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1. Úvod 

Cílem diplomové práce je návrh a posouzení městského mostu nacházejícího se 

v Povážské Bystrici. Most je uvažován v současné době v nezastavěné části intravilánu města. 

Most bude převádět rozšiřující úsek slovenské dálnice D1přes široké údolí. Na mostě je 

očekávána intenzita 35 000 vozidel/24 h v obou směrech. Zároveň se předpokládá zatížení 

těžkými nákladními vozidly. 

V rámci diplomové práce jsou navrhnuty tři varianty v podobě studií, z nichž je 

vybrána jedna varianta, která je podrobně zpracována statickým výpočtem, který obsahuje 

návrh a posouzení nosné konstrukce na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle 

platných evropských norem. Ke statickému výpočtu jsou zhotoveny podrobné výkresy, 

stavební postup a vizualizace. 

Výpočetní model v podélném směru je vytvořen v programu Midas Civil, který je 

založen na metodě konečných prvků se zahrnutím TDA. Příčný směr je vytvořen v programu 

Scia Enginner 19.1. Posudky statického výpočtu jsou provedeny ručně. 

Most je navržen přímý v podélném sklonu +0,5 % ve směru staničení. V příčném 

směru je navržen ve střechovitém sklonu 2,5 %. 

2. Požadavky na konstrukci 

Zadavatelem stavby je národní dálniční společnost, dále zadavatel. Dle zadavatele je 

potřeba navrhnout most, který je vhodný pro přemostění širokého údolní o výšce 32 m. 

Na most nejsou kladeny žádné požadavky a nároky. 

 

Obr. 1 Schéma zadání a požadavků na konstrukci 

3. Výběr a zhodnocení studií 

Byly zpracovány tři studie. Ke každé studii je přiložen názorný příčný a podélný řez. 

Podrobnější příčné řezy a podélný řez s podrobnými popisy jsou v samostatných výkresech 

studií v přílohách P1.  



  Městský most v Považské Bystrici 

  Textová část 

  Bc. Tomáš Kaut 

 

12 

 

3.1. Studie A 

Varianta A je zavěšený most typu extradosed, tedy na nízkých pylonech. Nosná 

konstrukce je z náběhovaného monolitické komorového nosníku s velmi vyloženými 

konzolami podepřenými na šikmých nosníkových vzpěrách. Výška nosné konstrukce je   

5,160 m-5,710 m. Konstrukci tvoří čtyři pole s rozpětím polí 73,0 + 122,0 + 122,0 + 73,0 m. 

Celková délka nosné konstrukce mostu je 392 m. Celková délka konstrukce mostu je 417,4m. 

Nosná konstrukce je zavěšena na nízkých pylonech výšky 13,9 metrů. V pylonech jsou 

osazeny sedla, která vynáší 16 závěsů na každém pylonu 

Výstavba nosné konstrukce mostu bude letmo betonována v symetrických konzolách 

od vnitřních podpor po lamelách. Konstrukce bude postupně vyvěšována, na závěsech 

při letmé betonáži.   

Podrobný popis je v kapitole nosné konstrukce.  

 
Obr. 2 Příčný řez – varianta A 

 
Obr. 3 Podélný řez – varianta A 
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3.2. Studie B 

Druhá varianta, varianta B zobrazuje hlavní nosnou konstrukci mostu o dvou 

samostatných nosných konstrukcích. Celková délka konstrukce mostu je 408,37 m. Most je 

ve spádu 0,5 %, ve stoupání od pole 1 k poli 10. Příčný sklon je konstantní na nosné 

konstrukci, a to směrem ven ve spádu 2,5 %. Sklon 2,5 % přebírá horní a spodní líc nosné 

konstrukce. 

 Nosná konstrukce je z komorového nosníku se stálou výškou 2,400 m, s krátkými 

vyloženými konzolami. Konstrukci tvoří deset polí s rozpětím polí 30,6 m + 8x40,7 m + 30,6 m. 

Celková délka nosné konstrukce mostu je 388 m. Světlá vzdálenost mostních konstrukcí je 

1,3 metrů. 

Založení pilířů je provedeno na vrtaných pilotách ø 900 mm sahající do hloubky 

na únosnou část zeminy, v rastru počtu kusů pilot 4x8. Piloty přenáší účinky od plošných 

základů. Základy mají výšku místě osy podpěry 2 metry se sklonem horního líce 4,0 % 

směrem k poli. Pilíře jsou dolní části konstantního průřezu obdélníku 1,8x2,8 metrů 

s okosenými hranami 0,6x0,3 metrů. Pilíře se v horní části rozšiřují na hlavice obdélníkového 

tvaru 1,8x5,5 metrů s okosenými hranami 0,6x0,3 metrů. Na pilířích jsou osazeny dvojice 

ložisek. 

 Opěry jsou založeny na pilotách ø 900 mm sahající do hloubky na únosnou část 

zeminy. Piloty jsou v kombinaci s plošným základem s výškou 2 metry v části líce opěry 

se sklonem 4,0 % v horním líci. Opěry jsou výšky 5,0 metrů od základu po horní hranu 

uloženého prahu. Na opěrách jsou osazeny dvojice ložisek. 

Komora má šikmé stěny proměnné šířky ve vzdálenosti 20% délce pole od podpory 

směrem k poli rozmezí 0,95-0,45 metrů. Tloušťka spodní desky je ve tomto 20% délce pole 

proměnná v rozmezí 0,25-0,5 metrů. Tloušťka horní desky komory je proměnná v rozmezí 

0,2-0,5 metrů. V místě podpory a opěry jsou příčníky s tloušťkou 1,2 metrů s průlezným 

kruhovým otvorem o průměru 1,2 metrů. Nosná konstrukce bude vynášena v podélném 

směru předpětím v podobně soudržných kabelů vedených v nosné konstrukci. 

V příčném směru bude konstrukce vynášena pomocí betonářské výztuže. 

Výstavba konstrukce mostu bude provedena na výsuvných skružích. Výstavby 

by postupovala zaprvé výstavbou levého mostu a následnou stavbou v opačném směru 

pravého mostu. Skruž by byla vedena nad mostovkou na délku přesahující celé pole plus 

0,2násobek délku druhého pole. Tak aby konce skruže byl v místě nulového ohybového 

momentu od vlastní tíhy. V místě konce výsuvné skruže by vznikala pracovní spára, kde by 
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se ukotvila polovina předpínací výztuže. Druhá část předpínací výztuže je vedena a zakotvena 

v následující pracovní spáře, tak aby nebylo stoprocentní kotvení kabelů v jednom místě. 

Předpokládaná výstavba jednoho pole včetně bednících, odbedňovacích prací je 25 dní. 

 
 

Obr. 4 Příčný řez – varianta B 

 

Obr. 5 Podélný řez – varianta B 

3.3. Studie C 

Třetí varianta, varianta C je jednokomorový most. Nosná konstrukce je z komorového 

náběhovaného nosníku s proměnnou výškou 3,0 m – 5,0 m s velmi vyloženými konzolami. 

Konzoly jsou vyztuženy v příčném směru. Konstrukci tvoří 6 polí s rozpětím 45,0 m + 

4 x 75,0 m + 45,0 m. Celková délka nosné konstrukce mostu je 392 m. Celková délka 

konstrukce mostu je 413,51 m. Most je v podélném směru ve stoupání 0,5 % od pole 1 k poli 

6. Příčný sklon je střechovitý ve spádu 2,5 %. 

Založení pilířů je provedeno na vrtaných pilotách ø 900 mm v rastru počtu kusů pilot 

7x10, piloty přenáší účinky od plošných základů. Základy mají půdorysný rozměr 

12 x 12 metrů a výšku místě osy podpěry 3 metry se sklonem horního líce 4,0 % směrem 

k poli. Pilíře jsou v dolní části konstantního průřezu obdélníku 2,8x6,425 metrů s okosenými 

hranami 0,1x0,1 metrů. Pilíře se v horní části rozšiřují na hlavice obdélníkového tvaru 

2,8x12 metrů s okosenými hranami 0,1x0,1 metrů. Na pilířích jsou osazeny dvojice ložisek. 
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Opěry jsou založeny na pilotách ø 900 mm sahající do hloubky na únosnou část 

zeminy. Piloty jsou v kombinaci s plošným základem s výškou 2 metry v části líce opěry 

se sklonem 4,0 % v horním líci. Opěry jsou výšky 5,0 metrů od horního líce základu po horní 

hranu uloženého prahu. Na opěrách jsou osazeny dvojice ložisek. 

Nosná konstrukce je z komorového nosníku proměnné výšky 3,000-5,00 metrů. 

Proměnná výška je provedena na délku celého pole ve tvaru oblouku s poloměrem 

334 metrů v dolním líci spodní desky. Horní deska komory má výšku v ose nosné konstrukce 

0,6 metrů. Na délku 20 % pole od podpory směrem k poli je spodní deska a šikmé stěny 

proměnné šířky, a to stěny 1-0,9 metrů a deska 0,7-0,6 metrů. Šikmé stěny jsou ve sklonu 

80 %. 

