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OBJEKT  : Most ev. č. 33736-1  

Most přes Hostačovku a Zehubský potok v obci Kamenné mosty 

ZADAVATEL : STRABAG, a.s. 

 

1. ÚVOD 

Předmětem tohoto statického výpočtu je posouzení návrhu opravy a stanovení zatížitelnosti 
mostu ev. č. 33736-1 přes Hostačovku a Zehubský potok v obci Kamenné mosty.  

2. POPIS KONSTRUKCE 

Jedná se o mostní objekt ze 16. století, který převádí silnici III/33736 přes Hostačovku a 
Zehubský potok v obci Kamenné mosty. Most je veden jako kulturní památka katalogové číslo 
1000444725.  

Most je tvořen trojicí kamenných polokruhových kleneb tloušťky 400 mm. Světlost 
jednotlivých kleneb je proměnná, maximálně 3,9 m, vzepětí kleneb je min. 1,65 m. Klenby, opěry, 
čelní a parapetní zdi a navazující křídla jsou provedeny z lomového kamene na sucho, lokálně na 
vápennou maltu. Mostní objekt je půdorysně zakřivený. Na klenby navazují kamenné čelní zdi a 
křídla. Spodní stavba mostu je tvořena masivními kamennými zděnými opěrami. Čelní zdi a křídla 
mostu jsou opevněny betonovými monolitickými prahy. Paty opěr mostu jsou pod mostem rovněž 
zpevněny monolitickým betonem. Založení mostu je plošné. 

V rámci opravy mostu bude stávající nosná konstrukce opravena, zdivo kleneb bude 
hloubkově přespárováno na rubu i líci. Na rubu bude v patě klenby zřízena nadezdívka na výšku 1,0 
m nad úroveň horní hrany opěry mostu, tloušťka nadezdívky bude 400 mm.  

Geometrie navržené nosné konstrukce je uvedena v části A tohoto statického výpočtu. 

3. METODIKA STATICKÉHO VÝPOČTU 

Model konstrukce 

Konstrukce je modelována jako klenbový pás šířky 3,0 m (viz část A), což odpovídá 
maximální šířce roznášení kolových zatížení (viz část B) při výpočtu zatížitelnosti. Pro výpočet je 
použit materiálově nelineární prutový model s uvažovaným spolupůsobením materiálu zásypu. 
Charakteristiky jednotlivých materiálů jsou uvedeny v části A tohoto statického výpočtu.  

V průřezech je vyloučeno tahové namáhání zdiva a v průběhu výpočtu je modifikována tuhost 
průřezů podle polohy výslednice tlakových napětí v průřezu. Kritériem ukončení nelineárního 
výpočtu je potom minimalizace změny excentricity normálové síly mezi jednotlivými kroky 
výpočtu. Konstrukce je přitom dělena na prutové prvky dle možností použitého programu. 

Spodní stavba mostu bude opravena, zdivo bude injektováno. Spodní stavba nevykazuje v 
současnosti žádné poruchy svědčící o nedostatečné vodorovné nebo svislé odolnosti, proto se při 
výpočtu předpokládá, že o zatížitelnosti mostu nerozhoduje. 

S ohledem na materiál výplně prostoru mezi čelními zdmi a klenbou (drenážní beton) a 
tloušťku čelních zdí (min. 750 mm) se rovněž stabilita čelních zdí předpokládá dostatečná a 
neověřuje se výpočtem. 

Zatížení konstrukce 

Zatížení konstrukce je uvažováno podle příslušných částí ČSN EN 1991 a podle ČSN 73 
6222. Stálá zatížení jsou uvažována podle skutečné geometrie mostu, proměnná zatížení pro 
stanovení zatížitelnosti jsou uvažována podle ČSN 73 6222. Roznášení proměnných zatížení je na 
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klenbové konstrukci uvažováno jak v příčném, tak i v podélném směru, a to v závislosti na 
materiálových charakteristikách konstrukce (viz část B).  

