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Abstrakt 

Má práce je zaměřena na návrh a posouzení dálničního mostu nad Dolanským potokem. Most 

je stavěn pomocí letmé betonáže. Délka běžného pole je 110 metrů. Most je dodatečně 

předpjatou konstrukcí. Statický model je vytvořen z prutů.Analýza během celé životnosti 

modelu je provedena metodou časové diskretizace. Návrh vyztužení je proveden pro podélný 

a příčný řez.  

  

Klíčová slova 

dálniční most, metoda letmé betonáže, dodatečně předpjatý beton, prutový statický model, 

komorový prut  

  

  

  

Abstract 

My thesis is focused on a design and comparism of the highway bridge across Dolansky 

creek. The bridge is built by balanced cantilever method. The common span length is 

110metres. The bridge is post-tensioned concrete structure.The static model is made of 

beams.The static analysis during lifespan of bridge is made by Time discretization analysis . 

The design of reinforcement is made for longitudinal section and cross section.  

  

Keywords 

highway bridge, balanced cantilever method, post-tensioned concrete, the beam static model, 

box girder beam  
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 A1. Úvod  

 Cílem práce je vytvořit optimální řešení přemostění dálnice nad Dolanským potokem, tak aby 

byly dodrženy nároky na bezpečnost a provozu schopnost konstrukce. Návrhy a posouzení jsou 

provedeny dle platných norem a předpisů pro mostní konstrukce. 

 V rámci práce jsou vytvořeny tři různé varianty geometrie konstrukce. Varianty jsou mezi 

sebou porovnány na základě různých parametrů. Výsledkem srovnání je vybrání jedné varianty, která 

bude následně rozpracována.  

Pro vybranou variantu pro vodorovnou nosnou konstrukci je navrženo předpětí, 

nadimenzována betonářská výztuž a a je provedeno posouzení mezní stavy únosnosti a použitelnosti 

v podélném a příčném směru. 

Dále je provedena analýza a posouzení příčníku a kotevní oblasti pro vybranou kotvu. 

Na základě statické analýzy a předběžného návrhu geometrie je vypracována příslušná 

výkresová dokumentace obsahující geometrii všech navržených variant, výkres předpínací výztuže a 

výkresy betonářské výztuže. 
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A2. Průvodní zpráva 
Most na dálnici nad Dolanským potokem 
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1. Informace o navrhované mostní konstrukci 

1.1. Popis lokality 
 

 Nově budovaná mostní konstrukce je prvkem na nově budované dálnici D1 v úseku  

Jablonov – Jánovce na Slovensku. Navržená dálnice v daném úseku je nucena překonat hluboké údolí, 

v němž se mimo jiné nalézá místní komunikace a drobný vodní tok. Z hlediska výškového profilu je 

jasné, že v této lokalitě není možno provést násyp, či zářez. Jedinou možnou alternativou překonání 

údolí je mostní konstrukce. 

 Plánovaná délka nutného přemostění je v kolem 450m. V tomto úseku je nutno překonat 

místní komunikace S5, která je situována kolmo k plánované ose mostu. Souběžně s komunikací S5 

údolím protéká Dolianský potok. Obě tyto překážky je nutno brát v potaz při návrhu nové mostní 

komunikace. 

Shrnutí: 

Polaha v rámci nového úseku dálnice D1:  Jánovce - Jablonov 

Místopis v rámci správních celku:  obec Doľany 

      okres Levoča 

      kraj Prešov 

      Slovensko 

  

1.2 Požadavky na konstrukci 
 

 Nově budovaná konstrukce musí být schopna splnit svůj úkol přemostění dálnice D1. 

Z tohoto důvodu jsou na konstrukci kladeny jisté požadavky a to jak z hlediska provozního, tak 

z hlediska konstrukčního.  

 Z provozního hlediska musí navržená konstrukce splnit podmínky omezení průhybů a 

únosnosti. Tyto aspekty budou podrobněji zkoumány v příslušných přílohách zabývajících se 

statickým působením konstrukce. 

 Z hlediska konstrukčních požadavků je nutné, aby konstrukce vyhověla požadavků pro 

převedení dálnice. Z tohoto důvodu je nutné vzít v úvahu příčné uspořádání dálniční komunikace a 

navrhnout geometrii mostní konstrukce tak, aby těmto požadavkům odpovídala. 

 Návrh konstrukce je požadován tak aby jednotlivé směry, byly přemostěny nezávislými 

mosty. 
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1.2.1 Požadované příčné uspořádání komunikace 

Příčné uspořádání vozovky odpovídá příčnému uspořádání příslušné pozemní komunikaci. 

