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Integrální a semiintegrální mosty jsou stále více využívány zejména vzhle-

dem k  jejich redukované údržbě. Článek vysvětluje problémy spojené 

s  modelováním a  navrhováním integrálních a  semiintegrálních mostů. 

Interakce konstrukce se zeminou je podrobně diskutována a jsou navrženy 

probabilistické i zjednodušené návrhové postupy. (anotace doplněna redakcí) 

❚ Integral and semiintegral bridges are now used more often due to their 

reduced maintenance. The paper explains the problems associated with 

modelling and design of integral and semiintegral bridges. The interaction 

of the structure and the soil is thoroughly discussed and probabilistic 

and simplified design procedures are proposed. (annotation has been 

supplemented by the editor)

ZNAKY INTEGRÁLNÍCH A SEMIINTEGRÁLNÍCH MOSTŮ

Integrální mosty

Mosty beze spár a ložisek jsou označovány v německé jazy-

kové oblasti jako mosty integrální, v anglicky mluvících zemích 

jako fully integral abutment bridges (FIAB), [1], [2]. Podle 

této definice probíhá nosná konstrukce beze spár přes celou 

délku mostu a není ani spárami ani ložisky oddělena od pilí-

řů nebo opěr. To znamená, že všechny stavební části jsou na-

vzájem spojeny monoliticky, přitom se betonové klouby pova-

žují za monolitické spojení [3].

Semiintegrální mosty

Pojem semiintegrální mosty je v různých zemích vykládán růz-

ně. V USA mají výraz semiintegral abutment bridges (SIAB), 

[2]. V něm jsou zahrnuty mosty s průběžnou mostovkou, která 

nemusí mít žádné monolitické spojení s opěrami. V Rakousku 

jsou jako semiintegrální mosty označovány takové, které ma-

jí „buď dilatační závěry nebo ložiska (pouze na opěrách), ale 

ne obojí (bezdilatační nebo bezložiskové semiintegrální mos-

ty)“ [4]. Tato definice platí také ve Švýcarsku [5]. Protože v Ně-

mecku se mosty s ložisky, ale bez dilatačních závěrů provádě-

jí jen zřídka, jsou taková díla ve Směrnicích pro návrh a pro-

vádění inženýrských staveb RE-ING [1] definována takto: „Ja-

ko semiintegrální mosty jsou označovány rámové konstrukce, 

které nejsou integrální a u nichž minimálně dva pilíře jsou mo-

noliticky připojeny k vrchní stavbě“. V dalším bude používána 

tato v Německu zavedená definice.

Přednosti a nevýhody integrálních mostů

Mosty bez spár a  ložisek dospěly v  minulých desetiletích 

k  značnému rozšíření. Podstatné výhody integrálních mostů 

vůči konvenčním jsou tyto:

• Vyloučení dílů kratší životnosti jako ložiska a dilatační závěry 

snižuje náklady na údržbu a zjednodušuje výstavbu.

• Vyloučením údržby mohou být opěry zjednodušeny.

• Vyloučení míst pro umístění lisů na opěrách umožní vytvoře-

ní štíhlejších sloupových hlavic a úložných prahů.

• Statické pojetí opěrných stěn jako nahoře i dole vetknutý pr-

vek umožní jejich štíhlejší provedení.

• Při volbě rozpětí mostů o více polích je volnost ve volbě tva-

ru, protože monoliticky připojené opěry snadno převezmou 

tahové síly a momenty ve vetknutí.

• Vynechání dilatačních závěrů vede k  vyšší kvalitě jízdy 

a snížení hluku.
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Obr. 1 Pískovcový obloukový most Rainbow Bridge National 

Monument v Utahu, USA (foto: National Park Service) ❚ 

Fig. 1 Sandstone arch bridge Rainbow Bridge National Monument, 

Utah, USA (photo: National Park Service)
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Proti vyjmenovaným výhodám tu jsou ovšem také nevýhody:

• Návrh integrálních mostů je podstatně náročnější než návrh 

běžných mostů, neboť do něj musí být zahrnuta interakce 

podloží a konstrukce.

• Ze spojení vznikající podélné síly vyžadují vyšší podélné vy-

ztužení nosné konstrukce a případně i její větší předpětí.

• Šikmo ke směru posunu umístěná křídla opěr nutno u inte-

grálních mostů navrhnout na vyšší zemní tlak.

• Vlivem cyklických posunů od změn teploty vzniká za opě-

rou větší sedání zeminy. Posuny musí být omezovány zříze-

ním přechodových desek nebo zpevněním zemního tělesa 

vhodnými materiály.

• V případě zakládání na pilotách není možné vůbec nebo jen 

omezeně počítat s plášťovým třením. Důsledkem jsou větší 

délky pilot a vyšší náklady.

• Případná sedání základů nelze vyrovnat výškovým nasta-

vením ložisek.

Celkově lze konstatovat, že integrální betonové mosty mají 

v mnohém směru technické a ekonomické přednosti po ce-

lou dobu jejich existence. Vyžadují však dobře uvážený návrh 

a podstatně důkladnější úroveň jeho detailního propracování. 

HISTORICKÝ VÝVOJ INTEGRÁLNÍCH 

A  SEMI INTEGRÁLNÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ

Integrální betonové obloukové mosty

Přirozeným vzorem integrálních mostů jsou přírodní kamen-

né obloukové mosty. Největší svého druhu je Rainbow Bridge 

(obr. 1) ve státě Utah s rozpětím 85 m. Vznikl v průběhu času 

trvale působící erozí způsobenou vodním tokem. 
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Obr. 2 Obloukový most z hutněného betonu – výstava umění a řemesel 
v roce 1880 v Düsseldorfu (foto: Stadtarchiv Wiesbaden) ❚ 
Fig. 2 Arch bridge from compacted concrete – Art and Craft 
Exposition in Düsseldorf, 1880 (photo: Stadtarchiv Wiesbaden)

