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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je návrh obloukového mostu p es rychlostní komunikaci. Most 

tvo í trámová konstrukce mostovky o t ech polích a ocelobetonový oblouk. Mostovka je na 

okrajích vetknutá do základ  a uprost ed zachycena na visutých kabelech. Most je nesen 

kombinací p edpínacích lan a visutých kabel  uchycených na ocelobetonovém oblouku. 

Visuté kabely jsou zešikmeny vzhledem k p nému sm ru mostu a v podélném sm ru jsou 

ve sm ru oblouku. Model celé konstrukce byl zhotoven ve výpo tovém programu SCIA 

ENGINEER 2011. Návrh je dle p íslušných platných norem.  

 

Klí ová slova 

obloukový most, oblouk, p edepnutá konstrukce, zav šená lana, beton, betoná ská výztuž, 

edpínací výztuž, mostovka, ocelobetonový oblouk, výpo tový model, zatížení, postup 

výstavby, rychlostní silnice 

 

 

Abstract 

The objective of this master‘s thesis is to design arched bridge over the expressway. Bridge 

deck beam structure consists of three fields and the composite arc. The deck is on the 

edges Embedded into the foundations and middle captured on overhead cables. The bridge 

is carried by a combination of strands and aerial cables mounted on reinforced concrete 

arch. Overhead cables are slant due to the transverse direction of the bridge in the 

longitudinal direction is in the direction of the arc. Model of the structure was made in a 

calculated SCIA ENGINEER 2011. The designe is in accordance with applicable standards. 

Keywords 

arch bridge, arch, prestressed construction, suspended cables, concrete, concrete 

reinforcement, prestressing reinforcement, deck, composite arc, calculation model, load, 

process of construction, expressway 
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1 ÚVOD  

Cílem této diplomové práce je navržení a posouzení obloukového mostu p es rychlostní 
komunikaci. Navržený most by m l splnit bezpe nostní a ekonomické požadavky. 
Z estetického hlediska by m l být návrh zvolen tak, aby se most svými rozm ry a vzhledem 
co nejvíce za lenila do okolního terénu a krajiny. 

V rámci diplomové práce jsou navrhnuty 3 varianty možného ešení p emost ní dané 
ekážky a podrobný výpo et jedné zvolené varianty. Ve vybrané variant ešení byl 

proveden posudek na únosnost mostu. Pro tento ú el byl zpracován prostorový model 
konstrukce, který eší posouzení jak v p ném tak v podélném sm ru. 

Diplomová práce se skládá z textové ásti a jednotlivých p íloh: použité podklady, varianty 
ešení, podrobné výkresy, stavební postup, vizualizace a statický výpo et. P ílohy budou 

popsány v následujícím textu.  
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2  P ÍLOHY  

2.1 Varianty ešení

Na základ  zadaného p ného ezu terénu v míst  p emost ní byly navrženy 3 varianty 
mostu pro p ší a cyklisty. Výchozím požadavkem byl požadavek na bezpe nost, dalšími 
aspekty návrhu bylo estetické a finan ní hledisko. Z estetického hlediska je d ležité, aby 
všechny varianty m ly jemný lidský rozm r a výrazným zp sobem nezasahovaly do vzhledu 
okolní krajiny.  

2.2.1 Varianta

První varianta je tvo ena ocelobetonovým mezilehlým obloukem, který rozd luje 
konstrukci na 3 pole. Mostovka trámového pr ezu je na okrajích vetknuta do základ  a 
v prost edním poli vynášena skupinou ocelových záv . Celá konstrukce vytvá í 
samonosný systém. To znamená, že základ oblouku je spojen se základem mostovky 
tla enou vzp rou. Základová p da je tak namáhána pouze svislými silami. 

Mostovka je zhotovena z dvoutrámového pr ezu o celkové ší ce 13,1 m. Kde hlavní trámy 
mají  rozm r  0,8  na  1,25  m.  Hlavní  trámy  jsou  spojeny  trámovou  deskou  o  tlouš ce  desky  
0,25 m a velikosti mezilehlého trámu 0,3 x 0,6 m v etn  tlouš ky desky. Na vn jších okrajích 
jsou  pomocné  trámky  o  rozm rech  0,4  x  0,85  m  spojeny  s  hlavním  trámem  deskou  o  
tlouš ce 0,25 m a vytvá í spolu chodník. 

