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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci 
přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý 
směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro práci je 
uvažována pouze pravá nosná konstrukce s větší šířkou nosné konstrukce.  

Ze dvou vypracovaných variant je vybrána varianta dodatečně předpjatého 
jednokomorového nosníku o třech polích s rozpětími 48,0 + 65,0 + 48,0 m. Pro 
vybranou variantu jednokomorového nosníku byly dále vypracovány dvě varianty 
výstavby mostu. 

Výsledná varianta je posouzena podle mezních stavů včetně zohlednění vlivu 
výstavby na jeho návrh. Statický model nosné konstrukce je proveden jako prutový 
a deskostěnový. Je zpracován statický výpočet, přehledná výkresová dokumentace a 
vizualizace mostu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
most, spojitý nosník, předpjatý beton, nosná konstrukce, jednokomorový nosník, 
časově závislá analýza, TDA, fáze výstavby, prutový model, deskostěnový model, 
statický výpočet, výkresová dokumentace, vizualizace, Midas Civil, zatížení dopravou, 
zatížení teplotou, zatížení větrem, smršťování, dotvarování 

ABSTRACT  
The purpose of the diploma thesis is to design a expressway bridge over the river 
Vsetínská Bečva. The bridge is located between Valašské Meziříčí and Vsetín. 
Separate superstructures are designed for each directions of the expressway. The 
right superstructure, which is wider, is considered for detailed design. 

Two variants were proposed, A double T beam superstructure and a box girder 
superstructure. The three span box girder superstructure was chosen for the 
design. Spans are 48+65+48 m long. Two options of construction process of the 
superstructure were proposed. 

This bridge is designed according to the limit states, the influence of construction 
process is considered. Structural models of construction were made as a finite 
element model and a plate model. Structural analysis, drawings and visualization 
were developed. 

KEYWORDS  
bridge, continuous beam, prestressed concrete, box girder, time analysis, TDA, 
construction stages, finite element model, plate model, calculation report, structural 
analysis, drawings, visualization, Midas Civil, traffic moving load, temperature load, 
wind load, shrinkage, creep 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci 
přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý 
směr je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro práci je uvažována pouze 
pravá nosná konstrukce s větší šířkou nosné konstrukce.  

Ze dvou vypracovaných variant je vybrána varianta dodatečně předpjatého 
jednokomorového nosníku o třech polích s rozpětími 48,0 + 65,0 + 48,0 m. Pro 
vybranou variantu jednokomorového nosníku byly dále vypracovány dvě varianty 
výstavby mostu. 

Výsledná varianta je posouzena podle mezních stavů včetně zohlednění vlivu 
výstavby na jeho návrh. Statický model nosné konstrukce je proveden jako prutový 
a deskostěnový. Je zpracován statický výpočet, přehledná výkresová dokumentace a 
vizualizace mostu. 
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2. NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE A VARIANTY ŘEŠENÍ 

Pro převedení rychlostní komunikace přes ploché údolí řeky Vsetínskou Bečvy byly 
vytvořeny dvě varianty řešení. Pro obě varianty byly navrženy dvě souběžné nosné 
konstrukce stejných rozpětí polí. První variantu tvoří náběhovaný dvoutrámový 
nosník, druhou variantu náběhovaný jednokomorový nosník. Obě varianty jsou 
navrženy jako dodatečně předpjaté. Pro variantu jednokomorového nosníku byly 
dále vypracovány dvě varianty výstavby mostu. 

Vzhledem k velké šikmosti křížení, a snaze navrhnout podpory mimo koryto řeky, 
byly pro obě varianty řešení navrženy pole o rozpětích 48,0 + 65,0 + 48,0 m.  Jedná 
se tedy o třípolové nosné konstrukce.  

Výška nosné konstrukce je pro obě varianty proměnná po délce mostu, v polovině 
rozpětí hlavního pole 2,3 m, nad vnitřní podporou 3,4 m. Výška byla navržena tak, 
aby ložiska nebyla zaplavena ani při výšce hladiny Q100 a aby byla minimální volná 
výška nad návrhovou hladinou alespoň 1,0 m na délce minimálně 2/3 rozpětí 
hlavního pole. 

Vzhledem k malé hloubce únosného podloží pod terénem (pískovce R3 – R6) a malé 
výšce mostu nad terénem byly obě varianty řešení navrženy jako konstrukce 
budované na pevné skruži. V obou variantách řešení je také uvažováno s nevyužitím 
montážních podpěr jak v krajních polích, tak i v poli hlavním. 