Obr. 3 Teens Run Bridge v Ohiu, USA [9] ❚ Fig. 3 Teens Run 
Bridge, Ohio, USA [9]
Obr. 4 Lávka La Ferté-Steg ve Stuttgartu-Zuffenhausenu (foto: 
Verband Beratender Ingenieure) ❚ Fig. 4 La Ferté-Steg footbridge in 
Stuttgart-Zuffenhausen (photo: Verband Beratender Ingenieure)

Obr. 5 Kujira Bridge v Japonsku [11] ❚ Fig. 5 Kujira Bridge in Japan 
[11]
Obr. 6 Happy Hollow Creek Bridge, Tennessee, USA (foto: Edward 
P. Wasserman a George Hornel) ❚ Fig. 6 Happy Hollow Creek 
Bridge, Tennessee, USA (photo: Edward P. Wasserman and George 
Hornel)

Obr. 7 Isola della Scala Bridge, Itálie [12] ❚ Fig. 7 Isola della Scala 
Bridge, Italy [12]
Obr. 8 Sunnibergbrücke, Švýcarsko (foto: Fachgebiet Massivbau, 
TU Darmstadt) ❚ Fig. 8 Sunnibergbridge, Switzerland (photo: 
Fachgebiet Massivbau, TU Darmstadt)



54 / 2 0 1 5  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

T É M A  ❚  T O P I C

První skutečné obloukové mosty Mykéňanů, Egypťanů, Ře-

ků (např. lávka na  Rhodosu) a  Etrusků byly kamenné ob-

loukové mosty [7], [8]. Také obloukové mosty Římanů by-

ly sestaveny z  jednotlivých kamenných bloků (např. most 

Alcántara), a  částečně zesíleny zdivem ve  spárách „opus 

caementitum“ (např. Ponte di Quattro Capi v Římě). Pro spáry 

mezi kameny nepovažujeme tyto mosty za monolitické. Tepr-

ve zavedením betonu v 19. století byl pro výstavu umění a ře-

mesel v Düsseldorfu v  roce 1880 postaven první monolitic-

ký most z hutného betonu (obr. 2). Namáhání tohoto mostu 

o rozpětí 12 m způsobilo vertikální posuny. Následovala stav-

ba četných obloukových mostů malého a  středního rozpě-

tí z hutného betonu. 

Integrální rámové silniční mosty ze železového 

a předpjatého betonu a lávky pro pěší

První integrální rámový most v  USA (obr. 3) ze železobeto-

nu překračuje řeku Teens Run ve státě Ohio [9]. Byl postaven 

v roce 1938, má pět polí a celkovou délku 43,3 m. Od té doby 

bylo ve světě postaveno mnoho integrálních rámových mostů.

Integrální mosty jsou obvykle založeny hluboko, protože 

v  takovém případě poddajnost spodní stavby vede k snad-

nějšímu zvládnutí namáhání v průřezech konstrukce. Ale také 

jsou známy mělce založené integrální mosty s velkým rozpě-

tím, např. v roce 1955 postavený montovaný rakouský most 

Ebensee přes řeku Traun, jednopolový rámový most o svět-

losti 72 m [10].

Od roku 1990 byla integrální stavba úspěšně zavedena pro 

mosty celkové délky přes 100  m: La-Ferté-Steg ve  Stutt-

gartu (obr. 4) z  roku 2001 má celkovou délku 119 m a ma-

ximální rozpětí 28,5  m, v  roce 1997 postavený silniční Ku-

jira v  Japonsku (obr.  5) o  délce 122  m a  světlosti 101  m, 

most Happy Hollow Creek (obr. 6) v Tennessee, USA z  ro-

ku 1999 celkové délky 358 m a maximálního rozpětí 42 m, 

most Isola della Scala v Itálii (obr. 7) z roku 2007 délky 401 m 

a maximálního rozpětí 31 m a v roce 1998 postavený most 

Sunniberg (obr. 8) ve Švýcarsku celkové délky 526 m s maxi-

málním rozpětím 140 m. 

Pozoruhodná je skutečnost, že u  mostů La-Ferté-Steg, 

6

7

8



6 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 5

T É M A  ❚  T O P I C

Hap py Hollow Creek Bridge a  Sunnibergbrücke horizontál-

ní namáhání vlivem jejich půdorysného zakřivení téměř úplně 

zanikne. Tyto mosty mají štíhlé pilíře s malou tuhostí ve směru 

posunu a umožní vodorovné přetvoření. U mostů Kujira a Iso-

la della Scala musí naopak spodní stavby být schopné pře-

vzít všechny deformace. Je jasné, že půdorysná geometrie 

má velký vliv na namáhání od objemových změn. 

Semiintegrální silniční mosty

Semiintegrální mosty mají podobné výhody jako mosty in-

tegrální. Vhodnou kombinací integrálních a  konvenčně po-

stavených částí mostu je možné se nevýhodám integrálního 

postupu převážnou měrou vyhnout [5]. Semiintegrální mos-

ty jsou vhodné pro větší počet nosných systémů. Např. jižní 

most Berching (obr. 9) z roku 1990, jednopolový rámový most 

z předpjatého betonu přes Main-Donau kanál s rozpětím přes 

100 m a bez ložisek, s podpěrami ve tvaru štíhlých stěn, kte-

ré jsou umístěny v zemi a nejsou viditelné. 

Kylltalbrücke (obr.  10) na  Spolkovém dálničním tahu BAB 

A60 je se svým rozpětím 223 m jedním z největších železo-

betonových obloukových mostů v Německu. U tohoto mos-

tu mohla být monolitickým stavebním postupem v  obtíž-

ně přístupné oblasti vynechána ložiska. Celková délka mos-

tu je 277 m.

Také u údolního mostu přes Zahme Gera (obr. 11) na dál-

ničním tahu BAB A71 mohla být díky semiintegrálnímu návr-

hu vynechána ložiska na podpěrách tvaru Y až 63,5 m vyso-

kých. Celková délka mostu je 340 m. 

