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Abstrakt: 
Diplomová práce se zabývá řešením mostní konstrukce z předpjatého betonu. Most převádí 

silnici II/485 a je veden nad silnicí I/48.Kategorie převáděné komunikace je S 7,5. Konstrukce 

je spojitá o pěti polích. Délka mostní konstrukce je 125,1 m. Zatížení na konstrukci dle normy 

ČSN EN 1991-2.Vnitřní síly jsou řešeny pomocí výpočtového modelu, který pracuje na 

principu výpočtu MKP. Dimenzování dle normy ČSN EN 1992-1-1,ČSN EN 1992-2.  

  

Klíčová slova: 
návrh, most, spojitá mostní konstrukce, předpjatý beton, statický výpočet, přehledné a 

podrobné výkresy, vizualizace.  

 

Abstract: 
The thesis focuses on the solution of the bridge construction made of prestressed concrete. 

The bridge is situated on the road II/485 and it is headed over the road I/48. Cathegory of the 

road communication is S 7,5. The construction is continuous and consists of five arrays. The 

lenght of the bridge construction is 125,1 m. The burden to the construction is according to 

ČSN EN 1991-2 standard. Inner forces are solved by using computational model. This model 

works on the FEM calculation axiom. The size is according to ČSN EN 1992-1-1 and ČSN 

EN 1992-2 standards.  

 

Keywords: 
design, bridge, continuous bridge construction, prestressed concrete, static calculation, clear 

and detailed drawings, visualization  
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1. Úvod 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit mostní konstrukci z předpjatého 

betonu. Most je situován na katastrálním území obce Horní Tošanovice. Most převádí 

komunikaci II/485 kategorie S 7,5/60. Konstrukce je spojitá o pěti polích. Ve třetím poli se 

kříží s komunikací I/48 pod ostrým úhlem. Niveleta převáděné komunikace je ve směrovém 

oblouku. V prvním poli konstrukce niveleta navazuje na přechodnici oblouku a ve třetím poli 

začíná směrový oblouk o poloměru 200 m. Byly navrženy a zhodnoceny tři možné varianty 

průřezu konstrukce, z nichž byla jedna vybrána a podrobně zpracována. Diplomová práce 

obsahuje technickou zprávu, tři varianty řešení, podrobné a přehledné výkresy, statický 

výpočet vizualizaci a postup výstavby díla. 

 

2. Varianty návrhu mostu 

Mostní konstrukce je navržena ve třech variantách. Jednotlivé varianty se liší pouze ve 

tvaru příčného řezu. Parametry průřezu vychází ze zadání a z konstrukčních zásad navrhování 

mostních konstrukcí. V práci měl být zohledněn vliv postupné výstavby, jestliže dojde 

k prodloužení mostní konstrukce na úkor násypu. V návrhu mostu bylo uvažováno 

prodloužení mostu, ale v takové míře, že uvažování postupné výstavby není nutné. 

 

2.1. Varianta 1 

Průřez první varianty je navržen jako dvojtrám o šířce 10,4 m. Horní povrch desky je ve 

střechovitém sklonu 2,5 %. Tloušťka desky je proměnná a pohubuje se mezi 0,36 a 0,59 

metry. Kategorie převáděné komunikace je S 7,5/60. Jelikož se niveleta komunikace nachází 

ve směrovém oblouku, je komunikace rozšířená o 0,2 m na každé straně. Konstrukce je 

uložená na hrncových ložiscích s osovou vzdáleností 3,5 m. Na okrajích konstrukce jsou 

osazeny železobetonové monolitické římsy, které jsou vyspádované směrem na komunikaci 

sklonem 4 %. Do římsy je kotveno zábradlí a svodidlo. Mezi svodidlem a zábradlím je 

umístěn chodník pro pěší. 
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Varianta 1 

 

2.2. Varianta 2 

Průřez druhé varianty je navržen jako jednotrám o šířce 10,4 m. Horní povrch desky je ve 

střechovitém sklonu 2,5 %. Tloušťka desky je proměnná a pohybuje se od 0,35 m do 1,19 m. 

