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Abstrakt  

Cílem této práce bylo navrhnout dvě alternativy předpjatého betonového mostu přes řeku 
Jihlavu v Ivančicích a vybranou navrhnout podrobně. Konstrukce byla navržena jako rámový 
most o jednom poli s rozpětím 46,0 m. V této práci byl proveden návrh a výkresová 
dokumentace desky, opěry a základového pasu.  

  
Klí čová slova 
předpjatá betonový most, rámový most, návrh, výkresová dokumentace  

  
  
  
Abstract 
The aim of this thesis was to suggest two alternatives of a prestressed concrete bridge 
structure over the river Jihlava in Ivančice and to design the chosen one. The structure was 
designed as a one-span frame bridge with the span range of 46,0 m. Both design and relevant 
drawing documentation of the slab, abutment and strip foundation was made.  
  
Keywords 

prestressed concrete structure, frame bridge, design, drawing documentation  
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1 Úvod, Model – geometrie 

Úkolem této práce bylo navrhnout novou předpjatou konstrukci silničního mostu v Ivančicích jako 
alternativu k provedené rekonstrukci původního a technicky již nevyhovujícího mostu. Původní most 
měl trámovou konstrukci o třech polích a s příčníky.  

První navržená varianta je podobná původnímu mostu. Jedná se o spojitou konstrukci o třech polích. 
Oproti původnímu modelu byly odstraněny nevzhledné a zbytečné trámy a příčníky. Rozpětí polí 
bylo ponecháno stejné jako u původního mostu, tedy s kratšími krajními poli a delším polem 
středním. Podle autorova názoru by se, vzhledem k dispozici, jednalo o nejvhodnější konstrukci, 
která by nebyla náročná z hlediska návrhu ani výstavby. Pravděpodobně by se jednalo i o 
nejekonomičtější variantu. 

Jako druhá varianta byla navržena konstrukce rámová o jednom poli s proměnným průřezem 
mostovkové desky. Spodní hrana desky má v podélném směru parabolický průběh vytvářející náběhy 
u podpor. Uprostřed rozpětí má deska maximální výšku 600 mm a ve styku s opěrou má maximální 
výšku 2100 mm. Vzhledem k vysokému náběhu musela být zvednuta niveleta komunikace a mostu, 
aby konstrukce nezasahovala pod hladinu stoleté vody. Zároveň byly navrženy nižší a masivnější 
opěry pro přenesení zatížení, a proto musely být posunuty více do svahu, čímž se zvětšila délka 
přemostění na 46 m, což je pro návrh rámu o jednom poli hodnota poměrně značná. 

Nicméně navzdory připomínkám byla vedoucím této diplomové práce vybrána právě rámová 
konstrukce pro další návrh. 

 

Model pro určení účinků na konstrukci byl vytvořen v programu Scia Engineer.  

Navržená konstrukce má tvar desky s proměnnou výškou. Výška se mění v podélném směru 
parabolickým průběhem spodní hrany a v příčném směru spádováním horní hrany. Horní hrana byla 
v modelu uvažována průměrnou výškou. V podélném směru byla deska rozdělena na úseky 
s konstantní výškou. V modelu jsou jednotlivé desky srovnány podle horní hrany a skutečný průběh 
střednice je definován excentricitou. Deska je připojena na stěnový prvek – opěru, a opěra 
na deskový prvek – základový pas. Ten je podepřen liniovými prvky – pilotami. 

Podepření celého modelu je realizováno jednak vetknutím v patě pilot, a také pružným podepřením 
v horizontálním směru po celé délce piloty – závislost na tuhosti zeminy v horizontálním směru. 
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Obrázek 1: Prostorový tvar modelu 

 
Obrázek 2: Tvar modelu 

2 Materiál 

2.1 Beton 

Piloty jsou navrženy z betonu C16/20. Pro všechny ostatní části nosné konstrukce byl s ohledem na 
trvanlivost a potřebnou pevnost zvolen beton C40/50. Veškeré návrhové materiálové charakteristiky 
byly stanoveny dle ČSN EN 1992-2 [4]. Bylo potřeba určit charakteristiky betonu v čase předpínání, 
to je ve stáří 10 dnů. Tyto hodnoty byly určeny dle ČSN EN 1992-1-1 [3].  

