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ANOTACE 

Práce se zabývá přemostěním nížinného údolí a Doľanského potoka na 

slovenské dálnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Byly vypracovány čtyř i 

varianty mostů.  Jako nejvhodně jší byla vybrána varianta s monolit ickým 

dodatečně  předpjatým jednokomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami, 

které jsou podepřeny prefabrikovanými vzpěrami. Výstavba mostu proběhne na 

výsuvné skruži.  Na tuto variantu byl vypracován stat ický posudek dle 

evropských norem. Návrh zatížení je proveden dle ČSN EN 1991-2 - Zatížení mostů 

dopravou a dimenzování dle ČSN EN 1992-2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové 

mosty - Navrhování a podrobná pravidla. Výpočet účinků zatížení je proveden pomocí 

výpočetního softwaru Scia Engineer 10.1 a Midas Civil.  
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Most, komorový most, výsuvná skruž, návrh dle ČSN EN 1991-2, návrh dle ČSN EN 1992-
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výkresová dokumentace. 
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ANOTATION 

This thesis deals with bridging of a lowland valley and the creek Dolanský in the section 

Jánovce – Jablonov on the Slovak motorway D1. Four variants of the bridge have been 

developed. Subsequently prestressed single box gilder with large overhangs that are supported 

by precast struts was selected as the most suitable variant. The construction of the bridge will 

take place in a formwork suspended on overhead launching scaffolding.  The static assessment 

according to the Europan standard has been drawn up for this variant. The load of the bridge is 

projected according to the ČSN EN 1991-2 Traffic Loads on Bridges and sizing according to DIN 

EN 1992-2 - Traffic loads on bridges and the dimensoin of concrete structures according to the 

ČSN EN 1992-2 - Concrete bridges - Design and detailing rules. The calculation of load is done 

using computer software SCIA Engineer 10.1 and Midas Civil. 

 

 

KEYWORDS 

Bridge, box girder bridge, overhead launching scaffolding, design according to ČSN EN 

1991-2, design according to ČSN EN 1992-2, static calculation, beam model, load model, USL, 

SLS, reinforced concrete, prestressed concrete, drawing documentations. 
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Úvod diplomové práce 
Úkolem této diplomové práce byl návrh přemostění komunikace D1 nad nížinným údolím 

Doľanského potoka mezi obcemi Doľany a Klčov na Slovensku. Návrh přemostění 

údolí je nutný, protože výše uvedený vodní tok vytváří charakter území. Hlavním úkolem 

diplomové práce je výpočet nosné konstrukce, která je navržena ve čtyřech variantách. Vybraná 

varianta je tvořena monolitickým komorovým nosníkem z dodatečně předpjatého betonu s velmi 

vyloženými konzolami podepřenými prefabrikovanými vzpěrami. Výstavba proběhne na 

výsuvné skruži společnosti Berd. Výpočet účinků zatížení je provedeno pomocí výpočetního 

softwaru Scia Engineer 2010.1 a Midas Civil. V programu Scia Engineer 2010.1 byl vytvořen 

prostorový prutový model sloužící pro návrh spodní stavby, model nezohledňuje postupnou 

výstavbu a reologické jevy. Model v programu Midas Civil byl vyhotoven jako prostorový prutový 

model, zohledňující postup výstavby s časově závislou analýzou s vlivem smršťování a 

dotvarování. 

A1 - Zadání a studie 

A1.1 - Úvod a poloha zájmového území 

Řešený most touto diplomovou prací se nachází na Slovensku na dálnice D1 v úseku 

Jánovce – Jablonov mezi obcemi Doľany a Klčov. Dálnice D1 navazuje na 

mult imodální evropský dopravní koridor a současně  je hlavním slovenským 

tahem z Brat islavy na Žil inu, Košice a dále na Ukraj inu. 

 

 

Obr. 1: Mapa dálniční a silniční sítě v Slovenské republice. 
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Obr. 2: Schéma dálniční sítě v Slovenské republice. 

 

Na úseku Jánovce – Jablonov byly vyhotoveny první technické studie v 70. - 80. letech 20. 

století, dále pak až v roce 1996. Tento úsek je dlouhý 18,54km a tehdejší státní expertíza 

odhadovala cenu 10,9 mld. SKK bez DPH. Úsek je projektován v kategorii D 26,5/120. Na 

úseku se nachází celkem 22 mostů v celkové délce 3861m z toho 16 mostů na dálnici v celkové 

délce 3586m, 4 mosty nad dálnicí v celkové délce 248m a 2 mosty mimo dálnici v celkové délce 

27 m. Na úseku bude vybudován také tunel Šibenik. Jeho severní tunelová roura bude dlouhá 

632,52 m a jeho jižní tunelová roura bude dlouhá 635,45 m. V úseku se dále nachází dvě 

mimoúrovňové křižovatky a velké odpočívadlo Levoča.  

 

  

Obr. 3: Dálniční úsek Jánovce – Jablonov. 
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Obr. 4: Satelitní snímek zájmového území mezi obcemi Doľany a Klčov. 

 

Obr. 5: Fotograf ie přemosťovaného území mezi obcemi Doľany a Klčov. 

A1.2 - Použité podklady 
 

Podkladem pro návrh přemostění Doľanského potoka a souvisejícího údolí byl 

digitální vrstevnicový plán území se zakreslenou osou směrového řešením, viz: podklad 

B1.2.01 - VRSTEVNICOVÝ PLÁN ÚZEMÍ, OSA ZAMÝŠLENÉ DÁLNICE. Tento plán byl 

doplněn podélným řezem se zakreslenou niveletou, viz: podklad B1.2.02 - PODÉLNÝ ŘEZ 

ÚZEMÍM, NIVELETA ZAMÝŠLENÉ DÁLNICE. 
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A1.3 - Studie 
Byly vypracovány čtyři různé varianty přemostění s ohledem na charakter území, 

hospodárnost konstrukce, technologické možnosti dodavatele, bezpečnostní požadavky a na 

prostorové uspořádání – zajištění průjezdních profilů. 

Varianta 1: Komorový nosník. 

