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ANNOTACE 

 

V bakalářské práci se zabývám zpracováním tématu „Migrační objekty na pozemních 

komunikacích“. Je zaměřena na migrační objekty typu nadchodu pro velké savce. Co je 

zapotřebí znát, aby byl objekt správně navrhnutý a také pohled geotechniky na takový 

nadchod. Jsou uvedeny i výpočtové metody, kterými počítáme s ohledem na technologii 

výstavby objektu. Přínos pro bakalářskou práci bude migrační objekt řešený v programu 

REVYZ.    

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ekodukt, typy migračních nadchodů, materiál konstrukce, výpočtové modely, návrh 

konstrukce 

 

 

ABSTRACT 

 

In the thesis deals with the processing of the topic "Migration objects on the road." It 

focuses on migration objects overpass for large mammals. Along with the types of overpasses 

and writing about the draft migration object in terms of geotechnics. What you need to know 

that the subject is properly designed. I mentioned calculation methods, which we expect the 

technology of construction of the object. Benefits for the thesis will be solved in the object 

migration program REVYZ. 

 

KEYWORDS 

 

ecoduct, types of migration overpasses, construction materials, computational models, 

structural design 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

 

Aost – úsek plochy ostění náležející k radiální pružině [m
2
] 

Apru – plocha průřezu radiální pružiny [m
2
] 

As – plocha výztuže [mm²] 

Edef – modul přetvárnosti horninového prostředí za ostění [MPa] 

Erad – modul pružnosti radiální pružiny [MPa] 

Fc – tlaková síla v betonu [kN] 

Fs – tahová síla ve výztuži [kN] 

I – moment setrvačnosti [m
4
] 

Id – relativní hutnění [-]  

NRd – únosnost normálových sil [kN] 

MRd – moment únosnosti [kNm] 

Ϭ – napětí [MPa] 

b – výška [mm] 

cef  – efektiní soudržnost [kPa] 

cnom – krytí výztuže [mm] 

d – účinná výška průřezu [m] 

fcd – návrhová hodnota betonu v tlaku [MPa] 

fck – charakteristick válcová pevnost betonu v tlaku [MPa] 

fyd – návrhová pevnost výztuže v tahu [MPa] 

fyk – charakteristická pevnost výztuže v tahu [MPa] 

h – šířka [mm] 

h1, h2 – výška zeminy [m] 

k – pasivní odpor [MNm] 

l – délka radiální pružiny [m] 

q – zatížení [kN/m] 

r- poloměr výrubu tunelu [m] 

s – zatlačení ostění do horniny [m] 

x – poloha neutrální osy [m] 

z – rameno vnitřních sil [m] 

γ – objeková tíha materiálu [kN/m
3
] 

γc – souinitel spolehlivosti betonu [-]  
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γs – součinitel spolehlivosti výztuže [-] 

ѵ – Poissonovo číslo horninového prostředí za ostěním [-] 

φef – efektivní úhel vnitřního tření [°] 

φ – profil výztuže [mm] 
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1. ÚVOD 

 

Tématem mé bakalářské práce je „Návrh migračního objektu z hlediska geotechniky“. 

Jelikož rozsah silniční a především dálniční sítě se rozrůstá, stejně jako počet osobních 

automobilů nebo nákladních aut. Proto se musí brát v úvahu i životní prostředí, kde se 

komunikace nachází, důvodu přerušení přirozených migračních cest.  

  

Ekologické podzemní stavby, které se stavějí pro ochranu přírodního a životního 

prostředí. I když se mnoho odborníků v tunelářství zastává názor, že zpravidla podzemních 

konstrukcí na pozemních stavbách mají charakter ekologický, protože ochraňují životní 

prostředí. V některých případech jsou však nároky na životní prostředí na prvním místě při 

situování stavby. 

  

V první kapitole se zabývám přehledem migračních objektů, které se mohou být 

postaveny na silničních komunikacích a dálnicích na našem území podle konstrukčního 

uspořádaní. Ale i následnému technickému řešení ekoduktu, kde jsem se zaměřila na migrační 

objekty jako nadchody, které využívají velcí savci. 

 

V další kapitole je popsán postup výpočtu z hlediska geotechniky. Je potřeba znát 

geologický profil budoucí stavby, ale i materiál konstrukce, hloubka uložení, i technologii 

výstavby. Jsou totiž zapotřebí pro postup řešení statického výpočtu dané konstrukce. Tento 

výpočet se dá provádět analyticky i s využitím výpočetních modelů. 

