské práce byl vytvořen a v praxi odzkoušen i nový 
hydraulický člen pro zesilování mostních konstrukcí tzv. Stiffer, který aktivně monitoruje stav 
v řízeném podpěrném systému. Princip řízení není z bezpečnostních hledisek ponechán 
elektronice, která by byla řádově složitější jak na konstrukci, tak i při realizaci a navíc by bylo 
nutné vytvořit i bezpečnostní background, který by zajistil fungování tohoto systému i za 
extrémních podmínek, které se běžně při realizaci vyskytují. Z těchto důvodů bylo 
přistoupeno k řešení, které je řádově jednodušší, je mobilní, pracuje pouze na fyzikálních 
principech a má přijatelný stupeň náročnosti na ovládání. 
 Hydraulický Stiffer řeší velkou část bezpečnostních rizik a umožní vytvořit reálné 
okrajové podmínky pro provizorní zesílení mostní konstrukce. Dále tento hydraulický člen 
kontinuálně monitoruje stav podepření a udržuje konstatní hodnotu aktivační podpěrné síly. 
Udržováním kontinuální podpěrné síly se urychluje i konsolidace podloží, které má následně 
lepší deformační vlastnosti. Použitím Stifferu se i odstraňují negativní vlivy od plastického 
přetváření podloží, protože tato vznikající deformace je simultánně kompenzována zdvihem 
pístu hydraulického lisu. Díky tomu je irelevantní kolik těžkých přeprav přejíždí přes mostní 
konstrukci i jakou podvozkovou soustavou aktuální těžká přeprava disponuje. 
 Hydraulický Stiffer byl úspěšně odzkoušen nejen teoreticky, ale i in-situ. Bylo 
zkoumáno různé nastavení řiditelného podepření – od maximálně poddajného až po 
maximálně tuhé podepření i včetně hybridní kombinace s možností nastavitelné maximální 
podpěrné síly. Byl analyzován rozdíl mezi pasivní neřízenou podpěrnou soustavou a 
soustavou řízenou, včetně úvah o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémů. Nevýhodou 
použité verze hydraulického Stifferu je obtížnější variabilita v nastavení aktivační síly, která 
je determinována protitlakem plynu v akumulátoru. Drobnou změnu aktivační síly je možné 
upravit druhem použitého lisu, který má rozdílnou závislost tlaku na vyvozené síle. Pro 
vyvození širší škály podpěrných sil je  nutné obstarat sadu akumulátorů s rozdílným 
protitlakem plynu nebo vytvořit upgrade systému na Stiffer 2.0.  
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6 ZÁVĚR: 

Disciplína zesilování mostních konstrukcí je mladý vědní obor. Každý most je svým 
způsobem jedinečný a v případě vzniku vady, poruchy nebo nedostatečné únosnosti se musí k 
těmto konstrukcím přistupovat individuálně. V případě sanace je vždy nutné zjistit příčinu 
vzniku řešeného neduhu na konstrukci, pochopit, čím byl způsoben, jak se projevuje a 
následně zdroj a důsledky této příčiny opravit. Pokud by se poškozené místo pouze lokálně 
„zapravilo“ aniž by byla příčina odstraněna, pak se závada na konstrukci objeví znovu a 
nákladná rekonstrukce by se mohla označit pouze za krátkodobý drahý Make Up. 

Pro zesilování mostních konstrukcí existuje relativně početná škála technologii pro 
dosažení vyšší únosnosti konstrukce. Obecně je možné konstrukce zesílit dočasně 
(krátkodobě) nebo trvale. Trvalé zesilování mostů bývá mnohdy spojené s rozsáhlejší 
rekonstrukcí, je časově náročnější a ekonomicky nákladnější. Výhody trvalého zesílení 
spočívají ve zlepšení stavebního stavu mostu, prodloužení životnosti a dlouhodobé vyšší 
únosnosti. Krátkodobé zesílení má pozitivní vliv na konstrukci pouze po dobu, kdy je na 
konstrukci instalováno. Používá se zejména ve výjimečných případech, kdy např. část mostní 
konstrukce je poškozena po povodni a je zároveň nutné zachovat stávající provoz. V tomto 
případně se může umístit na stávající most mostní provizórium. Vhodné použití dočasného 
zesílení je možné také demonstrovat na příkladu neúnosného mostu, který je krátkodobě 
zesílen pro jednorázový přejezd nadměrné přepravy pomocí provizorního podpěrného 
systému. 