Návrh je proveden dle: ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů   

Název Šířka [mm] 

Římsa 2200  

Nezpevněná krajnice - odvodnění  500  

Zpevněná krajnice 3000  

Vnější vodící proužek  250   

Jízdní pruh  3750  

Jízdní pruh  3750  

Vnitřní vodící proužek  750   

Nezpevněná krajnice   250   

Římsa 1000 

 

 
       [obr 1.1: Příčné uspořádání vozovky+ 
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1.2.2 Požadavky na skladbu vozovky 

 Složení vozovky odpovídá skladbě vozovky dálnice. Samozřejmě je upraveno pro mostní 

konstrukci. Navržené konstrukční vrstvy jsou navrženy dle: TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací 

Název Značka  Vydatnost vrstvy 

Asfaltový koberec mastixový AKM 40    mm 

Spojovací postřik  0,25 kg/m2 

Asfaltový beton velmi hrubý ABVH 80    mm 

Spojovací postřik  0,30 kg/m2 

Izolace proti vodě AIP 5      mm 

Nosná konstrukce   

     

 

       [ obr 1.2: Konstrukční vrstvy vozovky + 

 

1.2.3 Požadavky na geometrické uspořádání  

 Nově navržená mostní konstrukce musí zachovávat předem určený směrový návrh 

komunikace, stejně jako určený podélný profil. 

 Navržená dálnice je v daném úseku navržena jako přímá v mírné stoupání. Požadovaná délka 

přemostění je okolo 450 m. 

Shrnutí: 

Směrové uspořádání:  přímá 

Podélné upořádání :  mírné stoupání 
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1.2.4 Požadavky na zpracování předběžného návrhu 

 V rámci nalezení optimálního řešení přemostění dálniční komunikace jsou vypracovány tři 

předběžné návrhy geometrie. Navržené varianty zohledňují výše uvedené podmínky. 

Jednotlivé varianty obsahují:  Podélný řez  

     Půdorys  

     Vzorové příčné řezy  

     Vybrané detaily 

Navržené varianty se liší jak svými dimenzemi, tak i způsobem jakým by byly zhotoveny. 

Všechny navržené varianty jsou v následujících kapitolách detailněji popsány. Na základě popisů jsou 

jednotlivé varianty srovnány na základě několika faktorů, které určí výslednou variantu. Vybraná 

varianta bude dále zpracována v těchto ohledech. Navržená a posouzení vodorovné nosné mostní 

konstrukce v podélném a příčném směru, analýza vybrané opěry a podpěry.  

Kritéria, podle nichž je vybrána varianta pro výpočet jsou: 

Náklady na materiál 

 Obtížnost provedení stavby 

 Estetické hledisko 

 Dopad výstavby na krajinu 

 Možnost kontroly a údržby mostní konstrukce 

 Množství přesunu zeminy 
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2. Stručný popis navržených variant 
 

V popisu jsou uvedeny základní informace o navržené konstrukci. Zejména typ konstrukce, 

postup výstavby, počet polí a statické působení. Každá varianta má popis jenž je zaměřen na výhody 

a nevýhody dané varianty. 

 

2.1 Varianta I 
 

Typ:     Monolitický dodatečně předepnutý most 

Příčný řez:    Komora s proměnou výškou 

Postup výstavby:   Letmá betonáž 

Počet polí:    5 

Délky jednotlivých polí:   70m + 110m + 110m + 110m + 70m 

Celková délka mostu:   487,9m 

Celková délka přemostění:  470m 

Výšky jednotlivých pilířů:  11m + 21m + 25m + 21m 

Celková plocha nosné konstrukce: 2*7380m2 

Spotřeba materiálu v obou směrech:  

vodorovná nosná konstrukce 16479 m3 

pilíře    1778 m3 

patky    3132 m3 

Průchozí profil    Ano 

 

Varianta I je navržena jako mostní konstrukce s velkým rozpětím polí a výrazně proměnnými 

průřezy. Předběžné rozměry konstrukce jsou zvoleny tak, aby odpovídaly zavedeným konstrukčním 

doporučením pro mostní konstrukce a zároveň působily esteticky. Tato varianta je navržena 

způsobem, který limituje nutnost velkých zásahů do krajiny během výstavby.  

Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako spojitý nosník o pěti polích. Velikost 

jednotlivých polí je značná, přičemž vnitřní pole přesahují svým rozpětím 100 metrů. Takto velká 

rozpětí vyvozují velké nadpodporové momenty od vlastní váhy. Pro redukci těchto momentů je 
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využito proměnné výšky průřezu konstrukce po délce. Největší výšky je u podpory a směrem ke 

středu pole klesá. Výška průřezy na všech místech umožňuje průchod komorou, s možností vizuální 

kontroly vnitřních prostor mostu. V místech podpor jsou komorové průřezy vyztuženy diafragmaty, 

které pomáhají přenášet smykové zatížení do podpor.  