Záv sy jsou kloubov  spojeny s kotevními plechy, které jsou p iva eny k vn jší trubce 
ocelobetonového oblouku (naho e) a ke kotevním plech m, které jsou kotveny v mostovce 
(dole). 

2.2.2 Varianta

Druhá varianta je tvo ena také t ípólovou konstrukcí nyní jsem ovšem použil jedno 
komorový pr ez nosníku. Jednotlivá pole mají rozm ry 17,58 x 50,00 x 17,58 m. Mostní 
konstrukce je podep ena šikmými podp ry a má prom nný pr ez. Jednokomorový most je 
po krajích prost  uložen a podp ry jsou uloženy v základu p es vrubový kloub.  

Mostovka je vybetonovaná jako jednokomorový p edepnutý nosník s prom nným 
pr ezem. Kde v míst  uložení na šikmé podp ry má nejv tší výšku 2,20 m, tlouš ku st ny 
0,7 m a výšku spodní desky 0,4 m. Naopak nejten ím se nosník stává uprost ed rozp tí 
s výškou 1,65 m, tlouš kou st ny 0,5 m a výškou spodní desky 0,35 m. Jednokomorový 
nosník má vyložené okraje pro chodník do vzdálenosti 3,55 m. 
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2.2.3 Varianta

etí varianta je tvo ena op t konstrukcí dvou trám  s mezilehlou mostovkou. Trámy jsou 
podep eny betonovým obloukem, který vynáší mostovku. Dolní oblouk se uprost ed spolu 
s trámy spojí. Celí konstrukce vytvá í 6 polí o rozm rech 11,5 x 11,5 x 19,0 x 19,0 x 11,5 x 
11,5 m. P emž mostovka je podep ena op rami v úrovni uložení oblouku na základ a 
v polovin  rozp tí mezi uložením na základ a spojením oblouku s mostovkou. Mostovka je 
na krajích prost  podep ena. 

Oblouk je navržen na vzep tí 6 m a tak si konstrukce zachovává štíhlý a estetický vzhled. 

Mostovka  se  skládá  ze  dvou  hlavních  trám  o  rozm rech  1,7  x  0,9  m,  které  jsou  spojeny  
mezilehlou deskou tlouš ky 0,35 m. Oblouky jsou tvo eny betonovou konstrukcí s pr ezem 
0,8 x 1,7m. Chodníky pro p ší jsou stejn  jako ve variant  B vyloženy nyní ovšem o 2,55m. 
Mostovka je vedena v p ímé s p ným sklonem 2,5% a podélným sklonem 1%.  

2.2. Zhodnocení variant

Zhodnocení variant lze provést z n kolika r zných hledisek. Mým názorem je, že konstrukce 
most , kdy tyto konstrukce slouží více než 100 let, by m ly být navrhovány z hlediska 
finan ního, ale nemén  tak z hlediska estetického. Stavba by dále m la mít lidský rozm r a 
nem la by výrazn  narušovat okolní ráz krajiny. V další ásti diplomové práce jsem si zvolil 
variantu A. 

2.3 Výkresy

Ve výkresové dokumentaci jsou výkresy P ehledné a Podrobné. Výkresová dokumentace je 
v ásti P2 VÝKRESY. 

Rozsah výkresové dokumentace byl zadán vedoucím diplomové práce. 

2.4 Stavební postup

Stavební  postup  je  znázorn n  v  ásti  P3  STAVEBNÍ  POSTUP  A  VIZUALIZACE.  Ve  výkresu  
stavebního postupu jsou zobrazeny jednotlivé kroky výstavby lávky. Slovní popis je uveden 
jak na výkrese, tak i v textové ásti. 

2.5 Vizualizace  

Ve vizualizaci jsou zobrazeny pohledy na visutou lávku. Vizualizace je provedena v 
programu AutoCAD., viz p íloha P3 STAVEBNÍ POSTUP A VIZUALIZACE.  
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2.6 Statický výpo et

Statický výpo et je nejobsáhlejší ást diplomové práce a je v ásti P4 STATICKÝ VÝPO ET. 
Zabývám se v n m od návrhu geometrie, zp sobu a síly zatížení p es dimenzování 
jednotlivých prvk  mostu až po celkové posouzení konstrukce na mezní stavy zatížení. 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Všeobecná ást

3.1.1 Identifika ní údaje konstrukci

Akce: Most na silnici 44022 

Stavba: Obloukový most p es rychlostní komunikaci 
Název objektu: Obloukový most  
Místo stavby: Velká u Hranic 
Investor: editelství silnic a dálnic R 
 er anská 12, 14000 PRAHA  
Projektant: Št pán Van k 

