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V Kloknerově ústavu ČVUT v Praze pro-
běhl ve spolupráci se společností Valbek 
vývoj technologie spřažené dřevo-beto-
nové lávky s využitím prefabrikovaných 
segmentů mostovky z ultra vysoko-
hodnotného betonu (UHPC). Hlavními 
cíli vývoje tohoto systému bylo hospo-
dárné využití materiálů, zrychlení proce-
su výstavby a možnost univerzální apli-
kace pro lávky různých rozpětí. Kompo-
zitní mostní konstrukce ze dřeva a UHPC 
představují přínos z ekologického hle-
diska, protože umožňují aplikaci obno-
vitelného přírodního materiálu (dřeva), 
efektivně využívají vlastnosti obou ma-
teriálů a jsou architektonicky zajímavé. 
Betonová mostovka tvoří ochranu dřeva 
proti přímým povětrnostním vlivům. 
Oproti betonu normálních pevností je 
v případě aplikace UHPC betonová des-
ka výrazně štíhlejší, méně přitěžuje dře-

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ KOMPOZITNÍ 
MOSTNÍ KONSTRUKCE ZE DŘEVA A UHPC
EXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF TIMBER- 
UHPC COMPOSITE BRIDGE STRUCTURE
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Článek prezentuje výsledky experimentálního vývoje inovativního mostního systému tvořeného trámy z le-
peného lamelového dřeva spřaženými s mostovkou z prefabrikovaných panelů z ultra vysokohodnotného 
betonu (UHPC). V článku je představen řešený mostní systém a také je popsán experimentální program 
a výroba prototypu zkušební dřevo-betonové konstrukce v měřítku 1:1 s následným provedením zatěžovací 
zkoušky. (Dizertační práce na toto téma získala v roce 2020 ocenění České betonářské společnosti v kategorii 
Navrhování a konstrukce staveb z betonu – pozn. red.) 
This article presents results of an experimental development of an innovative bridge system consisting of 
timber beams connected with a deck constructed of segments made of ultra-high-performance concrete 
(UHPC). Development of the timber-UHPC system is described together with the construction of a full scale 
prototype and its load test. (The thesis on this topic won the Czech Concrete Society award in the category  
Design and Construction of Concrete Buildings in 2020.)

věné trámy a v případě využití prefabri-
kace jsou výhodné také nižší účinky 
dotvarování a smršťování betonu.

Popis navrženého mostního 
systému
Mostní systém je navržen jako lávka 
pro zatížení chodci a cyklisty a přejezd 
záchranného či údržbového vozidla do 
3,5 t s volnou šířkou mezi zábradlím 
3 m. Nosná konstrukce je navržena ja-
ko dva dřevěné trámové nosníky z le-
peného lamelového dřeva spřažené 
s deskou mostovky z UHPC. Celý sys-
tém je dobře patrný ze schématu vzo-
rového příčného řezu provedené expe-
rimentální konstrukce, které je znázor-
něno na obr. 1. 

Za účelem optimálního využití jed-
notlivých materiálů bylo zvoleno sta-
tické schéma prostý nosník. Mostovka 

je složena z příčných prefabrikovaných 
dílců typické skladebné délky 1,5 m 
a šířky 3,3 m. Segmenty mostovky lze 
univerzálně používat pro různá rozpětí 
lávky. Průřez dřevěných trámů je na-
opak uvažován variabilní v závislosti na 
rozpětí konstrukce. Dimenze jednotli-
vých trámů se stanoví na základě sta-
tického výpočtu pro konkrétní okrajové 
podmínky. Spřažení (obr. 2) je realizo-
váno pomocí speciálních ocelových de-
sek se smykovými trny, které jsou zabu-
dovány do dřevěného trámu a upevně-
ny dvojicí vrutů. Prefabrikované seg-
menty mostovky jsou opatřeny otvory 
pro spřahovací prvky. 

