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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce mostu. Ze dvou 

navržených variant byla zvolena předpjatá deskotrámová konstrukce o pěti polích. 

Most je betonován po polích v bednění podporovaném výsuvnou skruží. Výpočet 

účinků zatížení je proveden v programu Midas Civil 2021 a Scia Engineer 18.1. 

Konstrukce je posouzena na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Návrh 

a posouzení je provedeno dle platných norem.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

most, spojitý nosník, předpjatý beton, časově závislá analýza, mezní stav únosnosti, 

mezní stav použitelnosti  

ABSTRACT  

The aim of this thesis is design of the loadbearing structure of a bridge. Out of two 

proposed variants was chosen prestressed girder deck of 5 spans. The bridge is built 

span-by-span in a formwork supported by launching girders. Calculation of load 

cases is made in software Midas Civil 2021 and Scia Engineer 18.1. The construction 

is evaluated considering the ultimate limit state and serviceability limit state. The 

design and evaluation were made according to valid standards.  

KEYWORDS  

bridge, continuous beam, prestressed concrete, time-dependent analysis, ultimate 

limit state, serviceability limit state  
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je návrh a statické posouzení mostní konstrukce o více polích 
z předpjatého betonu. Mostní konstrukce převádí dálnici a pro každý směr je vybudována 
samostatná nosná konstrukce, pro účely diplomové práce je uvažována pouze pravá 
nosná konstrukce s větší šířkou. 

Jsou vypracovány dvě varianty řešení, z nichž pro podrobné zpracování je vybrána 
varianta A – deskotrámová konstrukce s proměnnou výškou páteřního nosníku. Výpočet 
vnitřních sil se zohledněním fází výstavby je proveden v programu Midas Civil a výpočet 
v příčném směru v programu Scia Engineer. Součástí statického výpočtu je návrh 
předpětí, posouzení fází výstavby a posouzení konstrukce na mezní stavy únosnosti a 
použitelnosti. Výpočty jsou provedeny v souladu s platnými normami. 

Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace vytvořená v programu AutoCAD a 
vizualizace vytvořená v programech Rhinoceros a LUMION 3D. 

2 Podklady 

Výchozím údajem pro vypracování diplomové práce je niveleta a šířkové uspořádání 
převáděné komunikace (D 27,5). Dalším podkladem je terén v místě předpokládané 
polohy konstrukce doplněný o výsledky geologického průzkumu. 

 

Obrázek 1: Původní terén – půdorys 

 

 

Obrázek 2: Původní terén - podélný profil 
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3 Varianty 

Jsou zpracovány dvě varianty přemostění. Pro obě varianty jsou navrženy dvě souběžné 
nosné konstrukce. První variantu tvoří deskotrámový nosník proměnné výšky, druhou 
náběhovaný komorový nosník. Vzhledem k poměrně velké hloubce terénu pod mostem 
je pro obě varianty uvažována výstavba na výsuvné skruži. 

3.1 Varianta A 

První navrženou variantou je most o 5 polích s rozpětím 33,6 + 3x42,0 + 33,6 m, kterou 
tvoří dvě souběžné nosné konstrukce. Nosná konstrukce každého mostu je tvořena 
páteřním nosníkem s vyloženými konzolami. Páteřní nosník je plného průřezu proměnné 
výšky od 2,6 m nad podpěrami do 1,4 v polovině rozpětí.  

Směrově je osa převáděné komunikace v přímé, příčný sklon převáděné komunikace je 
střechovitý. Obě nosné konstrukce jsou navrženy v jednostranném sklonu 2,5 %. Pilíře 
konstrukce jsou tvořeny štíhlými sloupy výšky až 19,5m. Pilíře jsou navrženy tloušťky 
2,4 m. Šířka je proměnná od 3 do 3,8 m. Změna šířky zohledňuje vizuální napojení na 
vnějším obvodu příčného řezu mostovky.  

Každá konstrukce je podepřena pomocí dvojice ložisek nad opěrami a každým pilířem. 
Založení je provedeno na vrtaných pilotách průměru 0,9 m. 

