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ABSTRAKT  

 Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Ze tří 
variant řešení je vybrána varianta jednotrámového mostu o 6 polích, nosná 
konstrukce je z dodatečně předpjatého betonu a je zohledněn vliv postupné 
výstavby. Dále je konstrukce posouzena na mezní stav použitelnosti a únosnosti dle 
platných norem a předpisů. Současně je zpracována výkresová dokumentace, 
vizualizace a průvodní zpráva řešené konstrukce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

 

most, železobeton, předpjatý beton, časově závislá analýza, TDA, jednotrám, mezní 
stav použitelnosti, mezní stav únosnosti, spojitý nosník.  
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ABSTRACT  

 The topic of this thesis is detailed design of the supporting structure of a 
bridge. The final design is chosen out of three variants. It is a single beam structure 
consisting of 6 spans. The supporting structure is prestressed concrete with post-
tensioning technology, the impact of phased construction is considered. the subject 
of the expertise of the structure is ultimate limit state, as well as service limit state, 
designed according to the code. The thesis also contains drawings, visualization and 
Engineering Report of the structure. 

KEYWORDS  

bridge, reinforced concrete, prestressed concrete, time-dependent analysis, TDA, 
spine girder, service limit state, ultimate limit state, continous beam. 
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1. Úvod 
 

Předmětem diplomové práce je navrhnout mostní nadjezd přes 
rychlostní komunikaci. Byly vypracovány 3 varianty řešení, z nichž byla 
vybrána varianta A, jednotrámová konstrukce z dodatečně předpjatého 
betonu o šesti polích. 

Konstrukce byla modelována jako prutový model v programu SCIA 
Engineer 18.0 a byla zohledněna postupná výstavba konstrukce, model 
TDA. Konstrukce bude betonována na 6 fází výstavby. 

Celá nosná konstrukce mostu je posouzena na mezní stav únosnosti i 
použitelnosti a to jak ve fázích výstavby, tak po dokončení a uvedení do 
provozu. 
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2. Varianty řešení 
 
 Pro návrh mostu jsou zpracovány 3 varianty řešení, kdy délka nosné 
konstrukce a délka mostu je vždy stejná a je zachována totožná niveleta 
převáděné komunikace. 
 Podrobné rozměry variant jsou uvedeny v příloze P1.1. Varianty 
řešení. 
 
2.1. Varianta A 

 
 Spojitá jednotrámová konstrukce o 6 polích s rozpětím jednotlivých 
polí 25,00 m + 4x37,00 m + 25,00 m, celkové rozpětí 198,00 m a délka 
nosné konstrukce 199,50 m. Konstrukce je podepřena na krajích nad 
opěrou OP1 a OP2 na dvojici ložisek a nad pilíři P1 – P5 na jednom ložisku 
v ose nosné konstrukce. 
 
2.2. Varianta B 

 
 Obloukový most s mezilehlou deskovou mostovkou o 3 polích 
s rozpětím jednotlivých polí 43,40 m + 113,20 m + 41,40 m, celkové 
rozpětí 198,00 m a délka nosné konstrukce 199,50 m. Konstrukce je 
podepřena na krajích nad opěrou OP1 a OP2 na dvojici ložisek a ve 
středním poli zavěšena na dvojici oblouků táhly po 4,00 m. 
 
2.3. Varianta C 

 
 Zavěšený most s deskovou mostovkou a dvojicí pylonů o 3 polích 
s rozpětím jednotlivých polí 49,125 m + 99,75 m + 49,125 m, celkové 
rozpětí 198,00 m a délka nosné konstrukce 199,50 m. Konstrukce je 
podepřena na krajích nad opěrou OP1 a OP2 na dvojici ložisek a jednotlivá 
pole jsou zavěšena na pylonech táhly po 8,00 m. 
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2.4. Výběr varianty 

 
 Jelikož jde o mostní nadjezd přes rychlostní komunikaci, byla vybrána 
varianta A, jednotrámová spojitá konstrukce. Tato varianta zapadne nejlépe 
do okolí a nebude narušovat okolní krajinu, bude taktéž nejméně náročná 
na údržbu po dobu její životnosti. 
 

 
 

