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Dva letmo betonované mosty – 592   m dlou-

hý most Valy a 501  m dlouhý most Rieka 

– s  rozpětími od 24,5 do 92,02  m postavené 

na slovenské dálnici D3 v úseku Svrčinovec–

Skalité jsou v článku popsány z hlediska archi-

tektonického a konstrukčního řešení, statické 

analýzy a postupu stavby. Nosné konstrukce 

tvořené komorovými nosníky proměnné výšky 

od 2,7 do 5 m byly betonovány letmo v syme-

trických konzolách. Protože převážná část 

nosných konstrukcí je rámově spojena se 

štíhlými podpěrami, tvoří mosty semiintergro-

vané konstrukce. ❚ Two cantilever bridges 

– 592  m long Valy bridge and 501  m long 

Rieka bridge – with spans ranging from 24.50 

to 92.02 m, built on the Slovak motorway D3 in 

the section Svrčinovec–Skalité, are described 

in this article in terms of their architectural 

and structural design, static analysis and 

process of construction. Superstructures that 

are formed by box girders of a variable depth 

from 2.70 to 5.00 m were cast in symmetrical 

cantilevers. Since prevailing portions of the 

superstructures are frame connected with 

slender piers, the bridges form semi-integral

structures.

Na slovenské dálnici D3 byl v  červnu 

letošního roku dán do provozu úsek Svr-

činovec–Skalité. Na tento úsek dálnice, 

která zde byla postavena jen v  jed-

né polovině, navazují hraniční přecho-

dy do České Republiky a Polska. Na 

dálnici vedené v  krásné horské krajině 

byla postavena řada pozoruhodných 

ocelobetonových a betonových mostů. 

Dva z nich, které byly postaveny podle 

alternativního návrhu firmy SHP,  Brno, 

mají podobné uspořádání a byly posta-

veny stejnou technologií. 

Přes údolí Gorilova potoka byl posta-

ven 592  m dlouhý most Valy (obr.  1) 

a přes údolí potoka Rieka byl postaven 

502 m dlouhý most Rieka (obr. 2). Oba 

mosty s rozpětími až 92 m jsou tvořeny 

komorovým nosníkem proměnné výš-

ky a překlenují hluboká údolí ve výš-

kách až 85 a 62 m. Protože střední pole 

jsou rámově spojena se štíhlými podpě-

rami, tvoří mosty semiintegrované kon-

strukce. 

ARCHITEKTONICKÉ 

A  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Koncepční řešení

Krásná horská krajina vyžadovala kon-

strukci jemných rozměrů, ekonomie 

stavby snadno proveditelnou konstruk-

ci s  minimální spotřebou materiálu, 

a proto jsou mosty v  převážné délce 

tvořeny letmo betonovanými komoro-

vými nosníky (obr.  3) a jsou podepře-

ny štíhlými podpěrami, které zaruču-

jí stabilitu konstrukce za provozu a při 

stavbě.

Místo obvyklého řešení, v  kterém 

spodní stavbu tvoří dvojice štíhlých 

stojek, tvoří spodní stavbu těchto mos-

tů stojky průřezu písmene H, které 

jsou sestaveny ze dvou příčných stěn 

vzájemně spojených podélnou stě-

nou. U  nižších stojek a v  horní čás-

ti vysokých podpěr je podélná stěna 

vynechána (obr.  4). Vzdálenost příč-

ných stěn a výška, od které se vyne-

chá podélná stěna, byly určeny na zá-

kladě parametrických výpočtů, v  kte-

rých byla porovnávána požadovaná tu-

1

2



5

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

4 / 2 0 1 7  ❚ 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

host konstrukce při stavbě a součas-

ně poddajnost stojek, která za provozu 

redukuje jejich ohybové namáhání od 

objemových změn.

