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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí starého trámového mostu v Ledči nad 

Sázavou. Byly vypracovány tři varianty rekonstrukce. K jedné z nich, zesílení 

dodatečným předpětím, byl vypracován detailní statický výpočet. Statické účinky 

byly řešeny metodou konečných prvků pomocí softwaru na roštovém modelu. 

Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti. 

Ke zvolené metodě rekonstrukce byly vypracovány potřebné výkresy. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dodatečně předpjatý beton, ocel, výztuž, mezní stav únosnosti, mezní stav 

použitelnosti, ohybový moment, posouvající síla, normálové síly, napětí. 

 

ABSTRACT  

Diploma thesis deals with reconstruction of old beam bridge in town Ledeč nad 

Sázavou. Three variants of reconsttruction were done. Detailed structural design 

report was done to one of them, streithening with post-tensioning. Calculation of 

load effect was solved with finite elemet method via software on grillage model. 

Construction was checked on ultimate limit state and serviceability limit state. 

Necessary drawings were elaborated to chosen method. 

KEYWORDS  

Post-tensioned concrete, steel, reinforcement, ultimate limit state, serviceability 

limit stage, bending moment, shear force, normal force, stress. 
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1   ÚVOD 
 Cílem práce bylo navrhnout zesílení starého trámového mostu v Ledči nad Sázavou. 

Původní most měl velmi nízkou zatížitelnost. Byly navrženy tři varianty zesílení – 

pomocí uhlíkových lamel, dodatečným předpětím a zavěšením na extradosed kabely a 

jedna z nich byla detailně zpracována. Statická analýza byla provedena v programu 

Midas Civil. Bylo provedeno posouzení konstrukce na mezní stav únosnosti i na mezní 

stav použitelnosti podle normy. K návrhu rekonstrukce byly zpracovány výkresy. 
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2   T ECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1   Popis konstrukce 

2.1.1   Starý stav 

 Most se nachází v Ledči nad Sázavou, kde přemosťuje řeku Sázavu. Most byl 

postaven roku 1937. Jedná se o železobetonový trámový most s horní mostovkou o 

čtyřech polích o rozpětích 12,55 m, 13,10 m, 23,20 m a 13,15 m. Celkové rozpětí mostu 

je 63,21 m. První pole (pole 1) je uloženo jako prosté, další pole (pole 2, 3, 4) tvoří spojitý 

nosník. Most je kolmý, je ve vrcholovém oblouku s vrcholem nad opěrou III se 

střechovitým sklonem vozovky a je v přímé. Šířka komunikace na mostě je přibližně 

5,00 m. 

 Most je tvořen pěti trámy příčně spojenými příčníky a deskou mostovky. Trámy jsou 

u opěr a podpěr náběhované ve svislém i vodorovném směru. Mají v každém poli jinou 

výšku. Šířka trámů v polích je 0,37 m, v podporách 0,63 m. Osová vzdálenost trámů je 

1,51 m. V podporách jsou spojeny podporovými příčníky stejné výšky jako trámy. 

Mezilehlé příčníky jsou rovnoměrně rozmístěny v polích, jejich vzdálenost je přibližně 

4,00 m. Výška mezilehlých příčníků je 0,60 m, šířka je 0,32 m. Tloušťka mostovkové 

desky je 0,23 m. V místech příčníků jsou konzoly podepřeny příčníkovými konzolami. 

Na obou stranách mostu jsou chodníkové konzoly šířky přibližně 1,80 m a tloušťky 

0,26 m. Na jejich konci je zábradlí tvořené betonovými sloupky a trubkovou výplní a 

lampy pouličního osvětlení. Každý trám je osazen na ložisku. Ložiska jsou tangenciální.  

 Spodní stavba je tvořena kamennými podpěrami s betonovými úložnými prahy. 

Opěry jsou rovněž kamenné s betonovými úložnými prahy a betonovými závěrnými 

zídkami. Na opěry navazují nábřežní opěrné zdi, u opěry V je schodiště spojující nábřeží 

a komunikaci na mostě. 