Kategorie převáděné komunikace je S 7,5/60 a komunikace je po stranách rozšířená o 0,2 m 

na každou stranu stejně jako varianta 1. Konstrukce je uložená na hrncových ložiscích 

s osovou vzdáleností 2,5 m. Na okrajích konstrukce jsou osazeny železobetonové monolitické 

římsy, které jsou vyspádované směrem na komunikaci sklonem 4 %. Do římsy je kotveno 

zábradlí a svodidlo. Mezi svodidlem a zábradlím je umístěn chodník pro pěší 

 

 

Varianta 2 
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2.3. Varianta 3 

Průřez třetí varianty je navržen jako deska o šířce 10,4 m. Horní povrch desky je ve 

střechovitém sklonu 2,5 %. Tloušťka desky je proměnná a pohybuje se v rozmezí 0,37 až 1,2 

metru. Kategorie převáděné komunikace je stejná jako u předchozích variant, tedy S 7,5/60. 

Konstrukce je uložená na hrncových ložiscích o osové vzdálenosti 2,5 m. Na okrajích 

konstrukce jsou osazeny železobetonové monolitické římsy, které jsou vyspádované směrem 

na komunikaci sklonem 4 %. Do římsy je kotveno zábradlí a svodidlo. Mezi svodidlem a 

zábradlím je umístěn chodník pro pěší. 

 

Varianta 3 

 

2.4. Zhodnocení variant 

Pro další zpracování byla vybrána varianta číslo 2. A to z důvodu vetší únosnosti oproti 

variantě 1 a menší hmotnosti oproti variantě 3. Z hlediska provádění se jeví nejlépe varianta 3. 

Konstrukce bude betonována na skruži. Z ekonomického a estetického hlediska se jeví nejlépe 

varianta 2. 
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3. Průvodní zpráva a technická zpráva 

3.1. Identifikační údaje mostu 

 

Stavba: Rychlostní komunikace R48 Dobrá – Tošanovice – Žukov  

 Etapa 1, DOBRÁ - TOŠANOVICE  

 

 

Objekt: C 221  

 

Název objektu: MOST PŘES SILNICI I/48 v km 6,620 na silnici II/485 

 

Katastrální území: Nošovice  

 

Obec: HORNÍ TOŠANOVICE  

 

Okres: Frýdek-Místek  

 

Kraj: Moravskoslezský  

 

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  

 Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha  

 

Správce mostu: SÚS Frýdek - Místek  

 

 

3.2. Základní údaje o mostě 

 

Silniční most v křižovatce je situován na přeložce silnice II/485 ve směru Frýdek-Místek – 

Český Těšín (C 102) nad nově budovanou rychlostní komunikací I/48 (C 101) v km 6,620 

procházející ve 2. a 3. mostním poli. Silniční nadjezd současně přemosťuje místní 

komunikace v 1. poli (C 103), ve 4. a 5. poli (C 104A, C 104B). [1] 

 

Kategorie podcházející komunikace: R 22,5/100  ( silnice I/48    Frýdek-Místek – Český 
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Těšín ) 

  MOK  4,0/30 ( místní komunikace I, IIA, IIB ) 

 

Účel mostu: most převádí silnici II/485 přes sil. I/48 a místní komunikace I, 

IIA, IIB  

 

3.3 Zdůvodnění mostu a jeho umístění  

3.3.1. Charakter překážky a převáděné komunikace  

 

Převáděná komunikace – silnice II/485 Frýdek-Místek – Český Těšín  

 

Most převádí silnici II/485 ( C 102 ) ve směru Frýdek-Místek – Český Těšín kategorie 

S 7,5/60 přes nově navrženou silnici I/48 Dobrá – Tošanovice  kategorie R 22,5/100, která je 

situována ve 2. a 3. poli mostu ve velmi šikmém křížení ( úhel 37,6174° ). Pod mostem ve 

značné šikmosti probíhají místní komunikace označené I, IIA a IIB silniční kategorie MOK 

4,0/30.   

 

Osa převáděné komunikace je na mostě vedena ve směrovém, pravostranném 

složeném oblouku. Prakticky od krajní opěry 1 ( od km do 0,221 67 do km 0,281 99 ) probíhá 

osa v přechodnici o parametru A = 109,84 m přibližně až do poloviny 3. mostního pole. Na 

klotoidu navazuje kruhový oblouk o malém poloměru R = 200 m ve všech ostatních polích 

mostu ( 3 – 5 ).  

 

Niveleta je ve výškovém zakružovacím oblouku o parametru Ro = 1500 m. Podélný 

sklon na mostě probíhá ve stoupání od + 3,75 % na opěře 1 až do klesání –4,42 % na opěře 6 

(čela NK). Vodorovná niveleta ( 0 % ) je v km 0,275 49 ve 3. poli blízko podpěry č. 3. 

