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Abstrakt 
 
Práce se zabývá přemostěním přes potok Neborůvka a přilehlé údolí. Tento most je součástí přeložky 
silnice I. třídy I/11. Byly vypracovány tři předběžné trámové varianty řešení. K dalšímu výpočtu byla 
zvolena dvoutrámová varianta. K této variantě byl zhotoven statický posudek v souladu s evropskými 
normami. Byl zde také zohledněn vliv postupné výstavby. Konstrukce bude betonována na pevné 
skruži. Pro výpočet byl použit program Midas Civil a Dlubal RSTAB. Dále byla zpracována výkresová 
dokumentace této varianty spolu s postupem výstavby a vizualizací.  
 
Klí čová slova 
 
Betonový silniční most, dvoutrámový most, EC, pevná skruž, postupná výstavba, statický výpočet, 
SLS, ULS, předpětí, výkresová dokumentace. 
  
  
Abstract 
 
Aim of this thesis is to design a concrete road bridge over a Neborůvka stream and surrounding valley. 
This bridge is a part of I/11 road. Three preliminary designs with focus on girder bridge solution were 
made. As a most suitable variant was chosen two gilder beams variant. For this variant was made a 
static calculation concerning TDA. This design was made according EC. As a construction method 
was chosen classic construction with falsework. Design was made in Midas Civil and Dlubal RFEM 
calculation software. As a next step a drawing documentation was made as well as construction time 
plan and bridge visualization.   
  
Keywords 
 
Concrete road bridge, gilder bridge, EC, solid falsework, static calculation, SLS, ULS, prestressing, 
drawing documentation.    
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1. Úvod 
 

1.1. Zadání práce 
 
Cílem této diplomové práce je navrhnout přemostění přes potok Neborůvka a přes přilehlé udolí. Obec 
Nebory, vedle které stavba nachází,  leží západně od Třince v Moravskoslezkém kraji. Most má 
převádět komunikaci I. třídy I 11. 

 
1.2. Charakteristika území a silnice I/11 

 
Silnice I /11 je nejdelší silnicí I. třídy v Česku o délce 353,747 km spojující města Poděbrady Hradec 
Králové, Šumperk, Opava, Ostrava a pokračující na Slovensko. Jedná se o nejpřímější páteřní 
komunikaci ve směru západ - východ ČR. [1] 

Silnice prochází územím pahorkovitého charakteru s nadmořskou výškou v rozsahu 326 – 364 mn.m. 
Plochy zemědělské půdy jsou protkány množstvím vodotečí bystřinného charakteru a doplněny 
lesními celky. Krajina svým celkovým charakterem odpovídá podhorské oblasti Moravskoslezských a 
Slezských Beskyd. Stavba nezasahuje do zvláště chráněných území ve smyslu zákona o ochraně 
přírody a krajiny. V území se nenachází přírodně chráněná plocha ani přírodní park. [2]

  

 

 
Obr. 1: Trasa silnice I/11. [3] 
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Mostní objekt bude součástí přeložky na trase Nebory – Oldřichovice – Bystřice. Ta má nahradit 
stávající úsek silnice I/11, který má nevyhovující směrové, výškové, a šířkového uspořádaní 
silnice. Má také odlechčit přilehlým, obcím přes které je stávajíci silnice vedena. 
 

  
 
Obr. 2: Přehledová mapa stavby.[4] 
 

Nový úsek začíná křížením se stávající silnicí I/68 v mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Nebory. 
Levostranným a posléze pravostranným obloukem se trasa dostává k údolí  Neborůvky a Bystrého 
potoka, které přechází mostním objektem (cíl této práce). Od staniční km 7,230 pokračuje trasa přímo 
přes údolí Malého Javorového potoka dostaničení km 9,234, kde levostranným obloukem přechází 
neznámou vodoteč a údolí řeky Tyry a napojuje se na navazující stavbu I/11 Oldřichovice–Bystřice. 
Před koncem stavby je zajištěno napojení na stávající I/11 mimoúrovňovou křižovatkou Oldřichovice. 
Trasa je vedena převážně přes polní pozemky a rozvolněnou zástavbu vesnického a příměstského typu. 
Menší procento ploch křížené plánovanou komunikací zaujímají lesní porosty a vodoteče. [5] 
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Obr. 3: Místo stavby mostu.[5] 
 
Přeložka je navržena v kategorii S 24,5/100 a délce 4860 m. 
 