 

V poslední části této práce se zabývám výpočtem migračního objektu, který se nachází 

na dálnici D11. Jde o čtyřproudovou dálnici. Přes ni je postaven migrační objekt, který je 

určen pro velké savce. Jedná se o betonovou konstrukci, která je postavena jako přesypávaný 

most. Výpočet migračního objektu se budu provádět prostřednictvím výpočetního programu 

REVYZ, který pracuje s na principu metody konečných prvků. 
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2. PŘEHLED MIGRAČNÍCH OBJEKTŮ NA DÁLNIČNÍCH A 

RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČR 

 

Rušné pozemní komunikace především typu dálnic, tvoří pro volně se pohybující 

zvířata v krajině neprůchodnou překážku. To způsobuje rozdělení krajiny a migrační cesty 

nejenom vysoké zvěře u nás. Díky dálniční síti je přežití některých druhů živočichů 

v ohrožení [3], jejichž populace se vyskytují na rozlehlých územích i při poměrně nevelkém 

množství jedinců. Mezi případně nejvíce ohrožené druhy spadají velcí savci, které se rozdělují 

do kategorií A – E podle velikosti a druhu.  

 

Pro dalekou cestu z dřívější domovského území používá zvěř zpravidla stejné 

migrační cesty, které vyskytují se bez ohledu na pozemní komunikaci. Právě pro migraci 

zvěře se realizují na pozemních komunikacích stavební objekty. Pro pojmenování těchto 

objektů se používá pojmenování jako (ekologický most, přechod, ekodukt, zelený most). [2] 

 

 

2.1. Rozdělení průchodů na pozemních komunikacích 

 

Průchody se obvykle dělí na nadchody a podchody. Obě skupiny průchodů mají 

srovnatelnou funkcí při vyhovujícím řešení.  Zda se použije nadchod nebo podchod se řídí 

hlavně na terénních podmínkách. [3] 

 

Z praktické stránky se řadí do dvou základních kategorií: 

 Opatření poskytující migraci – migrační objekty (podchody, nadchody), které jsou 

uvedeny v tabulce 1 

 Opatření pro snížení úmrtí – znemožňující či omezující přístup na komunikaci 

(svodidla, oplocení) 

 

Uskutečnění rozčlenění migračních objektů v následné tabulce 1. Technické silniční 

objekty uznávají základní dělení, které vychází ze zahraniční odborné literatury. Je zamířeno 

v první řadě na praktické hledisko popisu a charakteristiky objektu. [2] 
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Tabulka 1: Kategorizace migračních objektů 

Migrační 

objekt 

Podchod 

(P) 

Propustek 
Trubní propustek P1 

Rámový propustek P2 

Mosty na komunikaci 

Most víceúčelový P3 

Most speciální P4 

Most velký, od 100 m délky P5 

Nadchod 

(N) 

Mosty přes komunikaci 
Most víceúčelový N1 

Most speciální N2 

Tunel Tunel N3 

 

Ekodukty (N2, N3) se mnohdy označují jako přechody určené pro migraci zvěře. 

Dělení ekoduktu do dvou skupin je dáno technickým nařízením. Nadchody do délky 50 m se 

označují jako mosty (obr. 1). Délka objektu se měří v ose komunikace. Nadchody nad 50 m 

délky se označují jako tunely (obr. 2). [3] 

 

Obrázek 1 – Most                Obrázek 2 – Tunel 

 

 

 

2.2. Technické řešení nadchodů 

 

K nadchodům se zařazují i veškeré druhy staveb, kde zvířata přecházejí přes 

komunikaci, takže nad úroveň provozu. Pro kategorizaci objektů je důležitá z této stránky:  

 náročnost na provedení druhu stavby (most, tunel) 

 záměr konstrukce (zvláštní konstrukce pro přesuny živočichů, ostatní využití, 

kombinovaný záměr) [2] 
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Základní konstrukční druhy migračních objektů jsou uvedeny schematicky na 

obrázcích 3 – 5. Na obrázku 3 je druh tunelovitý, přijatelný pro uplatnění ve velkých zářezech 

do terénu. Přínosem je možnost osázení vegetací pro omezení poškozování přirozeného 

biotopu na migrační cestě zvířat. A tím se vytvoří možnost migrace pro největší množství 

druhů živočichů. Nevýhoda je zpravidla s velkými finančními nároky. Hyperbolický tvar (obr. 

4) může být při ideálním předpokladu, při ideálním provedení také používán i velkými typy 

savců jako je jelena. Druh klenutý (obr. 5) pro uplatnění v rovinaté krajině. [3]  

 

     Obrázek 3 – Tunelový     Obrázek 4 - Hyperbolický 

 

Obrázek 5 – Klenutý 

 

 

 

2.2.1. Nadchod – most víceúčelový 

 

Spolu se stavbou rychlostních a dálničních komunikací se navrhují skupiny mostů, 

které mají funkci pro spojení místních lesních a polních cest. Zpravidla je jejich povrch z 

betonu či asfaltu, který je pro migraci zvěře nevhodný. Po úpravě, čili rozšíření a vytvoření 
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přirozeného povrchu se může stát přijatelným migračním objektem. Zejména pro malé 

obratlovce, bezobratlé a šelmy.  

 

Mosty víceúčelové (N1) ale nemohou být stavěny místo mostů speciálních (N2). Ve 

větším pak ale mohou vylepšit možnost úplného přechodu komunikace. Dalším přínosem jsou 

také nízké ekonomické výdaje.  