Každý jízdní směr dálnice D1 je převáděn po samostatné konstrukci tvořené spojitým 

nosníkem s náběhy o devíti polích. Rozpětí polí je 1x38,5m + 7x48,0m + 1x38,5m, tedy celková 

délka přemostění činí 413,0m. Nosnou konstrukci tvoří komorový nosník, který je v příčném 

řezu konstantní výšky 2,50m se skloněnými stěnami. Spodní a horní deska sklopena podle 

příčného sklonu vozovky. Kabely jsou koncipovány jako soudržné, vedené ve stěnách 

komorového průřezu. Výstavba mostu proběhne betonováním na výsuvné skruži. 

Velkou výhodou je, že každý směr dopravního proudu převeden po vlastní mostní 

konstrukci. V případě havárie jedné mostní konstrukce bude doprava převedena po konstrukci 

druhé. Komorový nosník je výhodný pro velká rozpětí. 

Nevýhodou je, že musí být zhotoveny dvě spodní stavby. 

 

 

Obr. Schéma příčného řezu 

 

Viz příloha: 

B1.3.01: VARIANTA 1: PŮDORYS 

B1.3.02: VARIANTA 1: PODÉLNÝ ŘEZ 

B1.3.03: VARIANTA 1: PŘÍČNÝ ŘEZ 

Varianta 2: Dvoutrámový nosník. 

Každý jízdní směr dálnice D1 je převáděn po samostatné konstrukci tvořené spojitým 

nosníkem o deseti polích. Rozpětí polí je 1x36,0m + 8x42,0m + 1x36,0m, tedy celková délka 

přemostění činí 408,0m. Nosnou konstrukci tvoří dvoj-trámový nosník, který je v příčném řezu 

konstantní výšky 2,10m se skloněnými stěnami. Horní deska sklopena podle příčného sklonu 



 
 
 

Návrh p ředpjatého komorového mostu  

 
 

Vypracoval: Bc. Radovan Hofírek 

 

V akademickém roce: 2012/2013  

 

14 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ 

vozovky. Kabely jsou koncipovány jako soudržné, vedené v trámech průřezu. Výstavba mostu 

proběhne betonováním na výsuvné skruži 

Velkou výhodou je, že každý směr dopravního proudu převeden po vlastní mostní 

konstrukci. V případě havárie jedné mostní konstrukce bude doprava převedena po konstrukci 

druhé. Dvoutrámové nosníky s rozpětí do 45m se jeví jako velmi ekonomicky výhodné. Další 

výhodou je jednoduchá geometrie průřezu a s tím spojená snadná realizace nosné konstrukce. 

Nevýhodu této konstrukce je, že často bývá zhotovena se čtyřmi sloupy v příčném řezu 

podpěry i tam, kde se jeví jako nevhodné. Takto navržený most vysoko nad terénem a most, na 

který je možný pohled z různých úhlů, může krajinu znehodnotit nepřehledným lesem stojek. 

Řešením by mohlo být vybudování jednoho pilíře místo dvou sloupů, což navýší náklady. 

 

 

Obr. Schéma příčného řezu 

 

Viz příloha: 

B1.3.04: VARIANTA 2: PŮDORYS 

B1.3.05: VARIANTA 2: PODÉLNÝ ŘEZ 

B1.3.06: VARIANTA 2: PŘÍČNÝ ŘEZ 

Varianta 3: Komorový nosník s velmi vyloženými konz olami. 

Oba jízdní směry dálnice D1 jsou převáděny po jedné nosné konstrukci tvořené spojitým 

nosníkem s náběhy o deseti polích. Rozpětí polí je 1x36,0m + 8x42,0m + 1x36,0m, tedy 

celková délka přemostění činí 408,0m. Nosnou konstrukci tvoří komorový nosník s velmi 

vyloženými konzolami, které jsou podepřeny prefabrikovanými vzpěrami. V příčném řezu je 

komorový nosník konstantní výšky 2,60m s přímými stěnami. Horní deska sklopena podle 

příčného sklonu vozovky. Kabely jsou koncipovány jako soudržné, vedené ve stěnách 

komorového průřezu doplněny o kabely volné, vedené nad podporou v nadpodporových 

příčnících a v poli v mezipodporových příčnících, případně v ohybových deviátorech. Výstavba 

mostu proběhne betonováním na výsuvné skruži. 

Velkou výhodou této mostní konstrukce je rychlost výstavby a s tím spojené šetření nákladů 

na tuto výstavbu. Konstrukce podpěry je zhotovena jedním základem s jedním pilířem, tak 



 
 
 

Návrh p ředpjatého komorového mostu  

 
 

Vypracoval: Bc. Radovan Hofírek 

 

V akademickém roce: 2012/2013  

 

15 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ 

odpadá nevzhledný les stoje. Tato konstrukce se architektonicky hodí pro mosty vysoko nad 

terénem. Komorový nosník je výhodný i pro velká rozpětí. 

Nevýhodu této konstrukce je, že v případě havárie mostní konstrukce bude zcela zastavena 

doprava v obou jízdních směrech, doprava bude muset být odkloněna z dálnice na místní 

komunikace. 

 

 

Obr. Schéma příčného řezu 

 

Viz příloha: 

B1.3.07: VARIANTA 3: PŮDORYS 

B1.3.08: VARIANTA 3: PODÉLNÝ ŘEZ 

B1.3.09: VARIANTA 3: PŘÍČNÝ ŘEZ 

Varianta 4: Komorový nosník s velmi vyloženými konz olami. 

Oba jízdní směry dálnice D1 jsou převáděny po jedné nosné konstrukci tvořené spojitým 

nosníkem s náběhy o sedmi polích. Rozpětí krajních polí je 2x55,5m a rozpětí vnitřních polí je 

5x69,0m, celková délka přemostění činí 456,0m. Nosnou konstrukci tvoří komorový nosník 

s velmi vyloženými konzolami, které jsou podepřeny prefabrikovanými vzpěrami. V příčném 

řezu je komorový nosník konstantní výšky 3,00m s přímými stěnami. Horní deska sklopena 

podle příčného sklonu vozovky. Kabely jsou koncipovány jako soudržné, vedené ve stěnách 

komorového průřezu doplněny o kabely volné, vedené nad podporou v nadpodporových 

příčnících a v poli v mezipodporových příčnících, případně v ohybových deviátorech. Výstavba 

mostu proběhne betonováním na výsuvné skruži. 