Na trase jsou naplánovány dvě mimoúrovňové křižovatky, celkem třináct mostních objektů, přes 9 km 
protihlukových stěn, řada přeložek, komunikací, inženýrských síti a dohromady třináct demolic. 
  
V případě nutnosti podobnějších informací (fotky, videa, map a schémat) je k dispozici oficiální 
webovoá stránka: http://www.msksilnice11rsd.cz/ [9] 

 

2.  Studie, varianty řešení 
 

V této části jsou popsány předběžné návrhové varianty řešení. Vzhledem k návrhovým parametrům 
silnice, typu přemosťované překážky a místa, ve kterém se zmíněný objekt nachází, byly vypracovány 
možnosti přemostění pomocí trámových variant. Každá z níže uvedených možností má své klady i 
zápory, které budou rozebrány v následujících odstavcích. Ke každé této variantě byl vypracován 
schématický předběžný návrh, který je k dispozici v příloze P1. 
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2.1. Varianta  A  
 

Obr. 4: Jednotrámová varianta s páteřním nosníkem 
 
Jedná se o jednotrámovou variantu s páteřním nosníkem po délce konstatního průřezu. Podle literatury 
je tato varianta vhodná do rozpětí 35 m [7] . S větším rozpětím je potřeba použít náběhy. V případě 
tohoto zadaní by byl most řešen jako spojitý nosník o pěti polích, z nichž každé o délce l=35m. 
Celková délka nosné konstrukce je tedy 176 m. Výška nosníku byla odhadnuta na h=1,8m. Horní okraj 
nosníku bude veden v jednostranném sklonu stéjném jako sklon vozovky 2,5%. 
Výhodou tohoto řešení je, že most je tvořen dvěmi samostatnými konstrukcemi. Což znamená, že při 
rekonstrukci, nebo opravě jedné je možno nadále používat druhou. Další výhodou je snadná 
proveditelnost a dostatečný prostor pro předpínací kabely.  
Nevýhodou potom je menší vzálenost mezi podpěrami, a tím i nutnost jejich většího množství. 
 

2.2. Varianta B 
 

Obr. 5: Dvoutrámová varianta 
 
V druhém případě se jedná o dvoutrámovou variantu. Toto řešení je vhodné při rozpětí cca. 45 m. 
Navrhuji tuto variantu jako spojitý nosník o čtyřech polích se světlosí polí 40 + 50 + 50 + 40 metrů. 
Celková délka NK je potom 182 m. Výška trámů byla odhadnuta na 2,6m. Sklon horní desky kopíruje 
spád vozovky (2,5%). Podepření bylo navrženo jako nepřímé s podepřením v místě příčníků. 
Výhodou je, že do 45 m je dvoutrámová varianta je ekonomická. Most je také navrhnut jako dvě 
samostatné konstrukce a s tím je spojená možnost oprav. V neposlední řadě pak jednoduchá geometrie 
pomáhá snadnému provedení bednění. 
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Nevýhodou této varinaty mohou být přehnaně velké zvolené rozměry a tím pádem nutnost náběhů. 
Dále volba nepřímého uložení může vést k problémům při dimenzovaní příčníku. Z tohoto pohledu je 
možné diskutovat nad ekonomičnosti. Podle autorova názoru je tento druh podepření estetičtější.  

 
2.3. Varianta C 

 

Obr. 6: Dvoutrámový nosník s velmi vyloženými konzolami 
 
 

Při hledání možností trámového příčného řezu byl nalezen v knize profesora Leonhardta, Brücken[8]  na 
tento netypický příčný řez. Je tvořen po celé šířce pouze dvěmi masivními trámy. Mostovka ja pak 
tvořena z jednoho kusu s velmi vyloženými konzolami. Most je navrhnut jako spojitý nosík s pěti 
poli a konstantní délkou polí l= 36 m. Celková délka mostu je potom 182 m. Výška trámů byla 
odhadnuta na 3 m. 
Jsem si vědom, že tato varianta je dosti netypická a že by se dalo najít mnoho výhrad, proč je 
nevhodná. Chtěl jsem ji i přes to zde zmínit abych ukázal další možnosti přemostění. Za zmínku ještě 
stojí, že most s podobným příčným řezem a vzdáleností podpěr byl postaven v Německém 
Neckarsulmu na dálnici A6. 
 

