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ABSTRAKT  
Zadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou 

navrženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. 

Délka nosné konstrukce je 212 m, nejdelší pole má 60 m. Výpočet účinků zatížení je proveden 

počítačovým softwarem Scia Engineer 19.1. Výkresová část je zpracována pomocí počítačového softwaru 

Allplan Engineering 2021. Součástí práce je výkresová dokumentace, znázornění postupu výstavby, 

vizualizace a statický výpočet. Návrh a posouzení byly provedeny dle aktuálně platných evropských 

norem.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Komorový most, předpjatá železobetonová konstrukce, spojitý nosník, návrh, statický výpočet, TDA, vý-

kresová dokumentace, vizualizace. 

 

 

ABSTRACT  
The subject of this thesis is the design of a prestressed box girder construction with several spans. Two 

variants are designed and for detailed solving was chosen the variant of the box girder. The length of 

loadbearing structure is 212 m, the longest span has 60 m. The calculation of load effects is done by 

software Scia Engineer 19.1. Drawing part is done by software Allplan Engineering 2021. The thesis 

includes drawings, representation of the construction proces, visualization and a structural design. 

Designing and assessments were made according to currently valid European standarts.   

 

KEYWORDS  
Box girder, prestressed reinforced construction, continuous beam, design, structural design, TDA, 

drawing documentation, visualization. 
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1 ÚVOD 
Zadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou navr-
ženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. Tato 
varianta se skládá ze 2 samostatných mostů komorového průřezu, z nichž každý převádí jeden jízdní 
směr pomocí dvou jízdních pruhů. Délka nosné konstrukce je 211,5 m, nejdelší dvě pole mají rozpětí 60 
m a zbývající dvě kratší pole 45 m. Celková délka mostu je pak 225,74 m a délka přemostění činí 210 
m. Výpočet účinků zatížení je proveden počítačovým softwarem Scia Engineer 19.1 pomocí 3D a 2D 
modelů vytvořených pro jednotlivé směry posouzení nosné konstrukce. Statický výpočet a samotné po-
souzení konstrukce je provedeno pomocí programu MS Excel a MS Word. Výkresová část je zpraco-
vána pomocí počítačového softwaru Allplan Engineering 2021. Součástí práce je výkresová dokumen-
tace, schéma postupu výstavby, vizualizace a statický výpočet. Návrh a posouzení byly provedeny dle 
aktuálně platných evropských norem. Umístění mostní konstrukce není navrženo na základě skutečných 
parametrů reálného prostředí. Lokalita, profil terénu i geotechnické vývrty jsou zvoleny za účelem vypra-
cování projektu diplomové práce. 
 
Statický výpočet vybrané varianty obsahuje v první řadě návrh geometrie mostní konstrukce v příčném i 
podélném směru. Následuje návrh výpočtových modelů, popis použitých materiálů a výpočet potřených 
průřezových charakteristik jednotlivých průřezů. V dalším kroku je proveden výpočet a posouzení kon-
strukce v podélném směru. Jsou tedy definována jednotlivá zatížení působící na mostní konstrukci v po-
délném směru. Následuje výpočet předběžného návrhu předpětí, který je použit pro návrh trasování a 
výpočet přesného předpětí nosné konstrukce. Po předešlých krocích je proveden výpočet postupné vý-
stavby mostu, kterým jsou zjištěna namáhání způsobená postupnou výstavbou. Celý výpočet postupné 
výstavby je závislý na časové ose. Je tedy provedena tzv. časově závislá analýza, pomocí které jsou 
zjištěny skutečné hodnoty přetvoření konstrukce v čase, jako je například dotvarování či smršťování.  
Díky tomu jsou zjištěny i krátkodobé a dlouhodobé ztráty předpínací výztuže. Na tyto výpočty navazují 
kombinace všech zatížení a zjištění statických účinků působících na konstrukci. Zmiňované výsledky 
jsou v dalším kroku použity pro návrh vyztužení a posouzení konstrukce na SLS a ULS. Ve čtvrtém kroku 
je proveden výpočet konstrukce v příčném směru. Obsahuje stejnou chronologii, jako výpočet v podél-
ném směru. Počínaje výpočtem zatížení přes kombinace až po návrh vyztužení a posouzení konstrukce 
na ULS. Na závěr je proveden výpočet příčníku a posouzení lokální oblasti ložiska. 
 

Obr. 1.1.1: Vizualizace navrhované varianty přemostění  
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2 NÁVRH VARIANT 
2.1 Varianta A 
První z variant přemostění mlýnského náhonu se nabízí dodatečně předpjatý dvoutrámový most o šesti 
polích. Jedná se o spojitý nosník s rozpětím polí 20 + 30 + 40 + 40 + 40 + 40 m. 
S ohledem na velikost rozpětí bude část podpěry zasahovat do koryta mlýnského náhonu. Celková šířka 
přemostění činí 210,0 m.  
 
Nosná konstrukce má po celé délce konstantní výšku 2,4 m. Šířka horní desky činí 13,0 m a šířka trámů 
je 1,5 m. Trámy mají šikmé stěny a náběhovou desku směrem k nosným trámům. Osová vzdálenost 
trámů je 6,5 m. Příčný sklon vozovky je navržen pomocí jednostranného náklonu nosné konstrukce.  
 
Silnice I. třídy vedoucí přes navrhovanou konstrukci je směrově oddělena. Z toho důvodu bude mostní 
konstrukce navržena jako dvojice nezávislých směrově oddělených mostů, což umožňuje jednostranný 
sklon celého průřezu. Výhodou je možnost svedení dopravy na jeden most v případě opravy či rekon-
strukce druhého sousedního mostu.  
 
Výhodou tohoto návrhu je velká rozšířenost této varianty a s tím spjatá poměrně jednoduchá výstavba 
vlivem geometrie průřezu. Opakem je však velký počet podpěr, a ne příliš estetický vzhled. 
 
 

 
 
 

Obr. 2.1.1: Schéma mostní konstrukce varianty A  
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2.2 Varianta B 
Jako druhá z variant přemostění mlýnského náhonu se nabízí dodatečně předpjatá komorová kon-
strukce s příčnými a podélnými náběhy. Jedná se o spojitý nosník o čtyřech polích s rozpětím krajních 
polí 45 m a středních polí 60 m. Rozpětí jsou zvolena s ohledem na šířku koryta mlýnského náhonu, do 
kterého nebude mostní konstrukce nijak zasahovat. Celková délka přemostění konstrukce je 210,0 m.  
 
Nosná konstrukce má po celé délce konstantní výšku 2,6 m. Šířka horní a dolní desky je taktéž konstantní 
o rozměrech 5,1 a 13,0 m. V blízkosti podpor je navrženo zesílení stěn pomocí náběhů. Příčný sklon 
vozovky je navržen pomocí jednostranného náklonu nosné konstrukce.  
 
Silnice I. Třídy, vedoucí přes navrhovanou konstrukci, je směrově oddělena. Z toho důvodu bude mostní 
konstrukce navržena jako dvojice nezávislých směrově oddělených mostů, což umožňuje jednostranný 
sklon celého průřezu.  
 
Výhodou je možnost svedení dopravy na jeden most v případě opravy či rekonstrukce druhého soused-
ního mostu. Z důvodu snížení počtu polí a větší tuhosti průřezu je tato varianta vhodnější než dvoutrá-
mový most – varianta A. 
 