Proměnné zatížení je na klenbové části konstrukce umístěno do nejnepříznivější polohy, která 
je stanovena na základě lineární analýzy konstrukce. Jako kritérium pro stanovení extrémní polohy 
vozidla v podélním směru bylo uvažováno největší tahové namáhání na rubu a líci klenby. 
V příčném směru je zatížení umístěno v nejnepříznivější poloze z hlediska klenby, tj. k líci římsy na 
mostě. 

Pro stanovení zatížitelnosti se uvažují schémata dvou a třínápravového vozidla podle ČSN 73 
6222. Výjimečná zatížitelnost není stanovena, protože směrové a výškové parametry komunikace 
na předpolích a mostě samotném nedovolují provoz tohoto typu vozidla na mostě. 

Dynamický součinitel je uvažován hodnotou odpovídající náhradnímu rozpětí konstrukce 
podle ČSN 73 6222. Hodnoty zatížení, geometrie a rozhodující umístění dopravních zatížení a 
roznos zatížení jsou uvedeny v části B tohoto statického výpočtu. 

Stanovení zatížitelnosti 

Zatížitelnost klenbové části konstrukce byla stanovena materiálově nelineárním výpočtem pro 
zatížení definovaná na zvoleném modelu konstrukce. Maximální zatížení bylo stanoveno jako n-
násobek definovaného zatížení (příslušného zatěžovacího schématu) při dosažení kritérií pro 
jednotlivé mezní stavy v ČSN P 73 6213 (viz část C).  

Zatížitelnost konstrukce je stanovena z následujícího vztahu : 

Vi = VNorm. . n , 

 kde  VNorm.  je hmotnost normového vozidla příslušné zatížitelnosti 

 n je součinitel příslušného zatížení (odpovídajícího příslušné zatížitelnosti)  
   z nelineárního výpočtu odpovídající dosažení kritérií pro stanovení  
   zatížitelnosti podle ČSN P 73 6213 (viz výše)  

Stanovená zatížitelnost mostu zahrnuje skutečný stav zdiva a není proto dále redukována 
(např. součinitelem stavebního stavu podle ČSN 73 6221).  

4. ZÁVĚR 

Návrh opravy nosné konstrukce a její zatížitelnost byly stanoveny podrobným statickým 
výpočtem.  

Výpočtem byly stanoveny následující hodnoty zatížitelnosti. Hodnoty zatížitelností (viz část 
C) jsou shrnuty v následující tabulce: 

 

Zatížitelnost Neredukovaná Součinitel α Výsledná 

Normální zatížitelnost - Vn 24 t 1,0 24 t 

Výhradní zatížitelnost - Vr 45 t 1,0 45 t 

Výjimečná zatížitelnost - Ve Není stanovena 

Zatížitelnost na jednu nápravu - V1 16,0 t 1,0 16,0 t 
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5. POUŽITÉ PROGRAMY 

[1] MS-EXCEL 2003 - Tabulkový procesor – Microsoft, 2003 

[2] MS-WORD 2003 - Textový editor – Microsoft, 2003 

6. POUŽITÁ LITERATURA 

[1] ČSN EN 1990 – Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí  

[2] ČSN EN 1991 – Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí  (soubor norem) 

[3] ČSN P 73 6213 (1968) : Zatížení mostů 

[4] ČSN 73 6222 : Zatížitelnost mostů PK 

[5] ČSN ISO 13822 : Hodnocení existujících konstrukcí 

 

 

  

V Praze 25. 8. 2018      Ing. Michal DRAHORÁD, Ph.D. 
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A - GEOMETRIE KONSTRUKCE 



AKCE: III/33736 Kamenné Mosty, most ev. č. 33736-1  DSPS 
SO201 – Kamenné mosty, most ev. č. 33736-1   Statický výpočet 

Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Athénská 1528/7, 102 00 - Praha 10, IČ 01201654 

                                                          Tel. : +420 608 961 689; E-mail : michal.drahorad@fsv.cvut.cz STR. A2 

A1. GEOMETRIE KONSTRUKCE  

A1.1. Popis konstrukce mostu 
Jedná se o mostní objekt ze 16. století, který převádí silnici III/33736 přes Hostačovku a 

Zehubský potok. Most je veden jako kulturní památka katalogové číslo 1000444725.  

