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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikace I/57 
přes přeložku cyklistické stezky, řeku Opavici a místní komunikaci – přeložku příjezdu 
k vodárně. Mostní objekt se nachází na území města Krnov. Práce zahrnuje studii 
přemostění daného území. Byly zpracovány tří varianty. K podrobnému zpracování byla 
zvolena varianta A. Jedná se o spojitý komorový most o třech polích. Nosná konstrukce 
je navržená jako monolitická, dodatečně předpjatá. Výstavba konstrukce je uvažována 
za pomocí posuvné skruže.  

Výpočet účinků zatížení je proveden v programu Scia Engineer 18.1. Statický model je 
proveden jako prutový a desko-stěnový. Byl uvažován pouze vliv svislých účinků 
zatížení, přičemž vodorovné účinky zatížení nebyly brány v úvahu. Konstrukce byla 
posouzená dle mezních stavů včetně zohlednění vlivu výstavby na jeho návrh. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Beton, předpjatý beton, dodatečné předpětí, komorový most, předpětí, fáze výstavby, 
TDA, časově závislá analýza, smršťování, dotvarování, mezní stavy 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the design of a road bridge on the I/57 expressway 
over the relocation of the cycle path, the Opavice river and the local road, which 
involves the relocation of the access to the waterworks. The bridge structure is 
located in the territory of the town of Krnov. A study of the area's bridges is part of 
the project and three studies have been prepared. Study A was chosen for detailed 
processing. It is a continuous box girder bridge with three spans. The superstructure 
is designed as a monolithic, post-tensioned structure. A sliding girder is being 
investigated for the structure's construction. Scia Engineer 18.1 is used to do the 
load effects computation. Only the consequences of vertical load effects have been 
addressed, with no consideration of horizontal load effects. The structure was 
evaluated using limit states, taking into account the impact of construction on its 
design. 

KEYWORDS  

Concrete, prestressed concrete, post-tensioning , box girder bridge, prestressing, 
construction phases, TDA, time dependent analysis, shrinkage, post-tensioning, 
limit states  
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 ÚVOD 

Dle zadání diplomové práce byl navržen silniční most ve městě Krnov. Mostní objekt 
převádí nově navrhovanou trasu komunikace I/57 přes přeložku cyklistické stezky, 
řeku Opavici a místní komunikaci mezi městy Krnov a Albrechtice. 

Ze třech možných variant řešení byla vybrána a podrobně zpracována varianta 
předpjatého jednokomorového mostu o třech polích s rozpětím 48m + 60m + 48m. 
Celkové rozpětí mostu je 156m. Staticky je řešena pouze nosná konstrukce mostu. 
Dolní stavba a terén pro zjednodušení práce byly řešeny jen konstrukčně podle 
vzorových listů. Pro zjednodušení výpočtu je výškové i směrové zakřivení 
konstrukce zanedbáno. Výpočet byl proveden v programu Scia Engineer 18.1 a 
posouzení bylo provedeno na základě platných norem. Z hlediska zatížení při 
návrhu konstrukce byla uvažována vlastní tíha, ostatní stálé zatížení, pokles podpor, 
zatížení dopravou, zatížení teplotou a staveništní zatížení. Zatížení větrem a sněhem 
bylo zanedbáno. 
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 STUDIE 

Pro návrh mostu byly zpracovány tří varianty řešení.  První variantu tvoří náběhový 
jednokomorový nosník s kolmými stěnami. V druhé variantě je uvažován 
jednokomorový nosník se šikmými stěnami s konstantní výškou. A v poslední variantě 
nosná konstrukce je tvořena betonovou deskou spřaženou se šesti ocelovými nosníky 
pomocí spřahovacích trnů.  
Výkresy všech variant jsou zpracovány v příloze P1 - studie. 

