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Abstrakt 
Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na R1 u Nitry, přemosťující řeku 
Nitru. Jsou navrženy tři varianty řešení, z nichž je právě jedna vybrána a detailněji 
rozpracována. Jedná se o tříkomorový nosník z předpjatého betonu, postupně budovaného 
technologií letmé betonáže. Ve statické analýze je uvažováno s vlivem postupné výstavby. 
Most je posouzen podle evropských norem. Posouzeny byly mezní stavy pro dočasní i trvalé 
návrhové situace. Součástí diplomové práce jsou přehledné výkresy, znázornění stavebního 
postupu a schémata předpínací a betonářské výztuže. 
  
Klíčová slova 
tříkomorový nosník, letmá betonáž, postupná výstavba, předpínací kabely, midas Civil  
  
  
  
Abstract 
This Master’s thesis concerns a design of the highway bridge over Nitra River in Nitra, 
Slovakia. Three variants were designed from which one was selected and analyzed in detail. It 
is a three box cell girder made of post-tensioned concrete and constructed as a free cantilever 
bridge. The bridge is assessed according to Eurocodes. The limit states for persistent and 
transient design situations were taken into account at carrying out the design. There are 
drawings attached to this thesis as illustrative drawings of the bridge and its construction 
stages, drawings of the prestress tendons and reinforcement.  
  
Keywords 
three-cell box girder, free cantilever method, construction stages, prestress tendons, midas 
Civil  



Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Petra Komárková Návrh předpjatého mostu na R1 u Nitry. Brno, 2016. 19 s., 760 s. příl. 
Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a 
zděných konstrukcí. Vedoucí práce doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 15.1.2016  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Petra Komárková  



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou listinnou 
formou. 
  
  
V Brně dne 15.1.2016 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Petra Komárková  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Rád bych poděkovala, panu Doc. Ing. Miloši Zichovi, Ph.D., za vedení mé diplomové práce, 
jeho čas a ochotu.   
 
Dále bych chtěla poděkovat svému příteli a rodině za podporu během celého studia. 
 
 
 

Petra Komárková 



Obsah textové části 

 

1 Úvod 

2 Identifikační údaje 

3 Základní údaje mostu 

4 Most a jeho umístění 

5 Geologické a hydrogeologické poměry 

6 Varianty návrhu řešení 

7 Technické řešení mostu 

        7.1 Zemní práce 

       7.2 Založení spodní stavby 

7.3 Spodní stavba 

7.4 Nosná konstrukce 

8 Statické řešení 

9 Výstavba mostu 

10 Závěr 

 

 



1. Úvod 

Trvalý silniční most o pěti polích, převádějící rychlostní komunikaci R1 na Slovensku. 
Kategorie pozemní komunikace S22,5/100. Most se nachází v úseku R1 Nitra, západ – 
Selenec. Most je značen jako objekt 209 Most na R1 nad Priemyselnou ulicou DC2 a navazuje 
na předchozí most DC1. Most je veden v intravilánu a zároveň překonává přírodní překážku, 
řeku Nitru. Úhle křížení řeky a mostu je 50°. 

V místě mostního objektu je hlavní trasa vedena v přímé. Výškové řešení komunikace je 
vedeno ve sklonu -1,02% a ve staničení 8,750 824 se nachází začátek zakružovacího oblouku 
s poloměrem 40000m, vrchol tohoto oblouku je však již mimo mostní objekt.  

Příčné uspořádání komunikace je řešeno v oboustranném sklonu 2,5%.  Komunikaci převádí 
jediná nosná konstrukce z předpjatého betonu, tedy oba dopravní směry jsou vedeny na jedné 
nosné konstrukci. Na mostě se nachází železobetonové římsy, ocelová svodidla s úrovní 
zachycení NH3 a protihlukové stěny. 

