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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce, která se 

nachází v extravilánu mezi městem Chomutov a obcí Křimov. Hlavním účelem 

tohoto objektu je převedení silnice první třídy I/7 přes údolí. Jsou navrženy tři 

varianty řešení, přičemž pro podrobné řešení je zvolena varianta předpjatého 

komorového mostu se šikmými stěnami. Hlavní nosná konstrukce je navržena 

jako spojitá o pěti polích s rozpětími 46,50 + 58,00 + 58,00 + 58,00 + 46,50 m, 

z dodatečně předpjatého monolitického betonu. Celková délka nosné 

konstrukce je 269,00 m a šířka nosné konstrukce 13,50 m, půdorysně je most 

přímý.   

 Konstrukce je analyzována prostřednictvím několika zjednodušených 

modelů, které jsou vytvořeny v programu Scia Engineer 20.0. Analýza 

konstrukce je provedena v podélném i příčném směru. Posudky na mezní stav 

únosnosti a mezní stav použitelnosti jsou provedeny dle platných norem. 

Součástí této práce je také časově závislá analýza (TDA), která zohledňuje vliv 

fází výstavby. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Předpjatý komorový most, předpjatý beton, smykové ochabnutí, pohyblivé 

zatížení, TDA, příčinkové čáry, příhradová analogie, příčník komorového mostu, 

mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti. 
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ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis is the design of a load–bearing 

structure, whitch is situated in the extravillain between the town of Chomutov 

and the village Křimov. Main purpose of this structure is to pass a roadway I/7 

across the valley. There are three options of design and one of them 

–  the prestressed box girder bridge with slanted walls is chosen for more 

detailed..elaboration.  

 The major load–bearing structure is five–span with lenghts 46.50 + 

58.00 + 58.00 + 58.00 + 46.50 m, made of post–tensioned nad cast–in–place 

concrete.  

The total lenght of load–bearing structure is 269.00 m and the width of load–

bearing structure is 13.50 m, the bridge is straight in plan. 

 The structure is analyzed by several computational models, which are 

designed in Scia Engineer 20.0 software. The structure is analysed in 

longitudinal and cross directions. The assessments of load state limit and 

usability limit state are made according to valid standards. This thesis also 

included time dependent analysis (TDA), that takes construction stage 

analysis into account.   

 

KEYWORDS 

Prestressed box girder bridge, prestressed concrete, shear lag, moving load, 

TDA, influence lines, strut and tie analogy, cross beam of box girder bridge, load 

state limit, usability limit state. 
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení hlavní nosné konstrukce 

předpjatého mostu tak, aby vyhověla na požadavky mezního stavu únosnosti a 

použitelnosti a aby byly splněny požadované konstrukční zásady.  Posuzovaný most 

je silniční, převádí pozemní komunikaci I. třídy přes údolí.  

Pro předběžný návrh jsou zpracovány tři varianty řešení hlavní nosné 

konstrukce, z nichž je vybrána jedna varianta pro podrobné zpracování.  

Řešenou variantou je komorový předpjatý most se šikmými stěnami o pěti 

polích. Analýza hlavní nosné konstrukce je provedena převážně na zjednodušených 

prutových modelech, při analýze konstrukce v příčném stěnu je vytvořen přesnější 

deskostěnový model o velikosti jednoho pole.  

Pro představu podrobného řešení je tato práce doplněna statickým výpočtem, 

přehlednými výkresy a pro úplnou prostorovou představu je vytvořena vizualizace.  
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1 VARIANTY ŘEŠENÍ 

Pro předběžný návrh jsou zpracovány tři varianty řešení hlavní nosné konstrukce 

– komorový průřez se šikmými stěnami, dvoutrámový průřez a jednotrámový průřez. 

U jednotlivých variant jsou zhodnoceny jejich výhody a nevýhody a následně je 

zvolena jedna varianta pro podrobné řešení. Všechny varianty jsou půdorysně přímé 

s podélným sklonem 0,50 %. 

 

1.1 VARIANTA Č. 1 

První variantou je předpjatý komorový most se šikmými stěnami. Šířka nosné 

konstrukce je 13,50 m, výška průřezu je 3,20 m. Tloušťka dolní desky je 0,30 m, stěny 

jsou široké 0,60 m. Tyto dva rozměry se v oblasti podpěr pomocí náběhů rozšiřují na 

hodnoty 0,50 m (dolní deska) a 0,80 m (stěny). Největší tloušťka horní desky je 

0,35 m a je proměnná v závislosti na příčném střechovitém sklonu 2,5 %.   Mostní 

objekt se skládá z pěti polí o rozměrech 46,50 + 58,00 + 58,00 + 58,00 + 46,50 m, 

celkové rozpětí nosné konstrukce je 269,00 m. 

 Komorový průřez je jedním z nejčastějších průřezů mostů pozemních 

komunikací. 

Výhody: 

- relativně malá průřezová plocha (A=10,114 ~  11,874 m2), velký moment 

setrvačnosti (Iy = 12,831~ 15,428 m4) a velký průřezový modul 

- velká tuhost v kroucení → vhodné pro mosty velkých rozpětí 

- rozpětí 40 ~ 270 m 

- prostor komory je možné využít pro vedení inženýrských sítí, případně pro 

diagnostiku konstrukce  

- komora může být též hermeticky uzavřena tak, aby bylo zabráněno korozi 

- esteticky příznivá varianta, protože v příčném směru postačí pro podepřený 

pouze jeden štíhlý pilíř 

 

Nevýhody 

- velké náklady na bednění (s opakovaným použitím však náklady klesají) 
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Obrázek 1 – Varianta č. 1 – komorový průřez se šikmými stěnami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 VARIANTA Č. 2 

Druhou variantou je předpjatý dvoutrámový most o sedmi polích s rozpětími 

31,00 + 41,00 + 41,00 + 41,00 + 41,00 + 41,00 + 31,00 m, celková délka nosné 

konstrukce je 269,00 m. Příčný řez je tvořen dvěma trámy o výšce 3,00 m a šířce 1,50 

m. Osová vzdálenost trámů je 6,50m, každý trám je podepřen jednou podpěrou. 

Největší tloušťka horní desky je 0,45 m a je proměnná v závislosti na příčném sklonu 

2,50 %. 

Dvoutrámové konstrukce se používají zejména pro silniční a dálniční mosty o 

středních rozpětích. 

Výhody: 

- relativně malá průřezová plocha (A=14,399m2), velký moment setrvačnosti 

(Iy=11,52 m4) a velký průřezový modul 

Nevýhody: 

- betonové dvoutrámové mosty – rozpětí 30 ~ 45 m, obvykle ne více než 5 polí 

- velké náklady na bednění 

- podepření každého trámu zvlášť → velké množství podpěr, případně je možné 

nepřímé uložení přes příčník, tato varianta ale není esteticky příznivá 

- v případě hlubokého údolí náročná diagnostika konstrukce / rekonstrukce 
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Obrázek 2 – Varianta č. 2 – dvoutrámový průřez 

Obrázek 3 – Varianta č. 3 – jednotrámový průřez 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

1.3 VARIANTA Č. 3 

Třetí variantou je jednotrámový předpjatý most o devíti polích s rozpětími 

28,50 + 7x 30,00 m + 28,50 m, celková délka nosné konstrukce je 269,00 m. Trám je 

vysoký 1,95 m a široký 5,00 m. V příčném směru je podepřen jednou podpěrou. 

