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Příspěvek se zabývá možnostmi vylehčení letmo 

betonovaných mostů velkého a extrémního roz-

pětí za použití tenkých prefabrikovaných UHPC 

stěn nazývaných „butterfly web“. Na realizované 

konstrukci mostu Takubogawa a na 3D MKP 

modelu je analyzováno chování konstrukce a to 

je následně porovnáno s chováním konvenč-

ního letmo betonovaného mostu. Pro úplnost 

jsou v příspěvku popsány i alternativní metody 

vylehčení stěn ocelovými prvky, tedy stěnami 

z trapézového plechu nebo ocelovou příhra-

dovou konstrukcí. ❚ The paper focuses on 

possibilities of lightening of concrete bridges of 

long and extreme span erected by free cantilever 

method by using thin precast UHPC walls, which 

are known as „butterfly web“. Based on the 

already finished Takubogawa bridge and on 3D 

FEM model, behaviour of such structure is being 

analysed and compared to analysis of long span 

monolithic bridge erected by conventional free 

cantilever method. The paper also describes 

alternative approaches to lightening webs of box 

cross-section using steel members such as webs 

from corrugated steel sheet or steel truss.

Pro mosty velkých a extrémně velkých 

rozpětí se v současné době používá vý-

hradně komorový příčný řez, který má 

dostatečnou ohybovou a torzní tuhost. 

Hlavními parametry, které ovlivňují ohy-

bovou tuhost příčného řezu mostu, jsou 

jeho výška a současně i plocha pásnic, 

u komorového mostu se jedná o spod-

ní a horní desku mostovky. V případě 

mostů velkých rozpětí je dominantním 

zatížením vlastní tíha nosné konstrukce, 

která může tvořit 80 až 85 % celkových 

účinků zatížení mostu. 

Zásadním faktorem, který limituje ma-

ximální možné rozpětí letmo betonova-

ných monolitických mostů je s ohledem 

na výše uvedené jejich hmotnost, a tím 

nosnost dočasných konstrukčních prv-

ků použitých pro jejich realizaci (beto-

nážní vozíky pro letmou betonáž). Pro 

navrhování mostů delších rozpětí je tak 

zásadní otázkou použití vhodného kon-

strukčního systému, v kterém je dosa-

ženo právě redukce vlastní tíhy mos-

tu. Vylehčení průřezu však nesmí výraz-

ným způsobem vést k redukci jeho ohy-

bové tuhosti. 

Jako vhodné opatření se nabízí redu-

kovat tloušťku stěn, v kterých je v rámci 

příčného řezu nejnižší hustota přetvár-

né energie. Ve stěnách se však v  pří-

padě monolitického letmo betonova-

ného mostu soustředí až 20 až 25  % 

hmoty příčného řezu, avšak stěny z hle-

diska ohybové tuhosti mají na celko-

vou ohybovou tuhost vliv jen cca 7 až 

10 % (přesný vliv závisí na konkrétních 

dimen zích tvaru příčného řezu).

VYLEHČENÍ  STĚN OCELOVÝMI 

PRVKY

Ve světě již bylo realizováno mnoho 

mostů s různými typy stěn na bázi oce-

lových konstrukčních systémů. Jednou 

z možných variant je stěna komorové-

ho průřezu z trapézového plechu. Roz-

voj této technologie proběhl především 

ve Francii a následně v Japonsku kon-

cem 80. let minulého století. 

V  roce 1982 si Campenon Bernard 

z BTP ve Francii povšiml výhod kompo-

zitního systému s využitím stojiny z tra-

pézového plechu pro komoru či I-nos-

ník. První experimentální most, kde byla 

použita komora se stěnami z  trapézo-

vého plechu, byl Cognac brigde posta-

vený ve Francii v roce 1986. Technolo-

gie, se kterou přišli Francouzi, se sta-

la velkou inspirací pro japonské stavi-

tele v 90. letech minulého století. Vývoj 

navrhování stále postupoval, byly spe-

cifikovány konstrukční vlastnosti komo-

rových mostů se stěnou z  trapézové-

ho plechu s  horizontálním zakřivením 

a jejich výstavba se rozšířila do celé-

ho světa – do Švédska, na Taiwan, do 

USA, Koreje a v neposlední řadě též do 

sousedního Německa. V USA mají tyto 

mosty stále širší uplatnění a dále se vy-

víjí jejich navrhování. 