ANALÝZA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ  INTEGRÁLNÍCH 

A  SEMI INTEGRÁLNÍCH MOSTŮ

Zvláštnosti výpočtu integrálních mostů

Navrhování a provádění integrálních a semiintegrálních mos-

tů se v mnohých aspektech liší od konvenčních mostů. Pro-

to byly v Německu Směrnice pro navrhování a provádění inže-

nýrských staveb RE-ING, díl 2: Mosty [1] rozšířeny o odstavec 

5: Integrální stavby. V tomto národním předpisu se rozhodu-

jící návrhové a prováděcí předpisy směrují na integrální mos-

ty. Dále jsou návrhové a prováděcí předpisy, vzorové výpočty 

a detaily provedení souhrnně uvedeny v [14].

Integrální a semi-integrální mosty jsou staticky neurčitě za-

ložené stavby, u nichž interakce zemina-stavba má velký vý-

znam na nosnost díla. Moduly tuhosti zemin E ovlivňují ve-

likost odpovídajících namáhání průřezů od  objemových sil, 

vzniklých následkem tepelných účinků, dotvarováním a smrš-

ťováním a působí i na namáhání průřezů od vlastní tíhy, pro-

vozního zatížení a předpětí. Jsou proto vystaveny značným 

nejistotám. U  jednopolových rámových mostů vedou např. 

malé moduly tuhosti E ke zvýšení momentů v poli nosné kon-

strukce, zatímco vyšší moduly tuhosti E zvětšují momen-

ty v rozích rámů. Na jedné straně omezuje maximální pasiv-

ní zemní tlak vznikající vynucená namáhání, na druhé straně 

mohou při zkracování stavebních částí napětí z objemových 

změn dosáhnout jen velikosti rovné pevnosti betonu v tahu. 

Druhý případ může vést k odtržení částí konstrukce, tím se 

však zase ovlivní matice tuhosti celého systému (rovnice (1)), 

a to vede ke změně napětí v průřezech vůči původnímu ne-

porušenému systému. Z toho dále plyne, že při použití semi-

probabilistického konceptu dílčích koeficientů spolehlivosti se 

příznivě a nepříznivě působící účinky musí sledovat odděle-

ně, jednak ze strany jejich působení a také ze strany, která jim 

odolává. To znamená, že podle způsobu namáhání se musí 

použít různé hodnoty koeficientů zemin (např. maximální ne-

bo minimální hodnoty), které jsou pro návrh relevantní. Přitom 

předem se často ani nedá odhadnout, která hodnota v které 

posuzované situaci je rozhodující. 
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Modelování interakce konstrukce se zeminou

Jak již bylo pojednáno v předcházející kapitole, modelování 

vlastností zeminy má velký význam při analýze nosných kon-

strukcí integrálních mostů. Zásadně je nutné rozlišovat mezi 

zeminou za opěrami (zásyp) a rostlou zeminou pod plošným 

založením a v okolí hlubinného založení. Zemina v prostoru 

zásypu podléhá relativně malým rozptylům jejích vlastností, 

neboť je při výstavbě plánovitě ukládána a kvalitně zhutňo-

vána. Na rozdíl od toho mají vlastnosti rostlé zeminy zpravi-

dla velký rozptyl.

Na obr. 12 je znázorněn příklad zemních tlaků nesoudrž-

ných zemin působících na část konstrukce v horizontálním 

směru. Klidový zemní tlak E0 na stěnu se projeví, pokud je 

nepohyblivá (s = 0). Pohybuje-li se část konstrukce směrem 

k přilehlé zemině, vzroste zemní tlak maximálně na hodnotu 

pasivního zemního tlaku Ep. Při pohybu směrem od přilehlé 

zeminy dochází ke snížení zemního tlaku. U nesoudržných 

zemin však nepoklesne na hodnotu 0, ale vlivem sesouvá-

ní materiálu jen na minimální hodnotu Ea. Zatímco při zhut-

něném uložení dosáhne zemní tlak z klidové hodnoty rychle 

své maximální hodnoty Ep, je při nezhutněném uložení ná-

růst výrazně zpomalen a hodnoty Ep se dosáhne až při vý-

razně větší délce posunu.

Pro realistickou analýzu nosných konstrukcí lze zeminu 

modelovat prostřednictvím horizontálních, předpjatých neli-

neárních pružin, u nichž předpětí odpovídá klidovému zem-

nímu tlaku. Při posunutí stěny ve směru k přilehlé zemině se 

tlak pružiny zvýší na  hodnotu pasivního zemního tlaku Ep 

a na této úrovni setrvá. Při posunutí stěny od přilehlé zeminy 

se zmenšuje předpětí až k hodnotě aktivního tlaku zeminy 

(pro navrhování 1/2 Ea) a zůstane na této úrovni. Při stano-

vení horizontální tuhosti pružin je však nutné navíc zohlednit 

cyklické posuny stěny v důsledku teplotních vlivů, což mů-

že vést k postupnému zhutnění zemního tělesa. Kromě to-

ho zavedení nelineárních pružin způsobí nelineární analýze 

nosných konstrukcí nesporná omezení, která budou pojed-

nána v následující kapitole. 

U hlubinného zakládání stavby na vrtaných a beraněných 

pilotách zaručuje rostlá zemina polohovou stabilitu. Ta pů-

sobí ve všech směrech pohybu a ve výpočtovém modelu je 

modelována formou pružin. Vlastnosti těchto pružin ovlivňují 

matici celkové tuhosti K (vztah (1)) systému. V neutrální po-

loze (klidový stav) se klidové zemní tlaky (předpětí pružin), 

které působí oboustranně na piloty, vzájemně ruší. Dojde-li 

k posunu piloty, pak na její jedné straně může zemní odpor, 

vznikající proti směru pohybu, narůst až na hodnotu pasivní-

ho zemního tlaku, zatímco na její druhé straně se může sní-

žit až na  jeho aktivní hodnotu. Při obrácení směru pohybu 

se obrátí i směry zemních tlaků. Pro zjednodušení výpočtu 

pomocí lineárně pružné analýzy nosných konstrukcí je vý-

hodné a dostatečně přesné zanedbat aktivní složky a inter-

akci konstrukce se zeminou modelovat pouze prostřednic-

tvím lineárních, nepředpjatých pružin se zřetelem na pasiv-

ní složky. Dojde-li k překročení maximálního pasivního zem-

ního tlaku v jedné pružině, pak je nutné její tuhost dodateč-

ně upravit.