Navržené uspořádání konstrukce vede k způsobu výstavby pomocí letmé betonáže. Tento typ 

výstavby je více než vhodný vzhledem k malým zásahům do krajiny. Vodorovná nosná konstrukce je 

vetknuta do podpor. Výstavba jednotlivých polí je plánována současně ze všech dvojic pylonů 

zároveň. Na každé podpoře je vybudován zárodek o délce necelých 12m, ze kterého jsou na každou 

stranu v deseti segmentech vystavěna celá délka pole.  

Při výstavbě je použito na každém zárodku dvou montážních vozíků pro urychlení. Při každém 

dokončení páru segmentů jsou napnuty konzolové kabely. Po dokončení výstavby jsou nataženy 

kabely spojitosti a přídavné kabely uprostřed rozpětí. 

Svislé nosné prvky jsou tvořeny dvojicemi tenkých pilířů. Pilíře ve dvojících jsou nutným 

prvkem vzhledem k postupu výstavby mostu. Do pilíře je během stavby a následně během celé 

plánované doby životnosti vetknuta vodorovná nosná konstrukce. Vzhledem k symetrickému 

budování jednotlivých segmentů mostu je zabezpečeno příznivější stabilitní působení konstrukce 

během výstavby. Pilíře jsou postaveny na rozsáhlých základových patkách, které jsou podporovány 

piloty. 

 

[ obr 2.1: Typický příčný řez ] 
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2.2 Varianta II 
 

Typ:     Monolitický dodatečně předepnutý most 

Příčný řez:    Komora s proměnou výškou 

Postup výstavby:   Betonáž na vysouvaném bednění 

Počet polí:    6 

Délky jednotlivých polí:   55,25m + 85m + 85m + 85m + 85m + 55,25m 

Celková délka mostu:   468,3m 

Celková délka přemostění:  450,5m 

Výšky jednotlivých pilířů:  11m + 20m + 23m + 27m + 19m 

Celková plocha nosné konstrukce: 2*7065m2 

Spotřeba materiálu v obou směrech:  

vodorovná nosná konstrukce: 16479 m3 

 pilíře:    1778 m3 

 patky:    540 m3 

Průchozí profil    Ano 

 

Varianta II je navržena s menšími rozpětími polí než Varianta I. Tento návrh má 

mnohem výrazněji proměnné průřezy. Předběžné rozměry konstrukce jsou zvoleny tak, aby 

odpovídaly zavedeným konstrukčním doporučením pro mostní konstrukce a zároveň působily 

esteticky.  

Výstavba varianty je navržena způsobem, který limituje nutnost velkých zásahů do krajiny 

během výstavby.  

Varianta II je konstrukce o 6 polích. Výstavba konstrukce je plánována metodou vysouvaného 

bednění, vzhledem k navrženým dimenzím se jedná o limitní hranici, kdy je tato metoda použitelná.  

 Konstrukce je rovněž jako Varianta I navržena jako komorová s výrazně proměnným 

průřezem, což se příznivě promítne v rozdělení ohybových momentů od vlastní tíhy. Poměr mezi 

vnějším a vnitřním polem je 0,650.  

Podpory pro vodorovnou nosnou mostní konstrukci tvoří sloupy s oválným průřezem, jež se 

v hlavici sloupu rozdvojují. Vodorovná konstrukce mostu je na sloupu uložena pomocí hrncových 

ložisek. 
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Betonáž na výsuvném bednění o takovémto rozpětí je již velmi nevýhodné. Navržená varianta 

není z tohoto hlediska zcela optimální. 

Profil s náběhy a  relativně velkým rozpětím vypadá esteticky i při vyšších profilech u 

podpory. 

Vzhledem k nízké výšce nosníku uprostřed pole je pravděpodobný výskyt velkých deformací. 

 

[ obr 2.2: Typický příčný řez ] 
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2.3 Varianta III 
 

Typ:     Monolitický dodatečně předepnutý most 

Příčný řez:    Trámový most 

Postup výstavby:   Betonáž na pevné skruži 

Počet polí:    10 

Délky jednotlivých polí: 33m + 46m + 46m + 46m + 46m + 46m + 46m + 46m + 46m + 

+46m + 33m 

Celková délka mostu:   451,7m 

Celková délka přemostění:  434m 

Výšky jednotlivých pilířů:  10m + 16m + 20m + 24m + 25m + 27m + 29m +  

     +29m + 19m 

Celková plocha nosné konstrukce: 2*6814m2 

Spotřeba materiálu v obou směrech:  

 vodorovná nosná konstrukce 16200 m3 

 pilíře    1778 m3 

 patky    972 m3 

Průchozí profil    Ne. Nutnost osazení kontrolní lávkou 

      

Varianta III je konstrukce o 10 polích. Výstavba konstrukce je plánována pomocí pevné 

skruže. Tato metoda je vhodná pro krátká pole, jako jsou navržena zde, ale hůře snáší velké stavební 

výšky. 