2.2 Betonářská výztuž 

Byla použita výztuž B500B. Návrhové materiálové charakteristiky byly stanoveny dle 
ČSN EN 1992-1-1 [3]. 
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2.3 Předpínací výztuž 

Byla navržena předpínací výztuž Y-1860-S7-15,7-A. Návrhové materiálové charakteristiky byly 
stanoveny dle ČSN EN 1992-1-1 [3]. Bylo stanoveno maximální napětí po zakotvení. Byly použity 
pouze kabely sestávající z 22 lan. 

3 Zatížení 

3.1 ZS1 – vlastní tíha 

Vlastní tíha byla automaticky generována programem. 

3.2 ZS2 – ostatní stálé zatížení 

Byla uvažována tíha vozovkových vrstev včetně 40% bezpečnostní rezervy, dále tíha říms a zábradlí. 
Byly spočteny účinky na čtvereční metr a v modelu zatíženy příslušné oblasti. 

3.3 ZS3 – zatížení dopravou – LM1 

Dopravní prostor byl rozdělen na dva pruhy o šířce 3 m a na zbývající plochu šířky 1 m.  

Jednotlivé pruhy byly zatíženy příslušnými účinky z UDL. Dvojnápravy (TS) byly vymodelovány 
jako pohyblivé zatížení. 

3.4 ZS4 – LM5 

Zatížení chodníků bylo uvažováno pro kombinaci gr1a kombinační hodnotou 3kN/m2. 

3.5 ZS5 – LM3 

Jelikož okolní zástavba není příliš průjezdná pro těžkou dopravu, bylo uvažováno jen zvláštní 
vozidlo 1800/200 kN a vymodelováno jako pohyblivé zatížení s excentricitou půl metru vůči ose 
komunikace. 

4 Statické veličiny – momenty 

Proběhl výpočet v programu Scia Engineer a byly stanoveny průběhy dimenzačních ohybových 
momentů pro podélný i příčný směr. 

5 Souhrn momentů a kombinace 

Byla provedena integrace pro získání ohybových momentů v podélném směru. Kvůli návrhu účinků 
předpínací výztuže byla integrace provedena pro celou šířku desky. Kritické řezy byly dva, 
podporový, tj. na styku desky a opěry, a uprostřed rozpětí. 

Dále byly provedeny kombinace zatížení potřebné pro posouzení desky v podélném směru. 
Konstrukce byla posuzována v čase t0 – po vnesení předpětí, a čase too. Pro mezní stav únosnosti byla 
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rozhodující kombinace 6.10b. Pro mezní stav použitelnosti byly určeny účinky zatížení v kombinaci 
charakteristické, časté a kvazistálé. 

6 Návrh a změny předpětí 

V desce bylo navrženo předpětí z 22 kabelů po 22 lanech. Účinky předpětí byly modelovány pomocí 
ekvivalentního zatížení. Účinek svislé složky předpětí, tedy svislé síly a spojitého zatížení, by bylo 
možné, vzhledem k velké délce paraboly a velmi malému vzepětí, zanedbat. 

� = � ∙ �� 
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�

�
 

6.1 Okamžité změny předpětí 

Mezi okamžité změny předpětí byla uvažována ztráta třením, daná zamýšlenou i nezamýšlenou 
úhlovou změnou. Označení řezů: A, B – kotvy; 1, 2 – místa za kotvami, kde končí přímá část kabelu; 
P1 – podporový průřez desky (místo na styku desky a opěry) blíže k napínanému konci kabelu, P2 - 
podporový průřez blíže nenapínanému konci kabelu, L/2 – polovina rozpětí. 

Ztráta pokluzem byla počítána pro pokluz 8 mm. Uvažuje se jednostranné napínání. 