 
3. Základní popis mostu 
 

Most se nachází na silnici III/29810 ve směru Bukovina nad Labem – 
Vysoká nad Labem v katastrálním území obce Bukovina nad Labem. Účelem 
výstavby je převedení silnice nad plánovanou rychlostní komunikací R 35. 
 Převáděná komunikace na mostě je směrově nerozdělená kategorie 
S 11,5. Kategorie S 11,5 je zvolena pro budoucí rozšíření silnice III/29810 
z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti území. 
 Směrově je trasa na mostě vedena v přímé, výškově nosná konstrukce 
klesá v konstantním sklonu 1% ve směru staničení od obce Bukovina n. L. 
V příčném směru kopíruje povrch mostovky sklon komunikace ve 
střechovitém sklonu 2,5%. Osa mostu je shodná s osou komunikace. 
 Nosná konstrukce je navržena jako monolitická spojitá jednotrámová 
konstrukce z dodatečně předpjatého betonu C 35/45 – XF2. Rozpětí 
jednotlivých polí je 25,00 + 4 x 37,00 + 25,00 m. Celková délka nosné 
konstrukce je 199,50 m. Šířka nosné konstrukce je 14,10 m a šířka mostu je 
14,70 m. 
 Na mostě se nachází obslužný chodník na obou stranách šířky 0,80 m. 
Volná šířka mostu je 11,50 m a šířka mezi zábradlím je 14,10 m. 
 Jedná se o most v přímé, podepřený na opěrách kolmo k ose mostu na 
dvojici hrncových ložisek v osové vzdálenosti 10,50 m. Na podpěrách je 
most uložen v ose mostu na jednom hrncovém ložisku. Most je pevně 
podepřen na opěře OP1, kdy jedno ložisko je pevné a druhé pohyblivé 
v jednom směru, kolmo k ose mostu. Na podpěrách P1 až P5 je most 
podepřen na ložiscích pohyblivých v jednom směru a to v ose mostu. 
Ložiska nad opěrou OP2 jsou pohyblivá ve dvou směrech, v ose mostu a 
kolmo na ni. 
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 Trám nosné konstrukce má v ose mostu konstrukční výšku 1,90 m a 
proměnnou šířku, kdy v nejnižším bodě konstrukce měří 5,00 m a 
rovnoměrně se rozšiřuje na 8,00 m do místa vetknutí konzol desky. Deska 
je proměnné tloušťky, v místě vetknutí do trámu nosné konstrukce má 
deska tloušťku 0,60 m a na volném konci 0,35 m. Vyložení konzol desky je 
3,05 m. Krajní příčníky nad opěrami mají výšku shodnou s trámem mostu 
1,90m, délka je 13,10 m a šířka 1,50 m. 
 Mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou se nachází revizní komory 
pod mostními závěry šířky 0,80 m a výšky 2,15 m. 
 Podpěry mostu jsou oktogonálního tvaru šířky 2,00 m a proměnné 
výšky. Šířka opěr je 14,00 m. 
 Nejmenší volná výška mostu v místě křížení s komunikací 
R 35 je 5,50 m. 
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4. Základní údaje o mostu 
 
4.1. Charakteristika mostu 

 
Podle druhu převáděné komunikace  – pozemní komunikace 
Podle překračované překážky   – přes rychlostní komunikaci R 35 
Podle počtu mostních polí    – o 6 polích 
Podle počtu mostovkových podlaží   – jednopatrový 
Podle přesypávky     – bez přesypávky 
Podle výškové polohy mostovky   – s horní mostovkou 
Podle měnitelnosti základní polohy  – nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání    – trvalý 
Podle průběhu trasy na mostě   – směrově v přímé 

- výškově konstantní sklon 1,0% 
Podle situačního uspořádání    – šikmý 
Podle projektované zatížitelnosti   – s normovou zatížitelností 
Podle materiálu     – masivní z předpjatého betonu 
Podle členitosti nosné konstrukce   – plnostěnný 
Podle omezení volné výšky    – s neomezenou volnou výškou 
Podle uspořádání příčného řezu   – otevřeně uspořádaný 
 
Délka přemostění     – 196,50 m 
Délka nosné konstrukce    – 199,50 m 
Délka mostu      – 213,40 m 
Rozpětí polí      – 25,00 + 4x37,00 + 25,00 m 
Šikmost mostu      – kolmý most 
Úhel křížení      – 67,5° (75g) s R 35 
Staničení křížení      – 0,125 200 km s R 35 
Šířka mostu      – 14,70 m 
Volná šířka mostu     – 11,50 m 
Šířka nosné konstrukce    – 14,10 m 
Šířka chodníků      – 2x0,8 m 
Výška mostu      – 7,51 m 
Stavební výška      – 2,01 m 
Volná výška pod mostem    – 5,50 m 
Úložná výška      – 2,405 m 
Podélný sklon      – 1,0 % 
Příčný sklon      – střechovitý 2,5 % 
Zatížitelnost      – normální   32 tun 

- výhradní   80 tun 
- výjimečná  180 tun 
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4.3. Šířkové uspořádání převáděné komunikace na mostě 

 
 Převáděná komunikace je kategorie šířky S 11,5, která je dodržena i 
na mostě. 
 
Zpevněná krajnice     – 2,00 m 
Vodící proužek      – 0,25 m 
Jízdní pruh       – 3,50 m 
Jízdní pruh       – 3,50 m 
Vodící proužek      – 0,25 m 
Zpevněná krajnice     – 2,00 m 
CELKEM       – 11,50 m 
 
4.2. Skladba vozovky na mostě 

 
Obrusná vrstva ACO 16S    – 40 mm 
Spojovací postřik (0,4kg/m2) 
Ložná vrstva ACL 16S    – 60 mm 
Spojovací postřik (0,4kg/m2) 
Izolace       – 10 mm 
Pečetící vrstva 
CELKEM       – 110 mm 
 
4.3. Navržené materiály 

 
BETON:   Podkladní    – C16/20 

Piloty    – C25/30-XA1 
Základy    – C30/37-XF1 
Pilíře     – C35/45-XF2 
Opěry    – C30/37-XF2 
Podložiskové bloky  – C35/45-XF2 
Závěrné zídky   – C30/37-XF2 
Křídla    – C30/37-XF2 
Přechodové desky – C30/37-XF2 
Nosná konstrukce  – C35/45-XF2 
Římsy    – C30/37-XF4 
 

OCEL:   B500B    – fyk=500 MPa 
 
PŘEDPÍNACÍ LANA: Y 1860-S7-15,7   – fpk=1860 MPa 
 
PŘEDPÍNACÍ TYČE: WR40    – Fpk=1320 kN  



Diplomová Práce Textová část 

Brno 2019 - 18 - Bc. JAKUB BERAN 

5. Technické řešení výstavby mostu 
 
5.1. Vytyčení 

 
 Přivedení geodetické sítě, vytyčení staveniště a základních bodů. 
 