2.1 VARIANTA A – JEDNOKOMOROVÝ NOSNÍK S NÁBĚHEM 

První variantou je monolitická jednokomorová dodatečně předepnutá konstrukce. 
Jedná se o most o třech polích s rozpětím 48,0m + 60,0m + 48,0m. Celková délka 
nosné konstrukce mostu je 158m. Celková šířka mostu 15,1m je složená z šířky 
komory (8,19 m) a vyložené konzoly na každou stranu (3,205 m). Výška průřezu je 
proměnná s parabolickými náběhy od podpory 3,6m a zúží se na 2,65m ve středu 
rozpětí. Nad podporami je konstrukce zesílena příčníky na délku 2 m. Volná výška 
spodní hrany mostu nad hladinou návrhového průtoku (Q100) činí 4,580 m. Uložení 
mostu je provedeno pomocí dvojice hrncových ložisek.   

Most plně respektuje řešení převáděné silnice I/57. V místě mostu je niveleta silnice 
vedena v proměnném stoupání a pak proměnně klesá. Na začátku mostu je trasa 
vedena v přímém úseku, na konci mostu na uvedenou přechodnici navazuje kruhový 
oblouk o R = 650 m. V přímé části úseku probíhá změna střechovitého příčného 
sklonu 2,5 % na vozovce na jednostranný sklon s hodnotou 4,5%.  

Mezi výhody této varianty je poměrně jednoduché provedení bednění, dostatečná 
volná výška ve středu mostu nad hladinou průtoku a především dobrá tuhost 
průřezu v kroucení. Nevýhodou je estetický vzhled. 

 

 
Obr. 1 Příčný řez studie A  
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2.2 VARIANTA B – JEDNOKOMOROVÝ NOSNÍK SE ŠIKMÝMI STĚNAMI 

Druhou navrženou variantou je monolitická jednokomorová konstrukce se šikmými 
stěnami. Jedná se o most o třech polích s rozpětí 49,6m + 64m + 49,6m. Celková 
délka nosné konstrukce mostu je 165,2m. Výška průřezu je konstantní 3,0m. 
Komora má šířku spodní desky 6 m, stěny jsou šikmé se sklonem 111°, konzoly pak 
mají vyložení 3,25 na obou stranách. Celková šířka nosné konstrukce je 15,1 m. 
Tloušťka spodní desky je 0,3m, horní desky je proměnná z 0,35m od osy mostu ke 
stěnám 0,5m. Vnější hrany mezi spodní deskou a stěnou jsou zkoseny 0,850m × 
0,270m a mezi konzolou a stěnou jsou zkoseny 0,200m × 0,200m. Nad podporami je 
konstrukce zesílena příčníky na délku 2 m. Volná výška spodní hrany mostu nad 
hladinou návrhového průtoku (Q100) činí 3,962m. Uložení mostu je provedeno 
pomocí dvojice hrncových ložisek.   

I v této variantě most plně respektuje řešení převáděné silnice I/57. Kvůli dodržení 
podmínky minimální výšky průchozího prostoru je niveleta cyklostezky snížená o 
0,5 m. 

Mezi výhody této varianty je poměrně jednoduché provedení bednění, estetický 
vzhled, a především dobrá tuhost průřezu v kroucení. Nevýhodou je poměrně 
vysoký průřez po celém délce mostu. 

 

 

 
Obr. 2 Příčný řez studie B 
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2.3 VARIANTA C– SPŘÁŽENÝ MOST 

Nosná konstrukce třetí varianty je tvořena betonovou deskou spřaženou s šesti 
hlavními ocelovými nosníky pomocí spřahovacích trnů. Jedná se o most o pěti polích 
s rozpětí 25,0m + 30,0m + 45,5m + 25,0m + 30,0m. Celková délka nosné konstrukce 
mostu je 157,7m. Rozpětí mezi hlavními nosníky je 2,4m.  Výška průřezu je 
konstantní 3,150m. Celková šířka nosné konstrukce je 15,1m. Deska má konstantní 
tloušťku 0,35m. Hlavní nosníky jsou opatřeny příčnými výztuhami o vzdálenostech 
4,0m a podporovými příčníky v místě uložení. Volná výška spodní hrany mostu nad 
hladinou návrhového průtoku (Q100) činí 4,190m.  