Trapézový plech působí mezi deska-

mi jako membrána a přenáší smyko-

vá napětí. Ohybová tuhost a prostoro-

vá stabilita stěn je zajištěna profilováním 

trapézového nebo vlnitého plechu, kte-

rý využívá tzv. harmonikového efektu – 

stěny jsou odolné vůči smykovým silám, 

aniž by byly ovlivněny normálovou silou 

vznikající od předpětí horní a dolní des-

ky komory, což umožňuje efektivnější 

využití předpínacích kabelů.

Další možností nahrazení monolitic-

kých stěn, která se těší velké oblibě 

především v Japonsku, je použití oce-

lových příhradových prvků (obr. 2). Na-

hrazení stěny ocelovou příhradou, tzv. 

Warrenovým nosníkem, redukuje vlast-

ní tíhu konstrukce a  umožňuje trans-

parentní chování konstrukčních prvků, 

a tedy možnost lepší kontroly konstruk-

ce. Tyto hybridní konstrukce mají pře-

depnutou horní mostovku a  v  komo-

ře bývají zpravidla osazeny volné kabe-

ly předpětí. Horní a dolní mostovka jsou 

opatřeny betonovými žebry, která za-

jišťují jejich potřebnou tuhost a  umož-

ňují realizaci detailu spřažení diagonál 

s monolitickými deskami.
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Mosty využívající tyto technologie 

mají nespočet výhod. Způsob prove-

dení je ekonomicky velmi výhodný, 

konstrukce je o 20 až 30 % lehčí, lé-

pe odolává seismicitě a  je možné do-

sáhnout větších rozpětí než při výstav-

bě klasických betonových nebo oce-

lových mostů. Nemalým benefitem je 

navíc rychlost výstavby (výroba oce-

lových plechů či ocelové příhradoviny 

je snadnější a probíhá mimo staveniš-

tě na rozdíl od klasické betonáže stěn 

na místě) a díky redukci emisí oxidu 

uhličitého i menší environmentální do-

pad na okolí. 

V použití ocelových příhradových prv-

ků drží světové prvenství v délce japon-

ské mosty Sarutagawa a  Tomoegawa 

(obr. 3a až c). Tyto hybridní příhrado-

vé mosty byly zprovozněny v roce 2012 

a  jsou harmonicky situovány v horské 

oblasti, kudy vede dálnice Shin-Tomei. 

Příhradový nosník je tvořen diagoná-

lami s  vnějším průměrem 457,2  mm, 

tloušťka ocelové trubky se pohybu-

je v  rozmezí od 9 do 30  mm. Ocelo-

vá příhrada je navržena jako element, 

v kterém začnou působit normálové sí-

ly a ohybové momenty (spřažení prv-

ků s deskami je tuhé a diagonály půso-

bí jako vetknuté) až poté, co je segment 

celkově pevně spojen. Aby bylo mož-

né redukovat tloušťku betonové desky, 

jsou tlakové diagonály, v kterých působí 

velká normálová síla, vyplněny stejným 

betonem, který je použit pro betonáž 

horní a dolní desky mostovky.

Při pohledu na most Bras De La Plaine 

bridge (Reunion bridge) se na první 

4b 4c
Obr. 1 Stěna z trapézového plechu [2] ❚ 
Fig. 1 Corrugated steel web [2]

Obr. 2 Stěna z ocelové příhradové 

konstrukce [1] ❚ Fig. 2 Web composed 

of steel truss members [1]

Obr. 3a,b,c Mosty Sarutagawa 

a Tomoegawa [1] ❚ Fig. 3a,b,c Sarutagawa 

a Tomoegawa bridges [1]

Obr. 4 a) Reunion bridge, b) detail spojení 

obou konzol, c) detail spojení ocelové 

diagonály s betonovou deskou [3] ❚ 
Fig. 4 a) Reunion bridge, b) detail 

of connection of cantilevers, c) detail 

of connection of steel diagonals and concrete 

deck [3]