Jednostranný příčný sklon na mostě se mění od 0 % ( v ose uložení na opěře 1 ) do 

2,50 % (od osy uložení na podpěře 3 ) směrem k pravému okraji mostu ve směru staničení. 

Změna příčného sklonu je vynucena navazujícím protisměrným obloukem před opěrou 1 na 

straně Frýdek-Místek. Z uvedeného vyplývá plynulá změna příčného sklonu mostovky a 

nosné konstrukce v 1. a 2. mostním poli. Konstantní příčný sklon 2,5 % je v polích 3, 4 a 5.  

Volná šířka mostu mezi vnitřními svodidly je s ohledem na rozšíření 7,90 m ( tj. šířka 

vozovky mezi zvýšenými obrubami říms.). 
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Na vnějších okrajích mostu jsou železobetonové římsy šířky 1,60 m s revizními 

chodníky volné šířky 0,75 m. Z vnější pohledové strany jsou umístěna ocelová mostní 

zábradlí výšky 1,10 m. S obrubami říms lícují jednostranná ocelová mostní svodidla  typu 

NH4/I výšky 0,75 m nad vozovkou.  Povrch říms je v příčném sklonu 4,0 % do vozovky, 

výška obruby vnějších říms je 150 mm nad vozovkou. [1] 

Šířkové uspořádání na mostě volné šířky 7,90 m s dvoupruhovou vozovkou je následující:  

 

- jízdní pruhy s rozšířením         š. 3,00 + 0,20 m2 × 3,20 = 6,40 m 

- vodicí proužky                          š. 0,25 m 2 × 0,25 = 0,50 m 

- krajnice š. 0,50 m 2 x 0,50 = 1,00 m 

 

               volná šířka celkem:                     7,90 m 

 

Překážka – přemosťovaná nová rychlostní komunikace I/48  

 

Pod mostem v polích 2 a 3 prochází nově budovaná rychlostní komunikace I/48 Dobrá 

– Tošanovice ( objekt C 101: Silnice I/48 v km 6,600-13,480 ). Silnice je v místě překážky 

vedena v úrovni stávajícího okolního terénu. Navržená trasa je v přechodnici (A = 1095,45; L 

= 300,00 m) levého kruhového oblouku o poloměru R = 4000 m.  

Staničení silnice v místě křížení s nadjezdem u podpěry mostu č. 3 je km 6,620 639. 

Staničení na silnici II/485 je km 0,267 957. Výškové uspořádání pod mostem: podjezdná 

výška silnice I/48 je 4,80 m + rezerva k nejnižšímu bodu nosné konstrukce 0,58 m. [1] 

Šířkové uspořádání odpovídá kategorii S 22,5:  

 - jízdní pruhy  š. 3,50 m 4 × 3,50 = 14,00 m 

 - vnitřní vodicí proužky š. 0,50 m 2 × 0,50 = 1,00 m 

 - vnější vodicí proužky š. 0,25 m 2 × 0,25 = 0,50 m 

 - odstavný pruh š. 1,50 m 2 × 1,50 = 3,00 m 

 - střední dělicí pás š. 2,00 m 1 × 2,00 = 2,00 m 

 - nezpevněná krajnice š. 0,50 m 4 × 0,50 = 2,00 m 

 volná šířka celkem: 22,50 m 
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Překážky – přemosťované místní komunikace I , IIA , IIB  

 

V 1. poli pod mostem prochází místní komunikace I volné šířky 4,0 m ( objekt C 103). 

Bod křížení má staničení km 0,079 14 MK I a km 0,234 787 silnice II/485 na mostě. Osa 

komunikace je vedena pod mostem v přímé a svírá úhel křížení 41,859° .  

 

Ve  4. a 5. mostním poli je vedena místní komunikace MK II se základní volnou 

šířkou 4,0 m (objekt C 104 ). Větev IIA  ve 4. poli je v místě mostu vedena v přímé ose, která 

přechází do levostranného oblouku. Pod mostem se projeví plynulé rozšíření silnice až na 

volnou šířku 4,50 m. Bod křížení má staničení km 0,174 31 MK IIA a km 0,307 29 silnice 

II/485 na mostě. Osa komunikace je v úhlu křížení 29,627° .  

