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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je návrh dálničního mostu na trase Jánovce - Jablonov a jeho 
statického řešení. Uvažovaná varianta je o čtyřech polích 34+44+44+34m a nosnou 
konstrukci tvoří monolitický dvoutrám z předpjatého betonu. Výška příčného profilu je po 
celé délce mostu konstantní. Jednotlivá pole budou budována na výsuvné skruži. Návrh nosné 
konstrukce je proveden dle mezních stavů, včetně řešení časové analýzy. Výpočet účinků 
zatížení je proveden pomocí výpočetního softwaru a posudky jsou počítány ručně, podle 
EUROKÓDU.  
  
Klíčová slova 
Dálniční most, čtyři pole, monolitická konstrukce, dvoutrám, předpjatý beton, výsuvná skruž, 
časová analýza.  
  
  
  
Abstract 
The subject of Diploma thesis is the design of bridge on the highway Jánovce - Jablonov and 
his static solution. Selected variant is made from four span 34+44+44+34m and supporting 
structure consist of monolithic two beams of prestressed concrete. Height of cross section is 
over the whole lenght of the bridge constant. Each beams will be built on sliding formwork. 
The design of supporting structure is made according to limit states, including addressing 
timing analysis. Calculation of the effects of loading is made by software and reviews are 
calculated by hand according to Eurocode.  
  
Keywords 
Bridge on the highway, four span, monolithic structure, two beams, prstressed concrete, 
sliding formwork, timing analysis.  
… 
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1  ÚVOD DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Úkolem  diplomové  práce  je  statické  řešení  mostu  na  dálnici  Jánovce  ‐  Jablonov.  Pro  návrh 
přemostění  řeky  byly  vypracovány  3  varianty  (P1.03  –  P1.05). Dle  zadání  je  preferována  varianta 
z monolitického dvoutrámu. Výpočet  jeproveden  s časovou  analýzou  a uvažuje  se působení pouze 
hlavního, svislého pohyblivého, zatížení na mostě. 
 

2  VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

  Stavba:       Dálniční most 
  Název mostu:      Statické řešení mostu na dálnici Jánovce – Jablonov 
  Kraj:        Prešovský kraj 
  Katastrální území:    Levoča 
  Obec:        Levoča 
  Okres:        Levošský okres 
  Investor:      Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoja SR 
          Prievozská 2/B, Bratislava 26, 825 25 
  Uvažovaný správce mostu:  Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoja SR 
          Prievozská 2/B, Bratislava 26, 825 25 
  Projektant:      Bc. Pavel Darebníček 
          Pacetluky 84, 768 43 Pacetluky 
  Typ komunikace na mostu:  D 27,5/120 

Bod křížení:      ‐ s polní cestou  ‐km 13,489 087 
  Úhel křížení:      ‐ s polní cestou  ‐ α= 92,71g 
  Volná výška pod mostem:  ‐ s polní cestou  ‐ h= 11,017 m 

2.2  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 

  Délka přemostění:    154,600 m 
  Délka mostu:      172,100 m 
  Šikmost mostu:     kolmý, α= 100,0g 
  Délka nosné konstrukce:  157,700 m 
  Rozpětí nosné konstrukce:  34 + 44 + 44 + 34 m 

Šířka mezi svodidly:    12,500 m 
  Šířka mezi zábradlím:    13,750 m 
  Šířka levé římsy:    1,133 m 
  Šířka pravé římsy:    1,177 m 
  Celková šířka mostu:    31,120 m 
  Výška mostu:      21,101 m 
  Stavební výška:     2, 933 m 
  Plocha mostu:      172,100 x 31,120 = 5 355,752 m2 
          (délka mostu x šířka mostu) 
  Zatížení mostu:     skupina pozemních komunikací „1“ ve smyslu ČSN EN 1991‐2 
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3  MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1  CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 

3.1.1  Převáděná komunikace 

Převáděnou  komunikací  je  polní  komunikace  v katastru  obce  Levoča,  s šířkou  komunikace  4,7m. 

Trasa komunikace na mostě je v přímé. Výškově komunikace klesá v podélném sklonu 2.5% (Jánovce 

‐> Jablonov). Po pravé straně komunikace, vede obslužný chodník. 

Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Sklon říms je 4,0% směrem do vozovky. 

Šířkové uspořádání na 1 mostě: 
Levá římsa      1,133 m 
Zpevněná krajnice    0,500 m 
Vodící proužek      0,750 m 
Jízdní pruh              2x3,750 m 
Vodící proužek      0,250 m 
Odstavný pruh      3,000 m 
Zpevněná krajnice    0,500 m 
Pravá římsa      1,677 m 
Šířka mostu                15,310 m 

3.1.2  Překážky 

Most přemosťuje polní komunikaci v km 13,489 087. 