Jako v přechozích variantách i v této variantě most plně respektuje řešení 
převáděné silnice I/57. Kvůli dodržení podmínky minimální výšky průchozího 
prostoru je niveleta cyklostezky snížená o 0,4m. 

Spřažené mosty jsou výhodné z hlediska provozního, výrobního, montážního i 
ekonomického. K nevýhodám patří doprava a montáž jednotlivých dílců a zajištění 
dostatečné tuhosti spojených dílců. 

 

 
Obr. 3 Příčný řez studie C 
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2.4 ZHODNOCENÍ VARIANT 

Z důvodu tuhosti v kroucení je výhodná varianta A i B. Vzhledem k prostorovému 
uspořádání je výhodnější varianta A  jednokomorového mostu s náběhem. Naopak 
ve variantě B a C je konstrukční výška konstantní a dosahuje 3,2m po celém délce 
průřezu, by bylo nutné snížit niveletu cyklistiky kvůli dodržení minimální výšky 
průchozího prostoru. Anebo by se muselo nutně zvýšit násyp před a za mostem, což 
muže významně ovlivnit cenu výstavby. Varianta C je vzhledem k montáži a dopravě 
komplikovanější. Tuhost v kroucení je výrazně menší než u dvou prvních variant. 
Další nevýhodou varianty C je cena výstavby. Obecně ocelové konstrukce jsou dražší 
než betonové.  

Z uvedených důvodu a po dohodě s vedoucím byla vybrána varianta A – 
jednokomorový nosník s náběhem. 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:   I/57 Krnov – SV obchvat 

 

Stavební objekt:  Most přes řeku Opavici 

 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

Katastrální území:  Krnov – Krásné Loučky, Krnov - Horní Předměstí  

 

Pozemní komunikace: Silnice I/57 

 

Bod křížení:   s Opavice x = 1 068 593,640, y = 510 459,990 

staničení na I/57: km 3,483 03 

staničení toku: km 2,075 00 

 

Projektant:    Bc. Phu Tang Minh 
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 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

4.1 Parametry mostu 

Délka přemostění    158 m 

Počet polí     3 

Rozpětí jednotlivých nosníků  48,0 + 60,0 + 48,0 m 

Volná šířka     11,50 m 

Šířka levého římsy    2,00 m 

Šířka pravého římsy    1,65 m 

Šířka nosné konstrukce   14,60 m 

Celková Šířka mostu    15,1 m 

Podélný sklon     1,5% 

Příčný sklon v přímé    2,5% 
Příčný sklon v oblouku   4,5% 
Stavební výška    2,580 – 3,730 m 
Zatížení mostu     ČSN EN 1991-2 

4.2 Vztah k území 

Navržený most se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál, v k. ú. Krnov 
- Horní Předměstí, v intravilánu, v místě křížení nově navrhované trasy I/57 s řekou 
Opavicí.  

4.3 Stávající objekty  

V blízkosti mostu se nachází stávající lávka pro pěší a příjezdová komunikace k vodárnám.  

4.4 Geotechnické podmínky 

V rámci geotechnického průzkumu byly provedeny průzkumné vrty poblíž pilíře  

č. 2 a č. 3 do hloubky 25 m, dále u opěry č. 4 do hloubky 11 m. V průběhu vrtání byl 
ve vrtu zastižen násl. geotechnických profil, (0,0 = 317,70 m n.m.): 

 0,0 – 1,0: navážka - jílovitá hlína, písčitá, tuhá 
 1,0 – 14,0. štěrk písčitý a jílovitý, ulehlý zvodnělý G3/G4  
 14,0 – 16,7: písek, štěrkovitý, ulehlý, zvodnělý S3  

Podložní kulmské horniny nebyly průzkumem vůbec zastiženy, nacházejí se v 
hloubce, kam hlubinné základy nebudou dosahovat. Podzemní voda byla zjištěna ve 
všech průzkumných vrtech v hloubce kolem 2 m pod terénem, hladina vody souvisí 
se stavem v řece Opavici. Voda má nepatrně zvýšený obsah agresivního CO2 na Ca, 
což dle ČSN EN 206-1 řadí základovou půdu do stupně agresivity prostředí XA1. 
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 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