5.2. Zemní práce 

 
5.2.1. Skrývka ornice 

 
 Skrývka ornice bude provedena na celé ploše staveniště v tloušťce 
150 mm tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, a bude uskladněna na 
předem daném místě dle platných předpisů. 
 
5.2.2. Konsolidační opatření 

 
 V místech opěr se provede konsolidační násyp až do úrovně 1,00 m 
nad niveletu převáděné komunikace. Půdorysně nejméně 5,00 m před líc 
opěry a 20,00 m za líc opěry. Tento násyp musí ležet minimálně 6 měsíců, 
poté se provede jeho odstranění na úroveň základové spáry, aby bylo 
možné udělat následné založení mostu. 
 
5.2.3. Výkopové práce 

 
 Výkopy základů budou svahovány ve sklonu 1:1. Pro odvedení 
srážkové vody budou zřízeny odvodňovací rýhy a čerpací jímky. 
 
5.3. Založení mostu 

 
5.3.1. Piloty 

 
 Opěry a podpěry jsou založeny na vrtaných pilotách o průměru 
1000 mm a délky 11,50 m, z betonu C25/30-XA1. 
 Provede se podkladní beton C16/20 vyztužený kari sítí tloušťky 
200 mm a v něm daném rastru otvory pro vrtání pilot. Hlava pilot bude 
přesahovat minimálně 0,50 m nad horní hranu podkladního betonu a 
následně po vytvrdnutí betonu bude odbourána a ponechána obnažená 
výztuž piloty k provázání se základem. 
  



Diplomová Práce Textová část 

Brno 2019 - 19 - Bc. JAKUB BERAN 

5.3.2. Základy 

 
 Základy jsou navrženy z betonu C30/37-XF1. Pod opěrami půdorysně 
4,00 x 14,00 m a výšky 1,50 m, pod pilíři půdorysně 5,00 x 7,00 m a výšky 
1,50 m. Horní povrch základu je ve spádu 4,0 % pro odtok vody, základy 
jsou proti účinkům spodní vody chráněny izolací. 
 
5.4. Spodní stavba 

 
5.4.1. Opěry 

 
 Opěry jsou navrženy z betonu C30/37-XF2 o šířce dříku 2,80 m. Na 
úložný práh navazují podložiskové bloky a 0,50 m široká závěrná zídka, 
která je nahoře konzolově rozšířena, do ní je kotven mostní závěr a uložena 
přechodová deska přes vrubový kloub. Povrch úložného prahu je ve spádu 
4,0 % směrem k závěrné zídce a to jak v oblasti uložení, tak v revizní 
komoře. Odvod vody je zajištěn žlábkem v revizní komoře při patě závěrné 
zídky, vyspádovaným k bokům opěr. K uzavření zeminy za rubem opěry po 
stranách zemního tělesa komunikace jsou umístěna zavěšená křídla 
tloušťky 0,45 m. Voda za rubem opěry je odváděna drenážní trubkou 
DN200 mm. 
 
5.4.2. Pilíře 

 
 Pilíře jsou navrženy z betonu C35/45-XF2 oktogonálního tvaru šířky 
2,00 m. V patě jsou vetknuty do základů a v hlavě na ně navazují 
podložiskové bloky. 
 
5.4.3. Podložiskové bloky 

 
 Podložiskové bloky jsou navrženy z betonu C35/45-XF2. Na opěrách 
jsou půdorysně tvaru čtverce 0,90 x 0,90 m a výšky 0,20 m v ose ložisek. Na 
pilířích jsou půdorysně oktogonálního tvaru šířky 1,50 m a výšky 0,18 m. 
 
5.5. Nosná konstrukce 

 
 Nosná konstrukce je navržena z betonu C35/45-XF2, jedná se o 
jednotrámovou konstrukci konstantního průřezu z dodatečně předpjatého 
betonu. Nad opěrami  se nachází krajní příčník totožné výšky jako NK, šířky 
13,10 m a tloušťky 1,50 m. NK je spojitý nosník o 6 polích, rozpětí 
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jednotlivých polí je 25,00 + 4x37,00 + 25,00 m, délka NK je 199,50 m a 
šířka 14,10 m. 
 NK je podepřena na opěrách kolmo k ose mostu na dvojici ložisek a na 
pilířích na jednom ložisku v ose mostu. Mostovka klesá v konstantním 
sklonu 1,0 % ve směru staničení a povrch mostovky je ve střechovitém 
sklonu 2,5 %. 
 Konstrukce je podélně předepnuta lany Y1860-S7-15,7. Počet kabelů 
je v každém poli rozdílný, v konstrukci se nachází svazky kabelů s 24 a 27 
lany. Průměrně je pole předepnuto 190 lany. Vyztužení NK je z oceli B500B. 
 Krajní příčníky jsou vyztuženy také předpínacími tyčemi v podélném 
směru, kolmo k ose mostu. 
 
