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Abstrakt 

Diplomová práce řeší návrh mostu pro převedení dálnice D47 přes údolí. Ze tří 
navržených variant je podrobně zpracována varianta dvoutrámové konstrukce. 
V podélném směru je konstrukce navržena jako spojitá o osmi polích. Rozpětí 
jednotlivých polí je 25 + 6 x 35 + 25 m. Podrobný návrh nosné konstrukce vybrané 
varianty mostu je proveden podle mezních stavů včetně zohlednění vlivu výstavby 
mostu na jeho návrh. Statický model nosné konstrukce je proveden jako prutový.  
Je zpracován statický výpočet a vypracována přehledná výkresová dokumentace 
a vizualizace mostu. 

Abstract 

This thesis deals with a design of the bridge for highway D47 crossing the valley. From 
three alternative solution is chosen solution of a double-girder. The longitudinal 
direction of the structure is designed as eight span structure. The lenght of the spans is 
25 + 6 x 35 + 25 m. Detailed design of the structure selected variants of the bridge is 
carried out according to limit states including consideration of the impact of 
construction on the bridge of his design. static model is carried out as a whip. It is 
elaborated a detailed structural analysis and it is developed drawings and visualization 
of the bridge.  
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1. ÚVOD 
Úkolem práce je návrh mostu pro převedení dálnice D47 přes údolí. Ze tří navržených 
variant je podrobně zpracována jedna varianta. Překážku v přemostění tvoří dvě polní 
cesty a tok Ludina. Podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu je 
proveden podle mezních stavů včetně zohlednění vlivu výstavby mostu na jeho návrh. 
Statický model nosné konstrukce je proveden jako prutový. Je zpracován statický 
výpočet a vypracována přehledná výkresová dokumentace a vizualizace mostu. 
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2. VARIANTY ŘEŠENÍ 
Byly vypracovány 3 varianty konstrukce. Studie návrhu jsou zpracovány v příloze 
„P1. Použité podklady a varianty řešení“. 

2.1. Varianta A – dvoutrámový nosník 

 

Nosnou konstrukci tvoří v příčném směru dvoutrám s osovou vzdáleností trámů 8,6 m. 
Celková výška je 2,3 m a je konstantní na celé délce mostu. Šířka trámů je proměnná, 
v místě uložení je šířka 1,2 m a na výšce 1,65 m se rozšíří na 1,4 m. Vyložené konzoly 
mají na konci tloušťku desky 0,35 m, která se směrem k trámu rozšiřuje na 0,65 m. 
Deska mezi trámy má minimální tloušťku 0,4 m na šířce 3 m, pak se postupně rozšiřuje 
na tloušťku 0,65 m v místě styku s trámem. Celková šířka nosníku je 15,5 m. 
Konstrukce mostu má 8 polí, z nichž rozpětí krajních polí je 25 m, vnitřní pole mají 
rozpětí 35 m.  
Z hlediska pracnosti je tato varianta jednoduše proveditelná a ekonomická. 

Tato varianta byla vybrána pro podrobné posouzení. 

2.2. Varianta B – jednotrámový nosník 

 

Trám má šířku ve spodní části 6,1 m. Od spodní části se trám rozšiřuje ve tvaru 
paraboly. Toto rozšíření se koná na délce 2 m z každé strany trámu, pak se deska 
vyložení zužuje z  tloušťky 0,62 m na délce 3,25 m na tloušťku 0,35 m. Výška trámu je 
proměnná. V místě uložení je výška 2,2 m. Na délce 8 m směrem ke středu pole se 
výška mění na 1,4 m. Celková šířka nosníku je 15,5 m. Konstrukce mostu má 9 polí, 
z nichž krajní pole jsou rozpětí 23 m. Ostatní vnitřní pole mají rozpětí 31 m. 
Nevýhoda varianty je v pracnosti bednění, je méně ekonomická v porovnání s první 
variantou. Další nevýhodou je potřeba vytvoření náhradního koryta pro tok Ludina, 
z důvodu, že jeden pilíř vychází právě do koryta. 
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2.3. Varianta C – dvoukomorový nosník 

 