Velkou výhodou této mostní konstrukce je rychlost výstavby a s tím spojené šetření nákladů 

na tuto výstavbu. Konstrukce podpěry je zhotovena jedním základem s jedním pilířem, tak 

odpadá nevzhledný les stoje. Tato konstrukce se architektonicky hodí pro mosty vysoko nad 

terénem. Komorový nosník je výhodný i pro velká rozpětí. 

Nevýhodu této konstrukce je, že v případě havárie mostní konstrukce bude zcela zastavena 

doprava v obou jízdních směrech, doprava bude muset být odkloněna z dálnice na místní 
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komunikace. Při volbě velkých rozpětí, konstrukce vyžaduje velké stavební výšky. Vysoká 

komora muže v krajině působit cize a celou konstrukci architektonicky znehodnotit. 

 

 

Obr. Schéma příčného řezu 

 

Viz příloha: 

B1.3.10: VARIANTA 4: PŮDORYS 

B1.3.11: VARIANTA 4: PODÉLNÝ ŘEZ 

B1.3.12: VARIANTA 4: PŘÍČNÝ ŘEZ 

 

Poznámka autora: 

 Podobná konstrukce byla zhotovena na rychlostní komunikaci R1 mezi Nitrou a Banskou 

Bystricou na Slovensku na mostě přes Hosťovský potok. Mostní konstrukce z předpjatého 

betonu, celkové délky 975 m, rozpětí polí mostu je 33m + 42m + 45m + 45m + 9 x 69m + 48m + 

45m + 42m + 33 m, šířka mostovky 25,66m (šířka mezi svodidly 22,5m ). 

Konstrukce navržena na šířku mostu 29,5m dosud nebyla navržena a touto konstrukcí bych 

se rád zabýval v doktorské práci. 

Zdroj 1: Most přes údolí Hošťovkého potoka.   

Závěr:  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro mosty vedené vysoko nad terénem se z 

architektonického hlediska nejlépe hodí konstrukce s minimálním počtem podpěr a se stavební 

výškou, která nepůsobí v krajině cize a neruší charakter krajiny. Z tohoto důvodu byla vybrána 

varianta 3 , která splňuje tyto požadavky. Dále umožňuje rychlou výstavbu technologií 

betonování na výsuvné skruži a tím spojené šetření nákladů na tuto výstavbu. 
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A1.4 – Parametry vybrané mostní konstrukce 

Identifika ční údaje o mostu 

Stavba: Dálnice D1, Slovenská republika, dálni ční úsek Jánovce – 

Jablonov 

 

Objekt:    SO 217 – 00 

 

Název objektu:   Estakáda p řes Doľanský potok a p řilehlé údolí 

 

Katastrální území:   Doľany 

 

Kraj:     Prešovský 

 

Okres:    Levoča 

 

Objednavatel:   Slovenská správa ciest 

Miletičova 19, 

P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 

 

Investor:    Slovenská správa ciest 

Miletičova 19, 

P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 

 

Nadřízený orgán investora:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6 

810 05 Bratislava 

P.O.BOX 100, Slovenská republika 

 

Uvažovaný správce mostu: Slovenská správa ciest 

Miletičova 19, 

P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 

 

Projektant:    Bc. Radovan Hofírek 

Vážany nad Litavou 268 

    Slavkov u Brna, 684 01 

 

Pozemní komunikace:  Dálnice D1, kategorie S26,5/120 
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Přemosťovaná překážka:   CESTA III/018 170 

Staničení D1:    km 15,519 045 

Úhel křížení:    86,1550g 

Volná výška pod mostem:  22,87 m 

Přemosťovaná překážka:   Doľanský potok  

Staničení D1:    km 15,661 956 

Úhel křížení:    77,9362g 

Volná výška pod mostem:  28,55 (+ 1,75) m 

 

Přemosťovaná překážka:   Polní cesta 132 - 00 

Staničení D1:    km 15, 751 064 

Úhel křížení:    100,000g 

Volná výška pod mostem:  16,05 m 

Nosná konstrukce 

Základní parametry mostu a hlavní nosné konstrukce: 

Délka mostu:  429,19 m 

Délka přemostění:  408,00 m 

Délka nosné konstrukce:  411,50 m 

Rozpětí polí:  36,00 + 8 x 42,00 + 36,00 m 

Šikmost mostu:  most v oblouku R=10,00km 

Šířka mostu: 29,50 m 

Šířka mezi svodidly:  26,50 m 

Šířka nouzového chodníku:  na obou stranách 0,75 m 

Výška mostu nad terénem:  31,25 m 

Stavební výška:  2,69 m 

Celková šířka mostu:  29,50 m 

Volná šířka mostu: 26,50 m 

Šířka nosné konstrukce:  27,90 m 

Plocha mostu:       29,50 x 424,25 = 12515,375 m2 

(šířka mostu x délka mostu) 

Plocha nosné konstrukce:      27,90 x 411,50 = 11480,850 m2 

(šířka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce) 

Zatížení mostu: uvažováno pro pozemní komunikace 1. skupiny dle ČSN EN 1991‐2. 
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Převáděná komunikace: 

Převáděnou komunikaci je dálnice projektována v kategorii D 26,5/120 s oboustrannými 

nouzovými chodníky o šířce 0,75m. Niveleta mostu výškově i směrově v oblouku. Výškový 

oblouk R=26,00km přechází do rovnoměrného stoupání pod úhlem +0,57% ve směru staničení. 

Směrový oblouk R=10,00km. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Sklon římsy s chodníku 

4% ke středu komunikace. Výška komory je 2600 mm. 