 Most je postaven z betonu B25, což odpovídá dnešnímu C20/25. Materiál výztuže se 

předpokládá jako hladká kruhová výztuž typu C, jelikož tato výztuž byla běžně používána 

v době výstavby mostu. Diagnostika stávající výztuže mostu není k dispozici, proto bylo 

nutné výztuž mostu odhadnout na základě dostupných fotografií a výpočtu provedeného 

podle postupů běžných v době výstavby. Platným předpisem pro návrh mostů v době 

výstavby byl Návrh čsl. mostního řádu. Zprávy veřejné služby technické: 1923. Do 

výpočtu byl most zatížen stálým zatížením, což odpovídá vlastní tíze betonu a tíze 
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vozovky, a spojitým rovnoměrným zatížením o hodnotě 5 kN/m2 simulujícím dopravu. 

Výztuž byla odhadnuta na 4 φ38 v polích 1 a 3, 2 φ38 v polích 2 a 4 a 6 φ38 v podporách 

III a IV. 

 

2.1.2   Nový stav 

 Původní most měl velmi nízkou zatížitelnost a bylo nutné ho zesílit. Zároveň bylo 

požadováno rozšíření vozovky na mostě a rozšíření chodníků. Byly zpracovány tři 

varianty zesílení mostu – zesílení uhlíkovými lamelami lepenými na spodní líc trámů, 

zesílení dodatečným předpětím mostu ve vyvrtaných náhradních betonových kanálcích a 

zesílení pomocí extradosed kabelů zavěšených z nově vystavěných pilonů v místech 

podpor. Z těchto tří variant byla vybrána varianta dodatečným předpětím konstrukce. 

  Stávající chodníkové konzoly budou odbourány a na konstrukci bude vybetonována 

nová spřažená deska z betonu C30/37 s vyloženými konzolovými konci. Výztuž desky je 

B500B. Deska bude mít střechovitý sklon kopírující sklon vozovky 2,50 % a na 

vyložených koncích bude protispád 4,00 %. Výška desky ve vrcholu bude 0,30 m. Konce 

desky budou osazeny římsami se sklonem 2,50 %. Římsy budou osazeny zábradlím. 

Vozovka na desce bude mít tloušťku 0,1 m. 

 Most bude zesílen dodatečnými předpínacími kabely bez soudržnosti typu 

monostrand. Kabely budou z oceli Y1860. Předpínání mostu bude probíhat ve dvou 

fázích – průběžné kabely 1. fáze umístěné v každém trámu budou po odfrézování 

vozovky a odbourání chodníkových konzol vedeny v náhradních kabelových kanálcích 

vyvrtaných v trámech a po spodním líci trámu. Kabely budou v místech podpor umístěny 

nad osou nosníku na horním líci staré konstrukce, odkud projdou náhradním kabelovým 

kanálkem na spodní líc trámu. Lomy kabelu budou přibližně ve čtvrtinách délky polí. 

Jejich kotvy budou umístěny ve vyříznutých kotevních sklípcích na koncích trámů a po 

předepnutí budou zabetonovány. V každém trámu budou vedena tři předpínací lana. 

Kabely 2. fáze budou předepnuty po vybetonování spřažené desky a získání její 

dostatečné pevnosti. Budou vedeny v mezerách mezi trámy a budou opřeny o nově 

vybetonované příčníky přibližně ve čtvrtině rozpětí pole, ve kterých budou zabetonovány 

deviátory z ocelových trubek. Kabely 2. fáze budou umístěny pouze v poli 3. Kotevní 

oblasti budou připraveny ve spřažené desce a po předepnutí budou zabetonovány. 

V každé mezeře mezi trámy bude vedeno 7 lan ve třech pramenech (2+3+2 lana). 
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 Náhradní kabelové kanálky budou zainjektovány. Pro kabely 1. fáze na spodním líci 

trámu bude zřízena dodatečná krycí vrstva. V místech lomu kabelu budou zřízeny 

deviátory z ocelových plechů. Lomy kabelů budou vždy přibližně ve čtvrtině rozpětí pole.  

 Životnost konstrukce byla stanovena na 100 let, kategorie 5. Stupeň vlivu prostředí 

byl určen na XC4, XD4 a XF4. 

 

2.2   Postup výstavby 

2.2.1   Bourací práce 

 Po uzavření mostu nejdříve dojde k odfrézování stávající vozovky. Poté budou 

sejmuty lampy pouličního osvětlení a budou odbourány betonové zábradelní sloupky 

spolu s chodníkovými konzolami. Bourání bude probíhat postupně od středu mostu 

směrem k opěrám.  