Nosnou konstrukci tvoří dvoukomorový nosník. Celková šířka obou komor je 8 m. 
Komory mají skloněné krajní stěny, které jsou tloušťky 0,7 m. Prostřední stěna je 
kolmá, tloušťky 0,5 m. Deska má proměnnou tloušťku. V místě krajních stěn je tloušťka 
desky 0,65 m a postupně se mění na tloušťku 0,35 m, jak směrem ke střední stěně, tak 
směrem k okrajům konzol. Tloušťka spodní desky je 0,6 m. Celkový výška nosníku je 
2,3 m a je konstantní na celé délce mostu. Konstrukce mostu má 7 polí. Krajní pole mají 
rozpětí 30,5 m, prostřední pole jsou rozpětí 40,5 m. 
Nevýhoda varianty je v pracnosti provedení bednění. Další nevýhodou je potřeba 
vytvoření náhradního koryta pro tok Ludina, z důvodu, že jeden pilíř vychází právě do 
koryta. 
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3.1. Identifikační údaje 
Název akce: DÁLNICE D47, STAVBA 4704   LIPNÍK NAD 

BEČVOU - BĚLOTÍN  

Název objektu: SO 220 – Dálniční estakáda v km 104,253 – 104,563 

Katastrální území: Velká u Hranic (778184) 

Město, obec: Hranice 

Kraj: Olomoucký 

Druh stavby: Novostavba 

Investor (stavebník): Ředitelství silnic a dálnic ČR     

  Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4    

Správce objektu: Správa silnic Olomouckého kraje     

 Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

Projektant: Michal Repta       

 Hrnčiarové 492, 916 12 Lubina 

3.2. Základní údaje mostu 
Most převádí dálnici D47. Nosná konstrukce je tvořena dvoutrámovým nosníkem 
o osmi polích, z nichž krajní pole mají rozpětí 25 m, vnitřní pole májí rozpětí 35 m. 
Most je uložen na dvou krajních masivních opěrách a dále na vnitřních podpěrách, které 
jsou tvořeny dvěma samostatnými sloupy. Založení opěr i podpěr je na pilotách. Most je 
veden v přímé a stoupá ve směru staničení. 

Délka přemostění: 258,800 m 

Délka mostu: 272,200 m 

Délka nosné konstrukce: 261,800 m 

Rozpětí jednotlivých polí: 25 m + 6x35 m + 25 m 

Šikmost mostu: kolmý, α = 100,000g 

Šířka mezi zvýšenými obrubami: 15,500 m 

Celková šířka mostu: levý most = 17,100 m, pravý most = 17,100 m 

Stavební výška: 2,300 m 

Plocha mostu: 261,800 x 15,500 = 4057,900 m2 

Zatěžovací třída: „A‟ dle ČSN EN 1991 – 1 – 2  



Diplomová práce: DÁLNIČNÍ ESTAKÁDA                                                            
 Autor práce:  MICHAL REPTA       

 Technická zpráva 

 

13 
 

3.3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.3.1. Účel mostu, zdůvodnění výstavby mostu 
Účelem mostu je převedení dálnice D47 přes mělké údolí toku Ludinu a dvě polní cesty. 

3.3.2. Charakter převáděné komunikace a překážky 
Směrové řešení: Dálnice D47 je směrově rozdělená, pro každý směr bude vybudována 
samostatná nosná konstrukce mostu. Šířkové uspořádání je kategorie D 34,0/120. Trasa 
je na mostě vedena v přímé, v podélném stoupajícím sklonu 1,0 % ve směru staničení. 
Příčný sklon každého mostu je jednostranný o hodnotě 3,0 %. 

Šířkové uspořádání D 34/120 na mostě: 

Zpevněná krajnice: 0,500 m 

Odstavný pruh: 2,500 m 

Vodící proužek: 0,250 m 

Jízdní pruh: 3,750 m 

Jízdní pruh: 3,750 m 

Jízdní pruh: 3,750 m 

Vodící proužek: 0,500 m 

Zpevněná krajnice: 0,500 m 

Římsa: 0,800 m 

Zrcadlo: 1,400 m 

Římsa: 0,800 m 

Zpevněná krajnice: 0,500 m 

Vodící proužek: 0,500 m 

Jízdní pruh: 3,750 m 

Jízdní pruh: 3,750 m 

Jízdní pruh: 3,750 m 

Vodící proužek: 0,250 m 

Odstavný pruh: 2,500 m 

Zpevněná krajnice: 0,500 m 

Celkem: 34,000 m  
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Překážky tvoří dvě polní cesty s minimální podjezdnou výškou 4,3 m a dále mostní 
objekt překlenuje tok Ludina ve staničení km 104, 338. 