 Konstrukce je rovněž jako dvojtrám. Poměr mezi vnějšími a vnitřními poli je 0,717. Nad 

podporami jsou trámy spojeny spřahujícím příčníkem, který je uložen na podporový pilířích. 

Podpory pro tvoří pilíře oválného průřezu, jež se v hlavici sloupu rozšiřuje. Uložení je na 

ložiscích. 

Rozpětí polí a relativně vysoké průřezy trámů zvyšují požadavky na spotřebu materiálu 

vodorovných nosných konstrukcí.  Velké náklady na pilíře a patky zvyšuje i jejich velký počet. 

Kvůli betonáži na pevné skruži dojde k velkému zásahu do krajiny, při výstavbě skruží a 

distribuci materiálu v průběhu stavby. 
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Trámové konstrukce o takovém množství polí nevypadá konstrukce příliš esteticky. Množství 

podpěr vytváří „ Les stojek“. 

 

[ obr 2.3: Typický příčný řez ] 
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2.4 Srovnání variant 
 

Kritérium Varianta I Varianta II Varianta III Nejlepší varianta 

Množství 
spotřebovaného 
betonu 
[m3] 

16479  
+1778  
+3132 
21389 

14800 
+1500 
+  450 
16750 

16200 
+3000 
+  972 
20172 

Varianta II 

Plocha mostu 
[m2] 

14760 14130 13628 Varianta I 

Poměr betonu a 
plochy mostu 

1.45 1.18 1.48 Varianta II 

Typ výstavby Letmá výstavba Výsuvná skruž Pevná skruž Varianta I 

Zásahy do krajiny Malé zásahy do 
krajiny 

Malé zásahy Velké zásahy Varianta I/II 

Délka mostu 
[m] 

487.9 468.3 451.7 Varianta I 

Průchozí profil Ano Ano Ne Varianta I/ Varianta 
II 

Estetické hledisko Náběhy, velká 
rozpětí 

Náběhy Konstantní průřezy, 
malé rozpětí 

Varianta I 
 

Příznivější rozložení 
momentů 

Ano Ano Ne Varianta I/ Varianta 
II 

Komplikované 
předpínání 

Ano Ne Ne Varianta II/ 
Varianta III 

  

Shrnutí srovnání: 

 Nejvíce vyhovujícím návrhem se jeví Varianta I. Varianta I sice není nejekonomičtější řešení, 

co se týče spotřeby konstrukčního materiálu, ale z navržených variant dosahuje nejvíce předností.  

 Varianta I je vybrána pro další práci.  
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3. Použité typy materiálů 
 

 Pro stavbu mostní konstrukce je uvažováno s použitím několika typů materiálů, jež se podílí 

na komplexním působení nosné konstrukce. Konstrukce je uvažována jako předpjatý betonový 

monolitický celek.  

 Pro výstavbu je použito zejména těchto materiálů:  Beton 

        Betonářská výztuž 

        Předpínací výztuž 

3.1. Beton 
 

Dominantním konstrukčním prvkem uvažované konstrukce je beton C45/55. Vzhledem k jeho 

majoritnímu významu působení v konstrukci, je nesmírně důležité, aby zvolený materiál skutečně 

splňoval požadavky na něj kladené.  

Slovní popis Značka Hodnota Jednotky 

Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku v stáří 28 dnů fck 45 [MPa] 

Průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu v stáří 28 dnů fctm 3,8 [MPa] 

Sečnový modul pružnosti betonu Ecm 36 [GPa] 

Tečnový modul pružnosti betonu Ec 37,8 [GPa] 

Poměrné přetvoření εc3 1,75  

Mezní poměrné přetvoření εcu3 3,5  

  

 Vzhledem k tomu, že jsou tyto hodnoty uvažovány ve statickém výpočtu, je nutno prokázat 

jejich skutečné hodnoty zkouškami. Zkoušky betonu budou prováděny jak při výstupu betonu 

z betonárky, tak i na výsledné konstrukci. Zkoušky se provádí dle: ČSN EN 13791. 
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3.2 Betonářská výztuž 
 

Důležitým konstrukčním prvkem v navrhované konstrukci je bezesporu betonářská výztuž. 

Vzhledem k statickému působení betonářské výztuže v konstrukci je nutno zajistit vlastnosti 

betonářské výztuže. Použitá výztuž B500B. 

Slovní popis Značka Hodnota Jednotky 

Charakteristická pevnost betonářské oceli v tahu fyk 500 [MPa] 

Modul průžnosti  E 210 [GPa] 

Třída tažnosti  Vysoká  

Povrch   Žebírkový  

 

 

 

3.3 Předpínací výztuž 
 

 Předpínací výztuž je klíčovým prvkem zvoleného typu konstrukce, jemuž dala i jméno 

„Předpjatý beton“. V tomto konkrétním případě se jedná speciálně o dodatečně předepjatou 

konstrukci se soudržnou výztuží. 