V průběhu doktorské práce byly analyzovány různé metody na zesilování současných 
mostních konstrukcí. Metoda zesilování mostů pomocí provizorního podpěrného systému 
byla zvolená jako nejvhodnější k podrobnější vědecké analýze, protože nespadá do 
mainstreamových metod a přesvědčení odborné veřejnosti o principech jejího fungování 
neodpovídalo realitě, proto mohla být při špatné interpretaci i nebezpečná, navíc tato metoda 
skýtala ohromný nevyužitý potenciál.  

V počáteční fázi byla konfrontována skutečná zesílená mostní konstrukce a její odezvy 
s teoretickými modely, které vyvrátily hlavní limity staré teorie. Proto ve většině případů 
běžných mostů je možné umístit provizorní podpěry kdekoli po délce mostu, aniž by došlo k 
poškození konstrukce. Monitoring reálné konstrukce, zesílené pomocí provizorních stojek a 
následném přejezdu nadměrné přepravy prokazuje, že provizorní podepření se chová jako 
pružná podpora a je proto potřeba na ni také tak nahlížet. Tento jev nemusí být negativní, ale 
právě naopak je do určité míry pozitivní. Je žádoucí, aby vnitřní síly odpovídaly statickému 
systému, na který byla konstrukce navržena, ale deformovatelné podepření může pomoct 
konstrukci, aby bez vzniku poruch přenesla mnohem větší zatížení.  

Není ani vhodné ani bezpečné si řešenou situaci zjednodušovat nevhodným 
výpočetním modelem s pevnými podporami. Celkové účinky od jednotlivých složek zatížení 
se musí zohlednit a superponovat. Je možné vypočítat maximální podporovou sílu, která bude 
působit na danou konstrukci aniž by byla jakýmkoliv způsobem poškozena a nebo je možné 
stanovit nejzazší průběh vnitřních sil podle uvážení statika.  

Na bázi skutečného měření byla vypracována i celá nová teorie včetně vhodných 
přístupů, jak na konstrukci nahlížet, posoudit ji, rychle a předběžně navrhnout polohu a 
účinnost zesílení pomocí statické podobnosti konstrukcí. Ze zvolených parametrů je možné 
sestrojit sofistikovanější model, který lépe vystihne reálné chování konstrukce. Průběh 
deformací v příčném směru je pro rekalkulaci mostu velice důležitý, protože díky němu může 
statik zkontrolovat použitý model mostu. Pro běžné mostní konstrukce tvořené z tyčových 
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prefabrikátů bývá aproximace reálné konstrukce pomocí isotropní desky nevyhovující, 
protože je příliš tuhá v příčném směru. Opačný extrém nabízí použití výpočtu pomocí 
žaluziové desky, která většinou na stranu bezpečnou podhodnocuje působení mostu v příčném 
směru. Velice dobré výsledky nabízí možnost modelování mostu pomocí ortotropní desky s 
vyplněním parametrů ortotropie (neumožňují všechny FEM programy). 