Tloušťka konzol na krajích je 0,30 m, mění se s příčným střechovitým sklonem 

2,50 %. 

Výhody: 

- nejjednodušší geometrie ze všech navržených variant 

Nevýhody: 

- rozpětí do 30 m → vede na značný počet polí 

- největší spotřeba betonu ze všech variant (největší průřezová plocha 

A=14,488 m2) 

- malý moment setrvačnosti Iy = 4,443 m4 

- v případě hlubokého údolí také náročná diagnostika či rekonstrukce 

konstrukce 
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Obrázek 4 – Zvolená varianta řešení 

ZVOLENÁ VARIANTA ŘEŠENÍ 

 Zvolenou variantou řešení je varianta č. 1 – předpjatý komorový most se šikmými 

stěnami. Tato varianta byla zvolena zejména kvůli velmi výhodnému statickému 

působení–nejmenší plocha průřezu, velký moment setrvačnosti a průřezový modul 

→ tyto vlastnosti se jeví jako výhodné při namáhání kroucením, ale také pro fáze 

výstavby mostu, kdy hluboké údolí téměř neumožňuje montáž pevné skruže (v každé 

fázi bude moci být napnuto pouze 50 % kabelů, což bude problém).  

 Tato varianta má také nejmenší počet polí ze všech navržených variant, což je 

ekonomicky nejvýhodnější →  pro výstavbu je potřeba nejmenší počet podpěr a 

ložisek pro podepření, náklady na spodní stavbu budou menší pro variantu č. 2 a 3. 

Výhodou nejnižšího počtu polí je také estetické působení, kdy mostní objekt 

nenarušuje krajinu razantním způsobem.  

 Jako velmi výhodné se jeví i možnosti využití komory průřezu, zejména pro 

diagnostiku či revizi mostu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Varianta č.2 dvoutrámového mostu má srovnatelné (mírně horší) průřezové 

charakteristiky jako komorový průřez. Pro podepření je potřeba více podpěr kvůli 

menšímu možnému rozpětí, což zvyšuje náklady na spodní stavbu.  

Varianta č. 3 jednotrámového mostu je z hlediska průřezových charakteristik 

nejhorší, má největší průřezovou plochu, spotřeba betonu je největší, a moment 

setrvačnosti je vzhledem k variantě č. 1 a č. 3 velmi malý. Rovněž náklady na spodní 

stavbu budou značně vyšší než u ostatních variant. 



Diplomová práce 
Bc. Kateřina Štíchová 

  Předpjatý komorový most 

 

   

  16 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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Název:      Předpjatý komorový most  

Předmět přemostění (překážka):  údolí  

Kraj:      Ústecký kraj   

Okres:      Chomutov 

Katastrální území:    KÚ Chomutov II 

Investor:     Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Předpokládaný správce:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 

Zhotovitel projektu:    Bc. Kateřina Štíchová  

Pozemní komunikace:   silnice I/7 

Kategorie pozemní komunikace:  silnice I. třídy 

Úhel křížení:     90°  

Souřadný systém:    S–JTSK, B.p.v. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Druh převáděné komunikace:   pozemní komunikace 

Počet jízdních pruhů:     2 pruhy 

Podle počtu mostních polí:    most o 5 polích 

Rozpětí polí:      46,50m + 3 x 58,00m + 46,50m 

Podle překračované překážky:   most přes údolí 

Podle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou  

Podle měnitelnosti základní polohy:  pevný 

Podle plánované doby trvání:   trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě:   směrově v přímé 

výškově ve spádu 0,5 % 

Podle úhlu křížení:     kolmý 

Podle materiálu:     předpjatý beton 

Podle statické funkce hlavní nosné konstrukce: komorový 

Délka přemostění:     265,265 m   

Délka mostu:      288,560 m 
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Délka nosné konstrukce:     269,00 m 

Šikmost mostu:      kolmý 90° 

Šířka vozovky:       9,50 m 

Šířka průchozího prostoru (nouzových chodníků):  1,50 m 

Šířka mostu:       14,10 m 

Šířka nosné konstrukce:     13,50 m 

Výška mostu nad terénem:     20,00 m 

Stavební výška mostu:     3,30 m  

 

3 MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 

V rámci diplomové práce není stanoveno, kde se má mostní objekt nacházet. 

Z tohoto důvodu je mostní objekt umístěn na fiktivním místě v extravilánu mezi 

městem Chomutov a obcí Křimov na silnici první třídy I/7.  

 

3.1 CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 
 
3.1.1 PŘEVÁDĚNÁ KOMUNIKACE 

Převáděnou komunikací je silnice první třídy I/7 kategorie S9,5. Komunikace 

se skládá ze dvou jízdních pruhů, které nejsou směrově rozděleny. Průběh trasy 

komunikace na mostě je směrově přímý s podélným sklonem 0,5 %, stoupajícím ve 

směru na Křimov. Vozovka je ve střechovitém sklonu 2,5 % po celé délce mostu. 

Římsy, sloužící pro jako nouzové chodníky, jsou vyspádovány ve sklonu 2,5 % směrem 

do vozovky. 

 

3.1.2 PŘEVÁDĚNÁ PŘEKÁŽKA 

Mostní objekt převádí pozemní komunikaci přes údolí.  

 

3.2 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Stavba mostního objektu se nachází v extravilánu mezi městem Chomutov a 

obcí Křimov v Ústeckém kraji, kde překlenuje údolí. Největší výška mostu nad 

terénem je 20,00 m.  Z hlediska morfologie je území pahorkovité bez okolní zástavby. 

Nadmořská výška se pohybuje okolo 400 m.n.m. ve výškovém systému Bpv. 
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3.2.1 GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY 

Okres Chomutov se nachází na úpatí Krušných hor, kde je podloží tvořeno 

rulovým eluviem a deluviem, které přechází v rulu dosahující třídy pevnosti R4. 

 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
 

4.1 SPODNÍ STAVBA 

Spodní stavba je tvořena základy, krajními opěrami, podpěrami, mostními křídly 

a závěrnými zdmi. 

 
4.1.1 ZALOŽENÍ MOSTNÍHO OBJEKTU 

Dle geologických podmínek se únosná hornina rula nachází hluboko pod 

terénem, z tohoto důvodu je založení navrženo jako hlubinné – základové pasy/patky 

podepřené vrtanými pilotami. 

 Základové pasy/patky pod opěrami/podpěrami jsou navrženy jako monolitické 

z betonu třídy C30/37 XF1, vyztuženy betonářskou výztuží B500B. Pasy i patky jsou 

uloženy na podkladním betonu třídy C12/15 tloušťky 200 mm, který je vyztužen KARI 

sítí průměru 8 mm, oka 100x100 mm. 

 Výška základových pasů pod opěrami je 1,60 m, šířka 4,35 m a délka 15,50 m. 

Základové pasy jsou od líce a rubu rozšířeny o 0,50 m, na rubu je tento přesah využit 

k uložení základu podélné drenáže. Založení základových pasů dosahuje 3,20 m pod 

úrovní přilehlého terénu, hlouběji pokračuje podepření vrtanými pilotami. 