2. Identifikační údaje mostu 

Stavba:   Most na R1 nad Priemyselnou ulicou – dilatační celko č.2 (DC2) 

Název mostu:  Most na R1 nad Priemyselnou ulicou – dilatační celko č.2 (DC2) 

Kraj:   Nitranský 

Katastrální území: Nitra, Horné Krškany 

Obec:   Nitra 

Autor práce:  Bc. Petra Komárková 

 

3. Základní údaje o mostě 
 

Délka přemostění:     354,77 m 

Počet polí:     5 

Rozpětí jednotlivých polí:     51,9 + 85,0 + 85,0 + 85,0 + 50,0m 

Délka mostu:     367,27 

Délka nosné konstrukce:     358,77 m 

Šířka nosné konstrukce:     26 m 

Šikmost mostu:     most v přímé 

Šířka vozovky mezi svodidly:     2x10,25m 

Šířka nouzového chodníku:     2m 

Šířka mostu:     26,5m 

Stavební výška:     Proměnná (2,84 – 5,54) m 



Podélný sklon mostu:     klesá 1,02% 

Příčný sklon mostu:     není ve sklonu 

Úložný úhel:     100g 

Zatížení mostu:     dle ČSN EN 1991-2 

 
 

4. Most a jeho umístění 
 
Most se nachází na silnici R1 na Slovensku, kategorie silnice S22,5/100 . Hlavní trasa 
je vedena v přímé. Niveleta mostu je v konstantním sklonu 1,02%. Niveleta je vedena 
nízko nad terénem. 
 
Šířkové uspořádání pozemní komunikace na mostě: 
 
Protihluková stěna  
Nouzový chodník  1 m 
 
Ocelové svodidlo  0,5 m 
 
Nezpevněná krajnice  0,5 m 
 
Zpevněná krajnice  1,5 m 
 
Vodící proužek  0,25 m 
 
Jízdní pruh   3,5 m 
 
Jízdní pruh   3,5 m 
 
Vodící proužek  0,5 m 
 
Střední dělící pás  2 m 

Ocelové svodidlo  0,5 m 

Ocelové svodidlo  0,5 m 

Vodící proužek  0,5 m 

Jízdní pruh   3,5 m 

Jízdní pruh   3,5 m 

Vodící proužek  0,25 m 

Zpevněná krajnice  1,5 m 
 
Nezpevněná krajnice  0,5 m 
 
Ocelové svodidlo  0,5  
 
Nouzový chodník  1 m 
Protihluková stěna  



5. Geologické a hydrogeologické poměry 
 
V místě stavby se nachází převážně jílovité zeminy. Únosnější zeminy se nacházejí 
v hloubkách 15 – 18 m pod úrovni terénu. Hladina podzemní vody se ohybuje různě.  
Její průměrná hloubka je 2.8 m pod úrovní terénu poblíž staničení 8,781 724. Průměrná 
hodnota hladiny podzemní vody poblíž staničení 8,474 824 je 2.6m.  Základové poměry 
jsou vyhodnoceny jako složité.  
 

6. Varianty návrhu řešení 
 
Pro přemostění řeky Nitry byly navrženy 3 varianty: 
 

ASPEKTY VÝBĚRU VARIANT 
 
Most se nachází v intravilánu, snaha o minimalizaci rozměrů horní i spodní stavby. 

Most navazuje na jednokomorový most daného tvaru. Tvar nosníku (komory) byl tedy 
předurčen tvarem předchozího mostu. Byl kladen důraz na jednotnost mostu, jelikož 
v pohledech se tento most jeví jako jeden most. 
 
 KRITÉRIA 
 

Volba prvků vhodných z hlediska údržby, zajištění dlouhodobé životnosti mostu. 
Harmonické začlenění do krajiny, příznivé estetické působení. Minimální narušení území v 
blízkosti mostu celkového životního prostředí. Hospodárná volba stavebních materiálů a jejich 
spotřeby. Minimalizovat dobu výstavby, rozsah staveniště a pomocné konstrukce. 
 

Poměrně velké rozpětí, šikmost křížení s řekou je způsobeno vyhnutím se zakládání ve vodě. 
Most je veden v intravilánu nízko nad terénem - nehodící se varianty s velmi vyloženými 
konzolami. 

 Z důvodu velkého rozpětí je nevhodná varianta trámového mostu (ekonomické do 
45m), proto byly uvažovány pouze nosné konstrukce tvořené komorovými nosníky. Byla 
zvážena i varianta, kdy nosná konstrukce přemosťující řeku by byla tvořena komorovým 
nosníkem a přilehlá pole by byla tvořena dvoutrámovými konstrukcemi. Tato varianta se však 
ukázala jako nevhodná, neboť přilehlá pole před řekou se nacházejí nad hustě osídlenou část 
města Nitry a s tím tedy i spojené náklady na vykupování pozemků popř. přeložení místních 
komunikací. A v případě navazující části za řekou se jedná pouze o jedno pole, což z hlediska 
provádění není zcela ekonomické a efektivní, když vezmeme v úvahu, že komorový nosník by 
byl betonován letmo pomocí betonářského vozíku, kdežto dvoutrámová konstrukce na pevné 
skruži popř. výsuvné skruži. 