3.2  ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Most  je situován v extravilánu obce Levoča. Terén se zde mírně svahuje ve směru staničení dálnice. 

Niveleta komunikace je vedena v násypu výšky cca 19,500 – 18,800m nad stávajícím terénem. 

3.3  GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY 

Pro mostní objekt byl zpracován geotechnice průzkum. Na základě průzkumných prací bylo zjištěno, 

v oblasti mostu, celkem 5 vrstev podloží: 

Vrstva I 
Jíl tuhé konzistence (Cl,t) do hloubky 0,9 m. 

Vrstva II 
Jíl pevné konzistence (Cl,p) v hloubce 0,9 – 1,9 m. 

Vrstva III 
Zcela zvětralé jílovce (R6) v hloubce 1,9 – 3,0 m, Ϭc=0,9 MPa 

Vrstva IV 
Velmi slabě zpevněné jílovce (R5) v hloubce 3,0 – 5,6 m, Ϭc=3,6 MPa 

Vrstva V 
Mírně zvětralé jílovce (R4) v hloubce 5,6 – 8,2 m, Ϭc=11,1 MPa 

Vrstva VI 
Zdravé jílovce od hloubky 8,2 m, Ϭc=39,0 MPa 
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Hladina podzemní vody byla zjištěna v úrovni 7,0 – 7,3 m pod stávajícím terénem. 

Most se nachází ve složitých základových poměrech a bude založen na pažených vrtaných pilotách φ 

cca  0,800 m.  Piloty  jsou  z betonu  C35/45  XA1.  Při  vrtání  pilot  je  nutné  dodržovat  technologickou 

kázeň. 

3.4  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V OBVODU STAVENIŠTĚ 

V prostoru plánovaného mostu nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě. 

4  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1  POPIS KONSTRUKCE MOSTU 

Mostní objekt tvoří jeden most, který kolmo přemosťuje dálniční komunikaci přes polní komunikaci. 

Nosná konstrukce je oddělená dilatačními spárami od spodní stavby. Opěry a podpěry jsou navrženy 

jako monolitické se základem. Křídla jsou také monolitická dilatovaná na vlastních základech, kolmá k 

opěrám. Založení opěr, podpěr a křídel je navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách φ 0,800 m. 

4.2  ZEMNÍ PRÁCE 

4.2.1  Odstranění ornice a ohumusování 

Odstranění  ornice  z prostoru  dočasného  a  trvalého  záboru  je  součástí  jiného  objektu  –  „Příprava 

území stavby“. 

4.2.2  Výkopy a násypy 

Zemní práce spojené se založením mostu spočívají ve zhotovení pilotážích plošin ze štěrku fr. 16‐32. 

Úroveň těchto plošin  je navržena přibližně na úrovni stávajícího terénu po odstranění ornice. Svahy 

výkopů pro základy opěr a podpěr budou provedeny ve sklonu 1:1,25. 

Po zhotovení pilot se provede výkop na úroveň podkladního betonu opěr a podpěr. Podél pat zářezu 

bude  zřízen  rigol  pro  odvedení  srážkové  vody  do  stávajícího  odvodňovacího  systému  polní 

komunikace. Technologie provádění výkopových prací musí zaručit požadovanou úroveň plášťového 

tření.  Vytěžená  zemina,  která  se  nepoužije  na  zpětný  zásyp,  se  odveze  na  mezideponii.  Zpětně 

používaná  zemina  se ponechá  v blízkosti mostu  (do 1km) a nesmí být  znehodnocena  staveništním 

provozem. 

4.2.3  Zásypy a obsypy 

Součástí objektu mostu  jsou zpětné zásypy  jam po založení opěr, podpěr a křídel, obsypy a zásypy 

v místě opěr, podpěr a křídel,  svahové kužely až po  svislou  rovinu procházející konci křídel, kolmo 

k ose silnice a přechodové klíny za mostem. 

Výkopové  jámy  budou  zasypány  zeminou  vytěženou  z výkopů  a  budou  hutněny  po  vrstvách 

(nejmenší míra zhutnění 95%). 