5.6. Mostní svršek 

 
 Mostní svršek tvoří římsy navržené z betonu C30/37-XF4 
šířky 1,60 m a příčný sklon je 4,0 % směrem k vozovce. Římsy jsou do NK 
kotveny římsovými kotvami vlepenými do vývrtu chemickou kotvou.  
Tloušťka vozovky je 0,11 m a skladba viz. 4.2. Skladba vozovky na mostě. 
 
5.7. Mostní vybavení 

 
5.7.1. Záchytný systém a zábradlí 

 
 Vnitřní strana vozovky je na obou stranách lemována zábradelními 
svodidly typu ZSH4/H2, které před a za mostem přecházejí na svodidla 
silniční. Na okraji římsy je ocelové zábradlí se svislou výplní na obou 
stranách mostu. 
 
5.7.2. Odvodnění 

 
 Odvodnění vozovky je realizováno střechovitým sklonem 2,5 % a 
podélným sklonem 1,0 %. Na obou stranách mostu jsou umístěny 
odvodňovače 300x500 mm. Odvodňovače jsou umístěny při vnitřní hraně 
římsy na levé straně v místě pilířů 1, 3 a 5 a na pravé straně v místě pilířů 2 
a 4. 
 Odvodnění izolace je řešeno odvodňovacími trubičkami v nejnižším 
bodě NK v příčném řezu, tudíž na dvou místech, vždy 1,55 m od okraje NK. 
V podélném směru jsou trubičky osazeny po 20,00 m. 
 Odvodnění úložného prahu je řešeno elastomerovou membránou 
umístěnou pod ním. 
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 Odvodnění úložných prahů opěr je řešeno žlábkem v revizní komoře a 
odvodnění rubů opěr je řešeno drenážní trubkou viz. 5.4.1. Opěry. 
 
5.7.3. Mostní závěry 

 
 Pro překrytí dilatačních spár mezi NK a opěrami a tím umožnění 
pohybu NK v podélném směru jsou použity hřebenové mostní závěry. 
Konstrukce je pevně podepřena nad opěrou OP1 kde je navržen mostní 
závěr CIPEC WP 60 typ 1 s elastomerovou membránou a nad opěrou OP2 
kde dochází k největším dilatačním posunům NK je navržen mostní závěr 
CIPEC WP 350 typ 1 s elastomerovou membránou. Výrobcem mostních 
závěrů je firma FREYSSINET. 
 
5.7.4. Ostatní vybavení 

 
 Mostní římsy jsou vybaveny chráničkami pro převedení kabelů IS. 
Každá římsa obsahuje 2 chráničky DN100, celkem tedy 4 ks chrániček. 
 Vstupy do revizních komor v opěrách budou osazeny kryty, které 
tvoří plechové dveře s protikorozní ochranou šířky 700 mm a výšky 1970 
mm. 
 
5.8. Uložení mostu 

 
 Spojení nosné konstrukce se spodní stavbou je zajištěno hrncovými 
ložisky typu TETRON, která jsou půdorysně uspořádána tak aby dilatační 
pohyb NK byl bezproblémový. Nad opěrou OP1 je na pravé straně pevné 
ložisko TETRON CD/FX – FX 8000-500 a na levé straně jednoose pohyblivé 
ložisko TETRON CD/GG – GG 8000-500-50, posuvné kolmo na osu mostu. 
Nad pilíři jsou jednoose pohyblivá ložiska TETRON CD/GG – GG 28000-
1400-50, posuvná v ose mostu. Nad opěrou OP 2 je dvojice všesměrně 
pohyblivých ložisek TETRON CD/GL – GL-50-20, posuvných jak ve směru 
osy mostu tak kolmo na ni. Výrobcem mostních ložisek je firma 
FREYSSINET. Hrncová ložiska jsou uložena na horní povrch podložiskových 
bloků do plastbetonu tloušťky 30 mm. Mezi ložiskem a NK bude proveden 
náběh výšky minimálně 30 mm pro případné odřezání a výměnu ložiska. 
 
5.9. Přechodová oblast 

 
 Ve spodní části přechodové oblasti je navržen zásyp základu za 
opěrou a nepropustná těsnící vrstva. Na této vrstvě je proveden zásyp za 
opěrou, který bude proveden po tloušťkách maximálně 300 mm a průběžně 
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hutněn. Za opěrou bude proveden ochranný obsyp s drenážní funkcí 
minimální tloušťky 600 mm. Na zásypu za opěrou bude proveden 
podkladní přechodový klín minimální tloušťky 150 mm. Přechodovou 
oblast uzavírá shora přechodová deska z betonu C30/37-XF2 tloušťky 
300 mm, délky 5,00 m a šířky 11,00 m. Přechodová deska bude provedena 
na podkladní beton C16/20 tloušťky 150 mm. 
 