3.3.3. Územní podmínky 
Most se nachází v extravilánu. Okolní terén je zvlněný. V místě, kde se most nachází je 
mělké údolí, kterým protéká tok Ludina v neupraveném přírodním korytě. 

3.3.4. Geologické podmínky 
Inženýrsko - geologické a hydro - geologické poměry v místě stavby jsou stanoveny na 
základě inženýrsko - geologických vrtů. 

Vrt J 1125: 

0,00-0,30 ornice 

0,30-1,80 F6 CI 

1,80-2,40 G5 GC 

2,40-3,90 F8 CH 

3,90-20,0 F8 CH 

Vrt J 1127: 

0,00-0,60 ornice 

0,60-2,10 F6 CI 

2,10-2,70 F6 CI 

2,70-3,70 F8 CH 

3,70-25,0 F8 CH 

Vrt J 1129: 

0,00-0,30 ornice 

0,30-2,80 F6 CI 

2,80-3,70 G5 GC 

3,70-20,0 F8 CH 

 

Vrt J 1131: 

0,00-0,30 ornice 

0,30-1,50 F6 CI 

1,50-2,10 G3 G-F 

2,10-2,60 F8 CH 

2,60-25,0 F4 CS 

Vrt J 1133: 

0,00-0,30 ornice 

0,30-2,20 F6 CI 

2,20-3,40 F2 CG 

3,40-5,10 F8 CH 

5,10-20,0 F8 CH 

Vrt J 1135: 

0,00-0,60 ornice 

0,60-2,20 F6 CI 

2,20-4,20 F8 CH 

4,20-5,90 G5 GC 

5,90-20,0 F8 CH 

Vrt J 1137: 

0,00-0,20 ornice 

0,20-1,90 F4 CS 

1,90-2,60 G5 GC 

2,60-3,30 F8 CH 

3,30-20,0 F8 CH 

Vrt J 1139: 

0,00-0,20 ornice 

0,20-1,10 F6 CI 

1,10-1,70 F4 CS 

1,70-2,00 F8 CH 

2,00-20,0 F6 CI 

Vrt J 1141: 

0,00-0,60 ornice 

0,60-2,00 F6 CI 

2,00-2,70 F8 CH 

2,70-3,70 G5 GC 

3,70-20,0 F8 CH
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Vysvětlivky: F2 CG - štěrkovitý jíl 

 F4 CS - písčitý jíl 

 F6 CI - jíl se střední plasticitou 

 F8 CH - jíl s vysokou plasticitou 

 G3 G-F - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 

 G5 GC - štěrk jílovitý 

3.3.5. Volba konstrukce mostu 
Byly vypracovány 3 varianty konstrukce pro tuto stavbu. Studie návrhu jsou zpracovány 
v příloze „P1. Použité podklady a varianty řešení“. Všechny údaje v této technické 
zprávě se týkají varianty, která byla vybrána pro podrobnější řešení. 

3.4. Stavebně-technické řešení stavby 

3.4.1. Popis konstrukce mostu 
Most je navržen jako spojitá konstrukce o osmi polích, z nichž krajní pole mají rozpětí 
25 m, ostatní vnitřní pole mají rozpětí 35 m. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrám, který je 
v podélném směru předepnut. Most je uložen na dvou krajních masivních opěrách 
a dále na vnitřních podpěrách, které jsou tvořeny dvěma samostatnými sloupy. Založení 
opěr i podpěr je na pilotách. 

3.4.2. Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří dvoutrám o jednotné konstrukční výšce 2,30 m. Vzdálenost os 
trámů je 8,60 m. šířka trámů v místě uložení je 1,20 m a na výšce 1,65 m se rozšíří na 
hodnotu 1,40 m. horní hrana desky je rovná a kopíruje sklon vozovky, ten činí 3,0 %. 
Deska má minimální tloušťku 0,35 m a to v místě konců konzol. Krajní konzoly mají 
délku 3,30 m a na této délce se deska rozšiřuje z hodnoty 0,35 m při okraji, na hodnotu 
0,65 m při trámu. Mezi trámy je deska také proměnné tloušťky. Směrem od trámu kde 
má tloušťku 0,65 m se lineárně zužuje na hodnotu 0,40 m na délce 2,10 m, pak má na 
délce 3,00 m konstantní tloušťku 0,40 m a následně se na délce 2,10 m lineárně 
rozšiřuje na hodnotu 0,65 m v místě styku s trámem. Celá nosná konstrukce je 
v jednostranném sklonu 3,0 %. 