Snaha o ekonomii stavby vede mnohé 

projektanty k návrhu, v kterém jsou ko-

morové nosníky předepnuty kabely ve-

denými jen v horní a spodní desce. Tak-

to navržená konstrukce sice může pře-

nést všechna normová zatížení a  mo-

menty od předpětí mohou vyrovnat mo-

menty od zatížení stálého, předpětím 

však nelze podstatně redukovat posou-

vající sílu. Následně je pak nutno kon-

strukci silně vyztužit smykovou výztuží, 

popř. navrhnout svislé předpětí.

Pokud jsou tyto kabely doplněny ka-

bely spojitosti, které mají průběh odpo-

vídající průběhu momentu spojitého 

nosníku, lze výrazně omezit také smy-

kové namáhání. A to nejen svislé smy-

kové namáhání ve stojinách komoro-

vého průřezu, ale i vodorovné smyko-

vé na máhání v  horní a spodní des-

ce. Náklady zahrnující pracnost spo-

jenou s  provedením spojitých kabelů 

jsou mnohem menší, než jsou nákla-

dy spojené s  přenesením smykového 

namáhání.

Pokud jsou kabely spojitosti vedeny 

v  komoře mimo průřez, může být pro 

přenesení smyku plně využita tlaková 

únosnost stěn neoslabených kabelový-

mi kanálky, a tím lze podstatně reduko-

vat jejich tloušťku, snížit tíhu konstrukce 

a následně redukovat namáhání nosné 

konstrukce. To vše vede k  podstatné 

úspoře materiálu.

Komorové nosníky obou mostů jsou 

proto předepnuty kombinací soudrž-

ných kabelů vedených v  horní a dolní 

desce a nesoudržných kabelů spojitosti 

vedených v komorách (obr. 5).

Prostorové uspořádání

Most Valy – objekt 244-00

Most Valy převádí budoucí pravý směr 

dálnice D3 po nosné konstrukci, která je 

tvořena spojitým komorovým nosníkem 

o  devíti polích s rozpětími 37,5 + 58 + 

4× 92 + 58 + 40 + 29,5 m (obr. 6). Most 

má kolmé uspořádání, v podélném smě-

ru je niveleta dálnice v konstantním spá-

du 3,6  % (stoupá ve směru staničení). 

Směrově probíhá osa dálnice v  přímé, 

v přechodnici i v pravotočivém kruhovém 

oblouku s poloměrem R = 1 250 m. Jed-

nostranný příčný sklon mostu p = 2,5 %. 

Komorový nosník je na krajních opěrách 

a vnitřních podpěrách 2, 8 a 9 uložen na 

dvojicích hrncových ložisek, s  ostatními 

podpěrami je rámově spojen. Část kon-

strukce nad podpěrami 3, 4, 5, 6 a 7 by-

la betonována letmo v symetrických kon-

zolách, zbývající část byla betonována na 

pevné skruži (obr. 7).

Obr. 1 Most Valy ❚ Fig. 1 Valy bridge

Obr. 2 Most Rieka ❚ Fig. 2 Rieka bridge

Obr. 3 Konstrukce mostu ❚ Fig. 3 Bridge 

structure

Obr. 4 Most Valy – štíhlá podpěra ❚ 

Fig. 4 Valy bridge – slender pier

Obr. 5 Vnější předpětí ❚ Fig. 5 External 

cables

Obr. 6 Most Valy: a) podélný řez, b) půdorys 

❚ Fig. 6 Valy bridge: a) elevation, b) plan

Obr. 7 Most Valy – stavba mostu ❚ 

Fig. 7 Valy bridge – bridge construction
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Most Rieka – objekt 248-00