2.4. Výběr varianty 
 

Vzhledem k přemosťovanému terénu, místu překážky a typu komunikace jsem se rozhodnul pro 
dvoutrámovou variantu B. Podle mého názoru tento typ mostu bude dostatečně zapadat do krajiny a 
jednoduchá geometrie bude napomáhat následnému provedení. Rozpětí jednotlivých polí se nachází na 
hranici maximálního doporučeného rozpětí (pro trámy s konstantním průřezem), bude tedy ověřena 
možnost a efektivnost návrhu bez náběhů. 
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3. Parametry mostu 

 
3.1. Identifika ční údaje mostu:   

 

Stavba:   Přeložka silnice I/11, úsek Nebory – Oldřichovice 
 

Objekt:   SO 203 
 
Název oběktu:   Most na sil. I/11 přes Neborůvku 
 

Katastrální území:  Nebory, 701793 
 

Okres:    Frýdek – Místek 
Kraj:    Moravskoslezský 
 

Objednavatel:   Ředitelství silnic a dálnic, správa Ostrava 
    Mojmírovců 597/5, Mariánské Hory 
    709 00, Ostrava 
 

Investor:   Ředitelství silnic a dálnic, správa Ostrava 
    Mojmírovců 597/5, Mariánské Hory 
    709 00, Ostrava 
 

Projektant:   Bc. Martin Jedlička 
    Veveří 331/95 
    602 00, Brno 
 

Zhotovitel:   Sdružení pro I/11 IMOS – D.I.S 
    IMOS Brno, a.s.; D.I.S., spol. s.r.o. 
 

Pozemní komunikace: Silnice I. třídy,  S 24,5/100  
 

Přemosťovaná překážka: Potok Neborůvka 
 Staniční I/11:  6, 138 000 km 
 Úhel křížení:  81 g 
 Volná šíř. p. mostem: 10,1 m 
 

3.2. Nosná konstrukce 
 
- základní parametry mostu a  NK 
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Délka mostu:     197,5 m 
Délka NK:     182 m 
Délka přemostění:    178,5 m 
Rozpětí polí:     40 + 50 + 50 + 40 m  
Šikmost mostu:    most v oblouku R=1 770 m 
Šířka jednoho mostu:    13,2 m  
Šířka mezi svodidly:    11,25 m 
Šířka služebního chodníku:   1 m na obou stranách 
Výška mostu nad terénem:   17,180 m 
Stavební výška:    2,710 m 
Celková šířka mostu:    28,4 m 
Volná šířka mostu:    4,5 m 
Šířka nosné konstrukce:   13,2 m 
Plocha mostu:     13,2 x (182,7 + 181,3) = 4 804,8 m2 
       š. NK x délka obou mostů  
Zatížení mostu: uvažováno pro pozemní komunikace 1. skupiny dle ČSN EN 1991-2 
 

3.3. Převáděná komunikace: 
 
Převáděná komunikace je projektována jako silnice S 24,5/100 s oboustrannými služebními chodníky. 
Niveleta mostu je ve výškovém R= 8000 m, tak směrovém oblouku R=1770 m. Výškový sklon klesá 
od 1,54 – 0 % a následně stoupá od 0 – 0,65%. Příčný sklon vozovky je jednosměrný o sklonu 2,5%. 
Sklon římsy a chodníku je 4%.  
 

3.4.  Šířkové uspořádání: 
 
Zábradlí a přesah římsy:   0,32 m 
Služební chodník:    1 m 
Ocelové zábradelní svodidlo:   0,43 m 
Zpevněná krajnice:    0,5 m  
Odstavný pruh:    2,5 m 
Vodící proužek:    0,25 m 
Jízdní pruh:     3,5 m 
Jízdní pruh:     3,5 m 
Vodící proužek:    0,5 m 
Zpevněná krajnice:    0,5 m 
Ocelové zábradelní svodidlo:   0,43 m 
Přesah římsy:     0,27 m 
 
Celková šířka jednoho mostu:  13,7 m 
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3.5.  Skladba vozovky: 
 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 60 mm 
Izolační vrstva     10 mm 
 

Celkem       110 mm 
           

3.6.  Překážky: 
 

Překážku tvoří potok Neborůvka, který kříží konstrukce ve staničení: 6, 138 000 km dále pak most 
přemosťuje přilehlé údolí. 
 