3.4.3. Zemní práce 
Zemní práce budou provedeny dle platných TP a spočívají v sejmutí ornice v oblasti 
celé stavby, provedení výkopů pro základové patky a vrtů pro základové piloty. 
Vytěžená zemina se uskladní a použije se na zásyp. V místě opěr se zbudují 
konsolidační násypy, které se časem částečně odtěží pro zbudování základů pod 
opěrami. Zásyp zeminou za opěrami bude hutněn po vrstvách z nenamrzavé a propustné 
zeminy. Výkopy pro základové patky se provedou ve sklonu 1:1. Výkopy pro základové 
patky v okolí toku Ludina se provedou až po zhotovení štětových stěn v okolí 
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jednotlivých základových patek. Koryto toku Ludina tvoří překážku přemostění, ale 
nijak závažně nezkomplikuje výstavbu. Celé staveniště bude řádně odvodněno. 
Podkladní beton pro základové patky se bude z betonu C12/15 XA1 tl. 200 mm. 

3.4.4. Založení 
Založení mostu se předpokládá hlubinné na ŽB pilotách o průměru 900 mm z betonu 
C25/30 XA1. Základové pasy pod opěrami jsou rozměru 3,70 m x 1,00 m délky 
35,20 m. Základové pasy budou oddilatovány v polovině délky a budou vyhotoveny 
z betonu C25/30 XF1. Základové patky pod všemi pilíři jsou rozměru 4,20 m x 4,20 m 
výšky 1,30 m a budou vyhotoveny také z betonu C25/30 XA1. 

3.4.5. Spodní stavba 
Spodní stavba je tvořena dvěma krajními masivními ŽB opěrami z betonu C25/30 XD1 
o výšce 2,00 m a 5,50 m. Závěrná zídka je tloušťky 0,60 m a výšky 2,70 m. Úložný práh 
šířky 2,70 m a výšky 0,50 m, který má horní hranu v příčném sklonu 4,0 % směrem 
k závěrné zídce. V podélném směru je odvodňovací kanálek veden ve sklonu 2,5 %. 
Dřík opěry č.1 je tloušťky 2,70 m a má výšku 1,50 m, dřík opěry č.9 je tloušťky 2,70 m 
a má výšku 5,00 m. Dřík opěry, úložný práh i závěrná zídka jsou z betonu C25/30 XD1. 
K závěrným zídkám se napojují dilatační závěry a přechodové desky, které jsou 
připojeny kloubově. Mostní křídla jsou z betonu C25/30 XF2, mají lichoběžníkový tvar, 
který se rozšiřuje směrem k hornímu povrchu. Tloušťka křídel je 0,50 m a délka křídla 
u opěry č.1 je 4,00 m a u opěry č.9 je 5,00 m. Jsou vetknuta do opěr. Odvodnění rubu 
opěr je pomocí drenážní trubky průměru 200 mm, která je překryta geotextilií. Za 
opěrou je těsnící jílová vrstva, dále vrstva zhutněného štěrkopísku. Přechodová oblast je 
tvořena přechodovým klínem. 

Spodní stavba je dále tvořena sedmi podpěrami z betonu C30/37 XD1. Každá podpěra 
je tvořena dvěma samostatně stojícími pilíři. Sloupy jsou osmiúhelníkového tvaru, který 
vznikne opsáním kružnice o průměru 1,5 m. vnější podpěry č.2, č.4, a č.7 mají vybrání 
pro svislý svod odvodnění. 

Staničení: Opěra č.1: km 104,260 000 

  Podpěra č.2: km 104,285 000 

  Podpěra č.3: km 104,320 000 

  Podpěra č.4: km 104,355 000 

  Podpěra č.5: km 104,390 000 

  Podpěra č.6: km 104,425 000 

  Podpěra č.7: km 104,460 000 

  Podpěra č.8: km 104,495 000 
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 Opěra  č.9: km 104,520 000 

3.4.6. Ochrana stavby před vnějšími vlivy 
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí na mostě (zábradlí, svodidlo) bude 
provedena dle platných TP. Protikorozní ochrana nových betonových konstrukcí je 
navržena primární, tj. návrhem betonů pro příslušnou konstrukční část s požadovanou 
odolností proti normovým stupňům vlivu prostředí, s přihlédnutím k závěrům korozního 
průzkumu. Pro římsy je navržen navíc sekundární systém povrchové ochrany dle TP. 
Staveniště neleží v seizmicky aktivní oblasti. 

