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Úkolem diplomové práce bylo navrhnout konstrukci pro převedení dálnice přes 

veslařskou dráhu. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která 

reprezentuje zavěšený most o třech polích. Návrh a posouzení bylo provedeno na 

mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných evropských norem. 

Výpočet byl zpracován v programu Midas Civil 2020. Posudky byly prováděny 

programem IDEA Statica 10.1 v kombinaci s ručními výpočty. Součástí práce jsou i 

podrobné výkresy a vizualizace.  

Most, zavěšený most, dálniční viadukt, beton, předpjatý beton, letmá betonáž.  

The aim of diploma thesis was designing motorway viaduct over rowing track. From 

three possible options was selected one, which represents cable stayed bridge with 

three spans. Design procedures and assessments were pefrormed to comply with 

the ultimate an serviceability limit state according to valid European standards. The 

calculation was performed in software Midas Civil 2020. Structural assessment was 

done by IDEA Statica 10.1 in combination with hand-done calculation. The part 

of this thesis is also enclosed drawings and visualizations.  

Bridge, cable stayed bridge, motorway viaduct, concrete, prestressed concrete, 

cantilever casting  
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1. ÚVOD 

Cílem diplomové práce je návrh dálničního viaduktu přes veslařskou dráhu, která se nachází 

na slepém rameni řeky Dunaj. Most bude převádět slovenskou dálnici D4, která zároveň bude 

sloužit i jako část vnějšího městského okruhu města Bratislavy. 

Je potřeba navrhnout konstrukci, která nebude zasahovat do veslařského gabaritu. Na 

mostě, který bude sloužit i jako bratislavský obchvat, se očekává, že intenzita dopravy v roce 2020 

přesáhne hranici 35 tisíc vozidel v obou směrech. Zároveň se očekává, že z 15 % bude doprava 

tvořena nákladními vozidly. 

Zpracovány tedy budou tři varianty v podobě studií, z nichž bude vybrána jedna varianta, ke 

které bude zpracován statický výpočet, jež bude obsahovat návrh a posouzení na mezní stav 

únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných evropských norem. Ke statickému výpočtu se 

zhotoví i podrobné výkresy a názorné vizualizace. 

Výpočet bude zpracován v programu Midas Civil 2020, který je založen na metodě konečných 

prvků. Posudky budou prováděny programem IDEA Statica 10.1. v kombinaci s ručními výpočty. 

Most je uvažován jako kolmý, přímý a s podélným sklonem +0,5 % ve směru staničení do 

poloviny rozpětí, poté sklon -0,5 % až do konce mostu.   
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2. POŽADAVKY NA KONSTRUKCI 

Zadavatelem stavby je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky. 

Požadavky ministerstva na stavbu jsou následující. Konstrukce o délce 444,5 m nebude mít 

více jak sedm podpor, jakákoliv část konstrukce nebude zasahovat do veslařského gabaritu, jehož 

rozměry jsou na 200 m na šířku a 4 m na výšku od úrovně stoleté vody. Dále je nutno dálnici 

převádět na jedné konstrukci, nemohou být tedy navrženy dva souběžné mosty, kde by každý 

obstarával jen jeden jízdní směr. Kromě dálnice o dvou jízdních pruzích v každém směru je nutné 

souběžně převádět i stezku pro chodce a cyklisty, jež bude mít šířku 3 m a budou dvě, nacházet 

se budou na každé straně mostu při vnějším okraji. V neposlední řadě je potřeba zamezit či 

alespoň zmírnit následky střetu ptactva s vozidly.  

 

obr. 2-1 Schéma zadání a požadavků na konstrukci 
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3. STUDIE VARIANT MOŽNÝCH ŘEŠENÍ 

Byly zpracovány tři návrhy v podobě studie.  

Ke každé variantě je přiložen názorný příčný řez ve zmenšeném měřítku. Podrobnější výkresy 

(příčný a podélný řez) jsou ve formě příloh. 

3.1 Varianta A 

První varianta, varianta A, znázorňuje hlavní nosnou konstrukci jako náběhovaný nosník 

komorového průřezu s vyloženými konzolami.  Výška komory je v polovině rozpětí 5 m, nad 

podporami pak 13 m. Náběh v podélném směru opisuje křivku odpovídající parabole druhého 

stupně. Konstrukci tvoří tři pole s rozpětími 111 + 222,5 + 111 m. Celková délka konstrukce je 

444,5 m. Most je navržen s příčným dostředným sklonem 2,5 %. 