 Pro návrh konstrukce je využito předpínacího systému od firmy VSL. Firma nabízí nejen 

samostatnou předpínací výztuž, ale i nutné předpínací kotvy a kanálky. Pro usnadnění návrhu je 

využito možnosti systémového řešení. 

 Pro řešenou konstrukci jsou využity předpínací kabely se soudržností. Kabely jsou složeny 

z předpínacích pramence Y1860S7 N. 

Slovní popis Značka Hodnota Jednotky 

Charakteristická pevnost předpínací výztuže v tahu fpk 1860 [MPa] 

Průměrná hodnota meze 0,1 předpínací výztuže fp,0,1k 1680 [MPa] 

Modul pružnosti betonu Ecm 195 [GPa] 

 

 Pro spolehlivost konstrukcí využívajících předpětí je během výstavby nutno provádět 

důsledné kontroly předpínání, injektáže a kotvení předpínací výztuže. 
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4. Výpočetní nástroje užité pro analýzu konstrukce 

4.1 Analýza konstrukce v čase 
 

Pro analýzu chování konstrukce v čase od zahájení stavby až po konec plánované životnosti je 

využito modulu programu SCIA ENGINEER. Modul programu se nazývá „Fáze výstavby a provozu“. 

Toto rozšíření umožňuje analýzu chování konstrukce v čase. Nastavení tohoto modulu umožňuje 

několik možností výpočtu chování v čase, přičemž zvolenou možností je tzv. „Časová analýza“. 

 Modul využívá metody časové diskretizace (Time Discretization Analysys ). Pomocí tohoto 

modulu dochází k analýze přetvoření betonu s aplikováním principu superpozice. Do programu se 

vkládají časové uzly, jimž je přiřazena nějaká změna na konstrukci (může se jednat o změnu 

konstrukčních prvků, změnu zatížení, podpor či dokonce celé konstrukce). Mezi jednotlivými 

zadanými časovými uzly si program vytvoří sám dílčí časové subintervaly, které zaručují výstižnost 

časové analýzy.  

 Tato analýza je založena na numerických metodách, jež umožňují zohlednění dotvarování a 

smršťování a jejich vzájemnou interakci. 

4.2 Metoda konečných prvků 
 

 Výpočet chování konstrukce je v programu SCIA ENGINEER realizován metodou konečných 

prvků. Metoda konečných prvků (dále jen MKP) je numerickou metodou využitelnou zejména pro 

automatizované výpočty. Masivní rozvoj metody MKP nastal s příchodem výpočetní techniky 

umožňující algoritmizace. 

Metoda pracuje na principu rozkladu komplexních těles na tělesa jednodušší tzv. „Konečné 

prvky“. Na těchto prvcích je provedena analýza jejich chování. 

 Uvažujeme-li MKP v lineární mechanice tak musí platit předpoklady:  

Hookův zákon 

Malé přetvoření 

Malé posuny 
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A3. Závěr 
Most na dálnici nad Dolanským potokem 
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1. Shrnutí práce 
 

1.1. Zadání 
 

 Cílem práce byl návrh optimálního řešení přemostění Dolanského potoka. Přemosťovanou 

komunikací je uvažována dálnice D1.  

 V zadání práce bylo určeno směrové a výškové řešení dálnice, které bylo nutno dodržet. Trasa 

komunikace překonávala v zájmovém úseku hluboké údolí, vodoteč a místní komunikaci.  

 Z typu přemosťované komunikace vyplýval typ příčného uspořádání vozovky a tím i šířka 

mostní konstrukce. 

 

1.2 Zpracování předběžných variant 
 

 Dle zadání byly vypracovány tři varianty možného řešení mostní konstrukce.  Všechny 

navržené varianty byly vypracovány dle příslušných norem. Každá z variant byla navržena tak, aby ji 

bylo možno následně využít v další fázi statického posouzení.  

 U jednotlivých variant byla navržena geometrie a postup výstavby. 

 Varianty byly srovnány dle těchto kritérií: 

Náklady na materiál 

 Obtížnost provedení stavby 

 Estetické hledisko 

 Dopad výstavby na krajinu 

 Možnost kontroly a údržby mostní konstrukce 

 Množství přesunu zeminy 

 

Na základě těchto kritérií byla zvolena jako nejvýhodnější navržená Varianta 1.  
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1.3. Atributy vybrané varianty 1 
 

Typ:     Monolitický dodatečně předepnutý most 

Příčný řez:    Komora s proměnou výškou 

Postup výstavby:   Letmá betonáž 

Počet polí:    5 

Délky jednotlivých polí:   70m + 110m + 110m + 110m + 70m 

Celková délka mostu:   487,9m 

Celková délka přemostění  470m 

Výšky jednotlivých pilířů  11m + 21m + 25m + 21m 

Celková plocha nosné konstrukce: 2*7380m2 

Spotřeba materiálu:  

vodorovná nosná konstrukce 16479 m3 

pilíře    1778 m3 

patky    3132 m3 

Průchozí profil    Ano 
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1.4. Statické řešení zvolené varianty 
 

 Statické řešení zvolené varianty mostní konstrukce je rozděleno do dvou částí, přičemž každá 

část je obsahem samostatné přílohy. V příloze P4A je rozebráno statické působení v podélném 

směru. Obsahem přílohy P4B je analýza navržené mostní konstrukce ve směru příčném. V příloze A2 

je řešen i příčník. Výsledky vnitřních sil jsou pak v příloze P4C. 