Výstavba konstrukce mostu bude provedena na letmo betonovaných symetrických 

konzolách po lamelách. Pro zajištěni stability bude potřeba zbudovat nosné lešení, 

které bude sloužit jako dočasné podpory bránící překlopení nosné konstrukce v podélném 

směru. Při letmé betonáži by byla nosná konstrukce postupně předpínána horními 

zápornými kabely po lamelách. Lamely bych volil na délku cca 5 metrů. Tedy na rozdělení 

pole na 15 lamel. Přepokládaná betonáž jedné lamely je 7 dní. 

 
Obr. 6 Příčný řez – varianta C 

 
Obr. 7 Podélný řez – varianta C  
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3.4. Srovnání variant řešení 

Všechny tři varianty splňují požadavek na přemostění širokého údolí. Při výběru 

nejvhodnější varianty je potřeba přihlížet nikoliv pouze k statickým, ale také k ekonomickým 

a estetickým kvalitám jednotlivých navrhnutých studií. 

Varianta A tvořená zavěšenou konstrukcí extradosed působí elegantně 

pro přemostění širokého údolí, výškové rozměry pylonů nepůsobí mohutně. Výhodou může 

být rychlá výstavby při současné výstavbě všech tří podpor najednou a současné letmé 

betonáži najednou. Konstrukce je úsporná na prostor, který zaujímají její spodní stavba. 

Tato vlastnost by mohla být velice taktická k budoucímu rozvoji města její strategii 

s maximálním využitím místa pod mostem. 

Varianta B tvořená dvěma komorovými mosty je ekonomicky výhodná z objemového 

množství staviva na výstavbu mostu. Most však působí vzhledově obyčejně, konstrukce je 

náročnější na prostor využitý spodní stavby, což by mohlo v budoucnu být bráno 

jako neefektivní využití prostoru, které by mohlo být zásadní pro budoucí rozvoj města. 

Postup výstavby konstrukce je volen na posuvné skruži jednoho mostu a pak následné 

výstavbě druhého mostu v opačném směru. Což by mohlo být oproti variantě A časově 

náročnější. 

Varianta C, monolitický komorový most s jednou komorou. Konstrukce má 

proměnnou obloukovou výšku nosné konstrukce. Konstrukce by mohla být časově 

náročnější než varianty A. Při výstavbě bude nutný větší počet pracovníků,  bednících 

systémů a hlavně nosného lešení na podporu nosné konstrukce při výstavbě, pokud by byla 

zvolena varianta současné výstavby všech podpěr se symetrickými konzolami v jednom čase, 

což by mohlo vést velké nároky na výběr dodavatele stavby. 

Na základě zhodnocení zmíněných výhod a nevýhod jednotlivých mostů byla vybrána 

výsledná varianta A – zavěšený most extradosed 
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4. Popis konstrukce 

4.1. Spodní stavba mostu 

Návrh spodní stavby je z hlubokých a plošných základů. Piloty nesoucí pilíře jsou 

o průměr 1200 mm v rastru 5x7 (př. x pod. směr). Piloty jsou zhotoveny z betonu 

C20/25 – XC2, XA1. Na piloty navazují plošné základy, v místě pilířů o plošných rozměrech 

18 x 18 m o výšce 3,6 m. Základy mají horní hranu ve střechovitém sklonu 4,0 % v podélném 

směru. Základové pásy opěr jsou o rozměrech 30 x 6,8 x 2,0 m. Základové patky a pásy jsou 

zhotoveny z betonu C 30/37 - XC2, XD2, XA1. Betonáž patek a pásů je provedena 

na podkladním betonu C12/15 - XC2, XA1 tl. 150 mm. 

Úložný práh se závěrnou zídkou jsou z betonu C 35/45 – XC2, XD2, XF2, horní hrana 

úložného prahu je se sklonem 4 %. Na opěry navazují rovnoběžná monolitická křídla 

založená na dilatovaném základu. Za opěrou jsou zřízeny přechodové desky délky 9 m 

s tloušťkou 0,5 m z betonu C30/37 – XD3, XF4. Pilíře jsou zhotoveny proměnné šířky v hlavě 

pilíře jsou zhotoveny rozšiřující se hlavice. Na hlavici pilířů jsou ukotveny 4 hrncová ložiska. 

 

 
Obr. 8 Příčný řez a pohled na pilíř 
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4.2. Ložiska 

Most je ve všech místech podepřen hrncovými ložisky. Uložení mostu je realizováno 

proměnné ve fázované výstavbě. V čase výstavby jsou na podpěře 2 a 4 ložiska na pravé 

straně po směru staničení ukotvena a je na nich zabráněn pohyb v podélném směru x. 

Tento pohyb je odblokován při předpínání pólovými kabely.  

 

Obr. 9 Posuvy ložisek 

4.3. Nosná konstrukce 

Celková délka mostu je 417,4 metrů. Délka nosné konstrukce je 392,0 metrů. Délka 

přemostění je 384,0 metrů. Podélný sklon nosné konstrukce je 0,5 %. Šířka nosné konstrukce 

je 29,5 metrů. Šířka mostu je 30,1 metrů. 

Hlavní nosná konstrukce je komorový nosník s jednou komorou s velmi vyloženými 

konzolami podpěrnými na nosníkových šikmých vzpěrách (v podélném směru schéma 

cik- cak čáry).  Nosná konstrukce má proměnnou výšku spodní desky nosné konstrukce 

komory v rozmezí 0,45-1,00 metrů. Proměnná výška je na délce 26,65 metrů od podpory 

k poli u vnitřních podpor. V místě proměnné výšky je provedena i proměnná tloušťka stěn 

komory 0,44-1,00 metrů. Horní deska komory má tloušťku v rozmezí 0,25-0,50 metrů. 

V místě pilířů jsou postaveny nízké pylony tyčící se do výšky 13,9 metrů nad nosnou 

konstrukcí. Svislé síly od pylonů jsou přenášeny do příčníků ve tvaru písmene A v podélném 

směru. Pylon má proměnnou délku v horní části v podélném směru v rozmezí 4,0-5,0 metrů. 

Pylon vynáší nosnou konstrukci na 8 symetrických závěsech sedlově uložených v pylonu. 

Závěsy jsou v pylonu v osové vzdálenosti 0,75 metrů. Závěsy vynáší lamely L3-L11. Lamely 

jsou po 4,88 m délky. Zárodek má délku 9,76 m. Závěsy jsou ukotveny v horní části mostovky 

a jsou rektifikovatelné. 



  Městský most v Považské Bystrici 

  Textová část 

  Bc. Tomáš Kaut 

 

19 

 

 
Obr. 10 Příčný řez v poli 

 
Obr. 11 Výsek podélného řezu 

4.4. Předpětí a závěsy 

Předpětí je navrženo z předpínací výztuže Y1860 S7 15,7 A. V konstrukci je použita 

soudržná a nesoudržná předpínací výztuž. Tato výztuž je navrhnuta na přenesení 

nepříznivých záporných momentů při výstavně nosné konstrukce. 

Soudržná výztuž nad podporou je vedena ve vzdálenosti mezi čely lamel dva 

ve čtyřech kanálcích a mezi čely lamel tři ve čtyřech kanálcích. Vždy po 12 lanech. 

V nadpodporových kabelech jsou použity aktivní kotvy VSL-E-12. Kotvy jsou vedeny 

v plastových kanálcích a napínány pouze z jedné strany. Nadpodporové kabely mají označení 

Kx.y. kde x určuje číslo podpěry a y číslo kanálku. y. číslo určuje i pořadí napínání. 

Soudržná výztuž pólová je vedena vždy po 13 lanech, ve dvou kanálcích ve spodní 

desce nosné konstrukce, zakotvena v komoře do kotevních bloků. Soudržná výztuž je vedena 

mezi středy lamel 12, 11 a 10. Tato výztuž je navrhnuta na přenesení kladných momentů 
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v poli. Pólové kabely jsou vedeny v plastových kanálcích a jsou zakotveny aktivními kotvami 

VSL-E-13. Napínány jsou vždy z jedné strany. Pólové kabely nesou označení Xx.y. kde malé 

písmeno x určuje číslo pole a písmeno y číslo kabelu. Označení y je číslo určující i pořadí 

napínání. Pólové soudržné kabely jsou pouze s čísly 1- 6. 

Nesoudržné kabely pólové jsou vedeny vždy po 31 lanech, ve dvou plastových 

chráničkách po okrajích stěny komory nosné konstrukce-Nesoudržné kabely jsou vedeny ve 

vnitřních polích mezi středy lamel 11,10,9 a 8 a zakotveny do betonových bloků ve vnitřním 

líci komory. Krajní nesoudržné pólové kabely jsou vedeny a zakotveny v místě bližším 

k příčníku v krajním příčníku a v poli v kotevních blocích. Tato výztuž je navrhnuta na vnesení 

dostatečné normálové síly do nosné konstrukce. Kabely jsou vždy napínány z jedné strany 

a jsou zakotveny aktivními kotvami VSL-E-31. 