 

 

Obrázek 3: Varianta A - příčný řez  

3.2 Varianta B 

Druhou variantou je předpjatý most, který tvoří dvě souběžné nosné konstrukce o 4 polích 
s rozpětím 42,6 + 2x54,0 + 42,6 m. Nosnou konstrukci každého mostu tvoří komorový 
nosník proměnné výšky, průřez v poli je výšky 2,10 m, u vnitřní podpěry pak 3,20m. Šířka 
levé nosné konstrukce je 13,50 m, pravé 14,20 m.  
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Komorový průřez má šikmé stěny šířky 0,5 m, které jsou u podpěr rozšířeny na 0,7m. 
Tloušťka horní desky je navržena proměnná od 0,25 do 0,5 m, tloušťka dolní desky je 
0,25 - 0,35 m. Vyložení krajních konzol u levé konstrukce je 4,20 m, u pravé 4,50 m. 
Podepření je provedeno pomocí dvojice ložisek nad opěrami, na pilířích pak pomocí 
jednoho ložiska. Pilíře jsou navrženy kruhového průřezu o průměru 2,4 m. 

Konstrukce je založena na vrtaných pilotách průměru 0,90 m. 

 

Obrázek 4: Varianta B - příčný řez 

3.3 Výsledná varianta 

Varianta A má nižší konstrukční výšku a jednoduchou geometrii, což snižuje pracnost 
bednění a zrychluje postup výstavby. Plný průřez nosného trámu umožňuje jednodušší 
předpínání při fázích výstavby, kdy velká plocha působí příznivě při roznosu zatížení od 
kotev. Nevýhodou je ale větší množství použitého betonu a s tím spojená vyšší vlastní tíha 
konstrukce. 

Varianta B tvořena komorovým nosníkem je technologicky náročnější, na druhou stranu 
umožňuje navrhnout konstrukci s větším rozpětím. U dálničních viaduktů, pokud to 
nevyžadují místní podmínky, není zpravidla vhodné navrhovat zbytečně velké rozpětí polí, 
které s sebou nese vyšší stavební výšku konstrukce. 

Nevýhodou varianty B je návrh jednobodového podepření nad pilíři, které neumožňuje 
vetknutí mostovky v kroucení a veškerý kroutící moment je pak přenášen příčníky nad 
opěrami. Dalším omezením je založení pilíře P3 v blízkosti koryta přemosťované vodoteče. 

V souladu se zadáním práce byla pro podrobné zpracování zvolena varianta A – 
deskotrámová konstrukce. 
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4 Stanovení výsledné geometrie konstrukce 

4.1 Základní geometrie 

Délka přemostění    191,20 m 

Délka mostu    207,60 m 

Délka nosné konstrukce   195,20 m 

Počet polí     5 

Rozpětí polí    33,60 + 3x42,00 + 33,60 m 

Volná šířka mezi obrubami   12,50 m 

Šířka mostu    14,90 m 

Šířka nosné konstrukce   14,20 m 

Výška mostu    25,81 m 

Stavební výška    1,54 – 2,74 

Podélný sklon    1,00% 

Příčný sklon    jednostranný 2.50% 

4.2 Příčné uspořádání 

Nosná konstrukce je navržena jako monolitická s dodatečně předpjatými kabely. 
Mostovka je tvořena trámovým nosníkem proměnné výšky od 1,4 do 2,6 m Šířka nosné 
konstrukce je 14,2 m, Šířka trámu v dolní části je 4,0m. Vyložení krajních konzol je přibližně 
4,0 m. Na levé straně řešeného mostu se nachází monolitická římsa šířky 0,8 m s příčným 
sklonem 4,0%, na pravé pak římsa s nouzovým chodníkem celkové šířky 1,6 m s příčným 
sklonem 4,0 %. Příčný spád horního povrchu nosné konstrukce je jednostranný 2,5 %. Pod 
nouzovým chodníkem je spád směrem k ose mostu 6,0 %, pod římsou je shodný se 
spádem vozovky. Do nosné konstrukce bude v nižším úžlabí u podpor osazeno dno 
mostního odvodňovače. 

 

 

Obrázek 5: Schématický příčný řez v polovině rozpětí 
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Příčné uspořádaní na mostě: 

monolitická římsa se silničním svodidlem ............................................................. 0,80 m 

zpevněná krajnice + 0,5 m ....................................................................................... 1,00 m 

jízdní pruh ................................................................................................................. 3,75 m 

jízdní pruh ................................................................................................................. 3,75 m 

zpevněná krajnice .................................................................................................... 3,50 m 

nezpevněná krajnice ................................................................................................ 0,50 m 

monolitická římsa se silničním svodidlem a PHS .................................................. 1,60 m 

4.3 Podélné uspořádání 

Konstrukce přemosťuje místní vodoteč. Délka nosné konstrukce je 195,20 m. Jednotlivá 
pole mají rozpětí 33,6 + 3x42,0 + 33,6 m. Podélný sklon převáděné komunikace je 
konstantní 1,0 %. 