Výkresy variant řešení jsou zpracovány v příloze P1. Použité podklady a varianty 
řešení. 

 

2.1. VARIANTA 1 – JEDNOKOMOROVÝ NOSNÍK 
První navrženou variantou je předpjatý most délky 175,0 m, který tvoří dvě souběžné 
nosné konstrukce o 3 polích s rozpětím 2x48,0 + 65,0 m. Šířkové uspořádání 
komunikace je S22,5/90. Nosná konstrukce každého mostu je tvořena 
jednokomorovým nosníkem betonovaným na pevné skruži. Směrově je osa 
rychlostní komunikace v přímé a v přechodnici s poloměrem R = 4200 m. Most je 
v podélném směru ve vrcholovém oblouku o poloměru R = 6000 m. Příčný sklon 
převáděné komunikace je střechovitý, jednotlivé nosné konstrukce mají 
jednostranný sklon 2,5 % konstantní po celé délce mostu. Nosnou konstrukci levého 
mostu tvoří jednokomorový spojitý nosník šířky 11,35 m. Pravý most je tvořen 
jednokomorovým spojitým nosníkem šířky 12,10 m. Komorový průřez má 
zešikmené stěny šířky 0,55 m, které se nad pilíři rozšiřují na 0,70 m. Horní deska má 
proměnnou tloušťku v rozmezí 0,25 – 0,50 m. Dolní deska má tloušťku v rozmezí 0,25 
– 0,35 m. Nad pilíři přechází na konstantní tloušťku 0,40 m. Vyložení krajních konzol 
je 3,00 m pro pravou konstrukci a 2,63 m pro levou konstrukci. Šířka dolní části 
komorového průřezu je 5,20 m v poli a 4,65 m nad pilířem. Výška je proměnná s 
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parabolickými náběhy, průřez v poli je výšky 2,30 m, průřez u vnitřní podpěry je 
výšky 3,40 m.  

Most je na opěrách uložen dvoubodově a na pilířích jednobodově. Přenos zatížení 
do podpěr je proveden pomocí příčníků. Konstrukce je v podélném směru 
předepnuta. Kruhové pilíře průměru 2,50 m jsou tvořeny jedním sloupem a jsou 
obloženy žulovým obkladem. Založení opěr a pilířů je na vrtaných pilotách průměru 
0,90 m. 

 
Obrázek 1: Varianta 1 - Jednokomorový nosník 

 

2.2. VARIANTA 2 – DVOUTRÁMOVÝ NOSNÍK 
Druhou navrženou variantou je předpjatý most délky 175,0 m, který tvoří dvě 
souběžné nosné konstrukce o 3 polích s rozpětím 2x48,0 + 65,0 m. Šířkové 
uspořádání komunikace je S22,5/90. Nosná konstrukce každého mostu je tvořena 
dvoutrámovým nosníkem betonovaným na pevné skruži. Směrově je osa rychlostní 
komunikace v přímé a v přechodnici s poloměrem R = 4200 m. Most je v podélném 
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směru ve vrcholovém oblouku o poloměru R = 6000 m. Příčný sklon převáděné 
komunikace je střechovitý, jednotlivé nosné konstrukce mají jednostranný sklon 2,5 
% konstantní po celé délce mostu. Nosnou konstrukci levého mostu tvoří 
dvoutrámový spojitý nosník šířky 11,35 m. Pravý most je tvořen dvoutrámový 
spojitým nosníkem šířky 12,10 m. Dvoutrámový průřez se skládá ze zešikmených 
trámů šířky 1,40 m v horní části trámu a 1,20 m v dolní části trámu v průřezu v poli 
a 1,08 m v průřezu nad pilíři. Horní deska má proměnnou tloušťku v rozmezí 0,25 – 
0,50 m. Vyložení krajních konzol je 2,35 m pro pravou konstrukci a 1,98 m pro levou 
konstrukci. Výška je proměnná s parabolickými náběhy, průřez v poli je výšky 2,30 
m, průřez u vnitřní podpěry je výšky 3,40 m.  

Most je na opěrách i na pilířích uložen dvoubodově. Přenos zatížení do podpěr je 
proveden přímo přes ložiska umístěná pod každým trámem nosné konstrukce. 
Konstrukce je v podélném směru předepnuta. Zkosené čtvercové pilíře o straně 1,50 
m jsou tvořeny dvěma sloupy a jsou obloženy žulovým obkladem. Založení opěr a 
pilířů je na vrtaných pilotách průměru 0,90 m.  