6. Statický výpočet 
 
6.1. Statický model 

 
 Konstrukce byla modelována v programu SCIA Engineer 18.0 
s využitím modulu TDA který zohledňuje postupnou výstavbu, stáří betonu, 
jeho dotvarování a smršťování. Pro postupnou výstavbu fází bylo využito 
prutového modelu v rovině XZ a modulu TDA, pro nahodilá zatížení byl 
vytvořen prutový model v rovině XYZ s využitím pohyblivého zatížení a 
díky excentricitám bylo zohledněno také kroucení konstrukce. Pro příčný 
směr byl vytvořen model v rovině XZ, pro model S&T krajních příčníků byl 
vytvořen model příhrady v rovině XZ a pro model krajních příčníků při 
posouzení ohybu byl vytvořen model v rovině XZ. 
 
6.2. Zatížení 

 
6.2.1. Zatížení stálá 

 
 Jako zatížení stálá byla uvažována zatížení od vlastní tíhy, ostatního 
stálého zatížení (římsy, vozovkové souvrství a mostní vybavení) a poklesu 
podpor. 
 
6.2.2. Zatížení nahodilá 

 
 Jako zatížení nahodilá byla uvažována zatížení zařízení staveniště, 
teploty a zatížení od dopravy. Pro zatížení od dopravy byly použity modely 
LM1, LM3-1800/200, LM3-3000/240 a zatížení chodci 3,0 kN/m2. 
 
6.3. Posouzení konstrukce 

 
 Je proveden předběžný návrh předpětí na vyrovnání 100 % 

stálých zatížení, ze kterého vyplynulo, že by bylo třeba konstrukci 
předepnout 12 kabely po 22 lanech. Toto by platilo pouze při ideálním 
stavu vybetonování konstrukce v jedné fázi, to je však nereálné a bylo 
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rozhodnuto o vybudování konstrukce v 6 fázích výstavby. Nosná 
konstrukce je budována postupně po polích s přečnívajícím koncem 
(konzolou). Pracovní spára mezi betonovanými poli je v místě nulového 
momentu od stálého zatížení, jako stálé zatížení ve fázi výstavby je 
uvažována vlastní tíha. U konstrukcí konstantního průřezu je místo 
nulového momentu přibližně v 1/5 rozpětí, to odpovídá délce přesahujícího 
konce konzoli cca 7,50 m. V jednotlivých fázích výstavby je délka 
betonovaných úseků 33,25m; 37,00m; 37,00m; 37,00m; 37,00m a 18,25m. 
Konstrukce je předepnuta průběžnými kabely, které jsou spojkovány 
v pracovní spáře. S ohledem na možnost vzniku trhlin je spojkována 
maximálně 1/2 kabelů v jedné spáře. 

Během výstavby se mění statický systém konstrukce, mění se 
okrajové podmínky, jsou betonovány nové prvky, které jsou dodatečně 
předpínány a jsou odstraňovány jejich dočasné podpory. Dochází 
k různému stáří betonu jednotlivých prvků konstrukce, které jsou postupně 
zatěžovány. Z tohoto důvodu musí být brán ohled na dotvarování, 
smršťován a stáří betonu. Tento jev se nazývá jako reologické vlastnosti 
betonu a významně ovlivňuje použitelnost konstrukce. 

Modul TDA v programu SCIA Engineer umožňuje časově závislou 
analýzu u předpjatých betonových 2D konstrukcí, pří respektování 
definovaných fází výstavby, dotvarování, smršťování a stáří betonu. Metoda 
časové analýzy je založena na postupném výpočtu, kdy je časový úsek 
rozdělen na podintervaly a časové uzly. V každém časovém uzlu je 
konstrukce řešena metodou konečných prvků. Pro výpočet dotvarování se 
používá teorie viskoelasticity se stárnutím. 

Předpínací kabely jsou modelovány jako excentrické konečné prvky. 
V čase vnesení počátečního předpětí jsou do globálních podmínek 
rovnováhy vneseny pouze zatěžovací stavy, impulsy kabelu. Po zakotvení je 
uvažováno také tuhosti kabelu. Modul TDA automaticky zohledňuje 
krátkodobé a dlouhodobé ztráty. Dojde-li k odstranění nějakého prvku nebo 
ke změně okrajových podmínek, vnitřní síly a odpovídající reakce jsou 
automaticky přidány do přírůstku vektoru zatížení. 
 Konečným řešením je natrasování kabelů v jednotlivých fázích a jejich 
počty: 
 