Páteřní nosník má plný průřez lineárně proměnné výšky od 2,6m u podpěr přes výšku 
1,7m přibližně v 1/4 rozpětí po 1,4 m uprostřed rozpětí. Průřez nad opěrami je navržen 
výšky 1,4 m. 

 

4.4 Opěry a pilíře 

Šířka masivních železobetonových opěr je shodná se šířkou nosné konstrukce 14,2 m, 
tloušťka je 3,2 m. Horní povrch je tvořen úložným prahem s podélným sklonem 4,0 % k 
odvodňovacímu žlabu. Na opěrách je závěrná zídka tloušťky 0,6 m. Na opěry navazují 
rovnoběžná zavěšená mostní křídla délky 5,0 m a tloušťky 0,6 m. Na závěrnou zídku pak 
navazují mostní závěr a kloubově uložená přechodová deska délky 5,0 m.  

Tvar pilířů vychází z obdélníkového tvaru. Pilíře jsou konstantní tloušťky 2,4 m v ose. Šířka 
je proměnná od 3 do 3,8 m. V rozích je provedeno zkosení 100x100mm. Výška pilíře P1 je 
10,5 m, zbylé dosahují výšky 19,5m. 

Tloušťka pilířů se směrem k jejich středu zužuje z estetických i funkčních důvodů, kdy 
v úžlabí na kratší straně pilíře je vedeno odvodnění mostu. Ve vrchní části dochází 
k rozšíření průřezu z důvodu umožnění větší osové vzdálenosti ložisek a plynulému 
navázání na příčný tvar nosné konstrukce. 
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4.5 Založení 

Založení mostu je provedeno pomocí vrtaných pilot průměru 0,9 m. Pod každou podpěrou 
je navrženo celkem 12 kusů. 

4.6 Komponenty a vybavení mostu 

4.6.1 Vozovka  

Skladba vozovky na mostě: 

asfaltový koberec mastixový  SMA 11S   tl. 40 mm 
spojovací postřik   PS – C   0,50 kg/m2 
asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16S   tl. 60 mm 
spojovací postřik   PS – C   0,50 kg/m2 
litý asfalt   MA 11 IV   tl. 35 mm 
izolace NAIP na pečetící vrstvu     tl. 5 mm 
celkem       140 mm 

4.6.2 Římsy 

Na levé straně mostu se nachází monolitická římsa šířky 0,8 m s příčným sklonem 4,0%, 
na pravé pak římsa s nouzovým chodníkem celkové šířky 1,6 m s příčným sklonem 4,0 %. 

Na obou římsách je navrženo silniční svodidlo, na pravé straně odděluje prostor 
komunikace a nouzového chodníku š 1,30 m. Pravá římsa je dále doplněna o 
protihlukovou stěnu výšky 4,0m. Veškeré konstrukce jsou do říms kotveny pomocí 
chemických kotev do dodatečných vývrtů přes izolaci. Výška obrub je 0,15 m. Obě římsy 
jsou opatřeny ochranným nátěrem třídy S4, na horním povrchu pravé římsy je provedena 
příčná striáž. Kotvení říms na nosnou konstrukci bude provedeno do vývrtů pomocí 
chemických kotev. Dilatační spáry jsou navrženy po 12 m, smršťovací pak po max 6 m. 

4.6.3 Záchytný systém 

Na obou římsách je navrženo silniční svodidlo, úroveň zadržení H2.  

4.6.4 Ložiska 

Na všech podpěrách je navržena dvojice hrncových ložisek osové vzdálenosti 2,38 m. 
Pravá ložiska umožňují dilataci v podélném směru, levá jsou všesměrně pohyblivá. Pro 
zachycení podélných sil je na podpěře P2 navrženo vpravo neposuvné ložisko doplněno 
vlevo o ložisko pohyblivé v příčném směru mostu. Z důvodu zabránění nadzvedávání 
ložisek nad opěrami je jejich osová vzdálenost zvýšena na 4,8 m. 

 

Obrázek 6: Schéma uložení konstrukce 

Uložení ložisek je provedeno na podložiskové bloky velikosti 1,11x 1,11 m. U všech ložisek 
je dodržen minimální prostor pro kontrolu. 
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4.6.5 Mostní závěr 

Jsou navrženy povrchové mostní závěry kotveny do závěrné zídky a nosné konstrukce. 

4.6.6 Odvodnění 

Odvodnění mostu je provedeno podélným a příčným sklonem k pravé straně mostu, kde 
jsou instalovány mostní odvodňovače (u každé podpěry a OP1). Na odvodňovače navazuje 
potrubí DN 150, kterým je voda vedena k patě podpěr a je vyústěna do ORL. 

