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Abstrakt 
 
Předmětem této diplomové práce je návrh obloukového mostu přes dálnici.  
Byla zvolena samokotvená konstrukce s rozpětím oblouku 60 m a lichoběžníkovou 
mostovkou z předpjatého betonu. Zatížení je vypočteno pomocí softwaru  
Scia Engineer včetně časové analýzy fází výstavby. Nosná konstrukce je posouzena 
na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Statické posouzení je provedeno ručním 
výpočtem dle normy ČSN EN 1992-2. Součástí práce je výkresová dokumentace  
a vizualizace mostu. 
 
 
Klíčová slova 
 
Betonový most, obloukový most, dálniční nadjezd, samokotvená konstrukce, 
předpjatý beton, ztráty předpětí 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The subject of this diploma thesis is design of arch bridge across the highway.  
Has been elected self-anchored structure with span of arch 60 m and trapezoid 
bridge deck from prestressed concrete. The load effects is calculated by software 
Scia Engineer including time dependent analysis. The supporting structure is 
assessed for the ultimate limit state and serviceability limit state. Static assessment 
is done by hand calculation according to CSN EN 1992-2. Part of the thesis is 
drawing and visualization of the bridge. 
 
 
Keywords 
 
Concrete Bridge, Arch Bridge, Highway Flyover, Self-Anchored Structure, 
Prestressed Concrete, Losses of Prestress 
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1 ÚVOD 

Úkolem této diplomové práce je návrh silničního mostu, převádějícího pozemní 
komunikaci II. třídy návrhové kategorie S 7,5/70 přes novostavbu dálnice D55 ve zvoleném 
místě. Okolní terén a hloubka zářezu dálnice byly tedy pro návrh mostní konstrukce 
zvoleny. Budou navrženy tři varianty přemostění, z nichž jedna bude zvolena 
k podrobnému zpracování. Mostní konstrukce bude zatížena zvolenými modely zatížení dle 
ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou. K výpočtu vnitřních sil bude v softwaru Scia 
Engineer vytvořen statický model rám XZ včetně fáze výstavby konstrukce, rám XYZ pro 
výpočet vlivu kroucení konstrukce a posouzení dynamiky mostu a deskostěnový model pro 
posouzení mostovky v příčném směru.  

Tato textová část má za úkol popsat postup návrhu zadané mostní konstrukce. 
Podrobné výpočty budou provedeny v příloze P.2 Statický výpočet. 
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2 VARIANTY ŘEŠENÍ 

Byly navrženy tři varianty přemostění. Všechny tři varianty jsou navrženy jako 

samokotvené konstrukce, to znamená, že návrh geometrie konstrukce a předpětí bude 

navržen tak, aby v základech vznikaly hlavně svislé síly a minimální vodorovné síly. To 

znamená, že moment vyvolaný dvojicí vodorovných sil působících v mostovce a v základech 

rámu nebo oblouku je přenášen momentem svislých sil vznikajících v koncových příčnících 

a v základech rámu nebo oblouku. Varianty jsou navrženy jako integrované mosty. Koncové 

opěry tvoří monolitické příčníky výšky 2,5 m, které se vybetonují zároveň s mostovkou. 

Vodorovné posuny a pootočení koncových příčníků bude dilatovat od okolního terénu 

přechodová oblast s monolitickou deskou, na kterou bude osazen mostní závěr. 

Předpokládá se založení mostu na velkoprůměrových pilotách. S ohledem na redukci 

ohybových momentů, které vznikají v pilotách od objemových změn betonu, jsou piloty 

opěr v horní části zeslabeny. 

  Výkresy jednotlivých variant se nachází v příloze P.1 Použité podklady a varianty 

řešení. 

2.1 VARIANTA A 

Jedná se o vzpěradlový rám o třech polích, kde krajní pole mají rozpětí přibližně  

26,5 m a prostřední 38 m. Mostovku tvoří jednotrámový nosník s proměnou výškou. V poli 

má v ose nosníku výšku 1,1 m, nad stojkami se zvýší na 1,65 m. Šikmé stojky mají rozměry 

4,0 x 0,7 m a jsou připojeny k mostovce vrubovými klouby. Propojující vzpěry mají taktéž 

rozměry 4,0 x 0,7 m. 

Výstavba mostovky by proběhla na pevné skruži. Výhodou je možnost využití 

prefabrikovaných stojek. Mostovka však působí zbytečně mohutným dojmem. Pro zářez 

hloubky 9,0 m by bylo výhodnější využít únosnosti oblouku a tím snížit nutnou tloušťku 

mostovky a vytvořit celkově štíhlejší konstrukci. 

 

 
Obrázek 1: Varianta A – podélný řez 

 
Obrázek 2: Varianta A – příčný řez 
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2.2 VARIANTA B 

Most je tvořen samokotveným obloukovým systémem. Mostovka je navržena jako 

lichoběžníková deska proměnné tloušťky. V ose je tloušťka desky 0,6 m. Oblouk podpírá 

mostovku 4 stojkami a svým vrcholem, který je spřažen s mostovkou na vzdálenosti 20 m. 

Rozpětí jednotlivých polí mostovky jsou přibližně 13,7 m, 12,2 m, 10,0 m. Oblouk má 

rozměry řezu 5,0 x 0,7 m, rozpětí 60 m a jeho vzepětí je 6 m. Ve středu mostu oblouk proniká 

do mostovky a vytváří tak integrované spojení. Uprostřed rozpětí je tloušťka oblouku 0,4 m. 

Rozměry stojek jsou 4,0 x 0,4 m. Vzpěry mají rozměry stejné jako oblouku 5,0 x 0,7 m a jsou 

přiznané 10 cm nad okolní kamennou dlažbou. 

Výstavba oblouku by proběhla na pevné skruži, po vytvrdnutí by se odskružil a byla 

tak aktivována jeho nosná funkce. Následovalo by vybetonování vzpěr a stojek. Poté by byla 

vystavěna skruž na oblouku pro mostovku. Po předepnutí mostovky by byla odskružena. 

Protože bylo zvoleno křížení dálnice ve výšce okolo 9,0 m, představuje tato varianta 

z konstrukčního i estetického hlediska nejvýhodnější řešení. 