KBL1  – 8 kabelů po 24 lanech 
KBL2  – 7 kabelů po 27 lanech 
KBL3  – 8 kabelů po 24 lanech 
KBL4  – 7 kabelů po 27 lanech 
KLB5  – 8 kabelů po 24 lanech 
KBL6  – 5 kabelů po 27 lanech 
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KBL1 prochází pouze přes pole 1 a je napínán z obou stran po betonáži 
první fáze. KBL2 je kotven v poli 1 u pilíře P1 pomocí cibulové kotvy a 
prochází polem 2, kde je napínán na konci po betonáži druhé fáze. KBL3 je 
spojkován na KBL1 a prochází polem 2 a 3, je napínán na konci po betonáži 
třetí fáze. KBL4 je spojkován na KBL2 a prochází polem 3 a 4, je napínán na 
konci po betonáži čtvrté fáze. KBL5 je spojkován na KBL3 a prochází polem 
4 a 5, je napínán na konci po betonáži páté fáze. KBL6 je spojkován na KBL4 
a prochází polem 5 a 6, je napínán na konci po betonáži šesté fáze. 
 Výsledné trasování a počty lan jsou navrženy s ohledem na mezní stav 
použitelnosti a to tak aby se daná konstrukce nepotrhala, nebylo 
překročeno přípustné napětí betonu v tahu v daném čase podle stáří 
betonu. Hlavním problémem postupné výstavby je zvolit dostatečný počet 
lan tak aby při odskružení, kdy pole je předepnuto pouze polovinou 
výsledného počtu kabelů byl splněn mezní stav použitelnosti a naopak při 
předepnutí všech kabelů nedošlo k nadměrnému namáhání konstrukce od 
předpětí, tudíž musí být taktéž splněn mezní stav použitelnosti. Z toho 
plyne, že potrhání konstrukce se musí sledovat hlavně v posledním 
betonovaném poli uprostřed a poté nad každou podporou. 
 Analýza konstrukce je provedena v každé 1/8 rozpětí pole a pracovní 
spáře. Konstrukce je analyzována v každé fázi v čase předepnutí. Je 
uvažováno vlastní tíhy, předpětí a zatížení od zařízení staveniště působícím 
na dané předpínané pole a to jak s ním, tak i bez něj (qcak,k= 14,1 kN/m). 
Zatížení od zařízení staveniště je uvažováno jako krátkodobé a tudíž nemá 
vliv na dotvarování, smršťování a stáří betonu. 
 Pro zvolené trasování a počty lan je časový harmonogram prací 
uvažován tak že předepnutí fáze je po 12 dnech od betonáže a časový 
odstup od jednotlivých betonáží je 16 dní. 
 Pro mezní stav použitelnosti během výstavby všechny fáze vyhovují 
na dané podmínky omezení napětí. 
 
- Tahové napětí v betonu:   σct  ≤ fctm(t) 

- Tlakové napětí v betonu:   σck ≥ 0,6•fck(t)  
- Napětí ve spárách:    σck  ≤ 0 MPa 
- Napětí v předpínací výztuži:   σpt  ≤ min *0,75•fpk; 0,85•fp0,1,k} 
 
- největší tahové napětí pro t=12dní vznikne ve fázi 4: 
 
 σct=2,64 MPa  fctm(12)=2,80 MPa 
 
- největší tlakové napětí pro t=12dní vznikne ve fázi 4: 
 
 σck= -5,92 MPa  0,6•fck(12)= -17,80 MPa 
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- největší tahové napětí pro t≥28dní vznikne ve fázi 4:  
 
 σct=2,92 MPa  fctm=3,20 MPa 
 
- největší tlakové napětí pro t≥28dní vznikne ve fázi 4: 
 
