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Souhrn 

Technický list obsahuje doporučení pro optimální 
volbu koncepce nového mostu. Volba optimální 
koncepce vychází z multikriteriálního hodnocení 
jednotlivých navržených variant řešení. Do 
hodnocení vstupují technické podmínky 
přemosťované překážky, problematika životního 
prostředí, hodnocení z hlediska architektury a 
urbanismu a v neposlední řadě posouzení nákladů na 
životní cyklus navrhovaného mostu. Technický list 
informuje o obsahu manuálu „Doporučení pro 
koncepční návrh mostu“. 

Oblast použití 

Rozhodujícím okamžikem pro volbu koncepce 
nového mostu je studie, ve které by měly být 
splněny potřeby, vyvolané návrhem nové trasy 
dopravní cesty (železnice, pozemní komunikace, 
stezka pro cyklisty) překonávající překážky. Bylo by 
nanejvýš žádoucí, aby volba nové dopravní cesty 
zohledňovala podmínky pro návrh mostních objektů 
vyvolaných návrhem nové dopravní cesty. 

Manuál dává návod pro vyhledání optimální 
varianty konstrukčního řešení z výše uvedených 
hledisek. Manuál tak slouží projektantům 
dopravního řešení a hlavně pak projektantům 
mostařům. Dále slouží investorům při posuzování 
navrhovaných řešení trasy a následně volby 
koncepce mostu a při hodnocení výsledného návrhu. 

Metodika a postup řešení 

Výchozím bodem jsou technické podmínky 
přemosťované překážky. Právě tyto technické 
podmínky může zásadním způsobem ovlivnit 
projektant dopravní cesty, a to jak při volbě vedení 
trasy v půdorysu, tak při volbě polohy nivelety 
v podélném profilu. Ovlivnění technických 
podmínek by mělo být uváženo zvláště u velkých 
přemostění, která výrazně ovlivňují výsledné 
ekonomické hodnocení z hlediska životního cyklu. 

Pokud je trasa vedena v půdorysném oblouku, tak to 
vede na půdorysně zakřivený most. Zvlášť 
nepříznivé z důvodů bezpečnosti silničního provozu 

je vedení trasy v levém a pravém směrovém oblouku 
v místě mostního objektu, kdy dochází k překlápění 
příčného sklonu na mostě. Z hlediska odvodnění 
silničního mostu je nevhodné vedení nivelety na 
mostě ve vodorovné rovině a zvláště pak 
v údolnicovém zakružovacím oblouku. U 
železničních mostů, zvláště v případě 
vysokorychlostních tratí, je záhodno se vyhnout 
šikmému křížení s přemosťovanou překážkou, u 
kterých je nutno volit kolmé mosty. 

Technickými podmínkami se rozumí velikost, délka 
a hloubka přemosťované překážky a dále druh mostu 
z hlediska převáděné dopravy (most železniční, most 
pozemní komunikace nebo lávka pro chodce). 
Koncepce mostu je výrazně závislá na těchto 
technických podmínkách. 

Problematiku životního prostředí je nutno chápat a 
hodnotit z hlediska celého životního cyklu mostu. 
Životním cyklem mostu se rozumí celý proces od 
získání surovin potřebných pro stavbu a výrobu 
mostu, přes projevy mostu za provozu a potřeby pro 
údržbu a opravy až po vyřazení mostu z provozu. 
Posouzení životního cyklu je náročné a může 
zásadním způsobem ovlivnit koncepci mostu. 

K hodnocení mostu z hlediska architektury a 
urbanismu je nutno přistupovat s vědomím, že mosty 
jsou velké stavby a s dlouhou životností. Mosty tak 
ovlivňují urbanismus města nebo dotvářejí ráz 
krajiny. Pro hodnocení architektury mostu neexistují 
dlouhodobě ustálená objektivní hodnotící kritéria. 
Pro usnadnění hodnocení významných mostních 
objektů se doporučuje spolupráce architekta a 
mostního inženýra při hledání koncepce mostu. 
Většinou platí, že při volbě architektonicky 
výjimečné konstrukce je výsledná cena mostu vyšší 
než při tradičním řešení. 