Z těchto informací je možné vznést i požadavky na realizační firmu, která se může 
zabývat reálností daných požadavků, případně může analyzovat metody, které zaručí dané 
okrajové podmínky. Realizací a uplatněním v praxi samotných teoretických požadavků, 
přechází v další generaci zesilování mostních konstrukcí pomocí tzv. řízeného provizorního 
podpěrného systému. V průběhu řešení dané problematiky byl vynalezen a sestrojen 
hydraulický člen a byl pojmenován „Stiffer“. Toto zařízení nejen zvyšuje bezpečnost a 
kontinuálně chrání zesilovanou konstrukci, ale i zvyšuje účinnost provizorního podpěrného 
systému, urychluje konsolidaci základové půdy a dohlíží na dodržování zadaných okrajových 
podmínek. Hydraulický Stiffer byl úspěšně odzkoušen nejen teoreticky, ale i in-situ. Bylo 
zkoumáno různé nastavení řiditelného podepření – od maximálně poddajného až po 
maximálně tuhé podepření i včetně hybridní kombinace s možností nastavitelné minimální a 
maximální podpěrné sily. Byl analyzován rozdíl mezi pasivní neřízenou podpěrnou soustavou 
a soustavou řízenou včetně úvah o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémů. 
 Náplň doktorské práce je z velké části orientovaná pro použití a uplatnění v praxi 
včetně její samotné realizace a proto ukazuje širokou paletu možností a nebezpečí, které 
sebou přinášejí jednotlivé metody a druhy zapojení hydraulického obvodu za různých 
okrajových podmínek.  

 
Ať se použije pro zesílení mostu jakýkoli technologický postup, je nutné, aby zesílení 

mostu bylo deklarováno a jeho případné nepoškození bylo prokázáno statickým výpočtem 
statika, který ví, co počítá. 

 
Mosty jsou již od pradávna symbolem spojení. Spojení mezi dvěma protilehlými břehy. 

Jsou to mnohdy dominanty a symboly určitých míst. Není nutné, aby každý most byl schopen 
přenést osamocený náklad o extrémních hmotnostech. Tyto konstrukce by byly masivní, 
těžké, neekonomické a pravděpodobně i neestetické. Nyní je i možné mít krásné lehké a 
vzdušné mosty, které mohou být v případě potřeby krátkodobě zesíleny na mnohonásobek 
původního zatížení pro opravdu výjimečné břemeno.  

6.1 Naplnění cílů disertační práce 

Cílem disertační práce bylo provést rešerši současných metod zesilování mostních 
konstrukcí, rozpracovat principy jejich fungování a zaměřit se na metodu, jejíž princip 
fungování není dostatečně prozkoumán. Z vybraných metod byla vybrána k detailnější 
analýze metoda zesílení mostů pomocí provizorního podpěrného systému. Stávající znalosti a 
přesvědčení odborné veřejnosti, včetně odborné literatury, aproximovaly pouze zjednodušeně 
vzájemnou interakci provizorního podpěrného systému s nosnou konstrukcí. Zesilování se 
řídilo konstrukčními zásadami a doporučeními, které nebyly vždy na straně bezpečné. 

Principy zde publikované teorie o zesilování mostních konstrukcí pomocí 
provizorního podpěrného systému vychází ze zásad mechaniky. Vnitřní síly a napětí na 
zesilované konstrukci je nutné superponovat obdobně, jako u klasických nových konstrukcí s 
fázovanou výstavbou. Předkládaná teorie byla konfrontována se skutečností na reálných 
mostech při přejezdu vozidel s nadměrnou hmotností přes danou konstrukci. Vnější projevy a 
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deformace skutečné mostní konstrukce (průhyby, přetvoření včetně vyvozené síly v 
provizorních podpěrách) potvrdily soulad teorie se skutečností.  

Protože stále hrozilo reálné nebezpečí, které bylo ve staré teorii [14] minimalizováno 
konstrukčními zásadami, bylo pro zefektivnění a zabezpečení okrajových podmínek 
vynalezeno hydraulické zařízení (Stiffer), které umožňuje měnit osovou tuhost provizorních 
sloupů v reálném čase, při přejezdu nadměrné přepravy. Hydraulický Stiffer pracuje pouze na 
fyzikálním principu, a proto je minimalizováno nebezpečí selhání tohoto zařízení. 

