
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  

  

  

  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 
  

  

MOST NA SILNICI I/55 

BRIDGE ON THE I/55 ROAD 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. MARKÉTA LUGEROVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JOSEF PANÁČEK 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia 

Studijní obor 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracoviště Ústav betonových a zděných konstrukcí 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Markéta Lugerová 

Název Most na silnici I/55 

Vedoucí diplomové práce Ing. Josef Panáček 

Datum zadání 

diplomové práce 
31. 3. 2015 

Datum odevzdání 

diplomové práce 
15. 1. 2016 

V Brně dne 31. 3. 2015 

     .............................................           ...................................................      

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



  

Podklady a literatura 

Podklady: 
Situace, příčný a podélný řez, geotechnické poměry. 
Základní normy: 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 
ČSN 73 6214 Navrhování betonových mostních konstrukcí. 
ČSN EN 1990 včetně změny A1: Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou. 
ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby. 
ČSN EN 1992-2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady. 
Literatura doporučená vedoucím diplomové práce.  

Zásady pro vypracování 

Pro zadaný problém navrhněte dvě až tři varianty řešení a zhodnoťte je. 
Podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu proveďte podle mezních stavů. 
Prodloužení mostu a úpravy jeho šířky jsou možné. 
Ostatní úpravy provádějte podle pokynů vedoucího diplomové práce. 
 
Požadované výstupy: 
Textová část (obsahuje zprávu a ostatní náležitosti podle níže uvedených směrnic) 
Přílohy textové části: 
P1. Použité podklady a varianty řešení 
P2. Výkresy - přehledné, podrobné a detaily (v rozsahu určeném vedoucím diplomové 
práce). 
P3. Stavební postup a vizualizace 
P4. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím diplomové práce) 
 
Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x). 
Popisný soubor závěrečné práce (1x). 
Diplomová práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě podle směrnic a 1x na CD.  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást 
VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

3.  

.............................................      

Ing. Josef Panáček 
Vedoucí diplomové práce 

 



Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce silničního mostu 

převádějící komunikaci I/55 přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Jedna z 

variant byla vybrána a podrobně zpracována. Práce obsahuje statický výpočet nosné 

konstrukce, výkresovou dokumentaci a vizualizaci.  
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Abstract 
The diploma thesis deals with design and assessment of the main structure of the road bridge 

which leads the road I/55 over the highway D1. The thesis contains three designs of the 

construction. One design was chosen for detail solution. The thesis includes statical analysis, 

drawing documentation and visualization.  
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1. Úvod 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit silniční most. Daná 
konstrukce převádí silnici I/55 přes dálnici D1. Byly vypracovány tři varianty 
návrhu. Pro vybranou variantu bylo vypracováno konstrukční a statické řešení. 
Konstrukce mostu byla posuzována dle platných norem ČSN EN na mezní stavy 
únosnosti a mezní stavy použitelnosti. V práci je zpracována výkresová 
dokumentace a vizualizace řešení. 
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2. Průvodní zpráva 

 

1. Varianty řešení 

 

Studie možných řešení byla vypracována ve 3 variantách. Vzhledem k nízké 
volné výšce pod mostem byla nejvhodnějším řešením desková konstrukce. Studie 
návrhu jsou zpracovány v příloze P.1 Použité podklady a varianty řešení. 

 

1.1  Varianta A 

 

Nosná konstrukce tvořena dvěma samostatnými konstrukcemi pro každý 
dopravní směr. Nosná konstrukce tvořena v příčném řezu deskovým mostem 
s náběhy. Šířka střední části 6,6m. Náběhy šířky 2,0m. Celková šířka nosné 
konstrukce 10,6m. Výška desky 0,85m. Na konci náběhu výška desky 0,3m. 
Konstrukce mostu má 4 pole o rozpětí 14m, 19m, 17m, 13m. Tato varianta řešení je 
dále zpracována. 

 

 

1.2  Varianta B 

 

Nosnou konstrukci tvoří v příčném řezu deskový most s náběhy. Šířka 
střední části 12,1m. Náběhy šířky 2,5m. Celková šířka nosné konstrukce 17,1m. 
Výška desky 0,75m. Na konci náběhu výška desky 0,3m. Konstrukce mostu má 4 pole 
o rozpětí 14m, 19m, 17m, 13m. 
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1.3  Varianta C 

Nosnou konstrukci tvoří v příčném řezu deskový most. Celková šířka nosné 
konstrukce 17,1m. Výška desky konstantní 0,85m. Konstrukce mostu má 4 pole o 
rozpětí 13m, 19m, 17m, 11,5m. Tato varianta není vhodná vzhledem k vyšší 
hmotnosti nosné konstrukce. 