5.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájení výstavby bude sejmuta ornice a nevhodné zeminy v minimální 
tloušťce 0,35m. Ornice bude skladována v blízkosti stavby a po dokončení 
stavebních práci bude použitá na ohumusování ploch. Následně se provádí 
výkopové práce pro základové patky. Poté se přejde k vrtání pilot o průměru 0,9m. 
Dále se provádí armování a betonování pilot a základových patek. Pod základovými 
patkami je navržen podkladní beton o tl. 0,2m. Výkopy u podpěr se provedou 
pomocí štětové stěny z důvodu výskytu vysoké hladiny podzemní vody. Vodu ze 
stavební jámy je nutné vyčerpat. Po dokončení stavby stěny zařízneme o 0,20m pod 
úroveň terénu. Výkopy u opěr se provedou pomocí svahování ve sklonu 1:1. Všechny 
jámy budou zpětně zasypány nemrznoucí a propustnou zeminou. 

5.2 ZALOŽENÍ  

Vzhledem k základovým poměrům je nutné hlubinné založení pomocí vrtných ŽB 
pilot o průměru 0,9 m. Jelikož úroveň únosné zeminy se nacházejí ve velké hloubce, 
zřizují se plovoucí piloty, které přenášejí zatížení převážně třením pláště po celé 
ploše. Piloty budou vyhotoveny z monolitického betonu C 25/30 – XA1 a vyztužené 
betonářskou výztuží B500B. 

5.3 SPODNÍ STAVBA 

Po dokončení pilot se provedou základové pásy pod krajními opěrami o rozměru 
2,00m x 13,19m x 5,55m a základové patky pod vnitřními podporami o rozměru 
2,00m x 11,19 m x 6,70m. Základové pasy a patky jsou z betonu C 30/37-XA1 a 
vyztužené betonářskou výztuží B500B. 

Krajní opěry a vnitřní podpory jsou z betonu C30/37 XF1. Opěry jsou šířky 8,19m a 
výšky 5m. Horní část opěry tvoří úložný práh o výšce 0,8m. Délka úložného prahu je 
rovna šířce opěry. K odvedení prosáklé vody je jeho horní povrch navržen ve sklonu 
4% směrem k žlabu u závěrné zídky. Závěrná zeď je jako stěna vetknutá do úložného 
prahu o tloušťce 0,8m a výšce 3,3m. 

Přechodová deska se nachází za opěrami navazujícími na závěrnou zeď pomocí 
vrubového kloubu. Deska je navržená z betonu C 25/30-XF1 o tloušťce 0,3m, délce  

8m a ve sklonu 3%.  

Mostní křídla uzavírající zeminu za rubem opěry jsou z betonu C30/37-XA1, XF1. 
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5.4 NOSNÁ KONSTRUKCE 

Hlavní nosná konstrukce je tvořena spojitou dodatečně předpjatou monolitickou 
jednokomorovou konstrukcí. Jedná se o most o třech polích s rozpětím 48,0m + 
60,0m + 48,0m. Celková délka nosné konstrukce mostu je 158,0m. Celková šířka 
mostu 15,1m je složená z šířky komory (8,19m), a vyložené konzoly na každou 
stranu (3,205m). Výška průřezu je proměnná s parabolickými náběhy od podpory 
3,6m a zúží se na 2,65m ve středu rozpětí. Nad podporami je konstrukce 
zesílena příčníky na délku 2m.  