Byla určena ztráta postupným napínáním. Čas napínání t0 = 10 dnů. Dále ztráta relaxací předpínací 
výztuže. Pro zmenšení této ztráty bylo navrženo podržení napětí po dobu 2,5 min. 

6.2 Dlouhodobé změny předpětí 

Ztráta smršťováním betonu byla spočítána pro časový úsek mezi časem t0 = 10 dní a časem 
too = 100 let (životnost) a dále mezi t0 a tg = 210 dní (působení ostatního stálého zatížení). 

Další dlouhodobé změny předpětí byly vypočteny pro účinek dotvarování, dlouhodobé části relaxace 
a pružného přetvoření betonu od ostatního stálého zatížení a od proměnného zatížení. 

6.3 Přehled napětí a sil 

Zde jsou uvedeny síly v jednotlivých časech po ztrátách předpětí. Z obou podporových průřezů je 
vypočten průměr, protože kabely budou napínány střídavě z jedné a potom z druhé opěry, čímž se 
prakticky vyruší rozdíl daný pokluzem a třením. 

Pro jednotlivé časy je stanoven účinek ekvivalentního zatížení. 
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7 Mezní stav použitelnosti 

7.1 Omezení napětí 

Bylo zjištěno, že pro charakteristickou kombinaci budou nad podporou vznikat tahová napětí, ale 
menší, než je pevnost betonu v tahu, takže trhliny nevzniknou. 

Nevyhověl pouze posudek uprostřed rozpětí v čase t0. Výsledné napětí zde bude nepatrně větší než 
mezní hodnota 0,45×fck(t) a mělo by být tedy uvažováno nelineární dotvarování. V rámci této práce 
to však bylo zanedbáno s odůvodněním, že se nebude jednat o velkou chybu, jelikož jde o krátký čas 
(pevnost betonu dále poroste) a malý úsek konstrukce (větší průřezová plocha vyhoví). 

7.2 Omezení trhlin 

Pro častou kombinaci je splněn stav dekomprese a v charakteristické kombinaci není překročena 
únosnost betonu v tahu a trhliny nevzniknou. Konstrukce vyhoví. 

7.3 Omezení přetvoření 

Jedná se o konstrukci neporušenou trhlinami, proto nebylo nutné redukovat průřezové 
charakteristiky. Pružné přetvoření bylo převzato pro jednotlivé zatěžovací stavy z programu a 
následně určeny průhyby nepružné a celkové. Maximální průhyb v čase too dosáhl 107 mm 
(cca. L/500), což je hodnota poměrně značná. 

8 Mezní stav únosnosti M+N 

Mezní stav únosnosti byl posuzován v obou kritických řezech a pro čas t0 a too na kombinaci 
momentu a normálové síly. 

8.1 MSÚ – podélný směr 

Pro předpínací výztuž bylo určeno základní napětí za pomoci diagramu s rostoucí plastickou větví. 
V obou řezech a obou časech konstrukce vyhověla bez dodatečné betonářské výztuže. V poli nedošlo 
k plnému využití předpínací výztuže a MSÚ musel být definován dosažením mezní únosnosti betonu 
v tlaku. 

8.2 MSÚ – příčný směr 

V příčném směru byla provedena integrace pomocí integračního pruhu o šířce 1 m, a to podélně 
umístěnému v podporovém průřezu a uprostřed rozpětí. Posudky byly opět provedeny v obou časech. 
Byla navržena výztuž na přenesení daných ohybových účinků. Pro čas t0 musela být v poli navržena 
výztuž k hornímu okraji, protože byl vlivem předpětí tažen.  

Byla navržena konstrukční výztuž v podélném směru. 
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9 MSÚ – smyk 

Integrací pro pruh šířky 1 m v podélném směru byly získány posouvající síly. A to Vmax přímo 
v podporovém průřezu, a dále V ve vzdálenosti d = cca. 1,5m od líce opěry. Konstrukce vyhověla bez 
dodatečné smykové výztuže. Konstrukčně byly navrženy spony. 