Nesoudržné průběžné kabely jsou vedeny mezi podporami, V místě opěry jsou 

ukotveny, tak aby byla vnášena normálová síla do spodní části jádra průřezu. Kotvení v místě 

podpěr je provedeno do kotevních bloků v místě příčníků. Změna směru kabelů je provedena 

pomocí kotevních bloků, kde jsou deviátory pro vedení kabelů. Průběžné kabely jsou vždy 

43lanné s jedním kabelem. V každém poli jsou vedeny 2 symetrické kabely. Jsou vedená 

tak, aby vynesly posouvající síly a vnesly dostatečné normálové síly. Kabely jsem předpínal 

na maximální napínací napětí 1476 MPa. Úhel průběžných kabelů v místě podpor jsem volil 

iteračním způsobem, kdy jsem se snažil dosáhnout v prvním modelu nulových ohybových 

momentů a zároveň co nejvíce redukovat posouvající sílu.  

 
Obr. 12 Schéma předpínací výztuže ve středních polích 

Závěsy jsou z předpínací výztuže VSL SSI 2000, tato předpínací výztuž je s rozdílným 

počtem lan. Od pole k pylonu v počtu 113, 108, 103, 98, 92, 87, 85, 79. Počet lan je zvolen 

na základě úhlu závěsu a charakteristické vlastní tíze. Síly v závěsech jsou zvoleny tak, 
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aby přenesly vlastní tíhu a ostatní stálé zatížení. Napínací síly jsem zvolil iteračním postupem, 

při výstavbě je pak dosaženo před časem tg.0,3·fpk napětí v závěsech. Poté jsou závěsy 

rektifikovány, takže v nich je napětí 0,35 fpk. Tento postup jsem zvolil kvůli MSP při výstavbě, 

kde mi při výpočtech vznikaly nevyhovující tahová napětí v horní části mostovky. 

 
Obr. 13 Určení sil v závěsech 

4.5. Vozovka 

Skladba vozovky byla navrhnuta, tak aby odolala návrhové intenzitě dopravy. 

Vozovkové souvrství: 

Obrusná vrstva SMA 11 PMB 40 mm 

Spojovací postřik modifikovaný PS, CBP 

Ochranná vrstva MA 16 PMB 50 mm 

Spojovací postřik modifikovaný PS,CBP 

Izolace z asf. pásů AIP 5 mm 

Celková tloušťka: 95 mm 

Vozovka má střechovitý sklon má spád v 2,5 % 

4.6. Římsy a záchytný systém 

Na mostě jsou navrženy monolitické římsy z betonu C30/37 – XC2, XF4, XD2. Římsy, 

šířky 1800 mm se spádem 2,5 % směrem k vozovce. Hrana římsy je 150 mm nad hranou 

vozovky. Římsy jsou s přesahem přes nosnou konstrukci 300 mm. V přesahu je umožněno 

vést 3 chráničky. Vymezený prostor pro chodce je šířky 750 mm. Na římse je osazeno ocelové 

zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní a svodidlo se stupněm zadržení ZSNH4/H2 bez 

výplně. Svodidla a zábradlí budou chemicky ukotvena do římsy systémem HILTI. Zábradlí 

jsou vyplněna svislou výplní. 

Ve středu mostu po okrajích vyčnívající středové části nosné konstrukce jsou osazeny 

betonová svodidla typu New Jersey. 
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Obr. 14 Detail zábradlí a ocelového svodidla 

4.7. Odvodnění 

Odvodnění povrchu je zajištěno samospádem pomocí příčného a podélného sklonu. 

Podélný sklon mostu je 0,5 %, což je dostačující pro bezpečný provoz. Příčný sklon vozovky 

je střechovitý 2,5 %. Chodníky jsou v jednotném příčném sklonu 2,5 % směrem k vozovce. 

Na mostě jsou navrženy odvodňovače a odvodňovací izolace. Vyústění bude odvedeno 

svody vedenými při stěně nosné konstrukce. tyto svody jsou svedeny vždy od poloviny pole 

ve spádu k pilířům a opěrám. Tato voda je vyústěna na povrh terénu v okolí mostu. 

Odvodnění za opěrami je zajištěno drenážními trubkami DN 150 mm, tyto trubky vyúsťují 

na povrch terénu. 

4.8. Přehled použitých materiálů 

Nosná konstrukce C 45/55 – XC4, XD2, XF2 

Pylon C 45/55 – XC4, XD2, XF2 

Pilíře a opěry C 35/45 – XC2, XD2, XF2 

Prefabrikované vzpěry C 30/37 – XC2, XD2, XF2  

Římsy C 30/37 – XC2, XD2, XF4 

Základ opěr, podpěr a křídel, křídla C 30/37 – XC2, XD2, XA1 

Piloty  C 20/25 – XC2, XA1 

Podkladní beton C 12/15 – XC2, XA1 

Závěsy Y1860S7-15,7 

Předpínací výztuž Y1860S7-15,7 

Betonářská výztuž B 500 B  
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5. Postup výstavby a jeho realizace 

5.1. Konstrukční postup 

Postup výstavby je znázorněn v příloze P3.1 Postup výstavby.  

V první fázi je převzetí staveniště a následná příprava staveniště, odstranění porostů, 

odvezení ornice na deponii, vytyčovací a plošné výkopové práce. Po provedení výkopových 

prací následuje hlubinné založení konstrukce. Jsou vyvrtány a vyčištěny vývrty pilot 

o průměru 1200 mm. Do nichž jsou osazeny armokoše a následná betonáž pilot. Piloty jsou 

v horní části upraveny na plošné základy. Po úpravě pilot a odstranění nekvalitního betonu 

následuje podkladní beton.  

Ve druhé fázi následují armovací práce a bednící práce pro konstrukci patek pilířů 

a pásů opěr. Po dokončení betonáže s dostačující pevností betonu patek a pásů je bednění 

odstraněno a jsou provedeny zemní hutnící práce. 

Ve třetí fázi na základové patky pilířů navazují bednící a armovací práce pilířů. 

Konstrukce pilířů je zhotovena na vertikálně posuvném bednění. Při výstavbě pilířů současně 

vzniká okolní lešení kolem pilířů. Po dokončení betonáže pilířů jsou na horní hranu pilířů 

osazeny ložiska. Ložiska jsou zablokována v krajní části v podélném směru Po dosažení 

dostatečné pevnosti betonu odstraněno posuvné bednění pilířů. 

Ve čtvrté fázi následují armovací a bednící práce zárodku navazující na ložiska. 

V zárodku jsou vedené kanálky pro předpínací soudržnou výztuž a průběžné kabely. 

V paté fázi se opakují armovací a bednící práce lamely 2. Po předepnutí lamely 2 je 

odstraněno bednění lamely. 

V šesté fázi následují armovací práce a výstavba posuvného bednění pro betonáž 

pylonu. Po dokončení pylonu následují přípravné práce pro konstrukci betonářského vozíku, 

výstavbu bezpečnostního lešení vůči překlopení konstrukce v podélném směru při výstavbě. 

V sedmé fázi pokračuje výstavba nosné konstrukce v postupné práci posuvného 

lešení, armovací práce a betonáž lamely 3 v symetrických konzolách. Po dostatečné pevnosti 

betonu ve stáří 7 dní je lamela předepnuta. 

Ve fázi osm je proces opakován s tím, že lamela 4 je zavěšena na závěsech. 

Ve fázi devět až patnáct je průběh stejný, tedy posun bednění, armovací práce, 

betonáž a zavěšení lamely čtyři až jedenáct, a to vždy se sedmidenní fází výstavby. 

Ve fázi šestnáct probíhá posun bednění na lamely dvanáct, následují armovací práce 

a betonáž. 
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Ve fázi sedmnáct je zhotovena spojovací lamela, po dostatečné pevnosti betonu 

dojde k předepnutí konstrukce v poli soudržnými kabely ve spodní části konstrukce a 

horními nesoudržnými kabely v poli. Po předepnutí jsou betonářské vozíky přesunuty 

k pilířům zpět a následně demontovány, demontovány jsou také bezpečností lešení. 

Ve fázi osmnáct jsou předepnuty průběžné kabely a po předepnutí následují bednící 

a armovací práce závěrných zdí opěr, křídel a přechodové desky. 

Ve fázi devatenáct následují bednící, armovací práce říms a jejich betonáž. pokládka 

vozovky, usazení zábradlí a svodidel. a ostatních dokončovacích prací. 

Ve fázi dvacet následuje kontrola provedených prací na mostě a uvedení do provozu. 

V průběhu návrhové životnosti konstrukce je potřeba provádět pravidelnou údržbu. 

6. Statické modely 

6.1. Podélný ověřovací model 

Pro samostudium chování prostření Midas civil jsem si vytvořil modely s různým 

použitím prvků. Modely vždy byly zjednodušená konzola se závěsy pro ověření chování 

příspěvku závěsu vzhledem k excentricitě těžiště. První model zahrnoval připojení závěsů, 

který byly vymodelovány jako prvky truss, k nosné konstrukci pomocí rigid link, tedy tuhý 

prvek. Tento model nebyl vhodný, jelikož momenty nebyly přesné, co se týká příspěvku 

účinků od závěsu. 