Přechodová oblast za mostem je navržena dle platné normy nebo TP. Míra zhutnění zásypové zeminy 

v celé výšce zásypu musí odpovídat TKP (ID>0,85). 
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4.3  ZALOŽENÍ MOSTU 

Podle dostupných informací o geologických poměrech v místě stavby bylo navrženo hlubinné založení 

na  vrtaných  pilotech  φ  800mm,  délky  25,0m,  pro  opěry,  a  17,0m  pro  podpěry  (tj.  do  hloubky, 

stanovené výpočtem únosnosti piloty). Na piloty navazuje spodní stavba opěr a podpěr, konkrétně 

železobetonový základ výšky 2,0 m, šířky 2,6m pro opěru 1 a 2,75 pro opěru 2. Půdorysné rozměry 

základu podpěr  je 6,0/6,0m, pro každou podpěru. Průměr a délka pilot pro založení křídel mostu  je 

stejný,  jako pro opěry. Na piloty navazuje spodní stavba křídel – ŽB základ výšky 2,0m a šířky 2,0m. 

Dilatační spára mezi opěrami a křídly je 20mm. Základy budou vybetonovány z betonu C35/45 – XA1. 

Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 150mm z betonu C12/15 – XA1. 

4.4  SPODNÍ STAVBA 

Opěry  jsou navrženy bez zavěšených křídel. Křídla mají vlastní základ. Minimální hloubka křídla pod 

povrchem  svahového kuželu  je 800mm, ve  sklonu 1:1,5. Přechodová oblast  je  tvořena betonovým 

přechodovým  klínem  C30/37  –  XD2. Na  dříku  opěry  jsou  úložné  prahy  s povrchem  ve  sklonu  4% 

k opěře  z betonu  C35/45  –  XD2.  U  opěry  je  proveden  odvodňovací  žlábek  z ½  PE  trubky  profilu 

100mm.  Na  úložných  prazích  budou  provedeny  podložiskové  bloky  pro  uložení mostních  ložisek 

(1085x1085mm) z betonu C35/45 – XD2. Výška úložného prahu bude 1,6m z betonu C35/45 – XD2. 

4.5  STUDIE ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

(viz Část „B. 1 – Studie návrhu mostu“) 
Nosná konstrukce byla navržena ve 3 variantách. 

4.5.1  VARIANTA č. 1 (B. 102) 

Nosná  konstrukce  je  tvořena  komorovým  monolitickým  nosníkem  z předpjatého  betonu  výšky 

2800mm,  se  skosenými  stěnami.  ŽB  deska  mostovky  má  proměnlivou  tloušťku,  kvůli  náběhům 

komory, minimální tl. je 360mm. Osová vzdálenost stěn komory je 5,55m. vyložení konzol je 3,927m. 

Na  každé  podpoře  je  nosná  konstrukce  ztužena  příčníkem  o  výšce  a  šířce  dle  rozměrů  komory  a 

tloušťce příčníku 1,20m. Nosná konstrukce je spojitá po celé délce, obsahuje 4 pole,  a je podepřena 

kalotovými  ložisky. Osové  vzdálenosti  podpor  jsou  34+44+44+43m. Na  opěrách  jsou  dvě  ložiska  ‐ 

nepřímé uložení a na podpěrách pouze jedno ložisko – nepřímé uložení. Konkrétně: opěra 1 a 2 pravé 

ložisko všesměrné, levé jednosměrné; podpěra 1 pevné ložisko; podpěra 2 a 3 jednosměrné ložisko. 

Tato varianta by byla náročná při provádění bednění a armování. Proto je tato varianta zavrhnuta. 

4.5.2  VARIANTA č. 2 (B. 103)  (Vybraná varianta) 

Nosná  konstrukce  je  řešena  jako  monolitická  dvoutrámová  z předpjatého  betonu  výšky  nosníku 

2800mm  a  šířce  při  dolním  povrchu  0,8m.  Trámy mají  lichoběžníkový  tvar  a  šířka,  při  návaznosti 

k desce,  je 1,4m. Tloušťka desky  je proměnná od 0,35m po 0,60m. Vyložení konzol  je 3,03m. Osová 

vzdálenost  trámů  je  7,35m. Osové  vzdálenosti  podpor  jsou  34+44+44+43m. Na  každé  podpoře  je 

nosná konstrukce ztužena příčníkem o výšce a šířce dle rozměrů komory a tloušťce příčníku 1,20m. 

Nosná konstrukce je spojitá po celé délce, obsahuje 4 pole, a je podepřena kalotovými ložisky. Osové 

vzdálenosti podpor  jsou 34+44+44+43m. Na opěrách a podpěrách  jsou dvě  ložiska  ‐ přímé uložení. 