 

3.1.2 Základní údaje konstrukci

  

 Charakteristika mostu: Jedná se o silni ní most, spojitý trámový, o t ech 

polích, trámového pr ezu, z p edpjatého betonu 

Délka mostu: 85,780m 
Délka p emost ní: 84,000m 
Rozp tí krajních polí: 17,580m 
Rozp tí st edního pole: 50,620m 
Ší ka vozovky mezi obrubami:    7,500m 
Výška mostu nad terénem: 11,070m 
Konstruk ní výška: 9,220m 
Zat žovací t ída: Skupina 1 

epínací výztuž: Y-1860-S7-15,2-A 
Kotvení kabel : kotevní systém VSL, typ EC 
Betoná ská výztuž: B 500B 

  

Ší kové uspo ádání vozovky na most : 
Jízdní pruhy 2x3,5m = 7,0m 
Vodící proužky 2x0,25m = 0,5m 
Volná ší ka mezi svodidly 7,5m 
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 Skladba vrstev vozovky: 
SMA 11 PMB 40mm 
MA 16 PMB 50mm 
Izola ní pás 5mm 
Mastix 5mm 
Impregna ní nát r 
Celkem 100mm 

 

3.2 Most jeho umíst ní

3.2.1 Zd vodn ní stavby

Navržený  most  eší  p emost ní  silnice  z  obce  Velká  u  Hranic  a  vesnice  Lhotka.  Most  eší  
ížení uvedené silnice s rychlostní silnicí vedoucí z Olomouce do Ostravy. Stavbou se 

elegantn  vy eší dopravní vztahy a vznikne tak rychlé spojení pro všechny ú astníky silni ního 
provozu. 
 
Výškové  a  sm rové  ešení  spl uje  požadavky  na  n  kladené.  Volná  ší ka  je  7,5  m,  což  
vyhovuje p edpokládané intenzit  silni ního provozu.  

3.2.2 evád ná komunikace

evád nou komunikaci tvo í silnice 44022. Ší ka pr jezdného prostoru je 7,5 m. Provoz je 
ešen jedním jízdním pruhem v každém sm ru. P ný sklon je st echovitý se skonem 2,5%, 

podélný sklon je 1,0%, jsou dodržena omezení pro minimální podélný sklon. P dorysn  je 
trasa vedena v p ímé. 

Na obou koncích jsou v navazující komunikaci z ízeny ocelové zábrany v podob  sloupk . 
Tímto je zabrán n vjezd automobilové dopravy na lávku, v p ípad  pot eby vjezdu vozidel 
integrovaného záchranného systému je možné zábrany do asn  odstranit.  

3.2.2 emost ná ekážka

Lávka je zbudována z d vodu p emost ní rychlostní komunikace a plynulosti provozu na ní.  

3.2.3 Uzemní podmínky

Stavba mostu se nachází v extravilánu. V katastrálním území Velká u Hranic. 
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3.3 Inženýrské sít

V nejbližším okolí stavby se nenacházejí žádné inženýrské sít , není tedy t eba provád t 
žádnou p ekládku, nebo jiné stavební úpravy. 
 

3.4 Stavebn technické ešení stavby

3.4.1 Podélné uspo ádání

Most je navržen jako t ípolová spojitá monolitická konstrukce trámového pr ezu z 
edpjatého betonu C40/50. Rozp tí krajních polí 17,58m a rozp tí st edního pole je 

50,62m (konstrukce je symetrická). St ední pole je podporováno záv sy z oblouku, které 
jsou k desce uhyceny po 3m. 

Oblouk má vzep tí 13,7 m z toho 8,0 m je výška nad st ednicí mostovky a zbylých 5,7 m je 
výška od založení oblouku po st ednici mostovky. 

Most má podélný sklon 1%. Na most  je použit elastický mostní záv r. 

3.4.2 Tvar ného ezu

Trámový pr ez je sestaven ze dvou hlavních trám  rozm ru 0,8 m x 1,25 m vzdálených od 
sebe osov  8,3 m. Hlavní trámy jsou spojeny trámovou deskou, která zárove  tvo í nosnou 
vrstvu pro asfaltovou vozovku. Trámová deska je široká 7,5 m a vysoká 0,25 m. Podporuje 
pomocné  trámy  v  osové  vzdálenosti  3,0  m,  které  mají  rozm ry  0,3  x  0,6m  v etn  výšky  
desky.  Z  vn jší  strany hlavních trám  je uchycena deska tvo ící  chodník.  Deska je  vysoká 
0,25 m a dlouhá 1,6 m a je podporována jak hlavním trámem tak z vn jší strany 
pomocným trámem o rozm rech 0,85 x 0,4 m. K pomocnému trámu bude p ichyceno 
ocelové zábradlí.  