Konstrukce bude letmo betonovaná v symetrických konzolách od vnitřních podpor. 

Tato varianta byla zamítnuta zejména kvůli své estetice. 

 

obr. 3-1 Příčný řez variantou A 
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3.2 Varianta B 

Druhá varianta znázorňuje hlavní nosnou konstrukci jako komorový nosník s velmi 

vyloženími konzolami podporovanými prefabrikovanými deskovými vzpěrami.  Výška komory je 

konstantně 4 m. Konstrukci tvoří pět polí s rozpětími 54 + 57 + 222,5 + 57 + 54 m. Celková délka 

konstrukce je 444,5 m. Most je navržen s příčným dostředným sklonem 2,5 %. Prostřední, 

nejdelší, pole je zavěšeno na svislých závěsech, které jsou ukotveny do parabolického betonového 

oblouku se vzepětím 35 m a délkou 222,5 m. Závěsy navrženy rovnoměrně po 8 m. 

Komoru tvoří páteřní nosník a vyložené konzoli podepírané vzpěrami. Páteřní nosník bude 

zhotoven z prefabrikovaných segmentů, poté budou osazeny prefabrikované vzpěry a na závěr se 

vybetonují konzoli. 

Tato varianta byla zamítnuta kvůli své náročnosti při provádění. 

 

obr. 3-2 Příčný řez variantou B 
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3.3 Varianta C – zvolená varianta 

Třetí varianta znázorňuje zavěšený most, kde hlavní nosnou konstrukci tvoří komorový 

nosník s velmi vyloženími konzolami podporovanými prefabrikovanými deskovými vzpěrami.  

Výška komory je konstantně 4 m. Konstrukci tvoří tři pole s rozpětími 111 + 222,5 + 111 m. 

Celková délka konstrukce je 444,5 m. Most je navržen s příčným dostředným sklonem 2,5 %. Tato 

varianta má 4 podpěry, z nichž vnitřní dvě tvoří 42,35 m vysoké pylonu, na kterých je celá 

konstrukce zavěšena. Závěsy jsou navrženy v osových vzdálenostech 8 m po délce mostu. 

Konstrukce bude letmo betonovaná v symetrických konzolách od vnitřních podpor a bude 

se postupně vyvěšovat, poté budou osazeny prefabrikované vzpěry a na závěr se vybetonují 

konzoli. 

Tato varianta byla zvolena pro další řešení. 

 

obr. 3-3 Příčný řez variantou C 
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4. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

4.1 Popis konstrukce 

Dálniční most s páteřním nosníkem komorového průřezu s velmi vyloženými konzolami 

slouží pro přemostění dálnice D4 u Bratislavy v úseku od Jarovce do Ketelce. Most překlenuje 

veslařskou dráhu o šířce 200 m a výšce 4 m nad stoletou vodou. Most je navržen jako jeden 

dilatační celek o třech polích. 

Dálnice na mostě je vedena jako směrově rozdělná a přímá. Výškové uspořádání je ve sklonu 

0,5 % až po polovinu mostu, kde sklon přechází v hodnotu -0,5 %. Příčné řešení dálnice je 

provedeno v dostředném sklonu o hodnotě 2,5 %. 

Nosnou konstrukci tvoří páteřní komorový nosník s velmi vyloženými konzolami z dodatečně 

předpjatého betonu C45/55 a stupně vlivu prostředí XC4. Konzoli jsou podepřeny 

prefabrikovanými vzpěrami. Konstrukce je předepínána volnými kabely, které jsou tvořeny lany 

typu Y1860-S7-15,7-A. Jako betonářská výztuž se používá ocel B500B. 

Vozovkové souvrství: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO-11+ 40 mm 

    Spojovací postřik asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2 

    Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL-16+ 50 mm 

    Izolační vrstva      10 mm 

    Pečetící vrstva 

    Celkem                   100 mm 

Souběžně s dálnicí most převádí i stezku pro chodce a cyklisty. Ty se nacházejí po obou 

stranách mostu, každý pruh má 3,0 m. Odděleny od provozu na dálnici jsou betonovým svodidlem 

typu „New Jersey“ a clonou proti ptákům, která má výšku 4,0 m.  

