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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem komorového silničního mostu o třech polích ve městě 

Blansko. Překlenuje řeku Svitavu a hlavní železniční trať Praha – Brno. Výpočty byly 

provedeny ručně, model byl vytvořen v programu Scia Engineer. Práce také popisuje řešení 

složité fázované výstavby s nutností otáčení mostu do výsledné polohy. Konstrukce je 

posuzována podle Eurokódů.  

  

Klíčová slova 

předpjatý beton, komorový most, spojitý nosník, ztráty předpětí, statický výpočet, fázovaná 

výstavba, zavěšený most, otáčení mostu, výkresová dokumentace  

  

  

  

Abstract 

This diploma thesis deals with the proposal of a single box girder bridge of three spans in 

the town Blansko. It bridges the river Svitava and the main railway Praha - Brno. The 

calculations were carried out by hand, the model was created in the Scia Engineer 

programme. The thesis also describes the solving of a complicated phased construction with 

the necessity of turning the bridge into the final position. The construction is considered by 

Eurocodes.  

  

Keywords 

prestressed concrete, single box, continuous bridge, losses in prestress, static calculation, 

phased construction, suspended bridge, turning of the bridge, drawing documentation  
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1. ÚVOD 

 

Cílem diplomové práce je návrh mostní konstrukce ve městě Blansko. Součástí návrhu 

mostu je i ověření uskutečnitelnosti výstavby a spolehlivé funkce mostu ve fázi provozu. 

Byl hledán způsob výstavby, který by neomezovala provoz na koridorové trati jdoucí pod 

plánovaným mostem. Potýkali jsme se zde především s problémem nedostatku místa. 

V průběhu výpočtů byly několikrát přepracovávány nejrůznější detaily návrhu, dokud to 

nevedlo k reálnému a funkčnímu řešení.  Jedná se o předpjatý komorový mostní nosník šířky 

10,10 m a délky 158,01 m, který je v místě vnitřních podpor zesílen náběhy. 

Projektová dokumentace byla vytvořena v programu AutoCAD 2015, výpočetní prutový 

model byl vytvořen v programu Scia Engineer 14. Veškeré výpočty probíhaly v programu 

MS Excel. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. Všeobecná část 

2.1.1. Identifikační údaje mostu 

Stavba: Betonový komorový most 

Název: Most přes řeku Svitavu a železniční trať Praha – Brno 

Evidenční číslo mostu: - 

Předmět přemostění: řeka Svitava, železniční trať Praha – Brno 

Silnice: - 

Katastrální obec: Blansko 

Kraj: Jihomoravský 

Investor: Město Blansko  

 Náměstí Svobody 32/3 

 678 01 Blansko 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR 

 Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 

 11015 Praha 1 

Správce: SÚS Jihomoravského kraje 

Projektant mostu: Kryštof Poukar 

2.1.2. Základní údaje o mostě 

Počet otvorů: 3 

Délky přemostění: 46,575 m; 39,675 m; 49,300 m 

Délka mostu: 158,010 m 

Délka nosné konstrukce: 142,850 m 

Rozpětí nosné konstrukce: 48,225 m; 41,425 m; 51,200 m 

Úhel křížení: 58⁰  
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Šířka vozovky: 7,000 m 

Šířka chodníku: 1,500 m 

 

Zatížení mostu: zatěžovací skupina 1 (dle ČSN EN 1991-2) 

Opěry: 2 

 

2.2. Most a jeho umístění 

 

Obr. 1 Jednoduchá vizualizace umístění mostu 

2.2.1. Charakter převáděné komunikace a překážky 

Jedná se o navrhovanou spojnici komunikace II/374 ul. Svitavská s komunikací III/379 37 

ul. Brněnská. Odpovídá kategorii S7,5, komunikace je ve směrové přímé a ve výškovém 

oblouku se sklony 8,33% a 6,00%, příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5%. Na jedné 

(levé) straně komunikace je veden chodník šířky 1,5m s totožným příčným i podélným 

sklonem jako u přilehlé komunikace. 

Výška průměrné hladiny řeky Svitavy je 0,98 m a průměrný roční průtok je 4,26 m3/s. Průtok 

stoleté vody je Q100 = 179 m3/s [12]. Šířka koryta v místě křížení je přibližně 15,60 m. Úhel 

křížení je 58o. 

Pod navrhovanou konstrukcí prochází koridorová trať skládající se z šesti kolejí. Ve směru 

Praha – Brno je složení kolejí zleva staniční, předjízdná, předjízdná, odstavná, staniční a 

odstavná. Stavba předpokládá částečné omezení provozu na odstavné koleji u druhého pilíře. 