 

Křižovatková větev IIB se napojuje v km 0,153 504 MK IIA. Větev IIB  v 5. poli je 

v místě mostu vedena v přímé ose, která přechází do pravostranného oblouku o poloměru R 

15,0 m. Pod mostem v místě napojení se projeví obloukové rozšíření, které komunikaci 

přiblíží k podpěře 5. Bod křížení má staničení km 0,174 31 MK IIA a km 0,307 29 silnice 

II/485 na mostě. Osa komunikace je v úhlu křížení 71,253°.[1] 

 

3.3.2. Územní podmínky  

 

Mostní objekt C 221 na přeložce silnice II/485 je situován na začátku trasy silnice I/48      

(km 6,620) v polích, blízko obce Nošovice, v mimoúrovňové křižovatce s rychlostní 

komunikací R 48 a místními komunikacemi MK I a MK II s větvemi A a B. Rovinaté území 

je v nadmořské výšce 351,80 až 352,40 n. m.. V daném území se nachází stávající silnice I/48 

a plochy s ornou půdou. [1]  

 

3.3.3. Geotechnické podmínky  

 

Geotechnické poměry na staveništi byly popsány v závěrečné zprávě podrobného IG 

průzkumu. V oblasti mostu byly provedeny v únoru 2000 vrty J-160, J-161, J-162 a J-163 do 

hloubky 10,0 až 11,0 m, jejichž průběh je vykreslen v podélném řezu mostem. 
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Skalní podloží tvoří neogenní sedimenty – jílovce a prachovce, které v rozsahu tohoto 

objektu nebyly sondami zastiženy, neboť průzkumné vrty končily vesměs v kvartérních 

štěrcích ulehlých, hlinitých a částečně zvodnělých. Mocnost těchto štěrků nebyla tedy 

podrobně známa, lze však očekávat podle okolních vrtů mocnost dosahující několik metrů      

(6,0 –7,0 m ). Nadloží štěrků tvoří cca 8,0 - 9,0 m mocná vrstva jílovitých a prachovitých hlín 

vesměs tuhé konzistence, což však není vhodné a dostatečně únosné podloží. Terén na 

staveništi je rovinatý ve výšce 351,8 až 352,4 m n.m. a je vyrovnán jak navážkou, tak 

humózní hlínou malé mocnosti. Štěrky jsou zvodnělé. Při tomto průzkumu byla zastižena 

hladina podzemní vody se zvýšenou agresivitou v hloubce 2,0 až 7,8 m pod terénem.   

Geotechnické poměry lze považovat za složité, vzhledem k výskytu málo únosných, 

značně stlačitelných sprašových a eolitických hlín. [1]  

 

3.3.4. Korozní agresivita prostředí  

 

Dle závěru závěrečné zprávy korozního průzkumu byl most zatříděn do základního 

ochranného opatření stupně č. 3 (korozní agresivity dle norem ČSN 03 8375 a ČSN 03 8365), 

tedy konstrukční opatření dle TP124, čl. 5.3, bez propojení výztuže a jejího vyvedení na 

povrch konstrukce. [1] 

 

3.4. Související nebo dotčené objekty stavby  

Seznam souvisejících objektů 

Stavební objekt:  

C 101 Silnice I/48 v km 6,600-13,480  

C 102 Přeložka silnice II/485 

C 103 Místní komunikace I 

C 104 Místní komunikace II ( větev A, B ) 

C 601 Vegetační úpravy  

 

Ochranná pásma  

 

Stavba mostu C 221 se nachází v ochranném pásmu ČD a v ochranném pásmu 

přeložených kabelových vedení stavby Silnice I/48 Frýdek-Místek – Dobrá – obchvat. [1] 
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3.5. Technické řešení objektu 

3.5.1. Požadavky na materiály 

 

-základy C 25/30 XC 2 

-opěry C 25/30 XF 1 

-úložné prahy C 30/37 XC 3 

-podpěry C 25/30 XF 1 

-přechodové desky C20/25 

-nosná konstrukce 40/50 XF 2, XD 1, XC 4 

-monolitické římsy C 30/37 XF 4 

 

3.5.2. Betonářská výztuž 

 

V konstrukci je navržena ocelB500 B. Krycí vrstva musí odpovídat stupni prostředí. 

Minimální krytí u betonářské výztuže bylo stanoveno na 50 mm. 

 

 3.5.3. Předpínací výztuž 

 

 V průřezu je navržen předpínací systém VSL. Je použita výztuž Y 1860 S7-15,2-A. 

