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Abstrakt 
 

Práce se zabývá návrhem přemostění údolí potoka Hrabyňka na přeložce silnice I/II. Na 

základě poskytnutých podkladů jsou navrženy 3 varianty přemostění. Pro každou z nich je 

zpracován podélný a příčný řez. Dále je vybrána jedna konstrukce, konkrétně zavěšený most, 

a je proveden její podrobný návrh, výpočet a posouzení. Nejprve je proveden návrh dispozice 

mostu  a tvaru příčného řezu, následně pak spočtena příslušná zatížení, která jsou aplikována 

na model vytvořený v softwaru na bázi MKP. Pomocí softwaru jsou vypočteny vnitřní síly, na 

jejichž základě je navrženo předpětí závěsů a návrh předpínací výztuže. Dále jsou vytvořeny 

kombinace vnitřních sil pro mezní stav únosnosti a použitelnosti a konstrukce je posouzena. 

V úvahu byl vzat i vliv postupné výstavby a byla provedena časová analýza.Na závěr je 

navržena betonářská výztuž pro jednu oblast konstrukce. Vše je podpořeno podrobnými 

výkresy. 

 

Klíčová slova 

  

 Zavěšený most, předpětí, betonářská výztuž, Mezní stav únosnosti, Mezní stav použitelnosti, 

časově závislá analýza 

  

Abstract 

 

The thesis is design of a bridge crossing the valley of the Hrabyňka creek as a part of road 

I/II. Firstly, three possible structures are designed and according to their advantages and 

disadvantages, the best of them is selected. In this case a cable stay bridge was selected. 

Following is a design of span lenghths, collumn heights and the cross-section. Then the loads 

are detremined and applied on a numeric model cretaed in software working on the basis of 

FEM. In continuation internal forces are calculated and their propriate combinations for 

service limit stay and ultimate limit state with time dependent analysis taken into account. In 

the end the reinforcement steel is designed for one part of the structure. Detailed drawings are 

also part of the thesis. 
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1 ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je navrhnout přemostění údolí potoka Hrabyňka na nově 

budované přeložce trasy silnice I/11kategorie S22,5/80 v úseku mezi Opavou a Ostravou. 

Nejdříve byly navrženy tři předběžné varianty, z nichž poté byla vybrána nejvhodnější 

varianta na základě statického, ale i ekonomického a estetického hlediska. Pro každou z těchto 

variant byl navrhnut podélný a příčný řez konstrukcí.  Pro vybranou variantu pak byl 

proveden statický výpočet pro posouzení MSÚ a MSP, zohledňující jednotlivé fáze výstavby 

konstrukce a časovou analýzu, zavádějící vliv dotvarování a smršťování betonu a dlouhodobé 

ztráty předpětí. Ke statickému výpočtu pak byly ještě doplněny podrobné výkresy podélného 

a příčného řezu, výkresy betonářské a předpínací výztuže, výkres demonstrující postup 

výstavby, výkres pylonu a vizualizace. Pro potřeby statického výpočtu byla konstrukce 

modelována jako prutový model v programu SCIA Engineer 2014. 

 

2 VARIANTY NÁVRHU 

2.1 Varianta 1 

Jako varianta č.1 byl navržen most s jednokomorovým průřezem s velmi vyloženými 

konzolami podporovanými prefabrikovanými vzpěrami. Rozpětí jednotlivých polí jsou  

38,5+60+60+70+60+38,5=327m. Konstrukce je navržena v podélném sklonu 2,33% ve směru 

staničení. Na podporách č.1,2 6 a7 by konstrukce byla uložena vždy na jednom ložisku 

všesměrném a na jednom podélně posuvném. Na podporách č.3 a5 by byla uložena na ložisku 

pevném a příčně posuvném. V podpoře 4 by pak spojení bylo realizováno jako vrubový 

kloub. Vzhledem  k rozpětím polí 2,3,4 a 5 byl v těchto polích navržen náběh, který je 

realizován zakřivením spodního povrchu nosníku, zvětšením výšky komory nosníku a 

zvětšením tloušťky spodní desky. V krajních polích a uprostřed mezilehlých polí je výška 