 

 
Obrázek 3: Varianta B - podélný řez 

 
Obrázek 4: Varianta B – příčný řez 

2.3 VARIANTA C 

Most je tvořen samokotveným obloukovým systém s mezilehlou mostovkou 

dvoutrámového průřezu. Oblouk tvoří ocelová trubka průměru 0,8 m, tl. 25 mm vyplněna 

betonem. Oblouk prochází skrze mostovku a je zakotven do základových patek. Rozpětí 

oblouku je 72 m a vzepětí 8,0 m od mostovky, 11,7 m od základových patek. Mostovka je 

tvořena trámy o výšce přibližně 0,9 m, které jsou propojeny deskou tloušťky 0,4 m. Po 

vzdálenosti 3,0 m, odpovídající zároveň vzdálenosti závěsů, je deska příčně ztužena trámky 

o rozměrech 0,3 x 0,65 včetně tloušťky desky. Závěsy jsou kloubově spojeny s kotevními 

plechy, které jsou přivařeny k trubce ocelobetonového oblouku nahoře a kotveny do 

mostovky dole. Vzpěry mají rozměry 5,0 x 0,7 m. 

 Oblouk by byl přivezen na stavbu ve dvou částech. Pomocí autojeřábu by se spustily 

do požadované polohy, kde by se navzájem propojily. Následovalo by podskružení 

mostovky, betonáž, předepnutí předpínacích kabelů a dopnutí závěsů na požadovanou sílu. 
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Přestože se jedná o zajímavou konstrukci, podle mého zbytečně moc zasahuje do 

rázu krajiny, kde bude nadjezd navržen. Hodila by se například do více urbanizované 

oblasti. 

 

 
Obrázek 5: Varianta C – podélný řez 

 
Obrázek 6: Varianta C – příčný řez 

Po splynutí všech tří variant můžeme vidět, že varianta B nejlépe zapadá do zářezu a 

působí přirozeným, nenásilným dojmem. 

 

 
Obrázek 7: Splynutí všech tří variant 

 

 

 

 

 

 

 



Obloukový most přes dálnici  Bc. Martin Olšák 

15 
 

3 NÁVRH GEOMETRIE NOSNÉ KONSTRUKCE 

Ze tří navržených variant řešení přemostění dálnice byla zvolena varianta B. Bude se tedy 
jednat o samokotvenou obloukovou konstrukci s deskovou mostovkou lichoběžníkového 
průřezu, jejíž tloušťka se mění s příčným sklonem vozovky. V ose komunikace dosahuje 
výšky 600 mm. Šířka desky 10,00 m vychází z kategorie pozemní komunikace S 7,5/70 
a navržených revizních chodnících na obou stranách. Rozpětí jednotlivých polí mostovky 
jsou přibližně 13,7 m, 12,2 m, 10,0 m a spřažení oblouku s mostovkou je na vzdálenosti  
20 m. 

 
 

Obrázek 8: Schématický příčný řez 

 
Obrázek 9: Schématický podélný řez 
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3.1 GEOMETRIE OBLOUKU 

S ohledem na redukci ohybového namáhání oblouku byla provedena detailní analýza jeho 

tvaru v programu MS Excel. Aby byl oblouk co nejméně namáhán ohybovými momenty, byl 

jeho tvar nejprve určen podle obrazce ohybových momentů od zatížení vlastní tíhou mostu 

včetně zatížení svrškem. V průběhu návrhu se tvar oblouku ještě upřesňoval uvážením vlivu 

předpětí, dotvarování a smršťování.  

Pro vyjádření výslednicového tvaru oblouku pro zvolené konstrukční řešení byl 

použit prostý nosník stejného rozpětí 60 m, jako má navržený oblouk, který byl zatížen 

jednotlivými prvky konstrukce. 

 

 
Obrázek 10: Zatížení oblouku pro zjištění ideálního tvaru 

Byl vypočten průběh ohybových momentů na prostém nosníku a pomocí vzorců 

 � �	
����

�
  a  �� �

��

�
  byly zjištěny jednotlivé souřadnice oblouku. Ty byly proloženy 

polynomem 4. stupně. Tvar je blízko výseku kružnice o poloměru 80,5 m. 

 
Navrženo vzepětí oblouku  � � 6	� 

 

 
f(x) = 0,000000000000000738738605925669x4 - 0,0000000000882366924395906x3 - 

0,000003309968132496x2 + 0,356894791092181x 
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3.2 MOSTNÍ SVRŠEK 

3.2.1 VOZOVKOVÉ SOUVRSTVÍ 

Konstrukce vozovkového souvrství je navržena jako netuhá. 

 
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ  ACO 11 ( ABS II ) tl. 40mm  
SPOJOVACÍ POSTŘIK 
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ  ACL 11 ( ABL II ) tl. 40mm 
SPOJOVACÍ POSTŘIK 
LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ  MA 11 IV ( LAS IV ) tl. 25mm 

IZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ       tl. 5 mm___ 

CELKEM        tl. 110 mm 

3.2.2 MOSTNÍ ŘÍMSY 

Na mostě jsou navrženy monolitické železobetonové římsy z betonu třídy  
C 30/37 XD3 a oceli B500B. Na obou stranách mostu jsou navrženy římsy šířky 1,5 m  
s vyložením 250 mm a je do nich zakotveno ocelové zábradlí a mostní svodidlo MS4/H2. 
Příčný sklon obou říms je navržen 4%. Povrch je upraven příčnou striáží. 

3.2.3 ZÁCHYTNÉ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ 

Na obou stranách mostu je navrženo svodidlo MS4/H2 výšky 780 mm a ocelové mostní 
zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní o maximální vzdálenosti 120 mm. 

3.3 MATERIÁL 

3.3.1 BETON 

Oblouk   C35/45 - XC4, XF2, XD1 
Mostovka  C35/45 - XC4, XF2, XD1 
Stojky   C35/45 - XC4, XF2, XD1 
Vzpěry   C35/45 - XC4, XF2, XD1 
Římsy   C30/37 - XC4, XF4, XD3 
Základové pilíře C25/30 - XC2, XA1 
Podkladní beton C16/20 - X0 
Přechodová deska C25/30 - XC2, XA1 
Piloty   C25/30 - XC2, XA1 

3.3.2 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ  

Ocel B500B 

3.3.3 PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ  

Ocelová lana Y1860 S7-15,7-A 
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4 STATICKÝ MODEL 

Konstrukce byla v programu Scia Engineer nejprve namodelována jako rám XZ s možností 

využití modulu Fáze výstavby konstrukce. Po vyhodnocení vnitřních sil v jednotlivých 

dobách výstavby byla konečná konstrukce vymodelována jako rám XYZ, kde byly zjištěny 

účinky kroucení od dopravy. Na závěr byl vytvořen deskostěnový model konstrukce, který 

přesněji vystihl příčné účinky zatížení. Ve všech třech modelech byl zanedbán podélný sklon 

mostu 1% a zároveň byla zanedbána nesymetrie vlivem zkrácení krajního pole od 

podélného sklonu mostu. Každý model je tak osově symetrický vzhledem k vrcholu oblouku. 