Posouzení nákladů na životní cyklus navrhovaného 
mostu je ekonomická metoda hodnocení, ve které se 
uvažují všechny náklady v průběhu životnosti 
mostu. Celkové náklady na životní cyklus zahrnují 
náklady na návrh a stavbu mostu, na jeho provoz, 
údržbu a opravy a náklady na demolici. Důležitým 
přístupem může být zvýšení počátečních nákladů 
s cílem snížení nákladů na provoz a údržbu, který by 
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se mohl uplatnit u spřažených ocelobetonových 
konstrukcí, které se vyznačují dlouhodobou 
spolehlivostí a dlouhodobě nízkými udržovacími 
náklady. 

Výsledky 

V manuálu „Doporučení pro koncepční návrh 
mostu“ je uveden přehled 11 hlavních nosných 
systémů mostů: deskový, trámový, rámový, 
obloukový, integrovaný, klenbový, věšadlový, 
vzpínadlový, vzpěradlový, zavěšený a visutý. Pro 
každý systém je schématický obrázek a v tabulce je 
uveden přehled převážně používaného materiálu pro 
jednotlivé systémy. V další tabulce je uvedeno 
doporučené rozpětí mostu pro jednotlivé systémy 
mostů pozemních komunikací, železničních mostů a 
lávek pro chodce. 

Dále je proveden rozbor pro deskové a trámové 
mosty, a to podle statické funkce, podle tvaru 
příčného řezu z hlediska použitého materiálu, podle 
proměny průřezu po délce trámového mostu, podle 
polohy mostovky ocelového trámového mostu, 
podle tvaru příčného řezu trámového mostu 
z hlediska konstrukce hlavního nosného systému a 
dělení trámových mostů podle tvaru nosníku. Dále je 
uveden rozbor rámových mostů z hlediska počtu 
otvorů a z hlediska statické funkce rámu. V další 
části je uveden rozbor obloukových mostů, a to 
z hlediska polohy mostovky, podle statické funkce 
oblouku, podle tvaru oblouku po délce oblouku, 
podle počtu oblouků v příčném řezu, podle polohy 
oblouků, podle ztužení oblouků, podle uspořádání 
závěsů a podle poměru tuhosti oblouku a trámu. 
Pokračuje rozbor zavěšených mostů podle počtu 
pylonů, podle počtu rovin závěsů, podle uspořádání 
závěsů, podle počtu závěsů, podle tvaru pylonu 
v přáčném řezu a podle tvaru pylonu v podélném 
směru. V poslední kapitole je proveden rozbor 
visutých mostů, a to podle počtu nosných lan a tvaru 
závěsů a podle tvaru pylonů. Je zde také uveden 
speciální druh visutého mostu – visutý pás. 

Závěr 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že tvarová, 
statická, konstrukční a materiálová rozmanitost je 
velká. K tomuto základnímu dělení mostů  přistupují 
ještě dílčí dělení z hlediska konstrukčních detailů, 
styčníků, způsobu vyztužení nebo předpětí, způsobu 
montáže atd. Při hledání optimálního koncepčního 
návrhu může projektant vybírat z jistého množství 
systémů, vhodných pro konkrétní situaci. Projektant 
mostu by měl ve spolupráci s architektem provádět 
výběr výsledné varianty na základě výše uvedeného 
multikriteriálního hodnocení.  

 

Technický list se zabývá pouze doporučením pro 
koncepční návrh nového mostu. Nezabývá se 
problematikou celkové rekonstrukce mostu. 
V průběhu roku 2018 došlo k zvýšenému zájmu 
veřejnosti o stav mostů v České republice. Správci 
mostů na pozemních komunikacích si uvědomili 
svoji zodpovědnost za bezpečnost mostů a snaží se 
investovat větší finanční částky na obnovu mostů, 
které jsou v neuspokojivém stavu, zvláště pak mostů 
ve velmi špatném stavu nebo ve stavu havarijním. 
V nejbližším období lze očekávat větší počet 
rekonstrukcí mostů, zvláště pak na silnicích II. a III. 
třídy, které jsou ve správě krajů. Manuál 
„Doporučení pro koncepční návrh mostu“ může být 
vhodně využit i současné době. Potřeby správců 
však budou často limitovány kapacitami odborných 
stavebních firem. Doporučuje se proto volit 
jednoduché osvědčené systémy s rychlou dobou 
výstavby, např. trámové spřažené ocelobetonové 
mosty. V tomto smyslu je vhodné upravit váhy 
jednotlivých parametrů vstupujících do 
multikriteriálního hodnocení při volbě optimálního 
návrhu mostu. 

 