 

Z výše zmíněných poznatků tedy vyplývá, že jednotlivá rozpětí mostu, zůstávají 
neměnná. Zůstane-li rozpětí stejné, tj. maximální rozpětí je 85m, je nutné navrhnout komorový 
nosník. Nabízí se tedy varianty s proměnnou výškou konstrukce, vezmeme-li v úvahu 
ekonomický aspekt mostu. Vzhledem ke složitým základovým poměrům by bylo vhodné zvážit 
variantu ocelobetonového nosníku. Vzhledem k typu přemosťované překážky – řeka – byla 
uvážena varianta zavěšená s konstantní výškou průřezu. V polích kratších rozpětí (cca 50m) 
by výška 2,84m mohla být dostačující a v polích o rozpětí 85 m a více by byla mostovka 
zavěšena. Tato varianta by však vyžadovala změnit jednotlivá rozpětí, což vzhledem k faktu, 
že se most nachází v hustě zalidněné části města, nebylo vhodné. Také umístění středního 



pylonu by bylo problematické vzhledem k tomu, že předchozí most je veden na dvou 
samostatných konstrukcí vedených těsně vedle sebe. 

 

 

Varianta A  - Tříkomorový nosník s proměnnou výškou 
Most o pěti polích. Délky rozpětí 51,9, 3x85, 50m. Výška průřezu v poli 2,84m, 

v podpoře 4,54m. Komorový nosník neobvykle podepřen z důvodu úspory místa pod mostem. 
V podélném směru je konstrukce řešena jako předpjatá. V příčném směru jako železobetonová 
popř. nejvíce namáhané časti, jako jsou nadpodporové průřezy by mohla být i příčně předpjatá. 
Příslušenství mostu zahrnuje celoplošnou izolaci, vozovku tl. 90mm, odvodnění odvodňovači 
a potrubím vedeným uvnitř komory, římsy ze železobetonu, dilatační závěry, svodidla a 
protihlukové stěny, ostatní příslušenství běžného typu. 

Konstrukce betonovaná letmou betonáží, která bude zahájena středním polem mostu. 
Koncové úseky mostu betonované na pevné skruži. Koncové úseky délek 11 a 10m. 

Uvažovaná varianta splňuje požadavky na minimalizaci zásahu do krajiny. Spolehlivě 
převádí komunikaci R1. Technologie budování je nezávislá na terénu. Vyhneme se zakládání 
ve vodě. Nevýhodou této varianty je netypické řešení příčného řezu – tříkomora a podepření 
mostu na vnitřních podpěrách, které vyžaduje detailní návrh. 

 

Varianta B Jednokomorový nosník s proměnnou výškou 
Most o pěti polích. Délky rozpětí 51,9, 3x85, 50m. Výška průřezu v poli 2,84m, v podpoře 
4,54m. Konstrukce budována technologií letmé betonáže. Každý dopravní směr má svou 
vlastní nosnou konstrukci. Spodní stavba je tvořena dvěma samostatnými pilíři. V podélném 
směru je konstrukce řešena jako předpjatá. V příčném směru jako železobetonová. Výhoda 
tohoto řešení spočívá v jednokomorovém nosníku, tedy klasické řešení. Nevýhoda této 
varianty jsou větší nároky na prostor pro spodní stavbu.  

Příslušenství mostu zahrnuje celoplošnou izolaci, vozovku tl. 90mm, odvodnění odvodňovači 
a potrubím vedeným uvnitř komory, římsy ze železobetonu, dilatační závěry, svodidla a 
protihlukové stěny, ostatní příslušenství běžného typu. 

 

Varianta C Jednokomorový ocelobetonový nosník s konstantní výškou 
Most o pěti polích. Délky rozpětí 51,9, 3x85, 50m  Ocelová komora a spřažená betonová 
deska. Most budován postupným vysouváním. Jelikož je výška ocelové komory 3,03m bude 
pravděpodobně nutné stavět montážní podpěry v polovinách delších rozpětí, což znamená 
zakládání ve vodě.  