4.1 RÁM XZ 

Konstrukce se opírá o paty oblouku a koncové příčníky mostovky, statický model byl tedy 

podepřen ve 4 hlavních bodech. Oblouk je v prvních fázích podepřen kloubově na obou 

koncích, po odskružení mostovky je jedna podpora nahrazena posuvnou. Mostovka je 

v místě krajních příčníků podepřena posuvně. 

Stojky byly připojeny k mostovce a k oblouku kloubově. Šikmé vzpěry byly 

podepřeny posuvně po celé své délce, což má zjednodušeně znázorňovat položení vzpěr na 

podkladní vrstvy. 

 
Obrázek 11: Statický model rám XZ 

4.1.1 FÁZE VÝSTAVBY STATICKÉHO MODELU 

Pro všechny betonové části platí předpoklad vlhkosti okolního prostředí 70% a délka jejich 

ošetřování 7 dní. 

Tabulka 1: Pořadí a čas jednotlivých fází výstavby 

Pořadí 
fáze 

čas 
[dny] 

Popis fáze 

1 0 Betonáž oblouku na pevné skruži 

2 15 Odbednění oblouku 

3 20 Betonáž šikmých vzpěr 

4 40 Betonáž stojek 

5 45 Montáž lešení 

6 60 Betonáž mostovky 

7 74 Předepnutí mostovky  

8 75 Odbednění mostovky  

9 110 Zatížení svrškem  

10 340 Uvedení do provozu  

11 36500 Životnost konstrukce - 100 let 
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4.1.1.1 OBLOUK 

Nejprve byl namodelován oblouk podepřený pevně kloubově na obou koncích. Oblouk byl 
sestaven z obdélníkových průřezů různých výšek, tak aby co nejvíce vystihoval skutečnou 
podobu konstrukce. Odbednění oblouku se předpokládá po 15 dnech. 

 
Obrázek 12: Statický model oblouku 

4.1.1.2 VZPĚRY 

K oblouku byly připojeny šikmé vzpěry. 

 
Obrázek 13: Statický model oblouku se vzpěrami 

4.1.1.3 STOJKY 

Stojky byly připojeny k oblouku kloubově a předpokládá se jejich odbednění současně 
s mostovkou. 

 
Obrázek 14: Statický model po připojení stojek 
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4.1.1.4 MOSTOVKA 

Mostovka byla vymodelována z lichoběžníkových průřezů různé výšky. Po 14 dnech od 

vybetonování byla zatížena ekvivalentním zatížením od předpětí a následující den 

odbedněna. 

 
Obrázek 15: Statický model po vybetonování mostovky 

4.2 RÁM XYZ 

Podepření bylo provedeno obdobným způsobem jako u rámu XZ, s tím že v podpěrách 

oblouku a mostovky bylo zabráněno pootočení kolem osy x. 

 
Obrázek 16: Statický model rám XYZ 

4.3 DESKOSTĚNOVÝ MODEL 

 
Obrázek 17: Deskostěnový statický model   
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5 POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY MOSTU 

Výkresová dokumentace v příloze P.4.1 Výkres postupu výstavby 

5.1 FÁZE 0  

- Příprava staveniště, sejmutí ornice 
- Výkopové a zemní práce, hloubení zářezu, rozdělení zeminy na vhodnou 

a nevhodnou, vhodná odvozena na mezideponii, následně použita pro zhutněné 
zásypy, nevhodná na skládku 

5.2 FÁZE I 

- Vyvrtání a vybetonování velkoprofilových pilot 
- Betonáž základů oblouku 

5.3 FÁZE II 

- Montáž pevné skruže pod obloukem 
- Betonáž oblouku 

5.4 FÁZE III 

- Odskružení oblouku 

5.5 FÁZE IV 

- Provedou se zhutněné zásypy za opěrami oblouku 
- Zhutní se zemní pláň v místě budoucí vzpěry a položí se podkladní beton 
- Položení kluzné vrstvy – fólie + XPS 
- Betonáž šikmé vzpěry 

5.6 FÁZE V 

- Montáž bednění pro stojky 
- Betonáž stojek 

5.7 FÁZE VI 

- Montáž pevné skruže pod mostovkou 
- Betonáž mostovky a koncových příčníků 

5.8 FÁZE VII 

- Oboustranné předepnutí mostovky, pořadí napínání kabelů dle P.3.6. Výkres 
předpínací výztuže 

5.9 FÁZE VIII 

- Oskružení mostovky 
- Zainjektování kanálků 

5.10 FÁZE IX 

- Výstavba přechodové oblasti 
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- Osazení mostních závěrů 
- Položení vozovkových vrstev 
- Betonáž říms, osazení svodidel, zábradlí, odvodnění 
- Vodorovné dopravní značení 

5.11 FÁZE X 

- Stavba dálnice pod mostem 
- Zpevnění svahů, položení obkladu z lomového kamene, výstavba revizních schodišť 
- Uvedení mostu do provozu 

6 ZATÍŽENÍ 

6.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

Mezi stálá zatížení jsou do výpočtu brána vlastní tíha konstrukce, zatížení vozovkovým 
souvrstvím, vlastní tíha říms a záchytných zařízení na mostě. 

6.1.1 VLASTNÍ TÍHA KONSTRUKCE 

Generována softwarem Scia Engineer. U mostovky uvažována objemová hmotnost 
předpjatého betonu 26 kN/m3, u zbytku konstrukce objemová hmotnost železobetonu  
25 kN/m3. 

6.1.2 ZATÍŽENÍ VOZOVKOVÝM SOUVRSTVÍM 

Ve výpočtu je uvažováno s objemovou hmotností vozovky 25 kN/m3 a její tloušťkou  
110 mm. Vzorcem gk = 	� ∙ ��  [ kN/m ] bylo přepočítáno na liniové zatížení. Vzorcem  

gk = 	�∙��
�

  [ kN/m2 ] bylo spočítáno plošné zatížení na volné šířce 7,5 m pro deskostěnový 

model. 

6.1.3 VLASTNÍ TÍHA ŘÍMS 

Ve výpočtu je uvažováno s objemovou hmotností železobetonu 25 kN/m3 a plochou 
jednotlivé římsy. Vzorcem gk = 	� ∙ �� [ kN/m ] bylo přepočítáno na liniové zatížení. Vzorcem 

gk = 	�∙��
�

  [ kN/m2 ] bylo spočítáno plošné zatížení na volné šířce 1,25 m pro deskostěnový 

model. 

6.1.4 VLASTNÍ TÍHA ZÁCHYTNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Ve výpočtu jsou svodidla nahrazeny liniovým spojitým zatížením velikosti 1,0 kN/m’  
a zábradlí 0,5 kN/m’. 