3.4.3 Statické ešení

Nejd íve byl ešen podélný sm r, ú inky vlastní tíhy, dlouhodobého nahodilého a 
krátkodobého nahodilého zatížení bez ohledu na polohu v p ném sm ru. Na tyto ú inky 
byl navržen trámový pr ez a p edp tí metodou vyrovnání stálého zatížení. Ke správnému 
umíst ní zatížení po délce pro vyvození extrémních hodnot nap tí byly použity p inkové 
áry silových veli in. Byla uvažována zat žovací t ída skupiny 1. Posouzena byla normálová 

nap tí v ase vnesení p edp tí a na konci návrhové životnosti. Posouzena jsou také tahová 
nap tí v betonu v nejvíce exponovaných ezech konstrukce po délce. Byla posouzena také 
únosnost p i zv tšeném (mezním) zatížení. Pro vyvození extrémního smykového namáhání 
v ezech od posouvající síly v kombinaci s krouticím momentem bylo nutné již zde 

ihlédnout k rozmíst ní zatížení v p ném sm ru. 
 
Statický výpo et dále eší p ný sm r. Jsou zde rozvedena zatížení v p ném ezu. Vnit ní 
síly jsou stanovovány na vý ezu délky 1m. Návrh výztuže v tomto ezu byl stanovován pro 

žný metr.  
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3.4.4 Spodní stavba

Jedná se zde o dv  krajní op ry a jejich základy. Krajní op ry jsou z rubu opat eny 
penetra ním nát rem proti zemní vlhkosti. Odvodn ní rubu op r je zajišt no pomocí 
drenážní trubky o pr ru 150mm p ekryté geotextilií. Za op rou je vrstva zhutn ného 
št rkopísku. P echodovou ást tvo í p echodový klín. Vzhledem k základovým pom m 
jsou všechny základy ešeny jako plošné uloženy na pilotech. Tlouš ka podkladního betonu 
pod patkami je 100mm. 
 
Stani ení jednotlivých podp r 
Op ra 1 - krajní 0,007 90km 
Opera 2 - krajní 0,077 90km 
 

3.5 Použité materiály

Pro nosnou konstrukci komorového pr ezu   C40/50 
Úložné prahy podp r  C30/37 

íky podp r  C30/37 
Patky, p echodová deska a k ídla   C16/20 
Monolitické betonové ímsy  C30/37 

 
edpínací vyztuž Y-1860-S7-15,2-A (z 88 lan) 

Kotevní nap tí 1111,16 MPa 
epínací síla 14 667,3kN 

Doba podržení nap tí 5min 
Kotvení kabel  kotevní systém VSL, typ EC 
Betoná ská výztuž B500B 

3.6 Postup výstavby

3.6.1 Vyty ení nosné konstrukce

Bude provedeno v sou adném sytému S-JTSK a ve výškovém systému B.p.v. s pomocí 
vyty ovacích bod  osazených na konstrukci. 

3.6.2 Požadavky na esnost

ípustné tolerance provedení tvaru nosné konstrukce: 
Sm rov : 10mm 
Výškov :  5mm 

ípustné tolerance umíst ní ložisek: 
Sm rov :  20mm 
Výškov : 10mm 
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3.6.3 Závazné podmínky

Veškeré práce a innosti budou provád ny v souladu s projektovou dokumentací a s 
obecn  závaznými p edpisy a normami. Zhotovitel je povinen respektovat p edevším 
„technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací". 

3.6.4 Postup betonáže

Po provedení základ  podp r a pilí  se vybuduje bedn ní pro betonáž nosné konstrukce, 
dále  se  osadí  ložiska,  vytvo í  se  spodní  ást  armokoše  a  osadí  se  trubky  SANDRIK  pro  
vedení kabel . Betonáž nosné konstrukce prob hne v jedné fázi. 