Tlak pružiny F se vypočte ze vztahu:

F = K V  (1)

kde K je matice celkové tuhosti, V celkový vektor posunutí a F 

celkový vektor zatížení.

Vlastnosti pružných podpor lze ve výpočtovém modelu určit 

pomocí modulu tuhosti uložení. Z modulů tuhosti Es jednot-

livých vrstev zeminy se pomocí přibližných geotechnických 

vzorců určují přetvárné moduly k (rovnice (2)). K určení lineár-

ních konstant pružin D je tyto moduly třeba vynásobit přísluš-

nými dotčenými plochami A zeminy (vztah (3)).

k = f (Es )  (2) 

D = k A  (3)

kde k je v [MN/m3] a D v [MN/m].
Aby bylo možné zachytit s  dostatečnou přesností vlivy 
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Obr. 9 Südbrücke Berching (foto: Jaroslav Kohoutek) ❚ 

Fig. 9 South bridge Berching (photo: Jaroslav Kohoutek)

Obr. 10 Kylltalbrücke (foto: KHP König und Heunisch 

Planungsgesellschaft) ❚ Fig. 10 Kylltal bridge (photo: KHP König 

and Heunisch Planungsgesellschaft)

Obr. 11 Údolní most přes Zahme Gera (foto: DEGES Deutsche 

Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH) ❚ Fig. 11 Bridge 

over the Zahme Gera Valley (photo: DEGES Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH)

Obr. 12 Zemní tlak nesoudržných zemin v závislosti na posunutí s 
❚ Fig.12 Earth pressure of cohesionless soils in dependence 

on displacement s

Tab. 1 Mezní hodnoty modulů tuhosti zeminy Es v závislosti 

na způsobu založení ([1], tabulka 3.4.1) ❚ Tab. 1 Limiting values of 

elastic modulus of soil Es dependent on embedment  ([1], tab. 3.4.1)

Mezní hodnoty podle 

způsobu založení
Modul tuhosti Es 

1), 2)

Založení na pilotách

Horizontálně

 Dolní mezní hodnota 0,5násobek střední hodnoty

 Horní mezní hodnota 2,0násobek střední hodnoty

Vertikálně (pro vrtané piloty)

 Dolní mezní hodnota 1,0násobek základní hodnoty

 Horní mezní hodnota 4,0násobek základní hodnoty

Plošné založení

Horizontálně

 Dolní mezní hodnota 0,5násobek střední hodnoty vertikálního uložení

 Horní mezní hodnota 2,0násobek střední hodnoty vertikálního uložení

Vertikálně

 Dolní mezní hodnota 0,5násobek střední hodnoty

 Horní mezní hodnota 2,0násobek střední hodnoty
1) střední hodnoty = aritmetický průměr modulu tuhosti Es
2) základní hodnota = minimální hodnota modulu tuhosti Es

zhutněné uložení

nezhutněné uložení

Posunutí s

Zemní 
tlak E

E0

Ea

Ep

Ep
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rozptylu vlastností zeminy na  dimenzování, je dle [1], ta-

bulka 4.1.1, ve spojení s  [1], tabulka 4.2.1, dostačující uva-

žovat pro moduly tuhosti Es vrstev zeminy u rámových ob-

jektů s Lges > 20 m jak horní, tak i dolní mezní hodnoty. Pro 

zohlednění rozptylu vlastností zeminy se obvykle používají 

pouze horní a dolní mezní hodnoty tuhosti pružin ([1] a [14]) 
a  zanedbává se teoreticky možná kombinace minimálních 

a  maximálních součinitelů zemního tlaku v  rámci jednoho 

průkazu (obr. 13). Na zemině nezávislé horní a dolní mezní 

hodnoty modulů tuhosti Es uvádí tab. 1 [1]. 
Zemní odpor, vzniklý v důsledku interakce konstrukce se ze-

minou u plošně založených mostů, lze podle Vogta [13], resp. 

[14] i při jejich prodloužení uvažovat jako působení na opěr-

nou stěnu. Lineárně pružná analýza toto vyjádří s dostateč-

nou přesností (obr. 14). Pro určení vzniklého pasivního zemní-

ho tlaku je však nutné vypočítat iterativně posunutí stěny vy-

cházející z dominantní kombinace zatížení a z  toho stanovit 

výsledné rozdělení zemního tlaku. Při zkrácení vrchní stavby 

mostu vlivem teploty je u tohoto postupu nutné počítat s nej-

nepříznivější hodnotou aktivního zemního tlaku.

I v případě plošného založení zaručuje rostlá zemina poloho-

vou stabilitu mostního objektu. V základové spáře plošného 

založení působí třecí síly, které připustí jen malé posuny. Až 

do překročení třecí síly se zemina chová přibližně pružně, pru-

žiny působí lineárně. Limitovaným přetvořením založení často 

není možné dosáhnout maximálního pasivního zemního tla-

ku na stěnách základu. 

Lineárně pružná analýza průřezových hodnot 

vs. nelineární výpočet

Jak je zřejmé z obr. 12, působící zemní tlak vyvolává neline-

ární deformace objektu. Přetvoření betonu je rovněž neline-

ární a  způsobuje společně s  případným vznikem trhlin ne-

linearitu celého systému. Skutečná analýza nosných kon-

strukcí staveb ze  železového a  předpjatého betonu proto 

zásadně vyžaduje zjištění průřezových namáhání se zave-

dením všech nelinearit, což je však velmi složité a nákladné 

([15] a [16]). Významné okrajové podmínky nelineární analý-

zy nosných konstrukcí jsou zde shrnuty pouze stručně, po-

drobná analýza je uvedena v [15].
Analýza nosných konstrukcí se provádí vždy na celém sys-

tému, předpokládá znalost vyztužení v  příslušném průře-

zu, a tedy zahrnutí posuzovaného průřezu do výpočtu silo-

vých účinků.