 σck= -10,16 MPa  0,6•fck= -21,00 MPa 
 
 Po dokončení fází výstavby je konstrukce posouzena na mezní stav 
použitelnosti v čase vnesení ostatního stálého zatížení (tg=108dní), v čase 
uvedení do provozu (tq=150dní) a na konci plánované životnosti 
konstrukce (too=36 500dní [100let]). 
 Největšího tlakového napětí v betonu pro charakteristickou 
kombinaci je dosaženo v čase tq nad podporou 1: σct= -10,22 MPa. 
 Největšího tahového napětí v betonu pro častou kombinaci je 
dosaženo v čase tg nad podporou 5: σct= 2,76 MPa. 
 Největšího tlakového napětí v betonu pro kvazistálou kombinaci je 
dosaženo v čase tg nad podporou 3: σct= -9,29 MPa. 
  V mezním stavu únosnosti při fázích výstavby a dodatečném 
předpínání musí být brán ohled na spolupůsobení předpínací výztuže 
s betonem. Předpínací lana jsou soudržná až po injektáži kabelových 
kanálků a tudíž v čase po předepnutí působí na konstrukci jako nesoudržná 
předpínací výztuž. Kabelové kanálky budou injektovány v době betonáže 
následujícího pole, nejpozději 3 dny před jeho betonáží. Předepnutí pole je 
12 dní po betonáži a další betonované pole je 16 dnů po předchozí betonáži, 
z toho plyne, že kabelové kanálky budou injektovány následující den po 
předepnutí. Proto je konstrukce ve fázích výstavby posouzena na mezní 
stav únosnosti v ohybu s nesoudržnou předpínací výztuží a se soudržnou 
předpínací výztuží. 
 Největší tahové napětí v poli ve fázích výstavby vznikne ve fázi 4 
v poli 4, 23,125m od podpory od podpory 3; σct=2,64 MPa (dolní vlákna). 
Tento řez je posouzen jako průřez s nesoudržnou výztuží a také se 
soudržnou výztuží předpjatého betonu. 
 Největší tahové napětí nad podporou ve fázích výstavby vznikne ve 
fázi 4 nad podporou 2; σct=2,92 MPa (dolní vlákna). V daném řezu se 
kabelové kanálky nachází u horních tlačených vláken, průřez je posouzen 
dle železobetonu a bude navrhnuta výztuž při spodním okraji, kde vznikají 
tahová napětí (dolní vlákna). V tomto čase jsou již kabelové kanálky 
zainjektovány, tudíž není třeba počítat s oslabením plochy tlačeného 
betonu. 
 Konstrukce je ve všech fázích výstavby na horních vláknech tlačena, 
vyjma horních vláken v poli 1. Největší tahové napětí v poli 1 vznikne ve fázi 
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2, 15,625m od opěry 1; σct=1,45 MPa (horní vlákna). V daném řezu se 
kabelové kanálky nachází u dolních tlačených vláken, průřez je posouzen 
dle železobetonu a bude navrhnuta výztuž při horním okraji, kde vznikají 
tahová napětí (horní vlákna). V tomto čase jsou již kabelové kanálky 
zainjektovány, tudíž není třeba počítat s oslabením plochy tlačeného 
betonu. 
 Ve všech posuzovaných řezech je splněna rovnováha sil 
Fs+∆Fp+Np≈ Fcc. V řezech posuzovaných dle ŽB, kde se při taženém okraji 
nenachází kabelové kanálky je navrhnuta betonářská výztuž a to: v poli při 
horním okraji Φ=20mm; á=150mm a nad podporou při dolním okraji 
Φ=25mm; á=150mm. Navrženo dle konstrukčních zásad na minimální 
vyztužení průřezu. Všechny řezy vyhovují na únosnost v ohybu. Při 
posouzení dle ŽB je vždy dosaženo mezního přetvoření oceli, nejmenšího 
mezního přetvoření je dosaženo v řezu 12,5m, v poli 1, 
ve fázi 2; εs=7,63‰. V betonu je dosaženo mezního přetvoření εcu3=3,5‰. 
Řezy, kde vzniká největší tahové napětí při okraji s kabelovými kanálky, 
jsou posouzeny dle PB a to jak s nesoudržnou výztuží, tak se soudržnou 
výztuží. Při výpočtu únosnosti v ohybu s nesoudržnou výztuží je třeba 
navrhnou betonářskou výztuž, aby řezy vyhověly na únosnost v ohybu. 
V poli při dolním okraji Φ=25mm; á=150mm. Vždy je dosaženo mezního 
přetvoření oceli, nejmenšího mezního přetvoření je dosaženo v řezu 
23,125m, v poli 4, ve fázi 4; εs=16,59‰. V betonu je dosaženo mezního 
přetvoření εcu3=3,5‰. Při výpočtu únosnosti v ohybu se soudržnou výztuží 
je vždy dosaženo mezního přetvoření předpínací výztuže εp,ud =20,0‰ a 
přetvoření v betonu je menší než mezní hodnota εcu3=3,5‰. Nejmenšího 
přetvoření v betonu je dosaženo v řezu 23,125m, v poli 4, ve fázi 4; 
εc=3,10‰. V posuzovaných řezech jsou zohledněny materiálové 
charakteristiky betonu dle jeho stáří. 
 Pro mezní stav únosnosti v časech provozu konstrukce vzniknou 
největší kladné ohybové momenty (dolní vlákna tažena) od kombinací 
v čase uvedení do provozu a naopak největší záporné ohybové momenty 
(horní vlákna tažena) vzniknou od kombinací v čase životnosti. Konstrukce 
je posouzena dle ŽB nad podporou 5, kde vzniká největší kladný ohybový 
moment MEd= 28 618,54 kNm (dolní vlákna tažena) a kabelové kanálky se 
nachází v tlačené oblasti při horním okraji. Dále v poli 1, kde vzniká největší 
záporný ohybový moment MEd= -23 485,20 kNm (horní vlákna tažena) a 
kabelové kanálky se nachází v tlačené oblasti při dolním okraji. Dle PB bude 
konstrukce posouzena v poli 5, kde vzniká největší kladný ohybový moment 
MEd= 36 238,71 kNm (dolní vlákna tažena)od kombinace v čase t=150dní a 
nad podporou 4, kde vzniká největší záporný ohybový moment 
MEd= -28 877,83 kNm (horní vlákna tažena) od kombinace v čase 
t=36 500dní (100let). 
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 Konstrukce je ve všech posuzovaných řezech splněna rovnováha sil 
Fs+∆Fp+Np≈ Fcc. V Řezech posuzovaných dle ŽB, kde se při taženém okraji 
nenachází kabelové kanálky je navrhnuta betonářská výztuž a to: v poli při 
horním okraji Φ=20mm; á=150mm a nad podporou při dolním okraji 
Φ=25mm; á=150mm. Navrženo dle konstrukčních zásad na minimální 
vyztužení průřezu. Všechny řezy vyhovují na únosnost v ohybu. Při 
posouzení dle ŽB je vždy dosaženo mezního přetvoření oceli, nejmenšího 
mezního přetvoření je dosaženo v řezu 12,5m, v poli 1, ve fázi 2; εs=7,63‰. 
V betonu je dosaženo mezního přetvoření εcu3=3,5‰. Řezy, kde vzniká 
největší tahové napětí při okraji s kabelovými kanálky, jsou posouzeny dle 
PB se soudržnou výztuží. Všechny řezy vyhovují na únosnost v ohybu a není 
třeba navrhnout betonářskou výztuž. Při výpočtu únosnosti v ohybu se 
soudržnou výztuží je vždy dosaženo mezního přetvoření betonu εcu3=3,5‰ 
a přetvoření v předpínací výztuži je menší než εp,ud =20,0‰. V poli 5 je 
dosaženo přetvoření εpd,5=17,27‰ pro kabel KBL5 a εpd,6=16,02‰ pro 
kabel KBL6. Nad podporou 4 je dosaženo přetvoření εpd,4=9,30‰ pro kabel 
KBL4 a εpd,5=8,09‰ pro kabel KBL5. 
 Pro konstrukci je zvoleno nejnepříznivější postavení od modelů 
zatížení dopravou pro vyvození maximální posouvající síly a 
odpovídajícímu krouticímu momentu, rovněž pro maximální krouticí 
moment a odpovídající posouvající sílu. Na tyto veličiny jsou vypracovány 
posudky, kdy je uvažováno s interakcí smyku a kroucení. Na tyto síly je 
navržena dostatečná smyková výztuž tak, aby konstrukce byla spolehlivá. Je 
uvažováno také s podélným smykem konstrukce a ten je započítán do 
analýzy příčného směru. 
 Pro příčný směr je statický model uvažován jako konzola o délce 1,15 
násobku délky desky přesahující od kraje trámu. Pro tento model je určeno 
nejnepříznivější postavení od dopravy pro zjištění nejnepříznivějších 
vnitřních sil. Na tyto síly spolu v kombinaci s podélným smykem je 
navržena výztuž. 
 Při velké koncentraci síly v jednom místě dochází ke specifickému 
namáhání betonu a ten se může místně drtit nebo trhat. Z tohoto důvodu 
byly posouzeny oblasti nad ložisky, kdy byla navržena přídavná výztuž a 
v místě kotvení předpínací výztuže. V místě kotvení je navržena výztuž pro 
lokální oblast pod kotvou, vyztužení povrchu a také oblast jako celek. 
 Konstrukce je na vnitřních podporách uložena pouze bodově na 
jednom ložisku, z důvodu dobré stability a přenesení kroucení je 
konstrukce podepřena na krajních opěrách na dvojicích ložisek dostatečně 
vzdálených od sebe. Tato skutečnost však vede k velkému ohybovému 
namáhání krajních příčníků a ty jsou proto dodatečně předepnuty 
předpínacími tyčemi. Déle jsou příčníky posouzeny na model vzpěra táhlo, 
kdy jsou detailněji analyzovány oblasti diskontinuit. Díky této analýze jsou 
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příčníky dovyztuženy v místech zvýšených tahů a ověřeny na únosnost 
betonu v tlaku v místech zvýšených tlaků. 
 