komorového nosníku 2,6m, u podpor vnitřních polí se pak zvyšuje až na 3,6m. Výhodou této 

varianty  je to, že se jedná pouze o jednu  konstrukci a také relativně malý počet pilířů díky 

tomu, že vnitřní pole jsou opatřena náběhy. Vzhledem k výšce mostu nad terénem by 
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konstrukce byla betonována na výsuvné skruži situované nad mostovkou z důvodu snadnější 

dopravy materiálu. Krajní pole by byla betonována v celku, vnitřní pole by pak vzhledem ke 

svým rozměrům byla betonována v symetrických konzolách od pilířů. Příčný řez by byl 

budován ve třech fázích. V první fázi by byl vybetonován komorový nosník, ve druhé fázi by 

na něj byly osazeny prefabrikované vzpěry a ve třetí pak dobetonovány vyložené konzoly do 

bednění podpíraného vzpěrami. 

 

Příčný řez varianty 1 

2.2 Varianta 2 

Jako druhá možná varianta byl navržen most tvořený dvěma oddělenými konstrukcemi a to z 

důvodu snížení rozměrů komorového nosníku tvořícího příčný řez. Rozpětí jednotlivých polí 

jsou 28+35+40+40+45+40+35+24=327m., výška příčného řezu je 2,5m. Konstrukce je 

navržena v podélném sklonu 2,33% ve směru staničení . Na podporách č.1,2,3,4,8,9,10 by 

byla mostovka uložena vždy na jednom ložiskou podélně posuvném a jednom ložiskou 

všesměrném. Podpory č.5 a7 jsou řešeny jako kyvné stojky. V podpoře č.6 je mostovka 

spojena s pilířem rámově. Výhodou této varianty je jednoduchost konstrukce z hlediska 

návrhu a výpočtu. Nevýhodou pak naopak je složitější postup při výstavbě, kdy by každá 

konstrukce byla budována zvlášť a došlo by tedy k prodloužení doby výstavby, případně k 

nutnému navýšení počtu montážních systémů a pracovních sil. Další nevýhodou této varianty 

je také její estetické působení, kdy podpěry mohou při některých pohledech tvořit 

nepřehlednou změť. Konstrukce by byla betonována na výsuvných skružích a to postupně po 

polích. Příčný řez by byl betonován najednou v celé své ploše.     
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Příčný řez varianty 2 

2.3 Varianta 3 

Jako třetí varianta byl navržen zavěšený most o délce jednotlivých polí 

33+66+129+66+33=327m. Konstrukce je navržena v podélném sklonu 2,33% ve směru 

staničení. Příčný řez je tvořen jednokomorovým nosníkem výšky 2,8m s velmi vyloženými 

konzolami, podpíranými prefabrikovanými vzpěrami. Na opěrách je konstrukce uložena vždy 

na jednom hrncovém ložisku podélně posuvném a jednom všesměrném. Podpory č.2 5 jsou 

řešeny jako kyvné stojky. Podpory č.3 a 4 jsou pak s mostovkou spojeny rámově. Pole 2 a 4 

jsou vynášena každé 11 závěsy, střední pole pak celkem 22 závěsy, které jsou kotveny 

v pylonech situovaných nad podporami 3 a 4. Závěsy jsou v mostovce kotveny po 5,25m a 

v pylonu po 1,2m. Výška pylonu nad mostovku je 16m.  Krajní pole by byla betonována na 

pevných skružích, vnitřní pole by pak byla betonována v symetrických konzolách do bednění 

podpíraného betonářským vozíkem po segmentech délky 2,625m. Po zatuhnutí na potřebnou 

pevnost by pak segment byl zavěšen na závěs a betonářský vozík by se posunul do další 

pozice. Liché segmenty, ktré nejsou zavěšeny na závěsech, by byly připnuty k již 

vybetonované konzole pomocí závitových tyčí, které by po připnutí následujícího segmentu 

mohly být demontovány a dále použity. K předepnutí celé konstrukce by došlo až na závěr. 

Výhodou této varianty je snížení potřebného počtu pilířů pouze na čtyři a snížení jejich 

potřebné výšky skutečností, že střední pole, překlenující nejhlubší místo údolí, je zavěšeno. 