3.6.5 Ukládání betoná ské výztuže

Návrh betoná ské výztuže je proveden ve statickém výpo tu a ve výkrese betoná ské 
výztuže. P ná výztuž je tvo ena v zásad  dv ma typy vložek. Jedná se o p nou výztuž 
desek a smykovou výztuž trámu. Vyztužení konzol je konstantní po celé délce nosné 
konstrukce. P ná výztuž kopíruje tvar p ného ezu. Podélná výztuž má funkci rozd lovací 
a konstruk ní. Tato výztuž je tvo ena p ímými pruty. 

3.6.6 Údaje edpínání

Pro zlepšení pr hu vnit ních sil v konstrukci byla navržena podélná p epínací výztuž. 
Jedná se o p edpínací lana 15,2 - 1870. Je uvažováno 4 kabely, každý po 22 lanech. Kabely 
jsou vedeny ve st nách komory symetricky, v každé st  jsou 2 kabely. Ze statických 

vod  jsou kabely navrženy v parabolických drahách a jsou ukládány do vodících m ížek, 
které zaru ují jejich p esnou polohu. Napínání kabel  bude probíhat m síc po betonáži po 
dosažení pot ebné pevnosti betonu. Kotevní nap tí je 1111,16 MPa, což odpovídá napínací 
síle 14667,3 kN. Po dosažení tohoto nap tí bude nap tí podrženo 5 min z d vodu eliminace 
ztrát. Kabely budou napínány postupn  dle projektové dokumentace (viz. Výkres 

edpínací výztuže). Po napnutí bude zakotveno kotevním systémem VSL typ EC. 

3.6.7 Prostupy pro odvodn ní

V nosné konstrukci musí být osazeny prostupy a p íslušenství pro osazení mostních 
odvod ova . Srážková voda z vozovky je odvád na pomocí p ného a podélného sklonu 
do odvod ova  a jimi do odvod ovacích trubek o pr ru 150mm. Vzdálenost vpustí je 
40m. Vpust  jsou umíst ny symetricky po obou stranách mostu. Z odvod ovacího potrubí 
je voda svedena podél oblouk , z terénu pak pomocí rigol . 
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3.6.8 Kotvení svodidla

Po obou stranách mostní konstrukce jsou osazena zábradelní svodidla o výšce 0,94m, 
sloupky se osadí po 2 m. Do monolitické ímsy budou ukotveny ocelové desky pro 

ipevn ní zábradelního svodidla pomocí patní desky.  

3.6.9 Zábradlí

Zábradlí  je  provedeno  po  obou  stranách  mostovky,  je  ocelové  s  madly.  Celková  výška  
zábradlí je 1 100 mm. Zábradlí je kotveno p ímo do nosné konstrukce mostovky pomocí 
patních desek a kotevních šroub  po vzdálenosti 2,00 m. Výška zábradlí nad úrovní horního 
pochozího povrchu mostovky je 1,1m. 

3.7 Zemní práce

Zemní práce spo ívají v sejmutí ornice, provedení výkop  pro základové patky, v úprav  
terénu p ed vybetonováním záv rné zídky a mostních k ídel. Dále je nutno provést úpravu 
svah  a terénu v blízkosti staveništ  po dokon ení stavby. 

 

3.8 Výstavba

3.8.1 Postup technologie

Stavební postup m že být rozd len do n kolika fází: 
Fáze 1: 

ed zapo etím výstavby je nutné provést všechny geodetické práce. Vytý it budoucí 
mostní objekt a upravit plochy terénu. V této fázi se vybudují základové konstrukce, tj. 
vyvrtají se základové piloty, vybudují se mostní op ry a op rné bloky pro oblouky. 
Fáze 2: 
Ve druhé fázi je nutno smontovat oblouky. Oba oblouky budou na stavbu dovezeny 
v polovi ních délkách a pomocí autoje áb  se osadí do vybetonovaných blok  a následné se 
spustí a zakotví v navržené poloze. Oba oblouky se uprost ed spojí pomocí ocelových vzp r. 
Fáze 3: 
Následuje podskružení celé konstrukce mostovky. Což je k malé sv tlé výšce vhodné ešení 
následné betonáže. Vaza i zhotoví betoná skou výztuž a následn  budou vložena 

edpínací lana. Na oblouk se zav sí táhla, která se propojí s již stávající výztuží a 
podbedn ná konstrukce se zabetonuje. Po vytvrdnutí betonu na požadovanou únosnost se 

edepnou jak p edpínací lana tak se i dopnout záv sy na požadovanou sílu. Následuje 
odskružení konstrukce. 
 