 

 
 

Obr. 2.2.1: Schéma mostní konstrukce varianty B  

 

2.3 Zhodnocení variant 
Za vhodnější návrh přemostění pro daný případ oblasti, kde bude konstrukce postavena, byla zvolena 
varianta B. Tato varianta se vyznačuje větší tuhostí průřezu v kroucení, menším počtem polí a podpěr. 
Důležitý je také estetičtější vzhled, s ohledem na okolní krajinu.  

Obr. 2.3.1: Vizualizace zvolené varianty  



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  PŘEDPJATÝ KOMOROVÝ MOST  

 Akademický rok 2020/2021 
 Vypracoval: Bc. Lukáš Vostal 

 

Stránka 13 z 41 
 

3 VŠEOBECNÁ ČÁST 
3.1 Identifikační údaje mostu 
 
Stavba:      Silnice I/52, Česká republika 

Název objektu:      Most komorového průřezu 

Katastrální území:     Nová Ves u Pohořelic 

Okres:       Brno-venkov 

Kraj:       Jihomoravský 

 

Objednatel:      Ředitelství silnic a dálnic 

Čerčanská 2023/12 

CZ – 14000 Praha 

 

Investor:      Ředitelství silnic a dálnic 

Čerčanská 2023/12 

140 00 Praha 

 

Nadřízený orgán:     Ministerstvo dopravy 

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

 

Projektant:      Bc. Lukáš Vostal 

Budišov 358 

675 03 Budišov 

 

Pozemní komunikace:     Silnice I/52, kategorie S22,5/110 

Přemosťovaná překážka:    Mlýnský náhon 

Staničení:     km 168,425 710 – km 168, 425 920 
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3.2 Základní údaje mostu 
 

Druh převádění komunikace   pozemní komunikace 

Přemosťovaná překážka   most přes vodní tok 

Počet mostních polí    4 pole 

Rozpětí polí     45 + 60 + 60 + 45 m 

Výšková poloha mostovky   horní 

Průběh trasy na mostě    směrově v přímé 

Délka mostu     225,74 m 

Délka přemostění    210,0 m 

Délka nosné konstrukce   211,5 m 

Úhel křížení s překážkou   82°  

Výška mostu nad terénem   24,760 m 

Stavební výška     2,770 m 

Volná výška     21,998 m 

Úložná výška     3,045 m 

Celková šířka mostu    28,70 m 

Šířka jednoho mostu    13,60 m 

Volná šířka mostu    2 x 11,25 m 

Šířka nosné konstrukce     2 x 13,00 m 

Šířka revizního chodníku   0,75 m 

Zatížení mostu    Dle ČSN EN 1991-2 pro pozemní komunikace 1. skupiny 

 

Obr. 3.2.1: 3D model nosné konstrukce levého i pravého mostu 

 
 

 
 

Obr. 3.2.2: Schéma podélného řezu osou jednoho mostu  
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4 MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 
4.1 Charakter převáděné komunikace 
Most se nachází v obci Nová Ves u Pohořelic. Převádí dopravu nad Mlýnským náhonem, který teče mezi 
rybníkem Novoveským a Čahounem. Most umožňujě dopravu z obce Nová Ves u Pohořelic do obce 
Pasohlávky. Jedná se o směrově rozdělenou dvouproudou silnici 1. třídy S22,5/110, přičemž silnice je 
v přímé s podélným sklonem 2 %. V příčném směru má vozovka jednostranný sklon 2,5 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.1.1: 3D model jednoho mostu včetně předpínacích kabelů 

 

4.2 Šířkové uspořádání jednoho mostu 
Zpevněná krajnice (odrazný pruh)   0,50 m 

Vodící proužek     0,50 m 

Jízdní pruh      3,50 m 

Jízdní pruh      3,75 m 

Vodící proužek     0,25 m 

Zpevněná krajnice     2,75 m 

Revizní chodník     0,75 m 

Celkem – volná šířka mezi obrubami  11,25 m 

Pravostranná římsa    1,55 m 

Levostranná římsa      0,80 m 

Celkem – šířka mostu    13,60 m 

Obr. 4.2.1: Schéma příčného řezu jedním mostem  
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4.3 Územní podmínky 
Most na silnici I/52 je situován v extravilánu. Konstrukce se nachází nad údolím, kterým protéká Mlýnský 
náhon. Niveleta navazující komunikace stoupá rovnoměrně v přibližném sklonu 2 %. 
 

4.3.1 Příjezdy a přístupy  
Do prostoru staveniště je příjezd pouze v trase příjezdové komunikace. V době realizace bude tedy do-
prava zastavena a přesměrována objížďkou přes přilehlou vesnici. 
 

4.3.2 Skladovací a pracovní plochy 
Tyto plochy jsou předpokládány v ploše dočasného záboru stavby, nesmí však být umístěny v průtoč-
ném profilu mlýnského náhonu, ani v zátopové území. 
 

4.4 Geologické poměry a hydrogeologické poměry 
V místě stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pomocí jádrových vývrtů. Byla zjištěna 
ustálená hladina podzemní vody průzkumným vrtem S1 v hloubce 2,72 m pod úrovní terénu. Vrtem S2 
byla ustálená hladina podzemní vody zastižena v hloubce 4,55 m pod úrovní terénu. Dle provedeného 
inženýrsko-geologického průzkumu nevykazuje podzemní voda žádnou agresivitu na betonové kon-
strukce. Stupeň agresivity je s ohledem na přímý styk betonové konstrukce podzemní části objektu s 
okolní vodou navržen dle ČSN EN 206 - XA1 – slabě agresivní chemické prostředí. V místě stavby se 
nachází hlinité podloží s příměsí jílu. Ve větších hloubkách vrty narazily na štěrkovité podloží.   
Vzhledem ke stavu podloží bude založení mostu řešeno jako hlubinné na vrtaných pilotách zasahujících 
až na únosné podloží. 
 
Směrné hodnoty základové půdy použité pro statický výpočet projektu diplomové práce jsou převzaty 
z veřejných geotechnických vývrtů dané oblasti. Ostatní směrné hodnoty převzaty z normy ČSN P 73 
1005 a ČSN 73 1001. 
 
➢ Jádrové vývrty 

 
S 1 
0,00 – 0,30m hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, F6, 3 
0,30 – 0,90  rezivě hnědá našedlá prachovito-písčitá hlína, měkká až tuhá, slídnatá, F5 – F3, 2 – 3 
0,90 – 1,10 šedý narezlý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý, s oj. drobnými valouny štěrku, S4, 2– 3 
1,10 – 1,40 šedá jílovitá hlína, silně písčitá, měkká až tuhá, s příměsí drobných úlomků podložních 

hornin, F4 – S5, 3 
1,40 – 2,00 okrově šedá prachovito-písčitá hlína, měkká až tuhá, silně slídnatá, s příměsí drobných 

úlomků podložních hornin, F3, 2 – 3 
2,00 – 2,30 šedá jílovitá hlína, silně písčitá, měkká, F4, 3 
2,30 – 3,20 okrově hnědá prachovitá hlína, jemně písčitá, zajílovaná, měkká až tuhá, F6 – F4, 3 
3,20 – 3,70 rezivě hnědý drobně až hrubě zrnitý štěrk, hlinito-písčitý, zajílovaný, slabě opracované 

valouny do 6 cm, G4 – G5, 3 
3,70 – 4,00 okrově hnědý drobně až hrubě zrnitý štěrk, sině jílovitý, výplň tvoří jílovitá hlína, písčitá, 

valouny se nedotýkají, G5 – F2, 3 
4,00 – 4,60 okrově rezivá až rezivě hnědá zvětralá rula, štěrkopísčitě rozpadlá, úlomky do 6 cm, 

s jemnozrnně zvětralými polohami, R4, 5 
4,60 – 4,80 slabě zvětralá rula, štěrkovitě rozpadlá, silně rozpukaná, R3 – R4, 5 – 6 
4,80 – 5,00 navětralá rula, slabě rozpukaná, R3, 6 
 