Plusem je také výsledný estetický dojem celé konstrukce. Nevýhodou je pak náročnost této 

konstrukce jak z hlediska návrhu a statického výpočtu, tak z hlediska technologického. 
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Příčný řez varianty 3 

 

3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

3.1 Identifikační údaje mostu 

Akce:  Přeložka silnice I/11 v úseku Mokré Lazce – hranice okresů 

Opava/Ostrava 

Stavba: Silniční most v km 4,278 

Název stavby: Most přes údolí potoka Hrabyňka 

Místo stavby: Hrabyně, okres Opava, kraj Moravskoslezský 

Objednavatel: ŘSD ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 70981, Ostrava 

Investor: ŘSD ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 70981, Ostrava 

Zhotovitel: SKANSKA DS,a.s. 

Projektant: Bc. Marek Polách 

 Moravská 1 

Olomouc – Holice, 78371 
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3.2 Základní údaje 

Charakteristika mostu:  Zavěšený silniční most s komorovým průřezem s velmi 

vyloženými konzolami podpíranými prefabrikovanými 

vzpěrami. Mostovka vyztužena předpínací a betonářskou 

výztuží 

Délka mostu: 350,750m 

Délka přemostění: 323,580m 

Délka nosné konstrukce: 330,600m 

Rozpětí polí 1,5: 33m 

Rozpětí polí 2,4: 66m 

Rozpětí pole 3: 129m 

Výška mostu nad terénem: 42,490m 

Šířka nosné konstrukce: 26,600m 

Plocha mostu: 9329,95 m
2
 

Konstrukční výška: 2,800m 

Podélný sklon: 2,33% 

Příčný sklon. Střechovitý 2,5% 

Předpínací výztuž: Y1860-S7-15,7-A 

Kotvení předpínací výztuže: VSL E 

Kabelové kanálky: VSL ocelové 130/137mm, 55/62mm 

Závěsy: VSL SSI 2000 6-127 

Betonářská výztuž:  B500B 
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Šířkové uspořádání vozovky na mostě:   

Převáděná silnice je kategorie S 22,5 s rozšířením středního dělícího pásu na 3m 

z důvodu umístění pylonů. 

Jízdní pruhy: 4x3,5m 

Odstavné pruhy: 2x1,5m 

Zpevněná krajnice: 4x0,5m 

Vodící proužek: 2x0,25+2x0,5m 

Střední dělící pás: 3m 

Dílčí kategorijní šířka: 10,25m 

Nouzové chodníky 2x0,75m 

 

Skladba vrstev vozovky: 

ACO 16    50mm 

Spojovací postřik    0,5kg/m
2
 

Litý asfalt MA 16 IV    45 mm 

Hydroizolace izolace z NAIP    10mm 

Pečetící vrstva SIKA Ergodur 500   

Celkem:    105 mm 
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3.3 Zdůvodnění stavby 

Tato stavba byla navržena jako součást nově budované přeložky silnice I/11 a slouží jako 

efektivní překonání údolí potoka Hrabyňka. Vzhledem  k povaze terénu v tomto místě a 

kategorii komunikace je vhodnější vést komunikaci po mostě, než-li ve velkém 

zářezu/násypu, eventuelně v tunelu. Zároveň se díky svému estetickému vzhledu stane 

dominantou a významným objektem nejen v blízkém okolí. 

3.4 Předpokládáné termíny výstavby 

Zahájení zemních prací bylo naplánovano z důvodu příznivých klimatických podmínek na 

březen roku 2015. Následovat bude betonáž pilot, základů a pilířů. Počátek betonování 

nosníku mostovky se předpokládá v květnu roku 2015. Ukončení výstavby nosné konstrukce 

je naplánováno na červen roku 2016. Dále by následovalo předepnutí konstrukce, betonáž 

říms, osazení vybavení mostu a nanesení vrstev vozovky. Předpokládaný termín dokončení je 

září 2016. Uvedení konstrukce do provozu je pak naplánováno na říjen roku 2016.  

 

4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1 Charakteristika území 

4.1.1 Zhodnocení staveniště 

Navrhovaný most překlenuje údolí potoka Hrabyňka, které se nachází v katastrech obcí 

Hrabyně a Josefovice, jihovýchodně od Opavy. Jedná se o zalesněné území mezi dvěma 

sousedními vrcholky.  