 Základové patky pod podpěrami jsou vysoké 2,50 m, tato výška je proměnná– 

horní povrch patek je střechovitě vyspádován od osy pasu ve sklonu 5,00 %. Šířka 

pasů je 7,20 m a délka je 9,20 m.  

 Mostní křídla jsou podepřená také na základovém pasu s pilotami s výškou 

1,60 m, šířkou 4,35 m a délkou 14,10 m. 

 Vrtané piloty jsou železobetonové z betonu C25/30 XA1. vyztuženy 

betonářskou výztuží B500B. Průměr pilot je 1,20 m, jejich osová vzdálenost 

v podélném i příčném směru je 2,00 m. Piloty jsou zahloubeny do únosného podloží 

min. 0,50 m.   
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4.1.1.1 ROZSAH PILOT  
 
Počet opěr:     2 

Počet pilot pod jednou podpěrou:  14 

Celkový počet pilot pod podpěrami: 28 

Délky pilot:     11,00 m ~ 12,00 m 

Počet opěr:     4 

Počet pilot pod jednou opěrou:  12 

Celkový počet pilot pod opěrami:  48 

Délky pilot:     11,00 m ~ 12,00 m 

Počet pilot pod základy křídel:  20 

Celkový počet pilot na celou stavbu: 96 

Návrh základů je odhadnut, jejich návrh a posouzení není předmětem této práce. 

 

4.1.2 OPĚRY 

Opěry jsou navrženy jako monolitické z betonu třídy C30/37 XF1, vyztužené 

betonářskou výztuží B500B. Šířka opěr je 3,50 m, délka 13,50 m a výška dříku je 

2,40 m. Geometrie opěr je taktéž odhadnuta a jejich návrh a posouzení není 

předmětem této práce. 

 
4.1.3 VNITŘNÍ PODPĚRY 

Pro výstavbu mostu je nutné zhotovit celkem čtyři vnitřní podpěry (pilíře). 

Podpěry jsou navrženy jako monolitické z betonu třídy C30/37 XA1, XF1, vyztužené 

betonářskou výztuží B500B. 

Šířka pilířů je 2,50 m, hloubka 3,00 m a výška je proměnná dle terénu: 

- podpěra 2 h = 13,00 m 

- podpěra 3 h = 19,77 m 

- podpěra 4 h = 19,77 m 

- podpěra 5 h = 12,57 m 

Geometrie podpěr je odhadnuta a jejich návrh a posouzení není předmětem této 

práce. 
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4.1.4 MOSTNÍ KŘÍDLA 

Mostní křídla uzavírají zeminu za rubem opěry po stranách zemního tělesa. 

Půdorysně jsou mostní křídla navržená jako rovnoběžná s převáděnou komunikací, 

z hlediska napojení na opěry jsou navržena jako dilatovaná. Materiál je železový beton 

třídy C30/37 XA1, XF1 a navržená tloušťka křídel je 1,00 m. Jejich posouzení opět není 

předmětem této práce. 

 

4.1.5 PŘECHODOVÉ DESKY 

Přechodové desky vyrovnávají případný rozdíl mezi sednutím opěry a 

přilehlého násypu. Tyto desky jsou navrženy jako kluzné, zhotoveny z betonu třídy 

C25/30 XA1, uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm a třídy C12/15. Délka 

přechodové desky je 7,00 m a tloušťka 0,30 m – tyto rozměry jsou pouze odhadnuty. 

Přechodové desky jsou ve spádu min. 3,00 %. 

 
4.1.6 ÚLOŽNÝ PRÁH 

V horní části opěr jsou úložné práhy, které přenáší podporové síly z nosné 

konstrukce do dříku opěry. Práhy jsou zhotoveny z betonu třídy C30/37 XF1 a 

vyztuženy betonářskou výztuží B500B. Horní povrh je vyspádován ve sklonu 4,00 % 

do žlábku, který je umístěn u závěrné zídky. Posouzení úložného práhu a závěrné zídky 

není předmětem této práce. 

 

4.2 NOSNÁ KONSTRUKCE 
 
4.2.1 HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE 

Hlavní nosnou konstrukcí je spojitý dodatečně předpjatý nosník komorového 

průřezu z betonu třídy C35/45 XD3. Konstrukce má celkem pět polí s rozpětími:  

46,50 m + 58,00 + 58,00 m + 58,00 m + 46,50 m 

Celkové rozpětí mostu je 267,00 m a celková délka nosné konstrukce je 

269,00 m. Výška průřezu je 3,20 m a horní deska má tloušťku 0,35 m. Konzoly průřezu 

jsou vyložené 2,90 m a jejich nejmenší tloušťka je 0,30 m.  Šířka stěn komory je 

proměnná – v poli 0,60 m, ve vzdálenosti 0,2L od osy uložení se směrem k líci podpěry 

šířka stěn rovnoměrně rozšiřuje na šířku 0,80 m. Dolní deska má v poli tloušťku 
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Obrázek 5– Schéma označení pohybu ložisek 

0,30 m a ve vzdálenosti 0,2L od osy uložení se směrem k líci podpěry šířka stěn 

rovnoměrně rozšiřuje na tloušťku 0,50 m. 

Vnitřní hrana mezi horní deskou a stěnou je zkosena v poměru 200/200, 

hrana mezi dolní deskou a stěnou je zkosena v poměru 300/300. 

 Šířka nosné konstrukce je 13,50 m, příčný sklon horního povrchu je 

střechovitý 2,50 %. Podélný sklon hlavní nosné konstrukce je 0,50 % – stoupající ve 

směru Křimov. Půdorysně je konstrukce přímá. 

Hlavní nosná konstrukce je předepnuta předpínací výztuží Y 1860 S7-15,7 - A, 

která je vedena ve stěnách průřezu (v každé stěně 6 kanálků).  

 Nad podpěrami jsou navrženy příčníky o tloušťce 2,00 m s průleznými otvory 

o rozměrech 0,60 m x 0,80 m. Příčníky jsou z betonu třídy C35/45 XD3, předepnuty 

předpínacími tyčemi Freyssinet SAS 950/1050 36 WR a vyztuženy betonářskou 

výztuží B500B. 

Konstrukce je také u opěr ve spodní desce opatřena vleznými revizními otvory 

o velikosti 0,80 m x 1,20 m. 

 

4.2.2 MOSTOVKA 

Podle výškové polohy se jedná o nosnou konstrukci s horní mostovkou. 

Mostovka přenáší účinky zatížení od dopravy ze svršku do hlavní nosné konstrukce. 

 
4.2.3 LOŽISKA 

 V příloze P4 – kapitola 22 je proveden předběžný návrh ložisek–jsou navržena 

mechanická hrncová ložiska TETRON technologie Freyssinet. 
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Rozměry Hmotnost Max. síla Podélný Počet 

[mm ] [kg] [kN] /příčný posun [ks]

GL 7000 50-20 všesměrné 655x655x142 290 7000 50/20 mm 2

GG 7000-500-50 jednosměrné 660x660x162 350 7000 50 mm 2

GL 18000-50-20 všesměrné 1045x1045x244 1405 18000 50/20mm 3

GG 18000-900-50 jednosměrné 1055x1055x246 1400 18000 50mm 4

FX 18000-900 pevné Ø 1055x209 1082 18000 0 mm 1

Typ ložiska Pohyb

Tabulka 1 – Parametry navržených ložisek 

Obrázek 6 – Mostní závěr XW1 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 MOSTNÍ ZÁVĚR 
Je navržen povrchový mostní závěr typu XW1 firmy Cirmon na začátku a konci 

mostu. Mostní závěr je zakotven oboustranně v betonu do předem vytvořených 

kapes kotvami ∅20 v osové vzdálenosti 250 mm → je zvolen nejmenší možnÝ rozměr 

kotev 225x150 mm. Hloubka kapes pro kotvení je 250 mm.  