Podél římsy na nižší straně bude na šířku 500 mm proveden hydrofobní penetrační nátěr 
pro podélný transport vody přes most. Odvodnění izolace mostu je provedeno 
perforovaným hliníkovým drenážním profilem vedeným v úžlabí. 

Prostor za opěrami je odvodněn příčnou drenáží DN 150 vyvedenou skrze prostup 
v mostním křídle. 

4.6.7 Mostní křídla 

Mostní řídla jsou navržena rovnoběžná zavěšená tloušťky 0,60m a délky 5,0m.Na horním 
povrchu jsou osazeny římsy. 

4.6.8 Přechodová oblast 

Z důvodu rozdílného sedání opěr a násypů jsou navrženy přechodové desky délky 5,0 m 
a tloušťky 0,3 m na celou šířku mezi křídly. K závěrné zídce je kloubově připojena. Pod 
desku je navržen podkladní beton tl. 0,15 m.  

4.6.9 Požadavky na materiály 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu 
prostředí (dle ČSN EN 206): 

Podkladní beton   C 12/15   
Základové konstrukce  C 30/37  XC2, XF2, XD2 
Piloty    C 30/37  XC2 
Nosná konstrukce   C 40/50  XC4, XF2, XD1 
Mostní křídla a podpěry  C 30/37  XC4, XF2, XD2 
Monolitické římsy   C 30/37  XC4, XF4, XD3  
Přechodový deska   C 25/30  XF2 
Beton pod dlažby   C 20/25n  XC2, XF3  

5 Statické posouzení 

Globální výpočtový model je vytvořen jako 3D prutový v programu Midas Civil. Jednotlivé 
prvky jsou modelovány prvkem typu prut délky přibližně 1,0m. Výpočet je proveden 
časově závislou analýzou s uvážením vlivu smršťování, dotvarování a dlouhodobých ztrát 
předpětí. 
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Obrázek 7: Prutový model mostu 

 

Obrázek 8: Pohled na model se zobrazenými hmotami 

5.1 Materiálové charakteristiky 

Nosná konstrukce 

 
 

BETON C 40 /50
Charakteristická pevnost v tlaku fck 40.0 MPa

Střední hodnota pevnosti v tlaku fcm=fck+8 48.0 MPa

Charakteristická pevnost v tahu fctm 3.5 MPa

Dolní kvantil pevnosti v tahu fctk 0.05 2.5 MPa

Horní kvantil pevnosti v tahu fctk 0.95 4.6 MPa

Střední hodnota modulu pružnosti Ecm 35.0 GPa

Mezní přetvoření εcu 3.5 ‰

αcc 0.9

αct 1.0

Součinitel spolehlivosti γc 1.5
αcc·fck

γc

αct·fctk0.05

γc

Návrhová pevnost v tlaku fcd= 24.0 MPa

Návrhová pevnost v tahu fctd= 1.667 MPa
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5.2 Trvanlivost a krycí vrstva 

Hodnoty nominální hodnoty krycí vrstvy byly vypočteny v závislosti na průměru výztuže a 
tříd vlivu prostředí. Podrobný výpočet proveden v příloze P4.01 Statický výpočet. 

6 Zatížení 

6.1 Stálé 

6.1.1 Vlastní tíha 

Vlastní tíha konstrukce je automaticky spočítána programem Midas Civil na základě 
zadaných průřezů a materiálových charakteristik. Objemová tíha železobetonu i 
předpjatého betonu je 25 kN/m3. 

6.1.2 Ostatní stálé zatížení 

Ve výpočtovém modelu je zatížení modelováno na excentricitě zohledňující jeho 
skutečnou polohu. 

Betonářská výztuž B 500 B
Charakteristická mez kluzu fyk 500 MPa

Střední hodnota modulu pružnosti Es 200 GPa

Součinitel spolehlivosti γs 1.15
fyk

γs

fyd

Es

Návrhová mez kluzu fyd= 434.783 MPa

Mezní přetvoření εyd= 2.174 ‰

Předpínací výztuž Y1860 S7-15,7-A
Charakteristická mez pevnosti fpk 1860 MPa

Smluvní mez kluzu fp0.1k 1640 MPa

Modul pružnosti Ep 195 GPa

Plocha lana Ap 150 mm

Průměr lana φp 15.7 mm

Maximální kotevní napětí σp,max 1476 MPa

Maximální napětí po zakotvení σpm0,max 1394 MPa

Součinitel spolehlivosti γs 1.15

fp0.1k

γs

fpd

Ep

Návrhová mez pevnosti fpd= 1426.087 MPa

Poměrné přetvoření na mezi pevnosti εpd= 7.313 ‰
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Obrázek 9: Ostatní stálé zatížení 

Podrobný výpočet ostatního stálého zatížení je popsán v příloze P4.01 Statický výpočet. 