Maximální hloubka údolí oproti okolním vrcholků dosahuje až ke 40m. Samotný tok potoka 

Hrabyňka se nachází přibližně v polovině údolí a to právě v nejnižším bodě údolí.  
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4.1.2 Provedené průzkumy 

V rámci přípravy byl proveden průzkum výskytu inženýrských sítí. Před započetím 

projekčních činností byl také proveden inženýrsko-geologický průzkum.  Během něj byla 

provedena prohlídka zájmového území a  jádrové vývrty v místech předpokládaného umístění 

podpěr mostu. Následně byly zjištěny základové poměry, zejména hloubky, ve kterých se 

nachází únosné vrstvy podloží a hladina podzemní vody. Ze zjištěných údajů pak byl vynesen 

přibližný geologický profil v ose  mostu. V oblasti se nacházejí převážně mocné vrstvy 

sedimentů. 

4.1.3 Geodetické měření 

Na geodetické měření terénu a vytyčení bodů pro stavbu základů byla najmuta specializovaná 

geodetická firma. Na stavbě bude zřízeno několik pevně stabilizovaných bodů s přesně 

zaměřenou polohou pro vytyčování zemních jam a betonáž spodní stavby mostu. 

4.2 Úprava staveniště 

4.2.1 Nutná dopravní opatření 

Jelikož se jedná o nově budovanou přeložku a most nekříží žádnou jinou komunikaci, nebude 

potřeba zavádět žádná zvláštní dopravní opatření. Doprava materiálu, příslušenství a 

stavebních strojů bude probíhat po přilehlých polních cestách.   

4.2.2 Inženýrské sítě 

Výstavba mostu si nevyžádá přeložku žádné inženýrské sítě. 
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4.3 Stavebně – technické řešení stavby 

4.3.1 Typ konstrukce, statické řešení, spodní stavba, použité materiály 

4.3.1.1 Podélné uspořádání 

Navržený most je řešen jako 5-ti polová zavěšená konstrukce. Vyjma různé délky pilířů 

v podpěrách č. 2 a 5 je konstrukce navržena jako osově symetrická. Délky jednotlivých polí 

jsou 33+66+129+66+33=327m. Výšky jednotlivých pilířů jsou 21,33,33 a 17m.  Po délce má 

konstrukce konstantní konstrukční výšku 2,8m a je vedena ve sklonu 2,33% ve směru 

staničení.  Půdorysně je most veden v přímém úseku. Pole č. 2,3 a 4 jsou vynášeny 11-ti, 

respektive 22 závěsy, kotvenými v mostovce po vzdálenosti 5,25m a v pylonu po 1,2m. 

Pylony sahají do výšky 16m nad vozovku. V každém poli jsou u podpor provedeny náběhy o 

délce 0,2l příslušného pole, kde dochází k zesilování spodní desky z 300mm na 500mm a 

rozšiřování stěn průřezu z 850mm na 1300mm.. U krajních opěr je tato tloušťka pak 1800mm 

a to z důvodu kotvení předpínacích kabelů. Ve středním poli je pak u opěr ještě navržen 

betonový nálitek rovněž z důvodu kotvení kabelů, takže šířka stěny u podpor dosahuje až  

2850mm. Tyto nálitky mají rovněž tvar náběhu a to o délce 7m. V oblastech pilířů jsou 

navrženy příčníky o šířce stejné jako je šířka pilířů, tedy 3m. Okrajové příčníky jsou navrženy 

šířky 2m. V příčnících jsou průchozí otvory lichoběžníkového tvaru se základnou 2 m výšky 

1m. Komora nosníku je průchozí po celé délce konstrukce. 

4.3.1.2 Tvar příčného řezu 

Celková šířka nosníku v oblasti konzol je 26m, šířka komory průřezu je pak 8m. Stěny 

nosníku jsou svislé s proměnou šířkou po délce konstrukce (viz výše) a na spodní a horní 

desku průřezu navazují lineárními náběhy. Tvar horní desky vychází z příčného sklonu 

vozovky a je tedy střechovitý se sklonem 2,5% na každou stranu. V oblasti říms je pak sklon 

4%. Tento sklon zasahuje ještě 150mm za kraj římsy, kde se nachází osa odvodnění. 