3a

3b

3c
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pohled zdá, že se jedná o  obloukový 

most, po bližším prozkoumání je však 

zřejmé, že spodní deska je uprostřed 

rozpětí přerušena (obr. 4a až c). Horní 

a  spodní mostovka spojené kompozit-

ní příhradovou konstrukcí působí jako 

dvě konzoly. Horní deska z předpjatého 

betonu má konstantní tloušťku, spod-

ní deska se postupně směrem ke stře-

du mostu ztenčuje, čímž je zaručeno její 

účinnější a optimálnější působení. Díky 

malým poměrům mezi rozměry jednot-

livých konstrukčních dílů a pravidelností 

prvků ocelové příhradoviny působí kon-

strukce vyrovnaně a štíhle. Celkové roz-

pětí konstrukce je 280 m. 

VYLEHČENÍ  STĚN S POUŽIT ÍM 

UHPC PRVKŮ

V současnosti je v případě letmo beto-

novaných mostů patrný trend snižování 

tlouštěk stěn, a to až na hodnoty 200 až 

300 mm při použití standardního beto-

nu vyšších pevností 50 až 70 MPa. Roz-

hodující pro návrh konstrukce je pře-

nos smyku dvojicí tlačené a tažené dia-

gonály. Limitujícím faktorem je možnost 

použití předpjatých kabelů spojitosti, 

kdy musí být splněny konstrukční zása-

dy pro jejich umístění do stěn, zejména 

výška jejich krytí. Pro použití ještě ten-

čích prvků z HPC a UHPC však již není 

možné použít vnitřní kabely – nevejdou 

se do stěn a je nutné uvažovat pro ka-

bely spojitosti s volnými kabely, případ-

ně využít konstrukční systém mostu ty-

pu „extradosed“.

Plné monolitické stěny nebo spojité 

stěny z trapézového plechu, kde půso-

bí rozptýlený přenos hlavních napětí po 

délce stěny, jejichž chování lze analy-

zovat v programech využívajících MKP, 

je možné nahradit nespojitou konstruk-

cí (příhradové konstrukce nebo prefab-

rikované UHPC panely), jejíž jednotlivé 

prvky mají lépe diferencované a trans-

parentní chování. Tlakové a tahové dia-

gonály průběhů hlavních napětí v pre-

fabrikovaném panelu působí analogic-

ky s případem použití ocelového příhra-

dového konstrukčního systému stojin 

komorového průřezu. Ve směru tažené 

diagonály je pro zajištění bezporucho-

vého chování betonového prvku vnese-

no předpětí.

UHPC a jeho použití 

v konstrukčních prvcích

UHPC (ultra vysokohodnotný beton) 

patří k významným prvkům při vývo-

ji a výzkumu nových moderních beto-

nových konstrukcí. Jedná se o velmi 

kompaktní materiál, který má nízkou 

nasákavost a je odolný vůči nepřízni-

vým vlivům prostředí, např. agresivním 

chemickým rozmrazovacím látkám. Dí-

ky svým vlastnostem je UHPC předur-

čen pro účinné a štíhlé konstrukční prv-

ky s vysokou únosností. S jistotou se 

dá říci, že konstrukce z UHPC mohou 

konkurovat ocelovým konstrukcím vel-

kých rozpětí a jejich velkou výhodou je 

bezúdžbovost, neboť na rozdíl od oce-

lových konstrukcí je není třeba pečlivě 

chránit před korozí.

6b

Obr. 5 Analogie chování mostu s konstrukčním systémem „butterfly 

web“ a dvojitým Warrenovým příhradovým nosníkem [4] ❚ 

Fig. 5 Behaviour of a bridge with structural system of „butterfly web“ 

and double-warren truss [4]

Obr. 6 a) Podélný řez mostu Takubogawa s „butterfly web“ stojinami, 

b) uspořádání jednoho pole mostu ❚ Fig. 6 a) Longitudinal section 

of the Takubogawa bridge with “butterfly web”, b) arrangement of one 

span of the bridge

Obr. 7 a) Příčný řez mostu Takubogawa s „butterfly web“ stojinami; 

b) schéma předpětí a spřahovacích přípravků prefabrikovaného UHPC 

panelu [4] ❚ Fig. 7 a) Cross section of the Takubogawa bridge with 

„butterfly web“, b) precast UHPC panel with prestressing tendons and 

coupling pins [4]