 

2.2.2   Vrtání náhradních kanálků 

 Poté, co budou chodníkové konzoly odbourány, bude následovat vrtání náhradních 

kabelových kanálů. Budou vrtány kabelové kanálky φ52 mm diamantovým vrtákem 

s vodním výplachem. Vrtání bude probíhat z podhledu mostu, kde bude nutné nejdříve 

zřídit lešení. Budou vyvrtány náhradní kanálky pro průběžné kabely vedené v trámech i 

pro přídavné kabely ve třetím poli vedené v mezerách mezi trámy. Poloha a úhly vrtání 

jsou uvedeny ve výkrese vrtání. 

 Přesná poloha vrtu pro průběžné kabely bude určena na stavbě po odstranění krycí 

vrstvy betonu, vrty budou vedeny v trámu mezi pruty podélné výztuže mostu, nemusí to 

být nutně uprostřed trámu, ale musí být vždy minimálně jeden prut mezi vrtem a okrajem 

trámu. Vrty pro přídavná lana budou procházet pouze mostovkovou deskou a převrtání 

výztuže tu nevadí. 

 Po provedení vrtů bude podhled mostu upraven pro osazení deviátorů. Ve vnitřních 

podporách spojitého nosníku (podpory III a IV) budou na povrchu mostu v místech vrtů 

taktéž zřízena místa pro osazení deviátorů. V místech kotev průběžných lan budou 

vyříznuty kotevní sklípky tak, aby kotevní deska byla osazena kolmo na směr 

předpínacího lana (směr vrtu) a budou zde provedeny rozšiřující vrty pod kotvu φ200 mm 

délky 450 mm.  
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2.2.3   Předpětí průběžnými lany 

 Do připravených vrtů budou osazeny průběžné kabely. V každém trámu budou 

umístěna 3 lana. Lana budou kotvena jednolanovými zapouzdřenými kotvami usazenými 

na mohutnou ocelovou kotevní desku tloušťky 30 mm, která bude osazena do lože 

z rychletuhnoucí vysokopevnostní malty tloušťky cca 10 mm. Po zajištění polohy kotvy 

budou zainjektovány podkotevní oblasti. Místa lomů sklonů budou opatřena ocelovými 

deviátory. Deviátory budou tvořeny pásovou ocelí 70 x 5 mm. Délka deviátoru bude 

přibližně o 100 mm na každou stranu delší, než je délka oblouku. Konce deviátorů budou 

na koncích o cca 10° zahnuty dovnitř, aby nedošlo k poškození PE ochrany lana. Poloměr 

oblouků předpínacích lan bude 1500 mm. 

 Předpínání průběžných lan na prostém nosníku bude probíhat jednostranně ze strany 

opěry I. Předpětí průběžnými lany na spojitém nosníku bude probíhat jednostranně ze 

strany opěry V. Předpínací lana budou napínána kotevním napětím 1476 MPa, což 

odpovídá síle 221 kN na každé lano. 

 Po předepnutí lan budou kabelové kanálky zainjektovány, a bude zřízena dodatečná 

krycí vrstva lan vedených po spodním líci trámů. Tato dodatečná krycí vrstva bude 

vytvořena ze stříkaného betonu a bude vyztužena kari sítí zavěšenou zespodu na trám. 

Stejným stříkaným betonem bude vyplněna i kapsa pro deviátor. Povrch krycí vrstvy bude 

opatřen povrchovou vrstvou ze sanační malty. 

 

2.2.4   Betonáž 

 Na konstrukci se bude betonovat nová spřažená deska a v poli 3 budou vybetonovány 

dva nové příčníky. 

 Nejdříve je nutné vybetonovat příčníky. Příčníky budou ke stávající konstrukci 

připojeny pomocí dodatečně vlepované výztuže vlepené zboku do trámů. Pro zvýšení 

soudržnosti budou navíc do trámů zboku vyříznuty smykové ozuby. Pro betonáž příčníků 

bude zřízen armokoš zavěšený na stávající konstrukci. Příčník bude vyztužen podélnými 

pruty φ20 mm a vícestřižnými třmínky φ10 mm. Do příčníků budou osazeny deviátory 

pro přídavné kabely. Tyto deviátory budou tvořeny ocelovou kruhovou trubkou φ60 mm 

o tloušťce stěny 2 mm. Trubka bude zahnuta do požadovaného tvaru (poloměr oblouku 

je 1500 mm) a na koncích bude rozšířena o cca 10 mm na každou stranu, aby nedošlo 
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k poškození PE ochrany lana. Okolo armokoše bude zřízeno dřevěné bednění, do kterého 

bude čerpán beton C30/37 konzistence S3, maximální velikost zrna kameniva 16 mm. 