6.1.3 Pokles podpor 

Konstrukce je založena na pilotách, z toho důvodu je uvažován možný pokles každé 
z podpor 5 mm. 

 

Obrázek 10: Pokles podpor 

6.1.4 Předpětí 

Předběžný návrh předpětí byl proveden metodou vyrovnání zatížení, bylo vyrovnáno 90-
100 % stálých zatížení v čase t0 a 80-90 % v čase t∞. Odhad krátkodobých i dlouhodobých 
ztrát byl 10 %. 

Předběžný návrh předpětí sloužil pouze pro získání odhadu počtu a polohy kabelů. Byl 
uvažován ekvivalentní kabel trasovaný v těžišti předpínací výztuže při uvažování jedné 
vrstvy výztuže. Maximální možné vzepětí bylo definováno rozměrem kabelového kanálku 
a krytím předpínací výztuže. 

Po zohlednění fázované výstavby a nutnosti splnění mezních stavů únosnosti a 
použitelnosti v době, kdy je předepnuta pouze polovina předpínací výztuže nově 
vybetonovaného pole, bylo nutno zvýšit počet kabelů a upravit trasování s přihlédnutím 
na vhodné rozmístění kotev v pracovní spáře. Finálním návrhem je provedení 16 kabelů 
po 22 lanech. 
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Obrázek 11: Pohled na kabely fáze 1 

6.1.5 Smršťování a dotvarování 

Zohlednění reologických vlastností betonu je důležitou součástí posouzení konstrukce. 
Zavedení reologických vlastností do výpočtového modelu vychází ze 3 definujících 
průřezů, jejichž rozdílné průřezové charakteristiky se projeví při výpočtu náhradní výšky a 
následným rozdílným smršťováním a dotvarováním částí konstrukce. 

 

Obrázek 12: Rozdělení průřezu po délce NK pro výpočet reologických účinků 

6.2 Proměnné zatížení 

Zatížení dopravou je uvažováno ve 2 pozicích – zleva a zprava. 

6.2.1 Sestava zatížení gr1a 

Soustava zatížení složená ze soustavy zatížení LM1 a zatížení chodníku 3,0 kN/m2. 

Model zatížení 1 (LM1) 

Model zatížení LM1 se skládá ze dvou dílčích soustav: 

a) soustředné zatížení od dvojnápravy (TS), každá náprava o tíze αQi·Qk 
b) rovnoměrné zatížení (UDL) o velikosti αqi·qk (pouze v nepříznivých částech 

příčinkových čar) 
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Pohyblivé zatížení je zadáno pomocí funkce Moving load, kdy jsou na konstrukci 
definovány zatěžovací pruhy společně s vozidly a spojitým zatížením. Podrobný výpočet 
a všechny uvažované zatěžovací stavy jsou popsány v příloze P4.01 Statický výpočet.  

 

 

Obrázek 13: Příklad postavení zatížení LM1 – vlevo 

 

 

Obrázek 14: Zatížení chodníku 

 

Poloha αQi Qi k [kN] αQi·Qi k [kN] αqi qi k [kN/m2] αqi·qi k [kN/m2]

Pruh č.1 1.0 300 300 1.0 9.0 9.0

Pruh č.2 1.0 200 200 2.4 2.5 6.0

Pruh č.3 1.0 100 100 1.2 2.5 3.0

Zbývající plocha - - - 1.2 2.5 3.0
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6.2.2 Sestava zatížení gr1b 

Sestava zahrnuje zatížení modelem LM2, používá se pouze pro lokální posouzení. 

 

Obrázek 15: Postavení zatížení LM2 - vlevo 

6.2.3 Sestava zatížení gr5 

Sestava zatížení se skládá ze zvláštního vozidla v kombinaci s rovnoměrným zatížením 
modelu LM1. Ve výpočtovém modelu jsou uvažovány dvě zvláštní vozidla 1800/2000 a 
3000/240. Pozice zatížení je uvažována pouze mezi vodícími proužky. 