5

6a
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Mosty se stojinami z UHPC typu 

„butterfly web“

V  posledních několika letech došlo 

v  Japonsku k  rozvoji a  realizaci pou-

žití vysokohodnotného betonu v ino-

vativním konstrukčním systému mos-

tů s  použitím prefabrikovaných sto-

jin, které jsou označeny jako „butterfly 

web“, neboli stojiny typu „motýlí kříd-

la“ [4]. Koncept těchto mostů kombi-

nuje výhody mostů s ocelovými stěna-

mi a vysokou míru odolnosti vůči vněj-

šímu prostředí, a tedy nízké náklady na 

údržbu (není nutné chránit konstrukč-

ní prvky před korozí). Výhodou společ-

nou s konstrukčním systémem se sto-

jinami z trapézového plechu je relativně 

jednoduché provádění detailů spřažení 

vzhledem k velké délce styčné spáry. 

Montáž dílů trapézového plechu však 

obnáší další práci s díly na staveniš-

ti (např. sváření dílů v podélném smě-

ru), která v případě UHPC stojin od-

padá. Systém, který nevyžaduje dal-

ší práce na prvcích při zabudování, je 

systém příhradových stojin, u těch jsou 

však komplikovanější detaily připoje-

ní ke spřaženým deskám. Z hlediska 

statického chování jsou mosty „butter-

fly web“ transparentnímu příhradovému 

působení velmi blízko.

Prefabrikované panely, jejichž tvar při-

pomíná motýlí křídla, jsou umístěny 

po délce mostu jednotlivě a vzájemně 

nespolupůsobí. Jejich tvar respektu-

je směry průběhů hlavních napětí, tedy 

tažené a tlačené diagonály, které jsou 

vyvolány přenosem smykových sil mezi 

spodní a horní deskou. Z hlediska sta-

tického působení se most chová po-

dobně jako příhradový nosník, působe-

ní panelů je pak analogické s diagoná-

lami dvojitého Warrenova příhradové-

ho systému. 

Most Takubogawa

Prvním mostem zkonstruovaným touto 

technologií je most Takubogawa v  Ja-

ponsku. Spojitý most o deseti polích má 

celkovou délku 721,5  m a délku nej-

delšího pole 87,5  m. Výstavba mostu 

probíhala analogií letmé betonáže. Dis-

poziční schémata mostu a  dispoziční 

schéma použitého HPC panelu jsou na 

obr. 6 a 7. 

Délka panelů na mostě je 2,9 m a pa-

nely jsou od sebe osově vzdáleny 3 m. 

Panely se nedotýkají, odpadá nutnost 

řešit jejich konstrukční napojení a pře-

nos sil zprostředkovávají horní a spod-

ní spřažené desky. Výška mostu se po-

hybuje v rozmezí od 4 do 4,5 m, malý 

rozptyl výšky nad pilířem a v poli je dán 

konstantním tvarem panelu a náběh je 

realizován jen v rámci zvětšení tloušť-

ky spodní desky. Oproti klasickým let-

mo betonovaným mostům, jejichž výš-

ka uprostřed pole tvoří zhruba polovinu 

výšky nad pilíři, je v  případě „butterfly 

web“ mostu redukce záporného ohy-

bového momentu od vnějšího zatíže-

ní mostu nad podporou a  jeho nárůst 

v  poli. Konstantní výška stojin, a tedy 

i jejich tuhost, po délce mostu má příz-

nivý vliv na postupný roznos smykových 

Tab. 1 Porovnání navržených variant letmo betonovaného mostu zhotoveného klasicky a mostu s vylehčenými UHPC stěnami typu „butterfly 
web“ [6] ❚ Tab. 1 Comparison of a bridge constructed by conventional free-cantilever method and a bridge constructed using lightweight UHPC 
„butterfly web“ [6]

Side view & Section
Weight

(superstructure)
Prestressing

steel
Block
lenght

Box Girder (concrete web)

153 000 kN
(1,00)

287 t
(1,00)

3 ∼ 4 m
8 blocks

Butterfly Web

138 800 kN
(0,91)

233 t
(0,81)