  



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  PŘEDPJATÝ KOMOROVÝ MOST  

 Akademický rok 2020/2021 
 Vypracoval: Bc. Lukáš Vostal 

 

Stránka 17 z 41 
 

S 2 
0,00 – 0,20m hnědá prachovitá hlína, projílovaná, horší než tuhá, F6, 3 
0,20 – 0,60 rezivě hnědá prachovitá hlína, projílovaná, písčitá, horší než tuhá, slídnatá, F6, 3 
0,60 – 1,10 šedá prachovito-jílovitá hlína, měkká až tuhá, F6 – F8, 3 
1,10 – 2,10 šedá prachovito-jílovitá hlína, měkká až tuhá, s příměsí drobných úlomků podložních 

hornin do 3 cm, slídnatá, F4, 3 
2,10 – 2,60 šedá slabě narezlá prachovito-písčitá hlína, zajílovaná, měkká až tuhá, silně slídnatá, 

se slabou příměsí drobných úlomků podložních hornin, F3, 2 – 3 
2,60 – 3,10 rezivě šedá prachovito-písčitá hlína, projílovaná, horší než tuhá, s příměsí drobných 

úlomků podložních hornin, F4, 3 
3,10 – 4,10 okrově šedý narezlý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý, projílovaný, s příměsí drobného 

štěrku, S4 – S5, 3 
4,10 – 4,80 zcela zvětralá až rozložená rula (eluvium), na okrově šedý narezlý jemně až hrubě zrnitý 

písek, zajílovaný, slídnatý, s příměsí drobných úlomků, se zachovalou texturou, R6, 4 
4,80 – 6,40 okrově rezivá až rezivě hnědá zvětralá rula, štěrkopísčitě rozpadlá, úlomky do 6 cm, 

s jemnozrnně zvětralými polohami, R4, 5 
6,40 – 6,90 slabě zvětralá rula, štěrkovitě rozpadlá, silně rozpukaná, R3 – R4, 5 – 6 
6,90 – 7,50 šedorezivá až rezivě šedá zvětralá rula, štěrkovitě až štěrkopísčitě rozpadlá, odolnější 

plotny se střídají s jemnozrnně zvětralými polohami, R3 – R4, 5 – 6 
7,50 – 7,80 navětralá rula, slabě rozpukaná, R3, 6 
 

4.5 Povrchové vody 

4.5.1 Odvodnění staveniště 
Povrchová voda z terénu je svedena do mlýnského náhonu. 
 

4.5.2 Překlady vodních toků 
S ohledem na navrženou technologii výstavby není nutné dělat překlad vodního toku mlýnského náhonu. 
Realizace mostu proběhne na posuvné skruži, která se pohybuje po spodní stavbě a nepotřebuje tak 
kontakt s okolním terénem. 
 

4.5.3  Vybavení stálým zařízením 
Objekt je vybaven stálým odvodňovacím systémem, který je blíže specifikován v kapitole 5.7.2. 
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5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
5.1 Popis konstrukce mostu 
Most je navržen jako čtyřpolový spojitý nosník s rozpětím polí 45 + 60 + 60 + 45 m. Nosná konstrukce je 
navržena v podobě monolitického, předpjatého jednokomorového průřezu s podélnými a příčnými ná-
běhy v místě podpor.  
Nosná konstrukce je uložena na dvou krajních obdélníkových opěrách, které mají jednostranně předsa-
zené základové patky před líc opěry. Na rubové straně jsou na ně kolmo zavěšena mostní křídla. Dále 
je konstrukce uložena na třech železobetonových podpěrách kosoúhlého symetrického tvaru, které jsou 
vetknuty do základových patek. Všechny patky jsou založeny na vrtaných pilotech o průměru 
∅ 1000 mm, které jsou uloženy až do únosné vrstvy zemního tělesa. Pod patkami je navržen podkladní 
beton C12/15 v tloušťce 150 mm. Samotné patky, opěry či podpěry jsou z betonu C30/37. 
 

5.2 Požadavky na materiály 
Základní technické specifikace jednotlivých materiálů a prací musí splňovat podmínky TKP pozemních 
komunikací. V projektu nejsou použité žádné materiály, které nejsou uvedeny v TKP. Detaily použité 
v projektu odpovídají detailům uvedeným ve vzorových listech pozemních komunikací. 

5.2.1 Betony 
Betony jednotlivých částí konstrukce jsou stanoveny ČSN EN 206. 
 
Konstrukční betony: 
Vrtané piloty   C25/30 – XA1, (CZ,F.2) - Cl 0,2; D/max 22 - S3 
Základy    C30/37 – XA1, XC2, XF1, (CZ,F.2) - Cl 0,2; D/max 22 - S3 
Podložiskový blok  C30/37 – XC4, XF2, XD1, (CZ,F.2) - Cl 0,2; D/max 22 - S3 
Úložný práh   C30/37 – XC4, XF2, XD1, (CZ,F.2) - Cl 0,2; D/max 22 - S3 
Podpěry a opěry  C30/37 – XC4, XF2, XD1, (CZ,F.2) - Cl 0,2; D/max 22 - S3 
Římsa    C35/45 – XC4, XF4, XD3, (CZ,F.2) - Cl 0,2; D/max 16 – S4 
Nosná konstrukce  C35/45 – XC4, XF2, XD1, (CZ,F.2) - Cl 0,2; D/max 22 - S3 
 
Ostatní betony: 
Skluzy a dlažby   C25/30 – XC4, XF3, (CZ,F.2) - Cl 0,1; D/max 22 - S3 
Podkladní beton  C12/15 – XA1, (CZ,F.2) - Cl 0,1; D/max 22 - S3 

 

5.2.2 Betonářská výztuž 
Ve všech částech konstrukce bude použita betonářská výztuž B 500B. Kotvení a stykování výztuže je 
provedeno dle zásad stanovených ČSN EN 1992-2. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů kon-
strukce musí odpovídat hodnotě navržené v závislosti na agresivitě prostředí určené dle ČSN EN 1992–
2. Návrh krytí výztuže je součástí statického výpočtu – příloha P.3. – kapitola 2.4.4. 

    Obr. 5.2.1: Schéma parametrů krytí betonářské výztuže [2.] 
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5.2.3 Předpínací výztuž 
V celé konstrukci je použit jeden typ předpínací výztuže Y1860 S7 - 15,7 od firmy Freyssinet. Je navržena 
soudržná výztuž v podobě předpínacích lan (monostrandu) zainjektovaných cementovou emulzí do ka-
belových kanálků. Kotvení výztuže je zajištěno pomocí kotevního systému freyssinet řady C. Jsou navr-
ženy kotvy 27C15 pro vnitřní předpětí bez soudržnosti s monostrandy a injektáží cementem. Stykování 
kabelu v pracovních spárách je provedeno dvěma způsoby. První způsob je pomocí pevné spojky CC 
27C15, která zakotví 50% lan prvního pole a následně se na ni připojí 50% lan následujícího pole. Druhý 
způsob spočívá v použití plovoucí spojky, která slouží k připojení zbývajících 50% lan prvního pole, které 
však nejsou v dané spáře zakotveny. Kabely jsou pouze napojeny kluznou spojkou a prochází tak do 
pracovní spáry druhého pole. Díky plovoucí spojce nedochází k omezení napětí ve výztuži, což umož-
nuje průběžný kabel pracovní spáry rozdělit na dvě části.  
 