Šířkové uspo řádání 

Zábradlí a přesah římsy:        0,32 m  

Revizní chodník:        0,75 m 

Ocelové zábradelní svodidlo:       0,43m 

Zpevněná krajnice:        4,00 m 

Vodící proužek:        0,25 m 

Jízdní pruh:         3,50 m 

Jízdní pruh:          3,50 m 

Vodící proužek:        0,50 m 

Střední dělící pás:        3,00 m 

Vodící proužek:        0,50 m 

Jízdní pruh:         3,50 m 

Jízdní pruh:          3,50 m 

Vodící proužek:        0,25 m 

Zpevněná krajnice:        4,00 m 

Ocelové zábradelní svodidlo:       0,43m 

Revizní chodník:        0,75 m 

Zábradlí a přesah římsy:   0,32 m  

Celková šířka mostu:    29,5 m 

Skladba vozovky: 

• Kryt vozovky       AKMS    40mm 

• Spojovací postřik         0,3kg/m2 

• Ochranná izolace - modifikovaný   ABSI   45mm 

• Spojovací postřik podle TN 73 6129  PS 

• Izolace proti vodě      AIP    5mm 

• Speciální úprava povrchu: 

   Zapečeťující vrstva podle STN 73 6242 čl. 4.4.5.8 

   obrokování povrchu nosné konstrukce        

Tloušťka konstrukce vozovky:       90mm 
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Překážky 

Překážku tvoří Doľanský potoka a související údolí. Dalšími překážkami jsou místní komunikace 

III/018 170 a polní cesta. 

Související (dot čené) objekty stavby 

S mostem SO 217 - 00 souvisí následující stavební objekty: 

SO 101 - 00 dálnice D1 

SO 501 - 00 Dešťová kanalizace 

SO 631 - 00 Elektrické vedení 

SO 645 - 00 Přeložka potoka 

SO 131 - 01 Polní cesta 

SO 131 - 02 Polní cesta 

Vztah k území 

Stavba se nachází v katastrálním území Doľany, okres Levoča, kraj Prešovský, Slovenská 

republika. Obec se nachází v nadmořské výšce 590m nad mořem, tedy trasa komunikace se 

pohybuje v nadmořské výšce cca. 620 m nad mořem. 

Geologické pom ěry 

Pro mostní objekt byl zpracován podrobný geotechnický průzkum. Podloží pro objekt se jeví 

jako únosné, charakteristické je zastoupení zeminy typu R4. Rovněž ustálená hladina podzemní 

vody je blízko pod povrchem, proto je nutné dbát na zvýšenou opatrnost související se zvýšenou 

hladiny podzemní vody. 

Založení 

Z hlediska bezpečné založení s ohledem na celkové sedání byla spodní stavba navržena 

na hlubinných základech. Předpokládá se založení na vrtaných velkoprůměrových pilotách 

Ø900mm. Pod sloupy se nachází 24 pilot a jejich délka se pohybuje v rozmezí od 10,0 do 

13,0m. Pod opěrami se nachází tři řady po 15 pilotách, tedy pod jednou opěrou se nachází 45 

pilot, které jsou dlouhé 17,0m. 

Spodní stavba 

 V poli jsou navrženy železobetonové pilíře, které mají tvar písmene „X“. Výška pilířů se 

pohybuje v rozmezí od 14,5m do 28,0m a jsou uloženy na plošných základech 13,4 x 7,4 x 

1,9m, které jsou podpírány velkoprůměrovými pilotami. Pilíře jsou na bočních stranách opatřeny 

svislými drážkami. 

Krajní opěry jsou navrženy jako železobetonové gravitační, do kterých jsou účinky zatížení z 

nosné konstrukce přenášeny hrncovými ložisky. Hrncová ložiska jsou uložena na 
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podložiskových blocích tak, aby splňovala světlou výšku mezi úložným prahem a nosnou 

konstrukcí pro případnou kontrolu, či opravu. Konstrukce opěr je umístěna v násypu. Křídla jsou 

řešena jako dilatované na vlastním základu. Šířka křídel je 400 mm a jsou provedeny ze 

železobetonu. 

Mostní vybavení 

Římsy 

Navrženy jsou monolitické římsy z betonu C30/37 a oceli B 500. Pravá i levá římsa 

navržena na konstantní šířku 1500 mm, vyložení za okraj nosné konstrukce je 400 mm. Římsy 

tvoří obrubu vozovky, nad vozovkou vysoko 150 mm. Na římse umístěn nouzový chodník šířky 

750 mm. Horní povrch římsy ve sklonu 4% do vozovky. Na římse osazeny bezpečnostní 

záchytné prvky.  

Záchytné systémy 

Po obou stranách komunikace použito ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/2 s výškou 

svodnice 750 mm a madla 1200 mm nad povrchem vozovky. Vzdálenost svislých sloupků je 2 

m a jsou ukotveny do římsy pomocí kotevních šroubů. Svodidla jsou neprůběžná, ukončena 

pomocí výškových náběhů na délce 12 m, nad dilatačním závěrem požadována dilatační 

úprava.  

Na vnějších stranách jsou chodníky opatřeny ocelovým zábradlím výšky 1100 mm nad 

povrchem římsy se svislou výplní. Zábradlí bude ukončeno současně s římsou na křídlech. Nad 

dilatačním závěrem požadována dilatační úprava. 

Směrové proudy jsou odděleny betonovým svodidlem typu New Jersey výšky 1100 mm nad 

povrchem vozovky s úrovní zachycení H2. 

Ložiska 

Na opěrách v ose 01, 10 a na pilířích 02, 03, 07, 09 jsou navrženy dvojice hrncových 

ložisek, na pravé straně ve směru staničení jsou umístěny podélně posuvná ložiska, na levé 

straně ve směru staniční jsou umístěna ložiska všesměrná. Na pilířích v ose 04 05 a 06 je 

nosná konstrukce spojena se spodní stavbou vrubovými klouby. Mostní konstrukce bude s 

ohledem na uspořádání spodní stavby a její uložení dilatovat symetricky na obě strany mostu. 

Dilatační závěry 

Mostní závěry budou provedeny nad oběma krajními opěrami. 

Izolace 

Izolace mostovky bude provedena celoplošně natavovanými asfaltovými izolačními pásy na 

pečetící vrstvu z epoxidové pryskyřice. 