Most je tvořen trojicí kamenných polokruhových kleneb tloušťky 400 mm. Světlost 
jednotlivých kleneb je proměnná, maximálně 3,9 m, vzepětí kleneb je min. 1,65 m. Klenby, opěry, 
čelní a parapetní zdi a navazující křídla jsou provedeny z lomového kamene na sucho, lokálně na 
vápennou maltu. Mostní objekt je půdorysně zakřivený. Na klenby navazují kamenné čelní zdi a 
křídla. Spodní stavba mostu je tvořena masivními kamennými zděnými opěrami. Čelní zdi a křídla 
mostu jsou opevněny betonovými monolitickými prahy. Paty opěr mostu jsou pod mostem rovněž 
zpevněny monolitickým betonem. Založení mostu je plošné. 

V rámci opravy mostu byla stávající nosná konstrukce opravena, zdivo kleneb bylo 
hloubkově přespárováno na rubu i líci. Na rubu byla v patě klenby zřízena nadezdívka na výšku 1,0 
m nad úroveň horní hrany opěry mostu, tloušťka nadezdívky bude 400 mm.  

A1.2. Základní údaje o konstrukci 
Typ nosné konstrukce : Segmentová klenbová konstrukce z lomového kamene 

Délka přemostění : 26,9 m  

Světlost mostu : 3,90 + 3,45 + 3,09 m  

Rozpětí nosné konstrukce : max. 4,30 m  

Tloušťka nosné konstrukce : 0,40 m (původní klenba) + 0,40 m (nadezdívka) 

Šířka nosné konstrukce : min. 6,0 m 

Tloušťka vozovky : 0,40 m (průběžná konstrukce vozovky) 

Výška přesypávky : min 0,46 m ve vrcholu klenby (vč. vozovky)   
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Obr. A 1 – Příčný řez ve středu rozpětí klenby 

 
Obr. A 2 – Příčný řez mezi klenbami 
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Obr. A 3 – Podélný řez mostem 
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Obr. A 4 – Půdorys mostu 
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A2. MODEL PRO STATICKOU ANALÝZU 

A2.1. Obecně 
Zatížitelnost mostu je stanovena podrobným statickým výpočtem zohledňujícím nelineární 

chování konstrukce a její spolupůsobení se zeminou zásypu. Výpočet odolnosti konstrukce je 
proveden na prutovém modelu klenbového pásu šířky 3,00 m, což odpovídá šířce roznášení zatížení 
od dopravy umístěného v krajní poloze na vozovce (viz Obr. A 5). Charakteristiky jednotlivých 
materiálů jsou uvedeny v následující kapitole této části.  

 

 
Obr. A 5 – Schéma stanovení šířky prutového modelu konstrukce 

A2.2. Model nosné konstrukce 

A2.2.1. Geometrie modelu NK 
Model nosné konstrukce je sestaven jako prutový s jednotkovou šířkou 1,15 m. Konstrukce 

klenby je p délce rozdělena na prutové prvky délky cca 85 mm.  Geometrie konstrukce odpovídá 
geometrii nosné konstrukce stanovené prohlídkou a mostním listem. Geometrie nosné konstrukce 
pro výpočet je uvedena na Obr.A 6. 

 
Obr.A 6 – Schéma modelu konstrukce pro statickou analýzu 
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Podepření modelu je modelováno vetknutím v patkách klenby s tím, že materiálové i 
průřezové charateristiky konstrukce se mění s průběhem nelineárního výpočtu. V důsledku toho se 
také mění "tuhost" vetknutí konstrukce do základu. 