 
Obrázek 16: Příklad postavení zatížení – sestava gr5 – LM3 1800/200 - vlevo 

 
Obrázek 17: Příklad postavení zatížení - sestava gr5 -  LM3 3000/240 - vlevo 
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6.2.4 Zatížení teplotou 

Teplotní průběh lze v nosné konstrukci rozdělit do čtyř základních složek – rovnoměrná, 
lineárně proměnná ve směru osy x, lineárně proměnná ve směru osy z a nelineární. Ve 
výpočtu uvažujeme rovnoměrné složky teploty a lineárně proměnnou ve směru osy z – 
dle postupu 1. Účinky lineárně proměnné teploty jsou rozdílné pro fáze výstavby a pro 
dokončenou konstrukci v závislosti na tloušťce mostního svršku. 

Konstrukce spadá do kategorie 3 – betonová nosná konstrukce. Počáteční teplota 
konstrukce je T0 = 10°C. 

 

Obrázek 18: Oteplení horního povrchu t∞ 

 

Obrázek 19: Oteplení dolního povrchu t₀ 

6.2.5 Zatížení při výstavbě 

Montážní zatížení 

Je uvažováno s plošným zatížením 0,5 kN/m2 

Výsuvná skruž 

Betonáž nosné konstrukce bude prováděna pomocí výsuvné skruže. Její hmotnost je 
odhadnuta na 390 t, reakce na konzolu vybetonované konstrukce je zvolena 130 t. V každé 
fázi výstavby před betonáží dojde k upnutí skruže na konzolu konstrukce vybetonované 
v přechozím kroku, aby byla zajištěna návaznost nově betonovaného pole. 
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6.3 Fázovaná výstavba 

Postupná výstavba má vliv na napjatost konstrukce, proto je nutné fáze výstavby zohlednit 
ve výpočtovém modelu. Fázovaná výstavba v programu Midas Civil zohledňuje 
dotvarování, smršťování, změnu modulu pružnosti betonu v čase i dlouhodobé ztráty 
předpětí. 

Nosná konstrukce je budována na výsuvné skruži po jednotlivých částech. Každá fáze se 
skládá z výsunu skruže, vystavění bednění, vybetonování části mostovky a jejím 
předepnutí. Po dosažení požadované pevnosti betonu je předepnuto 50 % předpínací 
výztuže, skruž se odbední a přesune na další pole. Po vybetonování dalšího pole je 
předepnuta průběžná výztuž. 

Každé pole je předepnuto 7 dní po vybetonování, následuje přesun skruže a příprava 
armatury (uvažováno 7 dní) následně je vybetonováno další pole, které je po 7 dnech 
předepnuto. Výjimkou je pole 5, kde je veškerá výztuž předepnuta 14 dní po betonáži. 

 

 

Obrázek 20: Fáze 2 - výstavba bednění a betonáž 

Datum Trvání Konec

0 28 28

Výstavba bednění + betonáž 28 14 42

Předepnutí + odskružení 42 1 43

Výstavba bednění + betonáž 43 14 57

Předepnutí + odskružení 57 1 58

Výstavba bednění + betonáž 58 14 72

Předepnutí + odskružení 72 1 73

Výstavba bednění + betonáž 73 14 87

Předepnutí + odskružení 87 1 88

Výstavba bednění + betonáž 88 14 102

Předepnutí + odskružení 102 1 103

103 30 133

133 0 133

133 36367 36500Konec životnosti

Pole 1

Pole 2

Pole 3 

Pole 4

Pole 5

Čas [dny]
Fáze výstavby

Spodní stavba

Ostatní stálé zatížení

Uvedení do provozu
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Obrázek 21: Fáze 2 – předepnutí 

Ve fázích výstavby je sledován průběh předpínací síly, aby tahová síla ve spojce od nové 
napínaného kabelu byla nižší, než je síla v kotvě od již napnutého kabelu. Pro splnění 
podmínky je nutno snížit kotevní napětí. 

6.4 Kombinace zatížení 

Kombinace zatížení pro mezní stav únosnosti a použitelnosti jsou stanoveny dle ČSN EN 
1990. V mezním stavu únosnosti byly uvažovány kombinace podle rovnic 6.10a a 6.10b, 
v mezním stavu použitelnosti pak kombinace charakteristická, častá a kvazistálá. 