Další model byl obměněn s připojením prvku truss přímo v mostovce. Mostovka je 

modelována k horní hraně mostovky s excentricitou vůči kabelu 1163 milimetrů. V modelu 

působí pouze vlastní tíha. 

 
Obr. 15 Působiště sil závěsu na NK 
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Obr. 16 Normálové síly (levá část) a ohybové momenty (pravá část) 

 
Po ověření jsem vytvořil první model ve výchozím stavu s končenými okrajovými 

podmínkami. 

6.2. První model v podélném směru 

Pro získání vnitřních sil v podélném směru byl použit program Midas Civil. Počáteční 

návrh vycházel z výchozího stavu konstrukce, kde nebylo zahrnuto TDA, tento model sloužil 

pro předběžný návrh a ověření sil v závěsech, předpínací výztuže a směrodatné ověření 

konstrukce na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.  

 
Obr. 17 Globální pohled na počáteční model 

DZ [m] DX [m] α (°) øS [kN] Fx [kN] ΣFx [kN]

excentricita

vůči těžišti NK 

[m]

ΔMy od 

závěsu  

[kNm]

ručně

ΔMy od 

závěsu 

[kNm]

program

1. závěs 10.698 28.404 20.638 182.300 170.601 170.601 0.887 151.323 151.8

2. závěs 9.948 23.538 22.911 198.950 183.255 353.856 0.887 162.548 163.1

2. závěs ΔM=  -(-4792.2-(-4629.1))= 163.1 kNm
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Model je vymodelován s referenční osou zvolenou k horní hraně mostovky. Je zde 

zahrnuta proměnná výška nosné konstrukce. V místě uložení pylonů jsem zvolil vymodelovat 

,,dummy beamy“, nosníky s nulovou hmotností a s o dva řády vyšší tuhostí a průřezovými 

charakteristikami. V místě uložení je použit ,,beam and release“, tedy příkaz, který umožnuje 

uvolnit bod v konstrukci, takže jsou zde zohledněny skutečné posuny ložisek a působí 

kloubově, tedy nevznikají zde momenty. Dummy beamy zohledují skutečné uložení nosné 

konstrukce. Pilíře zohledňují skutečnou výšku a jsou v místě uložení vetknuty. Prvky závěsů 

jsou modelovány jako ,,truss“ prvky. 

 
Obr. 18 Lokální pohled na model 

Síly v závěsech byly stanoveny na účinek svislé složky stálého zatížení odkazující 

se na obrázek 12. Stále složky jsou zde jako vlastní tíha, která je vygenerovaná programem, 

ostatním stálým zatížením liniově a bodově. Do složek stálého zatížení patří i vzpěry a táhla. 

Vzpěry a táhla jsou ekvivalentně přepočítána na liniové zatížení. 

Závěsy mají dle účinky svislých sil ekvivalentně navrhnutý počet lan, a jsou 

předepnuty na napětí 0,35·fpk. Po aktivaci lan měl průběh momentů na první pohled 

vyhovující průběh. Tedy průběh jako na spojitém nosníku. Posunutí bylo také vyhovující. 

Předpětí je vnášeno s pokluzem 6 mm a napínáním s jedné strany. Vnitřní průběžné 

kabely jsou napínány z obou stran. Je zde zohledněna soudržnost kabelů. Kabely jsou zadány 

s nízkou relaxací. V prvotním modelu jsou síly v kabelech sníženy o 20 %, tak aby zohlednily 

krátkodobé a dlouhodobé ztráty. 
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Obr. 19 Ohybové momenty po aktivaci závěsů na 0,35 fpk 

 
Obr. 20 Průhyb konstrukce po aktivaci lan 

 
Obr. 21 Normálové síly Nx [kN] od vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení, aktivovaných závěsů, předpětí s 

uvážením ztrát (bez smršťování a dotvarování) 

 
Obr. 22 Moment My [kNm] od vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení, aktivovaných závěsů, předpětí s 

uvážením ztrát (bez smršťování a dotvarování) 
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6.3. Zatížení 

6.3.1. Stálé zatížení 

Vlastní tíha 

 Vlastní tíha nosné konstrukce je vygenerována programem Midas Civil na 

základě zadaných průřezových charakteristik a materiálů. 

Ostatní stálé zatížení 

Ostatní stálé zatížení je aplikováno od vozovky, izolace, betonových svodidel, 

ocelových svodidel, říms a zábradlí. Každé zatížení je v programu zadáno i s excentricitou 

pro zohlednění možného kroucení. U ostatního stálého zatížení je zohledněno možné 

supremum nebo infernum skladby vozovky v kombinacích. 

Podrobný výpočet ostatního stálého zatížení je popsán v P4. Statický výpočet. 

 
Obr. 23 Zatížení a rameno od ostatního stálého zatížení 

Sedání 

Z důvodů založení konstrukce na pilotách je zohledněn možný pokles založení. 

Maximální možné sednutí je zvoleno 5 mm. Vždy je zadáno sednutí jednoho pilíře o 5 mm 

a následně je vytvořena obálka. 

  



  Městský most v Považské Bystrici 

  Textová část 

  Bc. Tomáš Kaut 

 

29 

 

6.3.2. Proměnné zatížení 

Zatížení gr1a 

Zatížení dopravou je stanoveno podle ČSN EN 1991–2 Zatížení mostů dopravou. 

Převáděná komunikace je dálnice, tedy most zapadá do skupiny pozemních komunikací 1. 

Konstrukce je rozdělena na pruhy a zatížena TS + UDL.  

Nouzový chodník o šířce 0,75 metrů je zatížen 3,0 kN/m2. 

 
Obr. 24 Příčný roznos LM1 

Pohyblivé zatížení je do modelu zadáno pomocí funkce moving load. V modelu jsou 

nadefinovány pojížděné pruhy a určeny zatěžovací modely. Tyto zatížení jsou vždy přiřazena 

k pruhům. 

Model gr5 1800/200 

V tomto zatěžovacím modelu působí zvláštní vozidlo LM3 1800/200 s rovnoměrným 

zatížením UDL z modelu LM1. Pro tento případ se má vozovka definovat bez nouzových 

pruhů a krajnic.  

 
 

Obr. 25 Příčný roznos zatížení LM3 1800/200  
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Model gr5 3000/240 

V modelu je uvažováno s pojezdem zvláštního vozidla LM3 3000/240. Je to jediné 

vozidlo na mostě a mimo něj je vyhrazena jakákoliv jiná doprava. 

 
Obr. 26 Příčný roznos zatížení LM3 3000/240 

Zatížení teplotou 

Zatížení je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-5 – Zatížení teplotou. Ve výpočtu jsou 

uvažovány 4 typy zatížení od teploty: 

1. rovnoměrné oteplení konstrukce 

2. rovnoměrné ochlazení konstrukce 

3. horní povrch teplejší než dolní povrch 

4. dolní povrch teplejší než horní povrch 

Zatížení větrem 

Zatížení je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem. 

6.4. MSP a MSÚ v prvotním modelu 

První model byl ověřen podle normových předpokladů. V MSP na omezení napětí, 

omezení trhlin a omezení průhybu a v kvazistálé, časté a charakteristické kombinaci. MSÚ 

byl vyšetřován v nejkritičtější místech na ohyb, smyk a kombinace kroucení a smyku. 
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6.4.1. Podrobný model v podélném směru 

Po ověření MSP a MSÚ v prvotním modelu byl vytvořen model se zahrnutou 

fázovanou výstavbou, změnou statického schématu, ztrát kabelů, dotvarování a smršťování.  

Jelikož nosné konstrukce má proměnný průřez po délce, je zde vícekrát zadáno rozdílné 

smršťování podle obvodu a plochy v místě nosné konstrukce. Pro získání korektního 

mezního stavu použitelnosti jsou v modelu již zahrnuty efektivní šířky, tak že se nezapočítaná 

plocha vlivem smykové deformace přesouvá do úrovně těžiště nosné konstrukce. Pilíře jsou 

uvažovány vetknuté. V místě uložení nosné konstrukce na ložiscích jsou ekvivalentně využity 

,,Dummy beamy“, tedy nosníky o řádově vyšší tuhosti a nulové hmotnosti. Na Dummy 

beamech jsou implementovány možné posuny, zohledňující reálný možný dilatační pohyb 

nosné konstrukce pomocí příkazu ,,realese beam“. Při výstavbě je v pilířích 2 a 4 zabráněno 

posunům, tak aby zohledovaly skutečnost zablokování ložisek při výstavbě. Konstrukce 

závěsů je vymodelována pomocí prvků ,,truss“. Model byl zatížen ostatním stálým zatížením 

(římsy, zábradlí, svodidla…) a proměnným zatížením: dopravou, větrem, teplotou. tedy 

jako v prvotním modelu. Model je více rozdělen (mesh), tak aby výsledky byly přesnější 

a ve více místech. Model je zatížen stejně jako prvotní model. 