Skrz otvory pro smykové trny pro-
chází výztuž, která slouží pro manipula-
ci s dílci. Panely jsou k sobě lepeny ma-
teriálem na bázi epoxidu a jsou ve styč-
né spáře spojeny pomocí čtyř šroubo-
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vých spojů zajišťujících přitlačení čel 
pro řádné vytvrzení lepidla a přenos ta-
hových sil ve spáře vznikajících od tep-
lotního zatížení. Všechny otvory se na 
stavbě po osazení panelů na dřevěné 
trámy s předem zabudovanými spřaho-
vacími prvky zalijí zálivkou z UHPC.  

Experimentální program
Za podpory grantu TAČR se podařilo 
provést množství experimentů. Pro ná-
vrh mostovky z UHPC byly v Kloknerově 
ústavu ČVUT v Praze provedeny ohybo-
vé zkoušky na speciálních tělesech 
(obr. 3), jejichž výsledky byly publiková-
ny např. v [2], [3]. Na základě různých 
platných norem existuje v ČR pro stano-
vení pevnosti betonu v tahu za ohybu  
více typů zkoušek, které se liší zejména 
velikostí vzorků a statickým schéma-
tem. Zkoušky se provádějí většinou na 
trámcích namáhaných čtyřbodovým či 
tříbodovým ohybem se zářezem či bez 
zářezu. O správnosti aplikace a interpre-
tovatelnosti výsledků konkrétního zku-
šebního postupu pro vláknobetonové 
konstrukce se vedou neustále diskuze, 
proto bylo provedeno a porovnáváno  
více různých typů zkoušek. 

Hodnoty pevností v tahu za ohybu 
stanovené z jednotlivých typů zkoušek 
se výrazně lišily. V praxi běžně používaná 
malá tělesa rozměrů 40 × 40 × 160 mm 
vykazují cca 2,2× vyšší pevnost v tahu za 
ohybu oproti zkoušce doporučené meto-
dikou [5] ve 3bodovém ohybu na trám-
cích 150 × 150 × 700 mm se zářezem, kte-
rá se mnohem více blíží výsledkům na 
reálné konstrukci, speciální desková tě-
lesa vykazovala cca 1,3× vyšší pevnost 
v tahu za ohybu. Při návrhu konstrukcí 
z UHPC je proto potřeba vždy jasně spe-
cifikovat pevnost v tahu za ohybu, a ze-
jména z jakého testu má být stanovena.

V rámci vývoje technologie spřaže-

ných dřevo-UHPC konstrukcí s využitím 
prefabrikovaných segmentů mostovky 
z UHPC byl dále testován navržený sys-
tém spřažení tvořený ocelovými deska-
mi se smykovými trny osazenými do 
ozubu ve dřevěném trámu. Pro ověření 
mechanických charakteristik (únosnos-
ti a tuhosti) aplikovaného spřahovací-
ho systému byla provedena experi-
mentální analýza v podobě krátkodo-
bých protlačovacích zkoušek. V přípa-
dě zvoleného kombinovaného systému 
spřažení s ozubem v dřevěné části a se 
smykovými trny v betonové části prů-
řezu může nastat více způsobů poruše-
ní (smykové porušení dřevěného ozu-
bu, tlakové porušení dřevěného ozubu, 
porušení smykového trnu střihem, tla-
kové porušení betonu v oblasti smyko-
vého trnu). Zkušební tělesa byla proto 
navržena ve více variantách, aby bylo 
dosaženo různých způsobů porušení, 
což se také podařilo. Mechanické cha-
rakteristiky spoje získané z experimen-
tů byly porovnávány s analytickou pre-
dikcí a s numerickými simulacemi pro-
tlačovacích zkoušek. 