 
Obr. 5.2.2: 3D model předpínací výztuže včetně spojek a kotev 

 

5.2.4 Povrchová úprava, nátěry 
➢ Povrchová úprava betonových konstrukcí 

Všechny neviditelné plochy (Aa) mohou být bedněny pomocí nehoblovaných prken na sraz. Povrch 
může obsahovat drobné vady, které jsou po odbednění odstraněny – drobné odštěpky a přetoky, které 
nezeslabují krycí vrstvu betonu. Větší prohlubně jsou na náklady zhotovitele reprofilovány speciálními 
sanačními maltami. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu. 
 
Všechny viditelné plochy (Cd) musí být bedněny pomocí překližky, nebo ocelového bednění. Povrch po 
odbednění již nevyžaduje žádnou další úpravu. Připouští se sražení hran, žebírek (ze spár mezi prkny) 
a zatmelených míst prostupů rádlovacích tyčí přebroušením vysokootáčkovou bruskou se vzduchem 
chlazeným diamantovým kotoučem, to se případně provede na náklady zhotovitele. Povrchy musí být 
souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů; max. hloubka pórů může být 5 mm a průměr 10 
mm. Povrchy musí mít jednotné barevné tónování všech pohledových ploch. 
 

➢ Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
Drobné ocelové konstrukce musí být opatřeny protikorozní ochranou. Ochrana ocelových součástí musí 
respektovat TKP 19 B. Povrchová úprava všech kovových dílů, jako je zábradlí a ostatních kovových 
konstrukčních prvků bude provedena dle TP 84, pro stupeň korozní agresivity atmosféry C3 a životnost 
nátěru nad 15 let. 
 

5.3 Zemní práce 

5.3.1 Odstranění ornice 
Prvním krokem bude sejmutí ornice v tloušťce 0,3 m, ta se uskladní v blízkosti stavby a bude využita pro 
následnou rekultivaci.  
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5.3.2 Výkopy 
Po vytyčení spodní stavby následuje odtěžení zeminy pro zhotovení základových patek a hlubinných 
pilot. Stavební jámy se provedou principem svahované jámy ve sklonu 1:1. Výkopy pro založení podpor 
B a C jsou na hraně koryta mlýnského náhonu, proto je nutné vytvořit vodonepropustné pažení stavební 
jámy směrem od koryta náhonu. Jedním z možných způsobů tohoto pažení jsou štětovnicové stěny. 
Volba technologie pažení závisí na rozhodnutí generálního dodavatele stavby, nebo na volbě investora. 
Základová spára těchto podpor je v úrovní hladiny podzemní vody, proto bude v těchto jamách vytvořena 
čerpací jímka pro odčerpávání přebytečné vody.  
 
Vytěžený materiál lze dle IGP předpokládat jako hlinitojílovitou až písčitou zeminu, a proto bude dočasně 
uskladněn na staveništi. V případě možného lokálního využití nesmí být zpětně používaná zemina zne-
hodnocena staveništním provozem. Přebytečná a nevhodná zemina bude odvezena na skládku. 
 

5.3.3 Zásypy 
Součástí objektu mostu jsou zpětné zásypy základů opěr, dříků opěr a těleso komunikace po přechodové 
desky včetně. Zásypy budou provedeny z velmi vhodné, nenamrzavé a propustné zeminy, která bude 
řádně zhutněna podle TKP. Pro zásypy jam je možné použít vhodné zeminy z výkopů. 
 

5.3.4 Přechodová oblast 
Pro zemní práce v oblasti opěr v přechodové oblasti platí TKP, kap. 4. čl. 4.3.10. 
V přechodové oblasti opěr je nutno kontrolovat míru zhutnění na první vrstvě zásypu, v tl. max 300 mm, 
a to nejméně na 3 místech ve vzdálenosti: 

max 1,0 m za rubem opěry, 
l = ¾ výšky zásypu za rubem opěry, 
l = 1,5× výška zásypu za rubem opěry 
 

V přechodové oblasti budou zřízeny ŽB přechodové desky tl. 300 mm z betonu C30/37, vyztužené 
kari sítí. Mají sklon horního povrchu 1:10 a budou uloženy na podkladní beton C12/15 v tl. 100 mm. 

Obr. 5.3.1: Schéma založení opěry A včetně zemních prací a přechodové oblasti 
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5.4 Založení mostu 

5.4.1 Podkladní betony 
Podkladní betony opěr i podpěr jsou navrženy v tl. 150 mm a přesahují obrys stavební konstrukce o 
150 mm na všechny strany. U přechodových desek je navržen podkladní beton o tl. 100 mm. Výškové 
úrovně jednotlivých podkladních betonů jsou patrné z přehledných výkresů. 
 

5.4.2 Vrtané piloty 
Obě opěry a všechny tři podpěry budou založeny na vrtaných pilotách v průměru ∅ = 1000 mm z betonu 
C25/30. Délky jednotlivých pilot budou od 13 do 19 m podle hloubky výskytu únosné vrstvy. Počet pilot 
v opěrách je 2 x 14 ks na opěru a v podpěrách 3 x 5 ks na podpěru. 
 

5.4.3 Základy 
Opěry jsou vetknuty do základů rozměru 3,85 (3,95) x 28,1 x 1,5 m z betonu C 30/37. Podpěry jsou 
vetknuty do základů rozměru 6,0 x 11,0 x 1,8 m z betonu C 30/37. Piloty jsou vetknuty do základů, což 
zajišťuje maximální možnou tuhost základů.  

 

Obr. 5.3.1: Schéma založení podpory B včetně zemních prací a pažení 
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5.5 Spodní stavba 
Spodní stavba je tvořena dvěma masivními betonovými opěrami a třemi betonovými podpěrami (políři). 
 

5.5.1 Opěry 
Opěry jsou tvořeny masivními dříky tl. 1,50 m z betonu C 30/37. Na obou opěrách jsou zavěšená křídla 
o tl. 0,5 m. Horní povrch křídel sleduje v podélném směru niveletu komunikace ve sklonu 2 %. V příčném 
směru mají křídla sklon horního povrchu 4 %. Na volném konci mají křídla výšku 0,7 m. Délka obou opěr 
je 21,8 m. Výška opěr je proměnná. V ose je navržena výška opěry AL = AP = 2,154 m, výška opěry 
EL = EP = 2,500 m. Přechodové desky jsou navrženy šikmé o tl. 0,3 m a jsou provedeny na podkladním 
betonu tl. 100 mm. Za rubem opěr je navržena drenáž DN 150, na podkladním betonu tl. 150 mm. Dre-
náž je obalena geotextilií a obsypána drenážním obsypem rovněž obaleným geotextílií. Drenáž bude 
vyvedena na obou stranách prostupem pravým (výtokovým) křídlem a vyústěna do svahu koryta mlýn-
ského náhonu. Minimální sklon drenáže jsou 3%. 
 

