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Abstrakt 

 

      Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení mostní konstrukce přes hluboké údolí na dálniční 

komunikaci. Ze tří variant přemostění, které byly navzájem porovnány, byla nejvhodnější dále 

posuzována. Řešená konstrukce je z dodatečně předpjatého betonu a je tvořena komorovým nosníkem 

s velmi vyloženými konzolami, které jsou podpírány prefabrikovanými vzpěrami po celé délce mostu. 

Zatížení bylo uvažováno dle evropské normy ČSN EN 1991-2 – Zatížení mostů dopravou, a dimenzování 

dle ČSN EN 1992-2-Navrhování betonových konstrukcí – Betonové mosty – Navrhování a konstrukční 

zásady.  

 

 

Klíčová slova 

Komorový most, předpjatý beton, výsuvná skruž, fáze výstavby, časově závislá analýza, statický výpočet, 

mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, výkresová dokumentace 
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Abstract 

 

      The subject of this thesis is the design and assessment of the bridge construction across the deep valley 

on highway traffic. From three variants, which were compared to each other, was the most suitable 

further examined. The solved structure is made of post-tensioned concrete, and is formed with cell box 

girder with transverse overhangs, which are supported by prefabricated struts over the length of the 

bridge. The load was considered by the European Standard EN 1991-2 - Traffic loads on bridges and 

dimensioning according to EN 1992-2-Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and 

detailing rules. 

 

 

Keywords 

Box girder bridge, prestressed concrete, sliding falsework, construction phase, time-dependent analysis, 

structural analysis, ultimate limit state, serviceability limit state, drawing documentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B3. STATICKÝ VÝPOČET 

DIPLOMOVÁ PRÁCE - MOST KOMOROVÉHO PRŮŘEZU 

Akademický rok: 2015/2016                                                        Vypracoval: Bc. Karel Zifčák 

Bibliografická citace VŠKP 

  

Bc. Karel Zifčák Most komorového průřezu. Brno, 2016. 28 s., 322 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Radim 

Nečas, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B3. STATICKÝ VÝPOČET 

DIPLOMOVÁ PRÁCE - MOST KOMOROVÉHO PRŮŘEZU 

Akademický rok: 2015/2016                                                        Vypracoval: Bc. Karel Zifčák 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační 

zdroje. 

  

 V Brně dne 12.1.2016  

  

                                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                               podpis autora 

                                                                                                                  Bc. Karel Zifčák  



B3. STATICKÝ VÝPOČET 

DIPLOMOVÁ PRÁCE - MOST KOMOROVÉHO PRŮŘEZU 

Akademický rok: 2015/2016                                                        Vypracoval: Bc. Karel Zifčák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

      Tímto bych chtěl poděkovat v prvé řadě vedoucímu diplomové práce Ing. Radimu Nečasovi Ph.D. za 

jeho cenné připomínky a ochotu při psaní této diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat celé své 

rodině a nejbližším za neustálou podporu po celou dobu mého studia. 



B3. STATICKÝ VÝPOČET 

DIPLOMOVÁ PRÁCE - MOST KOMOROVÉHO PRŮŘEZU 

Akademický rok: 2015/2016                                                        Vypracoval: Bc. Karel Zifčák 

Obsah 

1. ÚVOD ........................................................................................................................................................................... 10 

2. VARIANTY ŘEŠENÍ ......................................................................................................................................................... 11 

2.1. VARIANTA A ................................................................................................................................................................. 11 

2.2. VARIANTA B ................................................................................................................................................................. 12 

2.3. VARIANTA C ................................................................................................................................................................. 13 

2.4. ZHODNOCENÍ VARIANT ................................................................................................................................................ 13 

3. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ...................................................................................................................................................... 14 

3.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................................. 14 

3.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE MOSTU ............................................................................................................................................. 15 

3.3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU .................................................................................................................................................. 15 

3.3.1. Účel mostu, zdůvodnění výstavby mostu ........................................................................................................... 15 

3.3.2. Charakter převáděné komunikace a překážky ................................................................................................... 15 

4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ...................................................................................................................................................... 17 