V nejužším místě dosahuje tloušťka horní desky 300mm.  Deskové prefabrikované vzpěry 

mají tloušťku 350mm a jsou osazovány do drážek na výstupcích situovaných na spodních 

koncích vnějších stěn. V krajních polích, kde jsou kotveny kabely vnášející potřebnou 

tlakovou rezervu, jsou v horních rozích a u spodního líce komory vytvořeny nálitky pro 



 
19 

 

kotvení těchto kabelů. Tyto nálitky mají tvar lineárních náběhů o délce 5m. Na krajích a 

uprostřed jsou umístěny monolitické římsy, na které budou osazena svodidla a zábradlí. 

4.3.1.3 Spodní stavba 

Na krajích je konstrukce uložena na betonových opěrách, po délce je pak podepřena 4 pilíři. 

Krajní opěry se skládají ze závěrných zdí, úložných prahů, dříku a základu. Mostní křídla jsou 

řešena jako dilatovaná, půdorysně jsou navržena jako kolmá. Za opěrami se pak nachází 

vrstva zhutněného štěrkopísku.  Základy pilířů jsou navrženy jako základové patky. Vzhledem 

k horším zakládacím poměrům, kdy se v dané lokalitě nacházejí mocné vrstvy sedimentů, 

jsou jak opěry, tak základy pilířů budovány na velkoprůměrových pilotách Φ=1200mm, které 

přenášejí zatížení do únosných vrstev podloží. Délka pilot se podle složení základové půdy 

pod jednotlivými podporami pohybuje mezi 8,5 až 15m. 

Spojení mostovky se spodní stavbou je v opěrách řešeno pomocí hrncových ložisek, a to vždy 

jednoho jednosměrného a jednoho všesměrného. U pilířů č. 2 a 4 pak je pak spojení 

s mostovkou provedeno pomocí vrubového kloubu, který je výhodný svou nenáročností na 

údržbu. U těchto pilířů je vrubový kloub umístěn i na jejich druhém konci, tedy v oblasti nad 

patkou jedná se tedy o kyvné stojky. V místě, kde dochází ke styku mostovky, pilíře a pylonu 

je navrženo rámové spojení pro zajištění tuhosti a přenosu velkých tlakových sil z pylonu. 

Podpora č. Levá strana  Pravá strana  

1 Ložisko hrncové jednosměrné  Ložisko hrncové všesměrné  

2 Vrubový kloub 

3 Rámové spojení 

4 Rámové spojení 

5 Vrubový kloub 

6 Ložisko hrncové jednosměrné  Ložisko hrncové jednosměrné  

Uložení konstrukce na jednotlivých podporách 

4.3.1.4 Závěsy, pylony 

V polích č.2, 3 a 4 jsou v mostovce kotveny závěsy po 5,25m. Závěsy jsou kotveny do 

ocelových konstrukcí spřažených s horní deskou nosníku, opatřených trubkovými ocelovými 

táhly, která jsou pomocí trnů uchycena do spodních rohů komorového nosníku. V pylonu jsou 
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pak závěsy kotveny do ocelové konstrukce, která tvoří jádro pylonu, po 1,2m. Zde jsou 

umístěny pasivní kotvy, aktivní kotvy jsou v místě uchycení v mostovce. Odtud jsou také 

závěsy napínány.  

Pro závěsy jsou použita předpínací lana Y1860-S7-15,7-A. Závěsy jsou navrženy z celkem 

127 lan. Úhly závěsů se pohybují od 14,5° do 23,4° od roviny mostovky. Lana jsou opatřena 

antikorozním voskem typu COHESTRAND a těsně extrudovaným  HDPE obalem. Všechna 

lana jsou pak uložena v HDPE chráničkách tl.1,5mm opatřených šroubovitým nálisem, 

tzv.Helical Rib, který za deště zajišťuje odkapávání vody a tím omezuje kmitání závěsů.  