10 Posouzení kotevní oblasti 

Byly zvoleny kotvy VSL - EC – 22. Beton pod kotvami však dle mého výpočtu na únosnost 
nevyhověl. Únosnost kotev tedy garantuje výrobce. 

Dále byla za kotvami navržena spirála na zachycení příčných tahů. Tato výztuž je spočítána pro 
vzdálenost 0,8b, ale bude provedeno její protažení až ke kotevní desce. 

Bylo navrženo vyztužení čela kotevní oblasti. 

11 Opěra 

Z důvodu značného rozpětí mostní konstrukce a výrazných ohybových momentů bylo nutno opěru 
svisle předepnout a zajistit ji tak proti vzniku trhlin na vnější straně a rozevírání pracovní spáry. 
Svislé předpětí se bude realizovat deseti kabely po 22 lanech. Tyto kabely budou kotveny pomocí 
pasivní kotvy ve vnějších tažených pilotách. 

Ohybové momenty a normálové síly byly získány integrací po výšce opěry integračním pruhem 
šířky 1 m. Posouzení bylo opět provedeno pro oba časy a pro první kritický řez v pracovní spáře a 
druhý kritický řez v patě opěry. 

Z hlediska mezního stavu použitelnosti opěra vyhověla. Na vnější straně vznikají tahová napětí, ale 
nepřekročí tahovou únosnost beton, takže nedojde ke vzniku trhlin. Omezení napětí taktéž vyhoví. 

Pro určení základního napětí v MSÚ je tentokrát použit diagram předpínací výztuže s konstantní 
plastickou větví. Aby opěra vyhověla, bylo nutné navrhnout dodatečnou betonářskou výztuž. 

Konstrukční výztuž byla navržena ve formě horizontální výztuže a spon. 

Byl proveden posudek kotevní oblasti opěry a návrh spirály a vyztužení čela kotevní oblasti. 

12 Základový pas nad pilotami 

Jelikož je vnější řada pilot tažená a vnitřní tlačená, bude základový pas namáhán především 
ohybovým momentem mezi těmito dvěma řadami. Osová vzdálenost řad je 3,1 m a osová vzdálenost 
pilot v řadě je 1,6 m. Zatěžovací šířka bude tedy 1,6 m. K řešení byla využita příhradová analogie.  
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Obrázek 3: Příhradová analogie základového pasu 

Normálová síla z opěry působí v ose mezi pilotama a vytváří vzpěry 2 a 7. Dále bylo využito 
předpínací výztuže zakotvené v pilotě A jako táhla 1. Výsledný ohybový moment včetně účinků 
předpětí byl rozdělen na dvojici sil, čímž vznikla vzpěra 6 a celkově ještě táhla 3 = 8. Z důvodu 
zajištění únosnosti uzlu A pro sílu N3 bylo nutno táhlo zvětšit roztažením výztuže do tří řad. Dále 
bylo nutno dovyztužit táhlo 1 dodatečnou betonářskou výztuží. 
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13 Technická zpráva 

13.1 Základní údaje 

13.1.1 Identifika ční údaje 

Akce:     Silnice II/152, Ivančice 

Stavba:    Silniční most přemosťující řeku Jihlavu 

Místo stavby:    Ivančice 

Úhel křížení:    86° 

13.1.2 Základní údaje o stavbě 

Charakteristika: Novostavba silničního mostu přes řeku Jihlavu. Jedná se o 
rámovou konstrukci o jednom poli z dodatečně předpjatého 
betonu. Mostovku tvoří předpjatá deska s proměnným průřezem 
– parabolickým průběhem spodní hrany. Deska je vetknuta do 
opěr. Každá opěra je založena na dvou řadách pilot. 

Délka mostu:  52,950 m 

Světlé rozpětí:  46,000 m 

Šířka vozovky mezi obrubami: 7,000 m 

Celková šířka mostu:  11,100 m 

Zatěžovací třída:  Skupina 1 

Předpínací výztuž:  Y-1860-S7-15,7-A 

Kotvení kabelů:  aktivní VSL-EC-6-22, pasivní VSL-H6-22E 

Typ kanálků:  hadice HDPE 

Betonářská výztuž:  B500B 

Beton:  C40/50, konzistence S2 

 

Most je veden v přímé se střechovitým příčným sklonem 2,5%. Podélný sklon je 1%. 

