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MOSTY - EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ
Doporučení pro koncepční návrh mostu

ROZHODOVACÍ PROCESY PRO VOLBU KONCEPCE NOVÉHO MOSTU
Zpracovali: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Souhrn
Cílem aktivity je technický dokument pro optimální
volbu základních parametrů nového mostu.
Rozhodovací proces pro volbu koncepce nového
mostu závisí na technických podmínkách (charakter
přemosťované překážky, trasování komunikace,
druh mostu z hlediska dopravy), ovlivnění životního
prostředí, architektuře a urbanismu a na hodnocení
z hlediska udržitelného rozvoje.

Oblast použití
Dokument bude sloužit pro rozhodování o celkové
koncepci nového mostu na úrovni investora (ŘSD,
SŽDC, kraje) a v projekčních kancelářích. Koncepce
nového mostu se rodí postupně ve stadiu studie a
v dokumentaci pro územní řízení. Před zpracováním
dokumentace pro stavební povolení by mělo být již
rozhodnuto o definitivní koncepci nového mostu na
základě multikriteriálního hodnocení variant a ta by
měla být závazná pro všechny následující stupně
projektové dokumentace. Dokument „Doporučení
pro koncepční návrh mostu“ obsahuje přehled všech
hlavních nosných systémů železničních mostů a
mostů pozemních komunikací. Dále obsahuje
hodnotící kritéria pro volbu optimální varianty
nového mostu

Metodika a postup řešení
Potřeba nového mostu je dána řadou požadavků.
V první řadě to je charakter přemosťované překážky.
Koncepce nového mostu je výrazně závislá na
velikosti, tvaru a charakteru přemosťované
překážky. Velikost překážky stanoví délku mostu.
Tvarem překážky se rozumí průběh svislé
vzdálenosti mezi niveletou a terénem pod mostem.
Rozpětí jednotlivých polí mostu je závislé na výšce
nivelety nad terénem. Se zvětšující se výškou
zpravidla roste rozpětí jednotlivých polí. To je dáno
jednak požadavky na minimalizaci nákladů na most,
ale také architektonickými a estetickými hledisky.
Většinou se postupuje tak, že je stanovena trasa
komunikace v půdoryse a podélný řez komunikací.
Z toho vyplývá potřeba překlenutí překážek. U
velkých mostních objektů se nabízí možnost vhodné

úpravy trasy tak, aby se snížila cena nového mostu
(místo půdorysně zakřiveného mostu most v přímé,
příp. most s konstantním poloměrem zakřivení,
místo šikmého most kolmý, dostatek stavební výšky
pro konstrukci mostu, vyvarování se údolnicových
oblouků s nevhodným odvodněním). Cena velkého a
drahého mostu může výrazně ovlivňovat cenu
jistého úseku trasy komunikace.
Úpravou trasy může vzniknout nové rozhodování
mezi mostem a vysokým násypem, pokud se nejedná
o zátopové území. V ekonomickém hodnocení je
nutno u mostu zahrnout udržovací náklady po celou
dobu jeho života.
Volba konstrukčního systému mostu vychází z výše
uvedených technických podmínek a je dále závislá
na druhu mostu z hlediska dopravy (most železniční,
dálniční, silniční nebo lávka pro chodce) a na
potřebnosti rozvoje dopravní infrastruktury.
Mosty podle statické funkce hlavní nosné
konstrukce se dělí ve smyslu ČSN 73 6200 na druhy,
viz tab. 1. Mosty lze zhotovit z různých materiálů
(most železobetonový, předpjatý, ocelový, spřažený
ocelobetonový nebo dřevěný), některé druhy jsou
vhodné pouze pro některé materiály. Volba
vhodného druhu mostu závisí zejména na rozpětí
největšího pole, protože každý druh je použitelný
jenom v jistém rozmezí. Tab. 2 obsahuje doporučená
rozpětí pro běžně se vyskytující mosty z hlediska
potřeb v České republice, nejsou zde uváděná
největší dosažená rozpětí ve světě.
Dokument „Doporučení pro koncepční návrh mostu“
obsahuje, kromě přehledu všech hlavních nosných
systémů mostů, další členění jednotlivých druhů
mostů. Členění deskových a trámových mostů podle
statické funkce, podle proměny průřezu po délce a
podle tvaru příčného řezu, členění rámových mostů
podle tvaru, členění obloukových mostů podle
statické funkce, podle polohy mostovky, podle tvaru,
polohy a počtu oblouků a podle ztužení oblouků,
členění zavěšených mostů podle počtu a tvaru
pylonů, podle počtu rovin a tvaru závěsů a členění
visutých mostů podle počtu nosných lan a podle
tvaru
pylonů.
Tvarová
bohatost
různých
konstrukčních systémů je veliká a dává možnost
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téměř pro každé rozpětí volby několika různých
konstrukčních uspořádání a volby různého
materiálu.
Tab. 1 Převážně používaný druh materiálu.
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x
Tab. 2 Doporučené rozpětí mostu [m].

