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Charakteristika a oblast použití

- konstrukce je tvořena deskou
- zatížení je převážně na střednicovou rovinu

(trámy nebo stěny – zatěžovány převážně ve střednicové rovině)

výhody použití:
- malá konstrukční výška (výhodné stat. působení a roznos zatížení)
- možnost vytvoření složitých geometrických tvarů
- velká tuhost (malé dynamické účinky)
- malá smyková napětí
- nízké nároky na údržbu

nevýhody použití:
- velká vlastní hmotnost – spotřeba materiálu a oceli
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Charakteristika a oblast použití

prosté nosníky (pro malá rozpětí nejčastější)
- od 4,0 m, optimální rozpětí závisí na oblasti použití:

- mosty PK: L = (12 – 15) m,  max. 25 m
hk = (1/15 – 1/20) L

- železniční mosty: L = (8 – 10) m, max. 15 m
hk = (1/10 – 1/15) L

spojité nosníky
- rozpětí cca do 35 m (max. 50 m)
- mosty PK se navrhují s konstantní nebo s proměnnou výškou

- hk = (1/18 – 1/26) L

- hk = (1/25 – 1/35) L ... v poli
hk = (1/18 – 1/20) L ... nad podporou
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Rozdělení deskových mostů

statické hledisko

- staticky určité - nosníky prosté

- staticky neurčité - nosníky spojité

- rámové 
- rozepřené
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Rozdělení deskových mostů

geometrie a konstrukční uspořádání

- desky kolmé, šikmé, v oblouku, ve tvaru V (nájezdové rampy)

- úprava podélného směru:
- po délce proměnná výška (od středu na obě strany)

střechovitý spád, ukončení pomocí okapového nosu
- po délce konstantní výška, ukončení pomocí závěrné zídky
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Rozdělení deskových mostů

geometrie a konstrukční uspořádání

- šířka mostu vyplývá z dopravních požadavků
- dalším důležitým faktorem je hmotnost konstrukce, technologie

výstavby a odvodnění mostu
- nejběžnější tvary příčných řezů:

- vylehčení monolitických desek otvory se realizuje ztraceným 
bedněním (při nesprávných detailech hrozí zatékání), nebo
se mohou zabetonovat ocelové trubky (SPIRO) – snadná výroba,
dlouhá životnost

- jsou samozřejmě možné také jiné tvary příčných řezů 
(vždy je důležitá technologie výstavby)
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Rozdělení deskových mostů

technologický postup výstavby

- monolitické
- prefabrikované nebo zmonolitňované dobetonováním

(tyto desky tvoří ortotropní nebo izotropní systém – vlastnosti
v příčném směru závisí na způsobu vytvoření desky)

- technologicky je výstavba rychlá a nenáročná

ortotropní deska - (mx, my – tuhý momentový spoj)
- předpínací výztuž, měkká 

betonářská výztuž

žaluziová deska - (mx – bezmomentový spoj)
- deska přenáší pouze moment mx, 

ve druhém směru se přenáší pouze posouvající síly 
- zálivka + spec. upravená betonářská výztuž soustř.

v blízkosti těžište (např. spirála) – vznik podélného liniového kloubu)
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Statické působení desek

všeobecně

- desky jsou ze statického hlediska nejrozšířenějším prvkem v ŽB 
konstrukcích a mostech

- desky jsou staticky neurčité, pro určení napjatosti je nutné
určit 5 základních složek vnitřních sil (stat. podmínky rovnov.)
a 5 složek přetvoření (spojitost deformace)

mx, my [kNm/m] - měrné ohybové momenty
mxy [kNm/m] - měrný kroutící moment
qx, qy [kN/m] - měřné posouvající síly

w [m] - průhyb desky
φx, φy [rad] - úhly pootočení průřez. rovin okolo os x, y
γx, γy [rad] - složky úhlu pootočení dotykové roviny

průhybové plochy okolo osy x, y (zkosení)
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Statické působení desek

všeobecně
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Statické působení desek

tlusté desky – Mindlinova teorie

- do úvahy se bere nejenom potenciální energie momentů, ale také 
práce vyvozená posouvajícími silami na zkoseních střednicové 
roviny