 

Šířkové uspořádání:  

Jízdní pruhy  2 × 3,0 m = 6,0 m 

Vodící proužky  2 × 0,5 m = 1,0 m 

Šířka mezi obrubami:  7,0 m 

Chodníky:  2 × 2,0 m = 4,0 m 
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Skladba vrstev vozovky: 

Asfaltový beton  ACO 16S  50 mm 

Asfaltový beton  ACO 11+  40 mm 

Izolace  AIP                          10 mm 

Celkem     100 mm 

13.1.3 Zdůvodnění stavby 

Konstrukce byla navržena jako alternativa k rekonstrukci stávajícího mostu. Most se nachází na 
území města Ivančice a funguje jako spojnice mezi městy Brno a Dukovany se střední intenzitou 
provozu. Technický stav původní konstrukce však byl již delší dobu značně nevyhovující.  

13.1.4 Předpokládané termíny výstavby 

Začátek zemních prací se předpokládá na 2/2015, dále bude následovat pilotové založení stavby 
3/2015. Poté 5/2015 proběhne betonáž obou opěr po pracovní spáru. 7/2015 následuje betonáž 
mostovkové desky, a po devíti dnech předepnutí opěr a zabetonování svislých kotevních sklípků. 
Následně se předepnou horizontální kabely a proběhne betonáž chodníků, pokládka konstrukčních 
vrstev vozovky, osadí se římsy. 10-11/2015 budou probíhat dokončovací práce a terénní úpravy. 
Uvedení do provozu se očekává 12/2015. 

13.1.5 Podklady, použitá literatura 

• Výkresová dokumentace současné konstrukce a navržené rekonstrukce 
• ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
• ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

• ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 
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13.2 Technická zpráva 

13.2.1 Charakteristika území stavby 

Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v blízkosti zástavby. Most má za úkol překlenout koryto řeky Jihlavy. Celková 
šířka koryta (včetně bermy) v místě přemostění je 42,0 m. Běžná zaplavená šířka koryta je 25 m. 
Vzhledem k dobře přístupnému terénu pod mostem a relativně krátké délce mostu je vhodné budovat 
mostovku na pevné skruži. Z hlediska podloží se na staveništi nachází jílovitá zemina a vysoká 
hladina podzemní vody. Proto je vhodné založení na pilotách. 

13.2.2 Úprava staveniště 

13.2.2.1 Dopravní opatření 

Jelikož bude stávající most stržen a na jeho místě postaven nový, bude nutné určit objízdnou trasu 
přes Oslavany. Tato trasa bude opatřena potřebným dopravním značením. 

13.2.2.2 Inženýrské sítě 

Bude nutné vytvořit dočasné přeložky telefonu a kabelové televize. V mostních římsách budou 
vybetonovány kanálky pro následné převedení těchto sítí po mostě. 

13.2.3 Stavebně technické řešení 

13.2.3.1 Typ konstrukce, statické řešení, spodní stavba 

Podélné uspořádání 

Most je navržen jako rámová konstrukce o jednom poli s podélným parabolickým náběhem 
mostovkové desky, kde výška uprostřed rozpětí je 0,6 m a výška u opěry 2,1 m. Světlé rozpětí mostu 
je 46,0 m. Opěra je založená na dvou řadách pilot, vnitřních (tlačených) a vnějších (tažených). 