 
 

 

 

 

 

 

 

4.3 MOSTNÍ SVRŠEK 

4.3.1 VOZOVKA 

Pro návrh skladby vozovky byla zvolena třída dopravního zatížení IV – střední 

(silnice I. třídy) dle ČSN 73 61114, tabulka C.1 – Rozdělení vozovek podle velikosti 

dopravního zatížení.   

Skladba vozovky je navržena dle ČSN 73 6242 – Vozovky pozemních 

komunikací (tabulka 3), jako dvouvrstvá mostní vozovka na betonové mostovce. 

Celková tloušťka vozovky je 100 mm, což vyhovuje podmínce minimální tloušťky 

souvrství pro komunikace I. třídy 80 mm. Obě vrstvy vozovky – obrusná a ochranná 

jsou z litého asfaltu MA. 

 Vozovka je po celé délce mostu v příčném střechovitém sklonu 2,50 %. 
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Tl. vrstvy Obj. hmotnost Zatížení [kN/m]

 [m] [kN/m3]  gv,k 

Obrusná vrstva MA 16 I 0,045 0,475 24 11,400

Spojovací postřik - - - -

Ochranná vrstva MA 16 IV 0,045 0,380 24 9,120

Izolační vrstva 0,010 0,108 12 1,296

Celková tlouštka  [m ] 0,100 21,816

Materiál vrstvy vozovky Plocha [m2]

Tabulka 2 – Skladba vozovky 

Obrázek 7–Navržený typ zábradlí 

  

   

  

 

 

   

4.3.2 ŘÍMSY 

Římsy jsou zhotoveny z monolitického betonu třídy C30/37 XD3 a betonářské 

výztuže B500B. Římsy jsou na obou stranách mostu totožné – šířka říms je 2,30 m, 

podélný sklon je 0,50 %. Příčný sklon horního povrhu je 2,50 % a 4,00 % směrem do 

vozovky dle VL 4 – Mosty. Římsy slouží jako nouzový chodník – u mostů na silnicích I., 

II. a III. třídy o délce větší než 100 m se nouzový chodník zřizuje vždy. Šířka průchozího 

prostoru je 2x0,750 m = 1,50 m. 

Výška obrubníků nad přilehlou vozovkou je 170 mm, zkosení čela obrubníků 

(u vozovky) je ve sklonu 5:1 a poloměr zaoblení hran je 40 mm. Kotvení říms bude 

provedeno pomocí ocelových kotev do betonu. 

 

4.4 MOSTNÍ VYBAVENÍ 

4.4.1 ZÁCHYTNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Pro zajištění bezpečnosti provozu na převáděné komunikaci je na obou 

vnějších okrajích říms navrženo mostní ocelové zábradlí se svislou výplní. Navržená 

výška zábradlí je 1,10 m dle ČSN 73 6101. Zábradlí je navrženo po celé délce říms. 

Navržené zábradlí je typu 13 od výrobce M-konstrukce s.r.o.  
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Obrázek 8 – Typ navržených svodidel 

Pro bezpečnost jsou navržena také mostní svodidla OMO typu MS4/H2. 

Úroveň zadržení H2 – nárazová zkouška dle EN 1317, osobní automobil o hmotnosti 

900 kg jedoucí rychlosti ≤  100 km/h a nákladní automobily hmotnosti 13 000 kg 

jedoucí rychlostí ≤ 70 km/h. Svodidlo je prodlouženo za most na délku min. 28,00 m 

v plné výšce, aby byla zajištěna bezpečnost provozu před vjetím na most (dle TP 203 

Ocelová svodidla). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 ODVODNĚNÍ 

 Odvodnění vozovky je zajištěno příčným střechovitým sklonem 2,50 % 

a podélným sklonem 0,50 %. Římsy jsou odvodněny jednostranným sklonem horního 

povrchu 2,50 % a dolního povrchu 4,00 % směrem do vozovky v podélném směru je 

stejný spád jako ve vozovce tj. 0,50 %. 

 Voda, která prosákne skladbou vozovky bude svedena příčným sklonem na 

hydroizolační vrstvu do podélné drenáže z drenážního polymerbetonu šířky 

min. 150 mm. Povrchová voda bude odvedena dešťovými odvodňovači s lapači 

splavenin, umístěnými v ose odvodnění po obou stranách mostu. Odvodňovače jsou 

umístěny v blízkosti podpěr a v polovinách rozpětí polí. Z odvodňovačů je voda 

odvedena potrubím DN 200 a svislými svody na terén. Odvodnění za rubem opěr je 

umožněno samostatnými přechodovými klíny ve sklonu 1:10 směrem k rubům opěr, 
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které jsou zhotoveny z propustného materiálu – štěrku frakce 0–32 mm. Povrchy 

spodní stavby (základy, opěry), nacházející se pod terénem, jsou opatřeny izolačním 

nátěrem a překryty geotextilií. U každého rubu opěry je zhotoven ochranný zásyp 

s drenážní funkcí (drenážní žebro) min. šířky 0,60 m ze stejného materiálu, ze kterého 

jsou zhotoveny přechodové klíny.  

Voda je z přechodových klínů a ochranného zásypu odváděna podélnou 

drenáží sestávající se z perforované trubky DN150. Drenáž je vyvedena do skluzů 

z příkopových tvárnic, které odvádí vodu na terén. 

  Drenážní trubka je uložena na podkladním betonu třídy C 12/15 a tloušťky 

0,15 m. Pod podkladním betonem je zhotoven základ drenáže šířky 0,30 m z betonu 

C 12/15 XA1. 

 Protékání vody k základům je nežádoucí, proto je zřízena těsnící clona z PVC 

tl. 2 mm, která je uložena ve sklonu 1:10 směrem k podélné drenáži, výškově lícuje 

s horním povrchem podkladního betonu drenáže. 

 
4.4.3 REVIZNÍ ZAŘÍZENÍ 

Revizní zařízení musí umožnit bezpečný přístup k mostní konstrukci. Na pravé 

straně mostu (směr Chomutov) jsou zřízena revizní schodiště šířky 850 mm 

(na pravém i levém svahu). Celkový počet schodů v rameni je 43 s výškou schodu 

135 mm a šířkou 270 mm. Schodiště je po obou stranách opatřeno obrubníkem šířky 

100 mm a je ve stejném sklonu jako přiléhající terén, tj. ve sklonu 1:2.  

Schodiště je monolitické z betonu C30/37 XF4 (dle VL4) a vyztuženo 

betonářskou výztuží B550B. 

 
4.4.4 CIZÍ ZAŘÍZENÍ 

Na mostě nebudou umístěna žádná cizí zařízení.  

4.4.5 IZOLACE 
 Izolace základů a navazujících křídel jsou provedeny izolačními nátěry 

1x penetračním nátěrem + 2x asfaltovým nátěrem a také jsou povrchy chráněny 

geotextilií.  