Konstrukce je navržena z betonu C35/45-XC4, XD1, XF2, předpínací výztuž  

Y1860-s7-15,7 a betonářská výztuž B500B 

5.5 MOSTNÍ SVRŠEK  

Konstrukce vozovky je navržena tuha s celkovou tloušťkou 130 mm, Skládá se z: 

 Obrusné vrstvy z asfaltový koberec mastixový SMA 11 S+  tl. 50 mm  
 Spojovacího postřiku z emulze PSE 0,35kg/m2 
 Ložní vrstvy z asfaltového betonu ACL 16S   tl. 50 mm  
 Spojovacího postřiku z emulze PSE 0,30 kg/m2 
 Litý asfalt MA11 IV(s posypem drtí fr. 4/8 2-4 kg/m2)  tl. 35 mm 
 Izolace – nátěr PU nebo PMMA + 2 x Impreg. nátěr  tl. 5 mm 

 

Římsy jsou navrženy monolitické z betonu C 30/37, XF4 a s vyztužením 
betonářskou výztuží B500B. Celková šířka levé římsy je 2,0m a pravé římsy 1,65m. 
Šířka levé převislé části je 0,35m a pravé převislé časti 0,4m. Jejich výška činí 0,6m. 
Sklon římsy v příčném směru je 4% a v podélném směru 1%. Římsy jsou ukotveny 
pomocí kotev vlepených do vrtu. 

Most je vybaven svodidlem po celé jeho délce. Vlevo bude osazeno zábradelním 
svodidlem s úrovní zadržení H3 a vpravo ocelové svodidlo s úrovní zadržení H2. 
Svodidlo, přesněji horní madlo, končí s koncem křídla a je zkoseno směrem dolů k 
prvnímu sloupku mimo most. 

Na pravé straně nosné konstrukce je navržená protihluková stěna výšky 3,5m 

Na okraji levé římsy je navrženo ocelové sloupkové zábradlí o výšce 1,1m 
s průhlednou protihlukovou výplní. 
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5.6 ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE  

Nosné konstrukce jsou uloženy na hrncových ložiskách Freyssinet Tetron CD. Použitá 
ložiska jsou na maximální vertikální sílu 20000 kN. Pevné ložisko je umístěno na vnitřní 
podpěře č.2. Na ostatních podpěrách a krajních opěrách budou umístěny podélné a 
všesměrně posuvné ložiska. Při výstavbě jsou všechna ložiska zablokována v podélném 
směru a uvolněna v poslední fázi výstavby.  

 

 
Obr. 4 Schéma uložení ložisek 

5.7 ODVODNĚNÍ 

Odvodnění na povrchu komunikace v příčném směru zajištuje její střechovitý sklon 
2,5% v přímé a jednostranný sklon 4,5% v části oblouku. V místě mostu je niveleta 
silnice vedena v proměnném stoupání 1% a pak proměnně klesá.  Pro lepší 
podmínky odvodnění bude zřízen odvodňovací proužek. Na obou koncích mostu je 
umístěná dvojice gigolových mostních odvodňovačů. Voda z odvodňovačů je pomocí 
potrubí odvedena do podélného příkopového odvodnění  

 

Za rubem opěr jsou umístěny drenážní trubky o průměru 200mm. Pod drenážní 
trubkou se nachází těsnící folie ve vrstvě štěrkopísku tl. 100mm pro odvedení vody 
prostupující zhutněným násypem do drenážní trubky a odtud je voda odvedena do 
podélného příkopového odvodnění. 
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 POUŽITÉ MATERIÁLY 

6.1 Beton C 35/45  

Charakteristická válcová pevnost v tlaku  fck  = 35 [MPa] 

Charakteristická krychelná pevnost  fck = 45 [MPa] 

Součinitel spolehlivosti    γc = 1,5 [-] 

Součinitel účinků zatížení na tlak   αcc = 0,9  [-] 

Součinitel účinků zatížení na tah   αct = 1,0  [-] 

Střední hodnota pevnosti v tahu   fctm = 3,2  [MPa] 

5% kvantil pevnosti v tahu    fctm0,05 = 2,2  [MPa] 

Mezní přetvoření     εcu3 = 3,5  [‰] 

Modul pružnosti     Ecm = 33,28 [GPa] 

Návrhová pevnost v tlaku  fcd = αcc ∗   = 21 [MPa] 