 
Obrázek 2: Varianta 2 - Dvoutrámový nosník 
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2.3. ZHODNOCENÍ VARIANT 
Jednokomorový nosník je pro přemostění dané překážky vhodnější z důvodu 
průřezu tuhého v kroucení – jako vnitřní podpora může být použit pouze jeden 
kruhový pilíř v blízkosti koryta řeky (při 100–leté vodě bude téměř celý pilíř zaplaven, 
a proto bude jeden kruhový pilíř vhodnější z důvodu možné kolize s předměty 
unášenými vodou a také z hlediska obtékání pilíře vodou). Nevýhodou je větší 
pracnost provedení. 

Výhodou dvoutrámového nosníku je menší pracnost provedení, avšak vzhledem 
k rozpětí hlavního pole 65,0 m už není tato varianta příliš vhodná. Nevýhodou je 
taktéž umístění dvou pilířů v blízkosti koryta řeky (viz výše). 

Z uvedených variant řešení byla vybrána varianta 1 – jednokomorový nosník. 

Pro vybranou variantu byly dále vypracovány dvě varianty výstavby nosné 
konstrukce: 

Pro variantu 1A výstavba ve 3 fázích směrem od opěr do středu hlavního pole: 
- Fáze 1 – pole 1 s převislou konzolou směrem do hlavního pole 
- Fáze 2 – pole 3 s převislou konzolou směrem do hlavního pole 
- Fáze 3 – pole 2 mezi pracovními spárami 

Pro variantu 1B výstavba ve 3 fázích po polích od opěry 01 k opěře 04: 
- Fáze 1 – pole 1 s převislou konzolou směrem do hlavního pole 
- Fáze 2 – pole 2 s převislou konzolou do pole 3 
- Fáze 3 – pole 3 
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2.4. SROVNÁNÍ VARIANT VÝSTAVBY JEDNOKOMOROVÉHO NOSNÍKU 
2.4.1. PŘÍČNÉ ŘEZY 
Řez v krajním poli 

 
Obrázek 3: Příčný řez v krajním poli 

Řez vnitřním příčníkem 

 
Obrázek 4: Příčný řez vnitřním příčníkem 

Řez v hlavním poli 

 

Obrázek 5: Příčný řez v hlavním poli 
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2.4.2. VARIANTA 1A – VÝSTAVBA SMĚREM OD OPĚR DO STŘEDU HLAVNÍHO POLE 

  

Obrázek 6: Fáze výstavby a vedení předpětí varianty 1A 
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Stálé zatížení 
Ohybový moment My [kNm] 

 
Obrázek 7: Varianta 1A – Ohybový moment - stálé zatížení 

Předpětí 
Ohybový moment My [kNm] 

 

Obrázek 8: Varianta 1A – Ohybový moment - předpětí 

Dotvarování 
Ohybový moment My [kNm] 

 
Obrázek 9: Varianta 1A – Ohybový moment - dotvarování 

Součet účinků 
Ohybový moment My [kNm] 

 

Obrázek 10: Varianta 1A – Ohybový moment - součet účinků 
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2.4.3. VARIANTA 1B – VÝSTAVBA PO POLÍCH 

 

Obrázek 11: Fáze výstavby a vedení předpětí varianty 1B 
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Stálé zatížení 
Ohybový moment My [kNm] 

 
Obrázek 12: Varianta 1B – Ohybový moment - stálé zatížení 

Předpětí 
Ohybový moment My [kNm] 

 
Obrázek 13: Varianta 1B – Ohybový moment - předpětí 

Dotvarování 
Ohybový moment My [kNm] 

 
Obrázek 14: Varianta 1B – Ohybový moment - dotvarování 

Součet účinků 
Ohybový moment My [kNm] 

 
Obrázek 15: Varianta 1B – Ohybový moment - součet účinků 
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2.5. VYHODNOCENÍ VARIANT VÝSTAVBY 
Detailní srovnání variant výstavby je zobrazeno v příloze P4.02 Příloha statického 
výpočtu. Srovnání obsahuje průběhy vnitřních sil, deformací a napětí na nosné 
konstrukci během výstavby a užívání mostu.  

Obě varianty výstavby vyhověli podmínkám na mezní stavy použitelnosti během 
výstavby i během užívání mostu. Avšak z výše zobrazených průběhů vnitřních sil je 
patrné, že se pro variantu 1B, budovanou po polích, nepovedlo zcela ideálně 
vyrovnat účinky stálých zatížení. Ohybové momenty od předpětí nad vnitřními 
podporami nekorespondují s hodnotami momentů od stálého zatížení. Z toho 
důvodu je nad pravou vnitřní podpěrou nadměrný moment od dotvarování. 
Varianta 1A, budovaná směrem od opěr do středu hlavního pole, byla vzhledem 
k výše zobrazeným průběhům vnitřních sil vyhodnocena jako vhodnější. Účinky 
stálých zatížení jsou lépe vyrovnány a díky symetrickému způsobu budování jsou i 
průběhy vnitřních sil symetrické. Tato varianta je pro konstrukci přirozenější. 