6.2 ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU 

Při návrhu mostní konstrukce byl uvažován zatěžovací model LM1, který nahrazuje účinky 
dopravy osobními a nákladními vozidly a zatěžovací model LM3, který představuje zvláštní 
vozidlo. 
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6.2.1 ZATĚŽOVACÍ PRUHY 

Celková volná šířka na mostě o velikosti 7,5 m byla pro účely zatížení rozdělena na dva 

pruhy o šířce 3 m a zbytkový pruh o šířce 1,5 m.  

6.2.2 MODEL LM1 

Regulační součinitele – zvolen pro pozemní komunikace skupiny 1 platných pro ČR. 

Tabulka 2: Regulační součinitele pro poz. komunikace skup. 1 dle ČSN EN 1991-2 

αQ1 αQ2 αQ3 αq1 αq2 αqi (i>2) a αqr 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 1,2 

 

Tabulka 3: Charakteristické hodnoty TS a UDL včetně dyn. součinitele 

 

  

 

 

 

Návrhové hodnoty plošného zatížení 

byly vynásobeny šířkami jednotlivých 

zatěžovacích pruhů, sečteny a jako 

liniové zatížení vneseno do softwaru 

Scia Engineer v místech nepříznivých 

příčinkových čar. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Zatížení řešené konstrukce modelem LM1 

Umístění 
TS  UDL 

Qik [ kN ] qik [ kNm-2 ] 

pruh č.1 300 9,0 

pruh č.2 200 2,5 

zbývající plocha 0 2,5 
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Byly sečteny zvlášť jednotlivé nápravy vozidel a ve vzájemné 

vzdálenosti 1,2 m vneseny jako pohyblivá soustava do softwaru 

Scia Engineer. Následně byla s jeho pomocí nalezena místa 

s maximálními ohybovými momenty. 

 

 

 

 

Obrázek 19: Pojízdné zatěžovací schéma reprezentující TS 

6.2.2.1 MODEL LM3 

Dle normy uvažováno pro danou pozemní 

komunikaci II. třídy mimořádné vozidlo  

1800/200 – 9 náprav po 200 KN. Uvažuje se 

normální rychlost mimořádného vozidla (5 – 70 

km/hod) ⟹ dynamický součinitel 	φ � 1,25. 

Osa vozidla je dle aktualizace normy 

umístěna 0,5m od ideální stopy vozidla. Ideální 

stopou je zvolena osa komunikace. A posunutí o 

zmiňovaných 0,5 m směrem k zatěžovacímu 

pruhu 1. 

U vložení modelu LM3 do programu Scia 

Engineer bylo postupováno stejným způsobem 

jako u soustředného zatížení TS. 

Obrázek 20: Zatížení řešené konstrukce modelem LM3 

���� � ��á	
�� ∙ � � 200 ∙ 1,25 � 250	�� 

Obrázek 21: Pojízdné zatěžovací schéma reprezentující mimořádné vozidlo 

6.2.3 ZATÍŽENÍ REVIZNÍHO CHODNÍKU 

Po celé ploše revizního chodníku šířky 0,75 m je uvažováno rovnoměrné plošné zatížení 

velikosti 3 kN/m2. Z důvodu zjednodušení a stejného kombinačního součinitele se stavem 

UDL byla tato zatížení ve výpočtovém softwaru spojena v jeden zatěžovací stav. 
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6.2.4 BRZDNÉ A ROZJEZDOVÉ SÍLY 

Při výpočtu bylo uvažováno s brzdnými a rozjezdovými silami modelů LM1 a LM3 dle platné 
normy. Výsledná síla byla přepočtena na rovnoměrné vodorovné zatížení na celou délku 
mostovky v obou směrech. 

6.2.5 ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 

Do výpočtu byl také zahrnut vliv změny teploty na konstrukci. Bylo uvažováno 
s rovnoměrným snížením a zvýšením teploty a s lineární složkou teploty ve svislém směru. 
Charakteristické hodnoty minimálních a maximálních teplot vzduchu ve stínu pro místo 
stavby byly určeny z národních map izoterm. 
 
Maximální teplota určena z mapy:  ���� = 39	℃ 
Minimální teplota určena z mapy:   ���	 = −29	℃ 
Výchozí teplota mostu:   �
 = 10	℃ 

6.2.6 ZATÍŽENÍ VĚTREM 

Byl nastíněn postup výpočtu tlaku větru ve směru x na část mostovky spřažené s obloukem. 
Obdobně by se postupovalo na zbytku mostovky, stojkách a oblouku ve všech směrech. 
Zatížení větrem však nebylo v rozsahu diplomové práce uvažováno. 

6.2.7 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 

Dle ČSN EN 1990 se nemusí zatížení sněhem uvažovat současně spolu se zatížením od 
dopravy, pokud není stanoveno jinak. 

6.2.8 ZATÍŽENÍ NEROVNOMĚRNÝM POKLESEM PODPOR 

Je navrženo založení konstrukce na pilotách, které budou opřeny o únosné podloží, proto 
není uvažováno s vlivem poklesu podpor. 
 

6.2.9 ZATÍŽENÍ PŮSOBÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ MOSTU 

Při postupné výstavbě bylo uvažováno se zatížením odskruženého oblouku lešením, 
mokrým betonem a bedněním mostovky, pomocí liniového zatížení na oblouku a sil v bodě. 
Hodnoty vychází z objemových hodnot, kde u lešení byl proveden odhad počtu příhradovin 
dle části přílohy P.4.1 Výkres postupu výstavby. 

6.3 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 

Použity tyto kombinační součinitele: 
Pro TS    ψ
 = ψ� = 0,75  ψ� = 0 
Pro UDL, chodník   ψ
 = ψ� = 0,4	  ψ� = 0 
Pro zvláštní vozidlo  ψ
 = ψ� = 0   ψ� = 0 
Brzdné a rozjezdové síly ψ
 = ψ� = 0   ψ� = 0 
Teplotní zatížení  ψ
 = ψ� = 0,6   ψ� = 0,5 
Zatížení od výstavby  ψ
 = 0,6        ψ� = 0,6 ψ� = 0,5 
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6.3.1 KOMBINACE PRO MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI ( SLS ) 

Charakteristická kombinace 

��,� + � + �,� + �	
,� ∙ �,�
������

 

Častá kombinace 

��,� + � + 	�,� ∙ �,� + �	�,� ∙ �,�
������

 

Kvazistálá kombinace 

��,� + � + �	�,� ∙ �,�
������

 