4.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMNÍ STAVBY ............................................................................................................................. 17 

4.1.1. Územní podmínky ............................................................................................................................................... 17 

4.1.2. Geologické podmínky ......................................................................................................................................... 17 

4.1.3. Geodetické zaměření .......................................................................................................................................... 17 

4.1.4. Inženýrské sítě .................................................................................................................................................... 17 

4.2. STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ...................................................................................................................... 17 

4.2.1. Popis konstrukce mostu ..................................................................................................................................... 17 

4.2.2. Nosná konstrukce ............................................................................................................................................... 17 

4.2.3. Zemní práce ........................................................................................................................................................ 18 

4.2.4. Založení a spodní stavba .................................................................................................................................... 18 

4.2.5. Odvodnění mostu a izolace ................................................................................................................................ 18 

4.2.6. Vybavení mostu .................................................................................................................................................. 19 

4.3. STATICKÉ POSOUZENÍ .................................................................................................................................................. 20 

4.4. VÝSTAVBA MOSTU ....................................................................................................................................................... 23 

4.4.1. Technologie a postup výstavby .......................................................................................................................... 23 

4.4.2. Požadavky na materiály ..................................................................................................................................... 25 

4.4.3. Bezpečnost práce a další požadavky .................................................................................................................. 25 

5. ZÁVĚR ........................................................................................................................................................................... 26 

6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ....................................................................................................................................... 27 

6.1. LITERATURA ................................................................................................................................................................. 27 

6.2. INTERNETOVÉ ZDROJE ................................................................................................................................................. 27 

6.3. POUŽITÉ PROGRAMY ................................................................................................................................................... 27 

7. SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................................................... 28 



B3. STATICKÝ VÝPOČET 

DIPLOMOVÁ PRÁCE - MOST KOMOROVÉHO PRŮŘEZU 

Akademický rok: 2015/2016                                                        Vypracoval: Bc. Karel Zifčák 

Stránka | 10  
 

1. ÚVOD 

      Zadáním této diplomové práce je navrhnout možné přemostěné hlubokého údolí na dálniční 

komunikaci. V prvotní fázi byly navrhnuty tři varianty přemostění, které byly vzájemně porovnány. Jako 

nejvhodnější z nich se jeví dodatečně předpjatá konstrukce komorového průřezu s velmi vyloženými 

konzolami, které jsou podpírány prutovými vzpěrami. Zvolená varianta byla posouzena na fázovanou 

výstavbu, mezní stav použitelnosti a únosnosti.  

      Na závěr práce byla vypracována výkresová dokumentace a vizualizace. Zvolená varianta je řešena ve 

výpočetním programu Scia Engineer 15.2, kde byl vytvořen prutový model pro časově závislou analýzu, 

ale také finální působení konstrukce v podélném. Pro posouzení v příčném směru nosné konstrukce byl 

vytvořen desko-stěnový model. Postup fázované výstavby je uveden v textové části níže. 
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2. VARIANTY ŘEŠENÍ 

2.1. VARIANTA A 

      První variantou přemostění dálniční komunikace je pomocí dvojce samostatných trámových mostů 

probíhajících vedle sebe. Konstrukce má celkem 10 polí o rozpětích 30 + 7 x 42 + 30 m. Celková délka 

přemostění tedy činí 354 m. Nosnou konstrukci tvoří dvoj-trámový nosník konstantní výšky 2,2 m s mírně 

skloněnými stěnami. Osová vzdálenost trámů je 7 m. Horní deska je spádovaná podle příčného sklonu 

vozovky. Jedná se o dodatečně předpjatou mostní konstrukci, kde kabely probíhají uvnitř trámů. 

      Výhodou této varianty je její jednoduchá geometrie, která se odráží při samotné výstavbě, ale i fakt, 

že tento typ konstrukce je poměrně rozšířený a známý. Mezi další výhodu lze zařadit i fakt, že v případě 

havárie či oprav na jedné z konstrukcí lze pro provoz využít konstrukci druhou.   