4.2 Geometrie mostu 

Délka nosné konstrukce:  444,5 m 

Délka přemostění:   440,9 m 

Počet polí:    3 

Rozpětí pole 1:    111,0 m 

Rozpětí pole 2:    222,5 m 

Rozpětí pole 3:    111,0 m 
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Šířka vozovky mezi svodidly:  2x 11,5 m 

Celková šířka mostu:   35,0 m 

Výška mostu nad terénem:  25,5 m 

Podélný sklon:    0,5 % do poloviny mostu, -0,5 % od poloviny mostu 

Příčný sklon:    2,5 % dostředný 

4.3 Popis umístění stavby 

Předmětný úsek dálnice Jarovce – Keteleč bude součástí trasy dálnice D4. Všechny překážky 

budou překonané jediným mostem s celkovou délkou 444,5 m. Tento most je pouze jeden 

dilatační celek z jinak cca 4 km dlouhé estakády. 

 
obr. 4-1 Mapa uvažovaného místa stavby 
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obr. 4-2 Umístění navrženého mostu 

4.4 Hlavní nosná konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí je komorový nosník s velmi vyloženými konzolami. Tento nosník 

bude zavěšený na závěsech v ose mostu. Konstrukci tvoří tři pole s rozpětími 111 + 222,5 + 111 

m. Celková délka konstrukce je 444,5 m. Most je navržen s příčným dostředným sklonem 2,5 %. 

Konstrukce má 4 podpěry, z nichž vnitřní dvě tvoří 42,35 m vysoké pylonu, na kterých je celá 

konstrukce zavěšena. Závěsy jsou navrženy v osových vzdálenostech 8 m po délce mostu. 

Mostovka je zhotovena z betonu třídy C45/55. Podélné výškové řešení je v konstantním sklonu ve 

směru staničení až do poloviny rozpětí pole 2 v hodnotě +0,5 %, ve druhé polovině rozpětí pak -

0,5 %.  

Stěny komory jsou svislé a jejich šířka je 500 mm v polovině rozpětí, u podpory mají šířku 

1000 mm. Stěny se rozšiřují dovnitř komory.  

Předpětí je navržené jako nesoudržné, pro většinu konstrukce dokonce i volné. Předpínací 

kabely jsou prováděny z lan typu Y1860-S7-15,7-A. Pro zachycení svislých sil od závěsů v komoře 

jsou použity předpjatých stěnách závitové tyče typu Y-1050-47-SAS. 

Komora je na první a poslední podpěře nepřímo uložena pomocí podporových příčníků, na 

vnitřních podporách je rámově spojena s pilíři po celé své šířce. 

4.5 Ložiska 

Na podpěře 1 a 4 jsou použita hrncová posuvná ložiska. Levá ložiska jsou všesměrná, pravá 

pouze jednosměrná umožňující pohyb pouze v podélném směru. 
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Na podpěrách 2 a 3 ložiska nejsou, konstrukce je rámově spojena s pilíři. 

4.6 Spodní stavba 

Založení stavby je hlubinné. Na krajních podpěrách jsou plošné základy podepírány pilotami 

o průměru 900 mm. U vnitřních podpor se uvažují pod plošnými základy piloty o průměru 1200 

mm.  

4.7 Vozovka 

Skladba vozovky byla navrhnuta tak, aby odolala návrhové intenzitě.  

Vozovkové souvrství: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO-11+ 40 mm 

    Spojovací postřik asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2 

    Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL-16+ 50 mm 

    Izolační vrstva      10 mm 

    Pečetící vrstva 

    Celkem                   100 mm 

Vozovka má dostředný sklon o hodnotě 2,5 %.  

4.8 Stezka pro chodce a cyklisty 

Na stezce pro chodce a cyklisty se uvažuje stejné vozovkové souvrství jako na pojížděném 

povrchu, kvůli jednoduššímu provádění. Sklon směrem do středu mostu 2,5 %. Z jedné strany tvoří 

ohraničení clona proti ptákům, z druhé pak zábradlí s výškou 1,2 m. 

5. STATICKÝ POSUDEK 

Statický posudek je součást přílohy P4. Rozsahem a formou pokrývá návrh a posouzení hlavní 

nosné konstrukce dle platných evropských norem. Dále je doplněn podrobnými výkresy, které 

jsou součásti přílohy P2.  