 

 

2. Identifikační údaje 

 

Název objektu   Most na silnici I/55     

Katastrální obec   Hulín  

Kraj     Olomoucký 

Druh stavby    Novostavba 

Investor    Ředitelství silnic a dálnic ČR 

     Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 Správce objektu 

Projektant    Bc. Markéta Lugerová 

 

3. Základní údaje 

 

Délka přemostění:   61,8m 

Počet polí:     4 

Rozpětí jednotlivých polí  14m + 19m + 17m + 13m 

Délka mostu:    75,8m 

Délka nosné konstrukce:  64,6m 

Šířka vozovky mezi svodidly:  9,5m 

Šířka mostu:    11,1m 

Stavební výška:    0,99m 

Výška nosné konstrukce:  0,85m 
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Podélný sklon komunikace:  1,29%, 0,04%, 1,15% 

Příčný sklon komunikace:   3% 

Úhel křížení:    86° 

 

4. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

 

Účelem mostu je převedení silnice I/55 před dálnici D1. 

 

4.1 Charakter převáděné komunikace a překážky 

 

Silniční most převádí jeden dopravní směr komunikace I/55. Šířka mezi 
zvýšenými obrubami je 9,5m. Trasa na mostě je vedena v přechodnici. Příčný sklon 
jednostranný 3%. Podélný sklon komunikace 1,29%, 0,04%, 1,15%. 

 

Šířkové uspořádání na mostě: 

zpevněná krajnice 1,00m 

vodicí proužek 0,25m 

jízdní pruh 3,50m 

jízdní pruh 3,50m 

vodicí proužek 0,25m 

zpevněná krajnice 1,00m 

 

celkem 9,50m 

 

Překážku tvoří dálnice D1 ve staničení 0,175 681km.  

 

4.2  Územní podmínky 

 

Most se nachází v extravilánu. 
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4.3  Geologické podmínky 

 

Inženýrskogeologické poměry v místě stavby jsou stanoveny na základě 
inženýrskogeologických vrtů: 

 

Vrt ve staničení: km 0,143 481 

0,0m – 0,8m  ornice 

0,8m – 5,1m spraš 

5,1m – 10,1m hlína sprašová 

10,1m – 13,7m hlína jílovito písčitá 

13,7m – 15,0m písek hlinitý 

 

Vrt ve staničení: km 0,146 829 

0,0m – 0,6m konstrukce vozovky 

0,6m – 1,6m navážka 

1,6m – 8,2m hlína sprašová 

8,2m – 10,8m hlína jílovitá 

10,8m – 12,8m písek se štěrkem 

12,8m – 13,2m hlína jílovitá 

13,2m – 14,8m jílovito písčitý písek 

 

Vrt ve staničení: km 0,159 113 

0,0m – 0,6m konstrukce vozovky 

0,6m – 2,7m navážka 

2,7m – 4,6m hlína sprašová 

4,6m – 6,0m hlína jílovitá 

6,0m – 10,8m hlína písčitá 

10,8m – 11,1m písek jílovitý 

11,1m – 11,5m hlína písčitá 

11,5m – 13,0m písek jílovitý 
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13,0m – 16,1m jílovito písčitý štěrk 

 

Vrt ve staničení: km 0,173 981 

0,0m – 0,4m ornice 

0,4m – 4,3m hlína sprašová 

4,3m – 9,4m spraš jílovito-prachovitý 

9,4m – 12,4m hlína jílovitá 

12,4m – 16,0m písek hlinitý 

16,0m – 17,4m písek hrubozrnný 

17,4m – 20,0m jíl pevný 

 

Vrt ve staničení: km 0,194 914 

0,0m – 0,8m konstrukce vozovky 

0,8m – 1,6m navážka 

1,6m – 9,0m hlína sprašová 

9,0m – 10,1m písek hlinitý 

10,1m – 10,3m hlína písčitá 

10,3m – 12,9m písek hlinitý 

12,9m – 17,1m písek se štěrkem 

17,1m – 17,9m písek jílovitý 

17,9m – 20,0m jíl 

20,0m – 20,2m písek jílovitý 

20,2m – 22,0m jíl  

 