Z popsaných variant výstavby byla vybrána varianta 1A a dále podrobněji 
posouzena ve statickém výpočtu. 
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3. PŘEHLEDNÉ VÝKRESY 

3.1. SITUACE 
 

 

 

  

Obrázek 16: Situace 
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3.2. PODÉLNÝ ŘEZ 
 

 

 

  

Obrázek 17: Podélný řez 



  
PŘEDPJATÝ MOST NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI Bc. JANA JUŘENČÁKOVÁ 
 

 

22 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

3.3. PŘÍČNÝ ŘEZ 

 
Obrázek 18: Příčný řez 



  
PŘEDPJATÝ MOST NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI Bc. JANA JUŘENČÁKOVÁ 
 

 

23 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:    Rychlostní komunikace Valašské Meziříčí – Vsetín 

Číslo objektu:    SO 202 

Název objektu:   Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

Kraj:     Zlínský 

Okres:     Vsetín 

Objednatel:    Ředitelství silnic a dálnic ČR 
     Na Pankráci 546/56 
     145 05 Praha 4 

Správce mostu:   ŘSD ČR, Správa Zlín 
     Fügnerovo nábřeží 5476 
     760 01 Zlín 

Projektant:    Bc. Jana Juřenčáková 
     Nad Zahradami 895 
     687 71 Bojkovice 

Převáděná komunikace:  Rychlostní komunikace  

Kategorie komunikace:  S22,5/90 

 

Křížení komunikace s korytem Vsetínské Bečvy 

Bod křížení (S – JTSK): Y =    498 613,782 m 
 X = 1 147 450,106 m 

Staničení komunikace: km 5,138 690 
Staničení toku: km 71,789 
Úhel křížení: 30,93 g 
Volná výška nad Q100: min. 1,00 m 
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4.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 
Charakteristika mostu: most na pozemní komunikaci přes řeku, 

třípolový, jednopodlažní, s horní 
mostovkou, nepohyblivý, trvalý, směrově 
v přímé a přechodnici, výškově v oblouku, 
šikmý, jednokomorový, dodatečně 
předpjatý, betonový, s neomezenou 
volnou výškou, 

Délka přemostění:    158,60 m 
Délka mostu:     175,00 m 
Délka nosné konstrukce:   165,10 m 
Rozpětí mostu:    161,00 m 
Počet polí:     3 
Rozpětí jednotlivých polí:   48,00 + 65,00 + 48,00 m 
Volná šířka mezi obrubami:   10,25 m 
Šířka mostu:     24,85 m 
Výška mostu:     9,45 m 
Stavební výška:    3,54 m 
Podélný sklon:    vrcholový oblouk 
Příčný sklon:     jednostranný, 2,5 % 
Zatížení mostu:  podle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1 a ČSN 

EN 1991-2 pro skupinu pozemních 
komunikací 1 
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4.3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 
4.3.1. ÚČEL MOSTU, ZDŮVODNĚNÍ VÝSTAVBY MOSTU 
Účelem mostu je převedení rychlostní komunikace přes ploché údolí Vsetínské 
Bečvy – přes řeku Vsetínská Bečva a příjezdovou cestu pro údržbu koryta. 

4.3.2. Charakter převáděné komunikace a překážky 
Převáděná rychlostní komunikace je směrově rozdělená, pro každý směr je 
vybudována samostatná nosná konstrukce. Šířkové uspořádání převáděné 
komunikace je S22,5/90. Komunikace na mostě přechází z přímé do přechodnice o 
poloměru R = 4200 m. V podélném směru je niveleta vedena ve vrcholovém oblouku 
o poloměru R = 6000 m. Příčný sklon obou konstrukcí je jednostranný v hodnotě 2,5 
%. 