6.3.2 KOMBINACE PRO MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI ( ULS ) 

Použity mezní stavy STR a GEO, tzn. kombinace 6.10a, 6.10b 

6.10a 

���,� ∙ �,� + �� ∙ � + ��,� ∙ 	
,� ∙ �,� + ���,� ∙ 	
,� ∙ �,�
������

 

6.10b 

�
� ∙ ��,� ∙ �,� + �� ∙ � + ��,� ∙ �,� + ���,� ∙ 	
,� ∙ �,�
������

 

Veškeré kombinace zatížení byly vytvořeny pomocí program Scia Engineer, kritická místa 
byla ověřena ručně s využitím funkce Klíč kombinace.  
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7 NÁVRH PŘEDPĚTÍ 

Aby byla zajištěna správná funkce samokotvené konstrukce, musí síla v předpínacích lanech 

vyrovnat horizontální sílu v patách oblouku. Celá geometrie konstrukce byla 

naprogramována v programu MS Excel, nebyl tedy problém vyladit tvar oblouku 

s předpětím, tak aby byla zároveň i splněna podmínka omezení trhlin pro častou kombinaci. 

Po detailní analýze tvaru oblouku a počtu předpínacích kabelů, bylo navrženo 11 

kabelů po 22 lanech s osovou vzdáleností 0,5 m. Celková plocha předpínací výztuže  

Ap,prov = 0,0363 m2. Bude použito aktivní kotvení VSL E 6-22. Je navrženo oboustranné 

napínání kabelů. Pořadí napínaní viz příloha P.3.6 Výkres předpínací výztuže. 

 
Obrázek 22: Uspořádání kabelů v příčném řezu 

 
Obrázek 23: Aktivní kotvení VSL E 6-22 

7.1 NAPĚTÍ V PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽI 

Maximální napětí v předpínací výztuži při předpínání 
σP0,max       = min {0,8 · fpk; 0,9 · fp0,1k}  

= min {0,8 · 1860; 0,9 · 1640} = min {1488; 1476} = 1476 MPa 

Maximální napětí po zakotvení 

σP∞,max     = min {0,75 · fpk; 0,85 · fp0,1k}  

= min {0,75 · 1860; 0,85 · 1640} = min {1395; 1394} = 1394 MPa 

 
Odhad napětí po okamžitých ztrátách v čase t0 
Spřažená část mostovka-oblouk odhad 15% 

σPm,0 = 0,85 · σP0,max = 0,85 · 1476 = 1254,6 MPa 

Zbytek mostovky odhad 10 % 

σPm,0 = 0,9 · σP0,max = 0,9 · 1476 = 1328,4 MPa 

Odhad dlouhodobých ztrát a stanovení napětí v čase too 

Spřažená část mostovka-oblouk odhad 10% 

σPm,∞ = 0,9 · σPm,0 = 0,9 · 1254,6 = 1129,14 MPa 

Zbytek mostovky odhad 15 % 

σPm,∞ = 0,85 · σPm,0 = 0,85 · 1328,4 = 1129,14 MPa 
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7.2 PŘEDPÍNACÍ SÍLY 

Pro t0 : ��,�
 = ���,
 ∙ �� = 1328,4 ∙ 0,0363 = 48 221	�	�45 542	�	��	��ř�ž��é	čá���� 

Pro ��	: 	��,�� = ���,� ∙ �� = 1129,14 ∙ 0,0363 = 40	988	� 

Je uvažováno, že bude probíhat přesné měření předpínací síly a protažení výztuže, tím 
pádem může být použito ���� = ��	� = 1,0 

Pro t0 : 			�,�
,��� = ���� ∙ ��,�
 = 1,0 ∙ 48	221	� = 48	221	�	�45 542	�	��	��ř. čá���� 

Pro ��	: 	�,��,�	� = ��	� ∙ ��,�� = 1,0 ∙ 40	988		� = 40	988	� 

8 TRASOVÁNÍ PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ 

Podepření mostovky pomocí oblouku, vzpěr a stojek z ní vytváří spojitý nosník o 7 polích. 
Z důvodu co největšího vykrytí ohybových momentů od zatížení byly kabely pro výpočet 
vytrasovány ve tvaru parabol druhého stupně. Pro výkresovou dokumentaci a výpočet ztrát 
byly předělány na přímé úseky a kružnicové oblouky. 

Dle výrobce byla stanovena minimální délka přímého úseku pro zakotvení L���  
a minimální poloměr zakružení R���. 

������	�� 	6 − 22	!0,6"" #� = 22 ∙ 279	� = 6,138	$ 

 ��	 = 1,0	%	��&	2$ ≤ #� ≤ 7$ 

'��	 = 3 ∙ (#� = 3 ∙ (6,138 = 7,43	% > 2,5	% 

9 VÝPOČET OKAMŽITÝCH ZTRÁT 

Jedná se o ztráty napětí ve výztuži vzniklé během jejího předpínání a zakotvení. Výpočet byl 
proveden pro ověření původního odhadu a to ve třech řezech, které byly vyhodnoceny jako 
kritické a byly následně posuzovány. Jedná se o řez nad krajní stojkou, v druhém poli a řez 
nad vrcholem oblouku.  
Ve výpočtu uvažovány tyto hodnoty předepsané výrobcem: 

μ = 0,17  Součinitel tření mezi výztuží a kanálkem 

k = 0,007  Součinitel nezamýšlených úhlových změn 

δ�� = 6	mm  Pokluz v kotvě 

9.1 VÝSLEDNÉ OKAMŽITÉ ZTRÁTY 

9.1.1 ŘEZ NAD STOJKOU A 

��
,��� = 1476,00	$�� Počáteční napětí 
∆��,� = −87,2	$��  Ztráta předpětí třením 

∆��, = −12,2	$��  Ztráta předpětí pokluzem při kotvení 
∆��,!� = −30,66	$��  Ztráta postupným napínáním 

∆��," = −1,42	$��  Ztráta krátkodobou relaxací výztuže 
��,�
 = 	1476,00 − 	87,2 − 12,2 − 	30,66 − 	1,42 = 1344,52	$�� 

⟹ )#��,���$	#�,��

#��,���

* ∙ 100% = +,,%  < ODHAD 10 %  VYHOVUJE 
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9.1.2 ŘEZ V POLI b, x = 20,800 m 

��
,��� = 1476,00	$�� 
∆��,� = −105,8	$�� 

∆��, = 			0,0	$�� 

∆��,!� = −26,67	$�� 

∆��," = −1,82	$��  

��,�
 = 	1476,00 − 	105,8 − 0,0 − 	26,67 − 	1,82 = 1341,71	$�� 

⟹ )#��,���$	#�,��

#��,���

* ∙ 100% = ,,-%  < ODHAD 10 %  VYHOVUJE  

9.1.3 ŘEZ VE VRCHOLU OBLOUKU 

��
,��� = 1476,00	$�� 
∆��,� = −188,0	$�� 

∆��, = 			0,0	$�� 

∆��,!� = −20,27	$�� 

∆��," = −1,24	$��  

��,�
 = 	1476,00 − 	188,0 − 0,0 − 	20,27 − 	1,24 = 1266,45	$�� 

⟹ )#��,���$	#�,��

#��,���

* ∙ 100% = -.,/%  < ODHAD 15 %  VYHOVUJE  

10 VÝPOČET DLOUHODOBÝCH ZTRÁT 

Jedná se o ztráty napětí ve výztuži, které trvají po celou dobu životnosti konstrukce. Výpočet 
byl opět proveden ve třech zmiňovaných řezech a to s uvažováním oslabení průřezu 
kanálky.  
 