 
 
 

Návrh p ředpjatého komorového mostu  

 
 

Vypracoval: Bc. Radovan Hofírek 

 

V akademickém roce: 2012/2013  

 

22 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ 

Odvodn ění nosné konstrukce 

V nosné konstrukci musí být osazeny prostupy a příslušenství pro osazení mostních 

odvodňovačů. Srážková voda z povrchu mostu je odváděna pomocí příčného a podélného 

sklonu do odvodňovačů. 

Použité materiály 

Beton 

Základy:     C 25/30 – XC2, XF1 

Pilíř:      C 30/37 – XC4, XD2, XF2 

Nosná konstrukce z PB (mostovka) : C 35/45 – XC4, XD3, XF4 

Monolitická římsa:    C 35/45 – XC4, XD3, XF4 

Prefabrikované vzpěry:   C 50/60 – XC4, XD3, XF4 

Ocel 

Betonářská výztuž:    B500B. 

Předpínací výztuž 

Podélná soudržná předpínací výztuž:  Y 1860 S7 – 15,7 - A 

Podélná volná předpínací výztuž:   Y 1860 S7 – 15,7 – A 

Příčná předpínací výztuž:   Y 1860 S7 – 15,7 - A 

Předpínací tyče:    WR32 - Y1030 
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A2 - Statický výpo čet - komentá ř k vybraným částem. 

A2.1 Výpo čet efektivní spolup ůsobící ší řky desky 

ČSN EN 1992-1-1 spolupůsobící šířku desky stanovujeme dle efektivních šířek.  

A2.2 Výpo čet zatížení 

Výpočty byly provedeny dle norem ČSN EN. 

ČSN EN 1991 - zatížení působící na nosnou konstrukci mostu.   

ČSN EN 1991-1-1 - stálá zatížení vychází z charakteristických objemových materiálových 

hmotností. Vlastní tíha generována automaticky příslušným softwarem ze zadaných 

průřezových ploch.  

ČSN EN 1991-2 čl. NA.2.16 je most ve skupině pozemních komunikací "1".  

A2.3 Výpo čtový model - Scia Engineer 2010.1 

Úvod 

Ke stanovení vnitřních sil na konstrukci je použit výpočetní program Scia Engineer 2010.1. 

 

Tento výpočetní model byl zhotoven pro potřeby: 

• Návrh optimální řešení spodní stavby. 

• Předběžný návrh předpínací výztuže. 

• Kontrola výpočetního modelu v programu Midas Civil. 

 

Mostní konstrukce je navržena jako prutový model v prostoru „ rám XYZ “. Výhodou použití 

prutových prvků je snadná interpretace výsledků vnitřních sil a deformací.  

Nosná konstrukce byla u podpor zhotovena s náběhy uvnitř komorového nosníku a to jak při 

spodním povrch tak na bočních stěnách. Prutový model nadělen na metrové úseky, v kreslícím 

programu AutoCad byly jednotlivé řezy zakresleny a poté převedeny do programu Scia 

Ingineer. Z důvodů prostorového uspořádání modelu byla vytvořena tuhá ramena, která 

přenášejí účinky na spodní stavbu. Ta je zhotovena v různých variantách, ve kterých jsou 

kombinovány hrncová ložiska, vrubové klouby a rámové spojení. 

Na takto zhotoveném modelu bylo v čase t0 vyrovnáno 100% vlastní tíhy konstrukce, pomocí 

předpínací výztuže. Krátkodobé ztráty byly odhadnuty na 10%. Vyrovnání proběhlo pomocí 

ekvivalentního zatížení. Model je zatížený vlastní tíhou, ostatními stálými složkami, 

ekvivalentním zatížením od předpínací síly, teplotou, větrem ve směru x, y, z, brzdnými a 

rozjezdovými silami. Výpočet uvažuje deformace od smykové síly. Bylo nutné dopočítat 

efektivní průřezové plochy a v programu Scia Ingineer tyto plochy přepsat. 
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Zjednodušení provedené ve výpočetním modelu: 

• Zanedbáni půdorysného zakřiveni a podélného sklonu. 

• Dvojice kabelů A1 B1, resp. A2 B2 byly nahrazeny průměrným kabelem, protože svojí 

dráhou si téměř odpovídají. 

Závěr 

Z výše uvedeného je zřejmé, že varianta 3, tedy konstrukce s rámovým spojem u podpory 06 

a s kyvnými stojkami u podpor 05 a 07 se jeví jako nejméně výhodná. Veškeré zatížení je 

přenášeno podporou 06, a tudíž zde vzniká největší momentové namáhání a posouvající síly.  

U varianty 4, tedy konstrukce s rámovým spojem u podpory 06 a vrubovými klouby u podpor 

05 a 07 (vrubové klouby v patě sloupu) vykazuje nejmenší momentové namáhání ze všech 

zkoumaných variant. Posouvající síla je však druhou největší. Konstrukce se jeví jako tuhá. 

Vrubové klouby v patě sloupu jsou technicky složitější a vyžadují důkladnější údržbu, proto 

bude od této varianty upuštěno. 

Jako nejvýhodnější se jeví varianta 2, tedy konstrukce s rámovým spojem u podpory 06 a 

s vrubovými klouby u podpor 05 a 07 (vrubové klouby v horní části sloupu). Varianta vykazuje 

nízké hodnoty jak u posouvající síly, tak u momentového namáhání. Deformace je nejmenší ze 

všech variant, tedy konstrukce se jeví jako nejtužší. S touto variantou bude dále počítáno při 

postupné výstavbě.  

A2.4 Výpo čtový model – Midas Civil 

Úvod 

Byly vypracovány dva modely v programu Midas Civil. Oba modely navržena jako prutové 

model v prostoru „ rám XYZ “. Výhodou použití prutových prvků je snadná interpretace výsledků 

vnitřních sil a deformací.   

První model sloužil k ověření správného zadání geometrie v programu Midas Civil. Byla 

použita totožná geometrie, průřezy s velmi vyloženými konzolami, bez vlivu postupné výstavby 

a materiály jako ve výpočtovém programu Scia Engineer. Byly ověřeny deformace, momenty a 

reakce od vlastní tíhy, které se shodovali. Tím byla ověřena správnost funkce modelu 

v programu Midas Civil. 