Vrt ve staničení: km 0,208 694 

0,0m – 0,8m konstrukce vozovky 

0,8m – 1,4m navážka 

1,4m – 8,0m hlína sprašová 

8,0m – 9,6m písek jílovitý 

9,6m – 11,8m hlína písčitá 
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11,8m – 15,0m štěrk hlinitý 

15,0m – 15,3m jíl 

15,3m – 16,4m štěrk hlinitý 

 

Vrt ve staničení: km 0,218 381 

0,0m – 0,6m ornice 

0,6m – 8,7m spraš 

8,7m – 9,9m hlína jílovitá 

9,9m – 11,1m hlína jílovito písčitá 

11,1m – 15,0m písek 

 

5. Stavebně technické řešení stavby 

5.1  Popis konstrukce mostu 

 

Most je navržen jako spojitá konstrukce o čtyřech polích o rozpětí 14,0m, 
19,0m, 17,0m, 13,0m. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá deska. Most je uložen na 
dvou krajních masivních opěrách a třech vnitřních podpěrách, které jsou tvořeny 
dvěma stojkami. Podpěry i opěry jsou založeny hlubině na železobetonových 
pilotách.  

 

5.2  Nosná konstrukce mostu 

 

Nosná konstrukce mostu je tvořena předpjatou deskou z betonu C35/45 – 
XF4 s náběhy výšky 0,85m. Výška desky je na konci náběhu 0,3m. Šířka desky ve 
střední části je 6,6m, šířka náběhů je 2,0m. Celková šířka nosné konstrukce je 10,6m. 
Deska kopíruje 3% jednostranný sklon vozovky. Délka nosné konstrukce je 64,6m.  

 

5.3  Zemní práce 

 

Zemní práce budou provedeny dle platných TP a spočívají v sejmutí ornice 
v oblasti stavby a provedení výkopů. Výkopy se provedou ve sklonu 1:1. Stavební 
jámy musí být řádně odvodněny a zajištěny proti sesunutí. Vytěžená zemina se 
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uskladní a použije na zásyp. Zásyp zeminou za opěrami bude hutněn po vrstvách 
z nenamrzavé a propustné zeminy.  

 

5.4  Založení 

 

Založení mostu bude hlubinné na železobetonových pilotách o průměru 0,9m 
z betonu C20/30 – XA1.  Základové pasy pod opěrami z betonu C25/30 – XF1 
rozměru 3,5m x 1,2m délky 7,0m. Základové pasy pod podpěrami jsou rozměru 
4,0m x 1,2m délky 7,0m. Posouzení základových konstrukcí není součástí statického 
výpočtu. 
 

5.5  Spodní stavba 

 
Spodní stavba je tvořena dvěma krajními masivními ŽB opěrami z betonu 

C25/30 – XF2 o výšce 2,437m a 2,480m. Dříky opěr jsou tloušťky 2,3m a délky 6,6m. 
Závěrná zídka je tloušťky 0,75m a výšky 0,790m. Úložný práh je šířky 2,3m a výšky 
0,5m. Horní hrana úložného prahu je ve sklonu 4,0% směrem k závěrné zídce. 
Závěrná zídka i úložný práh jsou z betonu C25/30 – XF2.  

Mostní křídla jsou z betonu C25/30 – XF2. Přechodová deska z betonu C25/30 – 
XF2 délky 5,0m.  

Spodní stavba je dále tvořena třemi podpěrami z betonu C30/37 – XF4. Podpěry 
jsou železobetonové o výšce 6,328m, 8,538m a 7,034m. Každá podpěra tvořena 
dvěma stojkami o rozměrech 1,1m x 1,1m.  
 

5.6  Ochrana stavby před vnějšími vlivy 

 
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí na mostě (zábradlí, svodidlo) bude 

provedeno dle platných TP. Protikorozní ochrana betonových konstrukcí bude 
provedena primární, tzn. návrhem betonů pro příslušnou konstrukční část 
s požadovanou odolností proti normovým stupňům vlivů prostředí.  
 

5.7  Izolace 

 
Na mostovce bude provedena jednovrstvá celoplošná izolace tl. 5mm. Izolace 

musí být provedena tak, aby se v žádném místě nemohla voda dostat do nosné 
konstrukce. Všechny zasypané části konstrukce se opatří nátěrem 1 x NP + 2 x NA. 
Ruby opěr a křídel se opatří ochranou geotextilií (2x). 
 