Úhel křížení je 58⁰. 
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ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE: 

Betonová římsa levá 2,300 m 

Zpevněná krajnice levá 0,250 m 

Vodící proužek levý 0,250 m 

Jízdní pás 6,000 m 

Vodící proužek pravý 0,250 m 

Zpevněná krajnice pravá 0,250 m 

Betonová římsa pravá 0,800 m  

Celkem 10,100m 

2.2.2. Územní podmínky 

Most je v intravilánu města Blansko. Jedná se o jedinou dlouho plánovanou mimoúrovňovou 

spojnici obou částí města. Na obou stranách je komunikace vedena v násypu. 

2.2.3. Geologické a hydrogeologické podmínky 

Pro potřeby práce nebyly zjištěny žádné geologické, ani hydrogeologické podmínky. 

Rozměry základů jsou tedy pouze schematické a v případě dalších stupňů projektové 

dokumentace budou muset být podrobně zjištěny a proběhne podrobný návrh spodní stavby. 

2.2.4. Inženýrské sítě v obvodu staveniště 

Předpokládá se, že přes most budou v budoucnu vést inženýrské sítě. Za tímto účelem jsou 

v konstrukci provedeny kanálky pro jejich pozdější natažení. 

2.3. Stavebně technické řešení 

2.3.1. Zemní práce 

Před zahájením práce bude odstraněna ornice do hloubky 150mm, která bude skladována 

v blízkosti stavby a použita při dokončovacích pracích na úpravy svahů. Veškeré stavební 

jámy a rýhy budou náležitě zapaženy a svahovány dle geotechnických zásad. Odvodnění 

stavebních jam bude vycházet z hydrogeologických poměrů. Odtěžený materiál bude 

skladován a využit pro zásypy a další práce. Zásypy budou provedeny z nenamrzavé zeminy 

a náležitě zhutněny. 
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2.3.2. Založení 

Hloubka založení a typ základů bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Pro 

potřeby práce byly geotechnické poměry pouze odhadovány. U podpěry B (v blízkosti řeky 

Svitavy) bude pravděpodobně v době betonáže základu provedeno zajištění stavební jámy 

štětovnicemi s kontinuálním odčerpáváním spodní vody z jámy. 

2.3.3. Spodní stavba 

Monolitické tížní opěry jsou provedeny z betonu C30/35. Stupeň vlivu prostředí u základů 

opěr byl stanoven na XC2 (koroze vyvolaná karbonatací), u dříku, úložného prahu a závěrné 

zdi XD1 (koroze vyvolaná chloridy). Šířka dříku je 3,15 m. Opěra je z lícní strany chráněna 

geotextílií a izolací, z rubové strany je ochrana plošnou drenáží. Ve výšce 2,6 m nad 

podkladním betonem se nachází drenážní žebro profilu 200 mm vyplněno štěrkem frakce 0 

– 32 mm, založené na samostatném základu, jenž dosahuje po spodní okraj dříku opěry. 

Sklon drenáže je 3 %. Mezera mezi původním terénem a drenážním žebrem je izolována 

těsnící vrstvou tl. 300 mm. Zemina, která zasypává opěru, je zhutněný štěrkopísek frakce 0 

– 32 mm, 100 % PS. Svahový kužel zeminy po bocích opěry je ve sklonu 1:2. 

Opěra D je provedena velice masivní. Ve fázi výstavby se uvažuje s jejím využitím jako 

kotevního bloku pro mechanizmus sloužící ke zvedání mostu do výsledného sklonu. Šířka 

dříku je 6,15 m. Ostatní detaily jsou provedeny obdobně jako u opěry A. 

Za opěrami navazují přechodové desky tl. 250 mm dlouhé 4,0 m. Křídla opěr jsou zavěšená 

rovnoběžná s komunikací. 

Podpěra B je monolitická železobetonová z betonu C30/35. Její výška je 7,22 m nad terén. 

Tvar je obdélníkový 4,2 x 1,5 m s polokruhovými boky o poloměru 0,75 m. Stupeň vlivu 

prostředí u základu opěry byl stanoven na XC2 (koroze vyvolaná karbonatací). Stupeň vlivu 

prostředí pro podpěry byl stanoven XD1 (koroze vyvolaná chloridy). 

Podpěra C je monolitická železobetonová z betonu C30/35. Její výška je 6,33 m nad terén. 