A2.2.2. Materiály nosné konstrukce 
Základním materiálem nosné konstrukce je zdivo z lomového kamene zděné na sucho a 

vápennou maltu s charakteristikami uvedenými v následující tabulce. Pro výpočet je tento materiál 
uvažován jako homogenní s obecně nelineárními vlastnostmi (vyloučení tažené části průřezu při 
zatížení). 

Materiál Charakteristiky 

Kamenné zdivo γ = 25,0 kN/m3 

E = 8000 MPa 

υ = 0,15 

fk = 2,0 MPa 

fv,0k = 0,05 MPa 

Zásyp klenby γ = 20,0 kN/m3 

ϕ = 40° 

c = 0 kPa 
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Obr.A 7 – Příklad závislosti plochy a momentu setrvačnosti na excentricitě normálové síly 

 

Současně je do výpočtu zahrnuto i spolupůsobení s nadnásypem (zásypem) klenby, které je 
uvažováno dobře zrněným nesoudržným materiálem. Charakteristiky materiálu zásypu jsou 
uvedeny v tabulce výše. Vliv zásypu je do výpočtu zaveden jako statické zatížení proměnné na 
deformacích nosné konstrukce. Obecná závislost velikosti zatížení na deformaci konstrukce je dána 
křivkou zemního tlaku pro daný materiál a je uvedena na Obr.A 8. 
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Obr.A 8 – Příklad závislosti velikosti zemního tlaku na zatlačení konstrukce do zeminy 
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B – ZATÍŽENÍ 



AKCE: III/33736 Kamenné Mosty, most ev. č. 33736-1   DSPS 
SO201 – Kamenné mosty, most ev. č. 33736-1   Statický výpočet 

Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Athénská 1528/7, 102 00 - Praha 10, IČ 01201654 

                                                          Tel. : +420 608 961 689; E-mail : michal.drahorad@fsv.cvut.cz STR. B2 

B1. STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
Klenbová nosná konstrukce mostu je modelována jako klenbový pás šířky 3,00 m, zatížený 

vlastní tíhou klenby a silovými účinky materiálu zásypu klenby (svislý a vodorovný tlak na NK). 
Materiálové charakteristiky viz Část A tohoto statického výpočtu. Zatížení poprsní zídkou není při 
výpočtu zatížitelnosti uvažováno, protože vzhledem ke svému charakteru (spojité zatížení po celé 
délce konstrukce) působí na konstrukci příznivě a navíc poprsní zídka stabilizuje konstrukci klenby 
v okrajové části. Monolitické části nosné konstrukce nejsou zohledněny z téhož důvodu. 

Vlastní tíhy použitých materiálů (viz část A) : 

Materiál Hmotnost 

Kámen (lomové zdivo) γ = 25,0 kN/m3 

Zásyp klenby γ = 20,0 kN/m3 

B1.1. Zemní tlak 
Vodorovné zatížení od materiálu zásypu je stanoveno metodikou pro zemní tlaky, přičemž 

v každém kroku výpočtu je na základě vodorovných deformací nosné konstrukce hodnota zatížení 
zemním tlakem modifikována. Závislost velikosti zemního tlaku na zatlačení, resp. oddálení, od 
zásypu v poměru k výšce nadnásypu v daném místě je uvedena v části A tohoto statického výpočtu. 

Mezní hodnoty zemního tlaku jsou uvažovány podle Rankina (aktivní stav), Jákyho (tlak v 
klidu) a Caquot-Keriséla (pasivní zemní tlak). Deformace pro aktivaci plných hodnot příslušných 
tlaků jsou stanoveny podle ČSN 73 0037 a ČSN EN 1997. 