Horní povrch nosné konstrukce je izolován asfaltovými izolačními pásy NAIP. 
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4.4.6 ÚPRAVY SVAHŮ 

 Zpevněné plochy svahů jsou navrženy z lomového kamene tl. 200 mm do 

betonového lože tl. 150 mm s vyspárováním. V patě zpevnění bude proveden 

betonový práh, o který se zpevnění svahu opře. Do zpevněného svahu jsou 

provedeny také skluzy z příkopových tvárnic TBM 11-56, které navazují na skluzy 

vedené ve svahu bez zpevnění.  

 

5 POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 

Výstavba mostní konstrukce bude provedena na horní výsuvné skruži ve směru 

staničení od opěry 1 směrem do Chomutova. Výstavba bude probíhat v sedmi fázích. 

Most bude uveden do provozu po 176 dnech po počátku betonáže hlavní nosné 

konstrukce – tento čas tedy nezahrnuje dobu potřebnou pro provedení zemních prací 

a zhotovení spodní stavby. Harmonogramy výstavby nebyl zpracován. Celkový čas 

pro výstavbu mostu je odhadován na 12 měsíců. 

 

5.1 SPODNÍ STAVBA 

V přípravné fázi bude provedena skrývka ornice a další nutné zemní práce. 

Následně budou vrtány a betonovány základové piloty, zhotoveny základové 

pasy/patky, dříky opěr a betonáž podpěr, poté budou osazena mostní ložiska. 

 Po betonáži hlavní nosné konstrukce (v dokončovací fázi) budou zhotoveny 

závěrné zídky, křídla opěr a přechodové desky. Povrchy částí spodní stavby budou 

před zasypáním opatřeny příslušnou izolací a ochrannými nátěry. Zásypy budou 

hutněny po vrstvách tloušťky max. 300 mm. 

 

5.2 NOSNÁ KONSTRUKCE 

Betonáž na výsuvné skruži proběhne celkem v pěti fázích. V každé fázi bude 

betonováno jedno pole s přesahem do dalšího pole – do místa pracovní spáry.  

V první fázi bude betonováno první pole, po 16 dnech od vybetonování bude 

předepnuto 50 % kabelů. Následuje odskružení a přesun výsuvné skruže do 

následujícího pole, jeho betonáž a následné předpětí– stejný postup je pro všechna 
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Tabulka 3–Časový plán výstavby 

zbývající pole. Podrobný postup s výpočtem je v příloze P4 – kapitola 15 Fáze 

výstavby. 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 Po zhotovení nosné konstrukce bude položena hydroizolace horního povrchu, 

budou osazeny římsy, zábradlí, mostní svodidla, vpusti a odvodňovací trubky (= fáze 

vnesení ostatního stálého zatížení). Na závěr budou zhotovena revizní schodiště, 

zřízení příkopů a úprava terénu, provede se vodorovné a svislé dopravní značení. 

 Alternativa: Je možné zkrátit I. a V. fázi o 5 dní → celkově tedy zkrátit pronájem 

výsuvné skruže o 10 dní (možné předpínání již po 11 dnech), a to při umístění pevné 

skruže do pole 1 a 5 – terén v prvním a posledním poli tuto variantu umožnuje. Pole 2, 

3 a 4 je nutné betonovat pomocí výsuvné skruže, terén již neumožňuje instalaci 

pevné skruže. 

 Pro výpočet je uvažována varianta s použitím výsuvné skruže ve všech polích, 

protože úspora 10 dní pronájmu skruže se nezdá být významně výhodná. V praxi by 

bylo nutné propočítat, která zda by byla varianta řešení s kombinací pevné a výsuvné 

skruže ekonomicky výhodnější. 

 

5.3 SOUHRN PRACÍ VE FÁZÍCH VÝSTAVBY 

Schéma výstavby je znázorněno v příloze P3.01. 
 
Přípravná fáze 
 - příprava staveniště, skrývka ornice 
 - zemní práce 
 - vrtání, armování a betonáž pilot 
 - zhotovení základových pasů a patek 
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 - zhotovení dříků opěr a pilířů 
 - osazení mostních ložisek 
 
Fáze 1 

- zhotovení dočasného blokování ložisek u opěry 1 
- montáž skruže 1. fáze v poli 1 
- výstavba bednění 1. fáze 
- armování výztuže 1. fáze 
- betonáž pole 1 
- předepnutí pole 1 
- odskružení a přesun výsuvné skruže do následujícího pole 2 
-  

Fáze 2 
- montáž skruže 2. fáze v poli 2 
- výstavba bednění 2. fáze 
- armování výztuže 2. fáze 
- betonáž pole 2 
- předepnutí pole 2 
- odskružení a přesun výsuvné skruže do následujícího pole 3 

 
Fáze 3 

- montáž skruže 3. fáze v poli 3 
- výstavba bednění 3. fáze 
- armování výztuže 3. fáze 
- betonáž pole 3 
- předepnutí pole 3 
- odskružení a přesun výsuvné skruže do následujícího pole 4 

 
Fáze 4 

- montáž skruže 4. fáze v poli 4 
- výstavba bednění 4. fáze 
- armování výztuže 4. fáze 
- betonáž pole 4 
- předepnutí pole 4 
- odskružení a přesun výsuvné skruže do následujícího pole 5 

 
Fáze 5 

- montáž skruže 5. fáze v poli 5 
- výstavba bednění 5. fáze 
- armování výztuže 5. fáze 
- betonáž pole 5 
- předepnutí pole 5 
- odskružení a demontáž skruže 

 
Dokončovací fáze 

- zhotovení závěrných zídek a křídel opěr 
- izolace a ochranné nátěry spodní stavby 
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- zásypy opěr a jejich hutnění po vrstvách tloušťky max. 300 mm 
- zhotovení přechodových desek 
- zhotovení mostních vpustí a odvodňovacích trubek 
- hydroizolace mostovky 
- armování a betonáž mostních říms 
- pokládka vozovky 
- osazení zábradlí a svodidel 
- terénní úpravy pod mostem a kolem mostu 
- dokončovací práce 

 

6 POUŽITÉ MATERIÁLY 

6.1 BETON 

Podkladní beton    C12/15  XA1 
Základové pasy    C30/37 XA1    
Piloty      C25/30  XA1 
Opěry      C30/37  XA1, XF1 
Pilíře (podpěry)    C30/37  XA1, XF1 
Křídla      C30/37 XA1, XF1 
Římsy      C30/37  XD3 
Přechodová deska    C25/30 XA1 
Úložný práh a závěrná zídka   C30/37  XF1 
Revizní schodiště    C30/37 XF4 
Hlavní nosná konstrukce   C35/45 XD3 
 

6.2 PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ 

Použita je předpínací výztuž systému VSL 0,6 sedmidrátová lana 

Y 1860 S7- 15,7-A. Kanálek předpínací výztuže je polymerní VSL PT–PLUS 

∅int/∅ext  =  100/106 mm. 

 

6.3 PŘEDPÍNACÍ TYČE 

 Typ předpínacích tyčí Freyssinet SAS 950/1050 36 WR, materiálové 

charakteristiky jsou uvedeny v příloze P4 – kapitola 3 Charakteristiky použitého 

materiálu. 