V místech, kde závěsy prochází mostovkou a pylonem, jsou závěsy vedeny v tzv. 

průchodkách.  V závěsech jsou všechna lana vedena paralelně. Pro zjištění, zda je potřeba 

závěsy vybavit také tlumiči kmitání, by bylo potřeba provést podrobný dynamický výpočet.  

Pylony jsou osazeny nad podporami č.3 a 4. Jak je uvedeno výše, jejich jádro tvoří ocelová 

konstrukce skládající se ze 2 dílů, vzájemně spojených šroubovými kontaktními styky. Vnější 

plášť pilíře je betonový. 

4.3.1.5 Statické řešení 

Nejdříve byla konstrukce řešena v podélném směru a to pomocí prutového modelu 

v programu SCIA Engineer. Na tomto modelu byly zjišťovány účinky jak stálých, tak 

proměných zatížení, a podle nich následně navrženy potřebné síly v závěsech, dráhy a počty 

předpínacích kabelů. Síly v závěsech byly voleny tak , aby vynášely vlastní tíhu a ostatní stálé 

zatížení připadající na každý segment nesený závěsem.  Síly v závěsech byly voleny pro 

symetrické závěsy vždy stejně i přes různé tíhy segmentů, a to z důvodu rovnoměrného 

namáhání pylonu.  

Dále byla navržena předpínací výztuž mostovky. Tato výztuž je použita jak pro vynesení tíhy 

krajních polí, která nejsou zavěšena, tak pro vnesení dostatečné tlakové rezervy, aby byly 

splněny podmínky pro mezní stav použitelnosti.  

Konstrukce byla dále posouzena na  MSÚ v ohybu, ve smyku a kroucení a MSP a byla 

navržena potřebná betonářská výztuž pro oblast u podpory. Dále pak byla konstrukce řešena 

v příčném směru, kde bylo potřeba umístit proměnná zatížení do polohy,kde vyvozuje 

maximální posouvající síly a odpovídající kroutící účinky a opačně. Podle kombinace 
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uvedené v normě pak byla navržena betonářská výztuž na kombinaci účinků smyku, kroucení 

a namáhání v příčném směru. 

4.3.1.6 Použité materiály 

Piloty    C25/30 – XC2,XA1 

Pylon    C50/60 - XD1, XF2, XC4 

Komorový průřez  C50/60 – XD1, XF2, XC4 

Prefabrikované vzpěry C45/55 -  XD1, XF2, XC4 

Pilíře    C45/55 – XC3, XF2, XD1 

Patky     C25/30 – XA1, XF1 

Opěry a křídla   C30/37 – XC3, XD1, XF2, XA1 

Monolitické betonové římsy C30/37 – XC4, XD3, XF4 

Podkladní beton  C12/15 

Předpínací výztuž  Y 1860-S7-15,7-A 

Kabelové kanálky  VSL ocelové 6-37,6-7, 6-4 

Kotvení   Kotvy aktivní VSL E 6-37,6-7, VSL SO 6-4 

Betonářská výztuž  B500B 
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4.3.2 Postup výstavby 

4.3.2.1 Vytyčení staveniště 

Nejdříve budou zaměřeny, vytyčeny a stabilizovány důležité body staveniště a místa, kde 

budou prováděny zemní práce. Polohy bodů budou vytyčeny podle jejich polohy 

v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.3.2.2 Zemní práce 

Následovat budou zemní práce, kdy dojde k vyhloubení zemních jam pro umístění 

základových patek a přípravě terénu pro betonáž krajních opěr. 

4.3.2.3 Betonáž 

V další fázi budou nejdříve betonovány piloty pod základovými patkami. Jejich betonáž bude 

následovat spolu s betonáží krajních opěr. V další fázi pak proběhne betonáž pilířů pomocí 

šplhavého bednění. Dále pak budou vybetonovány zárodky konstrukce nad podpěrami č.3 a 4 

o délce 8,5m. Na ně pak budou osazeny nejprve jeden betonářské vozíky nesoucí bednění pro 

betonáž zavěšených polí. Po vybetonování prvního segmentu o délce 4m a jeho dostatečném 

zatvrdnutí dojde k jeho připnutí k zárodku pomocí závitových tyčí uchycených v kozlících na 

obou segmentech. Následně dojde k osazení a montáži vnitřní ocelové konstrukce pylonu a 

k vybetonování jeho vnějšího pláště. Do kotevních sklípků v ocelové konstrukci pylonu pak 

budou osazeny pasivní kotvy závěsů. Dále pak již bude probíhat betonáž segmentů dlouhých 