B2. DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ 

B2.1. Obecně 
Zatížení dopravou se uvažuje podle příslušných ustanovení ČSN 73 6222. Při výpočtu 

zatížitelnosti je stanovena pouze zatížitelnost normální a výhradní. Výjimečná zatížitelnost není 
stanovena, protože vozidlo výjimečné zatížitelnosti se na most nevejde a ani se k němu nemůže 
(vzhledem ke svým rozměrům a parametrům přístupové komunikace) dostat.  

Zatížení konstrukce je uvažováno v extrémních polohách v podélném i v příčném směru 
konstrukce. Tyto polohy byly stanoveny na základě extrémních hodnot tahových namáhání v klenbě 
mostu při použití lineárního výpočtu. Obecně lze konstatovat, že tyto polohy jsou pro zatížení v ¼ a 
½ rozpětí konstrukce. 

S ohledem na průběžné výsledky výpočtu bylo pro stanovení normální a výhradní 
zatížitelnosti použito pouze dvounápravového a třínápravového vozidla. 

B2.2. Rozdělení vozovky na zatěžovací pruhy  
Šířka vozovky na mostě je 4,00 m. Na vozovku lze umístit pouze jeden zatěžovací pruh. Pro 

výpočet zatížitelnosti je z hlediska příčného umístění uvažována extrémní poloha zatížení, kdy je 
vozidlo umístěno 0,50 m od vnitřního líce parapetní zdi. 

B2.3. Schéma zatížení pro stanovení normální zatížitelnosti 
Obecné schéma zatížení pro stanovení normální zatížitelnosti podle ČSN 73 6222 je uvedeno 

na Obr. B. 1. Rozměry vozidel pro stanovení normální zatížitelnosti jsou uvedeny na Obr. B. 2 a 
Obr. B. 3. S ohledem na uspořádání konstrukce v příčném směru se předpokládá, že vozidla se 
pohybují až těsně u obrubníku.  
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Obr. B. 1 – Schéma stanovení uspořádání zatížení pro stanovení normální zatížitelnosti (rozměry v m) 

 

 
Obr. B. 2 – Podrobné schéma vozidla pro stanovení normální zatížitelnosti 



AKCE: III/33736 Kamenné Mosty, most ev. č. 33736-1   DSPS 
SO201 – Kamenné mosty, most ev. č. 33736-1   Statický výpočet 

Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Athénská 1528/7, 102 00 - Praha 10, IČ 01201654 

                                                          Tel. : +420 608 961 689; E-mail : michal.drahorad@fsv.cvut.cz STR. B4 

 
Obr. B. 3 – Podrobná schémata vozidel pro stanovení normální zatížitelnosti 

B2.4. Schéma pro stanovení výhradní zatížitelnosti 
Základní schéma zatížení pro stanovení výhradní zatížitelnosti je uvedeno na Obr. B. 4 a Obr. 

B. 5. Tíha vozidla výhradní zatížitelnosti, resp. jeho zadní nápravy, je předmětem výpočtu. 
Vodorovné účinky zatížení jsou pro stanovení výhradní zatížitelnosti zanedbány. 

 

  
Obr. B. 4 – Schéma zatížení 2- nápravovým vozidlem pro stanovení výhradní zatížitelnosti  

  
Obr. B. 5 – Schéma zatížení 3-nápravovým vozidlem pro stanovení výhradní zatížitelnosti 

B2.4.1. Roznášení zatížení zásypem 
Roznášení zatížení je stanoveno podle zásad pro klenbové konstrukce. Roznos zatížení se 

uvažuje přes vrstvy vozovky a zásyp až do úrovně horního povrchu klenby. Úhel roznášení zatížení 
zásypem se uvažuje shodný s úhlem vnitřního tření v zásypu klenby. Zatížení je na konstrukci 
umístěno v nejnepříznivější poloze, tj. ve středu rozpětí a cca v 1/4 rozpětí. V příčném směru se 
uvažuje, že zatížení vozidlem působí na pruhu klenby šířky 3,00 m. 

 
Obr. B. 6 – Schéma zatížení roznášení zatížení zásypem klenby 
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B2.5. Výjimečná zatížitelnost 
S ohledem na umístění mostu na obslužné komunikaci není stanovena. 