3.4.7. Izolace 
Na mostovce bude provedena jednovrstvá celoplošná izolace z NAIP na kotevně 
impregnační nátěr a pečetící vrstvu z epoxidových pryskyřic. Izolace musí být 
provedena tak, aby se v žádném místě nemohla voda dostat do nosné konstrukce. Části 
opěr se proti zemní vlhkosti opatří penetračním nátěrem. 

3.4.8. Odvodnění mostu 
Odvodnění mostu je realizováno jednostranným příčným sklonem o hodnotě 3,0 % 
a podélným sklonem 1,0 %, který klesá proti směru staničení. Srážková voda je 
odváděna do mostních odvodňovačů a jimi do podélných odvodňovacích potrubí o 
průměru 200 mm. Následně je odvodňovací potrubí svedeno svislým svodem do 
příkopů pod mostem. Mostní odvodňovače jsou typu HSD-5 (500 x 500). Odvodňovače 
jsou umístěny po 30,00 m. U podpěry č.1 a č.9 je srážková voda odvedena skluzy 
z betonových tvárnic do vývařiště u paty násypu. 

3.4.9. Vybavení mostu 
Uložení mostu: Jsou navržena ložiska s únosností vyšší, než je dané zatížení, které 
působí na ložisko. Rozložení ložisek viz níže: 

Most levý vlevo vpravo 

Opěra č.1: jednosměrné všesměrné 

Podpěra č.2~č.4: jednosměrné všesměrné 

Podpěra č.5: pevné příčně jednosměrné 

Podpěra č.6~č.8: jednosměrné všesměrné 

Opěra č.9: jednosměrné všesměrné 

Most pravý vlevo vpravo 

Opěra č.1: všesměrné jednosměrné 

Podpěra č.2~č.4: všesměrné jednosměrné 

Podpěra č.5: příčně jednosměrné pevné 
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Podpěra č.6~č.8: všesměrné jednosměrné 

Opěra č.9: všesměrné jednosměrné 

Tíha nosné konstrukce se na ložiska přenáší přes nálitek. Na opěrách a podpěrách jsou 
ložiska umístěna přímo. 

Mostní závěry: Navrženy jsou lamelové mostní závěry typu WSG 240. Kotvení do 
závěrné zídky a nosné konstrukce bude provedeno dle pokynů výrobce. 

Vozovka: Kryt vozovky je tloušťky 110 mm a složení je následovné: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm 

Spojovací postřik asfaltový PS-A 0,5 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 60 mm 

Izolační souvrství  10 mm 

Celkem tloušťka vozovky  110 mm   

Římsy: Na mostě jsou navrženy monolitické římsy z betonu C30/37 XF4. Šířka říms je 
800 mm a horní hrana je ve sklonu 4,0 % směrem k vozovce. Zvýšená obruba je ve 
sklonu 5:1 a je výšky 150 mm vůči vozovce. Okapní nos je výšky 700 mm a šířky 
250 mm. Dolní hrana okapního nosu je ve sklonu 20,0 % směrem od mostu. Římsy 
budou opatřeny povrchovým ochranným systémem typu B dle TP 89 – Ochrana 
povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům. 

Svodidla: Na římsách se osadí zábradelní svodidlo typu ZSNH4/H2 se svislou výplní. 
Svodidla u zrcadla se doplní o sloupek s ochranným pletivem. Kotvení se provede 
chemickými kotvami do dodatečných vývrtů nebo zabetonovanými šrouby do šablon 
dle TP 167. Zábradelní svodidlo se ukončí na prvním sloupku za římsou, kde se 
svodnice napojí na silniční svodidlo JSNH4/H2. 

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

3.4.10. Přechodová oblast 
Přechodovou oblast tvoří přechodová deska z betonu C25/30 XF1 tloušťky 350 mm 
a délky 8,00 m. Přechodová deska je uložena na podkladní beton tloušťky 100 mm 
a zhutněný štěrkopískový klín hutněný po vrstvách o mocnosti max. 0,50 m. 
Přechodová deska je k závěrné zídce připojena kloubově. 