2,625 m v symetrických konzolách od pilířů č. 3 a 4. Betonářský vozík bude vždy uchycen na 

předchozím segmentu. Sudé segmenty budou po dostatečném zatvrdnutí betonu přímo 

zavěšeny na závěs, který bude předepnut na hodnotu odpovídající tíze dvou vybetonovaných 

segmentů. Liché segmenty pak budou pomocí závitových tyčí a kozlíků přichyceny 

k předchozímu zavěšenému segmentu. Po vybetonování následujícího zavěšeného segmentu 

budou tyče demontovány a dále použity pro ostatní segmenty. Odhadovaná doba potřebná pro 

zhotovení nezavěšených segmentů je odhadována na 14 dní, u zavěšených segmentů je pak 

z důvodu větší technologické náročnosti odhadována na 16 dní. 
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V první fázi bude osazen armokoš betonářské výztuže, kanálky pro předpínací výztuž, které 

budou podporovány mřížkami z betonářské výztuže a ocelové konstrukce s táhly pro kotvení 

závěsů. Nejdříve bude vybetonována spodní deska a stěny nosníku, následně pak horní deska 

komorového průřezu. Napínání závěsů u zavěšených segmentů bude probíhat z dutiny 

komorového nosníku. Po napnutí na dané hodnoty bude závěs zakotven aktivní kotvou VSL 

SSI 2000 6 – 127. Poté se betonářské vozíky přesunou do další polohy. 

Během betonování zavěšených polí budou sestaveny pevné skruže pro betonáž krajních polí 

s dostatečným časovým předstihem tak, aby po dobetonování posledního segmentu 

zavěšených polí plynule mohlo následovat dobetonování lamely mezi krajním polem a 

konzolou a středová lamela ve středním poli mezi oběma konzolami. Ještě předtím však dojde 

k demontáži betonářských vozíků. Opět bude osazena betonářská výztuž a kanálky pro 

předpínací výztuž. Po ukončení betonáže budou demontovány výsuvné skruže a betonářské 

vozíky a bude vneseno předpětí. 

Dále pak bude probíhat osazování vzpěr za pomoci jeřábu pojíždějícího po mostovce. Vzpěry 

by bylo možné osazovat již v průběhu betonáže nosníku, k tomuto postupu však bylo 

přistoupeno z důvodu snazší dopravy a manipulace se vzpěrami. Vzpěry by byly komorovému 

nosníku uchyceny pomocí závitových tyčí. Po osazení vzpěr by pak následovalo 

dobetonování konzol nosníku do bednění podpíraného vzpěrami a to nejdříve v úsecích polí a 

následně dobetonování v oblasti podpor. 

4.3.2.4 Předpínaní konstrukce 

Jak je uveden výše, předpínání konstrukce bude probíhat 7 dní po dokončení betonáže 

komorového nosníku. Všechny kabely budou napínány zároveň z obou stran. Kotevní napětí 

1476 MPa bude podrženo po dobu 5min z důvodu eliminace dlouhodobých ztrát. Po napnutí 

budou kabely zakotveny systémem VSL E. Přepínání závěsů je rozvrženo do 3 fází. První 

fáze následuju vždy před přesunem betonářského vozíku do další polohy pro betonáž. Druhá 

fáze napínání je pak naplánována po osazení vzpěr a vybetonování konzol nosníku. Poslední 

fáze pak následuje po vybetonování říms, zhotovení vozovkového souvrství a osazení 

vybavení mostu .  
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Z důvodu velkých tahových sil v horní desce průřezu bylo navrženo i příčné předpětí. 

Napínání těchto kabelů bude probíhat po vybetonování konzol nosníku za pomoci pojízdné 

lávky. 