1.4.1. Příloha P4A 

 Mostní konstrukce je v této části zanalyzována v podélném směru v několika různých 

časových uzlech. Rovněž je zde rozpracována analýza postupné výstavby konstrukce s využitím TDA. 

Příloha obsahuje rozebrání jednotlivých zatěžovacích stavů odpovídajícím daným časovým uzlům, tj. 

působení betonářského vozíku během výstavby či analýzou dopravního zatížení během provozu. 

Analýza je provedena na prutovém modelu. 

 Analýzou chování modelu namáhaného různými zatíženími byly získány vnitřní síly, na jejichž 

základě proběhlo dimenzování konstrukce. Pro mostní konstrukci byla navržena a posouzena 

předpínací a betonářská výztuž na ohyb a betonářská výztuž pro vykrytí smykových a kroutících sil na 

mezní stav únosnosti. Rovněž byla provedena analýza mezního stavu použitelnosti. Tato analýza 

prokázala, že vlivem ohybového namáhání nevzniknou pro kombinace mezního stavu použitelnosti 

v konstrukci trhliny. 

 Na konci přílohy je provedeno posouzení na průhyb. 

1.4.2. Příloha P4B 

 Příloha P4B je zaměřena na analýzu konstrukce v příčném směru. Je vybrán příčný řez 

v blízkosti podpory, na kterém je provedena analýza. Model má tvar střednice příčného řezu nosné 

konstrukce. Na model je umístěno zatížení adekvátní zatížení použitému v příloze P4A s tím, že 

soustředěné zatížení je rozloženo na plošné. Analýzou reakce konstrukce na zatížení je provedeno 

dimenzování na příčný ohyb a smyk. Toto je obsahem kapitol  1. až 8.. 

 Kapitoly 9. až 15. jsou věnovány analýze a dimenzování příčníku. Zatížení příčníku, které 

vyvolává návrhové namáhání je totožné jako v předchozích posudcích. Z přílohy P4A jsou využity 

reakce od jednotlivých kombinací, které jsou využity jako zatížení příčníku. První model příčníku je 

vytvořen jako stěnový. Na tomto modelu jsou zjištěny průběhy napětí, které vedly k sestavení 

nového prutového modelu dle příhradové analogie. Analýzou tohoto modelu byly získány návrhové 

vnitřní síly. Na získané namáhání byly posouzeny vzpěry a navrženy táhla. 

 Kapitola 16 se zabývá dimenzováním kotevní oblasti 

1.4.3. Příloha P4C 
 

 Do přílohy P4C jsou umístěny výstupy z programu SCIA ENGINEER. 
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2. Přehled navržené výztuže 
 

 Předpínací výztuž byla součástí modelu ve SCIA ENGINEER. Tvar předpínací výztuže byl dán 

postupem výstavby. Množství předpínací výztuže bylo odladěno podle mezního stavu použitelnosti.  

Betonářská výztuž byla navržena až na základě analýzy vnitřních sil. 

2.1. Předpínací výztuž 
 

 Použitá metoda letmé betonáže určuje rozmístění předpínací výztuže. Předpínací kabely 

využité v navržené mostní konstrukce jsou rozděleny na Primární kabely, Sekundární kabely a 

Sekundární kabely průběžné.  

Primární kabely jsou vedeny v horní desce komory a umožňují samotnou výstavbu 

konstrukce, protože jsou předpínány již během výstavby a vynáší již vybudované segmenty 

konstrukce. Primární kabely působí proti nadpodporovým momentům. 

Napínací napětí 1440 MPa. 