Jedním z důležitých závěrů z hle-
diska použití UHPC je skutečnost, že 
chování smykového trnu v případě ap-
likace pro dřevo-betonové konstrukce 
a obecně i v případě aplikace vysoko-
pevnostního betonu je rozdílné oproti 
klasickým ocelobetonovým konstruk-
cím a aktuálně platné normy ho nepo-
krývají. Smykové trny se v těchto pří-
padech mnohem méně deformují, je-
jich únosnost ve střihu je vyšší na úkor 
pokluzu spoje a je závislá na pevnosti 
betonu, podrobněji bylo publikováno 
např. v [1], [4].

V rámci výzkumného programu jsme 
se dále zaměřili na specifickou výpo-
četní analýzu těchto dřevo-UHPC spřa-
žených konstrukcí s poddajným spřaže-

ním. Vlivy jednotlivých vstupních para-
metrů byly ověřovány v rámci paramet-
rické studie. Zabývali jsme se zejména 
porovnáním účinků jednotlivých typů 
zatížení, změnami materiálových a prů-
řezových charakteristik v závislosti na 
rozpětí a vyhodnocením vlivů změny 
reologických materiálových vlastností.

Z provedených analýz vyplývá, že 
v případě aplikace UHPC je vlastní tíha 
konstrukce výrazně nižší než při použi-
tí betonů normálních pevností, a proto 
jsou i účinky teplotního zatížení v po-
měru ke stálému a celkovému zatížení 
výrazně vyšší. Pro návrh spřahovacích 
prostředků se teplotní zatížení ukázalo 
s rostoucím rozpětím jako rozhodující 
složka zatížení.

Experimentální konstrukce
Pro verifikaci výrobních detailů a po-
stupů navrženého systému spřažených 
dřevo-UHPC mostních konstrukcí se 
podařilo realizovat experimentální 
konstrukci v měřítku 1 : 1. Výroba zku-
šební konstrukce probíhala ve společ-
nosti KŠ Prefa ve Štětí. Experimentální 
konstrukce měla šířku 3,3 m a délku 
10,24 m. Staticky se jednalo o prostě 
uloženou spřaženou dřevo-betonovou 
mostní konstrukci o jednom poli s teo-
retickým rozpětím 9,5 m. 

Nosnou konstrukci tvořily dva dře-
věné nosníky obdélníkového průřezu 
výšky 450 mm a šířky 300 mm z lepeného 
lamelového dřeva třídy GL24h umístěné 
v osové vzdálenosti 1 900 mm a spřažené 
s deskou mostovky tloušťky 60 mm z ul-
tra vysokohodnotného betonu třídy 
C110/130 vyztuženého drátky v objemu 
1,5 % a kari sítí. Dílce mos tov ky byly pou-
žity třech typů – panely typu N (normální, 
běžné, typické), pa nely typu K (koncové) 
a panely typu Z (závěrné, okapní svislé 
panely zavě šené na koncových panelech) 

1 Vzorový příčný řez experimentální konstrukcí  
2 Detail osazení panelu na spřahovací prvky – 
ocelové desky s navařenými smykovými trny  
3 Experimenty prováděné v Kloknerově ústavu:  
a) speciální deskové těleso při zkoušce ve 4bodovém 
ohybu, b) těleso při protlačovací zkoušce spřažení
1 Typical cross-section of the experimental timber-
UHPC composite structure 2 Detail of the fitting 
of the bridge deck segments onto the coupling 
elements – connectors made of steel plates with 
welded-on shear studs 3 Experiments performed  
at the Klokner Institute: a) special slab specimen 
during the 4-point bending test, b) test specimen 
during the push-out test of the UPHC-timber 
interface
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– viz po délný řez experimentální kon-
strukce na obr. 4. 

Závěrné panely byly navrženy z dů-
vodu ochrany dřevěných trámů před 
stékající vodou z konců mostu. Celkem 
bylo vyrobeno devět panelů mostov-
ky, pro každý typ panelu byla vytvoře-
na vlastní forma. Pro zajištění kon-
stantní délky všech panelů byla použi-
ta ocelová čela formy pevně navařená 
ke dnu formy. Spřahovací prvky byly 
osazeny v oblasti typických panelů ty-
pu N v konstantní vzdálenosti 500 mm, 

v oblasti koncových panelů typu K po 
455 mm. Spřahovací prvky byly navrže-
ny dvou typů – v poli s ozubem výšky 
20 mm a v oblastech u podpor s ozu-
bem výšky 30 mm. 