Most Rieka převádí budoucí pravý směr 

dálnice D3 po nosné konstrukci, kte-

rá je tvořena spojitým nosníkem o  os-

mi polích s rozpětím 24,5 + 40 + 58,01 

+ 92,02 + 2x 92,02 + 58,01 + 42,51 m 

(obr.  8). Most má kolmé uspořádání, 

v podélném směru je niveleta dálnice 

v  údolnicovém zakružovacím oblouku 

s poloměrem R = 70 000 m se sklony 

tečen oblouku 0,9 a 2 %. Směrově pro-

bíhá osa dálnice v přechodnici a v pra-

votočivém kruhovém oblouku s polomě-

rem R = 594,25 m. Jednostranný příč-

ný sklon mostu p  =  3,5  %. Komorový 

nosník je na krajních opěrách a vnitřních 

podpěrách 2, 3 a 8 uložen na dvojicích 

hrncových ložisek, s ostatními podpěra-

mi je rámově spojen. Část konstrukce 

nad podpěrami 4, 5, 6 a 7 byla betono-

vána letmo v  symetrických konzolách, 

zbývající část byla betonována na pev-

né skruži (obr. 9).

Nosná konstrukce

Nosné konstrukce obou mostů z  be-

tonu C45/55 tvoří komorové nosní-

ky s oboustranně vyloženými konzola-

mi. Nosníky mají proměnnou výšku od 

2,7  m do 5  m nad podpěrami letmo 

betonovaných polí (obr. 10). Krajní po-

le mají konstantní výšku 2,7 m. Náběh 

tvaru paraboly 2° má délku 42,5  m, 

nad podpěrami má konstrukce kon-

stantní výšku. Tloušťka stěn (0,35  m) 

a  tvar horní desky je konstantní, pro-

měnná je pouze tloušťka dolní des-

ky letmo betonovaných polí. Uprostřed 

rozpětí má deska tloušťku 150  mm, 

u podpěr je zesílena na 400 mm. Šíř-

ka nosné konstrukce je 13,41 m, šířka 

komory je stejná jako šířka podpěr – 

7 m.

Komorový nosník letmo betonova-

ných polí je nad podpěrami ztužen 

podporovými příčníky, které přímo na-

vazují na příčné stěny vnitřních pod-

pěr. V  příčnících jsou průchozí otvo-

ry a horní deska, v  které jsou ohýbá-

ny a  postupně kotveny vnější kabely, 

je zesílena. Komorový nosník krajních 

polí je nad podpěrami ztužen prů-

chozími podporovými příčníky tloušť-

ky 2,5 m, které přenáší zatížení ze stěn 

do ložisek.

Nosná konstrukce středních polí byla 

betonována letmo v symetrických kon-

zolách vycházejících z podporových 

zárodků délky 12 m. První segment má 

délku 4 m, délka ostatních sedmi seg-

mentů je 5  m. Střední uzavírací seg-

ment má délku 2, popř. 2,02 m.

Nosná konstrukce je v  podélném 

směru předepnuta, v  příčném směru 

je navržena jako železobetonová. Po-

délné předpětí má klasické uspořádá-

ní (obr. 11) [1]. V průběhu postupné be-

tonáže segmentů byly osazovány a na-

pínány konzolové kabely vedené v hor-

ní desce, po vybetonování uzavíra-

cích segmentů byly osazeny a napnuty 

kladné kabely vedené ve spodní des-

ce a kotvené ve vnitřních dolních ro-

zích komorového průřezu. Tyto kabely 

doplňují vnější kabely spojitosti vede-

né v komoře nosníku. Konzolové kabe-

ly jsou tvořeny kabely sestavenými ze 

7, 15 a 19 lan, kladné kabely a kabely 

spojitosti jsou tvořeny kabely sestave-

nými z 19 lan Y1860S7/15,7.

V  krajních polích, která byla beto-

nována na pevné skruži, jsou v  hor-

ní i  spodní desce také vedeny pří-

mé kabely, jež jsou kotveny v  konco-

vých příčnících a poblíž uzavírací spá-

ry s  letmo betonovanými částmi. By-

ly navrženy tak, aby přenesly statické 

účinky od převážné části vlastní tíhy. 