      Nevýhodou této varianty je nutnost budovat stejný most dvakrát, tím se může celý proces výstavby 

zpomalit. Hlavní nevýhodu vidím ve zvýšeném množství podpěr, které vznikají pod nosnou konstrukcí a 

které kazí ráz okolní krajiny.    

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Varianta A 

 

Podélný a příčný řez varianty je součástí přílohy P1 – 01 – Varianta A 
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2.2. VARIANTA B 

      Další variantou přemostění je pomocí dvojce komorových mostů, které také probíhají vedle sebe. 

Rozpětí jednotlivých polí je 30 + 7 x 42 + 30 m, celková délka přemostění tedy činí 354 m. Nosnou 

konstrukci tvoří komorový nosník konstantní výšky 2,6 m se skloněnými stěnami. Horní deska je 

spádovaná podle příčného sklonu vozovky. Jedná se o dodatečně předpjatou mostní konstrukci, kde 

kabely probíhají uvnitř stěn komorového nosníku. 

      Výhodou této varianty je poměrně jednoduchá geometrie. Komorový nosník je také vhodnější 

z hlediska namáhání od kroucení. Další výhodou je již zmíněný fakt, že v případě havárie či oprav na jedné 

z konstrukcí lze pro provoz využít konstrukci druhou. Výstavba mostů by mohla být provedena také 

pomocí prefabrikovaných segmentů. 

      Nevýhoda této varianty je stejná jako v případě dvoj-trámu. Zvýšené množství podpěr nepůsobí 

z estetického hlediska v krajině dobře. Stejný proces výstavby nosné konstrukce i spodní stavby je nutno 

opakovat dvakrát. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Varianta B 

 

Podélný a příčný řez varianty je součástí přílohy P1 – 02 – Varianta B 
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2.3. VARIANTA C 

      Poslední variantou je přemostění pomocí jediného komorového nosníku s velmi vyloženými 

konzolami. Most je tvořen ze 7 polí o délkách 34 + 48 + 54 + 3 x 58 + 44 m. Celková délka nosné konstrukce 

je 354m.  Nosná konstrukce má konstantní výšku 4,2m, vnější konzoly jsou podpírány prefabrikovanými, 

prutovými vzpěrami po vzdálenosti 4,0m. Horní deska je také spádovaná podle příčného sklonu vozovky. 

      Opět se jedná o dodatečně předpjatou mostní konstrukci, kde soudržné kabely probíhají uvnitř stěn 

nosníku a volné kabely probíhají skrz diafragmata a příčníky uvnitř komory.  

      Hlavní výhodou této varianty je redukce počtu polí. Díky tomu, že jsou oba jízdní směry převáděny po 

stejné nosné konstrukci, zmenší se tak i počet podpěr. Výstavba mostu je rozčleněna do jednotlivých fází, 

kdy nejprve vzniká páteřní komorový nosník, dále jsou osazovány prefabrikované vzpěry a v neposlední 

řadě dochází k betonáži převislých konzol.  

      Nevýhodou tedy může být náročnější technologie výstavby, která je však na druhou stranu poměrně 

rychlá. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Varianta C 

 

Podélný a příčný řez varianty je součástí přílohy P1 – 03 – Varianta C 

 

 

2.4. ZHODNOCENÍ VARIANT 

      Z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnější variantou přemostění je varianta C, která nejvíce zapadá 

do okolního rázu krajiny. Proto bude dále analyzována a staticky řešena.  
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3. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

3.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Stavba:    Dálnice D1, Česká republika  

Objekt:    SO 237 – 01 

Název objektu:   Most komorového průřezu 

Katastrální území:  Drahňovice 

Okres:    Benešov 

Kraj:    Středočeský 

Objednatel:    Ředitelství silnic a dálnic 

    Čerčanská 2023/12 

    CZ – 14000 Praha 

Investor:   Ředitelství silnic a dálnic 

    Čerčanská 2023/12 

    140 00 Praha 

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy 

    Nábřeží L. Svobody 1222/12 

    110 15 Praha 1 

Projektant:   Bc. Karel Zifčák 

    Rybářská 16 

    62 100 Brno 

Pozemní komunikace:  Dálnice D1, kategorie D33,5/120 

Přemosťovaná překážka: Křešický potok  
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3.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE MOSTU 