Návrhová pevnost v tahu  fctd = αct ∗
,

 = 1,47 [MPa] 

6.2 Předpínací výztuž 

Typ výztuže      Y1860 S7 – 15,7 – A  

Součinitel spolehlivosti    γp = 1,15 [MPa] 

Charakteristická pevnost v tahu   fpk = 1860 [MPa] 

Smluvní mez kluzu     fp0,1k = 1640  [MPa] 

Modul pružnosti     Es = 195  [GPa] 

Průměr lana      ϕ = 15,7  [mm] 

Plocha lana      Ap,1 = 150  [mm2] 

Typ kanálku      VSL Korugované hadice, 6-15 

Modul pružnosti     Ecm = 33,5 [GPa] 

Průměr kanálku     ϕduct = 87 [mm] 

Návrhová pevnost v tahu  fpd = 
,

  = 1426,08 [MPa] 

6.3 Betonářská ocel 

Druh oceli     B500B  

Součinitel spolehlivosti   γs = 1,15 [MPa] 

Charakteristická pevnost v tahu  fyk = 500 [MPa] 

Modul pružnosti    Es = 200  [GPa] 

Mezní přetvoření    εyd = 2,17  [‰] 

Návrhová pevnost v tlaku  fyd =     = 434,78 [MPa] 



Most přes řeku Opavici  Phu Tang Minh 

 

20 

 

6.4 Předpínací tyče v příčném  

Typ předpínacích tyčí Freyssinet:     SAS 950/1050 40 WR  

Charakteristická pevnost v tahu     fpk = 1050 MPa  

Charakteristická smluvní mez kluzu 0,1 %   fp0,1k = 950 MPa  

Modul pružnosti      Ep= 205 GPa  

Součinitel spolehlivosti      γs = 1,15  

Plocha příčného řezu      Ap,tyče = 1257 mm2 

Návrhová hodnota napětí v předpínací oceli  fpd = fp0,1k / γs = 821,74 MPa  

Charakteristická pevnost      Fpk = 1320 kN  

Síla na mezi kluzu       Fp0,1k = 1190 kN 

 STATICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Výpočtový Model 

Statický model pro určení statických veličin byl vytvořen jako prutový v programu 
SCIA Engineer 18.1. Pro zohlednění podélného náběhu bylo vytvořeno celkem 22 
průřezů. V programu je geometrie zadána pomocí zalomené střednice, která 
odpovídá spojnici těžišť dílčích průřezů. Bylo zanedbáno směrové zakřivení a 
podélný sklon konstrukce. Příčníky nad podporami jsou nahrazeny tuhými rameny 
kruhového průřezu R = 0,5 m. 

 

Obr. 5 Renderování pohled na model 

Obr. 6 Prutový model pro analýzu podélného směru 
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7.2 Výpočtový model pro výpočet TDA 

 
Obr. 7 Výpočtový model pro výpočet TDA 

Druhý prutový model slouží k výpočtu fázované výstavby. Kabely byly modelovány 
postupně podle pořadí jejich napínání. Každý kabel má vlastní zatěžovací stav a 
vlastní fázi pro výpočet TDA. Podpory v tomto případě jsou zjednodušeny. Příčný a 
podélný sklon není uvažován. 

Přesný návrh geometrie přepínacích kabelů je nejprve zpracován v programu 
AUTOCAD a následně převeden do výpočtového modelu v programu Scia Engineer 18.1.  

 

7.3 Desko-stěnový model 

Pro posouzení konstrukce v příčném směru byl vytvořen desko-stěnový model. Na 
rozdíl od prutového modelu zahrnuje i účinky kroucení.  