Související dotčené objekty:   
 

S mostem SO 203 souvisejí tyto objekty: 
 

SO 301   Dešťová kanalizace I/11, km 6,290 – 7,100 
SO 302    Dešťová kanalizace I/11, km 5,400 – 6,090 
SO 351   Úprava stávajícího koryta Neborůvky, km 6,179 
SO 421   Přeložka venkovního vedení NN v km 5,800–6,000  
SO 462   Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 5,800–6,000 
SO 321    Přeložka vodovodu DN 80 SMVaK, – km 5,969 

 

3.7.  Vztah k území: 
 

Stavba se nachází v katastrálním území Nebory, okresu Frýdek – Místek. Obec se nachází 
v nadmořské výšce okolo 340 mn. m. Trasa se pohybuje přibližne ve stejné výšce.  
 

3.8.  Geologické poměry: 
 

Byl vypracován podrobný geotechnický průzkum. V okolí mostu byly provedeny čtyři jádrové vývrty 
a tři zkoušky dynamické penetrace. Tento průzkum zjistil přítomnost jílů a jílu se střední a vysokou 
plasticitou. Toto složení je zhruba do hloubky dvou metrů. V nižších vrstvách se pak nachází jílovec 
s příměsí vápna a písku. Tyto vrstvy byly zjištěny až do hloubky cca 16m. 
 

3.9. Založení: 
 

Založení bude provedeno na velkoprůměrových pilotech o průměru d=0,9m. Pod každou podpěrou je 
navrženo 9 pilot o délce 25 m. Pod každou opěrou (založení jedné opěry je vždy totožné pro pravý i 
levý most) jsou navrženy piloty o délce 20 m, 52 ks. 
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3.10. Spodní stavba: 
 

V poli jsou navrženy železobetonové pilíře o rozměrech 4,6 x 2 m. Mají zkosené hrany a po delší 
hraně mají uprostřed lichoběžníkové vybrání (viz příčný řez). Pilíře jsou uloženy na plošných 
základech (1,7 x 8 x 5). Ty jsou podpíráný výše uvedenými pilotami. 
Krajní opěry jsou navrženy jako železobetonové tižní opěry. Konstrukce obou opěr je umístěna na 
násypu. Mostní křídla je navržena jako dilatované s vlastním základem. Šířka křídla je 400 mm. 
V místech trámů jsou potom umístěny uložné prahy, které splňují podmínku minimální výšky 400mm. 
Ložiska jsou potom navržena jako hrncová. 
 

3.11.  Mostní vybavení 
 

Římsy:  
 

Jsou navrženy z betonu C 30/37 a oceli B500B. Vnější římsy jsou rozšířeny o chodník na 1,5 m. 
Přesah přes NK na kraji mostu je 250 mm. Na druhé straně tvoří římsy okraj vozovky, jsou nad ní 100 
mm. Římsy jsou kotveny do nosné konstrukce pomocí kotev. Na vnějších okrajích římsy je umístěna 
protihluková stěna  na okraji vozovky pak zábradelní svodidlo. Římsy umístěné na vnitřní straně 
mostu jsou pak široké 750 mm. Ostatní parametry jsou stejné jako u vnějších říms. Horní povrch říms 
je veden ve spádu 4 %. 
 

Záchytné systémy: 
 

Na mostě bude nainstalováno svodidlo typu ZSNH4/H2, které má šířku 450 mm a výšku madla 1200 
mm. Vzdálenost sloupků jsou dva metry. Bude kotveno do římsy pomocí šroubů. Svodidlo bude 
uvažováno průběžné a je zakončeno v místech mostního závěru. Za mostem na něj navazuje svodidlo 
typu JSNH4. Na vnějších stranách jsou chodníky opatřeny protihlukovou stěnou. 
 

Ložiska: 
 

Ložika byla navržena jako hrncová. Na obou opěrách a podpěrách číslo 2 a4 jsou navržena ložiska ve 
směru staniční takto: na levé straně jako podélně posuvné, na pravé jako všesměrné. U podpěry číslo 3 
je pak na levé straně ložisko pevné a na pravé příčně posuvné. Ze způsobu uložení vyplývá, že mostní 
konstrukce bude dilatovat na obě strany. 
 