Tvar je kruhový o průměru 2,0 m. V době výstavby je doplněn o ocelový rozšiřovací 

nástavec, který zvětšuje jeho plochu na 4,4 m. Tato plocha je využita pro umístění kluzných 

desek zajišťujících konstrukci proti příčnému překlopení ve fázi výstavby. Tato podpěra je 

pro fázi výstavby stěžejní, neboť bude sloužit jako otočný bod celé konstrukce z pozice 

výstavby do konečné pozice. Stupeň vlivu prostředí u základu opěry byl stanoven na XC2 
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(koroze vyvolaná karbonatací). Stupeň vlivu prostředí pro podpěry byl stanoven XD1 

(koroze vyvolaná chloridy). 

Nosná konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukci mostu tvoří komorový dodatečně předpjatý nosník z betonu 

C50/60, stupeň vlivu prostředí XD1 (koroze vyvolaná chloridy). Komora je v každé stěně 

předepnuta pomocí 6 kabelů složených z 25 lan Y1860 S7-15,7. Výška komory je v poli a u 

opěr 2,080 m. V místě podpěr je pak vnějším náběhem její výška navýšena na 2,580 m. Šířka 

nosné konstrukce je 9,600 m. Šířka u dolního okraje je v poli a u opěr 4,940 m, u podpěr 

4,760 m. Most má tři pole o rozpětí 48,225 m, 41,425 m a 51,200 m.  

2.3.4. Uložení nosné konstrukce 

Uložení konstrukce je u opěr A, D a podpěry B provedeno na dvojici hrncových ložisek. Na 

pravé straně je vždy jednosměrné ložisko a na levé straně obousměrné. V místě podpěry C 

bude konstrukce uložena na jedno pevné sférické ložisko, které bude v době výstavby 

doplněno o dvojici kluzných desek zamezujících přetočení konstrukce v příčném směru ve 

fázi výstavby. Schéma ložisek je přiloženo ve statickém výpočtu. 

2.3.5. Mostní závěry 

V místě obou krajních opěr je navržen povrchový mostní závěr hřebenového typu 

2.3.6. Skladba vozovky 

Asfaltový beton obrusný ACO 11+ 60 mm ČSN EN 13180-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,30 kg/m2 ČSN 73 6121 

Asfaltový beton ložní ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13180-1 

Izolační vrstva  10 mm ČSN 73 6121 

Celkem  120 mm 

Skladba vozovky odpovídá předpokládané intenzitě dopravy na mostě. 

2.3.7. Římsy 

Na obou stranách mostu byly navrženy římsy z betonu C30/37, třída prostředí XD3. Na levé 

straně mostu slouží zároveň jako chodník pro pěší. Chodníková římsa je v příčném sklonu 

2,5 %, pravá římsa ve sklonu 4 %. Levá římsa je široká 2,8 m a pravá 0,8 m. Jejich tloušťka 
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je průměrně 0,26 m. Převislá část římsy je vysoká 0,67 m a široká 0,25 m. Výška obrubníku 

je 0,13 m. 

2.3.8. Zábradlí 

Na levé straně mostu je mostní zábradlí výšky 1100 mm. Chodník je od vozovky oddělen 

silničním svodidlem  JSMVH4/H2 a na pravé straně je most osazen zábradelním svodidlem 

JSMVH4/H2. S ohledem na fakt, že most dále pokračuje ve vysokém násypu, zábradlí i 

krajní svodidlo pokračuje za hranicí konců říms. 

2.3.9. Odvodnění 

Most je ve výškovém oblouku se sklony 8,33% a 6,00%, voda je z komunikace odvedena 

příčným sklonem 2,5 % do zpevněné krajnice a dále podélnými sklony do kanalizačních 

vpustí. 

2.3.10. Okolní úpravy mostu 

Komunikace je vedena k mostu ve vysokém násypu sklonu 1:2. Svahy jsou ohumusovány 

v tl. 150mm a osety travním semenem. 

2.3.11. Zvláštní zařízení na mostě 

Na mostě jsou osazeny vodorovné protidotykové zábrany bránící přímému kontaktu 

s trakčním vedením navrženy dle ČSN 73 6223. 