Přesností prognózy vznikajících deformací a  průřezových 

namáhání se více blíží realitě a umožní realistické uvažování 

vzniku trhlin a vznikajících objemových sil.

Oddělené zohlednění vlastností materiálu pomocí součini-

telů spolehlivosti při posuzování průřezu není možné. Výpo-

čet musí být založen na známých středních hodnotách ma-

teriálových vlastností a koeficient spolehlivosti mezi silovým 

působením a únosností průřezu musí být přiměřeně stano-

ven [17]. 
Superpozice jednotlivých zátěžových stavů není možná, 

spíše je vhodné vyšetřit účinky všech možných kombina-

cí odděleně na  celém systému, což však vede k  velkému 

množství výpočtů.

Vzhledem k velkému množství možných kombinací zatíže-

ní a jejich posuzování se v praxi osvědčilo vypočítávat průře-

zové hodnoty za předpokladu idealizovaných (lineárně pruž-

ných) materiálových vlastností a nelinearity materiálu zohled-

nit až při následném posouzení průřezu. Případné chyby při 

posuzování průřezu vlivem lineárních a  nelineárních vlast-

ností materiálu se zahrnou do zvýšených součinitelů mode-

lových faktorů spolehlivosti γSd a γRd (vztah (4)). Z  toho vy-

plývají tyto výhody:

• ověřování metodou samostatných dílčích součinitelů spo-

lehlivosti je z obou stran (zatížení – únosnost) možné a po-

suzovat lze na úrovni průřezu,

• superpozice různých zatížení je možná, což výrazně snižu-

je náročnost výpočtu,

• pro stanovení účinné kombinace zatížení a polohy zatíže-

ní lze použít počítače. 

V aktuálně platné normě pro navrhování betonových mos-

tů (DIN EN 1992-2 [18]) jsou nelineární výpočetní metody 

bez souhlasu stavebního úřadu přípustné jen pro ověřování 

štíhlých tlačených prvků (pilířů). Vliv vzniku trhlin lze do ana-

lýzy nosných konstrukcí přesto zahrnout odhadem. Tím se 

zpřesní prognóza silových účinků lineárně pružného výpo-

čtu. Podle [18], NCI k 2.3.1.3 (3), platí: „Posuny a pootoče-

ní podpěr vlivem pohybu základu se posuzují na mezi únos-

nosti. Pokud se neprovádí přesnější ověření, mohou se pro 

zohlednění úbytku tuhosti při přechodu do  stavu II zavést 

1413

Obr. 13 Zjednodušeně uvažovaný zemní tlak a rozptylové pole pro 

nesoudržné zeminy v závislosti na posunutí části konstrukce s ❚ 

Fig. 13 Simplified earth pressure and scatter field for cohesionless 

soils in dependence on the displacement of the structural part s

Obr. 14 Zobrazení mobilizovaného zemního tlaku eph,mob po výšce 

stěny h pro posunutí hlavy sh = 0,001 h resp. sh = 0,004 h [1] 
❚ Fig. 14 Mobilized earth pressure eph,mob along the height of the wall 

h for the top displacement sh = 0,001 h or sh = 0,004 h, respectively [1]

Obr. 15 Statický systém pružně vetknutého jednopolového rámu ❚ 

Fig. 15 Structural system of an elastically restrained single-span frame
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0,6násobky tuhostí stavu I.“ I pro teplotní účinky se pro jed-

noduchost počítá při přechodu do stavu II s 0,6násobky tu-

hostí stavu I podle [18], NCI k 2.3.1.2 (2) a (3) (NA.102).

Pro analýzu nosných konstrukcí integrálních mostů při roz-

ptylu vlastností zeminy přichází v úvahu při nelineárním vý-

počtu velké množství případů, které je nutné analyzovat, ne-

boť pro předpolí nelze předem stanovit vhodné údaje. Pro-

to se v praxi zavedl postup, kdy se i při výpočtu integrálních 

staveb vychází z lineárně pružných materiálových vlastnos-

tí. Tento postup je však podmíněn tím, že je možné zavést 

li neární zemní pružiny.

Postupy ověřování metodou dílčích součinitelů 

spolehlivosti

Všeobecně platí, že u trvalého i dočasného posuzování po-

dle [19], 6.3.1 a 6.3.5, tj. při lineárně pružné analýze, je pro 

průkaz na  úrovni průřezu nutné provádět také průkaz do-

statečné únosnosti podle vztahu (4). Zde dílčí součinitelé 

spolehlivosti γf a γm zahrnují rozptyl základních proměnných 

na  straně působících zatížení E, resp. na  straně odolnosti 

konstrukce R, zatímco příslušné modelové nejistoty a  jejich 

rozptyl zobrazují dílčí součinitelé γSd a γRd.

d = γSd E {γg,j Gk,j; γp Pk; γq,1 Qk,1; γg,i ψ0,i Qk,i} ≤ 

≤ R R
X

a
d

Rd
i

k i

m i
d

1 ,

,

;   (4)

j ≥ 1; i ≥ 1 

kde γSd je dílčí součinitel spolehlivosti pro zahrnutí modelových 

nejistot idealizace zatížení, E účinek zatížení, γg dílčí součinitel 

spolehlivosti stálého zatížení, Gk charakteristická hodnota stá-

lého zatížení, γp dílčí součinitel spolehlivosti předpětí, Pk cha-

rakteristická hodnota předpětí, γq dílčí součinitel spolehlivos-

ti proměnného zatížení, Qk charakteristická hodnota proměn-

ného zatížení, ψ0 kombinační součinitel proměnného zatížení, 

γRd součinitel nejistoty modelu, η koefi cient přepočtu vlastnos-

tí zkušebního vzorku na vlastnosti části konstrukce, Xk charak-

teristická hodnota vlastností stavebních materiálů, γm dílčí sou-

činitel spolehlivosti stavebních materiálů a ad návrhový součini-

tel geometrické veličiny.