 
Obr. 8 Desko-stěnový model 
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 POSTUP VÝSTAVBY 

 Vytyčení a příprava staveništi, skrývka ornice 
 Příprava stavebních jímek 
 Příprava pilotážích rovin a šablon 
 Vrtání a betonáž pilot, odbourání šablon u vnitřních podpěr 
 Výkopy pro základy opěr a podpěr, úprava základové spáry 
 Bednění a betonování základových pásu a patek 
 Bednění a betonování opěr (bez závěrných zídek), křídel a podpěr  
 Osázení ložisek 
 Bednění, betonování a předepnutí kabelů nosné konstrukce 
 Betonáž závěrných zídek  
 Provedení izolace spodní stavby a zpětný zásyp 
 Osazení mostních závěrů 
 Izolace nosné konstrukce 
 Bednění a betonování říms 
 Provedení vozovky a osazení mostního vybavení 
 Terénní úpravy 
 Dokončovací práce 

8.1 Fáze výstavby 

Nosná konstrukce bude betonovaná po jednotlivých polích s převislým koncem na 
výsuvné skruží. Ve všech fázích bude posouzeno tahové napětí betonu a podmínka 
pro zajištění lineárního dotvarování. Konstrukce bude provedena ve třech fázích. 
V každé fázi obsahuje betonáž příslušného pole a předepnutí 50% kabelů. Stavba 
bude realizována dle časového harmonogramu uvedeného níže. 

Časový harmonogram pro výpočet TDA: 

0 dní    Fáze 1  betonáž 1. pole 

14 dní   Fáze 1  předepnutí kabelů 1. fáze 

15 dní  Fáze 1  odskružení 

15,1 dní  Fáze 2  osázení skruže 

28 dní  Fáze 2  mokrý beton 

28,1 dní    Fáze 2  betonáž 2. pole 

42 dní   Fáze 2  předepnutí kabelů 2. fáze 

43 dní  Fáze 2  odskružení 

43,1dní  Fáze 3  osázení skruže 

56 dní  Fáze 3  mokrý beton 

56,1 dní    Fáze 3  betonáž 3. pole 

70 dní   Fáze 3  předepnutí kabelů 3. fáze 

71 dní  Fáze 3  odskružení 
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100 dní    vnesení ostatního stálého zatížení 

200 dní    Uvedení do provozu 

36500 dní   Konec životnost 

Z důvodu zajištění plynulého napojení nového vybetonovaného pole na již 
vybetonovanou konstrukci, je nutné ukotvení skruže na převislý konec předchozího 
vybetonovaného pole. Do výpočtu fázované výstavby je třeba zohlednit zatížení od 
vlastní tíhy skruže a čerstvého betonu jako bodové zatížení na konstrukce. 

 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout silniční most o více polích na rychlostní 
komunikaci ve městě Krnov. Podle zadání byly vypracovány 3 varianty. Po dohodě 
s vedoucím práce byla vybrána a podrobně zpracována varianta A. Jedná se o 
monolitickou jednokomorovou dodatečně předepnutou konstrukci o třech polích 
s rozpětí 49,6m + 64m + 49,6m.  

Pro výpočet vnitřních sil byl vytvořen statický prutový model v programu SCIA 
Engineer 18.1. Stanovení zatížení mostu bylo provedeno dle ČSN EN 1991-2. Byl 
uvažován pouze vliv svislých účinků zatížení, přičemž vodorovné účinky zatížení 
nebyly brány v úvahu. Na základě vnitřních sil bylo navrženo předpětí. Následně 
byly vypočteny ztráty na prutovém modelu zahrnující fáze výstavby formou časové 
analýzy. Kabely byly modelovány postupně podle pořadí jejich napínání. Každý 
kabel má vlastní zatěžovací stav a vlastní fázi pro výpočet TDA. Konstrukce byla 
posouzená dle mezních stavů včetně zohlednění vlivu výstavby. V mezním stavu 
únosnosti byla nosná konstrukce posouzená také v příčném směru. Dále byl 
posouzen příčník a navrženy typy ložisek.  

K danému mostu byl zpracována statický výpočet, přehledné výkresy a vizualizace 
mostu. 

Hlavní nosná konstrukce předpjatého komorového mostu byla posouzena dle 
platných norem a vyhovuje na mezní stav únosnosti i mezní stav použitelnosti. 