Výpočet bude zpracován v programu Midas Civil 2020, který je založen na metodě konečných 

prvků. Posudky budou prováděny programem IDEA Statica 10.1. v kombinaci s ručními výpočty. 
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6. MATERIÁLY 

6.1 Beton 

Pro různé části konstrukce mostu byly použité různé typy betonů, rozdílnosti jsou především 

v pevnostních třídách a také v uvažovaných třídách prostředí. 

Hlavní nosná konstrukce  C45/55  XC4 

Pilíře    C45/55  XC2 

Základy    C35/45  XC4 

Piloty    C30/37  XA1 

Římsy    C30/37  XF4 

6.2 Betonářská ocel 

Na stavbě bude použita betonářská ocel třídy B500B. Krytí betonářské výztuže určí statický 

návrh. 

6.3 Předpínací výztuž 

Budou použity předpínací lana typu Y1860-S7-15,7-A a ukotveny budou do kotev typu VSL-E 

6, konkrétní typ pro jednotlivé kabely určí statický výpočet. Pro předpětí budou používány i 

předpínací (závitové) tyče typu Y1050-47-SAS. 

7. VYTYČENÍ 

Vytyčení konstrukce bude geodeticky změřené v souřadném systému S-JTSK a výškovém 

systému Balt po vyrovnání. Je nutné v průběhu celé výstavbu kontrolovat vytyčení konstrukce. 
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8. POSTUP VÝSTAVBY 

1. Převzetí stavby 

2. Zřízení staveniště 

3. Vrtání pilot 

4. Betonáž pilot 

5. Betonáž základů 

6. Betonáž pilířů 

7. Betonáž mostovky v symetrických konzolách 

8. Dokončení betonáže mostovky 

9. Předepnutí konstrukce 

10. Osazení mostního závěru 

11. Aplikování izolace 

12. Betonáž říms 

13. Pokládka vozovky 

14. Osazení mostních zábradlí 

15. Dokončovací práce 

16. Uvedení do provozu 

9. PODMÍNKY PŘI VÝSTAVBĚ 

Je nutné veškeré stavební práce vykonávat v souladu s posledním vydáním příslušných 

norem, technických předpisů a právních náležitostí. Dále je nutné dodržovat předepsané 

technologické postupy. Případné odklony od statického výpočtu či podrobných výkresů je nutno 

neprodleně řešit s projektantem stavby. 
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10. ZÁVĚR 

Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat tři studie návrhu dálničního viaduktu přes 

veslařskou dráhu na slepém rameni řeky Dunaj v jižní části Bratislavy. Byly tedy zhotoveny tři 

studie návrhů včetně jejich zhodnocení, pro podrobný návrh byla vybrána varianta, která 

reprezentuje zavěšený komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podporovanými 

betonovými vzpěrami. Konstrukci tvoří tři pole s rozpětími 111 + 222,5 + 111 m. Celková délka 

konstrukce je 444,5 m. Most je navržen s příčným dostředným sklonem 2,5 %. Konstrukce má 4 

podpěry, z nichž vnitřní dvě tvoří 42,35 m vysoké pylonu, na kterých je celá konstrukce zavěšena. 

Závěsy jsou navrženy v osových vzdálenostech 8 m po délce mostu. Mostovka je zhotovena 

z betonu třídy C45/55 s třídou prostředí XC4, jako betonářská výztuž je použita ocel třídy B500B. 

Předepnutí obstarávají kabely z lan typu Y1860-S7-15,7-A, které jsou ukotveny do kotev VSL-E 6. 

Dimenzování a posouzení bylo provedeno dle aktuální evropské normy a to v rozsahu posouzení 

na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti za použití programu Midas Civil 2020 doplněný 

o posudky z programu IDEA Statica 10.1 v kombinaci s ručními výpočty. Dále byly zhotoveny 

podrobné výkresy výztuží, jak předpínací, tak betonářské, k nim byly doplněny i výkresy vybraných 

detailů, dále pak i výkresy situační. Pro doplnění byla zhotovena názorná vizualizace.  
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11. POUŽITÉ ZDROJE 

Základní normy: 

ČSN 73 6201: Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6214: Navrhování betonových mostních konstrukcí 

ČSN EN 1990 včetně změny A1: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby 

ČSN EN 1992-1-2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady 

ČSN EN 1993-1-11: Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování ocelových tažených prvků 
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