7. Závěr 
 
 V rámci diplomové práce byly navrženy 3 varianty řešení, byla 
vybrána varianta jednotrámové spojité konstrukce a ta byla namodelována 
s ohledem na postupnou výstavbu v programu SCIA Engineer ze kterého 
byly zjištěny vnitřní síly. Na tyto síly byl proveden ruční vypočet 
dimenzování a posouzení na mezní stavy použitelnosti a únosnosti ve všech 
fázích výstavby a jednotlivých časech provozu. Součástí diplomové práce je 
také zpracování výkresové dokumentace, stavební postup, vizualizace, 
statický výpočet a průvodní zpráva v daném rozsahu. 
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8. Seznam použitých zdrojů 
 
8.1. Normy 

 
[1] ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb. 
 
[2] ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení – Zatížení teplotou. 
 
[3] ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí: Zatížení mostů dopravou. 
 
[4] ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby. 
 
[5] ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových mostních konstrukcí. Betonové mosty – 
Navrhování a konstrukční zásady. 
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8.3. Internetové zdroje 
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[11] VLČEK SOLUTION. VLČEK SOLUTION [online]. Praha: VLČEK SOLUTION, 2019. 
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8.4. Software 
 
[13] AutoCAD 2018 
[14] SCIA Engineer 18.0 
[15] MS Word 2010, MS Excel 2010 
 

9. Seznam příloh 
 
P1. Použité podklady a varianty řešení 
 P1.1. – VARIANTA  A 
 P1.2. – VARIANTA  B 
 P1.3. – VARIANTA  C 
 P1.4. – VÝBĚR VARIANTY 
 
P2. Výkresy 
 P2.1. – PŮDORYS 
 P2.2. – PODÉLNÝ ŘEZ 
 P2.3. – PŘÍČNÝ ŘEZ 
 P2.4.1. – PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ NK - ČÁST 1 
 P2.4.2. – PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ NK - ČÁST 2 
 P2.5. – BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 
 
P3. Stavební postup a vizualizace 
 P3.1. – STAVEBNÍ POSTUP 
 P3.2. – VIZUALIZACE 
 
P4. Statický výpočet 
 P4 – STATICKÝ VÝPOČET 