Celý systém vyžaduje dodržení po-
měrně přísných výrobních tolerancí. 
Ačkoliv se předpokládá, že trámy bu-
dou na stavbu dopravovány již s osa-
zenými spřahovacími prvky, v případě 
zkušební lávky byl zvolen obrácený po-
stup, abychom měli jistotu, že vyrobe-
né panely a osazené spřahovací prvky 

4 Podélný řez experimentální konstrukcí – 
skladba panelů mostovky (typy N, K a Z)  
5 a) Zkušební uložení panelů na trámy 
před instalací spřahovacích prvků,  
b) osazené spřahovací prvky do kapes na 
trámech 6 Zatěžovací zkouška prováděná 
Kloknerovým ústavem v areálu firmy  
KŠ Prefa ve Štětí 7 Záznam ze zatěžovací 
zkoušky: a) závislost zatěžovací síly na 
válci a průměrného průhybu trámů 
uprostřed rozpětí na čase, b) závislost 
zatěžovací síly na válci a pokluzu mezi 
deskou mostovky a konci trámů na čase 
(LP = porušený trám levý konec, PP = 
porušený trám pravý konec, LZ = zbylý 
trám levý konec, PZ = zbylý trám pravý 
konec) 8 Simulace charakteristické 
hodnoty plošného zatížení chodci  
(5 kN/m2) pomocí pytlů s pískem
4 Longitudinal section of the experimental 
structure – arrangement of the bridge deck 
panels (type N, K, Z) 5 a) Trial positioning 
of bridge deck segments on timber beams 
before the installation of connectors,  
b) Coupling elements (connectors) fitted 
into recesses in the timber beams 6 Load 
test carried out by the Klokner Institute on 
the premises of the company KŠ Prefa in 
Štětí 7 Record of the load test: a) diagram 
showing the relationship between the load 
applied by the hydraulic cylinder and an 
average mid-span deflection of the beams 
and time, b) diagram showing relationship 
between the load applied by the hydraulic 
cylinder and the slip between the bridge 
deck and the ends of timber beams and 
time (LP = failed beam left end, PP = failed 
beam right end, LZ = remaining beam left 
end, PP = remaining beam right end)  
8 Simulation of the characteristic value of 
a uniformly distributed pedestrian load  
(5 kN/m2) using sandbags

4
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nebudou v případné vzájemné kolizi. 
Nejprve byly vyrobené panely zkušeb-
ně položeny na dřevěné trámy, ná-
sledně byly označeny polohy otvorů 
a teprve potom byly vytvořeny kapsy 
v trámech a do nich osazeny spřaho-
vací prvky (obr. 5).

Zatěžovací zkouška
Pro ověření únosnosti a chování kon-
strukce při zatížení byla realizována 
zatěžovací zkouška experimentální 
konstrukce. Zatěžovací zkouška 
(obr. 6) byla provedena čtyřbodovým 
ohybem s teoretickým rozpětím 9,5 m 
do porušení, síly byly vnášeny ve vzdá-
lenosti 4 m od podpor. Zatížení bylo 
vnášeno symetricky ve čtyřech bo-
dech nad dřevěnými trámy přes roz-
nášecí trámy pomocí dvou hydraulic-
kých lisů na společném čerpadle. 
Uprostřed rozpětí a v místech vnášení 
zatížení nad oběma trámy byly osaze-
ny snímače průhybu, dále bylo měře-
no zatlačení podpor a posuny mezi 
deskou mostovky a dřevěnými trámy.