 

Charakteristika mostu:  Komorový nosník s vyloženými konzolami 

Délka mostu:   383,065 m 

Délka přemostění:  351,0 m  

Délka nosné konstrukce: 357,0 m 

Celkový počet polí:  7 

Rozpětí polí:   34 + 48 + 54 + 3 x 58 + 44 m 

Příčný sklon:   2,5 % 

Podélný sklon:   1,75 % 

Úhel křížení s překážkou: 96°   

Šířka nouzového chodníku: Na obou stranách 0,75 m 

Výška mostu nad terénem: 34,85 m 

Stavební výška:   4,2 m 

Celková šířka mostu:  30,6 m  

Volná šířka mostu:  2 x 12,5 m 

Šířka nosné konstrukce:  30,0 m 

Zatížení mostu:   Uvažováno pro pozemní komunikace 1. skupiny dle ČSN EN 1991-2 

 

 

3.3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU 

3.3.1. Účel mostu, zdůvodnění výstavby mostu 

Most převádí hlavní tah dálniční komunikace D1 mezi Prahou a Brnem přes Křešický potok. 

 

3.3.2. Charakter převáděné komunikace a překážky 

3.3.2.1. Směrové řešení 

Trasa je vedena v přímé s podélným sklonem 1,75%. Příčný sklon konstrukce je v hodnotě 2,5%.     
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3.3.2.2. Šířkové uspořádání 

Silnice kategorie D33,5/120 

Zpevněná krajnice:  3,5 m 

Vodící proužek:   0,25 m 

Jízdní pruh:   3,75 m 

Jízdní pruh:   3,75 m 

Vodící proužek:   0,75 m 

Střední dělící pás:  3,5 m 

Vodící proužek:   0,75 m 

Jízdní pruh:   3,75 m 

Jízdní pruh:   3,75 m 

Vodící proužek:   0,25 m 

Zpevněná krajnice:  3,5 m 

 

Celkem:   27,5 m 

 

3.3.2.3. Přemosťované překážky 

Překážka:   Křešický potok 

      Staničení:   1,347 000 

      Úhel křížení:   96° 

      Volná výška pod mostem: 34,85 m 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMNÍ STAVBY 

4.1.1. Územní podmínky 

      Zájmová oblast se nachází v extravilánu. Navržená niveleta komunikace prochází přes hluboké údolí. 

 

4.1.2. Geologické podmínky 

      V okolí stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pomocí jádrových vrtů v blízkostech 

budoucích pilířů a opěr. Pomocí vrtů, které byly hluboké 25 m, byl zjištěn půdní profil. Přítomnost 

podzemní vody nebyla zjištěna. Místa vrtů s odpovídajícím půdním profilem jsou vyznačeny ve výkresu 

P2 - 02: Podélný profil. 

  

4.1.3. Geodetické zaměření 

      Zaměření terénu bylo provedeno specializovanou firmou. Pomocí pevných bodů byly vytyčeny místa 

pro polohu pilířů mostu. 

 

4.1.4. Inženýrské sítě 

     Nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě v okolí stavby. 

 

4.2. STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

4.2.1. Popis konstrukce mostu 

      Most je navržen jako spojitá, monolitická, dodatečně předpjatá konstrukce o 7 polích s celkovou 

délkou 354 m. Rozpětí jednotlivých polí je 34 + 48 + 54 + 3 x 58 + 44 m. Spodní stavbu dvoří dvě krajní 

opěry a 6 pilířů. 

 

4.2.2. Nosná konstrukce 

      Jedná se o komorový nosník s velmi vyloženými konzolami, které jsou po vzdálenosti 4,0 m podpírány 

prefabrikovanými, prutovými vzpěrami. Pevnostní třída betonu pro nosnou konstrukci je C35/45. 