 
 



DIPLOMOVÁ PRÁCE: OBLOUKOVÝ MOST ES RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI ŠT PÁN VAN

Master’s thesis: Arch bridge across the expressway Textová ást

20

Fáze 4: 
Poslední fáze zahrnuje dod lávky, jako jsou: 
 -dobetonování záv rné zídky 
 -provedení povrchové hydroizolace nosné ásti konstrukce 
 -betonáž p echodové desky a dokon ení p echodové oblasti 
 -položení vrstev vozovky 
 -osazení zábradlí, osv tlení a dalšího p íslušenství mostu 
 -ohumusování a následné terénní úpravy 
 

3.8.2 Geotechnické sledování

Sledování vertikálních posun  objektu bude provád no na nivela ních zna kách osazených 
do konstrukce spodní i vrchní stavby.  

3.8.3 Prohlídky mostu

Prohlídky je t eba provád t v souladu s platnými technickými p edpisy a normami. 
Prohlídky mostu je povinen zabezpe it správce lávky a to minimáln  jednou za rok. První 
hlavní prohlídka lávky bude provedena ze strany investora, tato prohlídka je nutná pro 
zahájení trvalého provozu na mostu. 

3.8.4 Údržba

Údržbu a opravy mostu je povinen zabezpe it správce objektu, v etn  úpravy svah  a 
terénu pod mostem. Údržba musí být provád na minimáln  jednou ro . Ú elem je 
zachování konstrukce v ádném technickém a provozním stavu a to za všech b žných 
pov trnostních a dopravních podmínek. Dále je nutné zajistit dozor a provád t opat ení, 
které ochrání most p ed p ípadným poškozením. V p ípad  opot ebení, nebo poškození 
mostu, nebo její ásti je nutná co nejrychlejší náprava. Tyto opravy nesmí negativn  ovlivnit 
funkci nebo estetický vzhled lávky. 

Na objekt nesmí být umíst no žádné za ízení, nebo objekt, který by zvýšil zatížení 
konstrukce.  
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3.9 Zat žovací zkoušky

ed uvedením mostu do provozu budou provedeny statické zkoušky. 

3.10 Bezpe nost ochrana zdraví práci

Pro zajišt ní bezpe nosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující p edpisy: 

- vyhláška eského ú adu bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu o bezpe nosti 

práce a technických za ízení p í stavebních pracích . 601/2006 Sb.  

- ustanovení bezpe nosti práce ze zákoníku práce 

- vyhlášku ÚBP .42/82 

Zhotovitel rozpracuje uvedené p edpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu 

se zvláštním p ihlédnutím k: 

- práci ve výškách, 

- manipulaci s b emeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s p edpisy prokazateln  seznámeni. 

3.11 Vliv na životní prost edí

Samotná stavba a použité materiály nijak neovliv ují ekologické pom ry v okolí objektu. 

  



DIPLOMOVÁ PRÁCE: OBLOUKOVÝ MOST ES RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI ŠT PÁN VAN

Master’s thesis: Arch bridge across the expressway Textová ást

22

4 ZÁV R 

Úkolem byl návrh 3 variant most  k p evedení dopravy p es rychlostní komunikaci. 
Z navržených 3 variant, tedy obloukové konstrukce s mezilehlou mostovkou, 
jednokomorového nosníku a obloukové konstrukce s horní mostovkou, byla k podrobnému 
ešení vybrána varianta obloukové konstrukce s mezilehlou mostovkou. 

Konstrukce byla v podélném sm ru ešena jako prostorový model v programu SCIA 
ENGINEER. ešena byla lineárním výpo tem. Prvním krokem bylo zjišt ní nejvhodn jšího 
tvaru oblouku konstrukce. Následovalo vymodelování prostorového modelu a jeho zatížení 
zat žovacími stavy. Výpo tový program nám dal odpovídající výsledky, na které bylo možno 
navrhnout konstrukci mostu. Obloukový most byl posouzen na mezní stavy dle 
odpovídajících norem.  

Celá konstrukce byla ešena v programu SCIA ENGINEER, tímto modelem byly ur eny 
vnit ní síly v p ném a podélném sm ru. Konstrukce byla zadána jako obecná desko-
st nová s prutovými prvky. 
 
Ve všech uvažovaných posudcích konstrukce vyhov la limitním hodnotám. 
 
 
V Brn  dne 11. 1. 2013       Bc.Št pán Van k 
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