2.4. Statické řešení 

Projekt se zabývá řešením mostu o třech polích a fází výstavby, kdy most působí jako nosník 

s převislým koncem, který je vyvěšen pomocí mostních závěsů. V programu Scia byly 

vytvořeny jednoduché prutové modely pro obě fáze působení mostu. Samotný výpočet dále 

probíhal ručně v programu MS Excel. Zatížení bylo provedeno dle Eurokódu. Roznos 

zatížení byl proveden do střednice. Předpětí bylo navrženo metodou vyrovnání účinků 

zatížení a pro kontrolu také metodou dovolených napětí. Byly spočítány krátkodobé i 

dlouhodobé ztráty dodatečně předpjatého betonu. Most byl posouzen v podélném směru 

(MSP – omezení napětí, omezení trhlin, omezení přetvoření, MSÚ – ohyb, smyk, podélný 

smyk, kroucení, kotevní oblast) a v příčném směru (ohyb, smyk). Dále byly posouzeny 

kotevní oblasti a příčníky metodou S&T. 

Podrobnější informace jsou ve Statickém výpočtu v příloze P2. 
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2.5. Materiál 

2.5.1. Beton 

Pro nosnou konstrukci mostu byl využit beton C50/60. Pro opěry a podpěry byl použit beton 

C30/35.  

2.5.2. Předpínací výztuž 

Pro předpínání bylo využito výztuže Y1860 S7-15,7. Mostem je v každé stěně komory 

vedeno 6 kabelů o 25 lanech. Krytí předpínací výztuže je 125 mm. 

2.5.3. Betonářská výztuž 

V návrhu je použita betonářská výztuž B500B, profily jsou různé podle statického výpočtu 

a krytí se pohybuje okolo 50mm. 

2.6. Postup a technologie výstavby 

Návrh mostu je složitý zejména díky samotné fázi výstavby, kdy nepřipadá v úvahu 

přerušení dopravy na železniční koridorové trati, která prochází pod středním polem 

navrhovaného mostu. Bylo nutno se důkladně zabývat způsobem výstavby, který by tomuto 

kritériu vyhověl. Díky velmi limitujícím výškovým poměrům, kdy nás ze spodní části 

omezuje průjezdný profil železnice s trakčním vedením a z horní strany poloha nivelety 

plánované komunikace, která nemůže být z hlediska dodržení mezních sklonů navýšena, 

byla navržena mostní konstrukce komorového typu. Díky těsné blízkosti trakčního vedení 

nemohla být využita varianta letmé betonáže. Dále byla zavrhnuta varianta vysouvání, neboť 

tomu nevyhovuje tvar terénu a prostor v místě před a za mostem. Naopak se nabízí varianta 

otočení konstrukce, kdy bude využit prázdný prostor na západ od železniční trati v těsné 

blízkosti odstavné koleje. Otočení bude o cca 58⁰ kolem podpěry C.  

2.6.1. Popis způsobu výstavby 

Pro výstavbu byl vybrán způsob výstavby natočením. Betonáž bude probíhat zvlášť pro pole 

1 (pole nad řekou Svitavou), jež bude ze 3/4 betonováno na skruži uzpůsobené pro volný 

průtok řeky. Pole 2 a 3 bude betonováno také na skruži, ale v poloze rovnoběžné s železniční 

tratí. Most bude navíc ukloněn podélně o necelých 1,6⁰. Tento náklon je potřeba, abychom 

se bezpečně dostali přes průjezdné průřezy železniční tratě i s nejvzdálenějším koncem 
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vahadla (později podpora B), který je díky výškovému zakřivení níže. Výškové natočení i 

směrové otočení nám umožní sférické ložisko, které je umístěno na podpoře C. To bude pro 

účel fáze výstavby doplněno o dvojici kluzných desek umístěných příčně po obou stranách 

dolní strany komory. K umístění kluzných desek slouží ocelový rozšiřovací nástavec, který 

je k podpěře připnutý tyčovými kotvami. Ty budou sloužit k zamezení přetočení komory 

v příčném směru. Odbednění proběhne pomocí napnutí předpínacích lan první fáze a napnutí 

lan v montážních závěsech mostu. 

Samotná otočná síla bude vyvozena hydraulickými lisy, které budou postupně posouvat 

speciální vozík spojený s druhou stranou vahadla (později podpora D). Vozík bude posouván 

po speciálně upravené dráze, která bude přesně opisovat kružnici o poloměru délky 1/2 

vahadla (cca 52 m). 

Díky dlouhým délkám převislých částí vahadla bylo zapotřebí navrhnout způsob roznosu sil. 