Konkrétně:  opěra  1  a  2  pravé  ložisko  všesměrné,  levé  jednosměrné;  podpěra  1  pravé  ložisko 

jednosměrné,  levé pevné; podpěra 2 a 3 pravé  ložisko všesměrné,  levé  jednosměrné. Tato varianta 

vyhovuje svou ne příliš náročnou přípravou bednění a armováním. 
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4.5.3  VARIANTA č. 3 (B. 104) 

Nosná konstrukce je tvořena deskovým monolitickým nosníkem s náběhy z předpjatého betonu výšky 

1500mmnad podporami a 750mm v poli. Deska má v příčném směru konzoly délky 1200mm, tloušťky 

350mm. Rozdíl tloušťek v příčném směru je řešen náběhy. Šířka desky je 10,61m + vyložení konzol a 

náběhy. Nosná konstrukce s příčníky neuvažuje. Nosná konstrukce je spojitá po celé délce, obsahuje 

6 polí, a je podepřena kalotovými ložisky. Osové vzdálenosti podpor jsou 20+30+30+30+30+20m. Na 

opěrách  a  podpěrách  jsou  dvě  ložiska  ‐  přímé  uložení.  Konkrétně:  opěra  1  a  2  pravé  ložisko 

všesměrné,  levé  jednosměrné;  podpěra  1  pravé  ložisko  jednosměrné,  levé  pevné;  podpěra  2  a  3 

pravé ložisko všesměrné, levé jednosměrné. Tato varianta by působila špatným estetickým dojmem, 

hustě řešené podpěry. Proto je tato varianta zavrhnuta. 

4.6  PODROBNÝ POPIS VYBRANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

4.6.1  Podélný směr 

Jedná se o most o čtyřech polích, spojitá konstrukce, s konstantní konstrukční výškou. Konstrukce je 

prováděna  ve  4  fázích,  kdy  1.  ‐  3.  fáze  je  s převislými  konci.  Konstrukce  je  podélně  dodatečně 

předepnutá  (28 dní po vyrobení  fáze nosné konstrukce) soudržnými předpínacími kabely 12x22  lan 

(ve fázích se vždy napínají kabely v poměru 50na50%, až na poslední, kdy se předepnou zbylé kabely 

za  sebou. Polygonální  trasování kabelů  je pro  jednotlivé  trámy  zrcadlovitě  stejné, podle osy nosné 

konstrukce.  Trasování  a  počet  lan  je  volen  s ohledem  na  vyrovnání  tíhy  nosné  konstrukce  a  tedy 

minimalizaci svislého přetváření nosné konstrukce v provozním stádiu. 

4.6.2  Příčný směr 

Nosníky  jsou  tvaru  „TT“.  Šířka  paty  nosníků  je  0,80m,  s náběhy  do  šířky  1,40m,  ve  výšce  2,20m. 

vyložení  konzol  je 3,03m. Celková  šířka nosné  konstrukce  je 14,81m. Osová  vzdálenost nosníků  je 

7,35m. 

Deska nosné konstrukce má v příčném směru proměnnou výšku, která je závislá na sklonech a tvaru 

povrchu  mostu.  Minimální  tloušťka  je  350mm,  tloušťka  v místě  deska‐trám  má  deska  tloušťku 

600mm.  Rozdíl  tloušťek  desky  je  řešen  náběhy  dlouhými  1,60m  ven  z nosné  konstrukce  a  2,55m 

dovnitř nosné konstrukce. Sklon  levé  římsy  je 4% směrem do průjezdného profilu, průjezdný profil 

má  pultový  sklon  2,5%  a  sklon  pravé  římsy  je  4%  směrem  do  průjezdného  profilu.  Šířka  desky 

mostovky je 14,81m. 

4.7  PŘÍSLUŠENSTVÍ   

4.7.1  Ložiska 

Mostní konstrukce bude s ohledem na uspořádání spodní stavby a její uložení nesymetricky dilatovat 

v podélném směru. Na opěrách 1 a 2 jsou navržena kalotové jedno a všesměrné ložiska. Na podpěře 

1  je navrženo  kalotové  jednosměrné a pevné  ložisko. Na podpěrách 2 a 3  jsou navržena  kalotové 

jedno a všesměrné ložiska. 

Ložiska jsou osazené na podložiskové bloky na vrstvě plastbetonu v tl. 20mm. 
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4.7.2  Mostní závěry 

Mostní závěry  jsou řešeny  jako hřebenová. U opěry 1  je hřebenový mostní závěr Transgrip typ I a u 

opěry 2  je hřebenový mostní  závěr Transgrip  typ  III. Různé  typy  jsou dle  rozdílné podélné dilatace 

mostu. Konstrukčně jsou řešeny s jednoduchým těsněním. Do kotev dilatačních závěrů a přečnívající 

výztuže z nosné konstrukce, resp. závěrné zídky bude osazena závlačová výztuž a kapsy pro závěry se 

zabetonují betonem C35/45 – XD1. 