Krytí předpínací výztuže   Minimální krytí      80 mm 

        Nominální = navržené krytí  90 mm 

6.4 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 

Je použita betonářská výztuž B500B – materiálové charakteristiky jsou 

uvedeny v příloze P4 – kapitola 3 Charakteristiky použitého materiálu. Stykování 
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Obrázek 9 – Výpočtový model č. 1 

výztuže, kotevní délky a poloměry zaoblení prutů výztuže jsou provedeny dle 

ČSN EN 1992-1-1 viz tabulky v příloze P1.01 Podklady. 

Hlavní nosná konstrukce 

     Minimální krytí 45 mm 

     Nominální krytí 55 mm 

     Navržené krytí 60 mm 

7 STATICKÉ ŘEŠENÍ 

Analýza hlavní nosné konstrukce je provedena na několika výpočtových 

modelech vytvořených v programu Scia Engineer 20.0. Tyto modely jsou zde 

souhrnně uvedeny, jejich podrobnější popis je uveden v příloze P4. Na základě 

analýzy je konstrukce posouzena na mezní stavy. 

 

7.1 VÝPOČTOVÝ MODEL Č. 1 

Tento výpočtový model je prutový, vytvořený jako obecná konstrukce XYZ. 

Pruty jsou spojnicí těžišť dílčích průřezů hlavní nosné konstrukce, příčníky v místě 

podpěr jsou nahrazeny tuhými rameny. Tento model byl použit pro: 

- přesné stanovení vnitřních sil – ohybových a kroutících momentů, 

posouvajících sil, reakcí v podporách  

- předběžný návrh předpětí 
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Obrázek 10–Výpočtový model č. 2 

Obrázek 11 – Výpočtový model č. 3 

7.2 VÝPOČTOVÝ MODEL Č. 2 

Tento model je taktéž prutový, vytvořený jako typ konstrukce rám XZ. Model je 

tvořen pruty, které jsou rovněž spojnicí těžišť dílčích průřezů, tuhá ramena zde nejsou 

modelována, jelikož se jedná o rovinný model. Do výpočtového modelu je 

importována geometrie kabelů z programu AutoCAD. Tento model byl použit pro: 

- přesný návrh předpětí 

- zohlednění fází výstavby TDA 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 VÝPOČTOVÝ MODEL Č. 3 

Jedná se opět o prutový model, vytvořený jako typ konstrukce Rám XZ. 

Tentokrát jsou pruty střednicí průřezu v příčném směru o šířce 1,00 m. Tento model 

byl použit pro: 

- stanovení příčinkových čar od dopravy pro posouzení v příčném směru 
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Obrázek 12 – Výpočtový model č. 4 

7.4 VÝPOČTOVÝ MODEL Č. 4 

Tento model je deskostěnový, modelován jako obecná konstrukce XYZ. Model 

je vytvořený z desek. Z důvodu náročnosti výpočtu je vymodelován pouze výsek 

hlavní nosné konstrukce o velikosti tří polí s rozpětími 58,00 m s přesahy do dalšího 

pole na každé straně o délce 12,60m. Tento model byl použit pro: 

- stanovení vnitřních sil v příčném směru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1 PODEPŘENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU Č. 4 

Výpočtový model je podepřen kloubovými podporami umožňující stejné 

posuny jako navržená ložiska. Přesahy simulující návaznost dalších polí jsou 

podepřeny vetknutím, které umožňuje pouze svislý posun.  
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Obrázek 13 – Výpočtový model č. 5 

Obrázek 14 – Výpočtový model č. 6 – varianta A 

Obrázek 15 – Výpočtový model č. 6 – varianta B 

7.5 VÝPOČTOVÝ MODEL Č. 5 

Tento model příhradovým modelem strut-and-tie, vytvořený z prutů (vzpěr a 

táhel) jako typ konstrukce Rám XZ. Tento model byl použit pro: 

- stanovení vnitřních sil v táhlech a vzpěrách, které byly použity pro posudky a 

dimenzování 

  

   

 

 

 

 

 

7.6 VÝPOČTOVÝ MODEL Č. 6 

Tyto výpočtové modely jsou opět modely strut-and-tie, vytvořené z prutů. Je 

vytvořena varianta A a varianta B pro zohlednění různého působení zatížení. Tyto 

modely byly použity pro: 

- stanovení vnitřních sil v táhlech a vzpěrách od účinků kroucení – tyto síly byly 

použity pro dimenzování příčníku 
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Obrázek 16 – Zohlednění zatížení, vlevo: varianta A, vpravo: varianta B 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout dvě až tři varianty řešení převedení 

pozemní komunikace přes údolí, následně podrobně navrhnout nosnou konstrukci 

vybrané varianty mostu včetně zohlednění vlivu výstavby mostu. Zvolenou variantou 

pro podrobný návrh je varianta č. 1 – komorový předpjatý most se šikmými stěnami o 

pěti polích. 

Hlavní nosná konstrukce byla posouzena mezní stav únosnosti a mezní stav 

použitelnosti dle platných norem, literatury a pomoci vedoucího diplomové práce. 

Fáze výstavby byly zohledněny zejména v mezním stavu použitelnosti.  

 Jelikož byla konstrukce analyzována pomocí různých výpočtových modelů, 

bylo možné v průběhu práce porovnávat a kontrolovat hodnoty vnitřních sil.  

Z důvodu velikosti řešené konstrukce byly posouzeny pouze místa 

s extrémním namáháním a určena zatížení, která mají na konstrukci významný vliv. 

V případě širších časových možností by bylo stanoveno zatížení větrem a sněhem a 

konstrukce by byla prověřena ve více místech. Dimenzování příčníku by bylo ověřeno 

výpočetním programem, jelikož velkou nevýhodou příhradové analogie je 

nejednoznačnost příhradového modelu. V normě ČSN EN 1992-1-1 jsou informace o 

vytváření příhradových modelů velmi stručné a obecné. 

 Diplomová práce splnila mé očekávání, jelikož rozšířila mé znalosti 

z předpjatého betonu, za nejhodnotnější považuji vliv fázované výstavby na návrh 

mostu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Diplomová práce 
Bc. Kateřina Štíchová 

  Předpjatý komorový most 

 

   

  36 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[ 1 ] ZICH, Miloš. Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů. Praha: Verlag 
Dashöfer, 2010, 145 s. ISBN 978-80-86897-38-7. 

 
[ 2 ] STRÁSKÝ, Jiří. Betonové mosty. Praha: SEL, spol., 2001, 104 s. ISBN 80-86426-

-05-X. 
 
[ 3 ]  ŠAFÁŘ, Roman, Jindřich ČECH a Jana BÁRTOVÁ. Betonové mosty 2: Návrh 

předpjatého mostu podle Eurokódů. Cvičení. Praha: Česká technika – 
nakladatelství ČVUT, 2009, 231 s. ISBN 978-80-01-04433-9. 

 
[ 4 ] ŠAFÁŘ, Roman. Betonové mosty 2–cvičení: Návrh předpjatého mostu podle 

Eurokódů. 1. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015, 254 s. ISBN 
978-80-01-05690-5. 

 
[ 5 ] NEČAS, Radim, Jan KOLÁČEK a Josef PANÁČEK. Betonové mosty 1: Zásady 

navrhování. Brno, 2014, 240 s. ISBN 978-80-214-4979-4. Vydavatel: Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta stavební. 