Zatěžování bylo řízeno silou a pro-
bíhalo v několika fázích (obr. 7a). 
V první fázi byla konstrukce 10× cyklic-
ky zatížena a odtížena silou vyvolávají-
cí maximální posouvající sílu u podpo-
ry odpovídající působení užitného za-
tížení chodci při časté kombinaci zatí-

žení. Toto cyklické zatěžování bylo pro-
vedeno proto, aby se dotlačily dosedací 
plochy ozubů. V druhé fázi byla kon-
strukce zatížena silou vyvolávající ohy-
bové momenty na konstrukci odpoví-
dající působení charakteristické kombi-
naci zatížení. Ve třetí fázi byla konstruk-
ce zatížena silou vyvolávající ohybové 
momenty na konstrukci odpovídající 
působení návrhové kombinace zatížení. 
Po odtížení nebyly pozorovány žádné 
trvalé deformace, chování konstrukce 
bylo stále lineárně elastické. V poslední 
fázi byla konstrukce zatěžována po-
stupnými přírůstky zatížení až do poru-
šení. Konstrukce se chovala až do zatí-
žení cca 2× 270 kN stále elasticky, poté 
došlo k nelineárnímu nárůstu pokluzu 
u neporušeného trámu Z (obr. 7b). Po-
rušení nastalo tahovým porušením dře-
věného trámu při zatížení 2× 330 kN.

Zatěžovací zkouška prokázala, že je 
navržená konstrukce bezpečná a její cho-
vání odpovídá předpokladům uvažova-
ným při návrhu. Skutečná únosnost kon-
strukce byla cca 5× vyšší než návrhové za-
tížení. Modul prokluzu spoje byl vyhodno-
cen hodnotou Kser = cca 320 kN/mm, kte-
rá v zásadě korespondovala s hodnota-
mi stanovenými na základě protlačova-
cích zkoušek, jejichž výsledky byly publi-
kovány např. v [4].

Po celkové zatěžovací zkoušce byly 
z konstrukce vyřezány tři segmenty šířky 
1 m a byla na nich provedena zatěžovací 
zkouška mostovky v příč ném směru. 
Segmenty byly postupně zatěžovány po-
mocí pytlů s pískem. Byly testovány růz-
né zatěžovací stavy – charakteristické 
zatížení chodci, zatížení na konzole 
a v poli pro dosažení únosnosti. Během 
zkoušky byl zaznamenáván vývoj průhy-
bů a zatížení pole a obou konzol v závis-
losti na čase. Výstupy měření byly porov-
návány s teoretickým odhadem průhybů 

na základě lineárního výpočtu. Zatěžo-
vací zkouška prokázala, že se mostovka 
chová v mezním stavu použitelnosti 
pružně, vývoj průhybů v lineární oblasti 
v zásadě odpovídal předpokládaným 
průhybům stanoveným na prutovém vý-
početním modelu. Únosnost panelů 
mostovky výrazně překračovala návrho-
vé zatížení.

Závěr
V rámci vývoje mostního systému využí-
vajícího spřažení dřeva a prefabrikátů 
z UHPC se za podpory grantu TAČR poda-
řilo provést množství experimentů. Byla 
realizována také experimentální kon-
strukce v měřítku 1 : 1, na které byly verifi-
kovány výrobní detaily a postupy. Prove-
dené experimenty prokázaly, že navržená 
konstrukce je realizovatelná a z hlediska 
výrobních nákladů konkurenceschopná 
s běžně používanými typy konstrukcí pro 
lávky pro pěší. Zatěžovací zkoušky ukáza-
ly, že navržená konstrukce je bezpečná 
a její chování odpovídá výpočtovým 
předpokladům. Dle názoru autorů tohoto 
článku je navržená technologie vhodná 
spíše pro lokální investory, mohla by se 
uplatnit zejména v přírodních oblastech  
a parcích. V současné době probíhají jed-
nání o umístění finální konstrukce.

Experimenty byly provedeny v rámci projektu TAČR 
TH02020730 – Využití UHPC pro moderní  
návrh progresivních spřažených dřevo-betonových 
mostních konstrukcí.
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