      Navržená předpínací lana jsou třídy Y1860 S7 – 15,7 –A. Je použita betonářská výztuž B500B. Páteřní 

komorový nosník má výšku 4,2 m. Stěny jsou svislé s šířkou 0,6 m, a probíhají jimi soudržné předpínací 

kabely. Šířka komory ve spodní čísti je 7,5 m. Horní deska má tloušťku 0,25 m a je vyspádována ve 

střechovitém sklonu 2,5%. 
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      Tloušťka spodní desky je po celé délce nosné konstrukce konstantní a má hodnotu 0,3 m. Vyložení 

konzol je 11,25 m. Ve vzdálenosti 7,65 m od stěny páteřního komorového nosníku jsou konzoly podpírány 

vzpěrami, které mají rozměř 0,5 x 0,4 m. Celková šířka nosné konstrukce je 30,0 m.  

      Uložení konstrukce na pilířích je nepřímé pomocí příčníků s šířkou 2,5 m. Na každém pilíři se nacházejí 

dvojce hrncových ložisek. Nad opěrami na krajích mostu jsou příčníky s šířkou 3,0 m. Přibližně v třetinách 

rozpětí polí jsou navrženy deviátory, přes které vedou volné předpínací kabely. Všechny příčníky mají 

obdélníkové otvory s výškou 2,2 m. Celá nosná konstrukce je v podélném sklonu 1,75%.  

      

4.2.3. Zemní práce 

      Při zemních pracích je postupováno podle platných technologických předpisů. Prvním krokem je 

sejmutí ornice o mocnosti 0,3 m. Dále dochází k výkopu zeminy pro základové patky a pro vrty pilot. 

Zemina, která byla vytěžena, se uskladňuje a pro zhotovení spodní stavby se opět využije jako zásyp.  

      Zásypy opěr jsou provedeny z nenamrzavé propustné zeminy a jsou řádně hutněny.  

 

4.2.4. Založení a spodní stavba 

      Mostní objekt je založen pomocí hlubinných vrtaných pilot ze železobetonu. Průměr pilot je 1,0 m a 

jsou z betonu C 25/30 - třída prostředí XC2.  

      Opěry, které se nacházejí na koncích nosné konstrukce, jsou navrženy jako železobetonové z betonu C 

30/37 o výšce 6,26 m na opěře 1 a 3,76 m na opěře 2. Jejich šířka je 5,5 m. Proti zemní vlhkosti je na rubu 

opěr provedena hydroizolace. Odvodnění opěr je pomocí drenážní trubky DN 500. Závěrné zídky mají 

výšku 4,6 m a tloušťku 1,0 m. Úložný práh je ve sklonu 4% směrem k závěrné zídce. Na závěrnou zídku 

jsou umístěny dilatační závěry a přechodové desky, které mají délku 7,0 m a tloušťku 0,3 m. Mostní křídla 

jsou spojena s opěrami a mají lichoběžníkový tvar.  

      Pilíře jsou tvořeny z betonu C 30/37 třída prostředí XC3. Mají rozdílnou výšku od 15,0 do 33,4 m. Šířka 

pilířů v podélném směru je 3,4 m. Základové patky pod pilíři 1, 2 a 7 mají rozměry 9,0 x 12,0 m s výškou 

2,2 m. Pod zbylými pilíři jsou patky o rozměrech 11, 0 x 12,0 m s výškou 2,5 m. 

 

4.2.5. Odvodnění mostu a izolace 

      Odtok povrchové vody je realizován pomocí podélného sklonu 1,75% a střechovitým sklonem 2,5%. 

Voda je odvedena pomocí mostních odvodňovačů, které jsou umístěny na krajích konstrukce. Voda je dále 

svedena příčným potrubím ve sklonu 2,0 % směrem k páteřnímu nosníku. Zde se nachází podélné potrubí 

DN 250, které je ve stejném spádu jako celá nosná konstrukce. U pilířů 4 a 6 je proveden svislý svod do 

příkopů, které jsou pod mostem. U opěr je srážková voda odvedena pomocí skluzů z betonových tvárnic 

TBM 1-56. U pat násypů se nachází vývařiště. 
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4.2.6. Vybavení mostu 

4.2.6.1. Uložení mostu 

      Uložení je navrženo pomocí dvojce hrncových ložisek od firmy Freyssinet - typ TENDRON CD. 