Po spojení s letmo betonovanými část-

mi byly osazeny a napnuty kabely spo-

jitosti. Ty jsou vedeny po celé délce 

nosné konstrukce; jsou kotveny v kon-

cových příčnících a některých vnitřních 

příčnících, kde se překrývají. S  ohle-

dem na omezení počtu kotevních míst 
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jsou kabely spojitosti vedeny přes dvě, 

tři anebo čtyři pole. Kabely spojitos-

ti jsou ohýbány v podporových příční-

cích a v deviátorech, které jsou situo-

vány v polích. S ohledem na omezení 

ztrát předpětí byly tyto kabely napíná-

ny z obou stran.

Spodní stavba

Všechny pilíře mají konstantní šířku 

7 m; jejich výška je s ohledem na kon-

figuraci terénu a výškové vedení nivele-

ty od 7,6 až do 75,98 m. Krajní podpě-

ry s ložisky jsou tvořeny dvěma obdél-

níkovými sloupy 1,6  x  1,7  m vzájem-

ně spojenými příčnou stěnou tloušťky 

0,4  m (obr.  12a). Pilíře letmo betono-

vaných polí jsou tvořeny dvojicemi stěn 

tlouštěk 0,9 a 1 m s vnějšími plochami 

vylehčenými prolisy. Vzdálenost stěn 

krajních pilířů je 1,5 m (obr. 12b). Stě-

ny středních pilířů, které jsou od sebe 

vzdáleny 2,3 m, jsou spojeny podélnou 

stěnou tloušťky 0,8 m (obr. 12c), která 

je ukončena 20 m pod hlavou pilíře. Při 

stavbě byly stěny krajních pilířů ztuže-

ny příhradovými montážními přípravky.

Opěry jsou navržené železobetonové 

se závěrnými zídkami a  rovnoběžnými 

zavěšenými křídly.

Založení mostů

Založení obou mostů je hlubinné. 

V  projektu byly opěry i  pilíře založeny 

na pilotách průměru 900 mm délek od 

7 do 12 m. V základech bylo navrženo 

12 až 41 pilot. Při stavbě se ukázalo, že 

přes některé základové spáry prochá-

zí těžce vrtatelné horniny, a proto piloty 

musely být částečně nebo plně nahra-

zeny mikropilotami.

Příslušenství mostů

Vozovka a římsy na obou mostech mají 

klasické uspořádání. Vozovka je po 10 

až 16 m odvodněna do podélných svo-

dů zavěšených na vnějších konzolách. 

Na koncích mostů jsou osazeny nožni-

cové dilatační závěry. Vozidla na mos-

tě Valy jsou před účinky větru chráněna 

větrolamy (obr. 13). Na mostě Rieka je 

osazeno klasické zábradlí natřené, po-

dobně jako všechny mosty stavby, žlu-

tou barvou.