 

Obr. 27 Detail nosné konstrukce a efektivních šířek 

 

Obr. 28 Axonometrický pohled na statický model 
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6.5. Postupná výstavba ve statickém modelu 

Ve statickém modelu je nahrazen mokrý beton čerstvě vybetonované lamely 

a betonářský vozík ekvivalentním účinkem svislé síly a ohybového momentu. V posledním 

kroku fáze, je svislá složka a moment od mokrého betonu odstraněn a svislá síla a ohybový 

moment od betonářského vozíku posunuta na konec nové lamely. Pro zjednodušení je celá 

lamela v programu vnesena najednou. Ve skutečnosti je vybetonována páteř nosníku, 

osazeny vzpěry a podepřeny na lešení vozíku a následuje betonáž horní desky vyložených 

konzol. 

 
Obr. 29 Schéma zatížení betonářským vozíkem a čerstvým betonem 

Tabulka 1 Zatížení mokrým betonem a vozíkem 

 

 

Obr. 30 Levá část ekvivalentní zatížení čerstvým betonem pravá část je zatížení betonářským vozíkem 

Lamela
AL,1

[m2]

AL,2

[m2]

AL,ø

[m2]

Llam

[m]

γc (mokrý 

beton)

[kN/m3]

FL

[kN]

xlamela,vo

zík

[m]

Mlamela

[kNm]

Fvozík

[kN]

Mvozík

[kNm]

L1 26.33 26.33 26.33 4.88 26 3340.6 2.44 8151 800 1952

L2 26.33 24.27 25.30 4.88 26 3210.1 2.44 7832.5 800 1952

L3 24.27 22.56 23.42 4.88 26 2971.1 2.44 7249.5 800 1952

L4 22.56 20.87 21.72 4.88 26 2755.4 2.44 6723.3 800 1952

L5 20.87 19.21 20.04 4.88 26 2542.9 2.44 6204.6 800 1952

L6 19.21 17.57 18.39 4.88 26 2333.4 2.44 5693.5 800 1952

L7-L13 17.57 17.57 17.57 4.88 26 2229.3 2.44 5439.4 800 1952
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7. Mezní stav použitelnosti na podrobném modelu 

Konstrukce je posouzena ze třech hledisek: omezení napětí, trhlin a průhybu. 

Posouzení je provedeno ve všech fázích výstavby, v době výstavby lamel, v časech t0, 

tq a t00. Posouzení je provedeno kontrolovaně při fázované výstavbě v programu Midas Civil, 

při kontrole horních a spodních vláken na jednom vahadle. V časech t0, tq a t00 jsou výsledky 

importovány do programu Microsoft Excel. Zde je vykreslen průběh napětí po celé délce 

konstrukce. 

7.1. Podmínky omezení napětí  

Posouzení betonu v tlaku 

Iσc
-I ≤ 0,6 · fck(t) – charakteristická kombinace, Iσc

-I ≤ 0,45 · fck(t) – kvazistálá kombinace. 

Posouzení napětí v předpínací výztuži: σp ≤ 0,75 · fpk 

Ve všech fázích vyhoví konstrukce na obě podmínky. V konstrukci tedy nedojde 

ke vzniku podélných trhlin a konstrukce lineárně dotvaruje. 

7.2. Omezení trhlin 

Posouzení vzniku trhlin: Iσc
+I ≤  fctm(t) – častá kombinace 

Omezení napětí je kontrolováno při všech fázích výstavby s přihlédnutím k časovému 

vývoji pevnosti betonu v tahu. Při kvazistálé kombinaci je celá konstrukce tlačená. Taktéž je 

kontrolováno maximální napětí v předpínací výztuži po zakotvení. V žádné fázi nedochází 

k překročení maximálního napětí. Nejvíce namáhaná je konstrukce v čase t00 

v charakteristické kombinaci. V charakteristické kombinaci nedochází k překročení fctm, 

tedy průřez není potrhán ani v časté kombinaci, kde je zatížení uvažováno menší, tedy napětí 

je vyhovující. 

 
Obr. 31 MSP v čase t00 
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Při výstavbě nebylo vhodné volit napínání závěsů na 0,35·fpk, jelikož napětí v horních 

vláknech překračovala maximální možnou mez tahového napětí v betonu. Napínací síly byly 

zvoleny iteračním postupem, tak aby bylo napětí před časem tg rovno 0,3·fpk. 

Při výstavbě bylo ověřeno napětí v mostovce. Nejkritičtější napětí při výstavbě bylo 

v horních vláknech mostovky při napínání lamely 9 na závěsech 3 a 14. 

 
Obr. 32 σ horní vlákna (levá část) max 0,17 MPa, dolní vlákna (pravá část) max 1,77 MPa při zavěšení 

lamely 10 

7.3. Podmínky omezení průhybu 

Podmínky průhybu jsou stanoveny dle ČSN 73 6214, jelikož průhyby dle evropských 

norem nejsou určeny. Pro předpjaté konstrukce je limitní hodnota l/600. Tato podmínka byla 

splněna pro všechny časy v časté kombinaci.  

 

 
Obr. 33 Průhyb v časté kombinaci t00 

7.4. Omezení napětí v závěsech 

Dle ČSN EN 1993–1–11 kapitola 7 se posuzuje závěs na kritéria použitelnosti. Tato 

podmínka ověřuje pružné chování a ,,omezení napětí“, pro udržení v pružné oblasti 

pro odpovídající návrhové situace během montáže a provozních fází. Závěsy byly posouzeny 
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a ověřeny, že napětí v závěsech nepřesahuje limitující hodnoty v rozsahu 0,1-0,45 fpk, 

tedy lze pak konstrukci modelovat lineárně a lze využít superpozice výsledků. 

 
Obr. 34 Obecné zobrazení s místy maximálních a minimálních sil na závěsech pro nosník o 4 polích 

 
Obr. 35 Obecné schéma pro napětí v závěsech v závislosti na čase a způsobu zatížení 

Jelikož konstrukce je typu extradosed, sklon závěsů je nižší než u zavěšených mostů. 

Rozptyl napětí je tedy menší. Pro získání maximálních a minimálních sil v závěsech byla 

nosná konstrukce zatížena proměnným zatížením podle příčinkových čar, tak aby vyvolalo 

maximální a minimální účinek na závěsu. Tento rozptyl byl největší v čase t00. 

V charakteristické kombinaci v čase t00, ani v žádném jiném čase nedochází k rozptylu 

přes limitující hodnoty, a tudíž může být použit lineární výpočet. 
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Obr. 36 Rozptyl napětí na závěsech v čase t00 

7.5. Omezení napětí v táhlech komory 

Táhla v komoře jsou navržena jako předpjaté stěny v kombinaci z betonářské výztuže 

a přepínacích tyčí. Konstrukce táhel je posouzena na charakteristickou, častou a kvazistálou 

kombinaci, zdali v táhlech je dostatečná tlaková rezerva a v konstrukci předpjatých stěn 

nevznikají trhliny a beton lineárně pružně dotvaruje.  

Návrh táhel na maximální svislou sílu od závěsů je v poměru 70:30 předpínací 

výztuže k betonářské výztuži, tak aby táhlo vyhovovalo na mezní stav použitelnosti v omezení 

napětí a nevznikly zde trhliny.  

              
 

    
Obr. 37 Příčný řez předpjatou stěnou (horní část) a roznos sil v táhle komory (spodní část)  
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Posouzení MSP táhla v charakteristické kombinaci: 

 

8. MSÚ v podélném směru 

Pro získání maximálních účinků na konstrukci jsou použity kombinace podle rovnic 

6.10a a 6.10b. Kombinace na mezní stav únosnosti jsou uvažovány v rozdílných v časech, 

a to v t0, tq a t00. 

8.1. Ohybový moment 

Na únosnost je posouzena nosná konstrukce v místě polí 1, 2 a v oblasti střední 

podpory. Tyto tři místa jsou nejvíce namáhána. Posudky jsou provedeny v čase t00. Všechny 

vybrané řezy vyhověly na únosnost bez dodatečného přidání betonářské výztuže. 

Betonářská výztuž je navrhnuta dle konstrukčního zásad. 

Podmínky spolehlivost je provedena dle ČSN EN 1992-1-1, dle vztahu 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑

≤ 1,0 

Moment na mezi únosnosti je stanoven dle metody mezních přetvoření. Ve 

výpočtech je uvažováno s efektivním průřezem. Výpočet probíhal iteračně s prvotním 

určením současného porušení obou materiálů. Z výsledků sil od tlačeného betonu a tažené 

předpínací výztuž následuje snižování napětí v předpínací výztuži či plochy tlačeného betonu. 

Tento postup probíhá iteračně, dokud není splněna podmínka rovnováhy sil: 

𝐹𝑐𝑐 + 𝛥𝐹𝑝+𝑁𝐸𝑑 = 0 

Po splnění silové podmínky je určen moment na mezi únosnosti. 

char. síla v závěsu: Max NedK= 11034.7 kN

svislá síla od závěsu: Max FzK= 3339.1 kN

Nek, t= (3339.06/2)/(sin(47)= 2282.8 kN

Síla v táhle od předpětí: Nt,p= 2190.24 kN

Napětí v táhle:

σc=(Nek,T-Nt,p)/A= (2282.8-2190.2)/0.228= 0.406 MPa

(tah)

fctm < σc < 0.6 · fck

3.8 MPa < σc < -27 MPa

vyhovuje
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Obr. 38 MSÚ na ohyb v poli 2 

Maximální namáhání bylo v poli 2, kde je moment vynášen přes tlačenou oblast 

betonu, betonářskou výztuž navrhnutou dle konstrukčních zásad na Asmin, volné nesoudržné 

kabely v poli a nesoudržné průběžné kabely. V místě pole dva vznikal maximální moment 

Med=17308 kNm, odporový moment po určení rovnováhy sil byl vypočítán o hodnotě 

Mrd= 212665 kNm, využití je na 81,39 %. 