 

Rozmístění ložisek:  

   Vlevo     Vpravo 

Opěra 1  pevné – FX    všesměrné - GL 

Podpěra 2  podélně posuvné - GG   všesměrné - GL 

Podpěra 3  podélně posuvné - GG   všesměrné - GL 

Podpěra 4   podélně posuvné - GG   všesměrné - GL 

Podpěra 5   podélně posuvné - GG   všesměrné - GL 

Podpěra 6   podélně posuvné - GG   všesměrné - GL 

Podpěra 7   podélně posuvné - GG   všesměrné - GL 

Opěra 8  podélně posuvné - GG   všesměrné - GL 

 

4.2.6.2. Mostní závěry 

      Na obou koncích jsou umístěny povrchové hřebenové závěry, které jsou umístněný do závěrné zídky 

a do žlabu v nosné kontrakci.  

 

4.2.6.3. Vozovkové souvrství 

      Tloušťka vozovkového krytu je 0,12 m s následující skladbou: 

 

Asfaltový koberec mastixový – SMA 11S   40 mm 

Spojovací postřik z asfaltové emulze – PS;E 0,3 kg/m2  

Asfaltový beton pro ložní vrstvu – ACL 16+   40 mm 

Litý asfalt pro ochrannou vrstvu – MA 11V   35 mm 

Celoplošná izolace s pečetící vrstvou     5 mm 

 

Celkem        120 mm 
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4.2.6.4. Římsy 

            Na mostním objektu se nacházejí monolitické římsy z betonu C 25/30 – třída prostředí XF4. Krajní 

římsy mají šířku 1,55 m a jsou ve sklonu 4,0 % směrem k ose odvodnění. Na těchto římsách se nacházejí 

revizní chodníky římsy 0,75 m. Střední římsa je široká 2,5 m a vytváří na konstrukci dělící pás, který od 

sebe odděluje jednotliví jízdní směry. Hrana říms je oproti vozovkovému souvrství vyvýšená o 0,15 m. 

 

4.2.6.5. Svodidla a zábradlí 

      Zábradelní svodidla ZSNH4/H2 jsou umístěna jak na krajních římsách, tak i na střední římse. Šířka 

svodidla má hodnotu 0,5 m a výšku od vozovkového souvrství 1,2 m. Na krajních římsách jsou také 

umístěna zábradlí šířky 0,1 m a výšky 1,1 m. Bezpečnostní prvky a zábradlí jsou pomocí patních desek 

kotveny s římsami. 

 

4.2.6.6. Obslužné schodiště 

      U krajních opěr jsou zhotovena obslužná schodiště pro přístup ke spodní stavbě mostu a to na obou 

stranách komunikace. 

       

       

4.3. STATICKÉ POSOUZENÍ 

      Pro statickou analýzu v podélném směru, byly vytvořeny 2 modely v programu Scia Engineer 15.1. 

V obou případech je uvažováno se změnami průřezu po délce nosné konstrukce, které jsou tvořeny 

především diafragmaty, příčníky a také rozšířením koncových částí stěn komorového nosníku pro kotvení 

předpínacích lan. V modelech také nebylo uvažováno s prefabrikovanými vzpěrami, které se nepodílejí na 

přenosu zatížení v podélném směru, proto jsou modelovány jako stálé zatížení působící spojitě po celé 

délce konstrukce.  

 

      První model byl modelován prutem v obecné rovině „XYZ“. Takto vytvořený model má odpovídat 

finálnímu stavu konstrukce po ukončení fázované výstavby. Nepřímé uložení konstrukce je zohledněno 

nekonečně tuhými rameny. Pomocí modulu pohyblivé zatížení byly vypočteny účinky od zatížení 

dopravou. V neposlední řadě byl model zatížen nahodilým zatížením od teploty.  