Šířkové uspořádání komunikace na mostě: 

Zpevněná krajnice:   2,00 m 
Vodící proužek:   0,25 m 
Jízdní pruh:    3,50 m 
Jízdní pruh:    3,50 m 
Vodící proužek:   0,50 m 
Střední dělící pás:   3,00 m 
 Zpevněná krajnice:  0,50 m 
 Římsa:    0,90 m 
 Zrcadlo:   0,20 m 
 Římsa:    0,90 m 
 Zpevněná krajnice:  0,50 m 
Vodící proužek:   0,50 m 
Jízdní pruh:    3,50 m 
Jízdní pruh:    3,50 m 
Vodící proužek:   0,25 m 
Zpevněná krajnice:   2,00 m 
 
Celkem:    22,50 m 

Přemosťované překážky: 

Přemosťovaná překážka:  řeka Vsetínská Bečva 
Bod křížení (S – JTSK): Y =    498 613,782 m 
 X = 1 147 450,106 m 
Staničení komunikace: km 5,138 690 
Staničení toku: km 71,789 
Úhel křížení: 30,93 g 
Volná výška nad Q100: min. 1,00 m 
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4.3.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY 
Navržený most se nachází v extravilánu, okolní terén tvoří ploché údolí řeky 
Vsetínská Bečva.  

4.3.4. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
Geologické poměry v místě mostu jsou stanoveny pomocí geologický vrtných sond. 
Geologické profily získané z jednotlivých sond jsou zobrazeny v příloze P2.01 
Podélný řez. 

4.3.5. VOLBA KONSTRUKCE MOSTU 
Byly vypracovány dvě varianty řešení přemostění překážky. Pro vybranou variantu 
byly ověřeny dvě varianty výstavby nosné konstrukce a zvolena výhodnější varianta 
výstavby nosné konstrukce směrem od opěr do středu hlavního pole. Studie 
návrhu jsou zpracovány v příloze P1. Použité podklady a varianty řešení. Všechny 
údaje v technické zprávě jsou platné pro vybranou variantu řešení.  

 

4.4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
4.4.1. POPIS KONSTRUKCE MOSTU 
Most převádí rychlostní komunikace přes ploché údolí řeky Vsetínskou Bečvy byly 
vytvořeny dvě varianty řešení. Most délky 175,0 m tvoří dvě souběžné nosné 
konstrukce o 3 polích s rozpětím 2x48,0 + 65,0 m. Nosná konstrukce každého mostu 
je tvořena jednokomorovým nosníkem betonovaným na pevné skruži. Konstrukce 
je v podélném směru předepnuta.  Most je na opěrách uložen dvoubodově a na 
pilířích jednobodově. Přenos zatížení do podpěr je proveden pomocí příčníků. 
Kruhové pilíře průměru 2,50 m jsou tvořeny jedním sloupem a jsou obloženy 
žulovým obkladem. Založení opěr a pilířů je na vrtaných pilotách průměru 0,90 m. 

4.4.2. NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří jednokomorový nosník z dodatečně předpjatého betonu 
třídy C40/50. Předpínací výztuž je navržena z předpínacích lan Y1860 – 15,7 VSL 0,6“. 
Betonářská výztuž B500B. Nosná konstrukce každého mostu je betonována na 
pevné skruži. Příčný sklon převáděné komunikace je střechovitý, jednotlivé nosné 
konstrukce mají jednostranný sklon 2,5 % konstantní po celé délce mostu. Nosnou 
konstrukci levého mostu tvoří jednokomorový spojitý nosník šířky 11,35 m. Pravý 
most je tvořen jednokomorovým spojitým nosníkem šířky 12,10 m. Komorový 
průřez má zešikmené stěny šířky 0,55 m, které se nad pilíři rozšiřují na 0,70 m. Horní 
deska má proměnnou tloušťku v rozmezí 0,25 – 0,50 m. Dolní deska má tloušťku 
v rozmezí 0,25 – 0,35 m. Nad pilíři přechází na konstantní tloušťku 0,40 m. Vyložení 
krajních konzol je 3,00 m pro pravou konstrukci a 2,63 m pro levou konstrukci. Šířka 
dolní části komorového průřezu je 5,20 m v poli a 4,65 m nad pilířem. Výška je 
proměnná s parabolickými náběhy, průřez v poli je výšky 2,30 m, průřez u vnitřní 
podpěry je výšky 3,40 m.  
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Most je na opěrách uložen dvoubodově a na pilířích jednobodově. Přenos zatížení 
do podpěr je proveden pomocí příčníků. Konstrukce je v podélném směru 
předepnuta.  

4.4.3. ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce budou provedeny dle platných TP a zahrnují sejmutí ornice, výkopy 
zeminy pro základové patky a dříky opěr a vrty pro základové piloty. Vytěžená 
zemina se uskladní a následně použije na zásyp základů. Zásyp opěr bude proveden 
z nenamrzavé a propustné zeminy hutněné na ID min 0,85, vrstvy budou hutněny 
maximálně po 0,3 m. Výkopy pro stavbu opěr budou zhotoveny se sklonem svahů 
1:1. Výkopy pro stavbu základových patek pilířů budou zajištěny pomocí 
štětovnicové jímky. Podkladní beton pro základové patky je třídy C12/15 X0. Koryto 
řeky bude upraveno pro umožnění průjezdu údržby koryta. 