 Pro spřaženou desku bude nejdříve zřízeno bednění konzolových částí desky. Toto 

bednění bude tvořeno ocelovými příhradovými konzolami zavěšenými na krajních 

trámech. Na tyto profily bude zřízeno dřevěné bednění konzolových částí desek dle 

výkresu tvarů. Další prací bude upravení povrchu starého betonu na horním líci mostu 

pemrlováním, aby bylo dosaženo hrubšího povrchu a tím větší soudržnosti s novým 

betonem. Poté budou vyvrtány otvory pro spřahující trny. Budou vyvrtány otvory 

φ35 mm hloubky dle výkresu spřažení. Minimální hloubka vrtu je 140 mm, ale nesmí být 

provrtána mostovková deska naskrz. Vrty budou vyfoukány, poté vypláchnuty vodou a 

následně znovu vyfoukány, aby byly zbaveny prachu. Do připravených vrtů budou 

vlepeny spřahující trny vysokopevnostní kotevní maltou C50/60. Po vlepení 

spřahovacích trnů bude povrch konstrukce natřen spojovacím můstkem. Připravenými 

vrty a deviátory v nových příčnících budou provlečena předpínací lana a budou osazeny 

kotvy do míst, kde budou kotevní sklípky. Poté bude následovat příprava armatury 

spřažené desky. Deska bude vyztužena na spodním líci příčnou výztuží φ10 po 125 mm 

a podélnou výztuží φ10 po 125 mm. Na horním líci bude vyztužena příčnou výztuží φ20 

po 125 mm a podélnou výztuží φ16 po 125 mm v podporách III a IV a výztuží φ10 po 

125 mm v ostatních místech. V kotevní oblasti budou navíc přidány příčné pruty 8φ20 a 

podélné pruty 8φ20 u každé trojice sklípků. Pod každou kotvou bude vložena spirála φ12. 

Deska bude dále vyztužena sponami φ8. Deska bude vybetonována z betonu C30/37. 

Konzistence betonu bude S3, maximální velikost zrna kameniva 16 mm. Beton bude 

dopraven do bednění pomocí čerpadla a zhutněn ponornými vibrátory. K odbednění 

konzolových částí desky dojde nejdříve měsíc po betonáži desky. 

 Příčníky budou ponechány v bednění co nejdéle, alespoň do doby předpínání 

přídavných kabelů. Spřažená deska bude překryta geotextilií, která bude smáčena vodou, 

aby nedocházelo k příliš rychlému vysychání. Deska bude takto ošetřována alespoň 7 dní. 

 

2.2.5   Předpětí přídavnými lany v poli 3 

 V každé mezeře mezi trámy bude vedeno 7 lan ve třech kabelech (2+3+2). Tato lana 

budou napínána jednostranně ze strany podpěry III. Lana budou napínána kotevním 

napětím 1476 MPa, což odpovídá síle 221 kN na jedno lano. Vrty v původní mostovkové 
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desce budou po předepnutí zainjektovány. Lana budou nad vodou vedena volně, ochranu 

bude tvořit jen PE obal. Mezery mezi trámy budou v tomto poli uzavřeny ocelovou 

nerezovou sítí, aby dovnitř nelétali ptáci a nesedali na lana. 

 

2.2.6   Betonáž říms 

 Po předepnutí přídavných kabelů mohou být betonovány římsy. Nejdříve bude 

připraveno dřevěné bednění. Na spřaženou desku bude natažena izolace z asfaltových 

pásů, která bude nad římsami zdvojena a vyztužena hliníkovou vložkou. Římsa bude 

kotvena ke spřažené desce navrtaným a vlepeným kotevním přípravkem. Tyto přípravky 

budou kotveny přes asfaltovou izolaci. Poté bude nachystán armokoš říms. Římsy budou 

rozděleny dilatačními spárami po 6,00 m. Dilatační spáry budou po vybetonování 

vyplněny těsnicí zálivkou. Římsy budou betonovány z betonu C30/37 konzistence S3, 

maximální velikost zrna kameniva 16 mm. Beton bude čerpán čerpadlem a zhutněn 

ponornými vibrátory.  