5.8  Odvodnění mostu 

 
Odvodnění mostu realizováno jednostranným příčným sklonem a podélným 

sklonem. Srážková voda odváděna do mostních odvodňovačů rozměrů 300mm x 
500mm a jimi do odvodňovacích potrubí DN150.  
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5.9  Vybavení mostu 

 
Uložení mostu 
Opěra 1  1 x všesměrně pohyblivé ložisko + 1 x podélně posuvné ložisko 
Podpěra 2  1 x všesměrně pohyblivé ložisko + 1 x podélně posuvné ložisko 
Podpěra 3 1 x nepohyblivé ložisko + 1 x příčně posuvné ložisko 
Podpěra 4  1 x všesměrně pohyblivé ložisko + 1 x podélně posuvné ložisko 
Opěra 5  1 x všesměrně pohyblivé ložisko + 1 x podélně posuvné ložisko 
 
Mostní závěry 

Na obou koncích konstrukce jsou navrženy povrchové dilatační závěry. 
 
Vozovka: 

Kryt vozovky je tloušťky 140mm. 
 
SMA 11 S  asfaltový koberec mastixový střednězrnnný 40mm 
PS-WP  spojovací postřik    0,15 – 0,40kg/m2 

ACL 16 S asfaltový beton hrubozrnný   60mm 
MA 11 IV litý asfalt     35mm 
AIP  asfaltový izolační pás    5mm 
pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí    
 
  
celkem        140mm 
 
 
Římsy: 

Na mostě jsou navrženy monolitické římsy z betonu C30/37 – XF4 po obou 
stranách konstrukce. Šířka říms je 0,8m. Horní hrana římsy je ve sklonu 4% směrem 
k vozovce. Zvýšená obruba 150mm vůči vozovce. Povrch říms bude opatřen 
povrchovým ochranným systémem dle platných TP. Spára mezi římsou a vozovkou 
bude vyplněna těsnicí zálivkou. 
 
Svodidla: 

Na římsách bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2. Výška 
svodidla 1,1m. Kotvení bude provedeno chemickými kotvami.  
 
Obslužné schodiště: 
Na obou stranách mostu navrženo obslužné schodiště.   
 

5.10  Přechodová oblast 

 
Přechodovou oblast tvoří přechodová deska z betonu C25/30 – XF1 tloušťky 

0,3m a délky 5,0m. Přechodová deska uložena na podkladní beton tloušťky 0,1m a 
zhutněný štěrkopískový klín. 
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6. Statické působení 

 
Konstrukce mostu byla analyzována pomocí výpočetního programu Scia 

Engineer. Byl vytvořen deskový model. Konstrukce byla posouzena na mezní stavy 
dle EN. Podrobný výpočet viz příloha P4. Statický výpočet 
 

7. Výstavba mostu 

 
Betonáž bude probíhat v jedné fázi výstavby na pevné skruži.  

 
7.1  Postup výstavby 

 
- vyměření budoucí stavby, vybudování laviček 
- výkopové práce pro spodní stavbu 
- odvodnění výkopů 
- bednění a betonáž základových pasů 
- bednění a betonáž opěr  
- bednění a betonáž křídel 
- provedení hydroizolace 
- zpětný zásyp 
- montáž pevné skruže, bednění a výztuže hlavní nosné konstrukce 
- betonáž nosné konstrukce 
- betonáž závěrných zdí 
- položení drenáže, hydroizolace, dosypání a zhutnění za rubem opěr 
- úprava svahů  
- osazení dilatačních závěrů, izolace 
- betonáž říms 
- provedení vrstev vozovky, těsnění spár 
- osazení mostního vybavení (svodidla) 
- dokončovací práce – odláždění, montáž schodiště, úprava terénu, 

ohumusování, osetí terénu 
 
 

8. Materiály 

 
Beton: 
podkladní beton  C8/10 
piloty   C20/30 – XA1  
základy opěr  C25/30 – XF1 
základy podpěr  C25/30 – XF1 
přechodová deska C25/30 – XF1 
dřík opěry  C25/30 – XF2 
dřík podpěry  C30/37 – XF4 
úložný práh  C25/30 – XF2 
závěrná zídka  C25/30 – XF2 
nosná konstrukce C35/45 – XF2 
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římsy   C30/37 – XF4 
 
Betonářská výztuž: 
B500B 
 
Předpínací výztuž: 
výztuž Y1860 S7 – 15,2 A 
 

9. Požadavky na měření 

 
Podrobné body budou vytyčeny v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 

systému Bpv. 
 