3.5. Statické posouzení 
Konstrukce mostu byla analyzována pomoci výpočetního programu Scia Engineer. Byl 
vytvořen prutový výpočetní model. Aby bylo možné zachytit jednotlivé fáze výstavby, 
byl použit modul TDA pro výpočet časové analýzy a dále modul předpětí. Dále byl 
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vytvořen 3D desko - žebrový model, na kterém bylo aplikováno pohyblivé zatížení 
dopravou. Tento model byl použit také pro získání účinků od kroucení. Pro analýzu 
příčného směru byl vytvořen 2D rámový model. Posouzení bylo provedeno ručně. 
Konstrukce byla posouzena na mezní stavy dle EN.  
Podrobný výpočet viz příloha „P4. Statický výpočet“. 

3.6. Výstavba mostu 

3.6.1. Technologie a postup výstavby 
Přípravné práce, založení a spodní stavba: 

Provede se skrývka ornice a připraví se staveniště. Provedou se výkopové práce pro 
základy podpěr. V místě krajních opěr se provedou konsolidační násypy, které se časem 
částečně odtěží pro spodní stavbu opěr. Dále se vybetonují piloty, základové patky, 
dříky opěr, úložné prahy a mostní křídla. Provede se hydroizolace a prostory za opěrami 
se zasypou zeminou. Dobetonují se všechny pilíře. Po předepnutí první fáze nosné 
konstrukce se dobetonuje závěrná zídka na opěře č.1., dále se prostor za opěrou zasype 
a zhutní vhodnou zeminou. Následně se vybetonuje přechodová deska. Po předepnutí 
osmé fáze nosné konstrukce se dobetonuje závěrná zídka na opěře č.9., dále se prostor 
za opěrou zasype a zhutní vhodnou zeminou. Následně se vybetonuje přechodová 
deska. 

Nosná konstrukce: 

Nosná konstrukce mostu je budována po jednotlivých polích na pevné skruži. Výstavba 
postupuje směrem na Ostravu ve stoupajícím podélném 1,0 % sklonu. První a poslední 
pracovní spára je volena ve vzdálenosti 6,6 m od podpěry, ostatní pracovní spáry jsou 
7,5 m za podpěrami. V každé spáře je kotvena polovina předpínacích kabelů. Každé 
pole je předepnuto polovinou kabelů v čase 7 dní po vybetonování. Po předepnutí 
kabelů jsou ponechány 2 montážní podpěry v třetinách rozpětí a bednění se následně 
posune na další pole. Následující pole je předepnuto v čase 24 dní po vybetonování 
předchozího pole. V té době je předchozí pole předepnuto všemi kabely a montážní 
podpěry se mohou odstranit a posunout dál. Takto se postupuje v každé fázi výstavby 
nosné konstrukce. Při výstavbě je vodorovný posun mostu zachycen pevným ložiskem 
na první opěře. Po 4. Fázi výstavby se pevné ložisko posune na podpěru č.4 a na první 
opěře se pevné ložisko zamění za posuvné. 

Mostní svršek: 

Po dokončení celé nosné konstrukce a přechodových oblastí se na nosné konstrukci 
provede hydroizolace. Vybetonují se římsy, osadí se mostní odvodňovače a provede se 
kryt vozovky. Na římsy se namontují ocelové zábradelní svodidla. Po kompletním 
dokončení se povrch vozovky opatří vodorovným dopravním značením. 

 



Diplomová práce: DÁLNIČNÍ ESTAKÁDA                                                            
 Autor práce:  MICHAL REPTA       

 Technická zpráva 

 

20 
 

Dokončovací práce: 

Provedou se odvodňovací žlaby pod mostem, ohumusování svahů a náspů.  

- Postup výstavby je znázorněn příloze „P3. Stavební postup a vizualizace“. 

3.6.2. Požadavky na materiály 
Beton: Třída betonu navržena dle ČSN EN 206 – 1: 

Základy opěr: C25/30 XF1 

Základy podpěr: C25/30 XA1 

Piloty: C25/30 XA1 

Přechodová deska: C25/30  XF1 

Dřík, úložný práh, závěrná zídka: C25/30 XD1 

Mostní křídla: C25/30 XF2 

Podpěry: C30/37 XD1 

Nosná koinstrukce: C35/45 XD1 

Římsy: C30/37 XF4 

Podkladní beton: C12/15 XA1  

Betonářská výztuž:  B500B, označení dle EN 10027 - 1 

Předpínací výztuž:  Y1860 S7 - 15,7 - A 

Injektážní malta: její použití bude dle ČSN EN 447 
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3.6.3. Požadavky na měření 
Vytyčení mostu: Podrobné body budou vytyčeny v souřadnicovém systému JTSK 
a výškovém systému Bpv. 