- analytické řešení problému – 3 parciální diferenciální rovnice 
pro statické veličiny průhybu (w) a úhlů pootočení (φx, φy)

- řešení je složité – využíváme numerické přístupy (MKP)
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Statické působení desek

tenké desky – Kirchhoffova teorie (zachování rovinnosti průřezu)

- potenciální energie vyvozená posouvajícími silami (zkosení)
je zanedbatelná (limitně se blíží k nule)

- řešení je jednodušší – jedna lineární nehomogenní parciální
diferenciální rovnice 4. řádu pro průhybovou funkci w(x,y) 
(D je náhradní tuhost desky)

- tvar průhybové plochy závisí na okrajových podmínkách,
způsobu zatížení a poměru rozpětí a šířky desky:

desky působící v 1 směru – moment v hlavním směru je prakticky o řád 
větší než ostatní dva momenty – běžné mostové desky (deformační 
plocha má přibližně válcový tvar. Speciálním případem jsou bodově 
zatížené nebo šikmé desky, případně krátké a široké desky
desky působící ve 2 směrech - desky uložené po obvodě
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Statické působení desek

metody statického řešení

- v praktických úlohách mostního stavitelství se nejčastěji 
vyskytují jednosměrně nosné desky:
- deskové působení
- nosníkově – deskové působení

analytické řešení
- homogenní deska (dokonale pružná), h >> w, h/L < 1/15
- zachování rovinnosti příčného řezu při přetvoření
- zatížení působí kolmo na střednicovou rovinu desky
- koncentrované zatížení se roznáší pod úhlem 45 º
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Statické působení desek

analytické řešení

- rovnice ortotropní desky:

- tuhosti:

- úpravou a partikulárním řešením rovnice pro dané okrajové 
podmínky dostáváme neznámá přetvoření (w) a následně 
potřebné vnitřní síly

- v praxi se kromě přímých řešení používají přibližná řešení:
- Fourierovy řady
- variační energetické metody (Ritzova, Galerkinova)
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Statické působení desek

analytické řešení
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Statické působení desek

přibližná řešení

metoda rozdělovacích součinitelů
(řešení izotropních nebo ortotropních systémů)
- je relativně nejpřesnější 
- řešení je rozděleno na parciální řešení desky v příčném směru

a řešení desky v podélném směru
- v závislosti na příčném roznosu je základní rovnice upravena

pro různé parametry kroucení α:

pro α = 1:

pro α = 0:
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Statické působení desek

přibližná řešení

metoda rozdělovacích součinitelů
(řešení izotropních nebo ortotropních systémů)

skutečné chování desky se zjednodušuje dle předpokladů:
- náhradní ortotropní deska a průměrným rozdělením tuhosti
- skutečné příčné roznášení se nahradí roznosem, který vznikne

při zatížení rozděleném v podélném směru
(Fourierova řada ve tvaru sinusoidy):
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Statické působení desek

přibližná řešení

metoda účinné šířky
(nejběžnější v projekční praxi)
- přesnost je velmi omezená, použitelná za předpokladů:

- plná mostovková deska, kolmá nebo do šikmosti 60 º
- prosté deskové nosníky, u spojitých desek se počítá 

s náhradním rozpětím desky (vzdálenost inflexních bodů
momentové čáry

- poměr stran desky B/L = 1/2 - 1/3
- rozdělovací výztuž – min, 25 % Ast v tažené výztuži, 

min 13 % Ast u tlačeného povrchu
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Statické působení desek

metoda účinné šířky
(nejběžnější v projekční praxi)
- zatížení je přisouzeno pásu šířky b (účinná šířka)

(řešení desky v příčném a podélném směru)

b - pro ohybové momenty:

b - pro posouvající síly a reakce:

x - vzdálenost zatížení k nejbližší podpoře
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Statické působení desek

metoda účinné šířky
(nejběžnější v projekční praxi)
- výpočet vnitřních sil:

- pokud se jednotlivá zatížení překrývají:
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Statické působení desek

numerické řešení
- metoda konečných prvků MKP
- všeobecné řešení všech typů desek