Posouzení pro časové intervaly:  

ts = 7 dní   ošetřování betonu 

t0 = 14 dní   vyzrání betonu a předepnutí 

tg1 = 50 dní   zatížení svrškem mostu 

tq = 280 dní   zatížení dopravou 

tr = 57 let = 20805 dní  koncový okamžik pro relaxace 

t∞ = 100 let = 36500 dní uvažovaná životnost mostu 

10.1 VÝSLEDNÉ DLOUHODOBÉ ZTRÁTY 

10.1.1 ŘEZ NAD STOJKOU A 

∆��,���
,��� = −	52,54	$��  Ztráta smršťováním betonu 

∆��,�!�
, ��" = −	119,02	$��  Ztráta dotvarováním betonu v intervalu ( t0, t∞ ) 

∆��,���&�, ��� = 	6,70	$��  Ztráta dotvarováním betonu v intervalu ( tg1, t∞ ) 

∆��,",'�!�
, ��" = −	64,77	$�� Ztráta dlouhodobou relaxací výztuže 

∆��,!',&� = 4,62	$��   Ztráta pružným přetvořením betonu v čase tg1 

Kvazistálá kombinace 

σPm,t∞ = ���,�
 + 	∆��,�("(���
,��� + ∆��,!',&� = 1344,52 − 164,38 + 4,62 = 

σPm,t∞ = --+.,01	234 
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⟹ )#��,��$	#��,�	

#��,��

* ∙ 100% = --,++%  < ODHAD 15 %  VYHOVUJE 

10.1.2 ŘEZ V POLI b 

∆��,���
,��� = −	52,54	$��  

∆��,�!�
, ��" = −	104,75	$��  

∆��,���&�, ��� = 	0,85	$��  

∆��,",'�!�
, ��" = −	64,22	$��  

∆��,!',&� = 0,59	$��   

∆��,!',) = 4,93	$��   

∆��,!',),*� = 3,29	$�� 

Kvazistálá kombinace 

σPm,t∞ = ���,�
 + 	∆��,�("(���
,��� + ∆��,!',&� = 1341,71 − 159,80 + 0,59 = 

σPm,t∞ = --+/,5	234 

⟹ )#��,��$	#��,�	

#��,��

* ∙ 100% = --,+0%  < ODHAD 15 %  VYHOVUJE 

10.1.3 ŘEZ VE VRCHOLU 

∆��,���
,��� = −	51,02	$��  

∆��,�!�
, ��" = −	78,00	$��  

∆��,���&�, ��� = 	0,91	$��  

∆��,",'�!�
, ��" = −	51,56	$��  

∆��,!',&� = 0,62	$��   

∆��,!',) = 8,73	$��   

∆��,!',),*� = 5,52	$�� 

Kvazistálá kombinace 

σPm,t∞ = ���,�
 + 	∆��,�("(���
,��� + ∆��,!',&� = 1266,45 − 130,08 + 0,62 = 

σPm,t∞ = --61,,,	234 

⟹ )#��,��$	#��,�	

#��,��

* ∙ 100% = ,,+/%  < ODHAD 10 %  VYHOVUJE 

11 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 

V rámci posouzení konstrukce na mezní stav použitelnosti byla provedena posouzení 
normálových napětí v předpínací výztuži a následně v betonu. Dále byla pro jednotlivé 
kombinace zatížení ověřena odolnost proti vzniku trhlin. Hodnoty napětí v horních  
a spodních vláknech byly zjištěny na celé konstrukci pomocí programu Scia Engineer. 
Posouzení napětí v betonu bylo ověřeno ve všech fázích výstavby. Ověření šířky trhlin  
a přetvoření konstrukce není součástí této diplomové práce. 

11.1 OMEZENÍ NAPĚTÍ V PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽI 

Stanovení napětí ve výztuži po ukončení předpínání v čase t0. Hodnota 7� 	se rovná 

charakteristické hodnotě pevnosti předpínací výztuže v tahu. 
 
���,�
 ≤ 0,757� 

Čas t0 :  
���,�
 = 1328,4	$�� ≤ 0,75 ∙ 1860	$�� = 1395	$��  VYHOVUJE 
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11.2 OMEZENÍ NAPĚTÍ V BETONU 

11.2.1 PODMÍNKY PRO ŽELEZOBETON 

Kvazistálá kombinace 
|��| ≤ 0,457� = 0,45 ∙ 35 = 15,75	$�� 

Charakteristická kombinace 

|��| ≤ 0,67� = 0,6 ∙ 35 = 21,0	$�� 

�� ≤ 7��,!�� = 3,2	$�� 

11.2.2 PODMÍNKY PRO PŘEDPJATÝ BETON 

Kvazistálá kombinace 
|��| ≤ 0,457� = 0,45 ∙ 35 = 15,75	$�� 

 
Častá kombinace 
|��| ≤ 0,67� = 0,6 ∙ 35 = 21,0	$�� 

�� ≤ 7��,!�� = 3,2	$�� 

Charakteristická kombinace 
|��| ≤ 0,67� = 0,6 ∙ 35 = 21,0	$�� 

�� ≤ 7��,!�� = 3,2	$�� 

12 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 

12.1 KOMBINACE M + N 

Oblouk a stojky byly posouzeny pomocí metody MuNu. Byly vytvořeny interakční diagramy 
pro jednotlivé průřezy a vyztužení, následně byly posouzeny na vnitřní síly vznikající 
v průběhu výstavby mostu. 

