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ABSTRAKT  

Téma diplomové práce se zabývá předpjatým dvoutrámovým mostem 
s náběhy o čtyřech polích. Most převádí dálnici D1 přes řeku Olši a 
křižovatkovou rampu. Konstrukce je vymodelovaná v programu Scia 
Engineer a následně posouzena podle norem na mezní stav únosnosti a 
použitelnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

předpjatý beton, dvoutrámový most, proměnný průřez, časově závislá 
analýza, spojitá konstrukce 

ABSTRACT  

The subject of the master thesis is a prestressed double girder bridge with 
four spans. The bridge carries the D1 motorway over the Olše river and a 
crossing ramp. The structure is modelled in Scia Engineer and then 
assessed according to the standards for ultimate and serviceability limit 
states. 
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prestressed concrete, double girder bridge, variable cross section, time 
dependent analysis, continuous construction 
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Úvod 

Cílem diplomové práce je navrhnout předepnutou mostní konstrukci na 
dálnici D1 na hranicích s Polskem, která přemosťuje řeku Olši a 
křižovatkovou rampu. V návrhu byly vypracovány tři varianty, ze kterých 
byla následně jedna vybrána a podrobněji zpracována. U vybrané varianty 
tvoří nosnou konstrukci předpjatý dvoutrám s proměnným průřezem. 
Konstrukce byla modelována v programu Scia Engineer. Byly vytvořeny dva 
modely s následným posouzením konstrukce. Z důvodu symetrické 
konstrukce byl ve výpočtu řešen pouze jeden směr. 
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1. Varianty 

1.1 Varianta A 

Nosná část je tvořena komorou proměnného průřezu, šířka stěn je 0,6 m. 
V poli je výška nosníku 1,8 m a nad podporou 3,0 m, náběh je tvořen 
pomocí paraboly druhého stupně. Horní deska má tloušťku 0,35 m a spodní 
deska má 0,3 m. Konstrukce je v podélném směru rozdělena na 4 pole o 
rozměrech 35 + 45 + 52 + 45 m. Tato varianta byla zamítnuta vzhledem k 
náročnosti provedení výstavby komory. 
 

 
Obrázek 1 - Varianta A - příčný řez 
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1.2 Varianta B 

Nosná část je tvořena dvoutrámem proměnného průřezu, trámy jsou 
tvořeny lichoběžníkovým průřezem, kdy šířka u ložiska trámu je 1,3 m a na 
každou stranu je provedeno rozšíření o délce 0,1 m. V poli je výška nosníku 
1,8 m a nad podporou 3,0 m, náběh je tvořen pomocí paraboly druhého 
stupně. Horní deska má tloušťku 0,35 m. Konstrukce je v podélném směru 
rozdělena na 4 pole o rozměrech 35 + 45 + 52 + 45 m. Tato varianta byla 
vybrána z hlediska menší pracnosti a menší spotřebě betonu. Z estetického 
pohledu nepůsobí tak masivně jako ostatní varianty, tím pádem lépe 
zapadne do krajiny. Nevýhodou jsou dva pilíře v každém místě podepření. 
Tato nevýhoda byla zanedbána vzhledem k ostatním výhodám konstrukce. 
 

 
Obrázek 2 - Varianta B - příčný řez 
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1.3 Varianta C 

Nosná část je tvořena jednotrámem proměnného průřezu, šířka trámu je 
4,5 m. V poli je výška nosníku 1,6 m a nad podporou 2,8 m, náběh je tvořen 
pomocí paraboly druhého stupně. Konstrukce je v podélném směru 
rozdělena na 4 pole o rozměrech 35 + 45 + 52 + 45 m. Konzoly jsou na trám 
napojeny pomocí kružnicového oblouku o poloměru 2,2 m. Výhodou je 
jednoduší provedení konstrukce a menší výška konstrukce. Estetickou 
výhodou je jeden mohutnější pilíř. Hlavní nevýhodou je velká spotřeba 
betonu – hmotnost. Snížení hmotnosti pomocí otvorů, by však vedlo k větší 
pracnosti. Nakonec byla tato varianta zamítnuta. 
 