6 m
5 blocks

Tab. 2 Porovnání variant z hlediska environmentální zátěže [6] ❚ Tab. 2 Comparison of both variants in respect of environmental impact [6]

CON (Cast-in-situ) CON (Precast panel) Reinforcing steel Prestressing steel Total

volume CO2 volume CO2 quantity CO2 quantity CO2 CO2 ratio

Box Girder 6 022 m3 1 770,5 t 0 t 1 247,8 t 957,1 t 287,3 t 379,8 t 3 107,4 t 1

Butterfly Web 5 021 m3 1 476,2 t 532 m3 234 1 177,5 t 903,2 t 232,8 t 307,8 t 2 921,2 t -186,1 t 0,94

7a 7b
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sil a omezení koncentrace extrémních 

napětí ve stěnách v blízkosti podpor. 

Na mostě Takubogawa bylo pro stě-

ny průřezu použito HPC s charakteris-

tickou pevností 80  MPa, tloušťka stěn 

je 150  mm. Kromě rozptýlené výztu-

že z drátků o vysoké pevnosti jsou prv-

ky předepnuty předem předpjatými la-

ny ve směru hlavních tahových napě-

tí, betonářská výztuž je v prvku použi-

ta pouze pro zajištění spřažení s horní 

a spodní monolitickou deskou mostov-

ky. Betonářská výztuž je doplněna oce-

lovými trny. Dispozice vyztužení prvku 

je na obr. 6b. 

STUDIE CHOVÁNÍ  MOSTU 

S  UHPC STOJINAMI

Studie chování mostu byla provedena 

na spojitém mostu o třech polích 67,5 

+ 100 + 67,5 m s šířkou desky mostov-

ky 15,5  m. Dimenze standardního let-

mo betonovaného mostu byly navrže-

ny na základě empirie a varianty mos-

tu s  UHPC stojinami byly vytvořeny 

tak, aby tuhost variant byla odpovídají-

cí (stejná maximální deformace hlavního 

pole od stejného spojitého zatížení po 

délce mostu). Na obr. 8 a 9 je demon-

strováno chování stěn průřezu jednotli-

vých variant v blízkosti podpor při lokál-

ním zatížení v blízkosti pilíře. Z průběhů 

hlavních napětí je patrný rozdíl mezi ro-

zestřeným charakterem přenosu smy-

kových sil v případě spojité stěny a ostře 

diferencovaným duem tažených a tlače-

ných diagonál v případě použití jednotli-

vých UHPC panelů.

Použití lehkých UHPC stojin má po-

dobně jako v  případě stěn z  ocelové-

ho trapézového plechu nebo příhrado-

vých stojin vliv na redukci vlastní tíhy 

8b

9b

8c

9c
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Obr. 8a,b,c Průběh hlavních napětí lokálního 

zatížení v blízkosti pilíře ve stěnách letmo 

betonovaného mostu s tloušťkou stěny od 

900 mm (u pilíře) až po 500 mm (v poli) ❚ 

Fig. 8a,b,c Principal stresses distribution 

caused by a local load near the pier in 

webs of cantilever bridge with thickness 

of walls varying from 900 mm (near the pier) 

to 500 mm (in the middle of span)

Obr. 9a,b,c Průběhy hlavních napětí 

lokálního zatížení v blízkosti pilíře ve stěnách 

návrhu alternativy se stěnami „butterfly web“ 

tloušťky 120 mm ❚ Fig. 9a,b,c Principal 

stresses distribution caused by a local load 

near the pier in webs of alternative design 

with „butterfly web“ of constant thickness 

of 120 mm

Obr. 10 Schéma dispozice „extradosed“ 

mostu s rozpětím hlavního pole 435 m 

s použitím „butterfly web“ HPC panelů [7] ❚ 

Fig. 10 Disposition of extradosed bridge 

with main span of 435 m using HPC „butterfly 

web“ [7]

8a
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hlavní nosné konstrukce, a to o 10 až 

15 %, pokud je navržený most srovná-

ván s  konvenčním monolitickým letmo 

betonovaným mostem stejného rozpětí, 

jak prokazuje [6]. Dimenze variant spo-

lu se základními údaji o  množství po-

užitého betonu a předpínací výztuže je 

v tab. 1 a výsledné porovnání va riant je 

v tab. 2. Redukce tíhy hlavní nosné kon-

strukce má vliv i na sekundární úspory 

množství lan podélného předpětí a  re-

dukci dimenze pilířů a základových kon-

strukcí.