 
[ 6 ] KARMAZÍNOVÁ, Marcela. Kovové mosty I–Modul M01, Základní zásady 

navrhování kovových mostů: Studijní opory pro studijní programy s 
kombinovanou formou studia. 2006, 32 s. Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební. 

 
Normy 
[ 7 ] ČSN 73 6242: Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních 

komunikací. Praha: Český normalizační institut, 2010, 56 s. 
 
[ 8 ] ČSN 73 6114: Vozovky pozemních komunikací: Základní ustanovení pro 

navrhování. Praha: Český normalizační institut, 1995. 
 
[ 9 ]  ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační 
institut, 2006, 210 s. 

 
[ 10 ] ČSN EN 1991-1-1: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha: Český 
normalizační institut, 2004, 44 s. 

 
[ 11 ] ČSN EN 1991-2: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů 

dopravou. Praha: Český normalizační institut, 2005. 
 
[ 12 ]  ČSN 73 6200. Mosty – terminologie a třídění. Praha: ÚNMZ, 2011. 

[ 13 ]  ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační 
institut, 2008. 



Diplomová práce 
Bc. Kateřina Štíchová 

  Předpjatý komorový most 

 

   

  37 

 
[ 14 ]  ČSN 73 6214. Navrhování betonových mostních konstrukcí. Praha: ÚNMZ, 

2014. 
 
[ 15 ] ČSN EN 1991–1: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí: Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační 
institut, 2006. 

 
[ 16 ] ČSN EN 1990: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Český 

normalizační institut, 2004, 76 s. 
 
[ 17 ] ČSN 73 6110: Projektování místních komunikací. Praha: Český normalizační 

institut, 2006, 128 s. 
 
[ 18 ] ČSN 73 6101: Projektování silnic a dálnic. Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2018. 
 
Elektronické dokumenty 
 
[ 19 ] FOGLAR, Marek. Stanovení krycí vrstvy betonu [online]. In: . s. 4 [cit. 2020-11-1]. 

Dostupné z: http://people.fsv.cvut.cz/~foglamar/Download/BEK3-
Stanoveni_kryci_vrstvy_betonu.pdf?fbclid=IwAR0ta7ahTrQT6wSxprSaD0m
ERbLZPeHQVm4XkbHjCTJaXSLT4WnQ6foDKH8 

 
[ 20 ] Smykové ochabnutí. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2020 [cit. 2020-11-27]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smykov%C3%A9_ochabnut%C3%AD 

 
[ 21 ] DUCHÁČ, Petr, Stanislav RŮŽIČKA a Ladislav KLUSÁČEK. Konstrukce z 

předpjatého betonu a jejich statická analýza: Sbírka příkladů [online]. Brno, 
2012 [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: 
https://www.fce.vutbr.cz/bzk/ruzicka.s/SBIRKA_PRIKLADU_Z_PREDPJATEH
O_BETONU_DRK.pdf 

 
[ 22 ] DLOUHÝ, Lukáš. Školení: Předpjatý beton, fáze výstavby, posudky betonových 

konstrukcí [online]. 2011, 79 s. [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: 
https://downloads.scia.net/support/sciaengineer/manuals/15/prestress/[cz
e]%20tutorial%20post-tensioned%20bridge%20double%20t%202010.1.pdf 

 
[ 23 ] ŠTEFAN, Radek. Přednáška B2: Požární odolnost betonových a zděných 

konstrukcí [online]. 40 s. [cit. 2020-12-11]. Dostupné z: 
http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133PSBZ/133PSBZ_Prednask
a_B2.pdf 

 

http://people.fsv.cvut.cz/~foglamar/Download/BEK3-Stanoveni_kryci_vrstvy_betonu.pdf?fbclid=IwAR0ta7ahTrQT6wSxprSaD0mERbLZPeHQVm4XkbHjCTJaXSLT4WnQ6foDKH8
http://people.fsv.cvut.cz/~foglamar/Download/BEK3-Stanoveni_kryci_vrstvy_betonu.pdf?fbclid=IwAR0ta7ahTrQT6wSxprSaD0mERbLZPeHQVm4XkbHjCTJaXSLT4WnQ6foDKH8
http://people.fsv.cvut.cz/~foglamar/Download/BEK3-Stanoveni_kryci_vrstvy_betonu.pdf?fbclid=IwAR0ta7ahTrQT6wSxprSaD0mERbLZPeHQVm4XkbHjCTJaXSLT4WnQ6foDKH8


Diplomová práce 
Bc. Kateřina Štíchová 

  Předpjatý komorový most 

 

   

  38 

[ 24 ] HOKEŠ, Filip. Pohyblivé zatížení - příčinkové čáry [online].[cit. 2020- 12- 22]. 
Dostupné z:  https://www.fce.vutbr.cz/STM/hokes.f/BD04_cviceni_2_teorie.
pdf 

 
[ 25 ] VYSLOUŽIL, Aleš. Tutorial–pohyblivá zatížení [online]. In: . s. 20 

[cit. 2020- 12- 22]. Dostupné z: 
https://downloads.scia.net/support/sciaengineer/manuals/15/loads/%5Bcz
e%5Dtutorial%20mobile%20loads%202008.0.1.pdf 

 
[ 26 ] SEMRÁD, Karel a Csaba SZÜCS. Řešené příklady betonových konstrukcí 

pomocí příhradové analogie [online]. 91 s. [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: 
https://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/pdf/frvs2009/Prihradova_analogie_a_
resene_priklady.pdf. České vysoké učení technické v Praze. 

 
[ 27 ] ZLÁMAL, Martin. Model příhradové analogie S&T model. Přednáška č. 2 – 

Vybrané statě z betonových konstrukcí I. 
 
[ 28 ] POKORNÝ, Jiří a Vladimír SUCHÁNEK. Betonové mosty II: DFJP–Katedra 

dopravního stavitelství [online]. 150 s. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: 
https://vladimirsuchanek.upce.cz/files/Betonove_mosty_2.pdf. Univerzita 
Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 

 
[ 29 ] CivilArc. Box girder [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: 

https://civilarc.com/box-girder/ 
 
[ 30 ] J.S.Kalyana Rama, V.R. Raghava Sudhir, V. Sampath Kumar a V. 

Vickranth. Study of the Behaviour of Box Girder Bridge [online]. 2010, 88 s. [cit. 
2020-12-30]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/277715074_Study_on_the_Beha
vior_of_Box_Girder_Bridg 

 
[ 31 ] On-line časopis ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a.s.: Založení estakády SO 204 na 

přeložce silnice 1/17, I. etapa Chomutov – Křimov [online]. 2001(2) [cit. 2021-
01-01]. Dostupné z: https://zakladani.cz/casopis/archiv/2_01/casbody14.htm 

 
[ 32 ] HASA, Michal a Miloš ZICH. Prefabrikované nosníky uložené ozubem, část 1: 

dimenzování metodou příhradové analogie [online]. 2019, , 1 [cit. 2021-01-02]. 
Dostupné z: https://www.betontks.cz/sites/default/files/2019-2-52st.pdf 

 
[ 33 ] Scia Engineer. Napětí v kabelech [online]. In: . [cit. 2021-01-15]. Dostupné z: 

https://help.scia.net/17.0/cs/rb/tda/tendon_stresses.htm 
 
 
 
 
 

https://www.fce.vutbr.cz/STM/hokes.f/BD04_cviceni_2_teorie.pdf
https://www.fce.vutbr.cz/STM/hokes.f/BD04_cviceni_2_teorie.pdf
https://zakladani.cz/casopis/archiv/2_01/casbody14.htm
https://www.betontks.cz/sites/default/files/2019-2-52st.pdf


Diplomová práce 
Bc. Kateřina Štíchová 

  Předpjatý komorový most 

 

   

  39 

 
Technické podmínky, vzorové listy a katalogy výrobců 
 
[ 34 ] European Technical Asessment (VSL Post–Tensioning System) [online]. In: . 