 
Obrázek 3 - Varianta C - příčný řez 
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2. Základní informace  

2.1 Identifikační údaje mostu 

Název mostu:   Most na D1 v km 169,850 přes řeku Olši 

Místní název:   47092/208 

Označení mostu:   D1-475..1 (Pravý) 

     D1-475..2 (Levý) 

Správce:    ŘSD ČR 

     PÚ GŘ ŘSD – Správa dálnice Morava 

     SSÚD 23 Ostrava 

Kraj:     Moravskoslezský 

Okres:    Karviná 

Obec:     Dolní Lutyně [598968] 

Katastrální území:   Věřňovice [780359] 

2.2 Základní údaje mostu 

Délka mostu    194,143 m 

Délka nosné konstrukce  179,000 m 

Délka přemostění   175,000 m 

Počet polí    4 

Délka polí    35,0 + 45,0 + 52,0 + 45,0 m 

Volná šířka    11,500 m 

Šířka nosné konstrukce  13,250 m 

Šířka mostu    13,850 m 

Podélný sklon   1,0 % 

Příčný sklon    2,5 % 

Výška mostu   10,3 m 

Výška konstrukce   1,8 ~ 3,0 m 

Úhel křížení    90° 

Šikmost mostu   kolmý 
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3. Technické řešení mostu 

3.1 Účel přemostění 

Most převádí směrově rozdělenou dálnici D1 přes řeku Olši a křižovatkovou 
rampu dálnice. 
 
3.2 Hlavní nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří předpjatý dvoutrám proměnného průřezu. Celková 
šířka nosné konstrukce je 13,25 metru. Celková délka nosné konstrukce je 
179,0 metru a je rozdělena do čtyř polí o rozměrech 
35,0 + 45,0 + 52,0 + 45,0 metrů. Konstrukce je uložena na hrncových 
ložiskách. Trámy jsou lichoběžníkového průřezu proměnné výšky, kdy v poli 
je výška 1,8 metru a nad podporou 3,0 metru. Náběhy v podélném směru 
jsou tvořeny parabolou druhého stupně. Šířka trámu je 1,3 metru a je 
rozšířený 0,1 metru na každou stranu. Deska má tloušťku 0,35 metru, která 
se u trámů rozšiřuje na 0,5 metru a na konci vyložení je tloušťka 0,3 metru. 
Vyložení desky je 2,575 metru. U horního povrchu desky je jednostranně 
vyspádovaná ve sklonu 2,5 %.  
 
3.3 Římsy 

Římsy jsou z monolitického betonu C30/37 a betonářské výztuže B500B. 
Šířka říms je 0,8 metru a 1,55 metru. Na širší římse je umístěn nouzový 
chodník šířky 0,75 metru. Na římsách se také nachází potřebné mostní 
vybavení. Šířka vyložení je 0,3 metru a výška je 0,75 metru. Na horním 
povrchu je sklon 4,0 % a u dolního 2,5 %, sklon na spodním povrchu 
vyložení je 4 % a dále upravena okapovým nosem. Výška římsy nad 
vozovkou je 0,15 metru. Hrana říms u vozovky je dále upravena podle 
doporučeného sklonu 1:5. Hrany jsou dále zkoseny o 15 x 15 mm. Rozdíl 
mezi nosnou konstrukcí a dolní hranou vyložení je 50 mm. Tloušťka říms je 
proměnná, vzhledem k rozdílu sklonu římsy a nosné konstrukce. 
 

3.4 Mostní vybavení 

3.4.1 Svodidla 

Na mostě jsou použita svodidla typu ZSNH4/H2. Celková výška od krytu 
vozovky je minimálně 1,1 metru a svodidlo je ve výšce minimálně 0,75 
metru. Svodidlo je zde kotveno do římsy. 
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3.4.2 Zábradlí 

Výška zábradlí je 1,1 metru. Výplň mezi jednotlivými sloupky musí být 
maximálně ve vzdálenosti 0,12 metru. Zábradlí bude zakotveno do římsy. 
 
3.4.3 Odvodnění 

Odvodnění z povrchu vozovky je tvořeno příčným sklonem 2,5 % a 
podélným sklonem 1,0 % do propustků, které jsou svedeny pomocí svodu 
DN 200 mm. Následně je odvodněné svedeno do kanalizace.  