Redukce vlastní tíhy vahadel má při 

výstavbě další pozitivní efekt, a tím je 

možnost betonovat po delších betonáž-

ních záběrech. Je uváděno, že beto-

nážní záběry mohou být díky nižší váze 

až o 50 % delší [4], což vede k omeze-

ní jejich celkového počtu, a tedy i k vý-

znamnému zkrácení doby výstavby. 

Dalším efektem a výhodou použití pre-

fabrikovaných panelů je absence nut-

nosti jakékoliv práce na stěnách na sta-

veništi. Právě realizace monolitických 

stěn představuje problematický proces, 

zejména s ohledem na obtížnou mon-

táž a ukládku betonářské výztuže a hut-

nění betonu.

Aplikace pro mosty extrémních 

rozpětí

Mosty extrémního rozpětí nad 400  m 

jsou téměř výhradně konstruovány 

z oceli, protože při použití monolitické-

ho betonu neúměrně stoupá zatížení 

mostu od vlastní tíhy a dimenze hlavních 

nosných prvků (závěsů nebo visutého 

lana) by byly limitujícím prvkem prove-

ditelnosti takovéto konstrukce. Výzvou 

je limitovat hmotnost mostní konstrukce 

z betonu. UHPC jako extrémně únosný 

materiál je v tomto směru perspektivní 

a teoreticky je možné navrhovat 3x lehčí 

konstrukci mostovky než při použití be-

tonu standardní třídy.

V posledních dvou letech byla zkou-

mána realizovatelnost mostu extrémní-

ho rozpětí, jehož hlavní nosná konstruk-

ce by byla tvořena komorovým prů-

řezem s UHPC stěnami typu „butter-

fly web“ [7]. Na základě materiálových 

testů HPC panelů s  vysokopevnost-

ními vlákny (2 000 MPa) a  na základě 

experimentálního ověření dynamických 

vlastností trámového mostu se stoji-

nami „butterfly web“ byly navrženy dvě 

varianty mostů s  délkou hlavního po-

le 435 m. První variantou byl most ty-

pu „extradosed“ a druhou byl zavěše-

ný most. Obě varianty jsou navrženy 

s  velmi tenkou deskou mostovky, kte-

rá je pro zajištění tuhosti podporována 

kromě HPC stěn i vzpěrami. Podélné 

dispoziční schéma mostu je na obr. 10. 

Předmětem další výzkumné práce bu-

de vytvoření konstrukčního systému 

využívajícího v  maximální možné mí-

ře veškerých výhod prefabrikovaných 

prvků z UHPC. Z hlediska dlouhodobé-

ho chování je velmi důležitá detailní ča-

sově závislá výpočetní analýza respek-

tující výraznou nehomogenitu příčného 

řezu z  hlediska reologického chování. 

Tímto způsobem je možné optimálněji 

realizovat betonové mostní konstrukce 

velkých a extrémních rozpětí a takové-

to konstrukce zároveň splňují požadav-

ky z  hlediska dlouhodobého bezporu-

chového provozu při minimálních nákla-

dech na jejich údržbu. 

ZÁVĚR

V  článku je prezentována charakte-

ristika inovativního návrhu spřažené-

ho konstrukčního systému kombinující-

ho použití tenkých UHPC desek a mo-

nolitických částí z  betonu běžné třídy. 

Tento konstrukční systém se jeví ja-

ko vhodná alternativa vylehčování sto-

jin komorových mostů velkého rozpětí 

ocelovými spřaženými prvky. Hlavními 

benefity při použití UHPC panelů jsou 

lehčí nosná konstrukce mostu a s  tím 

spojené snížení environmentální zátě-

že, rychlejší výstavba a  možnost rea-

lizovat mosty vyšších rozpětí. Rozvoj 

výstavby s vyšším zastoupením prvků 

z UHPC je v případě betonových mos-

tů podmínkou rea lizovatelnosti koncep-

tu mostů extrémního rozpětí nad 400 

až 500 m.
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