Druh
mostu

pozemní
kom.

železniční

deskový

2 - 20

2 - 20

trámový

4 - 120

4 - 70

rámový

4 - 120

4 - 70

obloukový

30 - 200

40 - 100

integrovaný

20 - 60

15 - 40

klenbový

4 - 20

4 – 15

lávka

4 - 40

30 - 80

věšadlový

10 - 20

vzpínadlový

10 - 50

vzpěradlový 15 - 100

15 - 80

řadě na tom, kde se most nachází, zda v intravilánu
města nebo v extravilánu. Mosty jsou stavbami,
které ovlivňují urbanismus města. Jsou to pomníky
na dlouhou dobu. Investor může požadovat, aby
nový most byl dominantou města. Potom o vzhledu
mostu rozhoduje převážně architekt a mostní inženýr
by měl dokázat splnit přání investora a architekta.
Jinak je tomu u mostu v extravilánu, kdy je cena a
funkce hlavním rozhodovacím kritériem. Potom
volba padne na racionální mostní konstrukci, která
splňuje požadavky dopravy.

Výsledky
Pro každou návrhovou situaci je možné navrhnout
několik různých variant řešení nového mostu.
V tomto místě se investorovi doporučuje, aby oslovil
několik projektových firem, aby tak získal skutečně
různé varianty řešení.
Pro další postup se investorovi doporučuje, aby si
pro daný případ jmenoval hodnotící komisi z řad
uznávaných odborníků, nezávislých na projektu.
Úkolem komise by bylo posouzení technické
reálnosti navrhovaných variant řešení, včetně
ekonomického posouzení. Hodnotící komise by
předala svoje stanovisko k jednotlivým variantám
výběrové komisi, která na základě multikriteriálního
hodnocení provede výběr výsledné varianty řešení.
Druhý možný postup by byl takový, že výběrová
komise na základě multikriteriálního hodnocení
provede výběr výsledné varianty a ten bude
předložen k expertnímu posouzení.

Závěr
Výsledkem aktivity je návrh nového přístupu
k volbě koncepce nového mostu. Smyslem návrhu je
doporučení pro různá variantní řešení konstrukčního
systému mostu. Doporučuje se multikriteriální
hodnocení s využitím expertních posudků.
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zavěšený

50 - 120

20 - 80

visutý

50 - 150

30 - 150

Způsob výstavby je primárně ovlivněn materiálem
hlavní nosné konstrukce. U mostů železobetonových
a předpjatých jsou jiné technologie výstavby, než
jsou způsoby montáže ocelových, spřažených
ocelobetonových nebo dřevěných mostů. Životní
prostředí je nutně ovlivněno stavbou nového mostu a
také budoucím provozem. Je třeba však
připomenout, že provoz na novém mostě může
kladně ovlivnit životní prostředí v dané lokalitě.
Hodnocení jednotlivých variant nového mostu
z hlediska architektury a urbanismu závisí v první
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