 
3.5 Šířkové uspořádání 

Levý most 

Levá římsa   1,55 m 
Krajnice   2,00 m 
Vodící proužek  0,25 m 
Jízdní pruh   3,50 m 
Jízdní pruh   3,50 m 
Vodící proužek  0,25 m 
Krajnice   2,00 m 
Pravá římsa   0,80 m 

Zrcadlo   0,50 m 

Pravý most 

Levá římsa   0,80 m 
Krajnice   2,00 m 
Vodící proužek  0,25 m 
Jízdní pruh   3,50 m 
Jízdní pruh   3,50 m 
Vodící proužek  0,25 m 
Krajnice   2,00 m 
Pravá římsa   1,55 m 
 
Celkem    28,20 m 
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3.6 Vozovka 

Skladba konstrukce vozovky: 
  

  Asfaltový beton pro obrusní vrstvy ACO11+ 50/70  40 mm 

  Spojovací postřik    PS-C  0,25kg/m2  

  Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL16+ 50/70  50 mm 

  Spojovací postřik    PS-C  0,25kg/m2 

  Asfaltový beton pro obrusní vrstvy ACP16+ 50/70  40 mm 

  Izolační souvrství        10 mm 

  Celkem         140 mm 
 
3.7 Spodní stavba 

Podpory v poli jsou tvořeny železobetonovými pilíři polygonového průřezu 
s vnějšími rozměry 1,8 x 1,6 m. Pilíře jsou uloženy na železobetonovém 
základu výšky 2,0 m. Krajní podpory tvoří opěry šířky 3,4 m. Na opěrách je 
umístěný úložný práh. Mostní křídlo je zavěšeno na opěru. Základ opěry je 
vysoký 2,0 m a široký 4,5 m. 
 

3.8 Založení  

Založení je provedeno pomocí velkoprůměrových pilot o průměru 900 mm 
do únosného podloží, které bude zjištěno geologickým průzkumem. 
Průzkum není předmětem řešení. 
 
3.9 Zemní práce 

Před zahájením výstavby je sejmuta ornice v tloušťce 0,3 m, která bude 
odvezena a uložena na skládku pro opětovné zatravnění. V případě nutnosti 
budou vytvořeny konsolidační násypy, aby sednutí pilířů nepřekračovalo 
hodnotu 5 mm, které je uvažováno ve statickém výpočtu. U opěr a koryta 
řeky bude provedeno opevnění svahu dlažbou z lomového kamene tloušťky 
200 mm do betonového lože s betonovým prahem.  
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3.10 Přechodová deska 

Přechodová deska je navržena v délce 5 m. Sklon desky je 5 %. Deska je 
vybetonována z betonu C 25/30 – XF2. Pod deskou bude vytvořen podkladní 
přechodový klín. Minimální tloušťka klínu pod deskou musí být 150 mm. 
 

3.11 Ložiska 

Umístění jednotlivých ložisek je dle následujícího schématu. 
 

 
Obrázek 4 - Rozmístění ložisek 

 
3.12 Vodoteč 

Vzhledem k přijatým podkladům musí být proveden výpočet stoleté vody 
Q100. Výpočet není předmětem řešení, proto je ve výkresové části jen 
teoretické zaznačení hladiny vody.  
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4. Materiály 

4.1 Beton 

Nosná konstrukce   C40/50 – XC4, XF2, XD1 

Římsa    C30/37 – XC4 

Opěra    C30/37 – XC4 

Pilíř     C30/37 – XC4 

Základ pilířů   C25/30 – XC2 

Přechodová deska  C25/30 – XF2 

Mostní křídlo  C25/30 – XC4 

Podkladní beton  C16/20 – XC2 

Betonové lože  C20/25 – XF3 

 
4.2 Betonářská výztuž 

V závislosti na špatnou dostupnost výztuže B550B, byla do projektu vybrána 
výhradně výztuž B500B. 
 
4.3 Předpínací výztuž 

Předpínací výztuž  Y 1860 S7 – 15,7 
 

5. Statický výpočet 

V statickém výpočtu je konstrukce posouzena na mezní stav únosnosti a 
použitelnosti. Podrobný výpočet je v příloze P4.2 Statický výpočet. 

6. Postup výstavby 

Popis výstavby je znázorněn v příloze P3.1 Postup výstavby. 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout tři varianty řešení a následně byla 
jedna varianta vybrána a dále zpracována. Vybraná konstrukce je tvořena 
předpjatým dvoutrámem s proměnným průřezem. Pro posouzení 
konstrukce byly vymodelovány dva modely pomocí programu Scia Engineer. 
Prutový model byl vymodelován za účelem časově závislé analýzy. 
Deskožebrový model byl vytvořen pro zjištění sil v příčném směru, smyku a 
kroucení. Dále byl spočítán součinitel pro více zatížený trám pro interakci 
prutového modelu, který byl uplatněn pro výpočet únosnosti. V statickém 
výpočtu byly posouzeny mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zároveň byla 
vypracována výkresová dokumentace a postup výstavby.  
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