Dilatační závěry jsou na povrchu vozovky. 

4.7.3  Přechodové desky 

Desky  jsou navrženy  v délce  6,20m u  opěry  1  a  v délce  5,75m  u opěry  2,  z monolitického betonu 

C30/37 – XD2 a oceli B500 B. Provedeny budou na celou šířku mostu (mezi mostními křídly). 

Horní povrch přechodových desek bude izolován natavenými izolačními pásy. 

4.7.4  Přechodová oblast 

Za rubem opěr se nachází přechodová oblast s přechodovou deskou. Míra zhutnění násypové zeminy 

v celé šířce násypu musí odpovídat TKP (ID>0,85). 

V přechodové oblasti je na spádovém betonu (3%) při rubu koncového příčníku uložena perforovaná 

drenážní trubka DN 200mm, obsypaná štěrkodrtí. 

4.7.5  Vozovka a izolace 

Skladba vozovkových vrstev: 

ACO 11 S  ‐ OBRUSNÁ VRSTVA    40 mm 
ACL 16 S  ‐ LOŽNÁ VRSTVA    50 mm 
ACP 22 S  ‐ OCHRANA IZOLACE    40 mm 
POLYMERNÍ IZOLACE         

CELKEM  130 mm 

Mezi  všemi  asfaltovými  vrstvami musí  být  dosaženo  dostatečné  spojení,  které  je možné  prokázat 

zkouškou  střihem.  Dojde‐li  v průběhu  výstavby  k poškození  povrchu  LAS,  bude  spojovací  postřik 

proveden  i mezi  ložnou  vrstvou  a  ochranou  izolace.  Pracovní  spáry mezi  asfaltovými  vrstvami  a 

betonovými nebo ocelovými konstrukcemi mostu budou utěsněny zálivkou z modifikované zálivkové 

hmoty. 

4.7.6  Římsy 

Jsou navrženy z monolitického betonu C30/37 – XF4 s ocelí B500 B. 

Římsy mají konstantní  tloušťku 250mm při vyložení 250mm. Délka  římsy  je na pravé a  levé  straně 

stejná 172,14m. Obrubník je do výšky 120mm ve sklonu 5:1. Výška líce římsy je 850mm. 

Římsy  budou  prováděny  v pracovních  celcích  délky  dle  jednotlivé  vybetonované  fáze  nosné 

konstrukce. Horní povrch říms je navržen ve sklonu 4% do vozovky. 

4.7.7  Odvodnění mostu 

Odvodnění mostu  je  zajištěno příčným a podélným  spádem vozovky. Povrchová voda  je odvedena 
mimo  vozovku  před mostem.  Na mostě  je  při  okrajích  od  staničení  13,389  058  km  k mostnímu 
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odvodňovači proveden snížený odvodňovací proužek hl. 15 mm. Most je odvodněn podél obrubníků, 
kde  je  u  podpěry  1  –  3  a  opěry  2  umístěn  odvodňovač.  Voda  z  odvodňovačů  je  svedena 
odvodňovacím systémem do spodní stavby mostu. Odvodňovací systém  je zabudován ve sloupech, 
z estetických důvodů. U podpěry 2 je voda svedena přímo na povrchovou úpravu náspu. 
Odvodnění přechodové oblasti za  rubem opěr zajišťuje drenáž DN 200mm, uložená na betonovém 

základu C12/15 – XA1 s příčným sklonem 3%, vyvedena do koryta řeky. 

4.7.8  Svodidla 

Na levé římse je navrženo ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 se svislou výplní. Výška svodnice je 

0,75m a výška madla 1,25m nad povrchem vozovky. Na pravé římse u uvozovky je navrženo ocelové 

zábradelní  svodidlo  ZSNH4/H2  se svislou  výplní  a  s výškou  0,75  nad  povrchem  vozovky  s  výškou 

madla  1,25m  nad  povrchem  vozovky  a  u  chodníku  je  navrženo  ocelové  zábradlí  se svislou  výplní. 

Výška madla je 1,1m nad chodníkem. 

Svodidlové sloupky á 2m jsou odnímatelné, přišroubované přes ocelovou patku lepenými kotvami do 

římsy. Mezi patkou a povrchem  římsy  se provede podlití plastmaltou  tl. 10mm. Sloupky  se osazují 

svisle, patní deska se přivaří ve sklonu římsy 4% a vyrovnání podélného sklonu se provede v tloušťce 

podlití. 