 

Příčný řez 

V příčném řezu je spodní hrana lineární. Horní hrana kopíruje střechovitý sklon vozovny 2,5% na 
délce 2 × 3 m. Pod římsami je na délce 2,05 m dostředný sklon 2%. Výška desky se mění v závislosti 
na poloze, přičemž největší výška v ose vozovky u podpory je 2,1 m a v ose vozovky uprostřed 
rozpětí 0,6 m. Na mostě jsou osazeny římsy z monolitického betonu C30/37 a lícní prefabrikát. 
K římsám je ukotveno zábradlí. 
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Statické řešení 

Konstrukce byla vymodelována v programu Scia Engineer. Mostovka byla řešena jako deskový 
prvek, přičemž parabolický průběh spodní hrany byl nahrazen rozdělením desky na menší celky 
s konstantní výškou. Opěra byla modelována jako stěna a základový pás nad pilotami jako skořepina. 
Základový pás byl podepřen dvěma řadami pilot o šířce 1,0m a délce 10,0 m. Na konci pilot bylo 
uvažováno vetknutí. Vliv tuhosti okolní zeminy na piloty byl vymodelován pomocí horizontálního 
pružného podepření piloty po celé její délce. 

 

Takto vytvořený model byl zatížen účinky vlastní tíhy, ostatního stálého zatížení a zatížení od 
dopravy pro kombinaci gr1a a gr5 – zvláštní vozidlo 1800/200 kN. Modely LM1 a LM3 byly 
v programu definovány jako pohyblivé zatížení. Účinky předpětí byly simulovány zadáním 
ekvivalentního zatížení pro příslušný čas a napětí v tomto čase. 

Posuzována byla nejprve deska v podélném směru, a to v čase t0 a too a pro průřez u podpory a průřez 
v polovině rozpětí, jak pro mezní stav použitelnosti, tak pro mezní stav únosnosti – M+N a V. Poté 
byl pro stejné průřezy a časy posouzen příčný směr na MSÚ. Následně byl proveden návrh předpětí 
opěry a její posouzení v patě a v pracovní spáře. Základový pas nad pilotami byl řešen metodou 
příhradové analogie. 

 

Spodní stavba 

Spodní stavba sestává ze dvou masivních opěr výšky 3,1 m a proměnné šířky s maximální hodnotou 
4,5 m v patě. Opěra je spojena se základovým pasem šířky 4,5m a výšky 1,5 m. Pod pasem je 
podkladní betonová vrstva tloušťky 100 mm. Piloty jsou vrtané, s průměrem 1,0 m, umístěné ve dvou 
řadách. Osová vzdálenost řad je 3,1 m a osová vzdálenost v rámci řady 1,6 m. V jedné řadě je celkem 
7 pilot. Ve vnější řadě tažených pilot jsou pasivně kotveny předpínací kabely opěry. Opěry jsou z líce 
opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti. 

 

13.2.3.2 Použité materiály 

Beton pro nosnou konstrukci (s výjimkou pilot): C40/50 

Beton pro piloty:      C16/20 

Beton pro římsu:      C30/37 

Předpínací výztuž:      Y-1860-S7-15,7-A 

Kotvy předpínací výztuže:     VSL-EC-6-22; VSL-H6-22E 

Maximální předpínací napětí:    1440 MPa 

Doba podržení napětí:     2,5 min 

Betonářská výztuž:      B500B 
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13.2.3.3 Postup výstavby 

Vytyčení nosné konstrukce 

Bude provedeno za pomoci vytyčovacích bodů osazených na konstrukci a v souřadném systému s-
JTSK. 

 

Závazné podmínky 

Veškeré práce a činnosti budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a s obecně 
závaznými předpisy a normami. Zhotovitel je povinen respektovat především „technické a 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací". 

 

Postup betonáže 

Po zhotovení pilotového založení se vybetonují základové pasy a opěry až po pracovní spáru. Poté se 
osadí skruž a bednění, zhotoví se armokoš a osadí kabely. Proběhne betonáž. Po devíti dnech se 
předepnou obě opěry svislým předpětím a kotevní sklípky se zabetonují. Další den se předepnou 
kabely v desce a konstrukce se odskruží. 