12.2 OHYB V PODÉLNÉM SMĚRU 

Mostovka byla posouzena na ohyb ve třech zmiňovaných řezech. Je uvažován pracovní 
diagram předpínací výztuže se zpevněním. 
Pomocí základního napětí �
�,�	byla vypočtena základní předpínací síla a z ní návrhová 

předpínací síla, kde součinitel spolehlivosti předpínací výztuže �� je uvažován v hodnotě 
1,0. Dále byla stanovena tlaková rezerva ve výztuži. Z tlakové rezervy byla určena 
výslednice síly v předpínací výztuži. Graficky i početně v programu MS Excel byla zjištěna 
tlačená oblast průřezu z podmínky rovnováhy sil a zjištěna využitelnost předpínací výztuže. 
Do posudku byla vnesena horizontální tahová síla od kroucení. 
 Ve všech posuzovaných řezech vyhoví konstrukce na ohyb pouze s předpínací 
výztuží, byla tedy navržena betonářská výztuž pouze konstrukčně.  

12.3 POSOUZENÍ NA SMYK A KROUCENÍ 

Pro posouzení konstrukce na kroucení, byl vytvořen samostatný statický model rám XYZ, 
kde byly vneseny maximální torzní zatížení. Posouvající síly byly zjištěny na modelu rám XZ 
včetně vlivu výstavby. 
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12.3.1 TORZNÍ ZATÍŽENÍ OD SVRŠKU MOSTU 

 

Obrázek 24: Zatížení svrškem mostu 

Konstrukce a mostní svršek jsou v příčném řezu symetrické, proto od vlastní tíhy vznikne 

nulový kroutící moment. 

12.3.2 TORZNÍHO ZATÍŽENÍ OD LM1 

 
Obrázek 25: Zatížení pro maximální posouvající sílu Ved od LM1 
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Obrázek 26: Zatížení pro maximální kroutící moment Ted od LM1 

 

12.3.3 TORZNÍ ZATÍŽENÍ OD LM3 

 
Obrázek 27: Zatížení pro maximální posouvající sílu Ved od LM3 

 

 
Obrázek 28: Zatížení pro maximální kroutící moment Ted od LM3 
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12.4 POSOUZENÍ 

Konstrukce byla opět posouzena ve třech řezech. Pomocí programu Scia Engineer byl zjištěn 
přesný smykový tok na průřezu, následně byl dle něj vytvořen fiktivní dutý průřez pro 
posouzení. Stojky byly posouzeny pouze smyk. 

12.4.1 ŘEZ NAD STOJKOU 

 
Obrázek 29: Smykový tok v řezu nad stojkou  

12.4.2 ŘEZ V POLI 

 
Obrázek 30: Smykový tok v řezu v poli  

12.4.3 ŘEZ NAD VRCHOLEM OBLOUKU 

Konstrukce byla v tomto řezu posouzena i na podélný smyk 

 
Obrázek 31: Smykový tok v řezu nad vrcholem oblouku  

12.4.4 ŘEZ V OBLOUKU 

 
Obrázek 32: Smykový tok v obecném průřezu oblouku   

13 PŘÍČNÝ SMĚR 

Pro zjištění přesného příčného účinku zatížení byl vytvořen třetí statický model a to 
deskostěnový. Zatížení bylo přepočítáno na plošné. Zatížení od dopravy bylo rozneseno pod 
úhlem 45° do spodní vrstvy výztuže, u konzol do jejich střednice. Zatížení bylo umístěno dle 
příčinkových čar příčného roznosu do nejnepříznivějších poloh. Výztuž pro příčný směr 
byla navržena opět ve třech stanovených řezech. 
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14 SCHÉMA VÝZTUŽE V ŘEZECH 

14.1 ŘEZ NAD STOJKOU 

 
Obrázek 33: Schéma výztuže nad stojkou 

14.2 ŘEZ V POLI 

 
Obrázek 34: Schéma výztuže v poli 

14.3 ŘEZ NAD VRCHOLEM OBLOUKU 

 
Obrázek 35: Schéma výztuže nad vrcholem oblouku 
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14.4 ŘEZ V OBLOUKU 

 
Obrázek 36: Schéma výztuže oblouku 

14.5 STOJKY 

 
Obrázek 37: Schéma výztuže stojek 

15 ZALOŽENÍ MOSTU 

Konstrukce bude založena na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Ze statického působení 
vychází, že v patách oblouku budou navrženy tlačené piloty, naopak v krajních příčnících 
mostovky piloty tažené. Podrobný návrh pilot není součástí diplomové práce. 

 

Obrázek 38: Návrhové hodnoty maximálních reakcí 
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16 VRUBOVÝ KLOUB 

Byly posouzeny vrubové klouby u obou navržených stojek. Byla navržena šikmá výztuž, 

počet a vzdálenost třmínků a posouzeny na soustředěný tlak. 

 

 

 

 

Šířka průřezu stojky b = 4 m 

Výška průřezu stojky h = 0,4 m 

Šířka vrubového kloubu a = 0,15 m 

Výška vrubového kloubu h’ = 0,03 m 

 

 

 
 

17 KOTEVNÍ OBLAST 

V návrhu byla zvolena kotva typu VSL E 6-22. Kotevní oblast vyhověla na soustředěný tlak. 

Dále byla posouzena oblast pod kotvou a byla dle doporučení výrobce navržena kruhová 

spirála ∅ � ��	�� o 10 závitech. Při posouzení oblasti u povrchu kotvy byla navržena 

výztuž ��	∅��. Byla posouzena globální kotevní oblast a byly zde navrženy 7 x čtyřstřižné  
mříže ∅ � ��	��. V katalogu výrobce bylo zjištěno, že pro použití zvoleného předpínacího 

zařízení typu III (ZPE 500) je nutný volný prostor velikosti 500 mm. Z tohoto důvodu bylo 

zakončení líce desky navrženo pouze zkosením hrany kolmo na předpínací kabely. 
 

Rozměry kotvy z katalogu: 

A = 370 mm   ∅Q = 430 mm 

B = 100 mm   R = 16 mm průměr spirály podkotevní výztuže 

C = 55 mm   n = 10  počet závitů spirály  

D = 220 mm   X = 495 mm min. vzdálenost kotev   

Xr = 
�

�
	+ c – 10 mm = 

���

�
 + 90 - 10 = 328 mm min. vzdálenost kotev od líce 

 
Obrázek 40: Detail navržené předpínací kotvy 

 

Obrázek 39: Rozměry a vyztužení vrubového kloubu 
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18 DYNAMIKA MOSTU 

Pomocí programu Scia Engineer byla na rámu XYZ provedena modální analýza a bylo 
identifikováno prvních 20 možných vlastních tvarů kmitání mostu. Ty se nachází v pásmu 
frekvencí od 2 Hz do 21 Hz. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce, vykreslení tvarů se nachází 
v příloze P.2 Statický výpočet. 
 