Dilatační závěry: 
 

Na obou stranách mostu bude navrhnut lamelový mostní závěr. Pro tento typ mostu vyhovuje 
například Mageba LR2. 
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Izolace mostu: 
 
Izolace mostovky bude provedena celoplošně natavovanými izolačními pásy na pečetící vrstvu 
z epoxidové pryskyřice. 
 
Odvodnění konstrukce: 
 
Dešťová voda bude svedena pomocí mostních odvodňovačů HSD 500x500. Ty budou umístěny vždy 
v místech podpěr a v polovinách polí. Jako svod navrhuji trubku DN 150, která bude svedená po 
podpěře do otevřeného žlabu pod mostem. Odvodnění odvodňovačů z polí bude zajištěno 
horizontálním svodem, který vyústí u nejblížší podpěry. 
 
 

3.12.  Použité materiály 
 
Beton: 
 
Nosná konstrukce:   C 40/50; XC4, XD3, XF4 
Římsy:     C 30/37; XF4 
Podpěry:    C 30/37; XD1 
Základ:    C 25/30; XA1 
Podkladní beton:   C 8/10, X0 
Vrtané piloty:    C 25/30; XA1 
 
Ocel: 
 
Betonářská výztuž:   B550B 
 
Předpínací výztuž: 
 
Podélná výztuž:   Y1860 S7 - 15,7 – A [6] 

Předpínací tyče:   40 WR – Y1030 [7] 

 

 

4. Postup výstaby 
 
Plánovaný začátek stavby je na začátek dubna. Přesněji se bude postupovat dle aktuálního počasí. 
Celková doba výstavby byla spočtena na 246 dní. Bližší informace s časovým harmonogramem jsou 
uvedeny v příloze P3. 
Stavba začne sejmutím ornice a přípravou staveniště. Dále budou následovat zemní práce, stavba 
základů opěr a podpěr. Pro tuto fázi bylo vyhrazeno 90 dní. 
Následovat bude stavba nosné konstrukce mostu. Konstrukce bude betonována na pevné skruži     ve 
čtyřech fázích. Betonáž bude prováděna od opěry 1 ve směru staničení. Po vybetonování se      po 
deseti dnech konstrukce předepne, odskruží (až na dvě montážní podpěry) a přejde se na přípravu další 
fáze. Na každou fázi je počítáno s 20 dny. 
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Po dokončení výstavby NK bude následovat stavba závěrných zdí, konstrukce přechodové oblasti, 
provedené HI a následně vozovky. Dále bude následovat instalace svodidel a protihlukové stěny. Jako 
poslední část bude provedeno ohumusování svahu a ostatní dokončovací práce. Této části je vymezeno 
i s předáním 71 dní. 
 
 

5. Požadavky na ochranu přírody 
 

Stavba nezasahuje do zvláště chráněných území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.        
V území se nenachází přírodně chráněná plocha ani přírodní park. Není dotčen žádný registrovaný 
krajinný prvek nebo památný strom. [10] 

 

 

6. Poznámky k návrhu a statickému výpočtu 
 

V této kapitole bych rád podal stručný komentář k několika částem mé diplomové práce. 
 

6.1. Filozofie návrhu 
 
V první řadě bych rád nazančil myšlenkový postup, který jsem použil. Od začátku jsem se snažil 
vybrat si takové zadání, které by mě mohlo potkat v praxi a s kterým bych se mohl naučit a vyzkoušet 
co nejvíce věcí. Proto mě zaujalo toto zadání a dvoutrámová varianta mi připadala v daném místě jako 
nejvhodněší. Jsem si vědom toho, že se s maximálním rozpětím pole l=50 m dostávám za hranu 
doporučené hodnoty. Chtěl jsem ale přesto vyzkoušet, jestli i tak budu schopen daný návrh 
nadimenzovat. To se mi nakonec i za cenu komplikací povedlo. Posudek vyhovuje (po několikerém 
přepočtu) mezním stavům. Při pohledu do statického výpočtu bych mohl být nařčen, že jsem 
nenavrhnul konstrukci „pěkným inženýrským“ způsobem. Toho jsem si vědom to vše ale spadá do mé 
snahy naučit se v této práci něco nového a zjistit jak to vypadá za hranici doporučených hodnot 
rozpětí.  
 