  



Most přes řeku Opavici  Phu Tang Minh 

 

24 

 

 SEZNAM OBRÁZKU 

Obr. 1 Příčný řez studie A .............................................................................................................. 11 

Obr. 2 Příčný řez studie B............................................................................................................... 12 

Obr. 3 Příčný řez studie C ............................................................................................................... 13 

Obr. 4 Schéma uložení ložisek ...................................................................................................... 18 

Obr. 5 Renderování pohled na model ........................................................................................ 20 

Obr. 6 Prutový model pro analýzu podélného směru ......................................................... 20 

Obr. 7 Výpočtový model pro výpočet TDA .............................................................................. 21 

Obr. 8 Desko-stěnový model ......................................................................................................... 21 

 

  



Most přes řeku Opavici  Phu Tang Minh 

 

25 

 

 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

NORMY  
ČSN 73 6201: Projektování mostních objektů  

ČSN EN 1990 ed2: Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-2: Zatížení konstrukcí – část 2: Zatížení mostů dopravou  

ČSN EN 1992-2: Navrhování betonových konstrukcí: Betonové mosty – Navrhování a 
konstrukční zásady  

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí: Obecná pravidla a pravidla   pro 
podzemní stavby  
LITERATURA  
NEČAS, Radim, Jan KOLÁČEK a Josef PANAČEK. Betonové mosty I – Zásady 
navrhování . Brno, 2014. ISBN 978-80-214-4979-4  

 

NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. 2008  

 

ZICH, Miloš a kol. Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů. 2010  

 

STRÁSKÝ J., NEČAS R. Betonové mosty I - modul M01 - Základní principy navrhování. 
Brno, 2006. 

STRÁSKÝ, Jiří a Radim NEČAS. Betonové mosty II: Technologie výstavby mostů. Brno, 
2007  

 

STRÁSKÝ, Jiří a Radim NEČAS. Betonové mosty II: Analýza betonových mostů. Brno, 
2007 

 

STRÁSKÝ, Jiří a Radim NEČAS. Betonové mosty II: Vybrané problémy navrhování 
mostů. Brno, 2007 

 
INTERNETOVÉ STRÁNKY  
Politika jakosti pozemních komunikací: VL a TP [online]. [cit 2022-01-14].  

 
Dostupné z: http://www.pjpk.cz/vzorove-listy-staveb-pozemnich-komunikaci-vl/  

VSL ETA 06/0006 – version 2 [online]. [cit 2022-01-14].  

 

FREYSSINET CS: Mostní závěry, mechanická hrncová ložiska [online]. [cit 2022-01-14]. 
Dostupné z: http://www.freyssinet.cz/ 

 

NEČAS, Radim. [online]. [cit 2022-01-14]. Dostupné z: http://necasradim.cz/ 

  



Most přes řeku Opavici  Phu Tang Minh 

 

26 

 

 SEZNAM PŘÍLOH 

P1. POUŽITÉ POKLADY A STUDIE ŘEŠENÍ 
P1.1 Vrstevnicový plán   M 1:200 

P1.2 Podélný řez    M 1:200 

P1.3 Příčný řez     M 1:50 

P1.4 Základní údaje  
P1.5 Varianta A    M 1:200, M1:50 
P1.6 Varianta B    M 1:200, M1:50 

P1.7 Varianta C    M 1:200, M1:50 

     P2. VÝKRESY – PŘEHLEDNÉ, PODROBNÉ A DETAILY 

P2.1 Půdorys mostu    M 1:200 

P2.2 Podélný řez    M 1:200 

P2.3 Příčný řez A-A    M 1:50 

P2.4 Příčný řez B-B    M 1:50 

P2.5 Výkres betonářské výztuže  M 1:25, M 1:50, 1:100 
P2.6 Výkres předpínací výztuže  M 1:10, M1:50, M1:100, M 1:200 

P3. STAVEBNÍ POSTUP A VIZUALIZACE 
P3.1 Schéma postupné výstavby  M 1:500 

P3.2 Vizualizace     

P4. STATICKÝ VÝPOČET 
 