 Římsy budou překryty geotextilií a zkrápěny vodou alespoň 7 dní. 

 

2.2.7   Dokončení mostu 

 Na povodní straně mostu budou na konzolovou část spřažené desky podvěšeny 

trubky s vedením el. proudu. Po vytvrdnutí betonu říms (alespoň 14 dní) bude kotveno 

zábradlí. Zábradlí bude kotveno lepenými kotvami a bude podlito cementovou maltou. 

Po dokončení montáže zábradlí bude na konstrukci položena nová vozovka skládající se 

ze dvou vrstev – ložného asfaltového betonu a obrusného asfaltového betonu. Vozovka 

bude pokládána finišerem. 

 Po dokončení dalších stavebních úprav před a za mostem, přechodových oblastí, 

dopravního značení atd. bude most uveden do provozu. Předpokládaná životnost mostu 

je 100 let. 
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3   ZÁVĚR 
 Zatížitelnost starého mostu byla stanovena na 0 t. Po rekonstrukci vychází normální 

zatížitelnost 32 t, výhradní 68 t a výjimečná 150 t, což je výrazné zlepšení oproti 

původnímu stavu.  

V Brně dne 10. 1. 2020  

    Bc. Ladislav Lidmila 
autor práce  
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Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady 
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Software: 

- SCIA Engineer 19.0  

- Midas Civil 2019 

- AutoCAD 2018 

- MS Word 2016 

- MS Excel 2016 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Velká písmena latinské abecedy: 

E modul pružnosti 

I moment setrvačnosti 

R reakce 

M  ohybový moment 

N normálová síla 

Q  zatížení osamělým břemenem 

T  rozdíl teplot 

Ecm sečnový modul pružnosti betonu 

Es modul pružnosti betonářské výztuže 

A  plocha 

Ac  plocha betonu 

As  plocha výztuže 

As,min  minimální plocha výztuže 

As,max  maximální plocha výztuže 

MRd ohybový moment na mezi únosnosti 

MEd návrhová hodnota působícího vnitřního momentu 
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VRd,cm smyková únosnost betonu 

VRd,cm,min minimální smyková únosnost betonu 

VEd návrhová hodnota působící posouvající síly 

NRd tlaková únosnost průřezu 

NEd návrhová hodnota působící normálové síly 

VRd,c smyková únosnost betonu 

L0  vzdálenost mezi inflexními body 

Ap průřezová plocha jednoho lana 

Vn normální zatížitelnost 

Vr výhradní zatížitelnost 

Ve výjimečná zatížitelnost 

LD náhradní délka 

∑Fc suma sil v betonu 

∑Mc suma momentů v betonu 

∑Fs suma sil v betonářské výztuži 

∑Ms suma momentů v betonářské výztuži 

EC,1 modul pružnosti původního betonu 

Zcg,i těžiště ideálního průřezu 

Zcg,c těžiště betonového průřezu 

Zcg,ir těžiště ideálního potrhaného průřezu 

Air plocha potrhaného průřezu 

Iir moment setrvačnosti potrhaného průřezu 

Ai plocha ideálního průřezu 

Ii moment setrvačnosti ideálního průřezu 

Ec,2 modul pružnosti betonu spřažené desky 

Ec,eff,2 efektivní modul pružnosti spřažené desky 

As   plocha výztuže 

Asw   plocha jedné řady spon 

  

Malá písmena latinské abecedy: 

h výška  

t tloušťka 



20 
 

b  šířka 

bw  šířka trámu 

bef  spolupůsobící šířka desky 

hd  výška desky 

bt  šířka trámu 

bd  šířka desky 

hs  poloha betonářské výztuže 

ns  počet vložek výztuže 

x  výška tlačené oblasti 

ht  výška trámu 

hd1  výška spolupůsobící desky 

hd2  výška spřažené desky 

bd1  šířka spolupůsobící desky 

bd2  šířka spřažené desky 

zh vzdálenost k hornímu okraji 

zd vzdálenost k dolnímu okraji 

gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

qk charakteristická hodnota proměnného zatížení 

fck charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 

fck,cube charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 

fcm průměrná hodnota válcové pevnosti v tlaku 

fctm průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fctk0,05 charakteristická pevnost betonu v tahu 

fctd návrhová pevnost betonu v tahu 

fcd návrhová válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní  

fctd návrhová hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fyk charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