Aby se výpočet u plošně založených mostů, kde konstruk-

ce působí v interakci se zeminou za opěrou, zjednodušil, lze 

– jak již bylo popsáno v kapitole Modelování interakce kon-

strukce se zeminou – zemní tlaky na opěrnou stěnu modelo-

vat zjednodušeně jako stálé zatížení a poté je upravit pomocí 

horní meze resp. dolní meze dílčího součinitele spolehlivosti 

γf působících sil. Provádí-li se u plošného založení – na rozdíl 

od interakce konstrukce se zeminou – modelování prostřed-

nictvím pružin, jejichž vlastnosti jsou v matici tuhosti uvede-

ny integrálně, nelze charakteristické hodnoty zeminy brát jako 

vstupní parametr (vztah (4)). V tomto případě musí být vlast-

nosti zeminy s jejich návrhovými hodnotami (= charakteristic-

ká mezní hodnota / dílčí součinitel spolehlivosti) přímo zahr-

nuty do pružinových tuhostí. Postup oddělené analýzy nos-

ných konstrukcí jak pro maximální, tak i  minimální hodnoty 

tuhosti zeminy (kapitola Modelování interakce konstrukce se 

zeminou) odpovídá tak definovanému postupu dvou návrho-

vých hodnot vlastností zeminy, čímž je další posuzování roz-

ptylu zbytečné. Avšak pokud se vychází při vyšetřování prů-

řezových hodnot pouze ze středních hodnot zeminy, pak je 

možné stanovit rozptyl upravenými dílčími součiniteli spolehli-

vosti γSd a γRd (vztah (4)). Protože interakce konstrukce se ze-

minou vede ke změně účinků působení sil, nabízí se v tom-

to případě na působící straně zpřísnit dílčí součinitel spoleh-

livosti γSd. Ten lze rovněž uvažovat diferencovaně v  závis-

losti na druhu zatížení (vlastní, dopravní nebo teplotní) nebo 

na způsobu posuzování (ohyb, resp. příčná síla). 

Navrhování integrálních mostů

Objemové síly, které vznikají v nosné konstrukci vlivem interak-

ce konstrukce se zeminou, se mohou při posuzování průřezu 

projevit jak nepříznivě, tak i příznivě. Vlastnosti zeminy a účin-

ky interakce proto musí být při posuzování uváženy tak, aby se 

co nejvíce blížily skutečnosti (rovněž [20], 2.6 (1)P).

Vzhledem k tomu, že normálové síly vzniklé působením ob-

jemových sil ovlivňují množství výztuže, je při navrhování třeba 

dbát na interakci momentu a normálové síly. Zpravidla ale ne-

lze předem rozhodnout, jaká mezní hodnota vlastností zemi-

ny (minimální nebo maximální) v posuzovaném průřezu vede 

při rozhodující kombinaci sil a dopravního zatížení k nejméně 

příznivému výsledku. Zejména u staticky více neurčitých sou-

stav je řada možností kombinace modulů tuhosti na jednotli-

vé části základů. Tak je i u lineárně pružné analýzy vetknuté-

ho jednopolového rámu (obr. 15) jen pro různé předpoklady 

vlastností zeminy v základovém podloží (horní a spodní para-

metr pružnosti ko resp. ku) – teoreticky možných 26 = 64 kom-

binačních možností. V inženýrské praxi je podle [1], 3.4 (3) po-

stačující posoudit pouze dva nosné systémy (všechny pruži-

ny buď s  jejich minimální, nebo maximální hodnotou). Totéž 

platí pro interakci konstrukce se zeminou i pro hluboko za-

kládané mosty. 

Všeobecně platí, že u  tohoto postupu nelze zjistit všechny 

možné nepříznivé kombinace a náročnost výpočtu je i u zjiš-

tění lineárně pružných silových účinků stále ještě velmi vy-

soká. Z  toho vyplývá pro inženýrskou praxi otázka, za  ja-

kých okrajových podmínek interakce konstrukce se zemi-

nou na straně odolnosti konstrukce – tedy v rámci matice tu-

hosti – můžeme modelovat vlastnosti zeminy pomocí střed-

ních hodnot a jak je v tomto případě nutné upravit používaný 

bezpečnostní formát. Toto je také cílem disertační práce [21], 
ve které je pomocí rozsáhlých analýz spolehlivosti realizova-

ných integrálních mostů vypracován návrh na  úpravu bez-

pečnostního formátu. Přitom slouží tyto analýzy pro stanove-

ní pravděpodobností selhání pf u sledovaných mostů. Jsou-

-li tyto pravděpodobnosti nižší než požadované podle [19], je 

pak nutné diskutovat o přizpůsobení dílčích součinitelů spo-

lehlivosti pro modelové nejistoty (γSd resp. γRd) v rovnici (4).

Analýza spolehlivosti integrálních mostů

Teorie spolehlivosti je matematickou disciplínou stochastiky 
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kombinující teorii pravděpodobnosti a statistiky. Zde tvoří účin-

kové veličiny (základní proměnné) a  jejich interakce stochas-

tický model. Popis základních proměnných vychází z  druhu 

statického rozdělení, očekávané hodnoty μ, směrodatné od-

chylky σ a případně dalších parametrů. Např. druh a umístě-

ní výztuže, jakost betonu a neočekávané rozměrové odchyl-

ky ovlivňují průřezový modul R. Podobné vzájemné působení 

je třeba vhodným způsobem formulovat rovněž pro zatížení E. 