B2.6. Dynamické účinky pro stanovení zatížitelnosti  
Dynamické účinky zatížení se uvažují podle ustanovení ČSN 73 6222. Přitom se předpokládá, 

že vozidla normální a výhradní zatížitelnosti se po mostě pohybují normální rychlostí.  

Pro náhradní délku nosné konstrukce Ld = 4,3 / 2 = 2,15 m se uvažují dynamické součinitele 
podle následující tabulky: 

Zatížitelnost Dynamický součinitel 

Normální 1,25 

Výhradní 1,25 

B3. OSTATNÍ PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ 
S ohledem na rozměry konstrukce, statické schéma konstrukce (jedno pole o rozpětí 3,58 m) a 

dominantní vliv zatížení dopravou nejsou žádná další proměnná zatížení uvažována.  

B4. KOMBINACE ZATÍŽENÍ  
Kombinace zatížení pro stanovení návrhových účinků zatížení se uvažují zjednodušeně 

v souladu s ČSN EN 1990, tj. jako účinek kombinace zatížení podle vztahu (6.10). Součinitele 
zatížení γG a γQ se přitom uvažují podle zásad ČSN EN 1990. Součinitel kombinace ψ pro zatížení 
dopravou se stanoví podle ČSN 73 6222 hodnotou 0,75. 
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C – ZATÍŽITELNOST  
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C1. PRINCIP STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI 
Základní zatížitelnost konstrukce byla získána materiálově nelineárním výpočtem 

(vyloučení tahového působení materiálu konstrukce) na prutovém modelu konstrukce. Jako kritéria 
maximální hmotnosti vozidel byly použity podmínky definované pro jednotlivé mezní stavy v ČSN 
P 73 6213 : 

1) MSP :  Minimální výška tlačené oblasti je 0,5h – výšky průřezu → 0,200 m. 

Maximální tlaková napětí jsou menší než 0,45-násobek tlakové pevnosti 
zdiva → 0,45 * 2,0 = 0,9 MPa 

2) MSÚ : Minimální výška tlačené oblasti je 0,2h – výšky průřezu → 0,080 m. 

Maximální tlaková napětí jsou menší než návrhová hodnota tlakové pevnosti 
zdiva → 2,0 / 2,0 = 1,0 MPa 

Maximální smyková napětí jsou menší než návrhová hodnota smykové 
pevnosti zdiva stanovené podle ČSN EN 1996 z hodnot reziduální smykové 
pevnosti a tlakového namáhání v posuzovaném průřezu. 

Výpočet je proveden pro klenbový pás šířky 1,15 m. Zatížení od vozidel se uvažuje podle 
kapitoly B na pásu klenby při zanedbání jejího působení v příčném směru. 

C2. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI - MSP 
C2.1.1. Obecně 

Jednotlivé zatížitelnosti byly stanoveny nelineárním výpočtem pro rozhodující polohu 
zatížení. Rozhodující výsledky jsou uvedeny v následujících odstavcích. Dynamický součinitel byl 
aplikován při výpočtu zatížitelnosti konstrukce na maximální hodnotu síly (která byla zmenšena - 
viz dále).  

C2.1.2. Normální zatížitelnost 
Rozhodujícím průřezem pro stanovení normální zatížitelnosti je pata klenby, a to z hlediska 

dosažení maximální povolené excentricity normálové síly. Iterativním výpočtem bylo zjištěno, že 
rozhodujících hodnot je dosaženo pro celkovou tíhu vozidla 240 kN. 