Dimenzování a posouzení je konstrukce je podrobně uvedeno P4. Statický výpočet 

na straně 104-112.  

8.2. Smyk a kroucení 

Posouzeny jsou čtyři nejvíce namáhané průřezy na konstrukci. Pohyblivé zatížení je 

umístěno, tak aby vyvolalo maximální kroutící moment. 

Pro každý průřez jsou zjištěny maximální posouvající síly s odpovídajícími kroutícími 

momenty a maximálními kroutícími momenty s odpovídajícími posouvajícími silami.  

V posudku na posouvající sílu je ověřena vždy únosnost betonové části v případě 

nevyhovění je navržená smyková výztuž na únosnost nebo ve vyhovujícím případě 

dle konstrukčních zásad. Pro kroucení je vždy vytvořen analogicky dutý průřez pro výpočet 

sil od kroucení. 
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8.2.1. Podpora 1 

Podpora A byla posouzena na neporušeném průřezu trhlinami.  

 
Obr. 39 Dílčí plochy a ramena pro Vrdc v nepotrhané části, zobrazení smykové výztuže ve stěně tl. 0,44 m 

 
 

Kde konstrukce je nevyhovující na Vrdc, a je nutný návrh smykové výztuže viz obrázek. 

Výztuž je o průměru 16 mm čtyřstřižná po osové vzdálenosti 0,15 metrů. Vrds stěny komory 

je při vyztužení 10645,4 kN, což je vyhovující na účinek Ved/2 = 6979,2 kN. 

8.2.2. Pole 1 a 2 

Pole byla taktéž posouzena, jelikož průběh posouvající síly je podobný v místě závěsů 

a bylo nutné ověřit únosnost na posouvající síly. 

Pole jsou posuzována jako potrhané průřezy. Posouzena je jedna stěna, která má 

únosnost Vrdc = 2683,1 kN. Účinek návrhové sily je na stěnu 5827,6 kN. Bylo nutné navrhnout 

smykovou výztuž. Výztuž byla převzata z podpory 1 a ověřena. Posudek byl proveden na 

interakci smykové únosnosti a únosnosti v kroucení. 

Ac= 17.57 m2 VRd,c,i = (Ic·bw/Si) · ( fctd
2 + αl · σ · fctd)1/2

Ic= 53.02 m4 σcdi =Ned/A+(Med/Ic)zi

z1σ = 0.977 m

z2σ = 0 m i Ai [m2] ai [m] Si [m
3]

z3σ = 2.18 m 1 9.57 1.26 12.06

bw = 0.44 m 2 4.18 2.792 11.66

fctd = 1.80 MPa 3 10.44 1.197 12.50
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Interakce v poli 1 vnitřní podpora a pole 3 

Interakce: 

 
Pole 1 bylo maximálně využito na 71 %. Návrh podélné výztuže v komoře je v místě 

polí a krajní podpory stejný a to: 

 

8.2.3. Vnitřní podpora 

Vnitřní podpora má vyšší únosnost na Vrdc díky větší tloušťce stěn. Na rozdíl od polí 

je zde navržen rozdílný průměr smykové výztuže a to 20 mm, taktéž čtyřstřižná po osové 

vzdálenosti 150 milimetrů. V interakci zde vzniká největší namáhání, kde je využití na 98,7 % 

při působení maximálního kroutícího momentu s odpovídající posouvající silou. 

Průkaz iterace:

(VEd,v,odp/2)/VRd,s + TEd,max/TRd,c = (751.8/1)/10644.26+(37733.75)/55725.1= 0.712 -

(VEd,v,max/2)/VRd,s + TEd,odp/TRd,c = (9636.87/1)/10644.26+10503.07/55725.1= 0.666 -

Průkaz iterace:

(VEd,v,odp/2)/VRd,max + TEd,max/TRd,max = 10503.1/2)/15373.3+9636.87/236817.3= 0.382 -

(VEd,v,max/2)/VRd,max + TEd,odp/TRd,max = (751.8/2)/15373.3+37733.75/236817.3= 0.184

Vyhovuje

Vyhovuje

Návrh podélné výztuže:

Hed= Ved,V+(Ted/(2 · uk · Ak))· cotgθ=

Hed, Ved,max= 10503.07+9636.87/(2*35.18*25.18)*(1/cotg(45)= 10508.51 kN

Hed, TEd,max= 751.8+37733.75/(2*35.18*25.18)*(1/cotg(45)= 773.0985 kN

As,H,req= maxHed/fyd= 10508.51/434.783^10^-3= 2.42E-02 m2

Návrh výztuže: n= 150 ks

Ф= 16 mm

AH= 3.02E-02 m2

Výztuže se rozdělí po celém obvodu u obou 

povrchů
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Konstrukční zásady jsou provedeny dle normovaných předpisů a jsou ověřeny 

ve všech místech. Smykovou výztuž jsem navrhl v osové vzdálenosti 150 mm, tak aby byla 

dobře proveditelná na stavbě a zároveň byla udržena konstantní rastrová vzdálenosti mezi 

sponami v deskách. 

Dimenzování a posouzení konstrukce je podrobně popsáno v P4. Statický výpočet 

na str.113-119. 

8.3. Podélný smyk 

Posouzení je provedeno u vnitřní a krajní podpory. Jelikož obě místa mají odlišný 

průřez, s tím že vnitřní podpora má mohutnější stěny a spodní desku. Na vzdálenosti Δx je 

vypočítána průměrná smyková síla a přepočítána na vodorovnou sílu. Na vodorovnou sílu je 

posouzen průřez. Výztuž navrhnutá na přenesení podélné síly je navrhnuta v kombinaci 

s výztuží potřebou na příčný ohyb.  

V krajní podpoře v místě řezu 8 bylo maximální smykové napětí 6,07 MPa a únosnost 

tlačené diagonály činí 6,24 MPa. Využití na 97,3 %. Podélný smyk v místě vnitřní podpory 

vyvozoval maximální napětí 4,78 MPa v místě řezu 5. Využití na tlačenou diagonálu zde není 

tak těsné jako v krajní podpoře. 

Veškerá výztuž je navrhnuta jako Asqr, která bude přidána k výztuži potřebné na 

přenesení ohybového momentu v příčném směru. 

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 =
𝜏𝐸𝑑 · ℎ𝑓,𝑖

𝑓𝑦𝑑 · 𝑐𝑜𝑡𝜃
 

   
Obr. 40 Podélný smyk u krajní podpory (levá část) vnitřní podpora (pravá část) 
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9. Příčný směr 

Pro posouzení na příčný směr byl vytvořen model v programu Scia Engineer. Model 

pro získání vnitřních sil byl vytvořen v obecné 3D. V obecné 3D jsou zohledněny tloušťky 

horní a spodní desky a tloušťky stěny komory. Vzpěry jsou modelovány jako pruty, 

s tím, že jsem zvolil kloubové uložení ve spodní části prutu, jelikož ve skutečnosti jsou vzpěry 

osazeny na tixotropní maltu.  

 
Obr. 41 Pohled na prostorový model v obecné 3D 

 
Obr. 42 Lokální pohled na prostorový model 

Po vymodelování konstrukce v obecné 3D jsem vymodeloval prutový model 

v prostředí Scia engineer-příhrada. Model ve 2D sloužil pro základní ověření vnitřních sil 

a určení příčinkových čar, tak aby se určila nejvíce nepřiznivá postavení dopravy od gr1a. 
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Obr. 43 Prutový model šířky 1 metr – vlastní tíha [kN] 

    

 
Obr. 44 Prostorový model – ohybový moment – horní vlákna [kNm/m] 

 
Obr. 45 Prostorový model – ohybový moment – dolní vlákna [kNm/m] 

Ohybové momenty jsou řádově stejné, lze tedy předpokládat prostorový model za 

korektní. 

9.1. Zatížení 

Model byl zatížen vlastní tíhou a ostatním stálým zatížen stejně jak v globálním 

modelu v podélném směru. Proměnné zatížení od dopravy je uvažováno tak, aby způsobilo 

maximální posouvající síly a ohybové momenty. Tíha jednotlivých kol náprav je roznášena 

na střednici horní desky komory. Jelikož zatížení od dopravy mělo složité rozmístění, zatížení 

na proměnnou výšku střednice jsem zvolil konstantní tloušťku horní desky komory, 

aby odpovídala průměrné ploše horní desky.  
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Obr. 46 Příčinková čára pro maximální ohybový moment v řezu 3 

9.1.1. Výsledky z prostorového modelu 

 
Obr. 47 Řez v místě uložení vzpěry s pohledem na vnitřní síly (vlevo) 

Jelikož síla v místě vetknutí vzpěry není stejná po délce nosné konstrukce v podélném 

směru. Jsou zde aplikovány integrační pásy o šířce 1 metr. Jelikož v místě vzpěry v modelu 

vznikají výrazné špičky, a však v reálu takové špičky nevznikají, a proto považuji integrační 

pásy za vhodné řešení pro získání výsledků v místě vzpěry. 