Ve druhém modelu byla řešena postupná výstavba. Model pro postupnou výstavbu je 

zhotoven pomocí kompozitního průřezu, kde byla zhotovena komora a poté tato komora byla 

spřažena s vyloženými konzolami. Časové návaznosti viz Postupná výstavba. 

Nosná konstrukce byla u podpor zhotovena s náběhy uvnitř komorového nosníku a to jak při 

spodním povrch tak na bočních stěnách. Prutový model je nadělen na metrové úseky, 
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v kreslícím programu AutoCad byly jednotlivé řezy zakresleny a poté převedeny do programu 

Midas Civil. 

Z důvodů prostorového uspořádání modelu byla vytvořena tuhá ramena, která přenášejí 

účinky na spodní stavbu. Spodní stavba je zhotovena ve variantě, ve které jsou kombinovány 

hrncová ložiska u podpor 01 až 04 a 08 až 11, vrubové klouby u podpor 05 a 07 a u podpory 07 

rámové spojení, tato varianta byla vyhodnocena jako nejvhodnější z předchozí studie, viz 

kapitola B2.7.2 Studie spodní stavby konstrukce. 

Soudržné stěnové kabely modelovány pomocí kabelu. Volné kabely a kabely nad podpěrami 

byly nahrazeny ekvivalentním zatížením. 

Model byl zatížený vlastní tíhou, ostatními stálými složkami, zatížením od předpětí, teplotou, 

větrem, brzdnými a rozjezdovými silami a dopravou. Výpočet uvažuje deformace od smykové 

síly. Bylo nutné dopočítat efektivní průřezové plochy a v programu Midas Civil tyto plochy zadat. 

Zjednodušení provedené ve výpočetním modelu: 

• Zanedbáni půdorysného zakřiveni a podélného sklonu. 

• Dvojice kabelů A1 B1, resp. A2 B2 byly nahrazeny průměrným kabelem, protože svojí 

dráhou si téměř odpovídají. 

A2.5 MSP - Omezení nap ětí v betonu 

Úvod: 

V této kapitole bude posuzováno napětí v betonu v čase T0, tedy uvedení konstrukce do 

provozu a v čase T00, tedy na konci životnosti konstrukce. Posuzovaná místa viz schéma. 

 

 

 

Tlakové napětí v betonu musí být omezeno, aby se zabránilo vzniku podélných trhlin, 

mikrotrhlin nebo velkému dotvarování, které mohou nepřijatelně ovlivnit funkčnost konstrukce. 

Trhliny mohou vést ke snížení trvanlivosti konstrukce. Trhliny lze připustit, aniž by se omezovala 

jejich šířka za předpokladu, že se nenaruší funkčnost konstrukce. Pro předpjaté konstrukce je 

šířka trhliny zásadní. 
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A2.6 MSÚ - Výpo čet mezní smykové únosnosti  

Úvod 

Dle ČSN EN 1992-1-1 byla pomocí příhradové analogie posouzení smyková únosnost stěny 

komorového nosníku. Metoda uvažuje variabilním úhel diagonál. Posouvající síla svým účinkem 

ovlivňuje velikost sil v tažené podélné výztuži a v tlačeném betonu. Návrhem podélné tažené 

výztuže musíme prokázat, že je schopna přenést sílu nejen od ohybového momentu ale i 

přídavnou sílu ∆Ft od smyku a že je schopna ji přenést do podpory. 

Vzhledem k tomu, že hodnota únosnosti průřezu komorového nosníku v kroucení je závislá 

na únosnosti tlakových diagonál, je třeba při ověření únosnosti průřezu uvažovat interakci se 

smykovým namáháním.  

Vypočet byl proveden ve výpočetním programu Midas Civil, zde se zadává dopravní zatížení 

přes normová vozidla, zadávaní je automatizováno. Výsledné hodnoty byly větší, než jsem 

očekával, proto jsem přistoupil k ověření těchto hodnot ve výpočtovém programu Scia Engineer, 

kde byly použity dva způsoby zadávání zatížení dopravou.  

První způsob zadávání byl pomocí pojezdu zatížení, kde na určené excentricitě bylo zadáno 

zvlášť vozidlo TS a zvlášť spojité zatížení UDL, výsledné momenty se sečetly. Druhý způsob 

zadávání byl ten, že na konstrukci byly vykresleny příčinkové čáry, tak bylo nalezeno kritické 

místo, kam bylo umístěno zatížení od dopravy na excentricitě. Tato varianta byla nejméně 

přesná (přibližné umístění zatížení) avšak nejvíce přehledná. 

Bylo zjištěno, že výsledky z programu Midas Civil a Scia Enginner jsou podobné. 

V následujícím zatížení od dopravy Gr 5 3000/240 , byly vykresleny všechny 3 varianty způsobu 

výpočtu, u dalších byly vykresleny pouze vnitřní síly z programu Scia Enginner. 

Zjednodušení výpočtu:  

nebyly uvažovány prefabrikované vzpěry do výpočtu smykové únosnosti. 

A2.7 MSÚ - Podélný smyk 

Úvod 

U prvků se spolupůsobící deskou vzniká mezi deskou a přilehlou stojnou podélný smykový 

tok. Pro výpočet smykové únosnosti lze opět použít násobnou příhradovou soustavu vloženou 

do této desky. Tyto příhradové soustavy navazují na příhradovou soustavu ve vlastní stejně a 

jsou tvořeny tlačenými diagonálami, tlačeným nebo taženým pásem a příčnými táhly. Zatím co 

síly v podélných prutech byly zohledněny při návrhu na ohyb, je třeba síly v příčných táhlech 

zachytit smykovou betonářskou výztuží a prokázat dostatečnou únosnost tlačených diagonál. 

Výsledná betonářská výztuž bude kombinací podélné smykové výztuže s výztuží potřebnou 

pro přenesení příčného ohybu dle uvážených kombinací. 
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A2.8 MSÚ - Příčný sm ěr 

Úvod 

Výpočtový model pro příčný směr byl vytvořen v programu Scia Engineer 2010.1. Model byl 

vytvořen jako prutový v rovině „Rám XZ. Pruty jsou totožné se střednicí komorového průřezu a s 

prefabrikovanými vzpěrami. Model byl navržen na 3 metr běžný konstrukce.  