Příslušenství mostu zahrnuje celoplošnou izolaci, vozovku tl. 90mm, odvodnění odvodňovači 
a potrubím vedeným uvnitř komory, římsy ze železobetonu, dilatační závěry, svodidla a 
protihlukové stěny, ostatní příslušenství běžného typu. 

 

 



7. Technické řešení mostu 
 
7.1 Zemní práce 

 
V místech dotčených stavbou dojde k sejmutí ornice, dle pedologického průzkumu. 
Ornice bude použita při závěrečných terénních úpravách k pokrytí svahů násypu. 
Odtěžená zemina se uskladní na skládce a bude použita pro pozdější zásypy. Pro 
zásyp za opěrou bude použita nenamrzavá zemina, bude hutněna po vrstvách. 
Nově vzniklé stavební jámy budou řádně odvodněny. Jámy je nutno viditelně 
zajistit. Výkopy budou prováděny ve sklonu 1:1, není-li určeno jinak. Třída 
podkladního betonu C12/15 X0, tloušťky 150 až 200 mm. 

 
7.2 Založení spodní stavby 

 
Všechny podpěry jsou založeny na vrtaných pilotách délek 16,5 m – 18 m, průměru 
0.9m. Piloty jsou navrženy z betonu C25/30 XC3, XA1. Piloty navazují na základové 
patky vysoké 2m, půdorysný rozměr patky pod podpěrami je 8,5 x 13,5 m. 
 

7.3 Spodní stavba 
 
7.3.1 Opěra 

 
Tloušťka dříku opěry je 3,3m. Na opěře budou zhotovena svahová křídla. 
Dřík opěry je betonován z betonu C30/37 XC4, XD1, XF4. Úložný práh je 
ve sklonu 4% směrem k odvodňovacímu kanálku, který odvádí vodu bokem 
z opěry. Úložný práh, křídla opěry jsou navrženy z betonu C30/37 XC3, 
XD1, XF2. Závěrná zídka je tloušťky 0.8m a je navržena z betonu C30/37 
XC4, XD1, XF4. 
 

7.3.2 Přechodová deska 
 
Přechodová deska se nachází za opěrou na konci mostu. Je navržena 
z betonu C25/30 XC3, XA1, SF1, tloušťky 0,35m. Deska je uložena ve 
spádu 10%. 
 

7.3.3 Pilíře 
 
Pilíře podpěry č.1 P1 jsou vysoké 9m, jejich půdorysný rozměr je 1,75 x 5 
m v místě uložení nosné konstrukce. Na délce 2,4m se půdorysné rozměry 
lineárně mění na 1,75x 3 m.  U podpěry P1 se nachází dva pilíře. 
 
Ostatní pilíře jsou řešeny jako jeden masivní pilíř, půdorysných rozměrů 
13,0x2,5 m v místě uložení konstrukce. Průřez je o výšce proměnný, 
směrem k patě se zužuje na půdorysný rozměr 11,6x 2,5m, výška pilířů se 
liší v závislosti na terénu, tato výška se pohybuje v rozmezí 4,5 – 5,8 m.  
 
Pilíře jsou navrženy z betonu C30/37 XC4, XD1, XF4. 
 
 
 
 



7.4 Nosná konstrukce 
 
Nosnou konstrukci tvoří monolitický tříkomorový průřez s proměnnou výškou, 
dodatečně předepnutý. Výška průřezu se pohybuje od hodnoty 4,540m, v místech 
vnitřních pilířů, až do hodnoty 2,840m. V místech uložení opěry a podpěry P1 je 
výška nosné konstrukce také 2,840m. Šířka nosné konstrukce je 26m. Tloušťka 
vnější stěny tří-komorového nosníku je konstantní 0,4m. Tloušťka vnitřní stěny 
tříkomorového nosníku je proměnná. V průřezu u podpory má 0,8m a směrem do 
pole se zužuje na tloušťku 0,4m. Horní deska komory má proměnlivou tloušťku 
v příčném řezu, je v oboustranném sklonu 2,5%, s místě uložení odvodňovače má 
nejnižší výšku a v tomto místě se lomí na 4% sklon (v místě osazení krajních říms). 
Dolní deska má proměnlivou tloušťku, v průřezu u podpory má 0,650m resp. 0,550 
m (vylehčení spodní desky) a v průřezu v poli má tloušťku 0,3m. 
 