5.5.2 Podpěry 
Podpěry jsou navrženy ve tvaru kosoúhlého symetrického průřezu o rozměrech 3,5 x 1,5m z betonu 
C30/37. Podpěry jsou vetknuty do základových patek. Délky podpěr jsou proměnné v závislosti na po-
loze podpěry. V ose je navržena výška podpěry BL = BP = 22,63 m, CL = C P = 24,07 m, DL  = DP = 20,07 m. 
Na každé z opěr je umístěn svislý svod odpadní vody, který je vyústěn dole do odtokového žlabu. 
 

 

Obr. 5.5.1: Schéma průřezu podpěry 

 

5.5.3 Ložiska 
Uložení je navrženo na dvojici hrncových ložisek, která jsou uložena z pohledu hybnosti stejnou směro-
vou orientací jako podpory ve statickém modelu. Ložiska jsou uložena ve vodorovné poloze na podložis-
kovém bloku z betonu C30/37. Jsou zde navržena hrncová ložiska od firmy Freyssinet typu TETRON 
CD. Pro maximální reakci od složek zatížení byla navržena největší ložiska FX 28000-1400 (pevné) a 
GG 28000–1400–50 (jednosměrné) na podpěře CL i CP. 
Ložiska dalších podpěr jsou navržená v závislosti na velikosti složek reakcí. 

     Obr. 5.5.2: Schéma podepření statického modelu 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  PŘEDPJATÝ KOMOROVÝ MOST  

 Akademický rok 2020/2021 
 Vypracoval: Bc. Lukáš Vostal 

 

Stránka 23 z 41 
 

 

         Obr. 5.5.3: Typy použitých ložisek 

 

5.6 Nosná konstrukce  
Nosnou konstrukci tvoří předpjatý monolitický železobetonový komorový nosník z betonu C35/45. Nos-
ník má v příčném i v podélném směru náběhy, které se rozšiřují směrem k podporám. Rozpětí pole kraj-
ních polí je 45 m a středních polí 60 m. Konstrukční výška nosníku v ose je 2,60 m. Stěny a spodní deska 
komorového průřezu mají proměnnou tloušťku z důvodu podélných a příčných náběhů. Šířka spodní 
desky nosníku je 5,1 m a horní desky 13,0 m. Tloušťka horní desky je konstantní s hodnotou 0,3 m.  
Příčný sklon mostovky je pro každé rameno mostu jednostranný ve sklonu 2,5 % (kolmo na osu komu-
nikace) s protispádem 4 % u dolní (pravé/ levé) římsy. Pro pravé rameno mostu je pravostranný a pro 
levé rameno mostu levostranný.  
V podélném směru sleduje horní povrch niveletu komunikace, která se zvedá po směru staničení ve 
sklonu 2 %. Horní povrch musí splňovat požadavky pro provedení izolace bez vyrovnávací vrstvy z hle-
diska projektovaných výšek, příčného a podélného sklonu a na povrchovou úpravu dle ČSN 73 6242. 
 
Nosná konstrukce je uložena pomocí příčníků, které mají šířku 1,3 m a průlezný otvor v ose nivelety 
jednoho mostu o rozměrech 1,0 x 0,6 m.  
 
Komorový nosník je v podélném směru předepnutý nesoudržnou předpínací výztuží Y1860 S7 - 15,7 
v počtu 12 kabelů po 27 lanech. Napínaní probíhá z obou stran v závislosti na postupu výstavby ramene 
jednoho mostu. Trasování kabelových kanálků, napínání a injektáž musí být provedeno v souladu s TKP. 
Nosník je dále vyztužen betonářskou výztuží třídy oceli B 500B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.6.1: 3D model nosné konstrukce 
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5.7 Příslušenství mostu 

5.7.1 Izolace 
Celý horní povrch nosné konstrukce bude izolován NAIP na pečetící vrstvě. Povrch musí být celistvý a 
nepropustný. Horní povrch křídel, rub nosné konstrukce, křídel a základů bude izolován NAIP na kotev-
ním nátěru. Izolace pod římsami bude chráněna vrstvou NAIP s hliníkovou vložkou. V místě kotvení říms 
je ochrana izolace hliníkovou vložkou přerušena kolem přítlačné desky kotevního přípravku. Izolace na 
rubu konstrukcí a na zasypaných plochách bude ochráněna vrstvou geotextilie s tloušťkou po stlačení 
min. 6 mm. Přechodové desky musí být také opatřeny izolačním nátěrem. 
Rub opěr bude odvodněn pomocí těsnící vrstvy skládající se z PVC fólie a vrstvy štěrkodrtě o tloušťce 
200 mm. Tato vrstva je vyspádována směrem k drenážní trubce uložené na rubu opěry.  

Obr. 5.7.1: Ukázka izolace kolem odvodňovače [B.] 

 

5.7.2 Odvodnění  
Povrchová voda je svedena podélným a příčným jednostranným sklonem ke krajní obrubě. Zde jsou 
umístěny odvodňovače, které svádí povrchovou vodu do odpadního potrubí DN 250 umístěného na 
spodní straně nosné konstrukce. Odpadní potrubí je pak na každém pilíři svedeno svislým svodem k 
terénu, kde odpadní voda vyústí na povrch. Odtud je voda svedena příkopem, nebo odvodňovacím žla-
bem do mlýnského náhonu. V projektu je navržen odvodňovací systém od firmy ACO, výrobce a model 
je však možné dodatečně upravit dle požadavku generálního dodavatele či investora.  
U opěr jsou navrženy skluzy, které slouží k odvodu vody stékající z vozovky do příkopu.   
Za rubem opěr je navržena drenáž DN 150, na podkladním betonu tl. 150 mm. Drenáž je obalena geo-
textilií a obsypána drenážním obsypem rovněž obaleným geotextílií. Drenáž bude vyvedena na obou 
stranách prostupem pravým (výtokovým) křídlem a vyústěna do svahu koryta mlýnského náhonu. Mini-
mální sklon drenáže jsou 3%. 

 

    Obr. 5.7.2: Odvodňovač ACO [B.]  Obr. 5.7.3: Schéma příčného řezu odvodňovačem  
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5.7.3 Skladba vozovky mostu 
V rámci mostu je vozovka vykázána na délku mezi konci mostu. Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí 
splňovat vlastnosti a parametry, uvedené v ČSN 73 6121. Postup prací musí být v souladu s TKP. Mezi 
všemi vrstvami živičných směsí se předepisuje provedení spojovacích postřiků z modifikované kation-
taktivní emulze. Zbytkové množství pojiva stanovuje ZTKP v závislosti na velikosti zrna použitého kame-
niva (min 0,18 až max 0,30 kg/m2). Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami budou utěsněny zálivkou z 
asfaltové modifikované zálivkové hmoty dle TKP 21. Musí být dodrženy kvalitativní požadavky na záliv-
kové hmoty dle ČSN EN 14188-1. 
 
➢ Navržená skladba vozovky: 

 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu - ACO 11+               60 mm 
Spojovací postřik emulzí z modifikovaného asfaltu - PS-E 
Asfaltový beton pro ochrannou vrstvu - ACL 16+                   40 mm 
Celoplošná izolace z asfaltových pásů                                       10 mm 
Celkem        110 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.7.4: Schéma skladby vozovky na mostě [D.] 