Tabulka 4: Vlastní tvary kmitu konstrukce 

Poř. č. 
(i) 

Vlastní 
frekvence 

Kruhová 
frekvence 

Vlastní 
perioda Popis charakteru vlastního tvaru 

f(i) [Hz] ω(i) [rad/s] T(i) [s] 

1 2,33 14,64 0,43 1. tvar svislého ohybového kmitání 

2 2,46 15,47 0,41 2. tvar svislého ohybového kmitání 

3 2,93 18,40 0,34 3. tvar svislého ohybového kmitání 
4 3,87 24,33 0,26 1. tvar kroutivého kmitání 

5 4,65 29,23 0,21 4. tvar svislého ohybového kmitání 

6 5,85 36,74 0,17 5. tvar svislého ohybového kmitání 
7 7,09 44,52 0,14 6. tvar svislého ohybového kmitání 

8 8,06 50,65 0,12 7. tvar svislého ohybového kmitání 

9 8,69 54,60 0,12 8. tvar svislého ohybového kmitání 
10 8,99 56,51 0,11 9. tvar svislého ohybového kmitání 

11 10,13 63,65 0,10 2. tvar kroutivého kmitání 

12 10,17 63,88 0,10 10. tvar svislého ohybového kmitání 
13 13,39 84,13 0,07 11. tvar svislého ohybového kmitání 

14 13,48 84,68 0,07 12. tvar svislého ohybového kmitání 

15 14,73 92,53 0,07 13. tvar svislého ohybového kmitání 
16 15,34 96,40 0,07 14. tvar svislého ohybového kmitání 

17 15,57 97,82 0,06 15. tvar svislého ohybového kmitání 

18 16,33 102,61 0,06 16. tvar svislého ohybového kmitání 
19 17,42 109,48 0,06 3. tvar kroutivého kmitání 

20 20,70 130,04 0,05 17. tvar svislého ohybového kmitání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obloukový most přes dálnici  Bc. Martin Olšák 

39 
 

19 ZÁVĚR 

Úkolem této práce byl návrh přemostění pozemní komunikace II. třídy přes dálnici. Ze tří 
vypracovaných variant byla zvolena oblouková samokotvená konstrukce s horní deskovou 
mostovkou lichoběžníkového tvaru. Cílem práce bylo navrhnout efektivní, ekonomickou  
a pokud možno štíhlou konstrukci vyhovující na mezní stavy únosnosti a mezní stavy 
použitelnosti. Podrobnou analýzou tvaru oblouku v programu MS Excel byl 
sesynchronizován tvar oblouku s návrhem předpínacích kabelů. K výpočtu vnitřních sil na 
konstrukci byl použit software SCIA Engineer. Byly vytvořeny tři statické modely, rám XZ 
s využitím modulu Fáze výstavby, rám XYZ pro výpočet kroucení konstrukce a deskostěnový 
model pro výpočet zatížení v příčném směru na mostovce. Zatížení mostní konstrukce 
dopravou bylo simulováno zatěžovacími modely LM1 a LM3 dle ČSN EN 1991-2. V práci byly 
uvažovány brzdné, rozjezdové síly působící na nosnou konstrukci a také účinky od zatížení 
teplotou. Ručním výpočtem byla ověřena správnost odhadu krátkodobých a dlouhodobých 
ztrát. Konstrukce byla posouzena ve třech významných řezech. Konstrukce vyhověla ve 
všech posudcích napětí v betonu. Pro častou kombinaci bylo ověřeno zamezení vzniku 
trhlin v čase životnosti konstrukce. Z těchto ověření vyplývá, že kombinace navrhnutého 
tvaru oblouku, předpětí a rozměrů prvků konstrukce byla zvolena ideálně. Dále byly 
posouzeny vrubové klouby ve stojkách a kotevní oblast konstrukce, kde z důvodu zvolení 
22 - ti lanové předpínací výztuže vznikají poměrně veliké štěpné síly. Návrh vyztužení 
kotevní oblasti byl proveden dle doporučení výrobce a dle ČSN EN 1992-2. Na závěr byla 
pomocí programu Scia Engineer provedena na rámu XYZ modální analýza a bylo 
identifikováno prvních 20 možných vlastních tvarů kmitání mostu. 

Přílohou práce je v programu AutoCAD vypracovaná výkresová dokumentace 
obsahující dispoziční výkresy mostu, výkresy předpínací, betonářské výztuže a výkres 
postupu výstavby. Pomocí programu Rhinoceros byla vytvořena vizualizace navrženého 
mostu a přilehlého mimoúrovňového křížení. 
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21 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

21.1 LATINSKÁ PÍSMENA 

symbol     význam          jednotka 

Ap   celková průřezová plocha předpínací výztuže   m2 

fcd    návrhová pevnost betonu v tlaku     MPa 

fck    charakteristická pevnost betonu v tlaku    MPa 

fpd    návrhová hodnota pevnosti předpínací výztuže v tahu  MPa 

fpk    charakteristická hodnota  

pevnosti předpínací výztuže v tahu     MPa 

fp0,1,k   charakteristická hodnota  

pevnosti předpínací výztuže v tahu na mezi 0,1  MPa 

fyd    návrhová hodnota pevnosti betonářské výztuže v tahu  MPa 

fyk    charakteristická hodnota      MPa 

pevnosti betonářské výztuže v tahu      

P
+,�    základní předpínací síla      kN 

Pm,0    předpínací síla v čase t0      kN 

Pm,∞    předpínací síla v čase t∞	     kN 

Qik    charakteristická hodnota soustředěného zatížení   kN 

od nápravy v pruhu i 

qik    charakteristická hodnota rovnoměrného zatížení   kN/m2 

od dopravy v pruhu i 

t0    čas po zakotvení předpínací výztuže     den 

t∞    čas na konci životnosti konstrukce     den 

21.2 ŘECKÁ PÍSMENA 

symbol     význam          jednotka 

αQi    regulační součinitel soustředěného zatížení v pruhu i  - 

αqi    regulační součinitel rovnoměrného zatížení v pruhu i  - 

ΔFp    tlaková rezerva v předpínací výztuži    kN 

Δσp    tlaková rezerva v předpínací výztuži     MPa 

Δσpi    změna i napětí ve výztuži      MPa 

σc1    napětí v dolních vláknech průřezu     MPa 

σc2    napětí v horních vláknech průřezu     MPa 

σp0    základní napětí v předpínací výztuži    MPa 

σp    napětí v předpínací výztuži      MPa 

σp0,max    maximální napětí v předpínací výztuži při napínání   MPa 

Ø   průměr betonářské výztuže      mm 

Pozn.: Některé symboly jsou vysvětleny přímo v textu 
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