Použité kabely 19 21 17 28  

Počet lan v kabelu 19 21 17 28 [ks] 

Min rozměr kabelového kanálku 90/97 100/107 85/92 110/117 [mm] 

Průřezová plocha 2660 2940 2380 33920 [mm2] 

Charakteristická pevnost kabelu 4948 5468 4427 7291 [kN] 

Počet použitých kabelů 32 80 48 62  

 

2.2 Betonářská výztuž 
 

 Betonářská výztuž je navržena na základě dimenzování profilu na ohyb, smyk a kroucení a 

dále je navržena dle konstrukčních zásad. 
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3. Celkový přehled použitých konstrukčních hmot 
 

Celkové množství použitého betonu na nosnou konstrukci   9124  m3 

Celková hmotnost použité předpínací výztuže    312680  kg 

Celkový počet navržených kotev      424  ks 

Celková hmotnost betonářské výztuže     2062503  kg 

Celková plocha nosné mostní konstrukce     7205   m2 

 

Hmotnost betonářské výztuže na 1m3 betonu je    227  kg 

Hmotnost betonářské výztuže na 1m2 plochy mostu je    289  kg 

Hmotnost předpínací výztuže na 1m2 plochy mostu je    44  kg 
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4. Shrnutí 
 

 V mé diplomové práci na téma Most na dálnici nad Dolanským potokem jsem na základě 

zadání vypracoval návrh možných geometrií mostu. Po zhodnocení byla vybrána varianta 1 pro 

následnou statickou analýzu a dimenzování výztuže. Varianta 1 je letmo betonovanou dodatečně 

předpjatou mostní konstrukcí. 

 Analýza mostní konstrukce zohledňovala postupnou výstavu a následné chování konstrukce 

v čase. Analýzou konstrukce v programu SCIA ENGINEER byly získány průběhy vnitřních sil a průhyby 

konstrukce. 

 Na základě získaných vnitřních sil bylo provedeno dimenzovaní vyztužení mostní konstrukce a 

to jak v podélném tak i příčném směru. Posouzení na ohyb bylo provedeno ve třech řezech v třech 

zájmových časech. Posouzení na smyk a návrh výztuže bylo provedeno v řezu namáhaném největší 

smykovou silou.  

 Analýza a následné dimenzování vnitřní výztuže bylo provedeno i pro nadpodporový příčník a 

kotevní oblasti. 

 Výsledkem mojí práce je ucelené posouzení vodorovné nosné části mostní konstrukce.  
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A4. Použité podklady  

SCIA ENGINEER 

AUTOCAD 2010 

MS WORD 2010 

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN 736201 Projektování mostních objektů 

*3+ Ing. Roman Šafář, Ph.D. a kolektiv - Betonové mosty 2 Návrh předpjatého mostu dle Eurokódů, 

ISBN 978-80-01-04433-09 

*4+  Jaroslav Navrátil – Předpjaté betonové konstrukce, ISBN 978-80-7204-561-7,Brno 2008 

*5+  ČKAIT – Navrhování mostních konstrukcí podle eurokódů, ISBN 978-80-87093-90-0, Praha 2010 

*6+  Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., P.E. – Betonové mosty, ISBN 80-86426-05-X, Praha 2001 

*7+  ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty- 

Navrhování a konstrukční zásady 
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A5. Použité zkratky a značky 

Betonářská výztuž 
fyk Charakteristická pevnost výztuže na mezi kluzu 
fyd Návrhová pevnost výztuže na mezi kluzu 
ϒs Součinitel spolehlivosti výztuže 
Es Návrhová hodnota modulu pružnosti výztuže  
εuk Charakteristické poměrné přetvoření výztuže při maximálním zatížení 
As,req Nutná plocha betonářské výztuže 
As Navržená plocha betonářské výztuže 
 
Předpínací výztuž 
fpk Charakteristická pevnost předpínací oceli v tahu 
fp0,1k Charakteristická smluvní mez kluzu 0,1% předpínací oceli 
fpd Návrhová mez kluzu 0,1% předpínací oceli 
ϒs Součinitel spolehlivosti výztuže 
Ep Návrhová hodnota modulu pružnosti předpínací oceli 
Ap,req Nutná plocha předpínací výztuže 
Ap1 Plocha jednoho lana 
Ap Navržená plocha předpínací výztuže 
  
Beton 
fck Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dnů 
fcm Průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fcd Návrhová pevnost betonu v tlaku 
fck(t) Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří  t  
fcm(t) Průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku ve stáří t 
ϒc Součinitel spolehlivosti betonu 
αcc Součinitel pevnosti betonu vlivem způsobu zatěžování 
fctk,0,05 Dolní hodnota charakteristické pevnosti betonu v dostředném tahu 
fctk,0,95 Horní hodnota charakteristické pevnosti betonu v dostředném tahu 
fctm Průměrná hodnota chatakteristické pevnosti betonu v dostředném tahu 
Ecm Sečnový modul pružnosti betonu 
Ec Tečnový modul pružnosti betonu 
εcu3 Mezní poměrné stlačení betonu 
α Součinitel teplotní délkové roztažnosti 
ν Poissonův součinitel 
 
Geometrie průřezu 
A Plocha průřezu  
I Moment setrvačnosti průřezu 
S Statický moment 
eh Vzdálenost k horním vláknům 
ed Vzdálenost k dolním vláknum  
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Geometrie výztuže 
Φs Průměr výztuže  
Φtř Průměr třmínku  
As Plocha výztuže  
Atř Plocha třmínku  
As,req Požadovaná plocha výztuže  
As,prov Navržená plocha výztuže  
α Sklon třmínků 
n Počet střihů, Počet kusů výztuže 
  