fyd návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

fuk  charakteristická mez pevnosti oceli 

fud   návrhová mez pevnosti oceli 

c krytí betonářské výztuže 

cmin minimální hodnota krycí vrstvy 
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cmin,dur  minimální hodnota krycí vrstvy z hlediska prostředí 

cnom nominální hodnota krycí vrstvy 

Δcdev návrhová odchylka krycí vrstvy 

z  rameno vnitřních sil 

i  poloměr setrvačnosti 

s součinitel dle druhu cementu 

k    tažnost oceli 

fp0,1k  charakteristická smluvní mez kluzu oceli 

fpk   charakteristická mez pevnosti předpínací oceli 

fpd   návrhová mez kluzu předpínací oceli 

u   pokluz kotevního kuželíku 

k   úhel nepředvídaného zakřivení 

tv  tloušťka vozovky 

g  stálé spojité rovnoměrné zatížení 

mx,1 zatížení kroutícím momentem 

rinf dolní hodnota předpínací síly 

rsup   horní hodnota předpínací síly 

too    čas na konci životnosti 

u obvod vystavený vysychání 

e  excentricita 

q  proměnné spojité rovnoměrné zatížení 

ksur součinitel teplotního zatížení  

wmax limitní šířka trhliny 

kt   součinitel pro dlouhodobé zatížení 

k1   součinitel pro hladkou výztuž 

k2   součinitel pro ohýbané prvky 

k3   součinitel délky oblasti u trhlin 

k4   součinitel 

d   účinná výška průřezu 

sl     vzdálenost řad spon 

st     příčná vzdálenost spon 

nt    počet střihů  
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Malá písmena řecké abecedy: 

γ objemová tíha 

γg součinitel stálého zatížení 

γq součinitel proměnného zatížení 

ψ součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného 

zatížení,  ψ0 pro charakteristické hodnoty 

   ψ1 pro časté hodnoty 

   ψ2 pro kvazistálé hodnoty 

ρ stupeň vyztužení 

αc,2 součinitel převádějící spřažený beton na původní 

γc  součinitel spolehlivosti betonu 

αcc  součinitel pevnosti betonu v tlaku 

αct  součinitel pevnosti betonu v tahu 

εc3 poměrné přetvoření při dosažení maximální tlakové pevnosti 

εcu3 mezní poměrné přetvoření 

γs součinitel spolehlivosti oceli 

εyd poměrné přetvoření oceli na mezi kluzu 

εuk   poměrné přetvoření oceli na charakteristické mezi pevnosti 

εud   poměrné přetvoření oceli na návrhové mezi pevnosti 

γp   součinitel spolehlivosti předpínací oceli 

σp,max maximální napínací napětí 

σpm0,max maximální napětí po krátkodobých ztrátách 

μ   koeficient tření 

γv  objemová tíha vozovky 

γg,sup součinitel zatížení pro nepříznivé účinky 

γg,inf  součinitel zatížení pro příznivé účinky 

ξ  součinitel stálého zatížení v kombinaci 6.10b 

γ  součinitel zatížení při posouzení použitelnosti 

φ(too;t0) součinitel dotvarování pro čas too 

φRH součinitel vystihující relativní vlhkost 

η  pořadnice příčinkové čáry 
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δp   dynamický součinitel pro prosté pole 

δs   dynamický součinitel pro spojitý nosník 

εcu,max poměrné přetvoření v tlačeném okraji betonu 

εs,max poměrné přetvoření betonářské výztuže 

αs součinitel převádějící ocel na původní beton 

φ2(tn,tm) součinitel dotvarování betonu spřažené desky 

∅   průměr výztuže 

αe   součinitel převádějící ocel na beton 

αc,1 součinitel převádějící nový beton na původní 

σs   napětí ve výztuži 

θ     sklon tlačené diagonály 

α     sklon spony 

φw   průměr spon 

ρw    stupeň smykového vyztužení 

ρw,min  minimální stupeň smykového vyztužení 

 

Zkratky: 

ZS zatěžovací stav 

MSÚ mezní stav únosnosti 

MSP mezní stav použitelnosti 

MKP metoda konečných prvků 

RH relativní vlhkost 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

- P1. Podklady a varianty řešení 

- P2. Výkresy 

- P3. Stavební postu a vizualizace 

- P4. Statický výpočet 