9.1.2. Předpětí v příčném směru 

Příčný směr bude z důvodu redukce tahových napětí předepnut předpínací výztuží, 

která tyto tahy redukuje. Vedení lan je optimalizováno tak, aby při výstavbě nevznikaly 
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komplikace s uložením lan mezi betonářskou výztuž. Počátek trasování kabelu je veden 

od středu horní desky po průsečík osy vzpěry a desky k průsečíku horní desky v ose komory. 

V bodě spoje vzpěry a desky je uvažováno s uložením kabelu, tak jako by byl napnut a veden 

na deviátor, který je umístěn uprostřed příčného řezu NK. Toto vedení kabelu bylo zvoleno, 

jelikož bude jisté že deska je namáhána tlakově. Přírůstek momentu od excentricity předpětí 

lze zanedbat, jelikož síly ΔF a z-tová souřadnice excentricity je nízká. Tyto momenty působí 

příznivě, ale jsou i tak zanedbány. 

Pro předpínání jsou zvoleny monostrandy z důvodu nižší pracnosti uložení 

při výstavbě a také skrz sekundární ochranu výztuže. Volba počtu výztuže je zvolena tak, 

aby bylo splněno minimální vyztužení desky betonářskou výztuží a zbylé momenty přeneslo 

předpětí. 

Počet monostrandů je 3 ks na běžný metr. Lana jsou napínána z jedné strany, konec 

monostrandu rozpleten do tzv. cibulky. V modelu je předpětí vneseno jako liniové zatížení. 

 

 
Obr. 48 Příčný řez s předpínací výztuží 

9.2. Posouzení na ohybový moment 

Na ohyb byla navržena předpínací a betonářská výztuž. Na ohyb je posouzen průřez 

v osmi řezech, z toho řez jedna je vyšetřován zvlášť pro místo bodového uložení horní desky 

na vzpěře a místo mezi bodovými podporami vzpěry ve statickém výpočtu jsou tyto místo 

označené zkratkou 1 pod a 1 pol.  

 
Obr. 49 Příčný řez s označenými místy na posudky 
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Betonářská výztuž je navrhnuta na ohyb viz MSÚ ohyb podélný směr. 

S tím že v místě, kde je vyhovující průřez díky tlakové rezervě je navrhnuta betonářská výztuž 

dle konstrukčních zásad. Dle 6.10 a v místě vzpěry vznikal max moment 319 kNm, 

mrd =332 kNm při využití betonářské výztuže ø 18 po osové vzdálenosti 100 mm. 

 
Obr. 50 MSÚ – ohyb příčný směr 

Navržená výztuž na ohyb není definitivní, jelikož je potřebné navrhnout konečnou 

výztuž na interakci podélného smyku a ohybu. Tato výztuž je navržena dle místa v desce. 

Výztuž je navržena v osové vzdálenosti 150 mm s rozdílným průměrem v jednotlivých 

místech v příčném směru. 

9.2.1. Deska nad a pod stěnou 

Horní výztuž 

[1] As,horní = 0,25̇̇ · As,smyk +1,1 · As,ohyb,H 

[2] As,horní= (0,5 · As,smyk ) 

 

Dolní výztuž 

[3] As,dolní= 0,25̇̇ · As,smyk +1,0 · As,ohyb,D +0,2 · As,ohyb,H 

[2] As,dolní= (0,5 · As,smyk ) 

 

Plocha horní výztuže = max ([1]; [2]) 

Plocha dolní výztuže= max ([3]; [2]) 

 

9.2.2. Deska pole 

Horní výztuž 

[1] As,horní = 0,25̇̇ · As,smyk +1,0 · As,ohyb,H+0,2·As,ohybD 

[2] As,horní= (0,5 · As,smyk ) 

 

Dolní výztuž 

[3] As,dolní= 0,25̇̇ · As,smyk +1,1 · As,ohyb,D 

[2] As,dolní= (0,5 · As,smyk ) 
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9.3. Posouzení na smyk 

Posouzení na smyk je provedeno ve stejných řezech 1-8. Oblasti jsou nejdříve 

posouzeny, zdali je nutná výztuž. Posouzena je nejdříve betonová únosnost řezu, pokud je 

vyhovující oblast na betonovou únosnost, je pak navrhnuta výztuž dle konstrukčních zásad. 

Betonářská výztuž je navrhnuta ve formě spon. Spony byly navrženy tak, že respektují 

osovou vzdálenost podélné a příčné výztuže, tedy jsou zvoleny v násobku rastru 

0,3x0,15 metrů. Spony mají jednotný průměr, takže by nemělo dojít k zmatení na stavbě 

př vyvazování spon.  

 

 

10. Lokální posudky na MSÚ 

10.1. Zachycení vodorovné síly od závěsů 

Jelikož vodorovné síly od závěsu působící v horní desce komory jsou významné je 

nezbytné s nimi uvažovat při návrhu příčné výztuže. Síly jsou nutné zachytit pomocí 

betonářské výztuže. Pro tuto sílu je znázorněn zjednodušený model ,,vzpěra táhlo“. 

 
Obr. 52 Schematické zachycení roznosu sil od závěsu 

Obr. 51 Rastr rozmístění spon 
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Obr. 53 Roznos vzpěr a táhel v půdorysném pohledu 

 

 

10.2. Vzpěry 

Vzpěry vynáší velmi vyložené konzoly komory jsou v podélném směru uloženy šikmě 

ve stylu cik-cak čáry. Dolní konec vzpěry je uložen do tixotropní malty. Horní konec vzpěry je 

ukotven v horní desce. Vzpěry jsou čtvercového průřezu 0,4x0,4 metrů, jsou prefabrikované 

z betonu C 30/37. Z prostorového modelu na příčný směr byly převzaty síly z horního konce 

vzpěry v řezu 9 a v polovině vzpěry v řezu 10, na tyto síly byla ověřena vzpěra interakčním 

diagramem. Podrobný výpočet je obsažen ve statickém výpočtu P4. Statický výpočet. 

Posudek byl vyhovující s dostatečnou rezervou. 

 

Maximální návrh. vodorovná síla od závěsu: Nx,d= 14032.9 kN

roznášecí úhel vzpěry: α= 47 °

síla ve vzpěře Nvzp,d= (14032.9/2)/(cos47)= 10288.1 kN

síla přenášené táhlem: Nt,d= 10288.1 · sin(90-47)= 7016.47 kN

Návrh výztuže 

délka mezi závěsy : s,z= 4.88 m

počet vrstev výztuže : n= 2 -

síla v táhle zredukovaná o hodnotu předpětí: Nt,red= 7016.5 -487.05 6529.42 kN

nutná plocha výztuže: As,req=Nt,red/fyd= 6529.4/434.8= 0.01502 m2

As,req,bm=As,req/(n·s,z)= 0.015/(2·4.88)= 0.00154 m2

Tato plocha výztuže bude přidána do plochy výztuže v řezech 4,5 a 6

Nový návrh výztuže v polích mezi závěsy.

Maximální návrh. vodorovná síla od závěsu: Nx,d= 14032.9 kN

roznášecí úhel vzpěry: α= 47 °

síla ve vzpěře Nvzp,d= (14032.9/2)/(cos47)= 10288.1 kN

síla přenášené táhlem: Nt,d= 10288.1 · sin(90-47)= 7016.47 kN

Návrh výztuže 

délka mezi závěsy : s,z= 4.88 m

počet vrstev výztuže : n= 2 -

síla v táhle zredukovaná o hodnotu předpětí: Nt,red= 7016.5 -487.05 6529.42 kN

nutná plocha výztuže: As,req=Nt,red/fyd= 6529.4/434.8= 0.01502 m2

As,req,bm=As,req/(n·s,z)= 0.015/(2·4.88)= 0.00154 m2

Tato plocha výztuže bude přidána do plochy výztuže v řezech 4,5 a 6

Nový návrh výztuže v polích mezi závěsy.
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Obr. 54 Interakční diagram, místa posouzení vzpěr a příčný řez vzpěrou 

10.3. Ložiska 

Ložiska jsou navržena na maximální možnou svislou reakci. Ložiska jsou hrncová 

značky TETRON FREYSSINET. Posuzovaná ložiska na vnitřní opěře jsou schopná přenést 

maximální svislou sílu 45 000 kN. 

10.4. Táhla komory 

Táhla jsou, jak již bylo poukázáno v kapitole mezní stavu použitelnosti jako předpjaté 

stěny. Zde je pouze doplněn posudek, že táhla byla posouzena na mezní stav únosnosti 

na nejvíce nepříznivý účinek svislé síly od závěsu.  

 
Obr. 55 Přenos svislé síly závěsu do táhel 
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11. Příčník 

Reálný příčník je ve tvaru písmene A v podélném směru, tedy dvě šikmé stěny. Příčník 

přenáší síly od ložisek ,předpětí a od pylonu.  