Protikorozní ochrana  (včetně  spojovacího materiálu) musí odpovídat  vysoké  životnosti a agresivitě 

prostředí C3. Dilatační svodnice, madla a vodorovné výplně budou v elektroizolačním provedení. 

4.7.9  Úpravy pod mostem 

Povrch  svahů  zemního  tělesa pod mostem, bude  zpevněn  lomovým kamenem do  suchého betonu 

C16/20 – XD2 v celkové  tloušťce 250mm. Zpevnění  je ohraničeno betonovým obrubníkem ABO 13‐

10. 

Odvodnění podél paty násypu  je pomocí zatravněného příkopu, který  je sveden do odvodňovacího 

systému polní komunikace. 

Přechod  říms  za křídly do nezpevněné krajnice  je  zpevněn kamennou dlažbou do  suchého betonu 

C16/20 – XD2, ohraničenou betonovým obrubníkem ABO 13‐10. 

Svahové kužely budou ohumusovány a osety travním semenem. 

4.7.10 Revizní přístupy 

U obou opěr bude  zřízeno na obou  stranách komunikace  revizní  schodiště  šířky 0,75m ohraničené 

betonovými  obrubníky  ABO  13‐10.  Schodiště  bude  sestaveno  z prefabrikovaných  stupňů  z betonu 

C20/25 – XD3, ocel B500 B, kladených do vyztuženého suchého betonového lože C16/20 – XD2. 

4.7.11 Tabulka s letopočtem 

Na bocích opěr bude vyznačen  letopočet uvedení do provozu. Vždy  jeden  kus na  straně  revizního 

schodiště pro každou opěru. Provede se jako otisk do betonu. 

4.7.12 Závěsy pro chráničky převáděných sítí 

Na mostě nejsou osazeny žádné závěsy pro převedení sítí. 
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4.8  POVRCHOVÉ ÚPRAVY, NÁTĚRY 

Zasypané  části  betonových  konstrukcí  ve  styku  se  zeminou  budou  do  úrovně  0,2m  pod  terénem 
opatřeny izolačními nátěry: 
  1x asfaltový lak penetrační 
  2x nátěr asfaltový 

Pohledové  plochy  betonů  (spodní  stavba,  nosná  konstrukce  a  římsy)  budou  opatřeny  antigrafiti 

nátěrem. 

4.8.1  Protikorozní ochrana kovových součástí 

Všechny ocelové součásti mostu budou opatřeny ochranným protikorozním systémem. Ocelové části 

budou metalizovány Zn+Al, opatřeny reaktivním základním nátěrem a syntetickými vrchními nátěry. 

S ohledem  na  vyloučení  možnosti  poškození  metalizace  nesmí  být  žádné  součásti  na  stavbě 

dodatečně  upravovány  řezáním,  či  svářením.  Povrchová  úprava  ocelových  součástí  mostu  musí 

odpovídat schváleným TKP. 

5  VÝSTAVBA MOSTU 

5.1  TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 

Most  bude  prováděn  betonáží  nosné  konstrukce  na  dolní  posuvné  skruži,  po  čtyřech  fázích. 

Předpínání kabelů po každé fázi bude vždy 3 na pravém trámu a 3 na levém trámu, vždy symetricky. 

Tj. 50 na 50% kabelů. Zbylé volné kabely se ochrání proti mechanickému poškození. Po fázi se skruž 

posune  na  druhé  pole  a  zavěsí  se  na  zhotovenou  konzolu  3,0m  od  líce  pracovní  spáry.  Takto  se 

postupuje až do poslední fáze, kdy se napnou všechny zbylé kabely, opět symetricky. 

5.1.1  Postup výstavby 

Přípravné práce provedené v místě mostu, které nepatří do objektu mostu: 
 Příprava území 
 Odkrytí vrstvy ornice 

Postup výstavby mostního objektu: 
 Zhotovení pilotážích plošin a šablon pro vrtání pilot 
 Vrtání a betonáž pilot 
 Vyhloubení výkopových jam pro základy opěr, podpěr a křídel, úpravy pro odvodnění, úprava 