Obr. 8 Most Rieka: a) podélný řez, b) půdorys ❚ Fig. 8 Rieka 

bridge: a) elevation, b) plan

Obr. 9 Most Rieka – stavba mostu ❚ Fig. 9 Rieka bridge – bridge 

construction

Obr. 10 Příčný řez nosnou konstrukcí: a) uprostřed rozpětí, 

b) u podpěry ❚ Fig. 10 Cross section of the deck: a) at mid-span, 

b) at support

Obr. 11 Předpětí: a) příčný řez uprostřed rozpětí, b) příčný řez 

u podpěry, c) podélný řez ❚ Fig. 11 Prestressing: a) cross section 

at mid-span, b) cross section at support c) elevation

Obr. 12 Pilíře – příčné řezy: a) podpěry 2, 8, 9 – most Valy; podpěry 

2, 3, 8 – most Rieka, b) podpěry 3, 7 – most Valy; podpěry 4, 7 – most 

Rieka, c) podpěry 4, 5, 6 – most Valy; podpěry 5, 6 – most Rieka 

❚ Fig. 12 Piers – cross sections: a) piers 2, 8, 9 – Valy bridge; piers 

2, 3, 8 – Rieka bridge, b) piers 3, 7 – Valy bridge; piers 4, 7 – Rieka 

bridge, c) piers 4, 5, 6 – Valy bridge; piers 5, 6 – Rieka bridge

Obr. 13 Most Valy – větrolam ❚ Fig. 13 Valy bridge – windbreaker

Obr. 14 Postupná stavba pilíře ❚ Fig. 14 Incremental pier 

construction

Obr. 15 Most Valy – letmá betonáž ❚ Fig. 15 Valy bridge 

– cantilever construction

12a 12b 12c 13
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VÝSTAVBA MOSTŮ

Po provedení pilot, základů a opěr by-

ly do překládaného bednění postup-

ně, po segmentech, betonovány pilí-

ře (obr.  14). Délka jednoho segmentu 

byla 5 m, doba jeho výstavby byla cca 

deset dní.

Následně byly vytvořeny 12 m dlouhé 

zárodky nosné konstrukce. Betonova-

ly se ve třech fázích:

• dolní deska s 1 m vysokou stěnou, 

• zbývající část stěny a  podporové 

příčníky,

• horní deska. 

Po osazení betonářských vozíků se 

postupně betonovaly 4 a  5  m dlou-

hé segmenty (obr.  15, 16), které se 

betonovaly najednou, bez přerušení. 

Zárodky byly vytvořeny průměrně za 

60 dní, segmenty za 12 dní. Po vybe-

tonování symetrických segmentů by-

ly postupně napínány konzolové ka-

bely. Po dokončení konzol byly vybe-

tonovány střední uzavírací segmen-

ty (obr.  17) a byly napnuty kladné 

kabely.

Současně s  výstavbou letmo be-

tonovaných polí byla na pevné skru-

ži postupně betonována krajní pole 

(obr. 18). Komorový nosník byl betono-

ván ve dvou stadiích – nejdříve spodní 

deska, stěny a příčníky, následně hor-

ní deska. Po vybetonování uzavíracích 

spár mezi letmo betonovanými částmi 

a částmi betonovanými na skruži byly 

napnuty kabely spojitosti. 

S  ohledem na omezení dlouhodo-

bých deformací pilířů byla nejdříve be-

tonována vahadla nad krajními podpě-

rami. Také spojování sousedních kon-

zol postupovalo ve směru od krajních 

opěr ke středu mostu.

Po provedení dokončovacích pra-

cí proběhly statické a dynamické zatě-

žovací zkoušky, které ověřily teoretic-

ké předpoklady výpočtu a kvalitu pro-

vedení. 

Obr. 16 Most Rieka – letmá betonáž ❚ 
Fig. 16 Rieka bridge – cantilever construction

Obr. 17 Most Valy – betonáž uzavíracích 

segmentů ❚ Fig. 17 Valy bridge – casting 

of the closure segments

Obr. 18 Most Rieka – stavba krajních polí ❚ 
Fig. 18 Rieka bridge – side spans 

construction

Obr. 19 Výpočtový model: a) most Valy, 

b) most Rieka ❚ Fig. 19 Calculation model: 

a) Valy bridge, b) Rieka bridge 

Obr. 20 Výpočtový model – postupná stavba 

mostu ❚ Fig. 20 Calculation model 

– incremental bridge construction

Obr. 21 Most Rieka: a) ohybové momenty 

[kNm], b) posouvající síly [kN] ❚ 
Fig. 21 Rieka bridge: a) bending moments 

[kNm], b) shear forces [kN]