Přesnost vytyčení: Stanoveno dle ČSN 73 0420 - 1 a ČSN 73 0420 - 2. 

3.7. Bezpečnost práce, další požadavky 
Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, je proveditelná běžnými stavebně 
technologickými postupy a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Bezpečnost práce 
a ochrana zdraví se řídí ustanoveními 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 její 
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. Protipožární zajištění staveniště a zajištění proti ekologické havárii 
a povodňovému ohrožení během výstavby je plně v kompetenci zhotovitele.  

V obvodu staveniště je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulacích v blízkosti 
vedení stávajících inženýrských sítí.  

Vzdušné povrchy musí splňovat požadavky na pohledový beton.  
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4. ZÁVĚR 
Za tří navržených variant přes překážku, která je tvořena mělkým údolím vodního toku 
byla podrobně zpracována varianta dvoutrámové spojité konstrukce. Diplomová práce 
řeší vliv postupné výstavby a posouzení na mezní stavy dle EN. Konstrukce mostu byla 
analyzována pomoci výpočetního programu Scia Engineer. Byl vytvořen prutový 
výpočetní model. Aby bylo možné zachytit jednotlivé fáze výstavby, byl použit modul 
TDA pro výpočet časové analýzy a dále modul předpětí. Byl vytvořen  
3D desko - žebrový model na kterém bylo aplikováno pohyblivé zatížení dopravou. 
Tento model byl použit také pro získání účinků od kroucení. Pro analýzu příčného 
směru byl vytvořen 2D rámový model. Posouzení bylo provedeno ručně. Diplomová 
práce řeší především statický výpočet konstrukce. Dále byla zpracována výkresová 
dokumentace a 3D vizualizace v zadaném rozsahu. 

 

V Brně dne 10.1.2013  
  
  
  
                                                             …………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                           Michal Repta 
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6. SEZNAM PŘÍLOH 
Přílohy textové části: 

P1. Použité podklady a varianty řešení: 

 Použité podklady: 

 1. Studie  2xA4 

 2. Půdorys  5xA4 

 3. Podélný řez  5xA4 

 4. Příčný řez  3xA4 

 Varianty řešení: 

 5a. Varianta A – Dvoutrámový nosník, Podélný řez M 1:500 4xA4 

 5b. Varianta A – Dvoutrámový nosník, Příčný řez M 1:100 2xA4 

 6a. Varianta B – Jednotrámový nosník, Podélný řez M 1:500 4xA4 

 6b. Varianta B – Jednotrámový nosník, Příčný řez M 1:100 2xA4 

 7a. Varianta C – Dvojkomorový nosník, Podélný řez M 1:500 4xA4 

 7b. Varianta C – Dvojkomorový nosník, Příčný řez M 1:100 2xA4 

P2. Výkresy: 

 Přehledné: 

 A1. Podélný řez M 1:200 18xA4 

 A2. Příčný řez M 1:50 12xA4 

 A3. Půdorys M 1:200 18xA4 

 Podrobné: 

 B1. Výkres betonářské výztuže M 1:50 8xA4 

 B2/1 Výkres předpínací výztuže M 1:50  24xA4 

 B2/2 Výkres předpínací výztuže M 1:50  24xA4 

 Detaily:  

 C1. Detail mostního odvodňovače M 1:10 3xA4 
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P3. Stavební postup a vizualizace: 

 Stavební postup: 

 1. Časový harmonogram výstavby  4xA4 

 2. Schéma stavebního postupu M 1:500 10xA4 

 Vizualizace: 

 3. Pohled A 1xA4 

 4. Pohled B 1xA4 

 5. Pohled C 1xA4 

 6. Pohled D 1xA4 

 7. Pohled E 1xA4 

 8. Pohled F 1xA4 

 9. Pohled G 1xA4 

 10 Pohled H 1xA4 

 

P4. Statický výpočet:   114 stran 