A3 - Postupná výstavba 

A3.1 Úvod 

V této části bude pojednáno o postupném řešení a analýze konstrukce v jejích jednotlivých 

časových krocích tzv. fází výstavby. Během těchto fází se mění statické schéma konstrukce.  

Díky ztrátám napětí v předpínací výztuži a reologickým jevům betonu, dotvarování a 

smršťování, dochází ke změnám v hodnotách vnitřních sil a přerozdělení napětí v závislosti na 

tom, v jaké fázi výstavby právě jsme. 

A3.2 Postup výstavby 

Konstrukce je prováděna v podélném směru od opěry 01 až po opěru 11. První a poslední 

pole je zhotoveno na pevné skruži, ostatní pole jsou zhotovena pomocí skruže BERD. Jde o 

ocelovou výsuvnou skruž s horní nosnou konstrukcí a závěsným systémem se samočinným 

předpínáním, které slouží k vyrovnávání deformací od změn zatížení skruže při 

výstavbě. Konstrukce se betonuje se po polích s přečnívající konzolou. Přední noha skruže leží 

na zárodku a zadní noha leží na přečnívající konzoli a to 6,0 m od osy podpěry.  

Ve výsuvné skruži vybetonujeme páteřní nosník, který po dosažení nutné krychelné pevnosti 

předepneme pomocí soudržných kabelů vedených ve stěnách nosníku. Kabely jsou kotveny v 

pracovní spáře a musí být předepnuté ještě před uvolněním bednění.  

Po vybudování základního průřezu s odstupem dvou polí jsou osazeny prefabrikované 

vzpěry, které mají svojí spodní část uloženou ve drážkách na stěně nosníku a na vrchním konci 

jsou zavěšeny přepínacími tyčemi, které jsou kotvené v horní desce základního průřezu. Na tyto 

vzpěry bude položeno systémové bednění a budou zmonolitněny vyložené vnějších konzoly. Po 

dosažení nutné krychelné pevnosti se konzoly předepnou příčnými soudržnými kabely. Po 

osazení prefabrikovaných vzpěr a zmonolitnění konzol budou napnuty volné kabely a bude 

osazeno mostní vybavení a zhotovena vozovka. 
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A3.3 Montážní zatížení v podélném sm ěru 

Nová konstrukce je při postupné výstavbě zatěžována bodovou sílou od vlastní tíhy skruže a 

tíhou mokrého betonu v bednění. Na níže uvedeném obrázku je uvedená filozofie přitěžování a 

odtěžování.  

Postup p řitěžování a odleh čování:  
1. Konstrukce zatížíme bodovou silou od mokrého betonu a skruže.  

2. Předepnutí soudržných stěnových kabelů odbedňuje nosná konstrukce a tím se zároveň 

zvětšuje bodové odlehčení od mokrého betonu.  

3. V další fázi odjede výsuvná skruž a nastává bodové odlehčení o velikosti tíhy skruže. 

 

Obr. Schéma přitěžování a odlehčování v typickém poli 
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A3.4 Postup výstavby v p říčném sm ěru 

 

A3.5 Podrobný popis fází výstavby 

FÁZE 0: čas – s dostate čným p ředstihem 

• Zhotovena spodní stavba a zárodky NK 

 

FÁZE 1: čas 0 dní 

• Betonáž komory – pole 1 

Betonáž budovaného pole délky 36m a převislé konzoly délky 7,9 m od osy uložení 

v podélném směru výstavby se provede pomocí pevné skruže. 

 

FÁZE 2: čas 28 dní 

• Napnutí soudržných kabelů – pole 1 

Při dostatečné krychelné pevnosti betonu budovaného pole předpínáme soudržné kabely. 

Budované pole bude předepnuto 8 soudržnými kabely po 22 lanech. Kotevní napětí kabelů 

= 1440Mpa, kabely budou kotveny v pracovní spáře.  

• Po napnutí soudržných kabelů A, B je možné demontovat pevnou skruž. 

 

Další fáze viz příslušná kapitola. 
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A4 - Obecné požadavky na bezpe čnost 

Na stavbu nejsou kladeny žádná speciální požadavky, je proveditelná běžnými stavebně 

technologickými postupy a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Bezpečnost práce a 

ochrana zdraví při výstavbě se řídí ustanoveními vyhlášky č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce 

technických zařízení při stavebních pracích a její zajištění je plně v kompetenci zhotovitele 

stavby. Bezpečnost stavby za provozu je zajištěna navrženým dopravním značením a stavebně 

konstrukčním uspořádáním. Na dokončenou stavbu nejsou z hlediska požární ochrany kladeny 

žádné zvláštní požadavky. Protipožární zajištění během výstavby je v kompetenci zhotovitele, je 

nutné zajistit trvalý přístup pro vozidla HZS k přilehlým nemovitostem. 

 

A5 - Požadavky na ochranu krajiny a p řírody 

Stavba splňuje požadavky ochrany krajiny a přírody. 

 

A6 - Závěr 

Statický výpočet byl pro potřeby diplomové práce zjednodušen. Bylo zanedbáno půdorysné 

zakřivení, podélný sklon. Byl proveden posudek dle teorie mezních stavů v souladu s ČSN EN 

1992-2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady. 

 

V Brně dne 10. 1. 2013          
        .………………………………………. 
  

podpis autora                                             

 Bc. Radovan Hofírek 
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A7 - Seznam použitých zdroj ů: 

A7.1 Seznam použitých norem 

ČSN EN 1991-1-1: Zatíženi konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 
 

ČSN EN 1991-1-4: Zatíženi konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem. 

ČSN EN 1991-1-5: Zatíženi konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou. 

ČSN EN 1991-2: Zatíženi mostu dopravou. 

[ČSN EN 1992-1-1: Navrhovaní betonových konstrukcí Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby. 
 

ČSN EN 1992-2: Betonové mosty - Navrhovaní a konstrukční zásady. 

A7.2 Seznam použité literatury 

NAVRÁTIL, J.: Předpjaté betonové konstrukce, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební, Brno, 2008. 
 

STRÁSKÝ, J.: Betonové mosty, ČKAIT, Praha, 2001. 
 