Obr. 22 Výpočtový model – prostorová 

analýza nosné konstrukce ❚ 
Fig. 22 Calculation model – space analysis of 

the superstructure

Obr. 23 Nelineární analýza spodní stavby při 

stavbě ❚ Fig. 23 Non-linear analysis of the 

substructure during construction

Obr. 24 Most Rieka: a) deformace nosné 

konstrukce, b) nadvýšení ❚ Fig. 24 Rieka 

bridge: a) deformation of the superstructure, 

b) camber
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STATICKÁ ANALÝZA

Globální analýza obou mostů byla 

provedena programovým systémem 

MIDAS Civil. Byly vytvořeny prostorové 

modely konstrukcí, které vystihly nejen 

prostorové působení konstrukcí v  ko-

nečném stavu (obr. 19), ale také jejich 

postupnou výstavbu (obr. 20), popř. re-

konstrukce. Na konstrukce byla dále 

aplikována veškerá nahodilá a vedlej-

ší zatížení dle STN EN 1991 a násled-

ně byly vytvářeny kombinace v souladu 

s STN EN 1990. Konstrukce byla po-

souzena ve všech montážních stavech, 

v době uvedení do provozu a na konci 

životnosti mostu (100 let). 

Pro analýzu byly vytvořeny prosto-

rové prutové modely. Vliv smykového 

ochabnutí byl zaveden pomocí spolu-

působící šířky horní desky, která byla 

pro účinky ohybu redukována. Protože 

pro namáhání normálovou silou působí 

celý průřez, byla odstraněná část des-

ky přesunuta do těžiště průřezu.

Konstrukční uspořádání, množství 

předpětí a postup výstavby byly ovliv-

něny hlavně kritérii mezního stavu po-

užitelnosti (MSP), a to především kon-

trolou šířky trhlin na nosné konstruk-

ci (NK). Stav dekomprese musí být 

splněn pro častou kombinaci zatíže-

ní (STN EN 1992-2 Tab.  7.101N). Bě-

hem provádění je tahové napětí v be-

tonu omezeno průměrnou hodno-

tou pevnosti betonu v tahu fctm (STN 

EN 1992-2 článek 113.3.2(103)).

Velikost předpětí a uspořádání před-

pínacích kabelů vyplynuly nejen z po-

žadavku norem, ale také z požadavku 

na tvarovou stálost. Předpětí bylo na-

vrženo tak, aby ohybové momenty od 

předpětí měly stejný průběh, ale opač-

né znaménko jako momenty od zatí-

žení stálého (obr.  21a). Pomocí pou-

žití volných kabelů spojitosti bylo také 

možné vyrovnat podstatnou část po-

souvající síly (obr. 21b).

Návrh příčné výztuže NK vycházel 

z  posouzení mezního stavu únosnos-

ti (MSÚ) na kombinované účinky smy-

ku, kroucení a příčného ohybu. Pro 

analýzu příčného směru byl vytvo-

řen deskostěnový model výseku kon-

strukce (obr.  22) a MSÚ pro únavu 

20
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byl proveden dle přílohy NN v  STN 

EN  1992-2. V  některých průřezech 

únavové namáhání rozhodovalo o příč-

ném vyztužení vnějších konzol.

Zvýšená pozornost byla věnována 

posouzení štíhlých stěnových pilířů. Ve 

výpočetním modelu pro výstavbu va-

hadel byly geometrické imperfekce zo-

hledněny vychýlením pilířů v podélném 

a  příčném směru a  konstrukce by-

la analyzována jako geometricky neli-

neární konstrukce (obr. 23). V provoz-

ním stavu byly pilíře modelovány v pro-

jektované geometrii a  získané vnitř-

ní síly byly zvětšovány o  geometric-

ké imperfekce a účinky druhého řádu 

dodatečně. Následně byla pro rozho-

dující zatěžovací stavy provedena geo-

metricky nelineární analýza celé kon-

strukce.

Velká pozornost byla také věnována 

kontrole geometrie při stavbě a  urče-

ní nadvýšení konstrukce. Základní vý-

počet nadvýšení vahadel obou mos-

tů byl proveden způsobem letmé be-

tonáže jednotlivých lamel do tečny 

[2], [3].