 

5.7.4 Římsy 
Po obou stranách jednotlivých ramen mostu a na křídlech opěr jsou navrženy monolitické římsy šířky 
800 a 1550 mm s římsovým nosem výšky 800 mm a teoretické tloušťky 300 mm.  Římsa šířky 1550 mm 
je umístěna vždy na vnějším okraji obou ramen mostu a slouží jako revizní chodník. Římsa šířky 800 
mm je umístěna na vnitřní straně, směrem do zrcadla mostu. Výška obrubníku podél komunikace je 
navržena 200 mm. Tvar obruby je ve sklonu 1:1 a jsou vyrobeny z betonu C35/45. V podélném směru 
sleduje sklon římsy niveletu komunikace, v příčném směru 2 %. Celý povrch říms je opatřen penetračním 
hydrofobním nátěrem pro zvýšení odolnosti říms. Kotvení říms do nosné konstrukce je provedeno po-
mocí ocelových kotev do betonu. Součástí říms budou také pracovní a dilatační spáry. V římsách nebu-
dou osazeny žádné chráničky. Do říms bude kotveno pomocí vlepovaných kotev ocelové mostní zá-
bradlí, zábradelní svodidla a silniční svodidla. 

 

Obr. 5.7.5: 3D model říms 
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5.7.5 Zábradelní svodidla, zábradlí, svodidla, ochranná hrazení 
Na obou ramenech po levé straně ve směru jízdy bude osazeno mostní zábradelní svodidlo výšky 
1,10 m od paty, která je přikotvena přes patní desku pomocí dodatečně vlepovaných kotev. Na svodidlo 
je upevněna zábrana proti pádu vytvořená z pletiva o výšce 0,6 m nad horní hranou svodidla. Po pravé 
straně ve směru jízdy bude osazeno mostní zábradlí výšky, 1,10 m se svislou výplní, které bude kotveno 
vlepovanými kotvami přes patní desku. Vzdálenost zábradlí od okraje obruby je 1,25 m. Na okraji obruby 
je osazeno silniční svodidlo výšky 0,7 m. Svodidlo je rovněž kotveno pomocí vlepovaných kotev přes 
patní desku. 

 

Obr. 5.7.6: Schémata použitých typů svodidel [C.]   

 

5.7.6 Mostní závěry 
Na obou koncích mostu jsou umístěny povrchové hřebenové závěry, které umožňují podélný posun 
nosné konstrukce. Musí být nastaveny tak, aby zvládly podélné posuny od smršťování, dotvarování, vo-
dorovných sil a objemových změn vlivem teplot. Závěry jsou uloženy v kapse vytvořené v závěrné zídce 
a nosné konstrukci. 

Obr. 5.7.7: hřebenový mostní závěr [A.]    Obr. 5.7.8: Řez hřebenovým závěrem [A.] 
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5.7.7 Převáděné inženýrské sítě (chráničky, nosiče IS) 
Na mostě nebudou převáděny žádné IS, ani nebudou osazovány rezervní chráničky. Na mostě nebude 
instalováno veřejné osvětlení. 
 

5.7.8 Tabule s letopočtem 
Letopočet výstavby mostu bude vyznačen na obou stranách mostu buď vlysem do betonu, nebo 
dodatečně kovovou nekorodující cedulí na líci říms. 
 

5.7.9 Nivelační značky 
Nivelační značky budou osazeny do spodní stavby (2ks na opěru i podpěru), do říms mostu (střed rozpětí 
každého pole a nad osu uložení v každé podpoře). 
 

5.7.10 Dopravní značení 
Na obou stranách mostu bude svislé dopravní značení omezující zatížení mostu na 32 t s dodatkovou 
tabulkou pro jediné vozidlo o hmotnosti 80 t. 
 

5.7.11 Revizní přístupy 
U obou opěr budou zřízena revizní schodiště, která umožní přístup reviznímu technikovi ke vstupu do 
vnitřní části komorového průřezu. Za tímto účelem je u podpor vytvořen vstup o rozměrech 0,6 x 0,6 m. 
Jednotlivá pole jsou pak přes příčník průchozí díky průlezným otvorům velikosti 0,6 x 1,0 m. 
 

 
Obr. 5.7.9: Pohled uvnitř komory na průchozí otvor 
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6 POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY MOSTU 
Výpočet postupné výstavby mostní konstrukce je nedílnou součástí statického výpočtu. Jedná se o po-
drobnou časovou analýzu jednotlivých fází výstavby. Důvodem je změna statického schématu kon-
strukce během výstavby, ale také vliv ztrát napětí v předpínací výztuži, či blízce související reologické 
jevy, jako je dotvarování a smršťování betonu. Vlivem těchto změn probíhajících v čase dochází k nerov-
noměrnému přerozdělení napětí v konstrukci, z čehož vyplývá i změna vnitřních sil v jednotlivých fázích 
výstavby.  
 
Výstavba konstrukce je uvažována za pomocí posuvné skruže, která po vytvrdnutí a předpětí stávajícího 
prvku polovinou lan přejede do vedlejšího pole, kde proběhne výstavba navazujícího prvku mostní kon-
strukce. Skruž se pohybuje po kolejové dráze umístěné na spodní stavbě mostu. Pohyb skruže v jednot-
livých fázích výstavby je znázorněn pomocí grafického přehledu – viz kapitola 3.4.2. Z důvodu plynulého 
napojení nového prvku na již vybetonovanou část a zamezení nežádoucích posunů musí být skruž za-
věšena na převislém konci již zhotovené konstrukce, kde ji zatěžuje bodovou silou.  Na takto zajištěné 
skruži následně vybetonujeme novou část. Nesmíme však zapomenout na hmotnost mokrého betonu, 
kterou až do vytvrdnutí přenáší skruž zavěšená na již vybetonovaný dílec. Je tedy nutné počítat s přitíže-
ním převislého konce vlivem mokrého betonu na skruži. Po vytvrdnutí betonu nové pole předepneme 
zbývající polovinou předpínacích lan, čímž dojde k odlehčení prvního pole o tíhu betonu na skruží. Pře-
depnutím tak docílíme 100% předpětí prvního pole a 50% předpětí pole druhého. Zbývající polovina lan 
druhého pole je připojena v pracovní spáře mezi prvním a druhým polem pomocí pevné spojky. Odtud 
lana probíhají přes druhé pole až do navazujícího třetího pole, kde svým zakotvením v další fázi dopnou 
druhé pole do plného 100% předpětí. Odstraněním a přesunutím skruže do dalšího pole dojde k odleh-
čení prvního pole o bodové zatížení od skruže. Tento postup se opakuje až do zhotovení posledního 
pole. Výše zmiňovaný postup je vymodelován v podobě fází výstavby na časové ose pomocí programu 
Scia Engineer 19.1 a jeho modulu „fáze výstavby a provozu – časově závislá analýza (TDA)“. 

Obr. 6.1.1: Posuvná skruž pro komorový průřez [E.] 
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6.1 Postup výstavby mostu 

6.1.1 Fáze 0 – přípravné práce 
Prvním krokem před samotnou výstavbou je příprava staveniště. Ta začíná sejmutím ornice, následuje 
geodetickým zaměřením mostu a pokračuje zemními pracemi. Po vyhloubení stavebních jam pro opěry 
a podpěry následuje začištění pracovních spár. Dále vyvrtání s následným zabetonováním pilot a zhoto-
vení bednění, betonáž a odbednění základové konstrukce. Stejným způsobem je provedena výstavba 
dříků opěr, křídel a pilířů podpěr. Zhotovené opěry a křídla jsou dále opatřeny hydroizolačním nátěrem, 
po kterém následuje zhotovení zásypu a drenážních vrstev za rubem oper. Na dříku opěr jsou zhotoveny 
závěrné prahy a na dříku podpěr úložné prahy. Na prahy jsou vybetonovány podložiskové bloky, na které 
jsou osazena ložiska. Dalším krokem je montáž posuvné skruže a jejího posuvného zařízení na spodní 
stavbu. Všechny zmiňované kroky jsou průběžně monitorovány a výškově zaměřovány.  
 