Náhodnou volbou základních proměnných lze vytvářet simula-

ce stochastického modelu. Simulace mohou být nakonec vy-

užity k ověření stavu – porušení nebo neporušení – ve for-

mě funkce mezního stavu G (vztah (5)), [22].

g (R,E) = G = R – E  (5) 

Je-li G > 0, nejde o porušení. Pro pravděpodobnost poru-

šení pf tedy platí:

pf = P (G = R – E ≤ 0)  (6)

Na obr. 16 je pravděpodobnost porušení pf, která předsta-

vuje míru spolehlivosti stavebního elementu, zobrazena jako 

oblast uvnitř integrálu pRE(r,e). Pravděpodobnost selhání lze 

pro určité uvažované období vyjádřit indexem spolehlivos-

ti  β. Jako cílová hodnota spolehlivosti nosných konstrukcí 

podle [19], tabulka C. 2, je stanoven index spolehlivosti β = 

4,7 v mezním stavu únosnosti pro období jednoho roku. To 

odpovídá pravděpodobnosti selhání přibližně pf = 10-6. Je 

nutné upozornit, že se v případě indexu spolehlivosti β = 4,7, 

definovaného v [19], jedná výslovně o cílovou hodnotu, kte-

rá při explicitní analýze spolehlivosti nosné konstrukce ne-

musí být vůbec dosažena. Podle [23] je spodní mezní hod-

nota indexu spolehlivosti, povolená normou [19], βLim = 4,1. 

Má-li funkce mezního stavu g z rovnice (5) normální rozdě-

lení, pak platí:

β = μg / σg ,  (7)

kde μg = μR – μE je střední hodnota funkce mezního stavu

a 
g R E

2 2
 rozptyl funkce mezního stavu. 

Pro stanovení spolehlivosti integrálních mostů musí být zná-

mé charakteristické hodnoty základních náhodných veličin 

na straně působících sil i reakce konstrukce. Na působící stra-

ně se při analýze spolehlivosti uvažují základní náhodné veli-

činy stálých i proměnných účinků od provozu a  teploty blíz-

ké skutečnosti. Protože známé informace o zatížení od teplo-

ty a provozu neudávají žádnou funkci jejich hustoty (rozděle-

ní, očekávaná hodnota μ, směrodatná odchylka σ), jsou zde 

nutná speciální šetření, jejichž výsledky jsou uvedené dále.

Konstantní tepelné změny ΔTu a  lineární tepelné rozdíly 

ΔTM mezi horní a  dolní stranou mostu způsobují u  integrál-

ních mostů kvůli mobilizovanému zemnímu tlaku namáhání 

v průřezech konstrukce (kapitola Zvláštnosti výpočtu integrál-

ních mostů). Pro stanovení hodnot ΔTu bylo vyhodnoceno ví-

ce než 3,1 miliónu měření teplot vzduchu Německé meteoro-

logické služby (DWD) a pomocí korelačních funkcí převede-

no do funkcí hustoty konstantních teplot dílů konstrukce ΔTe 

(obr. 17). Uvažované lineární tepelné rozdíly ΔTM a jejich kore-

lace ρTeΔTM s konstantními teplotami dílů konstrukce byly sta-

noveny na základě šestiletých měření teplot na komorovém 

předpjatém mostu a s přihlédnutím k výsledkům šetření po-

dle [24] a [25] (obr. 18).

Vzhledem k tomu, že ani k normativním zatížením ze silnič-

ního provozu nejsou známy funkce hustoty, byly provedeny 

teoretické dopravní simulace na realizovaných objektech. Ty 

vycházely z naměřených hodnot hmotností a odstupů vozidel 

na dopravních pásech pro plynulý provoz a provoz v kolo-

nách, resp. těžký provoz v  jednom jízdním pruhu a těž-

ký provoz s dělením do dvou jízdních pruhů. U vybraných 

mostů byly pro různé vlastnosti zeminy na  kontrolních mís-

tech spočítány příčinkové čáry momentů a posouvajících sil. 

Ty lze ve spojení s již popsanými zatíženími v dopravních pá-

sech využít k odvození funkce hustoty. Příklad vyhodnocení je 

uveden na obr. 19 a v tab. 2. Ověření platnosti lze získat srov-

náním s dílčími hodnotami účinků podle normového zatížení 

LM 1 dle [28] ve spojení s [29].
Střední hodnoty reakce stavební konstrukce σR lze určit 

na základě předběžného výpočtu (stanovení množství beto-

nářské a přepínací oceli, jakost betonu atd.), zatímco přísluš-
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né funkce rozdělení a rozptyly σR lze převzít z literatury (např. 

[31]). Totéž platí pro statistické hodnoty součinitelů modelo-

vých nejistot.

Pomocí probabilistických analýz lze určit nejen spolehlivost 

nosné konstrukce, ale i citlivost jednotlivých veličin na její se-

lhání. Společně s definovanou cílovou hodnotou indexu spo-

lehlivosti se dají odvodit diferencované dílčí součinitelé spo-

lehlivosti různých základních náhodných veličin pro působící 

síly a jejich reakce, při jejichž zohlednění se dosáhne dosta-

čujícího omezení pravděpodobnosti selhání. Toho lze využít 

ke stanovení nutných dílčích součinitelů spolehlivosti, pokud 

se – jak je navrženo v následující kapitole – pro snížení nároč-

nosti výpočtu u  lineárně pružné analýzy nosných konstruk-

cí pracuje se středními hodnotami vlastností zeminy, namísto 

hodnot návrhových.

Upravený návrhový koncept pro integrální mosty

Jak bylo ukázáno v kapitole Postupy ověřování metodou díl-

čích součinitelů spolehlivosti, lineárně pružná analýza průře-

zových namáhání je základním předpokladem pro ověřová-

ní konstrukce na úrovni průřezu. Zatímco zemní tlak na opě-

ry působí formou mobilizovaného zemního tlaku s horní a dol-

ní mezí dílčích součinitelů spolehlivosti (kapitola Modelování 

interakce konstrukce se zeminou), musí se náhradní pružiny 

rostlé zeminy vždy modelovat lineárně. Výpočet se však vý-

razně zjednoduší, když se místo dvou hodnot modulů tuhosti 

zemin Es použijí jejich střední hodnoty (kapitola Navrhování in-

tegrálních mostů) a přiměřeně upraví dílčí součinitelé spolehli-

vosti pro modelové nejistoty γSd a γRd (vztah (4)). Jak je jasné 

z kapitoly Modelování interakce konstrukce se zeminou, není 

účelné zavádět modelové nejistoty γRd na moduly tuhosti ze-

min Es, protože pevná hodnota modelové nejistoty kryje pou-

ze jednostranné, ale nikoliv oboustranné odchylky od střední 

hodnoty vlastností zeminy. Z tohoto důvodu se navrhuje brát 

zřetel na výsledné modelové nejistoty ze středních hodnot tu-

hosti zeminy výhradně jen na straně zatížení, úpravou souči-

nitele γSd.