 

      Druhý model sloužil k časově závislé analýze – TDA, kdy byl modelován prut v rovině „XZ“. Bylo využito 

funkcionalit programu: předpětí, fáze výstavby a provozu. Popis jednotlivých fází výstavby je uveden ve 

statickém výpočtu níže viz.P4 – Statický výpočet: 7 - Časově závislá analýza.  
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Obr. 1-1: Prutový model pro analýzu v podélném směru 

 

Obr. 1-2: Renderovaný pohled na konstrukci 

 

 

 

 

Obr. 1-3: Model pro časově závislou analýzu - TDA 
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      Pro statickou analýzu v příčném směru, byl vytvořen desko-stěnový model o výseku jednoho pole. 

Model byl také vytvořen v programu Scia Engineer 15.1. V této části již bylo uvažováno s prefabrikovanými 

vzpěrami, které se podílejí při analýze v příčném směru na roznosu zatížení. Detailní popis řešení příčného 

směru viz.P4 – Statický výpočet: 11 – Příčný směr.  

. 

 

 

 

Obr. 1-4: Model pro příčný směr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1-5: Renderovaný pohled na konstrukci 
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4.4. VÝSTAVBA MOSTU 

4.4.1. Technologie a postup výstavby 

4.4.1.1. Přípravné práce 

      Nejprve je nutné sejmout ornici, poté dochází k výkopovým pracím v oblastech pilířů. Po ukončení 

výkopových prací dochází k vrtání a betonáži železobetonových pilot. Po vytvrdnutí betonu jsou zhotoveny 

základové patky, po kterých přichází na řasu betonáž samotných pilířů. Stejný postup je i u krajních opěr. 

Před betonáží nosné konstrukce je nutné vytvořit zárodky nad pilíři, které budou sloužit k osazení výsuvné 

skruže.  

 

4.4.1.2. Nosná konstrukce 

      Výstavba postupuje ve směru staničení na Prahu ve stoupajícím podélném sklonu 1,75%. Betonáž 

nosné konstrukce mostu je provedena v několika fázích, kdy dochází k postupnému budování průřezu 

v příčném směru. V každé fázi je betonováno jedno pole s převislou konzolou, která má délku 0,2 násobku 

pole následujícího. 

      V první fází dochází k betonáží páteřního komorového nosníku na pevné skruži výsuvné skruži. Po 

vytvrdnutí betonu dochází k předepnutí 50% kabelů v pracovní spáře. Poté, co je dokončeno předpínání 

soudržných kabelů, je možné skruž demontovat.  

 

      V druhé fázi je k betonáži použita výsuvná skruž firmy Berd, která má vlastní aktivně ovládaný 

organický předpínací systém, pomocí kterého jsou postupně napínána lana během betonáže. Po 

vytvrdnutí betonu dochází k předepnutí 50% kabelů v pracovní spáře a dopnutí pole předcházejícího. Poté 

co je dokončeno předpínání soudržných kabelů, je možné skruž odbednit a přesunout do další polohy pro 

další fázi výstavby. K přesunu slouží ocelový nos, který svoji přední částí dosedne na zárodek v následujícím 

poli a poté dochází k přejezdu samotné skruže. 

      Také dochází k osazování prefabrikovaných vzpěr na předcházejícím poli, kde jsou již předepnuty 

veškeré soudržné kabely. Vzpěry se osazují do drážek ve spodní části páteřního nosníku. V horní části jsou 

spojeny pomocí předpínacích tyčí s páteřním nosníkem. Detail připojení vzpěr je součástí přílohy P2 – 08 

- Detail B: Výkres výztuže prefabrikované vzpěry.  

      Po usazení všech vzpěr v daném poli, je provedena betonáž konzolových částí průřezu. Po vytvrdnutí 

betonu se provede příčné předpětí. Tento postup se opakuje, dokud není vybetonována celá nosná 

konstrukce. 