6.1.2 Fáze 1 – betonáž 1. pole 
V další fázi následuje ukotvení skruže v 1. poli, kde proběhne armování betonářské výztuže a natažení 
předpínacích kabelů s následnou betonáží. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.1.2: Model fáze 1  

 

6.1.3 Fáze 2 – Předpětí kabelů 1. fáze – 50 % kabelů 
Po 7 dnech je konstrukce dodatečně předepnuta 50 % předpínacích kabelů, které jsou zakotveny po-
moci pevných spojek v první pracovní spáře. Zbývajících 50 % kabelů je v pracovní spáře díky plovoucím 
spojkám nastykováno a protaženo do druhého pole, kde budou následně zakotveny v další fázi výstavby. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 6.1.3: Model fáze 2 

  

6.1.4 Fáze 3 – Odstranění skruže 1. pole 
Po dalších 3 dnech (10. den výstavby) je uvolněna skruž prvního pole, která se přesune pomocí posuv-
ného systému do druhého pole. Dojde tedy k aktivaci napětí od vlastní tíhy v prvním poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1.4: Model fáze 3 
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6.1.5 Fáze 4 – Osazení skruže 2. pole 
Po přesunu skruže do druhého pole, je skruž ukotvena proti posunu. Pro zajištění plynulého napojení 
nového (2.) pole na stávající (1.) pole je skruž přichycena na převislý konec prvního pole. Dochází tedy 
k bodovému zatížení převislého konce prvního pole. 
 

 
Obr. 6.1.5: Model fáze 4 

 

6.1.6 Fáze 5 – Mokrý beton 2. pole 
Po následujících 7 mi dnech (17. den výstavby) od montáže skruže můžeme vybetonovat druhé pole 
mostu. Armování a trasování výztuže proběhne v rozmezí sedmi dnů mezi fází osazení skruže a fází 
betonáže mokrého betonu. Mokrý beton působí na skruž, která vnáší bodovou sílu od tíhy mokrého be-
tonu do převislého konce prvního pole. 
 

 
Obr. 6.1.6: Model fáze 5 

 
 

6.1.7 Fáze 6 – Vznik druhého pole (betonáž 2. pole) 
Po zatuhnutí a postupném tvrdnutí mokrého betonu vzniká druhé pole. 
 

 
Obr. 6.1.7: Model fáze 6 

 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  PŘEDPJATÝ KOMOROVÝ MOST  

 Akademický rok 2020/2021 
 Vypracoval: Bc. Lukáš Vostal 

 

Stránka 31 z 41 
 

6.1.8 Fáze 7 – Předpětí kabelů 2. fáze  
Po 3 dnech od vybetonování nového pole (24. den výstavby) konstrukci opět předepneme. Dojde k před-
pětí zbývajících 50 % kabelů průběžných z prvního pole, které tvoří polovinu předpětí druhého pole. První 
pole je tedy předepnuto na 100 % a druhé pole na 50 %. Zbývajících 50 % kabelů je opět nastykováno 
pomocí plovoucí spojky protaženo do třetí pracovní spáry, kde budou v další fázi předepnuty. 
 

 
 

Obr. 6.1.8: Model fáze 7 

 

6.1.9 Ostatní fáze 
Postup v následujících fázích se opakuje stejným způsobem, jako u prvních dvou polí. Dojde k odstra-
nění skruže, přesunu do nového pole, zakotvení k předchozímu poli, vyztužení, zabetonování a přede-
pnutí nového pole. V poslední fázi dojde předpětí čtvrtého pole, které bude předepnuto rovnou na 100 
%. Dále sledujeme chování konstrukce po zatížení ostatním stálým zatížením, objemové změny a cho-
vání vlivem stáří konstrukce. 
 

 
 

Obr. 6.1.9: Model fáze 8 
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7 STATICKÉ POSOUZENÍ 
7.1 Výpočetní model 
Pro přesný výpočet jednotlivých druhů namáhání musí být zvolen vhodný výpočtový model. Z toho dů-
vodu jsou navrženy 3 druhy výpočtových modelů, které slouží pro přesný výpočet požadovaných namá-
hání navržené mostní konstrukce. Prvním z modelů je 3D prutový model (Obecný XYZ), který slouží pro 
výpočet vnitřních sil od jednotlivých zatížení a jejich kombinací. Druhým z modelů je 2D prutový model 
v rovině x,z (Rám XZ), který slouží pro návrh časové analýzy fázové výstavby (TDA – Time Dependent 
Analysis). Třetí a poslední 2D prutový model v rovině x,z (Rám XZ) slouží pro posouzení účinků zatížení 
v příčném směru. Všechny tři modely jsou navrženy pomocí programu Scia Engineer 19.1. Návrh a po-
souzení jednotlivých namáhání jsou provedeny ručně pomocí programu MS Excel. 
 

7.1.1 3D prutový model (Obecný XYZ) 
 

Obr. 7.1.1: Prutový model 

 

 

 

Obr. 7.1.2: 3D zobrazení prutového modelu 
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7.1.2 2D Prutový model (Rám XZ) – podélný směr 

Obr. 7.1.3: Prutový model pro výstavbu 

 

Obr. 7.1.4: 3D zobrazení prutového modelu výstavby 

 
 

7.1.3 2D prutový model (Rám XZ) – příčný směr 
 

 
 

Obr. 7.1.5: 2D prutový model příčného směru 
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Obr. 7.1.6: 3D zobrazení prutového modelu příčného směru 

 

7.2 Zatížení 
Konstrukce je posouzena na všechny možné účinky zatížení, které by v reálném případě mohly nastat. 
Výjimkou je zatížení sněhem, které se u mostů neuvažuje a zatížení větrem, které nemá takové účinky, 
aby vyvodilo větší namáhání, než ostatní uvažovaná zatíženi. Všechna zatížení jsou stanovena dle 
normy ČSN EN 1991 – 2. 
 