Je velmi pravděpodobné, že při tomto postupu nebude 

možné zachovat požadovaný dílčí součinitel spolehlivosti γSd 

na konstantní úrovni, neboť pro každý nosný systém a způ-

sob posouzení (např. ohyb, posouvající síla) vyjde jinak. Pro-

to je účelné ponechat dílčí součinitele spolehlivosti zatížení 

nezměněné a  následkem rozptylu zvýšené modelové nejis-

toty vlastností zeminy zohlednit v charakteristických hodno-

tách Ek účinků působení sil. Ke stanovení požadovaných díl-

čích součinitelů spolehlivosti γSd, příp. upravení charakteris-

tických zatížení Ek jsou v  současné době v  [21] prováděny 

analýzy spolehlivosti na  realizovaných integrálních mostech. 

Výsledky analýz spolehlivosti přitom slouží k určení uprave-

ných zatížení. 

SHRNUTÍ  VÝSLEDKŮ A  PROGNÓZA

Integrální a semiintegrální mosty jsou projektovány a provádě-

ny již řadu desetiletí a v praxi se osvědčily jako stavby s dlou-

hou životností, nenáročností údržby a zajímavou estetikou. Je-

jich projektování však klade vzhledem k  interakci konstrukce 

se zeminou a problémům při aplikaci koncepce dílčích sou-

činitelů spolehlivosti zvýšené požadavky na analýzu nosných 

konstrukcí.

Zeminy v oblasti zásypu a plošné i hlubinné zakládání budou 

předmětem diskutování o návrzích pro modelování a budou 

zavedeny zjednodušené postupy. Ukázalo se, že pro řadu 

aplikací je lineárně pružná analýza nosných konstrukcí se za-

hrnutím horních a dolních mezních hodnot lineárních zemních 

pružin řešením, které vede k cíli. Dále je uvedeno, jak lze me-

todu dílčích součinitelů spolehlivosti aplikovat při dimenzová-

ní integrálních mostů a jaký vliv mají rozptylové parametry ze-

miny na výsledek. 

Obr. 16 Oblast selhání R-S modelu podle [23] ❚ Fig. 16 Failure 

zone of the R-S model acc. to [23]
Obr. 17 Histogram a normální rozdělení hustoty teplot betonových 

mostů Te v Německu [26] ❚ Fig. 17 Histogram and normal 

distribution of temperature density of concrete bridges Te in Germany [26]

Obr. 18 Logaritmicko-normální rozdělení hustoty vertikálních, 

lineárně proměnných tepelných rozdílů ΔTM pro betonové mosty 

s charakteristickými hodnotami tepelných rozdílů ΔTM,cool,k = – 5 K 

a ΔTM,heat,k = +10 K [27] ❚ Fig. 18 Log-normal distribution of density 

of vertical, linearly variable temperature differencies ΔTM for concrete 

bridges with characteristic values of temperature differencies ΔTM,cool,k 

= – 5 K a ΔTM,heat,k = +10 K [27]
Obr. 19 Südbrücke Berching – histogram a normální rozdělení hustoty 

mezipodporových momentů v důsledku váznoucího provozu v jízdních 

pruzích 1 a 2 [30] ❚ Fig. 19 South bridge Berching – histogram and 

normal distribution of density of midspan moments caused by stagnant 

traffic in traffic lanes 1 and 2 [30]

Tab. 2 Südbrücke Berching – výsledky provozních simulací stoletého vývoje dopravy ❚ 

Tab. 2 Südbrücke Berching – results of operational simulations of centennial development of traffic

Silový účinek

Jízdní pruh 1 Jízdní pruh 2 Jízdní pruh 1 & 2

Střední hodnota μ Směrodatná 

odchylka σ Střední hodnota μ Směrodatná 

odchylka σ Střední hodnota μ Směrodatná 

odchylka σ
Mezipodporový moment [kNm]

Váznoucí provoz 2 416 138 1 683 203 4 099 245

Plynulý provoz 1 732 128 1 246 126 2 978 181

Moment na opěře [kNm]

Váznoucí provoz –9 395 487 –5 460 711 –14 855 863

Plynulý provoz –5 881 505 –3 697 510 –9 579 719

Posouvající síla [kN]

Váznoucí provoz 649 33 248 32 897 46

Plynulý provoz 418 32 171 23 589 39
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Je demonstrováno, že pomocí citlivostních analýz v  rám-

ci hledání spolehlivosti integrálních mostů můžeme určit vý-

znam rozptylových hodnot pro pravděpodobnost selhání 

stavby. Protože pro analýzu spolehlivosti jsou nezbytně nutné 

podrobné znalosti základních proměnných veličin na straně 

zatížení i na straně odolnosti konstrukce, bude nutné přistou-

pit ke stanovení základních hodnot vyvolaných účinky teplo-

ty a dopravního provozu.

V rámci disertační práce [21] jsou v současné době prová-

děné rozsáhlé analýzy spolehlivosti u rámových mostů, jejichž 

výsledky umožní vývoj zjednodušeného návrhového koncep-

tu pro integrální stavby tohoto druhu na základě zjištění lineár-

ně pružných průřezových hodnot. To umožní používat střed-

ní hodnoty vlastností zeminy místo horních a dolních mezí ná-

vrhových hodnot při současné úpravě součinitelů modelové 

nejistoty γSd, zvláště při přizpůsobení charakteristických hod-

not účinkům zatížení.
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