Minimální krytí u předpínací výztuže bylo stanoveno na 90 mm. 

 

3.5.3. Nosná konstrukce 

 

 Nosnou konstrukci tvoří jednotrám z předpjatého betonu. Nosná konstrukce je spojitá 

o pěti polích. Délka nosné konstrukce je 125,1 m. Horní povrch desky je v příčném sklonu, 

který se mění v závislosti na niveletě převáděné komunikace. Niveleta převáděné komunikace 

se nachází v přechodnici, která začíná v prvním poli a navazuje na oblouk o poloměru 200 m 

zhruba v polovině třetího pole. Rozpětí nosné konstrukce činí 124,1 m. Rozpětí jednotlivých 

polí činí u polí 1 a 5 21,0 m, u polí 3 a 4 26,7 m, pole 5 má rozpětí 28,7 m. Šířka nosné 

konstrukce je 10,4 m. 
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3.5.3.1. Mostní ložiska 

 

 Nosná konstrukce bude uložena na hrncová ložiska. Osová vzdálenost ložisek je 

stanovena na 2,5 m. Na opěře 1 bude osazeno jedno pevné a jedno jednosměrné ložisko, které 

umožňuje pohyb konstrukce v příčném směru. Na podpěrách 2,4,5 a opěře 6 bude osazeno na 

pravé straně jednosměrné ložisko umožňující posun konstrukce v podélném směru a na levé 

straně všesměrně posuvné ložisko. Na podpěře 3 bude osazeno jednosměrně posuvné ložisko 

umožňující podélný posuv konstrukce. 

 

3.5.3.2. Mostní závěr 

 

 Pro překrytí dilatační spáry mezi konstrukcí mostu a závěrnou zdí bude použit 

hřebenový mostní závěr šířky 500 mm u opěry 6. U opěry 1 bude osazen elastický zálivkový 

mostní závěr. 

 

 3.5.4. Spodní stavba 

 3.5.4.1. Založení mostu 

 Založení mostních opěr a podpěr bude provedeno na železobetonových pilotách 

průměru 600 mm z důvodu složitých geotechnických podmínek. Paty pilot musí být založeny 

na únosné zemině. Na hlavách pilot bude proveden podkladní beton tloušťky 100 mm. Na 

podkladní beton budou provedeny základové pásy pod opěrami a patky pod podpěrami. 

Základové pásy mají výšku 2 m. Pod základovými pásy je 14 pilot. Pod patkami 8 pilot. Na 

základy je použit beton třídy C 25/30 a spadají do třídy XC 2. 

 

 3.5.4.2. Mostní opěry 

 

 Opěry jsou uloženy na základových pásech. Tloušťka opěr je 2,2 m, délka 10,4 m. Za 

mostními opěrami je uložena drenáž DN 150 mm, která je vyústěná na svah. Pod drenážní 

trubkou je zhotoven základ výšky 0,92 m. Drenážní trubka je obalená geotextilií a je uložená 

do pískového lože. Na opěry je použit beton C 25/30 a opěry spadají do třídy XF 1. 
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 3.5.4.3. Úložný práh 

 

 Úložný práh má šířku 2,2 m. a výšku 0,75 m u líce opěry. Horní povrch práhu je 

vysklonovaný sklonem 4% směrem od opěry. Na základový práh bude použit beton C 30/37 

XC 3. 

 

 3.5.4.4. Přechodová oblast 

 

 Za mostními opěrami bude provedena přechodová deska z železobetonu tloušťky 

0,35 m na šířku komunikace. Přechodová deska bude provedena na zhutněný štěrkový podsyp 

frakce 0-32 mm tloušťky 0,4 m. Na přechodovou desku bude použit beton C 20/25. 

 

 3.5.5. Svršek mostu 

 3.5.5.1. Vozovka 

 

 Složení vozovky na mostě je navrženo takto: 

-asfaltový beton obrusný ACO tl. 40 mm 

-spojovací postřik asfaltový 0,2 kg/m
2
 P 

-asfaltový beton ložný ACL 16+40/60 tl. 40 mm 

-spojovací postřik asfaltový 0,7 kg/m
2
 P 

-asfaltový beton podkladní ACP 22+ 40/60 tl.35 mm 

-hydroizolace asfaltovými pásy-jednovrstvá NAIP tl. 5 mm 

Celkem tl. vozovky 120 mm 

 