6.4.1 Mezní stav použitelnosti 

Charakteristická kombinace 
∑��,� � � � ��,	 � ∑ Ψ�, � ��,  

Častá kombinace 
∑��,� � � �  Ψ	,	��,	 � ∑ Ψ�, � ��,  

Kvazistálá kombinace 
∑��,� � � �  Ψ�,	��,	 � ∑ Ψ�, � ��,  
 

6.4.2 Mezní stav únosnosti 

Rovnice 6.10a 
∑��,� � ��,� � �� � � � ∑��, Ψ�, � ��,  

Rovnice 6.10b 
���,� � ��,� � �� � � � ��,	���,	 � ∑��, Ψ�, � ��,  

7 Mezní stav použitelnosti 

Konstrukce musí splnit podmínky po celou dobu životnosti. Je provedeno posouzení 
mezního stavu omezení napětí v betonu a v předpínací výztuži a omezení trhlin a průhybu. 

Omezení napětí  

Tlakové napětí v betonu – nadměrné hodnoty tlakového napětí mohou v konstrukci 
vyvolat nepříznivé jevy jako vznik podélných trhlin, rozvoj mikrotrhlin nebo nadměrné 
hodnoty dotvarování. 

Charakteristická kombinace   |��
�|  � 0,6 � ������ 

Kvazistálá kombinace    |��
�|  � 0,45 � ������ 
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Podmínka pro předpínací výztuž   �"# � 0,75 � �"� 

 

Omezení trhlin 

Častá kombinace    ��
% < ���#��� 

Rozhodující je namáhaní konstrukce při výstavbě. Posouzení je provedeno pro všechny 
fáze, maximální dovolené namáhaní pro každou fázi je stanoveno v závislosti na stáří 
betonu. Ve všech fázích výstavby i v čase životnosti jsou podmínky splněny. 

 

Tabulka 1: Pevnost betonu v posuzovaných časech 

 

Tabulka 2: Podmínka omezení napětí v posuzovaných časech 

8 Mezní stav únosnosti 

8.1 Fáze výstavby 

Z hlediska MSÚ pro fáze výstavby je nutno posoudit posledně betonované pole 
s předepnutou polovinou předpínací výztuže. V dříve betonovaných polích, která jsou 
předepnuta všemi kabely, je zatížení proměnným zatížením při výstavbě menší než za 
provozu konstrukce, z toho důvodu je možno tyhle pole posoudit pouze na mezní stav 
použitelnosti. 

Posouzení maximálního namáhání v poli 

Maximální ohybové namáhání v poli vnikne po odskružení fáze 2, kdy je předepnuta 
pouze polovina kabelů a vybetonované pole působí jako nosník s převislým koncem. 

Kabely budou zainjektovány v době výstavby následujícího pole, proto je průřez posouzen 
jako předepnutý nesoudržnými kabely. Při výpočtu je uvažováno zvýšení napětí 
v předpínací výztuži v mezním stavu o konstantní hodnotu 100 MPa. Stáří betonu je 7 dnů 

Pevnost betonu v posuzovaných časech

čas fck(t) fctm(t)

[dny] [MPa] [MPa]

7 29.38 2.73

14 35.28 3.16

21 38.18 3.37

28 40 3.50

Podmínka omezení napětí 

čas 0.45·fck(t) 0.60·fck(t) fctm(t)

[dny] [MPa] [MPa] [MPa]

7 13.22 17.63 2.73

14 15.88 21.17 3.16

21 17.18 22.91 3.37

28 18.00 24.00 3.50
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'() * 22301 ./0  

'1) * 24022 ./0 2 '() * 22301./0   VYHOVUJE 

 

Obrázek 22: Mezní únosnost průřezu, pole 2, dolní vlákna, t=7 dní 

Pro splnění mezní únosnosti je nutno u dolního povrchu navrhnout betonářskou výztuž 
Φ20 (započítáno 50 ks). 

Posouzení maximálního namáhání nad podporou 

Maximální ohybové namáhání vznikne od zatížení konzoly a od tíhy skruže, která nese 
čerstvý beton nově betonovaného pole. Kabely jsou zainjektovány, stáří betonu je 14 dní. 
Průřez je předepnut polovinou finální předpínací výztuže. Únosnost je posouzena bez 
započtení betonářské výztuže. 

'() * 50670 ./0  

'1) * 60619 ./0 2 '() * 50670 ./0     VYHOVUJE 

 

Obrázek 23: Mezní únosnost průřezu, podpěra, horní vlákna, t=14 dní 
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8.2 Konec životnosti 

8.2.1 Ohyb 

Rozhodující pro splnění podmínky únosnosti jsou fáze výstavby. V čase životnosti 
konstrukce je využití průřezu přibližně pouze 50 %, z toho důvodu je využita tlaková 
rezerva a průřez je posouzen s vlivem podélné síly od kroucení a smyku, podélná výztuž 
je navržena dle konstrukčních zásad. 