 
Obr. 56 Příčný a podélný pohled na tvar příčníku 

Model příčníku byl navržen zjednodušeně pro jednu šikmou stěnu zatíženou 

maximálními možnými návrhovými silami od ložisek a maximální možnou poloviční sílou 

od pylonu.  

 
Obr. 57 Geometrie modelu příčníku 

Návrhová síla v táhle:

Ned, T= (4513.19/2)/(sin(47)= 3085.5 kN

úhlel mezi spodní deskou NK a táhlem: φ= 47 °

Návrh předpínací výzutže na 70 % síly táhla: 4Ф32;As= 3.22E-03 m2

Návrh betonářské výztuže na 30 % síly táhla: 10Ф18;As= 2.54E-03 m2

0.7 · Ned, T= 2159.9 kN < NRd,P= 2190.24 kN

0.30 · Ned, T= 925.7 kN < NRd,s= 1106.39 kN
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Obr. 58 Model příčníku v programu Scia (levá část) vnitřní síly na modelu (pravá část) 

Z modelu vzpěr a táhel byly posouzeny uzlové body, vzpěry a navržena plocha 

výztuže na maximální tahovou sílu vzniklou v táhlech. V uzlu A vznikalo maximální napětí 

a to 16,12 MPa, fcmax v místě C-C-C-T vychází 18,82 MPa, tedy využití na 86 %. 

Vzpěra šest nebyla vyhovující při posudku prizmatické vzpěry. Zvolil jsem přenesení 

sil ve vzpěře lahvovitého tvaru ve sklonu 1:2 s příčnými táhly. Výztuž táhel na přenesení je 

vykreslena ve výkresu betonářské výztuže – příčník. 

 

Obr. 59 Láhvová vzpěra 

Návrh plochy v táhlech dle: 𝐴𝑠 =
𝑁𝑖

𝑓𝑦𝑑
 

V místě průniku stěn nosné konstrukce s příčníkem je navržená betonářská výztuž 

v kombinaci s přepínacími tyčemi, které přenáší 50 % tahové síly. Předpínací tyče jsou 

v počtu 40 kusů, a to ve dvou dvouřadých rozmístění po okrajích příčníku z předpínacích tyčí 

FREYSSIBAR. 
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Obr. 60 Schématické zobrazení táhel FREYSSIBAR 

Všechna navržená výztuž od modelu, z obrázku 56, vzpěr a táhel na síly od ložisek, 

předpětí a účinků pylonu jsou sečtena s plochou výztuží nutnou na přenesení kroutícího 

momentu na příčník. 

Pro namáhání příčníku kroutícím momentem byl vytvořen druhý model. 

 
 Z toho modelu byly opětovně určeny plochy potřebné na přenesení tahových sil 

v táhlech. 

Podrobné výpočty jsou v P4. Statický výpočet. 

12. Stabilita 

Z důvodu možných nepřiznivých kroutících momentů, díky velmi vyloženým 

konzolám komory je stabilitu nutné ověřit. Může hrozit nadzvednutí nosné konstrukce 

z ložisek a následnému převrhnutí. Výpočtem je prokázáno, že k tomu nedojde a ložiska mají 

dostatečný přítlak. 

Kontrola je provedena ručně rozpracovaně pro jednu dvojici ložisek a zbytek dále 

tabulkovou formou pomocí programu Microsoft excel. Podrobný výpočet je v P4. Statický 

výpočet. 
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13. Posouzení stability při letmé betonáži 

Jelikož je technologie výstavby konstrukce vahadlová symetrická letmá betonáž, je 

nutné ověřit síly v ložiscích, aby nedošlo k překlopení konstrukce v podélném směru. 

Pro ověření byl vytvořen zjednodušený model zohledňující uložení konstrukce 

a průřezové charakteristiky. Model bych vymodelován o nulové hmotnosti. V místě spoje 

podpor je osamělá síla reprezentující charakteristické zatížení od příčníku a pylonu. Tento 

model byl zatížen dvěma zatěžovacími stavy: složkou v násobku 0,98G0,k a 1,03 G0,k 

a působením větru v a proměnným plošným zatížením p. 

 
 

Obr. 61 Nerovnoměrné zatížení 

Tabulka 2 Nerovnoměrné zatížení od vlastní tíhy a účinky p a v 

 
 

Ozn.

 lamely

G0,k

[kN/m]

1.03·G0,k

[kN/m]

0.98·G0,k

[kN/m]

b

[m]

v´=v·b

[kN/m]

p´=p·b

[kN/m]

L1 690.3 711.1 676.5 29.5 6.5 14.8

L2 664.6 684.6 651.3 29.5 6.5 14.8

L3 617.5 636.1 605.2 29.5 6.5 14.8

L4 575.1 592.3 563.6 29.5 6.5 14.8

L5 533.2 549.2 522.5 29.5 6.5 14.8

L6 491.9 506.7 482.1 29.5 6.5 14.8

L7-L13 439.2 452.4 430.5 29.5 6.5 14.8
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Obr. 62 Stálé zatížení 0,97Gok  a 1,03Gok + pylon a příčník 

 

 
Obr. 63 Nerovnoměrné proměnné zatížení od p´ + v´ 

Tabulka 3 Reakce od nerovnoměrného zatížení 

 
 

V součtu 0,97G0,k -1,03G0,k s p´ a v´ je ověřeno že nedochází k překlopení při letmé 

betonáži symetrických konzol. 

14. Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout tři studie dálničního mostu, posoudit je 

a vybrat z nich nejvhodnější variantu pro přemostění širokého údolí intravilánu ve městě 

Považská Bystrica. Z navržených tří variant byla vybrána varianta A. Varianta A reprezentuje 

zavěšený most na nízkých pylonech – extradosed. Nosná konstrukce je z komorového 

nosníku s velmi vyloženými konzolami podepřenými na nosníkových vzpěrách. Konstrukci 

tvoří 4 pole 73,0+122,0+122,0+73,0 m. Celková délka nosné konstrukce je 394,0 m. Most je 

navržen v příčném střechovitém sklonu 2,5 %, v podélném směru je ve stoupaní 0,5 % 

ve směru staničení. Konstrukce má 3 podpěry a 2 dvě opěry. V místě podpěr se tyčí do výšky 

Podpory p+v 0.97-1.03 G součet:

pevná -4671.0 10923.2 6252.2

posuvná x 4912.9 21498.7 26411.6

posuvná y -4671.0 10923.3 6252.3

všesměrná 4912.9 21498.7 26411.6
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13,9 metrů nad nosnou konstrukcí nízké pylony, na kterých je konstrukce zavěšena. Závěsy 

jsou navrženy v osové vzdálenosti 4,88 m. Mostovka, pylony a pilíře jsou zhotoveny z betonu 

C45/55. Prefabrikované vzpěry z betonu C 30/37. V nosné konstrukci je použita ocel třídy 

B500B. Předepnutí kabely je zajištěno systémem VSL. Systém VSL je využit pro závěsy. 

Globální model byl ověřen elementárním modelem konzoly se závěsy.  Prvotní model byl 

zatížen, stálým a proměnným zatížením, aktivovanými závěsy a předpětím. Z toho modelu 

byly převzaty vnitřní síly z kombinací pro počáteční posudky. Podrobný model byl zatížen 

stejně jako prvotní model navíc zde byla zahrnuta fázovaná výstavba, TDA a relaxace 

předpínací výztuže. Síly z modelu byly převzaty z kombinací na mezní stav únosnosti 

a použitelnosti. 

Dimenzování a posudky byly provedeny dle aktuálních platných evropských norem. 

Posudky na mezní stav použitelnosti byly provedeny vkombinovaně v programu Midas 

a v programu excel a to pro postupnou výstavbu a v časech t0, tq a t00. 

Posudky byly provedeny na mezní stav únosnosti v podélném směru na ohybový 

moment, posouvající síly v kombinaci s kroucením. Výpočty byly provedeny ručně 

rozepsanou formou a následně tabulkově. Posudky byly provedeny na podélný smyk v místě 

krajní podpory a vnitřní podpory, navržená výztuž je přidána pro kombinaci na příčnou 

výztuž navrhnutou na ohyb.  

Příčný směr byl vymodelován na prostorovém modelu v programu Scia engineer, 

který byl zatížen stálým a proměnným zatížením. Prostorový model byl ověřen prutovým 

modelem ve 2D ve Scia engineer. Proměnné zatížení v podobě gr1a bylo vneseno 

do nejméně příznivých pozic pro vyvolání maximální momentů a posouvajících sil 

na prostorovém modelu. Vnitřní síly byly z prostorového modelu převzaty a na ně byla 

navržena výztuž v příčném směru na ohyb a smyk. Smyková výztuž je navržena ve formě 

spojek. 

Lokální posudky byly provedeny na vzpěru, táhla komory, příčník a posudky 

na stabilitu při výstavbě a v příčném směru. 

Dále byly zhotoveny podrobné výkresy betonářských a předpínacích výztuží, 

podrobné výkresy detailů a schémat, vizualizace a stavební postupy. 
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