Protože dlouhodobé deformace let-

mo betonovaných mostů jsou obvyk-

le větší, než určuje výpočet podle 

platné normy [4], [5], [6], byla vel-

ká pozornost věnována analýze dlou-

hodobých deformací od dotvarová-

ní a  smršťování betonu. Tyto defor-

mace byly eliminovány jednak filozofií 

návrhu – vyrovnáním statických účin-

ků od zatížení stálého předpětím –, 

tak i opatrností při posouzení průřezů 

a nadvýšením.

Na základě zkušeností s  dlouho-

dobým měřením mostu přes Vltavu 

u  Vepřeku [7] byla letmo betonova-

ná pole nadvýšena o hodnotu rovnou 

1/1 000 rozpětí. Protože po dokončení 

letmé betonáže by konstrukce byla 

v  navržené niveletě, napnutím ka-

belů spojitosti by se konstrukce dá-

le zvedla (obr.  24a). Z  tohoto důvo-

du bylo zvolené nadvýšení zmenšeno 

o deformaci od kabelů spojitosti. Tvar 

nadvýšení byl zvolen tak, aby v  čase 

t  = 100  let byla konstrukce stále nad-

výšena a  aby tvar nadvýšení byl afin-

ní k  deformaci konstrukce od zatíže-

ní stálého určeného na výsledné kon-

strukci (obr.  24b). NK by proto měla 

mít požadovaný tvar i v případě větších 

účinků od dotvarování a smršťování 

betonu.

ZÁVĚR

Stavba obou mostů byla zahájena v říj-

nu 2013, zatěžovací zkoušky byly pro-

vedeny v  září 2016. Do provozu by-

ly mosty předány v červnu 2017. Sna-

hou všech zúčastněných bylo posta-

vit úsporné a kvalitní mosty, které ma-

jí minimální vliv na životní prostředí. 

Z  obr.  25 a 26, které ukazují dokon-

čené konstrukce, je zřejmé, že ač-

koliv mosty mají poměrně velká roz-

pětí a  nosné konstrukce jsou vede-

ny vysoko nad terénem, mají jemné 

rozměry a  nevytváří v  krásné krajině 

bariéru.

Obr. 25 Most Valy ❚ Fig. 25 Valy bridge

Obr. 26 Most Rieka ❚ Fig. 26 Rieka 

bridge
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BETONOVÉ KLOUBY V MOSTNÍM STAVITELSTVÍ

Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx, Dipl.-Ing. Gregor Schacht (TU Dresden)

Publikace Betongelenke im 
Brückenbau je výsledkem 
dlouhodobé výzkumné čin-
nosti autorů na předmětném 
problému. V úvodu je abeced-
ně uspořádán seznam termí-
nů, obecně platných i  speci-
álních. 

V první kapitole je uveden 
obsah publikace a popis a za-
třídění betonových kloubů, 
které lze principiálně rozdělit 
do dvou skupin. První a star-
ší tvoří klouby válcové, ka-
menné, betonové, betonové 
opancéřované a speciální, tj. 
s  tvrdou vložkou v  kontakt-
ním místě. Dnes se tyto klouby již nepoužíva-
jí, ale objevují se u betonových kyvných loži-
sek a stěn a na jejich principu byla založena 
kalotová ložiska. Druhou skupinu tvoří klou-
by využívající přetvárné vlastnosti oceli a be-
tonu za určitých podmínek, které byly zjiště-
ny při výzkumu betonu, především ve Francii.