13.2.3.4 Údaje o předpínání 

V konstrukci jsou osazeny jak kabely pro svislé předpětí opěr, tak kabely pro horizontální předepnutí 
desky. Opěry je předpínána devět dnů po betonáži mostu. Předpínány budou obě opěry zároveň, a to 
zrcadlově vůči středu mostu (zároveň kabely 1 a 11, 2 a 12 atd.). Z hlediska pořadí napínání se 
nejprve napne kabel nejblíže střednici mostu zleva, poté 2 kabely nejblíže střednici zprava, pak další 
2 zleva apod. Předpínací výztuž desky je napínána den po předepnutí opěr. Pořadí kabelů je stejné, 
jen se vždy vystřídají opěry, ze kterých je další kabel napnut. Maximální napínací napětí je 
1440 MPa. 

13.2.3.5 Příslušenství mostu 

Po obou stranách mostu jsou na monolitických římsách usazena zábradlí o výšce 1,1 m. 

13.2.3.6 Terénní úpravy kolem stavby 

Opěry budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti, zadní část opěry bude zasypána zhutněným 
štěrkopískem a bude provedena drenáž. Části svahů kolem opěry budou osazeny lomovým kamenem 
do suchého betonu.  
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13.3 Údaje o zatěžovací zkoušce 

Pořadové číslo:                      191/1 – Zatěžovací zkoušky mostů podle ČSN 73 6209 [1]. 

Datum provedení zkoušky:     30. 11. 2015  

Použitá zařízení:             zařízení k relativnímu měření průhybu KSM – R,  

                                                induktivní, snímače dráhy,  

                                                snímače poměrných deformací - tenzometry,  

                                                geodetická měření.  

Zatěžování při statické zatěžovací zkoušce bude prováděno celkem osmnácti nákladními automobily 
Mercedes 3336 AK 6x6/3600 o hmotnosti 25t. 

Zatěžování při statické zatěžovací zkoušce bude provedeno ve dvou zatěžovacích stavech. Při všech 
zatěžovacích stavech bude zatížení na nosnou konstrukci mostu naneseno v jediném zatěžovacím 
stupni, odtížení konstrukce bude provedeno také v jednom stupni. 

Vyhodnocení výsledků statické zatěžovací zkoušky se provede podle ČSN 73 6209 [1] 

13.4 Životní prostředí 

Nebyl shledán žádný negativní vliv stavby na životní prostředí. 

13.5 Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 

• vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení pří stavebních pracích č.324/1990 Sb. 

• ustanovení bezpečnosti práce ze zákoníku práce 

• práci ve výškách, 
• práci pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

• manipulaci s břemeny. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 

 

 

 

V Brně dne 16. 1. 2014      …………………………….. 

                Bc. Martin Anděl 
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14 Závěr 

S ohledem na postup návrhu a dimenzování této konstrukce a veškeré problémy, se kterými bylo 
třeba se potýkat, tak rámová konstrukce o jednom poli není příliš vhodná na překlenutí tak značného 
rozpětí. Jak je patrné ze statického výpočtu, pro splnění požadavků normy na zajištění dekomprese 
v časté kombinaci zatížení bylo třeba navrhnout velké množství kabelů jen pro předepnutí desky. To 
s sebou přineslo problémy ve formě velkého namáhání opěr a nutnosti je taktéž masivně předepínat. 
Celkově bylo pro zajištění únosnosti a použitelnosti této konstrukce navrženo 42 kabelů po 
22 lanech. A i přesto prokazoval vypočtený průhyb pro čas too hodnotu více než 100 mm. 

Závěrem tedy je, že takovouto konstrukci je možné navrhnout, avšak z různých hledisek je mnohem 
vhodnější volit pro rozpětí 46 m konstrukci mostu o více polích. 
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16 Seznam použitých zkratek a symbolů 

P  předpínací síla 

Ap  plocha předpínací výztuže 

σ  napětí v předpínací výztuži 

pp  spojité rovnoměrné ekvivalentní zatížení od předpětí 

pH  náhradní spojité rovnoměrné horizontální zatížení 

pv  náhradní spojité rovnoměrné vertikální zatížení¨ 

Pv  svislá síla od předpětí 

f  vzepětí paraboly 

Lp  délka paraboly 

 

Další značení je vysvětleno přímo v textu nebo je převzato z norem. 
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