Za tímto účelem nám poslouží systém závěsů tvořený speciálními předpínacími kabely. Na 

mostě budou použity dvě dvojce závěsů pro každou stranu vahadla. Závěsy v poli 2 (nad 

tratí) budou kotveny na konci vahadla a v 1/6 délky vahadla. Závěsy nad polem 3 budou 

kotveny ve 4/6 a 5/6 celkové délky vahadla. Tyto závěsy budou v horní části připojeny ke 

speciální kyvné stojce plnící funkci pylonu. Ten bude mít v příčném směru tvar písmene A. 

V dolní části budou pomocí kotevních bloků kotveny skrz mostní konstrukci. Vnesení sil do 

závěsů bude provedeno za pomoci předpínacích lisů. 

Vahadlo bylo navrženo oboustranně symetrické délky 52 m, proto bylo nutno vyvodit 

dostatečnou reakci do podpory D. K tomu nám poslouží 120 silničních panelů umístěných 

na polovině vahadla, která je v místě otočného vozíku. Tyto panely nám zajistí dostatečnou 

reakci v podpoře D, která je ve fázi výstavby umístěna na otočném vozíku. Výpočet 

dostatečné reakce je součástí statického výpočtu. 

Po výsledném směrovém natočení konstrukce proběhne v místě podpory D vyzvednutí 

komory z otočného vozíku do finální výšky uložení. Toto vyzvednutí je provedeno pomocí 

jeřábového mechanizmu kotvenému k masivní opěře D. Nadzvednutí nám usnadní postupné 

odebírání balastové zátěže v poli 3. Tam dojde k jejímu zajištění a následné betonáži 

úložného prahu. Jakmile dojde k vytvrdnutí betonu, komora bude definitivně spuštěna na 

ložiska. Po dosednutí vahadla na podporu B a opěru D bude demontován pylon včetně 

závěsů. Dále budou demontovány kluzné desky na podpěře C včetně ocelového 

rozšiřovacího nástavce. 
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Mezitím se budou v poli 1 betonovat 3/4 komory na pevné skruži, aby byla připravena na 

spojení se zbytkem konstrukce. To bude provedeno pomocí jednolanových pevných spojek. 

Pro tento účel bude vynechána pracovní spára šířky 1,5 m, která je pro umístění spojek 

dostatečná. Po sespojkování bude spára dobetonována a po zatvrdnutí pude předepnuto i 

poslední pole č. 1.  

Důležité detaily fáze výstavby jsou znázorněny v příloze P1 ve výkresu 6 „Schéma postupné 

výstavby“ a ve výkresu 7 „Půdorys postupné výstavby“. Podrobné řešení fází výstavby není 

předmětem této práce. 

2.6.2. Postup výstavby 

- Skrývka ornice a hloubení stavebních jam 

- Založení opěr, podpěr a otočné dráhy pro otáčení mostu 

- Betonáž opěr, podpěr a konstrukce otočné dráhy mostu 

- Stavby bednících skruží v poli 1 a podél tratě, příprava konstrukce otočného vozíku 

- Osazení sférického ložiska a kluzných desek na podpoře C 

- Betonáž veškerých částí mostu na skruži 

- Umístění provizorního pylonu včetně závěsů 

- Předepnutí vahadla kabely první fáze (po 28 dnech) 

- Předepnutí závěsů a narovnání balastní zátěži na část vahadla 

- Odbednění konstrukce 

- Otáčení konstrukce, příprava ložisek na podpěře B 

- Přizvednutí konstrukce u opěry D a dosednutí na ložiska podpěry B 

- Betonáž úložného prahu opěry D 

- Spuštění konstrukce na ložiska opěry D 

- Demontáž provizorních závěsů a pylonu 

- Spojkování lan v poli 1 

- Betonáž pracovní spáry 

- Předepnutí kabelů druhé fáze (po 28 dnech) 

- Demontáž skruže v poli 1 

- Osazení dilatačních závěrů 

- Bednění a betonáž říms 

- Osazení zábradlí a svodidel 

- Pokládání vozovkového souvrství 
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- Dokončovací práce 

- Uvedení do provozu 

2.7. Vliv výstavby na životní prostředí 

V případě úniku látek (pohonné hmoty, oleje, beton atd.) nesmí dojít k jejich rozšíření do 

okolí (např. řeky). 
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3. ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce byl návrh mostní konstrukce přes řeku Svitavu a železniční trať 

Praha – Brno. Vycházel jsem z reálného územního rozhodnutí, kdy jsem měl danou přesnou 

polohu mostu a nivelety. Na základě těchto informací jsem začal provádět návrh své vlastní 

mostní konstrukce. Potýkal jsem se s mnohými problémy vyplývajících s nedostatku místa 

pro samotnou konstrukci. V průběhu tvorby jsem byl nucen řešit mnoho otázek, se kterými 

jsem se v průběhu studia nesetkal. Díky tomu pro mě byla tvorba diplomové práce přínosná. 