Druhá kapitola je věnována historickému 
vývoji kloubů. První válcový kloub navr-
hl C.  Köpcke v  roce 1880 pro kamenný 
ob lou kový železniční most v  Pirně. Pozor-
nost je také věnována zkouškám R. Krüge-
ra, kdy zkoumal příčné tahy od soustředěné-
ho zatížení z roku 1894, které byly význam-
né pro další vývoj betonových kloubů. První 
kloub z druhé skupiny, využívající přetvárné 
vlastnosti oceli a betonu, navrhl v roce 1902 
A. Considère jako dočasný spirálově ovinu-
tý betonový prvek, s výrazně omezenou plo-
chou oproti ostatní konstrukci, v  kterém se 
odehrálo pootočení. Druhý kloub této skupi-
ny, pérový, který vytváří dva zkřížené beto-
nové pruty a beton je pouze ochranou pro-
ti korozi, navrhl v roce 1908 A.  Mesnager. 
Ve své době se používal převážně u pozem-
ních konstrukcí. Nejvýznamnějším počinem 
tohoto období byl v roce 1910 E. Freyssine-
tem navržený nevyztužený vrubový kloub pro 
tři trojobloukové příhradové mosty přes ře-
ku Allier. Jako první z nich byl postaven most 
Veudre (uvedený na titulní straně publika-
ce), který byl však za 2. světové války zničen. 
Z původních tří mostů se do současnosti za-
choval pouze jeden. Při odskružení a dalším 
sledování těchto mostů E. Freyssinet poprvé 
zaznamenal průběh deformace betonu od 
zatížení v čase.

Třetí kapitola uvádí přehled existujících vý-
početních modelů vrubových kloubů v  Ně-
mecku běžně používaných, počínaje prvním 
podle F.  Leonhardta z  roku 1965. Ten byl 
podkladem i pro výpočetní modely ve Vel-
ké Británii, Francii, Nizozemsku, Švédsku 
a  v  dalších zemích. Významným ověřením 
vrubového kloubu byly zkoušky G.  Fran-
ze a H. D. Feina z roku 1968, při kterých po 
třech milionech potočení nezjistili žádné po-
škození kloubu.

Čtvrtá kapitola obsahuje hlavní cíl výzkum-
né práce – aktualizaci návrhu vrubového 

kloubu E. Freyssineta podle 
výpočetního modelu F. Leon-
hardta v  souladu se součas-
nou normou EC2. Tento ná-
vrh zahrnuje též případ vel-
kých příčných momentů, a to 
uspořádání výztuže prochá-
zející krčkem kloubu. Původ-
ní myšlenka byla R. Maillar-
ta a  u  nás profesora Bechy-
ně, F. Leonhardt to řešil pouze 
předpětím uspořádaným mi-
mo kloub. 

V páté kapitole je v tabelární 
úpravě soupis 55  vybraných 
realizovaných mostů s vrubo-
vými nevyztuženými klouby 

dle E. Freyssineta z let 1910 až 2011 z Fran-
cie, Německa, Švýcarska, Velké Británie, Ra-
kouska, Itálie, ale i z Venezuely. Následuje fo-
tografiemi doprovázená rešerše zkušenos-
tí s vrubovými klouby na vybraných mostech 
v uvedených zemích. 

V šesté kapitole jsou uvedeny postupy ná-

vrhu vrubových kloubů pro dva případy mos-
tů z předpjatého betonu, tj. vzpěradlový ob-
loukový silniční nadjezd a železniční most 
přes ploché údolí s nosnou konstrukcí v po-
době integrovaného spojitého nosníku.

Sedmá kapitola shrnuje dosavadní poznat-
ky o betonových kloubech a věnuje se dnes 
výlučně používaným vrubovým kloubům, kte-
ré se vyznačují mimořádně vysokou únos-
ností a přetvárností. Jsou zcela bezúdržbové, 
a pokud jsou správně navrženy a provede-
ny, mají vysokou trvanlivost. Betonové klou-
by jsou velmi vhodné pro zavádění sil do sta-
vebních konstrukcí a pro omezení účinků vy-
nucených namáhání.

Z  výzkumu vyplynulo, že klouby mají dal-
ší potenciál, který bude moci při pokračová-
ní výzkumu využít. Jako dodatek je uvedena 
ekobilance vrubových kloubů a  hrncových 
ložisek uveřejněná autory ve stejném roce.

připravil Ing. Karel Dahinter, CSc., 

Česká silniční společnost, z. s.
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