10.  Bezpečnost práce 

 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví se řídí ustanoveními zákona 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a její zajištění je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
Bezpečnost stavby po uvedení do provozu je zajištěna navrženým stavebně 
konstrukčním uspořádáním. Na dokončenou stavbu nejsou z hlediska požární 
ochrany kladeny žádné zvláštní požadavky. Protipožární zajištění staveniště a 
zajištění proti ekologické havárii a povodňovému ohrožení během výstavby je plně 
v kompetenci zhotovitele. 
 

11.  Závěr 

 
Ze tří navržených variant byla podrobně zpracována varianta dvou 

samostatných deskových mostů pro oba dopravní směr. Konstrukce mostu byla 
analyzována pomoci výpočetního programu Scia Engineer. Byl vytvořen deskový 
model konstrukce. Diplomová práce řeší statický výpočet konstrukce. Konstrukce 
byla posuzována na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Dále byla 
zpracována výkresová dokumentace a 3D vizualizace v zadaném rozsahu. 
 

12.  Seznam použitých zdrojů 

12.1  Normy a technické podmínky  

 
[1] ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, 
1995. 

[2] ČSN 73 6214. Navrhování betonových mostních konstrukcí. Praha: Český 
normalizační institut, 2014. 

[3] ČSN EN 1990. Zásady navrhování konstrukcí.  Praha: Český normalizační institut, 
2004. 
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[4] ČSN EN 1991-2. Zatížení mostů dopravou.  Praha: Český normalizační institut, 
2005. 

[5] ČSN EN 1992-1-1. Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby.  Praha: Český normalizační institut, 2006. 

[6] ČSN EN 1992-2. Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady.  Praha: 
Český normalizační institut, 2007. 

 
12.2  Použitá literatura 

 
[7] ČAMBULA, Jaroslav a Vladislav HRDOUŠEK. Navrhování mostních konstrukcí 
podle Eurokódů. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010, 341 s. ISBN 978-
80-87093-90-0 

[8] ZICH, Miloš. Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů. Praha: 
Dashöfer, 2010, 145 s. ISBN 978-80-86897-38-7 

 
12.3  Použitý software 

 
Autodesk AutoCAD 2016 
Scia Engineer 15.1 
Sketch Up 2015 
Microsoft Office 2013 
 

13.  Použité zkratky a symboly 
 

a  délka strany náhradního kontrolovaného obvodu 

Acc  plocha tlačeného betonu 

Acr  průřezová plocha oslabeného průřezu 

ANK  plocha nosné konstrukce 

Ap  průřezová plocha předpínací výztuže 

Ap,1  průřezová plocha jednoho lana předpínací výztuže 

Areq  navržená průřezová plocha výztuže 

AŘ  plocha římsy 

As  průřezová  plocha betonářské výztuže 

As,max  maximální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,min  minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,w  průřezová plocha smykové výztuže 
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As,w,min  minimální průřezová plocha smykové výztuže 

AV  plocha vozovky 

b  šířka průřezu 

c  hodnota betonové krycí vrstvy 

d  účinná výška 

deff  účinná výška 

dx  účinná výška ve směru osy x 

dy   účinná výška ve směru osy y 

d1  poloha těžiště výztuže 

cmin  minimální krycí vrstva  

cmin,b  minimální krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 

cmin,dur  minimální krycí vrstva s přihlédnutím k podmínkám prostředí 
cnom  nominální hodnota krycí vrstvy 

e  excentricita  

Ecm  modul pružnosti betonu 

Ep  modul pružnosti předpínací výztuže 

Es  modul pružnosti oceli 

fcd  návrhová pevnost v tlaku 

fcm  střední pevnost v tlaku 

fck,cube  charakteristická pevnost krychelná 

fck,cyl  charakteristická pevnost válcová 

fctm  střední pevnost v tahu  

fctmd  návrhová pevnost v tahu 

fctm,0,05  5% kvantil pevnosti v tahu 

ftcm,0,95  95% kvantil pevnosti v tahu 

fpd  návrhová mez kluzu předpínací výztuže 

fpk  charakteristická pevnost v tahu  předpínací výztuže 

fp0,1k  charakteristické smluvní napětí 0,1% předpínací výztuže 

Fcc  síla od tlačeného betonu 

Fst  síla od betonářské výztuže 
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Fp  síla od předpínací výztuže 