7.3 Předpětí 
➢ Předběžný návrh 

Návrh předpětí je založen na principu vyrovnání stálého zatížení konstrukce (vlastní tíha + ostatní stálé 
zatížení). Jednou z možností je vyrovnání 90 - 100% stálého zatížení za předpokladu výpočtu po krátko-
dobých ztrátách v čase t0. Druhou z variant je vyrovnání přibližně 80 - 90% stálého zatížení za předpo-
kladu výpočtu po dlouhodobých ztrátách v čase t∞.  Ztráty předpětí jsou určeny pouze odhadem pro při-
bližný výpočet napětí ve výztuži, ze kterého následně vychází předběžný návrh počtu lan a kabelů v kon-
strukci. Zatížení od předpětí je do konstrukce vneseno pomocí ekvivalentního zatížení, které je stanoveno 
na základě trasování ideálního kabelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.3.1: Detail předpínacích kabelů v pracovní spáře 
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➢ Přesný návrh 
Trasování přesného tvaru předpínacích kabelů je navrženo podle obecných konstrukčních zásad pro 
přepjaté konstrukce a také podle zásad výrobce navrženého předpínacího systému Freyssinet. Geome-
trie kabelových drah je sestaven z kružnicových oblouků a navazujících přímých úseků. Výslednice na-
vržených kabelů odpovídá tvaru ideálního kabelu z předchozího výpočtu. Kabely jsou navrženy ve třech 
vrstvách po dvou kabelech, stejným způsobem pro obě stěny komory. V jedné stěně je 6 kabelů, dohro-
mady tedy 12 kabelů na průřez. Jeden kabel obsahuje 27 lan, dohromady tedy 324 lan na průřez. Počet 
kabelů a lan vychází z předběžného návrhu, který byl po vymodelování přesné geometrie přepočítán a 
potvrzen jako vyhovující návrh. Z důvodu fázové výstavby je v každé pracovní spáře vždy zakotvena 
pouze polovina předpínacích kabelů. Druhá polovina kabelů prochází pomocí kluzných spojek do dalšího 
pole. Přesný návrh geometrie je zpracován ve 3D pomocí programu Allplan Engineering 2021 a ná-
sledně pomocí nástrojů BIM převeden do výpočtového modelu v programu Scia Engineer 19.1, který 
konstrukci přepočítá se skutečnou geometrií předpínacích lan. Součástí je také výkres předpínací vý-
ztuže (viz příloha P.2/04/05).  
 

 
 

Obr. 7.3.2: 3D model přesných předpínacích kabelů – Allplan Engineering 2021 

 

7.4 Mezní stav použitelnosti 
Konstrukce je posouzena ve fázi výstavby v době předpínání v čase t0 a následně na konci životnosti 
v čase t∞. 
Pomocí posudků byla ověřena tlaková i tahová napětí v průřezu, která vyhovují v porovnání s mezními 
hodnotami.  
Tlaková napětí v betonu mohou způsobit vznik a rozvoj trhlin, což může mít zásadní vliv na životnost 
konstrukce. 
Tahová napětí v betonu mohou způsobit rovněž vznik trhlin, které mají vliv na trvanlivost konstrukce. 
Tahová napětí ve výztuži může zapříčinit nadměrné přetvoření, kterým může opět dojít k rozvoji trhlin a 
velkých deformací, které mohou zásadně ovlivnit celkovou životnost konstrukce. 
 

7.5 Mezní stav únosnosti 
Konstrukce je posouzena na maximální účinky kombinací zatížení v čase t∞, což je uvažovaná doba 
konce životnosti konstrukce. Posudek je proveden v podélném a příčném směru. 
Pomocí posudku byla ověřena únosnost konstrukce na ohyb, podélný smyk a kroucení. 
 
Ve výpočtu posouzení na ohyb je konstrukce posouzena v místě největších ohybových momentů. 
 
Výpočet podélného smyku a kroucení spočívá na posouzení interakce smykového a kroutícího namá-
hání průřezu konstrukce. Z důvodu symetrického tvaru konstrukce jsou zmiňované účinky kroucení a 
smyku vyvozeny pouze zatížením od dopravy které působí na excentricitě vůči ose symetrie průřezu. 
Každá z navrhovaných soustav zatížení dopravou musí být umístěna tak, aby vyvozovala maximální 
smykovou sílu VEd a odpovídající kroutící moment TEd, nebo maximální kroutící moment TEd a odpovída-
jící smykovou sílu VEd.  
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7.6  Podporový příčník 
Posudek podporového příčníku je proveden na nejvíce namáhaném prvku v podpoře C. Pomocí pro-
gramu Scia Engineer byly vytvořeny dva prutové modely, které jsou následně posouzeny metodou 
vzpěra & táhlo.  

 

 
 

Obr. 7.3.2: 3D model podporového příčníku – Allplan Engineering 2021 

 

Obr. 7.3.3: Vyztužení příčníku ve 3D 
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8 BEZPEČNOST PRÁCE 
Při realizaci mostního objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
 
Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
‐ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 
‐ Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 

‐ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. v platném znění 
‐ Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném 

znění 
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 

9 ZÁVĚR 
V diplomové práci jsou navrženy dvě variantní řešení, z kterých je zvolena varianta komorového mostu 
se dvěma směrově oddělenými mostními rameny, tedy samostatnými vzájemně oddělenými mosty. Zvo-
lená varianta je navržena a posouzena na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Součástí návrhu je také 
fázová výstavba konstrukce. Za účelem zjednodušení výpočtu nebyl uvažován podélný sklon kon-
strukce. Závěrem práce je vypracování podrobného statického výpočtu, přesné výkresové dokumentace 
a vizualizace. 
 
 
 
V Brně dne 12.1. 2021        ………………………. 
                   Autor práce 
               Bc. Lukáš Vostal 
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11 Seznam použitých zkratek a symbolů 
Velká písmena 
A  průřezová plocha 
Ac  plocha betonového průřezu 
Acc  plocha tlačené části betonového průřezu 
Ap  plocha předpínací výztuže 
As  plocha betonářské výztuže 
As,min  minimální plocha betonářské výztuže 
Asw  plocha smykové výztuže 
E  modul pružnosti 
Ecm  střední modul pružnosti betonu 
Ep  modul pružnosti předpínací výztuže 
Es  modul pružnosti betonářské výztuže   
I  moment setrvačnosti průřezu 
L  rozpětí 
MEd  návrhový ohybový moment  
MRd  návrhový moment na mezi únosnosti průřezu  
NEd  návrhová normálová síla  
NRd   návrhová normálová síla na mezi únosnosti průřezu 
P  předpínací síla 
Qk  charakteristická hodnota proměnného zatížení 
SLS  mezní stavy použitenosti 
TEd  návrhový kroutící moment 
ULS  mezní stavy únosnosti 
VEd  návrhová posouvající síla  
VRd   návrhová posouvající síla na mezi únosnosti průřezu 
 
Malá písmena 
c  krytí výztuže 
d  účinná výška průřezu 
ep  vzdálenost těžiště předpínací výztuže od těžiště průřezu 
fcd  návrhová pevnost betonu v tlaku 
fck  charakteristická pevnost betonu v tlaku 
fctk  charakteristická pevnost betonu v tahu 
fctm  střední pevnost betonu v tahu 
fpk  charakteristická pevnost předpínací výztuže 
fp0,1k  charakteristická smluvní mez kluzu předpínací výztuže 
fy  mez kluzu betonářské výztuže 
fyd  návrhová mez kluzu betonářské výztuže 
fyk  charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 
fywd  návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže 
h  výška 
i  poloměr setrvačnosti 
z  rameno vnitřních sil 
 
Řecká písmena 
β  úhel; součinitel 
γC   dílčí součinitel betonu 
γF  dílčí součinitel zatížení  
γG  dílčí součinitel stálého zatížení 
γP   dílčí součinitel zatížení od předpětí 
γQ  dílčí součinitel proměnného zatížení 
γS  dílčí součinitel betonářské výztuže 
εc  poměrné přetvoření betonu 
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εcu,3  poměrné přetvoření tlačeného betonu při zplaztizování průřezu  
εp  poměrné přetvoření předpínací výztuže  
εs  poměrné přetvoření betonářské výztuže  
εyd  poměrné přetvoření betonářské výztuže na mezi kluzu 
σc  tlakové napětí v betonu 
σp,0  základní napětí v předpínací výztuži 
σm,0  napětí v předpínací výztuži po krátkodobých ztrátách 
σm,0  napětí v předpínací výztuži v čase blízkém nekonečnu 
τ  smykové napětí vyvozené kroucením 
Φ   průměr prutu betonářské výztuže 
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