4.3.2.5 Příslušenství mostu 

V poslední fázi pak budou provedeny úpravy povrchu mostovky, položena hydroizolace a 

nanesena pečetící vrstva. Izolace bude zhotovena nejprve v oblasti říms, aby mohla 

následovat jejich betonáž a nebyla porušena izolace v ostatních místech. Betonování říms 

bude probíhat za pomoci římsového vozíku. Dále bude následovat zhotovení vozovkového 

souvrství, osazení zábradlí a svodidel. Svodidla jsou navržena jednostranná, výšky 80cm  a 

ocelové zábradlí výšky 110 cm. Svodidla budou prefabrikovaná a kotvená do monolitické 

římsy.  Zároveň bude probíhat i zhotovování závěrů. Závěry mostní konstrukce jsou řešeny 

jako roštové, tzn. skládající se z ocelových nosníků, dilatačně uložených jak v konstrukci 

opěry tak mostovce, které nesou profil závěru. Odvodnění konstrukce je řešeno pomocí 

podélného a příčného sklonu konstrukce. Díky sklonům voda odtéká z povrchu konstrukce do 

odvodňovačů situovaných u krajních říms. Odvodňovače budou osazeny symetricky na obou 

stranách konstrukce po 20m. Z nich je pak voda odváděna do odvodňovacího potrubí 

vedeného na spodním líci konzol na obou stranách. U každého pilíře by pak byla voda 

svedena kolmým potrubím na povrch terénu a odvedena do dostatečné vzdálenosti od spodní 

stavby. 

4.3.2.6 Dokončovací práce 

V poslední fázi bude odstraněno dočasné zařízení staveniště, upraven okolní terén a 

provedeny úpravy svahů u krajních opěr. 

Vypracoval: Marek Polách 

V Olomouci dne 23.12.2014 

...................................................... 

Podpis projektanta 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout tři různé varianty pro překlenutí údolí potoka 

Hrabyňka na nově budované přeložce silnice I/11 v úseku Mokré Lazce – hranice okresů 

Opava/Ostrava. Z těchto třech předběžně navržených variant byla vybrána varianta č.3, tedy 

zavěšený most. Byl proveden návrh rozměrů a dispozice konstrukce. Následně byl vytvořen 

prutový výpočtový model v programu SCIA Engineer a byly zjištěny účinky zatížení. Při 

výpočtu byly v úvahy vzaty i jednotlivé fáze výstavby a také byla provedena časová analýza. 

Byly navrženy síly v závěsech a jejich parametry, dále pro vyrovnání účinků stálého zatížení 

byla navržena předpínací výztuž. Konstrukce byla posouzena na MSÚ a MSP  a byla 

navržena potřebná betonářská výztuž. Při návrhu betonářské výztuže bylo uvažováno i s 

působením zatížení v příčném směru. Na závěr byly zpracovány přehledné výkresy předpínací 

a betonářské výztuže, výkres pylonu, výkres postupu výstavby konstrukce a vizualizace 

výsledné konstrukce. 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

6.1 Normy 

ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-5: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 5: Obecná zatížení -  Zatížení 

teplotou 

ČSN EN 1991-2: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1992 -1 -1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1:Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1992 – 2: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 2:Betonové mosty – 

Navrhování a konstrukční zásady 
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6.3 Software 

Scia Engineer 2014 

AutoCAD  2013 
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7 SEZNAM PŘÍLOH 

P1  Varianty řešení 

01 Varianta č.1 – Podélný řez 

02 Varianta č.1 – Příčný řez 

03 Varianta č.2 – Podélný řez 

04 Varianta č.2 – Příčný řez 

05 Varianta č.3 – Podélný řez 

06 Varianta č.3 – Příčný řez 

P2  Podrobné výkresy 

P2.1 Podrobné výkresy mostu   

01 Podélný řez 

02 Příčný řez 

03 Půdorys 

04 Pylon 

P2.2 Výkresy výztuží 

01 Výkres předpínací výztuže – podélný řez a půdorys 

02 Výkres předpínací výztuže – příčné řezy, detaily 

03 Výkres betonářské výztuže 

P3  Stavební postup a vizualizace 

 01 Schéma postupu výstavby 

02 Vizualizace – Boční pohled 

03 Vizualizace – Pohled na mostovku 

P4  Statický výpočet 