Most je uložen pomocí 4 kalotových ložisek na opěře a podpěře P1. Na podpěrách 
P2, P3, P4 a P5 je most uložen pomocí dvou kalotových ložisek. 
 
Předpínací záporné (montážní) kabely jsou situovány v horní desce tříkomorového 
průřezu. Jsou kotvených v nálitcích při horní desce. Kabely jsou navržené jako 15-
ti lanové, Y1860-S7-15.7 A. Každou nově vytvořenou lamelu předpíná 8 15-ti 
lanových kabelů. Tyto kabely zůstávají v konstrukci po celou dobu její životnosti. 
Délka lamely je 5m, lamely spojitosti 3m ve vnitřních polích a 1,5m v krajních polích. 
 
Po dokončení letmé betonáže lamely spojitosti jsou napínány kladné kabely, 
situované ve spodní desce tříkomorového průřezu. Tyto kabely jsou také navrženy 
jako 15-ti lanové kabely, Y1860-S7-15.7 A. V krajních polí je navrženo 8 15-ti 
lanových kabelů. Ve vnitřních polích je navrženo 12 15-ti lanových kabelů. 
 
Po dokončení letmé betonáže mostu se most předepne kabely spojitosti. Kabely 
spojitosti jsou navrženy jako volné předpínací kabely, vedeny mimo betonový 
průřez. Tyto kabely jsou s konstrukcí spojeny pouze v několika místech, 
prostřednictvím deviátorů a v nadpodporových příčnících. Kabely jsou 27-lanové, 
Y1860-S7-15.7 A.  
 
Betonářská výztuž je z materiálu B500B. 
 
7.4.1 Uložení nosné konstrukce 

 
Uložení mostu je na všech podpěrách i opěře pomocí kalotových ložisek. 
Na podpěru P1 a opěru je most uložen pomocí 4 kalotových ložisek. Na 
vnitřních podpěrách je most uložen pomocí 2 kalotových ložisek. 

  Levé ložisko(a) Pravé ložisko(a) 

Podpěra P1 všesměrné jednosměrné (x) 
všesměrné jednosměrné (x) 

Podpěra P2 všesměrné jednosměrné (x) 
Podpěra P3 jednosměrné (y) pevné 
Podpěra P4 všesměrné jednosměrné (x) 

Opěra  všesměrné jednosměrné (x) 
všesměrné jednosměrné (x) 



 

7.4.2 Vozovka 
 

OZNAČENÍ VRSTVA VOZOVKY   TLOUŠŤKA [mm] 
SMA 11 S 40 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ 40  
MA 16 IV 45 LITÝ ASFALT   45  
IZOMEX PL 5 B ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS  5  

ALP-M  PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR  
 
 

8. Statické řešení 
 
Pěti-polová spojitá konstrukce s rozpětími 51,9m, 3x 85m, 50m, délka 
konstrukce mezi krajními podporami je 356,9m, přesah za první podporou je 
0,87m a přesah za poslední podporou je 1m. Celková délka konstrukce je tedy 
358,77m. 
 
 
Konstrukce je analyzovaná v programu midas Civil 2015. Most je v podélném 
směru namodelovaný jako spojitý nosník o pěti polích. Jedná se o prutový 
model v prostoru. Most je ve skutečnosti podepřen dvojicí (v případě vnitřní 
podpory) a čtveřicí ložisek (na koncích mostu). Tento fakt je vystihnut tuhými 
rameny, které spojují uzly na střednici mostu a uzly simulující podporu. Jelikož 
je konstrukce uložená na ložiscích, není modelována spodní stavba mostu. 
Průřezy mostu jsou modelovány skutečnými průřezy mostu, tedy není 
využíváno žádného zjednodušení geometrie. 
 
V příčném směru je most modelován v rovině na 1 metr běžný. Jedná se o rám, 
který tvoří střednici mostu v příčném směru. Byly analyzovány dva průřezy 
mostu, podporový průřez (1m od osy uložení) a průřez v poli. 
 
Konstrukce byla posouzena na mezní stavy dle Evropských norem – EN, jak 
pro trvalé, tak pro dočasné návrhové situace. 
 