6.2. Předběžný návrh 
 
Jako první část výpočtu jsem vytvořil jednoduchý progrem v excelu, ve kterém jsme spočítal 
zjednodušeným způsobem zatížení, navrhnul předpětí a následně jsem v posudku na MSP ověříl, jestli 
konstrukce vyhoví a bude možné postoupit k přesnějšímu výpočtu pomocí statického softwaru. To se 
nakonec ukázalo jako možné. 
 

6.3. Použitý software 
 

Na základě doporučení byl tento projekt počítán v program Midas Civil, který byl vytvořen speciálně 
pro mostní stavitleství. V něm jsem vymodeloval dva modely. Prutový, který zohleďnuje vliv postupné 
výstvby, reologické jevy stejně jako přesněji navržené předpětí (to bylo exportováno z AutoCADu. 
Druhý model byl vymodelován jako deska s pruty na excentricitě. Ten jsem vytvořil ve snaze zjistit 
účinky kroucení na konstrukci a také zjištění vnitřních sil při návrhu příčného směru. 
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Takto získané vnitřní síly jsem požil pro posouzení konstrukce. Posudky jsem provedl „ručně“ pomocí 
mnou vytvořeného excelu. V něm jsem posoudil konstukci na oba mezní stavy, stéjně tak byl 
posouzen příčný směr mostu a příčník.  
 
 
 
 
Seznam použitého softwaru:  Midas Civil 2013 
    Dlubal RFEM 8 
    AutoCAD 2010 
    Microsoft World 2010  
    Microsoft Excel 2010 
    Archicad 18 
 

 

7. Závěr 
 
V textové části práce byla popsána přemosťovaná komunikace a okolí stavby spolu s podrobnými údaji o 
projektovaném mostě. Byly zde nastíněny varianty možných řešení, ze kterých byla vybrána jedna 
k podrobnému posouzení na mazní stavy únosnosti a použitelnosti. Statický výpočet této konstrukce se nachází 
v příloze. P4 Výkresová dokumentace pak v příloze P2. Předběžné varianty řešení a zadání se náchází v příloze 
P1. Stavební postup s vizualizací pak v příloze P3. 
 
Most byl navržen v souladu s evropskými normami EC. 
 
V Brně dne 15.1.2016             

 …………………………………………… 
podpis autora 

Bc. Martin Jedlička 
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10. Seznam zkratek a symbolů 
 
A  průřezová plocha  

Ac průřezová plocha betonu 

As průřezová plocha betonářské výztuže 

Ap průřezová plocha předpínací výztuže 

h výška prvku 

L délka prvku 

t tloušťka prvku 

x vzdálenost neutrálné osy od tlačeného okraje 

z  rameno vnitřních sil  

d učíná výška průřezu 

bw šířka stojny u T průřezu 

I moment setrvašnosti 

W  průřezový modul setrvačnosti 

M ohybový moment  

N  normálová síla 

P předpínací síla 

fck  charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

fcd  návrhová válcová pevnost betonu v tlaku 

fctm charakteristická pevnost betonu v tahu  

fyk  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské oceli 

fyd  návrhová hodnota meze kluzu betonářské oceli 

fp0,1k charakteristická pevnost předpínací výztuže  

fpd návrhová pevnost předpínací výztuže 

Ecm modul pružnosti betonu 

Ep modul pružnosti předpínací výztuže 

Es modul pružnosti betonářské výzuže 

γcc  dílčí součinitel spolehlivosti betonu 

γs  dílčí součinitel spolehlivosti betonářské oceli 

εcu3  mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 

σc  tlakové napětí v betonu 
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τ     smykové napětí vyvozené kroucením 

φ     průměr prutu betonářské výztuže nebo kanálku pro přepínací vložku 

SLS mezní stav použitelnosti MSP 

ULS mezní stav únosnoti MSÚ 

ψ   součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného zatížení 

ψ0  pro kombinační hodnoty 

ψ1  pro časté hodnoty 

ψ2  pro kvazistálé hodnoty 

NK nosná konstrukce 

HI hydroizolace 
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