základové spáry a provedení podkladních betonů 
 Betonáž opěr, podpěr a křídel, zpětný zásyp 
 Montáž skruže pro 1. fázi 
 Betonáž pole 1 s převislým koncem dl. 8,8m (2.pole) 
 Předepnutí 1. pole 6‐ti kabely + odskružení 1. pole 
 Montáž skruže pro 2. fázi 
 Betonáž pole 2 s převislým koncem dl. 8,8m (3.pole) 
 Předepnutí 2. pole 6‐ti kabely + odskružení 2. Pole 
 Montáž skruže pro 3. fázi 
 Betonáž pole 3 s převislým koncem dl. 6,8m (4.pole) 
 Předepnutí 3. pole 6‐ti kabely + odskružení 3. pole 
 Montáž skruže pro 4. fázi 
 Betonáž pole 4 
 Předepnutí 4. pole zbylými 12‐ti kabely + odskružení 4. pole 
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 Položení drenáže, dosypání a zhutnění prostoru za rubem opěr 
 Betonáž přechodové desky 
 Osazení mostních závěrů a provedení izolace nosné konstrukce, přechodových desek a křídel 
 Betonáž říms, zřízení vozovkových vrstev, těsnění spár 
 Připevnění svodidel, zábradlí a dalšího příslušenství 
 Dokončovací práce, úprava terénu, revizní schodiště, zpevnění pod mostem apod. 

5.2  ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

K mostu  je vybudována polní komunikace, která  se  zpevní a bude využita pro  transport materiálu, 

včetně obratišť a ploch pro manipulaci. 

6  ŘEŠENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU ZATÍŽENÍ 

6.1.  PODÉLNÝ SMĚR 

Zatížení mostu  dopravou  je  řešeno  dle  ČSN  EN  1991‐2  a  kombinace  zatížení  dle  ČSN  EN  1990. 

Zatěžovací model je proveden v programu SCIA ENGINEER 2008 a je řešen jako 2D prut. Délka spojité 

nosné konstrukce  je 156,0m, šířka 14,81m, osová vzdálenost polí  je 34+44+44+34m. Převislé konce 

nosné  konstrukce  jsem  v zatěžovacím  modelu  neuvažoval.  Uvažovány  jsou  pouze  při  zadávání 

kabelových drah. První podpora  je uvažována  jako posuvná, druhá pevná,  třetí,  čtvrtá a pátá  jako 

posuvné podpory. Veškeré účinky vnitřních sil jsou počítány pomocí daného počítačového programu. 

Dle normy je zatížení mostu silniční dopravou v 1. skupině pozemních komunikací. Vozovka na mostě 

je  rozdělena do pěti pruhů.  Je počítáno pouze  se  svislým  zatížením  a  roznos  zatížení  je  veden na 

střednicovou plochu betonové desky. Počítám s modely zatížení LM1 a LM3, kdy LM3 má 3 varianty 

s rozdílnými  druhy  zvláštních  vozidel  (900/150,  1800/200  a  3000/240).  Do  programu  jsou  zadány 

sestavy  zatížení  gr1a  a  gr5,  kdy  gr5 má  dvě  varianty  podle  druhu  zvláštních  vozidel  z 900/150  a 

1800/200  jsem vybral tu nejnepříznivější a dále počítal  jen s ní. Tyto sestavy  jsem zadal pohyblivým 

zatížením.  Výsledné  vnitřní  síly  vycházejí  z kombinací  těchto  sestav  zatížení  a  jsou  brány 

nejnepříznivější  hodnoty,  se  kterými  se  následně  počítá.  Dále  je  zadáno  ochlazení  a  oteplení 

konstrukce a pokles podpor. 

6.2.  PŘÍČNÝ SMĚR 

Zatížení mostu dopravou  je řešeno,  jako v předchozím případě. Modelováno  jako 2D prut. Model  je 

podepřen na nosnících nosné konstrukce, na  jedné straně pevnou a na druhé posuvnou podporou. 

Stálé zatížení je generováno zatěžovacím modelem a proměnné zatížení je namodelováno pohyblivě. 

6.3.  PŘÍČNÍK 

Příčník  je  řešen S&T  soustavou, modelováno  jako 2D prut. Model  je podepřen na nosnících nosné 

konstrukce,  na  jedné  straně  pevnou  a  na  druhé  posuvnou  podporou.  Zatížené  od  kroutícího 

momentu s nejvyšší výslednou hodnotou pro podélný směr, zprava i zleva. 

6.4.  SLOUP 

Sloup je řešen, jako 2D prutový model. Zatížení sloupu vychází z reakcí od stability nosníku. Zatížení je 

kombinováno  tak,  aby  vyvodilo  nejnepříznivější  podmínky  pro  sloup.  Sloup  je  v patě  podepřen 

vetknutím. 
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6.5.  ZÁKLADY 

základ  je řešen,  jako 3D prutový model. Zatížení základu vychází z reakcí od paty sloupu. Zatížení  je 

kombinováno tak, aby vyvodilo nejnepříznivější podmínky pro prutový prvek základu. Do zatížení  je 

připočítáno  i maximální  ohybová  únosnost  sloupu  v podélném  směru.  Podepření  je  uvažováno  na 

jednotlivé  piloty.  Rastr  pilot  je  3x3,  střední  podepření  základu  je  řešeno,  jako  vetknutí  a  krajní 

podpory jsou řešeny, jako prostě podepřené. 