4.4.4. ZALOŽENÍ 
Založení mostu je navrženo jako hlubinné pomocí vrtaných ŽB pilot průměru 0,9 m 
z betonu třídy C30/37 XA1.  

4.4.5. SPODNÍ STAVBA 
Krajní masivní železobetonové opěry jsou šířky 5,50 m a výšky 3,0 m pro opěru 01 a 
výšky 3,1 m pro opěru 04 a jsou z betonu C30/37 XF1. Horní část tvořící úložný práh 
je ve sklonu 4 % směrem k odvodňovacímu žlabu u zvěrné zídky. Závěrná zídka je 
tloušťky 1,0 m a výšky 2,7 m. Na závěrnou zídku jsou navazují dilatační závěry a 
přechodové desky, které jsou připojeny kloubově. Přechodová deska je délky 7,0 m 
a je z betonu třídy C25/30 XF2. Mostní křídla jsou vetknuta do opěr a mají 
lichoběžníkový tvar a jsou z betonu třídy C25/30 XF2. Odvodnění rubu opěr je 
pomocí drenážní trubky DN200. Zásyp opěr bude proveden z nenamrzavé a 
propustné zeminy hutněné na ID min 0,85, vrstvy budou hutněny maximálně po 
0,3m. 

Základové patky pod pilíři jsou rozměru 6,0 x 7,0 m a výšky 2,0 m a jsou z betonu 
třídy C30/37 XF2. Pilíře jsou tvořeny z betonu C30/37 XF2 a jsou tvořeny kruhovým 
dříkem pilíře s průměrem 2,50 m. Pilíře mají vybrání pro svislý svod odvodnění. Dříky 
pilířů budou obloženy žulovým obkladem. 

4.4.6. IZOLACE 
Na mostovce bude provedeno celoplošné izolační souvrství. 

4.4.7. ODVODNĚNÍ MOSTU 
Povrch komunikace je odvodněn pomocí jednostranného příčného sklonu v 
hodnotě 2,5 % ve směru k ose odvodnění a podélným sklonem v proměnné 
hodnoty. Srážková voda je odvedena do mostních odvodňovačů a skrze ně do 
podélných odvodňovacích potrubí DN 200. Následně je potrubí svedeno svislým 
svodem do příkopů pod mostem. Odvodňovače jsou umístěny nad pilíři, před 
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opěrami a po délce mostu. Za krajními opěrami je srážková voda odvedena 
monolitickými rigoly. 

4.4.8. VYBAVENÍ MOSTU 
Uložení mostu: 
Uložení mostu na spodní stavbu je provedeno pomocí hrncových ložisek. Na 
krajních opěrách je nosná konstrukce uložena pomocí dvojice ložisek, na pilířích 
pomocí jednoho ložiska. Pevné ložisko je umístěno na vnitřní podpěře 02. Při 
výstavbě nosné konstrukce bude podélně posuvné ložisko na vnitřní podpěře 03 
dočasně zablokováno v podélném směru mostu a uvolněno při předepnutí třetí 
etapy – části hlavního pole. Únosnost ložisek je navržena na maximální svislé zatížení 
působící na ložisko. 

Rozmístění a typy ložisek: 

Opěra 01  Podélně posuvné – GG 8000 – 500 – 50 
Všesměrné – GL 8000 – 50 – 20 

Pilíř 02  Pevné – FX 28000 - 1400 
Pilíř 03  Podélně posuvné – GG 28000 – 1400 – 50 
Opěra 04  Podélně posuvné – GG 8000 – 500 – 50 

Všesměrné – GL 8000 – 50 – 20 
Mostní závěry: 
Na obou koncích nosné konstrukce jsou navrženy povrchové mostní závěry. Kotvení 
do závěrné zídky a nosné konstrukce bude provedeno dle pokynů výrobce. 