Posouzení je provedeno ve 3 řezech – v polovině pole 1, v polovině pole 2 a nad 
podporou P1. 

Posouzení maximálního namáhání v poli 2 

 

Obrázek 24: Vnitřní pole - MRd s vlivem HEd 

 

8.2.2 Smyk + Kroucení 

Posouzení je provedeno ve pro průřez v líci opěry OP1, v polovině pole 2 a v líci podpěry 
P1 pro dvě kombinace účinků zatížení: 

a) maximální posouvající síla a odpovídající kroutící moment  
b) maximální kroutící moment a odpovídající posouvající síla 
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Určení zatížení od kroucení je provedeno pomocí náhradního tenkostěnného průřezu a 
následně je převedeno na svislou posouvající sílu. Která je rozdělena na části po šířce 
průřezu. Následně je proveden návrh výztuže. 

 
Obrázek 25: Náhradní tenkostěnný průřez – podpora 

 

Obrázek 26: Rozdělení posouvající síly po průřezu – podpora 

 

Obrázek 27: Průřez v líci podpory - schéma vyztužení smyk + kroucení 
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8.2.3 Podélný smyk 

Průměrná posouvající síla je určena na vzdálenosti ∆x a následně převedena na 
vodorovnou sílu, na kterou je nutno posoudit průřez a následně navrhnout příčnou 
betonářskou výztuž. Potřebná výztuž na přenesení podélného smyku je následně 
superponována s potřebnou výztuží na příčný ohyb. 

9 Posouzení v příčném směru 

Pro získání účinků v příčném směru byl vytvořen deskostěnový model části konstrukce 
v programu Scia Engineer. Zatížení je stanoveno dle ČSN EN 1991-2. 

Model je tvořen pomocí deskostěnových prvků. Příčně je mostovka složena z 10 částí 
proměnného průřezu zohledňující skutečný tvar příčného řezu konstrukce. V podélném 
směru je modelován náběh. Veškeré prvky jsou zadány ke střednici.  

Model je zatížen vlastní tíhou a ostatným stálým zatížením, z proměnných zatížení je 
uvažovánou zatížení dopravou a větrem. Posouzení je provedeno ve 3 řezech.  

 

 

Obrázek 28: Axonometrický pohled na plný model 

 

Obrázek 29: Místa posouzení v příčném směru 
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10 Posouzení příčníku 

Posouzení a návrh vyztužení jsou provedeny pro příčník nad opěrou OP1 a nad podpěrou 
P1 pomocí S&T modelů.  

 

Obrázek 30: Koncový příčník - geometrie 

Jsou vytvořeny 2 modely vzpěra-táhlo. První pro přenos reakce, druhý pro přenos 
kroucení. Jsou posouzeny uzlové oblasti, betonové vzpěry a následně je v místě táhel 
navržena betonářská výztuž. 

 

Obrázek 31: Koncový příčník S&T - nepřímé uložení 

 

Obrázek 32: Koncový příčník S&T - kroucení 

11 Kotevní oblast 

Jsou navrženy kotvy VSL – GC -22. Posouzení kotevní oblasti se skládá z posouzení betonu 
v soustředném tlaku pod jednotlivými kotvami, dílčích oblastí pod každou kotvou a 
globální oblasti. Na tahové účinky pod každou kotvou je navržena spirála dle doporučení 
výrobce. 

12 Ložiska 

V poslední fázi výpočtu je proveden návrh tahové výztuže nad ložisky, dále je proveden 
návrh ložisek dle maximálních reakcí. 

Je posouzena stabilita konstrukce, kdy pro kombinaci 6.10 EQU pro minimální reakci 
nedojde k tahové síle v ložisku, takže lze konstrukci považovat za stabilní. 
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13 Závěr 

Cílem diplomové práce byl návrh a statické posouzení přemostění údolí. V prvotním kroku 
byly navrženy 2 varianty řešení, z nichž pro podrobné zpracování byla vybrána varianta A 
– deskotrámová konstrukce o 5 polích. Globální výpočtový model byl vytvořen v programu 
Midas Civil. Dále byl v programu Scia Engineer vytvořen deskostěnový model pro určení 
účinků zatížení v příčném směru. Příčníky a lokální D oblasti jsou posouzeny pomocí 
modelů vzpěra—táhlo. Konstrukce vyhovuje požadavkům na mezní stav únosnosti a 
použitelnosti po celou dobu životnosti. Ke zvolené variantě byl zpracován statický výpočet, 
výkresová dokumentace a vizualizace. 
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