2015, s. 130 [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: http://www.vsl.cz/brozury/ 
 
 
[ 35 ] Ocelová svodidla OMO: Technické podmínky výrobce (TPV) [online]. In: . 2016, 

s. 37 [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: http://www.svodidla-
omo.cz/sites/default/files/files/dokumentace/stavby_omo-tpv-1_2016-
cz.pdf 

  
[ 36 ] Freyssinet CS. TETRON CD: Mechanická hrncová ložiska [online]. In: . s. 12 [cit. 

2020-12-26]. Dostupné z: 
http://www.freyssinet.cz/gallery/loziska_hrncova_tetron_cd.pdf 

 
[ 37 ] Předpínací tyče FREYSSINET CS a.s. [online]. [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: 

http://www.freyssinet.cz/228-predpinaci_tyce 
 
[ 38 ] Cirmon s.r.o. Mostní závěr XW1 [online]. In: . [cit. 2021-01-01]. Dostupné z: 

http://www.cirmon.cz/produkty/mostni-zavery/mostni-zaver-wx1/ 
 
[ 39 ] Zábradelní svodidla, silniční zábradlí, mostní zábradlí, kovovýroba. M-

konstrukce s.r.o. [online]. [cit. 2021-01-01]. Dostupné z: https://www.m-
konstrukce.cz/kovovyroba/ 

 
[ 40 ] Vzorové listy staveb pozemních komunikací – VL 4 – Mosty [online]. In: . 2015, 

s. 137 [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: 
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL_4_2015.pdf  

 
[ 41 ] Vzorové listy staveb pozemních komunikací – VL 1 – Vozovky a 

krajnice [online]. In: . 2006, s. 101 [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: 
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL1_Vozovky_a_krajnice__200
602_.pdf 

 
[ 42 ]  TP 203: Ocelová svodidla (svodnicového typu) [online]. In: JURÁŇ, František. 

2. 2015, s. 49 [cit. 2021-01-04]. Dostupné z: 
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_203a.pdf 

 
[ 43 ]  Kamena Brno. PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE TBM 11-56 [online]. In: . [cit. 2021-01-04]. 

Dostupné z: https://www.kamena.cz/prikopova-tvarnice-tbm-11-56 
 
Akademické práce 
[ 44 ] Tomáš Zemánek Spojitá betonová mostní konstrukce. Brno, 2017, 23 s., 219 s. 

příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Jan Koláček, Ph.D. 

http://www.vsl.cz/brozury/
http://www.svodidla-omo.cz/sites/default/files/files/dokumentace/stavby_omo-tpv-1_2016-cz.pdf
http://www.svodidla-omo.cz/sites/default/files/files/dokumentace/stavby_omo-tpv-1_2016-cz.pdf
http://www.svodidla-omo.cz/sites/default/files/files/dokumentace/stavby_omo-tpv-1_2016-cz.pdf
http://www.freyssinet.cz/228-predpinaci_tyce
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL1_Vozovky_a_krajnice__200602_.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL1_Vozovky_a_krajnice__200602_.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_203a.pdf
https://www.kamena.cz/prikopova-tvarnice-tbm-11-56


Diplomová práce 
Bc. Kateřina Štíchová 

  Předpjatý komorový most 

 

   

  40 

   
[ 45 ] Kateřina Štíchová Deskový most přes místní potok. Brno, 2019. 51 s., 121 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Radim Nečas, Ph.D.  

 
[ 46 ] David Majer Most na silnici I/44. Brno, 2018. 27 s., 172 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných 
konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Josef Panáček. 

 
[ 47 ]    Bc. Kamila Ondrůšková Dálniční komorový most. Brno, 2017. 31 s., 154 s. příl.      
………...Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
…………betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 
 
 

10 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 – Varianta č. 1 – komorový průřez se šikmými stěnami ..................................... 13 

Obrázek 2 – Varianta č. 2 – dvoutrámový průřez ........................................................................ 14 

Obrázek 3 – Varianta č. 3 – jednotrámový průřez ...................................................................... 14 

Obrázek 4 – Zvolená varianta řešení ................................................................................................ 15 

Obrázek 5– Schéma označení pohybu ložisek ............................................................................ 21 

Obrázek 6 – Mostní závěr XW1 ........................................................................................................... 22 

Obrázek 7–Navržený typ zábradlí ...................................................................................................... 23 

Obrázek 8 – Typ navržených svodidel ............................................................................................ 24 

Obrázek 9 – Výpočtový model č. 1 .................................................................................................... 30 

Obrázek 10–Výpočtový model č. 2 ..................................................................................................... 31 

Obrázek 11 – Výpočtový model č. 3 .................................................................................................... 31 

Obrázek 12 – Výpočtový model č. 4 .................................................................................................. 32 

Obrázek 13 – Výpočtový model č. 5 .................................................................................................. 33 

Obrázek 14 – Výpočtový model č. 6 – varianta A ....................................................................... 33 

Obrázek 15 – Výpočtový model č. 6 – varianta B ....................................................................... 33 

Obrázek 16 – Zohlednění zatížení, vlevo: varianta A, vpravo: varianta B ......................... 34 

 

11 SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1 – Parametry navržených ložisek ................................................................................... 22 

Tabulka 2 – Skladba vozovky .............................................................................................................. 23 

Tabulka 3–Časový plán výstavby ...................................................................................................... 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467253
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467254
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467255
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467256
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467257
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467258
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467259
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467260
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467261
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467262
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467263
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467264
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467265
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467266
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467267
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467268
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467269
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467270
file:///D:/Plocha/Hlavní%20dokument_DP.docx%23_Toc61467271


Diplomová práce 
Bc. Kateřina Štíchová 

  Předpjatý komorový most 

 

   

  41 

12 SEZNAM PŘÍLOH 

Přílohy k textové části: 

P1. Podklady a varianty řešení 
 
P1.01 Podklady 
P1.02 Varianta č. 1    M 1:50, M 1:500 
P1.03 Varianta č. 2    M 1:50, M 1:500 
P1.04 Varianta č. 3    M 1:50, M 1:500 
 
P2. Přehledné a podrobné výkresy 
 
P2.01 Situace    M 1:250 
P2.02 Podélný řez A–A‘   M 1:250 
P2.03 Příčný řez opěrou B-B‘  M 1:50 
P2.04 Příčný řez pilířem C-C‘  M 1:50 
P2.05 Výkres předpínací výztuže  M 1:10, 1:25, 1:80, 1:100, 1:200 
P2.06 Výkres betonářské výztuže  M 1:25 
 
P3. Stavební postup a vizualizace 
P3.01 Schéma fází výstavby  M 1:500 
P3.02 Vizualizace 
 
P4. Statický výpočet 
 
   
 
 
 
 
 
 