 
9. Výstavba mostu 

 
9.1 Spodní stavba 

V místě budoucích stavebních jam je nutné provést skrývku ornice o tloušťce 200 mm. 
Po dostatečném zapažení základových jam budou provedeny pilotové základy v místě 
budoucích podpěr. Na vrtané piloty budou vybetonovány základové bloky, navazující 
na piloty. Vybetonují se podpěry. Vybetonují se mostní křídla a úložný práh u opěry na 
konci mostu. Následně se aplikuje ochrana hydroizolací a prostor za opěrami se 
zaveze vhodnou zeminou.  
 
 
 
 



9.2 Nosná konstrukce 
 

Po dokončení betonáže mostních podpěr je nutné na pevné skruži zřídit zárodek, délka 
zárodku je stanovena na 12 m. Zárodek je vybudován symetricky. S přihlédnutím ke 
skutečnosti, že most je uložen na ložiscích, bylo nutné zřizovat dočasnou montážní 
podporu v blízkosti betonového zárodku. Toto montážní podepření musí být 
nadimenzováno na přenos tlakových i tahových reakcí vznikající při letmé betonáže. 
Montážní podepření je dočasné, slouží pouze během fáze letmé betonáže. Stavba 
betonového zárodku je časově náročná, je nutné zbudovat pevnou skruž, zárodek bývá 
ve velké míře vyztužován, proto se délka výstavby pohybuje okolo jednoho měsíce. Při 
návrhu receptury betonu nosné konstrukce C45/55 XF2 byla věnována velká pozornost 
nejen kvůli potřebě rychlého nárůstu pevnosti betonu, ale též je nutné věnovat 
pozornost zpracovatelnosti a související technologii dopravy betonu. Betonáž 
vahadlových lamel je prováděna symetricky, na každou stranu budou zakotveny 
betonářské vozíky. Při volení délky lamely vahadla bylo nutné zohlednit technologické 
možnosti výrobců betonářských vozíků, maximální zatížení betonářského vozíku je 
stanoveno na 580t, včetně vlastní tíhy betonářského vozíku, který se pohybuje okolo 
170t. Jedná se o odborný odhad. Betonářské vozíky budou zakotveny pomocí 
předpínacích tyčí do předešle vybudované lamely. Všechny lamely budou betonovány 
o délkách 5 m. Dle technologických možností se čas betonáže symetrické lamely 
pohybuje do dvou týdnů. Výstavba vahadel bude probíhat ze středních pilířů (P3,P4) 
k dispozici celkem 4 betonářské vozíky. Výstavba vahadel na dalších dvou pilířích (P2, 
P5) začne až po dokončení střední části mostu. Na každém vahadle bude 
vybetonováno sedm symetrických lamel, je nutné věnovat pozornost globální stabilitě 
celého vahadla. Jednotlivé lamely vahadla jsou předepnuta zápornými kabely v horní 
desce. Předpětím redukujeme konzolové momenty při betonáži. Po vybudování celého 
vahadla nastává betonáž spojovací lamely, napnou se dolní kladné kabely. U opěry na 
konci mostu a podpěry na začátku mostu, navazující na předešlý most, je nutné 
dobudovat zbytek konstrukce na pevné skruži. 10 dnů po vybetonování lamel spojitosti 
v polích 1,2,4 a 5 dojde k předepnutí celého mostu kabely spojitosti. Kabely spojitosti 
budou předepínány z obou konců mostů.  

 
 

9.3 Dokončovací práce 
 

Po dokončení nosné konstrukce mostu a přechodové oblasti a závěrné zídky opěry 
bude na povrch aplikována hydroizolace. Následuje instalace odvodňovačů a lícních 
prefabrikátů. Po usazení lícních prefabrikátů nastává fáze vrtání kotvících přípravků a 
betonování monolitických části říms. Po odbednění říms lze začít s pokládáním vrstev 
vozovky, osazováním ocelového svodidla, protihlukové stěny a nouzových chodníků. 

 
10. Závěr 

 
Na základě zadání diplomové práce byly provedeny tři studie možného přemostění řeky 
Nitry. Ze získaných podkladů byla vybrána výsledná varianta řešení, která byla dále 
řešena. Pro další zpracování byla vybrána varianta letmo betonovaného tříkomorového 
mostu s proměnnou výškou průřezu. V souladu s Eurokódem byla konstrukce 
dimenzována a posouzena na mezní stav použitelnosti a únosnosti. 
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