Vozovka: 
Na mostě je navržena vozovka tloušťky 140 mm se skladbou: 

Obrusná vrstva -  SMA 11 S PMB 45/80-60   40 mm 
Spojovací postřik 0,4kg/m2/ PS-EP 
Ložná vrstva - asfaltový beton ACL 16 S PMB 25/55-60  60 mm 
Ochrana izolace - litý asfalt MA11 IV    35 mm 
Izolační vrstva - NAIP       5 mm 
Celkem        140 mm 

 

Římsy: 
Na mostě jsou navrženy monolitické římsy z betonu C30/37 XF4. Šířka vnitřních říms 
je 0,9 m, vnější římsa levé nosné konstrukce je široká 0,8 m, vnější římsa pravé nosné 
konstrukce je široká 1,55 m. Římsy jsou ve sklonu 4 % směrem k ose odvodnění. Na 
vnější římse pravé nosné konstrukce je vybudován nouzový chodník šířky 0,75 m 
opatřený štěrkovou pochozí izolací tl. 10 mm. Zvýšená obruba je ve sklonu 5:1 a je 
oproti vozovce vyvýšená o 0,15 m. Římsy budou do konstrukce kotveny pomocí 
kotevních přípravků. 
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Svodidla: 
Na vnější římse levé nosné konstrukce je navrženo zábradelní svodidlo výšky 1,1 m 
nad odrazným obrubníkem s úrovní zadržení H2. Zábradelní svodidlo se ukončí na 
prvním sloupku za římsou, kde se napojí na silniční svodidlo. Na zbylých římsách 
jsou navržena silniční svodidla s úrovní zadržení H2.  

Protihluková stěna: 
Na vnější římse pravé nosné konstrukce je navržena protihluková stěna výšky 5,5 m. 

Obslužné schodiště: 
U každé příjezdové strany mostu je navrženo obslužné schodiště. 

 

4.4.9. PŘECHODOVÁ OBLAST 
Přechodovou oblast tvoří přechodová deska tloušťky 0,35 m a délky 7,0 m z betonu 
třídy C25/30 XF2. Deska je uložena na podkladní beton tl. 0,15 m z betonu třídy 
C12/15 X0. 

4.5. STATICKÉ POSOUZENÍ 
Průběhy vnitřních sil, deformace, reakce a napětí na konstrukci byly počítány 
v programu MIDAS CIVIL 2020. Pro zjištění účinků zatížení a pro předběžný i přesný 
návrh předpětí byl vytvořen 3D prutový model nosné konstrukce. Výpočet byl 
proveden časově závislou analýzou s uvážením vlivu smršťování, dotvarování a 
dlouhodobých ztrát předpětí. 

Pro získání účinků v příčném směru nosné konstrukce byl vytvořen prutový model 
příčného řezu nosné konstrukce o délce 1,0 m a deskostěnový model celé nosné 
konstrukce mostu, včetně parabolických náběhů, rozšíření stěn a dolní desky.  

Nosná konstrukce byla posouzena na mezní stavy použitelnosti během výstavby i 
během užívání mostu a v rozhodujících řezech na mezní stavy únosnosti v čase 
životnosti mostu. V mezním stavu únosnosti byla nosná konstrukce posouzena také 
v příčném směru mostu. Dále byl posouzen koncový a vnitřní příčník, navrženy typy 
ložisek a posouzena bezpečnost proti překlopení. 
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4.6. VÝSTAVBA MOSTU 
4.6.1. TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 
Nosná konstrukce bude budována na pevné skruži ve třech etapách výstavby. 
Předepnutí nosné konstrukce je možné vždy nejdříve 7 dnů od betonáže dané etapy. 

Odskružení polí je možné provést už po předepnutí poloviny kabelů dané etapy. Na 
jednotlivá pole, ve kterých je předepnuta pouze polovina kabelů, nesmí působit 
žádné staveništní zatížení až do napnutí všech kabelů v daném poli. Využití 
montážních podpěr, jak v krajních polích, tak i v poli hlavním, není vyžadováno.  

V obou pracovních spárách je kotvena polovina kabelů.  

Při výstavbě nosné konstrukce bude podélně posuvné ložisko na vnitřní podpěře 03 
dočasně zablokováno v podélném směru mostu a uvolněno při předepnutí třetí 
etapy – části hlavního pole. 

 

4.6.2. POSTUP VÝSTAVBY 
Předpokládá se následující postup výstavby mostu: 

- příprava území 
- zřízení štětovnicových jímek u vnitřních podpěr 
- zhotovení pilotážních plošin, betonáž šablon pro vrtání pilot 
- vrtání a betonáž pilot, odbourání šablon u vnitřních podpěr 
- výkopy pro základy, úprava základové spáry 
- betonáž betonových desek a podkladních betonů základů podpěr  
- betonáž základů vnitřních podpěr 
- betonáž dříku krajních opěr (bez závěrných zídek), křídel, vnitřních podpěr 
- zpětný zasyp 
- budování I. etapy  

o založení a montáž pevné skruže a bednění 
o osazení ložisek na opěře 01 a vnitřní podpěře 02 
o betonáž první etapy nosné konstrukce 
o předepnutí kabelů první etapy 
o odskružení první etapy nosné konstrukce 