ŠMÍRÁK, S.: Pružnost a plasticita I, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o, třetí vydání, Brno, 

2006. 
 

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.: Betonové mosty II, Modul M01 – Technologie výstavby mostů, 

Studijní opora VUT FAST Brno, Brno, 2007. 
 

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.: Betonové mosty II, Modul M02 – Analýza betonových mostů, 

Studijní opora VUT FAST Brno, Brno, 2007. 
 

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.: Betonové mosty II, Modul M03 – Vybrané problémy navrhování 

mostů, Studijní opora VUT FAST Brno, Brno, 2007. 
 

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.: Betonové mosty I, Modul M01 – Základní principy navrhování, 

Studijní opora VUT FAST Brno, Brno, 2006. 
 

KLUSÁČEK, L.: Betonové mosty I, Modul M02 – Nosné konstrukce mostů, Studijní opora VUT 

FAST Brno, Brno, 2006. 
 

PANÁČEK, J.: Betonové mosty I, Modul M03 – Spodní stavba a příslušenství mostních objektů, 

Studijní opora VUT FAST Brno, Brno, 2007. 
 

NOVOTNÝ, P.; KONEČNÝ, L.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., Most na R1 nad údolím Hošovského 

potoka, příspěvek v časopise Beton, Brno, 2012. 

 



 
 
 

Návrh p ředpjatého komorového mostu  

 
 

Vypracoval: Bc. Radovan Hofírek 

 

V akademickém roce: 2012/2013  

 

32 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ 

A7.3 Použité informa ční zdroje 

Obrázek [1]:  Mapa dálniční a silniční sítě v Slovenské republice. Www.mapy.cz [online]. 2012 

[cit.2012-10-01]. Dostupné z: 

http://www.mapy.cz/#t=s&x=20.987246&y=48.574963&z=7&d=muni_20702_1 
 

Obrázek [2]:  Schéma dálniční sítě v Slovenské republice. Dialnice.szm.com [online]. 2012 

[cit.2012-10-01]. Dostupné z: http://dialnice.szm.com/ 
 

Obrázek [3]:  Dálniční úsek Jánovce – Jablonov. Www.ndsas.sk [online]. 2012 [cit.2012-10-01]. 

Dostupné z: http://www.ndsas.sk/ext_dok-mapa_siete/44547c 
 

Obrázek [4]:  Satelitní snímek zájmového území mezi obcemi Doľany a Klčov. 

Maps.google.cz [online]. 2012 [cit.2012-10-01]. Dostupné z: 

https://maps.google.cz/maps?hl=cs&q=levo%C4%8Da&ie=UTF-8 

 
Obrázek [5]:  Fotografie přemosťovaného území mezi obcemi Doľany a Klčov. 

Www.panoramio.com [online]. 2012 [cit.2012-10-01]. Dostupné z: 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=5&with_photo_id=73002545&

order=date_desc&user=817647 

 

Zdroj [1]:  NOVOTNÝ, P.; KONEČNÝ, L.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., Most na R1 nad údolím 

Hošovského potoka, příspěvek v časopise Beton, Brno, 2012. 

Další informa ční zdroje: 

 
Vizualizace dálnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UNKMpxOS3Yw&feature=related 
 
Výsuvné skruže Berd: 
 
http://www.berd.eu 
 

A7.4 Seznam použitého softwaru 
 
Autodesk AutoCAD 2008 

Scia Engineer 2010.1. 

Midas Civil 

Recoc 2007 
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A8 - Seznam použitých symbol ů a zkratek 
 
A   průřezová plocha 

Ac   průřezová plocha betonu 

Ap   průřezová plocha předpínacích vložek, popř. předpínací vložky 

As  průřezová plocha betonářské výztuže 

As,ideal   průřezová plocha ideálního průřězu 

As,min   minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

Asw   průřezová plocha smykové výztuže 

Ep   návrhová hodnota modulu pružnosti předpínací oceli 

Es   návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli 

EQU   statická rovnováha 

Fd   návrhová hodnota zatížení 

Fk   charakteristická hodnota zatížení 

I   moment setrvačnosti průřezu 

MEd   návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu 

NEd   návrhová hodnota působící normálové síly (tah nebo tlak) 

P   předpínací síla 

Qk   charakteristická hodnota proměnného zatížení 

SLS   mezní stavy použitelnosti (serviceability limit states) 

T   krouticí moment 

TEd   návrhová hodnota krouticího momentu 

ULS   mezní stavy únosnosti (ultimate limit states) 

V   posouvající síla 

VEd  návrhová hodnota posouvající síly 

bw   šířka stojiny průřezu T 

d   průměr; hloubka; účinná výška průřezu 

fcd   návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck   charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 

fctk   charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu 

fctm   průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fpk  charakteristická pevnost předpínací oceli v tahu 

fp0,1k   charakteristická smluvní mez kluzu 0,1 % předpínací oceli 

fy   mez kluzu betonářské výztuže 

fyd   návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

fyk   charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

fywd   návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže 
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h   výška 

i   poloměr setrvačnosti 

L   délka; rozpětí 

r   poloměr 

t   tloušťka 

x   vzdálenost neutrální osy od nejvíce tlačeného okraje 

z   rameno vnitřních sil 

β   úhel; poměr; součinitel 

γC   dílčí součinitel betonu 

γF   dílčí součinitel zatížení F 

γG   dílčí součinitel stálého zatížení G 

γP   dílčí součinitel zatížení od předpětí P 

γQ   dílčí součinitel proměnného zatížení Q 

γS   dílčí součinitel betonářské nebo předpínací oceli 

ζ   redukční součinitel; rozdělovací součinitel 

εcu   mezní poměrné stlačení betonu 

εu   poměrné přetvoření betonářské nebo přepínací oceli při maximálním zatížení 

σc   tlakové napětí v betonu 

τ   smykové napětí vyvozené kroucením 

φ   průměr prutu betonářské výztuže nebo kanálku pro přepínací vložku 

ψ   součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného zatížení 

ψ0   pro kombinační hodnoty 

ψ1  pro časté hodnoty 

ψ2   pro kvazistálé hodnoty 
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