Posledním potřebným cílem doktorské práce bylo otestovat funkčnost daného zařízení 
v reálném prostředí přímo při přejezdu nadměrných přeprav. V této práci je pojednáno o 
celkem čtyřech mostech, jež byly reprezentanty různých druhů zapojení při významně 
odlišných okrajových podmínkách. Most v Hrnčiárovcích byl historicky prvním mostem 
zesilovaným pomocí řiditelného provizorního podpěrného systému a je zobrazeno, jak systém 
umí reagovat v případě, že má vytvořit dokonale poddajnou podpěru. Most v Bratislavě 
ukazuje výhodu a vyšší efektivitu řiditelného podepření oproti klasickému pasivnímu, když je 
nastavená maximální tuhost na řízené podpěře. Most na Sládkovičovu ukazuje chování a 
výhodu řiditelného provizorního podepření při zesilování na málo únosném až nestabilním 
podloží. Poslední most v Šoporné prokazuje, že je možné efektivně zesílit most, který je 
dokonce ve velmi špatném technickém stavu tím, že se umístí řiditelné podpěry do 
nejefektivnější polohy kolem středu rozpětí, aniž by konstrukce tímto zesílením trpěla.  

Předkládaná teorie i hydraulický Stiffer prokázaly svoji funkčnost a schopnost se 
přizpůsobit všem testovaným druhům prostředí, čímž byl splněn hlavní cíl a smysl této 
doktorské práce. 

6.2 Možné směry dalšího výzkumu 

V průběhu této doktorské práce vznikla jak nová teorie pro krátkodobé zesilování 
mostních konstrukcí pomocí provizorního podpěrného systému, stejně tak i bezpečnostní 
hydraulický člen Stiffer, který řeší obavy původní teorie [14], ale zlepšuje i účinnost zesílení a 
navíc umožňuje měnit tuhost provizorních podpěr v reálném čase. Jak předkládaná teorie, tak 
i použité vynalezené hydraulické členy byly odzkoušeny na mnoha reálných konstrukcích In-
Situ při přejezdech nadměrných přeprav, jejichž hmotnost přesahovala i 400tun, proto je velké 
spektrum otázek již zodpovězeno a předkládaná teorie může být přímo použita i v praxi, pro 
kterou byla vytvořena.  

Aplikace krátkodobého zesílení pomocí provizorního podpěrného systému je ovšem 
stále limitována u mnoha mostních konstrukcí vodou ať už v podobě řek nebo jezer, které 
mostní konstrukce přemosťuje. Efektivita provizorního podpěrného systému také klesá i s 
příliš velkou světlou výškou mostní konstrukce, proto by bylo jak z vědeckého, tak i 
praktického hlediska zajímavé, modifikovat stávající způsob zesílení pomocí provizorního 
podpěrného systému nebo vytvořit zcela nový krátkodobý způsob zesílení pro tyto mostní 
konstrukce. 
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A   plocha průřezu 
Aci   ideální plocha průřezu 
b   šířka 
bw   šířka stojiny průřezu T, I, nebo L 
cg   těžiště průřezu 
d   účinná výška průřezu 
E   modul pružnosti  
EA   osová tuhost 
EC   Euro Code 
Ecm   střední hodnota modulu pružnosti betonu 
Edef   deformační modul pružnosti 
EI   ohybová tuhost 
Eoed   edometrický modul pružnosti 
ev.č.   evidenční číslo (mostu) 
F   síla 
fck   charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 
I   typ mostního prefabrikovaného nosníku 
Iy,i   Ideální moment setrvačnosti 
k   tuhost 
KA   typ mostního prefabrikovaného nosníku 
Kn   tuhost n-té pružiny 
M   ohybový moment 
MKP   metoda konečných prvků 
MPD   typ mostního prefabrikovaného nosníku 
N   normálová síla 
NK   nosná konstrukce 
q   intenzita rovnoměrného zatížení 
RA   reakce v podpoře A 
Sy   statický moment setrvačnosti 
TDA   Time discretisation analysis 
u   deformace 
V   posouvající síla 
VBA   Visual Basic for Application 
VRd,cm   únosnost průřezu bez smykové výztuže. 
w   deformace 
Δl   délková změna 
ε   poměrné přetvoření 
εsh   poměrné přetvoření od smrštění betonu 
ρl   stupeň vyztužení podélnou výztuží 
σ   napětí 
σ1,2   hlavní tlakové/tahové napětí 
σcp   normálová část napětí v betonu od předpínací síly 
σx   napětí ve směru osy x 
σy    napětí ve směru osy x  
τ   smykové napětí 
φ(t,t0)   součinitel dotvarování 
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