- stav napjatosti na plošné konstrukci vystihují 2 stavy 
- ohybový a membránový

- využívané programy: FEAT, NEXIS, SCIA.ESA, ANSYS



11

ŽB deskové mosty 
21VŠB-TUO

Konstrukční zásady - uložení

uložení deskových mostů
- typ uložení  musí zohledňovat statický systém desky, typ opěry 

nebo pilíře, tvar a rozměry nosné konstrukce
- pro jednodušší mosty menších rozpětí jsou nejčastěji využívána

elastomerová, betonová nebo hrncová ložiska
- pro větší rozpětí nebo u spojitých desek využíváme také hrncová

- rozdělení reakcí na kolmých deskových mostech je přibližně
rovnoměrné

- u šikmých mostů dochází k přerozdělení reakcí – ložiska 
v tupých rozích jsou více namáhané, ložiska v ostrých rozích se 
někdy musí kotvit (nadzvedávání)
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Konstrukční zásady - uložení

uložení deskových mostů
- úzké deskové mosty lze zpravidla uložit pouze na pevná a 

jednosměrná ložiska (gumová, ocelová, hrncová ...)

- u širokých desek je zapotřebí respektovat půdorysný tvar a jeho
vliv na reakce, potřebu příčné dilatace (reologické vlastnosti 
betonu)
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Konstrukční zásady - vyztužování

- vyztužování zohledňuje statické působení, technologické 
a konstrukční podmínky

- návrh se provádí dle mezních stavů (dříve dovolená namáhání)
- průběh přetvoření a napjatosti:

- podmínka spolehlivosti je pak definována jako:

MRd - návrhový moment únosnosti průřezu [kNm/m]
MSd - návrhový moment od extrémní kombinace zatížení [kNm/m]
Nc - tlaková síla v betonu [kN/m]
Ns - tahová síla ve výztuži [kN/m]
z - rameno vnitřních sil [m]
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Konstrukční zásady - vyztužování

- pro dimezování smykové výztuže se vychází z představy, že
ŽB prutový prvek se na mezi únosnosti blíží k působení stat.
neurčité příhradové soustavy se zakřiveným horním pásem

- podmínka spolehlivosti je pak definována jako:

VRd - návrhová smyková únosnosti průřezu [kN/m]
VSd - návrhová smyková síla od extrémní kombinace zatížení [kN/m]
Vcd - síla přenášená tlačeným betonem [kN/m]
Vwd - síla přenášená smykovou výztuží (třmínky + příp. ohyby) [kN/m]
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Konstrukční zásady – vyztužování kolmých desek

- rozhodující výztuž pro ohybové momenty v podélném směru mx

- ohybové momenty my v příčném směru jsou mnohem menší
- kroutící momenty mxy hlavní momenty téměř neovlivňují

- výztuž navrhujeme na 1 m´ desky
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Konstrukční zásady – vyztužování kolmých desek

hlavní podélná výztuž fax

- 6 – 10 Ø / m´, průměr cca Ø 20 – 28 mm
- odstupňování podle čáry materiálového krytí

min. příčná výztuž fay

- 4 Ø / m´, navrhujeme na moment my

- běžně vycházíme pouze z konstrukčních zásad:
25 % fax v tažené oblasti desky
13 % fax v tlačené oblasti desky

smyková výztuž
- třmínky - min. Ø 8 mm, musí obepínat hlavní výztuž, zhuštění

bývá v nadpodporové oblasti (cca do 0,3 L od podpory)
- spony - min. Ø 8 mm, min. 9 Ø / m2

- šikmé ohyby (pracné)
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Konstrukční zásady – vyztužování kolmých desek

příklad vyztužení
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Konstrukční zásady – vyztužování šikmých desek

- vyztužení musí odpovídat průběhu ohybových momentů 
mx a my, resp. hlavních momentů m1 a m2

- momenty mx, my a mxy jsou podobné velikosti, výztuž 
dimenzujeme podle vztahů:

pokud - výztuž stačí pouze u jednoho povrchu

pokud - výztuž je nutná u obou povrchů
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Konstrukční zásady – vyztužování šikmých desek

- šikmé desky jsou charakteristické tím, že hlavní momenty
m1 a m2 probíhají v směrech 1 a 2 odkloněných o úhel α

- převodní vztahy jsou dané rovnicemi:

- pro směry hlavních momentů je určující tvar desky

- při praktických úlohách jsou definovány typické případy
- charakteristická místa z hlediska vyztužování jsou:

- tupý roh desky
- střed desky
- okraj desky
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Konstrukční zásady – vyztužování šikmých desek

směry hlavních momentů

úzká šíkmá deska široká šikmá deska
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Konstrukční zásady – vyztužování šikmých desek

úzké šikmé desky
- B/L ≤ 1/3 
- hlavní výztuž ukládáme rovnoběžně s volným okrajem desky, 

příčná výztuž kolmo
- tupý roh se dimenzuje na záporný ohybový moment – vějířovitě

rozdělená u horního povrchu
- okraje musí být opatřeny 

uzavřenými třmínky
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Konstrukční zásady – vyztužování šikmých desek

široké šikmé desky
- B/L ≤ 1/3, φ > 60º
- výztuž ukládáme rovnoběžně se stranami desky, okraje musí být 

opatřeny uzavřenými třmínky s min. 2 Ø hlavní výztuže uvnitř
- v tupých rozích se výztuž ukládá u horního povrchu
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Konstrukční zásady – vyztužování šikmých desek

široké šikmé desky
- B/L ≤ 1/3, φ ≤ 60º
- hlavní výztuž se snažíme uložit ve směru hlavních momentů,

nedoporučuje se odklon výztuže o více než 20 º
- odklon výztuže znamená větší spotřebu oceli

- příčná výztuž se ukládá kolmo na hlavní výztuž

- okraj desky musí být opatřen uzavřenými třmínky (tvoří tzv.
skrytý nosník – do kterého je možno „vetknout“ podélnou 
výztuž)

- z konstrukčních důvodů nelze zpravidla výztuž uložit ve směru
hlavních momentů

- v tupých rozích je nutná výztuž u horního povrchu – vykrytí
záporných momentů ve směru hlavních momentů m1 a m2
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Konstrukční zásady – vyztužování šikmých desek

široké šikmé desky
- příklad vyztužení



18

ŽB deskové mosty 
35VŠB-TUO

Spojité deskové mosty

- navrhují se v případech: delší přemostění
komplikovaný půdorys, tvar zakřivení
estakádní typy mostů ...

- příčný řez bývá většinou plná nebo vylehčená konstrukce
- ŽB desky konstantní výšky do rozpětí 25 – 30 m, s náběhy 

(tvar přímkový nebo parabolický) až do 35 m
- nejčastěji se provádí jako sdružené rámové konstrukce nebo

jako klasické spojité systémy
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Spojité deskové mosty

- statické řešení ovlivňuje šířka desky, podepření a šikmost desky
- úzké desky lze řešit pomocí prutové analogie, analyzují se 

kritické průřezy (střední průřez, podepření)
- využívají se příčinkové čáry nebo obalové křivky průřez. sil

- příčný roznos – beff nebo metoda rozdělovacích součinitelů
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Spojité deskové mosty

- u širokých desek je nutné uvážit skutečný průběh ohybových 
momentů – rozmístění výztuže

- nejvýhodnější je použití komplexního MKP řešení
- příklad vyztužení:
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Spojité deskové mosty

- podepření desek může být liniové nebo bodové
(elastomerová nebo hrncová ložiska)

- napjatost desky v oblasti bodového podepření je složitá, veškerá
příčná síla (z celého příčného řezu) se musí přenést do 
soustředěných reakcí v bodovém podepření

- deska se posuzuje na protlačení
- charakter porušení je stejný jako u bodově podepřených 

stropních desek
- při větších namáháních se můžou objevit ohybové trhlinky na 

ploše desky po kružnici a také radiálně okolo podpory,
v desce trhliny pokračují pod úhlem cca 30 - 35º jako smykové
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Desky vyztužené tuhou výztuží

- v minulosti často využívané (PK i železnice)
- na vyztužování se používaly všechny možné typy ocelových 

nosníků – válcované, svařované, nýtované, kolejnice ...

- technologická ...

ŽB deskové mosty 
40VŠB-TUO

Desky vyztužené tuhou výztuží

- v minulosti často využívané (PK i železnice)
- na vyztužování se používaly všechny možné typy ocelových 

nosníků – válcované, svařované, nýtované, kolejnice ...

- technologická ...
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