 

      Pro přehlednost je uveden v příloze P3 – Stavební postup a vizualizace uveden výkres 01 – Výkres 

fázované výstavby. 
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4.4.1.3. Údaje o předpínání 

      Veškerá předpínací lana v nosné konstrukci jsou třídy Y – 1860 S7 – 15,7 – A. Pro fázovanou výstavbu 

jsou uvažovány soudržné předpínací kabely, které jsou vedeny ve stěnách komorového nosníku. V každé 

stěně se nachází 6 kabelů po 22 lanech, tedy na celý průřez 264 lan. V pracovní spáře je kotvena vždy 

polovina kabelů. Dráha kabelů je složena z přímých částí a oblouků. Popis geometrie předpínacích kabelů 

včetně postupu předpínání je součástí přílohy P2 – 03 – Výkres soudržných předpínacích kabelů – část A a 

P2 – 04 – Výkres soudržných předpínacích kabelů – část B. 

      K napínání kabelů dochází vždy 10. den od začátku betonáže jednotlivých polí. Kotevní napětí je 1476 

MPa a doba podržení napětí je 5 min. Kabely jsou napínány dle projektové dokumentace. Použitý 

předpínací systém je od firmy VSL typ EC. 

 

      Po ukončení poslední fáze výstavby tj. osazení říms, zhotovení vozovkových vrstev, dochází 

k předepnutí volných kabelů, které procházejí diafragmaty a příčníky uvnitř komorového průřezu. 

V prvním poli jsou navrženy 4 kabely po 13 lanech. Ve všech dalších polích je 6 kabelů po 20 lanech. Dráha 

kabelů je opět složena z přímých částí a v místech deviátorů a příčníků dochází k zaoblení. Popis geometrie 

kabelů je součástí přílohy P2 – 05 – Výkres volných předpínacích kabelů. 

 

4.4.1.4. Mostní svršek 

      Poslední fází výstavby je osazení prefabrikovaných říms, na kterých jsou přes patní desky osazeny 

bezpečnostní vybavení. Provede se hydroizolace a následně se zhotoví vozovkové vrstvy.  

 

4.4.1.5. Dokončovací práce a terénní úpravy 

      Terénní úpravy jsou poslední částí výstavby celého mostního objektu. Jsou také betonovány obslužná 

schodiště a skluzy. Na závěr je provedeno ohumusování svahů a násypů. 
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4.4.2. Požadavky na materiály 

4.4.2.1. Beton 

Třída betonu dle ČSN EN 206-1 

Základy pilířů:    C 25/30 - třída prostředí XC2 

Piloty:     C 25/30 - třída prostředí XC2 

Mostní křídla a přechodová deska: C 25/30 - třída prostředí XF2 

Pilíře a opěry:    C 30/37 - třída prostředí XC3 

Nosná konstrukce:   C 35/45 - třída prostředí XC4, XD3 

Prefabrikované vzpěry:   C 30/37 - třída prostředí XF4 

Římsy:     C 25/30 - třída prostředí XF4 

Podkladní beton:   C 12/15 

 

4.4.2.2. Předpínací výztuž 

Soudržní kabely:   Y – 1860 S7 – 15,7 – A 

      Počet lan na průřez:   12 x 22 

      Počet lan celkem:   1848 ks 

    

Volné kabely:    Y – 1860 S7 – 15,7 – A 

      Počet lan v poli 1   4 x 14 

      Počet lan v ostatních polích:  6 x 20 

      Počet lan celkem:   776 ks 

 

 

4.4.2.3. Betonářská výztuž 

Třída:     B500B 

 

4.4.3. Bezpečnost práce a další požadavky 

      Na stavbu nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výstavbě 

se řídí ustanoveními vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích a její zajištění je plně v kompetenci zhotovitele stavby. Bezpečnost stavby 

za provozu je zajištěna pomocí navrženého dopravního značení a konstrukčním uspořádáním. Na 

dokončenou stavbu nejsou z hlediska požární ochrany kladeny žádné zvláštní požadavky. 
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5. ZÁVĚR 

      Cílem této diplomové práce bylo navrhnout tři varianty možného přemostění dané lokality. Z těchto 

variant byla nejvhodnější vybrána a dále staticky posuzována. Byl vytvořen model fázované výstavby a 

také bylo provedeno posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti na konci životnosti. Na závěr byla 

vypracována odpovídající výkresová dokumentace a vizualizace. 
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