Na druhou stranu jsem se postupem práce přesvědčil, že bych některé věci podruhé navrhnul 

jinak. Několik těchto věcí bylo sepsáno na konci statického výpočtu. Tato práce však 

obsahově kompletní návrh takto rozsáhlé mostní konstrukce zcela nepokrývá. V práci jsem 

se nijak nezabýval založením a spodní stavbou jako takovou. Dále samotná výstavba byla 

naznačena jen okrajově, neboť v sobě skrývá mnoho stavebních podobjektů a zámečnických 

detailů. Byla však prokázána funkčnost a proveditelnost veškerých návrhů.  

Navzdory všemu si myslím, že jsem téma „Návrh mostní konstrukce“ dostatečně obsáhl. 

Navíc zde byl prokázán funkční návrh fázované výstavby. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

4.1. Normy 

[1] ČSN 73 6201: Projektování mostních objektů 

[2] ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

[3] ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou 

[4] ČSN EN 1991-1-5: Obecná zatížení – zatížení teplotou 

[5] ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 

[6] ČSN EN 1992-2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady  

4.2. Literatura a skripta 

[7] ZICH, Miloš. Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů. Praha: Dashöfer, 

2010, 145 s. ISBN 978-80-86897-38-7. 

[8] NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. Vyd. 2. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2008, 186 s. ISBN 978-80-7204-561-7. 

[9] ČAMBULA, Jaroslav. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. 1. vyd. Praha: 

Pro Ministerstvo dopravy a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010, 341 s. Technická 

knižnice (ČKAIT). ISBN 978-80-87093-90-0. 

[10] STRÁSKÝ, J. Speciální betonové konstrukce (K): Konstrukce podporované kabely. 

Studijní opora. Brno, 2012. 

4.3. Internetové zdroje 

[11] https://www.google.cz/maps/ : Mapy google 

[12] http://hydro.chmi.cz/ : ČHMÚ 

[13] http://www.vsl.cz/ : VSL předpínací systémy 

[14] http://www.freyssinet.cz/ : Freyssinet předpínací systémy 

[15] http://helmos.cz/ : Hrncová ložiska 
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[16] http://www.maurer.eu/ : Sférické ložisko 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Některé méně užívané zkratky jsou vysvětleny přímo v textu. 

Ac  Průřezová plocha betonové části průřezu 

Ap  Průřezová plocha předpínací výztuže 

As  Průřezová plocha betonářské výztuže 

Asw Průřezová plocha třmínkové výztuže 

Ec Počáteční tečnový modul pružnosti betonu 

Ecm Sečnový modul pružnosti betonu 

Ep Modul pružnosti předpínací výztuže 

Es Modul pružnosti betonářské výztuže 

ep Excentricita předpínací síly 

fcd Návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fck Charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fcm Střední hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctm Střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tlaku 

fctk Charakteristická hodnota pevnosti betonu v dostředném tlaku 

fpd Návrhová hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže 

fpk Charakteristická hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže 

fyd Návrhová hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

fyk Charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

P Předpínací síla 

γc Dílčí součinitel betonu 

γs Dílčí součinitel betonářské výztuže 

Δσpc Ztráta (změna) předpětí od dotvarování betonu 

Δσpr Ztráta předpětí od relaxace předpínací výztuže 

Δσps Ztráta (změna) předpětí od smršťování betonu 

Δσpμ Ztráta předpětí třením 

εc Poměrné přetvoření betonu 

εcm Průměrné poměrné přetvoření betonu 

εp Poměrné přetvoření předpínací výztuže 

εs Poměrné přetvoření betonářské výztuže 

εu Mezní poměrné přetvoření výztuže 

φ(t, τ) Koeficient dotvarování 
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σc Napětí v betonu 

σp Napětí v předpínací výztuži 

σs Napětí v betonářské výztuži 
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6. SEZNAM PŘÍLOH TEXTOVÉ ČÁSTI 

P1 – Výkresová část 

01 Půdorys    M1:200 

02 Příčné řezy    M1:50 

03 Podélný řez    M1:100 

04 Výkres předpínací výztuže  M1:50 

05 Schéma betonářské výztuže  M1:50 

06 Schéma postupné výstavby  M1:100 

07 Půdorys postupné výstavby  M1:200 

P2 – Statický výpočet 

 