fyd  návrhová mez kluzu oceli 

fyk  charakteristická mez kluzu oceli 

g0k  zatížení od vlastní tíhy nosné konstrukce v charakteristické hodnotě 

g1k  ostatní stálé zatížení v charakteristické hodnotě 

g1k,Ř  zatížení od římsy v charakteristické hodnotě 

g1k,V  zatížení od vozovky v charakteristické hodnotě 

h  výška desky 

Icr  moment setrvačnosti oslabeného průřezu 

L  rozpětí 

LM1  model zatížení 1 

LM3  model zatížení 3 

M  ohybový moment 

MEd  ohybový moment od vnějších sil 

MRd  moment na mezi únosnosti 

N  normálová síla 

NEd  normálová síla od vnějších sil 

NFd  normálová síla od zatížení 

NPd   normálová síla od předpětí 

ni  počet zatěžovacích pruhů 

Pmax  maximální předpínací síla 

p0  počáteční předpětí 

P0  předpínací síla v čase t0 

P00   předpínací síla v čase t00 

Qik  nápravové síla 

qk  proměnné zatížení v charakteristické hodnotě 

sr  osová vzdálenost řad spon 

sr,x  osová vzdálenost řad spon 

sr,y  osová vzdálenost řad spon  

st   osová vzdálenost spon po obvodě 
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st,x  osová vzdálenost spon po obvodě  

st,y  osová vzdálenost spon po obvodě  

Tbu  štěpná síla 

t0  čas vnesení předpětí 

t00  konec životnosti konstrukce 

TS  Tandem systém 

u  délka kontrolovaného obvodu 

UDL  rovnoměrné zatížení dopravou  

vmax  maximální průhyb 

vlim   limitní průhyb 

Vx  posouvající síla ve směru osy x 

Vy  posouvající síla ve směru osy y 

w  šířka vozovky 

wi  šířka zatěžovacího pruhu 

x  poloha neutrálné osy 

ZS  zatěžovací stav 

zcc   rameno vnitřních sil 

zd  vzdálenost dolních vláken průřezu od těžiště průřezu 

zh  vzdálenost horních vláken průřezu od těžiště průřezu 

zp  rameno vnitřních sil 

ŽB  železobeton 

α  úhel mezi smykovou výztuží a rovinou desky 

αq  regulační součinitel pro zatížení dopravou 

αcc  součinitel zohledňující dlouhodobé účinky na tlakovou pevnost 

αct  součinitel zohledňující dlouhodobé účinky na tahovou pevnost 

γc  součinitel spolehlivosti betonu  

  objemová tíha betonu 

γs  součinitel spolehlivosti oceli 

γV  objemová tíha vozovky 

Δcdev  možná návrhová odchylka krycí vrstvy 
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Δcdur,add  redukce minimální krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany 

Δcdur,st  redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezavějící oceli 

Δcdur,γ  přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti  

εcu3  poměrné přetvoření betonu při porušení 

εc3   poměrné přetvoření betonu 

εs   poměrné přetvoření betonářské výztuže 

εud  modul přetvoření předpínací výztuže 

εyd  poměrné přetvoření betonářské výztuže 

λ0  krátkodobé ztráty předpětí 

λ00  dlouhodobé ztráty předpětí  

ν  redukční součinitel smykové pevnosti 

νEd,x  maximální smykové napětí ve směru osy x 

νEd,y  maximální smykové napětí ve směru osy y 

νRd,max  únosnost tlačené diagonály 

ρc  objemová hmotnost betonu 

ρmin   minimální stupeň  

ρl  stupeň vyztužení 

σs  napětí v betonu 

σd  napětí v dolních vláknech průřezu 

σh  napětí v horních vláknech průřezu 

σs  napětí v betonářské výztuži 

σp,max  maximální napínací napětí 

σpm0  napětí v čase t0 

σpm00  napětí v čase t00 

σpm0,max  maximální napětí po vnesení předpětí 

ϕ  dynamický součinitel 

Ø  průměr prutu výztuže 

Øp  průměr lana předpímací výztuže 

Øpod  průměr prutu výztuže v podélném směru 

Øpř  průměr prutu výztuže v příčném směru 
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Øx  průměr prutu výztuže ve směru osy x 

Øy  průměr prutu výztuže ve směru osy y 
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