6.6.  PILOTY 

Zatížení piloty vychází z maximální reakce od základu. Na tuto hodnotu je pilota navržena. 

6.7.  ÚLOŽNÝ PRÁH 

Zatížení  úložného  prahu  vychází  z maximální  reakce  od  podpory  1  a  příslušnému  kroutícímu 

momentu. Model je řešen jako 2D prut a účinky zatížení jsou spočítány ručně. 

7  POŽADAVKY NA MATERIÁLY 

7.1  BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 

Ve  všech  částech  konstrukce  bude  použita  betonářská  výztuž  B550  B.  Krycí  vrstva  betonu  u 

jednotlivých povrchů, musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni vlivu prostředí. 

7.2  PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ 

Kabely podélného předpětí budou 22mi lanové LS φ 16,0 (plocha jednoho lana je 150mm2). 

7.3  BETONY 

Pro jednotlivé konstrukční části mostů byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí dle ČSN 

EN 206‐1 a stupně agresivity prostředí dle ČSN 73 6206: 

 Nosná konstrukce      C35/45 XD1 

 Opěry, podpěry a křídla (bez základu)  C35/45 XD2 

 Základy opěr, podpěr a křídel    C35/45 XA1   

 Monolitická římsa      C30/37 XF4 

 Piloty          C35/45 XA1 

 Přechodové desky      C30/37 XD2 

 Schodišťový stupeň      C20/25 XD3 

 Podkladní beton pro dlažbu    C16/20 XD2 

 Podkladní beton ostatní    C12/15 XA1 

7.3.1  Požadavky na povrchovou úpravu betonu 

Konstrukční prvek        kategorie povrchové úpravy 

Základy opěr (viditelné plochy)      Cd 
Základy opěr (zakryté plochy)      Aa 
Základy křídel          Aa 
Křídla (viditelné plochy)       Cd 
Křídla (zakryté plochy)        Aa 
Nosná konstrukce        Cd 
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Mostovka          Cd 
Římsy            Cd 

A:  …………………………………………………………………… nehoblovaná prkna na sraz 
B:  …………………………………………………………………… hoblovaná prkna 
C:  …………………………………………………………………… překližka, nebo ocelové bednění 
a:  …………………………………………………………………… povrchové  drobné  vady  –  po  odbednění  odstranit 

drobné odštěpky, upravit dřevěným hladítkem 
d:  …………………………………………………………………… povrch nevyžaduje další úpravu 

Jednotlivé díly překližky, nebo dílců ocelového bednění  na  sebe musí  navazovat bez  směrových  a 

výškových odskoků. 

7.4  PŘESNOST VYTYČENÍ 

Mezní  odchylky  vytyčení  vztažných  přímek  půdorysné  osnovy  nebo  os  jsou  stanoveny  dle 

ČSN730420‐1 a ČSN730420‐2. 

7.5  PŘESNOST PROVÁDĚNÍ 

Celá konstrukce bude provedena dle platných norem, či doporučených ČSN. 

8  OMEZENÍ PROVOZU 
Po dobu výstavby mostu nebude žádné omezení provozu. 

9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při výstavbě  je nutné pro bezpečnost a ochranu  zdraví při práci, požární ochranu a hygienu práce 

průběžně  dodržovat  všechna příslušná  zákonná  ustanovení, přepisy,  závazné normy  a předepsané 

pracovní postupy. 

10  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Výstavbou mostu nebude zrušen provoz na žádné stávající silnici. 

Během  stavebních prací může  dojít  k úniku pohonných hmot, hydraulických olejů  a dalších náplní 

použitých mechanizačních prostředků. Při úniku  ropných  látek, musí být  ihned přerušena  stavební 

činnost na staveništi mostu a zahájeny práce s jejich bezpečnou likvidací. 
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11  ZÁVĚR 
Statický výpočet byl pro potřeby bakalářské práce zjednodušen. Byly zanedbány účinky na konstrukci 

od smršťování, dotvarování, zatížení teplotou a ostatních vnějších zatížení. Byl proveden posudek dle 

teorie mezních stavů v souladu s ČSN EN 1992‐2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady. 

Spodní stavba byla v daném rozsahu bakalářské práce řešena dle konstrukčních zásad. 
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