Posouzení  ohybu 
d Účinná výška  
d1 Těžiště výztuže 
z Rameno vnitřních sil 
rs Rameno výztuže  
rcc Rameno tlačeného betonu  
 
Zatížení 
g Návrhové spojité zatížení stálé 
q Návrhové spojité zatížení proměnné 
F Návrhové bodovézatížení 
T Teplotní zatížení  
 
Vnitřní síly 
NEd Návrhová normálová síla 
VEd Návrhová posouvající síla 
MEd Návrhový ohybový moment 
TEd Návrhový kroutící moment  
VEd,h Posouvající síla horizontální 
VEd,v Posouvající síla vertikální 
NRd Vzdorující normálová síla 
VRd Vzdorující posouvající síla 
MRd Vzdorující ohybový moment 
 
 
Napětí 
σh Napětí v dolních vláknech 
σd Napětí v horních vláknech 
 
 
Krytí 
cmin Minimální hodnota krycí vrstvy 
cnom Nominální hodnota krycí vrstvy 
cmin,dur Návrhový ohybový moment 
Δcdev Návrhový přídavek krytí  
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A6 . Stručný popis obsahu jednotlivých příloh. 

6.1 Příloha P1 – Použité podklady 

6.2 Příloha P2 – Výkresová dokumentace  

Výkresy tvaru:     Varianta 1  M 1:500/100 

     Varianta 2  M 1:500/100 

     Varianta 3  M 1:500/100 

Výkres předpínací výztuže:   Varianty 1  M 1:500/100 

Výkresy betonářské výztuže:   Řez C   M 1:50 

     Řez B  M 1:50 

     Řez B´  M 1:50 

Kotevní oblast M 1:30 

Podélný řez M 1:100 

6.3. Stavební postup a vizualizace 
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6.4 Příloha P4 A – Podélný směr 

 

1. Úvod – popis analýzy konstrukce a použitých modelů. 

2. Analýza průřezů a jejich charakteristik – analýza průřezů na smykové ochabnutí a výpočet  

 průřezových charakteristik. 

3. Zatížení při výstavbě – analýza zatížení působící během výstavby. Zatížení vlastní vahou,  

 betonářskými vozíky a staveništním zatížením. 

4. Harmonogram výstavby – popis jednotlivých kroků při výstavbě a provozu. Postup určuje zadaní  

 kroků do TDA analýzy. 

5. Zatížení finální konstrukce - analýza zatížení působící na konstrukci během provozu 

6. Návrh předpětí – návrh primárních a sekundárních kabelů a ruční kontrolní analýza krátkodobých  

 ztrát 

7. Přehled vnitřních sil – přehled vnitřních sil od jednotlivých zatěžovacích stavů v posuzovaných 

 časech 

8. Materiálové charakteristiky – přehled použitých materiálů a jejich charakteristik 

9. Konstrukční zásady – návrh krytí betonářské a předpínací výztuže, vzdálenosti kanálků a kotev 

10. Přehled uvažovaných kombinací a sestav zatížení 

11. Přehled kombinací  

12. Posouzení na mezní stav použitelnosti – výpočet napětí v jednotlivých posuzovaných řezech 

13. Posouzení na mezní stav únosnosti za ohybu 

14. Posouzení na mezní stav únosnosti ve smyku 

15. Posouzení průhybů konstrukce 
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6.5 Příloha P4B – Příčný směr, Příčník 

 

1. Úvod – popis provedené analýzy konstrukce v příčném směru 

2. Geometrie v jednotlivých posuzovaných řezech 

3. Zatížení působící na konstrukci při výstavbě 

4. Zatížení během provozu 

5. Vnitřní síly od jednotlivých zatěžovacích stavů 

6. Kombinace 

7. Materiálové charakteristiky 

8. Návrh výztuže na smyk a ohyb v jednotlivých řezech 

9. Přehled výztuže nutné pro přenesení zatížení 

10. Příčník - Úvod 

11. Přehled reakcí 

12. Geometrie příhradové analogie pro příčník 

13. Průběh vnitřních sil na příhradovém modelu 

14. Posudek jednotlivých tlačených a tažených diagonál 

15. Posouzení kroucení 

16. Posudek kotevní oblasti 

 

6.6 Příloha P4C – Průběhy vnitřních  

 

Obsahem přílohy P4C je přehled vnitřních sil. V případě analýzy nosné konstrukce 

v podélném směru jsou zde přímo kombinace. V případě analýzy v příčném směru jsou zde vytištěny 

zatěžovací stavy. Vytištěné jsou vnitřní síly pouze pro polovinu pole. 

 

 