 
Obr. C. 1 – Excentricita tlakové síly - Normální zatížitelnost - MSP 



AKCE: III/33736 Kamenné Mosty, most ev. č. 33736-1  DSPS 

SO201 – Kamenné mosty, most ev. č. 33736-1   Technická zpráva 

 

Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Athénská 1528/7, 102 00 - Praha 10, IČ 01201654 

                                                          Tel. : +420 608 961 689; E-mail : michal.drahorad@fsv.cvut.cz STR. C3 

 
Obr. C. 2 – Ověření normálových napětí - Normální zatížitelnost - MSP 

C2.1.3. Výhradní zatížitelnost 
Rozhodujícím průřezem pro stanovení normální zatížitelnosti je pata klenby, a to z hlediska 

dosažení maximální povolené excentricity normálové síly. Iterativním výpočtem bylo zjištěno, že 
rozhodujících hodnot je dosaženo pro celkovou tíhu vozidla 448 kN. Mírné překročení excentricity 
v patě klenby je zanedbáno, protože pata klenby je zajištěna proti posunutí a navíc je zde proveden 
zásyp mezerovitým betonem. 

 
Obr. C. 3 – Excentricita tlakové síly - Výhradní zatížitelnost - MSP 

 
Obr. C. 4 – Ověření normálových napětí - Výhradní zatížitelnost - MSP 
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C3. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI - MSÚ 

C3.1. Obecně 
Jednotlivé zatížitelnosti byly stanoveny nelineárním výpočtem pro rozhodující polohu 

zatížení. Rozhodující výsledky jsou uvedeny v následujících odstavcích. Dynamický součinitel byl 
aplikován při výpočtu zatížitelnosti konstrukce na maximální hodnotu síly (která byla zmenšena - 
viz dále).  

C3.2. Normální zatížitelnost 
Rozhodujícím průřezem pro stanovení normální zatížitelnosti je pata klenby, a to z hlediska 

dosažení maximální smykové únosnosti. Iterativním výpočtem bylo zjištěno, že rozhodujících 
hodnot je dosaženo pro celkovou tíhu vozidla 240 kN. Z hlediska posouzení je vyloučen vliv 
posouvajících sil u podpory, kde je pata klenby zajištěna proti posunutí vyplněním prostoru za 
klenbou mezerovitým betonem. Po délce klenby potom smyková odolnost vyhovuje. 

 
Obr. C. 5 – Ověření odolnosti - Normální zatížitelnost - MSÚ 

 
Obr. C. 6 – Ověření maximální excentricity - Normální zatížitelnost - MSÚ 
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C3.3. Výhradní zatížitelnost 
Rozhodujícím průřezem pro stanovení normální zatížitelnosti je pata klenby, a to z hlediska 

dosažení maximální povolené excentricity normálové síly. Iterativním výpočtem bylo zjištěno, že 
rozhodujících hodnot je dosaženo pro tíhu zadní nápravy 448 kN.  Mírné překročení excentricity v 
patě klenby je zanedbáno, protože pata klenby je zajištěna proti posunutí a navíc je zde proveden 
zásyp mezerovitým betonem. 

    
Obr. C. 7 – Ověření odolnosti - Normální zatížitelnost - MSÚ 

 
Obr. C. 8 – Ověření maximální excentricity - Normální zatížitelnost - MSÚ 

 

C4. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI SPODNÍ STAVBY 
S ohledem na stavební stav a typ spodní stavby, resp. opěr mostu, se předpokládá, že jejich 

zatížitelnost neomezuje zatížitelnost mostu stanovenou na základě výpočtu zatížitelnosti 
prefabrikované konstrukce (viz výše).  

C5. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTU 
Zatížitelnost konstrukce se stanoví z vypočtených hodnot „základní“ zatížitelnosti 

konstrukce stanovených podle ČSN 73 6222.  

Stav mostu bude podle ČSN 73 6221 minimálně dobrý, zatížitelnost mostu tak není nutno 
redukovat.  
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a) Normální zatížitelnost  

Vn = 24,0 t 

b) Výhradní zatížitelnost 

Vr = 44,8 t 

c) Výjimečná zatížitelnost 

Není stanovena. 

d) Zatížitelnost na jednu nápravu 
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