3.5.5.2. Izolace 

 

 Izolace proti vodě bude provedena na mostní konstrukci v celé ploše. Musí být 

zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a 

přilnavost k povrchu. Musí být zajištěno její odvodnění. Izolační práce musí probíhat pouze 

za příznivých klimatických podmínek. Před pokládkou izolace musí být povrch konstrukce 

řádně očištěn. 
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 3.5.5.3. Římsy 

 

 Mostní římsy jsou monolitické šířky 1,6 m. tloušťky 0,27 m. Výztuž římsy je z oceli 

B500 B. Na římsy bude použit beton C 30/37 a spadají do třídy XF 4. Horní povrch římsy je 

ve sklonu 4% směrem do vozovky. Do římsy je kotveno Mostní zábradlí výšky 1,09 m. a 

svodidlo JSM NH4/II. Na římse je navržen chodník šířky 0,75 m. 

 

 3.5.6. Vybavení mostu 

 3.5.6.1. Záchytný systém 

 

Na mostě je osazeno svodidlo JSM NH4/I. Horní hrana svodidla je ve výšce 0,75 m nad 

povrchem vozovky. Horní hrana zábradlí je ve výšce 1,1 m nad povrchem vozovky Prostor 

mezi sloupky zábradlí je vyplněn svislými příčlemi. Svodidlo je kotveno do železobetonové 

mostní římsy pomocí šroubů a hmoždinek stejně tak i zábradlí 

 

3.5.6.2. Odvodnění mostu 

 

Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem, který odvádí vodu do 

odvodňovačů a dále do odpadních trub. 

Odvodnění za opěrami je zajištěno drenážní trubkou, která je vyvedena na povrch 

svahu. 

Odvodnění izolace je zajištěno drenážním kanálkem, který ústí do odpadních trub. 

 

3.5.7. Ochrana životního prostředí 

 

 Projekt respektuje v maximální možné míře požadavky na životní prostředí. Při stavbě 

nesmí být žádným způsobem kontaminováno okolí mostu. Po dokončení stavby musí být 

území dotčené stavbou rekultivováno do původního stavu. 
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 3.6. Statické řešení 

 

 Pro výpočet vnitřních sil v podélném směru byla konstrukce modelovaná jako prutová. 

Pro výpočet ohybových momentů a posouvajících sil bylo zatížení nanášeno na střednici 

prutu. Pro vyvození maximálních kroutících momentů bylo zatížení umístěné na excentricitě 

podle polohy zatížení. Vnitřní síly v příčném směru byly získány také z prutového modelu. 

Pro stanovení vnitřních sil v příčném směru byl z konstrukce vyjmut průřez o délce 1,0 a na 

něj bylo nanášeno zatížení. Vnitřní síly byly získány z modelu konstrukce vytvořeného 

v programu SCIA Engineer.  

 

4. Závěr 

 

 Hlavním cílem práce bylo navrhnout a posoudit mostní konstrukci z předpjatého 

betonu. Byly zpracovány tři varianty řešení, z nichž byla jedna vybrána k podrobnému 

zpracování.  

 Na vybrané variantě byly spočítány vnitřní síly od stálých zatížení, zatížení poklesem 

podpor a od zatížení dopravou. Z vnitřních sil byly vypočítány kombinace zatížení. 

 Po určení vnitřních sil bylo navrženo předpětí. Předpětí bylo navrženo na vyrovnání 

účinků od stálého zatížení. V konstrukci bylo navrženo celkem 13 kabelů. 9 kabelů je 

spleteno z 19 lan a 4 kabely jsou spleteny ze 7 lan. Pro zakotvení lan byly navrženy kotvy 

VSL typ EC. Kabely budou napínány z obou stran současně. 

 Konstrukce byla posouzena na mezní stav použitelnosti. Ve všech posuzovaných 

přůřezech konstrukce vyhověla. Dále byla konstrukce posuzována na mezní stav únosnosti a 

byla navržena příslušná výztuž. Posudky byly provedeny na ohyb, smyk a kroucení. 

Konstrukce byla posuzována uprostřed pole 3 a v přilehlých řezech. Posudek byl proveden 

také nad podporou 4. 

 Na základě navržených rozměrů a nadimenzování konstrukce byly zpracovány 

přehledné a podrobné výkresy zvolené varianty mostu. Pro lepší představivost a určení 

přesných tvarů konstrukce byla zhotovena 3D vizualizace. 
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