- budování II. etapy  
o založení a montáž pevné skruže a bednění 
o osazení ložisek na vnitřní podpěře 03 a na opěře 04 
o dočasné zablokování ložiska na vnitřní podpěře 03 
o betonáž druhé etapy nosné konstrukce 
o předepnutí kabelů druhé etapy 
o odskružení druhé etapy nosné konstrukce 

- budování III. etapy  
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o založení a montáž pevné skruže a bednění 
o betonáž třetí etapy nosné konstrukce 
o předepnutí kabelů třetí etapy + uvolnění ložiska na vnitřní podpěře 03 
o odskružení třetí etapy nosné konstrukce 

- betonáž závěrných zídek opěr 
- budování přechodové oblasti, betonáž přechodových desek 
- osazení mostních závěrů 
- izolace nosné konstrukce 
- betonáž říms 
- osazení svodidel 
- vybudování systému odvodnění – odvodňovače, svodné potrubí 
- pokládka vozovkových vrstev 
- těsnící jílové hrázky (pro provedení zpevnění břehů koryta) 
- dokončovací práce – nátěry, revizní schodiště, zpevněné břehů koryta, zpevnění 

pod mostem, finální úprava terénu apod. 
 

Schéma technologie a postupu výstavby je zobrazeno v příloze P3.01 Schéma 
technologie výstavby. 
 

4.6.3. POŽADAVKY NA MATERIÁLY 
Beton 

Podkladní beton   C8/10 
Piloty     C30/37 
Základy opěr a podpěr  C25/30 
Pilíře     C30/37 
Opěry     C30/37 
Přechodové desky   C25/30 
Římsy     C30/37 
Nosná konstrukce   C40/50 

Výztuž 

Betonářská výztuž   B500B 
Předpínací výztuž   Y1860 – 15,7 VSL 0,6“ 

 

4.6.4. POŽADAVKY NA MĚŘENÍ, BEZPEČNOST PRÁCE A DALŠÍ POŽADAVKY 
Podrobné body budou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému Bpv.  
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Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví se řídí ustanovením zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
jejích zajištění je plně v kompetenci zhotovitele stavby. Bezpečnost stavby po 
uvedení do provozu je zajištěna navrženým stavebně konstrukčním uspořádáním.  

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

Vzdušné povrchy musí splňovat požadavky na pohledový beton. 
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5. ZÁVĚR 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout silniční most na rychlostní komunikaci přes 
ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Ze dvou 
vypracovaných variant byla vybrána varianta dodatečně předpjatého 
jednokomorového nosníku o třech polích s rozpětími 48,0 + 65,0 + 48,0 m. Pro 
vybranou variantu jednokomorového nosníku byly dále vypracovány dvě varianty 
výstavby mostu, ze kterých byla vybrána varianta výstavby od opěr směrem do 
středu hlavního pole. 

Průběhy vnitřních sil, deformace, reakce a napětí na konstrukci byly počítány 
v programu MIDAS CIVIL 2020. Pro zjištění účinků zatížení a pro předběžný i přesný 
návrh předpětí byl vytvořen 3D prutový model nosné konstrukce. Výpočet byl 
proveden časově závislou analýzou s uvážením vlivu smršťování, dotvarování a 
dlouhodobých ztrát předpětí. 

Pro získání účinků v příčném směru nosné konstrukce byl vytvořen prutový model 
příčného řezu nosné konstrukce o délce 1,0 m a deskostěnový model celé nosné 
konstrukce mostu, včetně parabolických náběhů, rozšíření stěn a dolní desky.  

Nosná konstrukce byla posouzena na mezní stavy použitelnosti během výstavby i 
během užívání mostu a v rozhodujících řezech na mezní stavy únosnosti v čase 
životnosti mostu. V mezním stavu únosnosti byla nosná konstrukce posouzena také 
v příčném směru mostu. Dále byl posouzen koncový a vnitřní příčník, navrženy typy 
ložisek a posouzena bezpečnost proti překlopení. 

Byl zpracován statický výpočet, přehledná výkresová dokumentace a vizualizace 
mostu. 

Nosná konstrukce byla navržena podle norem ČSN a ČSN EN a vyhověla všem 
mezním stavům použitelnosti a únosnosti v dočasných i trvalých návrhových 
situacích.  

 

V Brně dne 15. 1. 2021 

  

   Bc. Jana Juřenčáková 
autor práce  
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
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