 

Doporučené parametry záleží na druhu mostu, druhu převáděné komunikace nad 

dálnicí či rychlostní silnicí. V nomogramech a tabulkách, které se nacházejí v TP180 jsou 

uvedeny doporučené parametry. Jako most pro zvířata se mohou používat hlavně lesní a polní 

cesty. Při nálevkovém tvaru s vyhovujícím osázení může tento most posloužit i jako průchod 

pro srnce a veškeré menší zvířata o střední šířce 10 – 15 m. Když se bude opravovat současný 

průchod lesní nebo polní cesty, je nezbytné, aby střední šířka byla nejméně 10 m. V ústí pak 

nejméně 15 – 20 m. Okraj se řeší alespoň pro možnosti vysázení popínavých rostlin. 

 

Zatížení na objektech stanoví projektant dle článku 62 z normy ČSN 73 6203 ve spojitosti: 

 přírodní uspořádání, které v postupu doby narůstá vlastní rozměr 

 tíha mokré hlíny 

 zatížení sněhem 

 

Varianty postupu: 

 nanejvýš snížení úsek mostu (např.: korekcí dolní konstrukce mostu a křídel) 

 záměna průsvitného ocelového zábradlí za celé dřevěné o nejmenší velikosti 1,2 m 

 uskutečnění postranních neprůsvitných (protihlukových) zeď o velikosti asi 1,5 m 

 neprůsvitná zeď připojit na pokračující naváděcí plot okolo dálnice či silnice, aby se 

vytvořilo „nálevkové“ ústí 

 přijatelně vysázet na pláni mostu – kompaktní osázení na okrajích 

 využít zem do pláně mostu se znaky jako podobnému místnímu prostředí 

 udělat situaci pro růst při nejmenším pnoucím rostlinám vedle zábradlí 

 povrch u lesních nebo polních cest se vyřeší jako nezpevněný prašný povrch 

 osázení naváděcích rostlin 

 korekce krajiny v podél migračního objektu perfektně připojit na blízkého terénního 

prvku 
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 nejmenší šířka přírodního pruhu 1 m 

 most povrchu se zpestří padnutým kmenem, kameny apod. (kromě přechodného místa 

na převáděné komunikace) [2] 

 

 

2.2.2. Nadchod – most speciální 

 

Speciální mosty se zpravidla stavějí přes pozemní komunikace s více proudy (obr. 6). 

Nebo s komunikacemi o vysoké intenzitě dopravy (dálnice, rychlostní silnice). Reprezentuje 

nákladný a zároveň hodně účinný prostředek pro snížení vlivu rozdělení vyvolané 

infrastrukturou. Hodí se pro veškeré typy zvířat, jejich parametry záleží z velké části na 

zamýšleném typu mostu. Zpravidla jsou to kopytníci či menší savci, i když zamýšleným 

typem mohou být i bezobratlí, obojživelníci a plazi. U velkých savců je podstatná zejména 

šířka a poloha objektu. Detailu v návrhu, substrátu a vegetace je už méně důležitý. 

 

Obrázek 6 – Příklad migračního objekt přes dálnici [11] 

 

  

S ohledem na parametry objektu (nejdůležitější hlavně ze strany šířky). Pokud je 

objekt stanoven pouze pro migrace typu (na úrovni spojení populace), či má objekt posloužit 

k sjednocení krajiny. V druhém případě objektu jsou parametry významně větší. 

 

Zde se i eventuálně dá použít pro chodce i cyklisty. Jedná se o stezky s přirozeným 

prašným povrchem. Na druhé straně se doporučuje pro umístění fyzické bariéry. Pro 

zabránění vjezdu vozu na most (např.: betonové sloupky či kameny). Pochopitelně tak, aby 

nebránily migrujícím zvířatům, chodců nebo cyklistů v průchodu. 
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Doporučené parametry pro mosty speciální N2 jsou v tabulkách a nomogramech, které 

jsou uvedeny v TP180. Podle odlišných prací zabývajících se nejmenšími parametry 

speciálních mostů se uvádí 40 – 45 m standardní šířky. Zmenšení rozměru je třeba tehdy, 

jestliže řešíme mosty s rozšiřujícím náběhem u vstupu. Příchod k mostu má odpovídat 

nejmenší šířce 40 m. Varianty postupu jsou stejné jak u víceúčelových mostů uvedeny 

v kapitole 2.3.1. [2] 

 

 

2.2.3. Nadchod – tunel  

 

Pro tunely do délky 100 m (obr. 7) s technickou vybaveností je platná norma ČSN 73 

6201 ne však ČSN 73 7507. Podle druhu konstrukce se dá rozdělit na tunely ražené nebo 

hloubené, v druhém případě se posléze opět musí pokrýt vegetací. 

 

Obrázek 7 – Příklad migračního nadchodu přes dálnici 

 

 

Doporučená kritéria jsou pro veškeré typy živočichů, kdy je délka tunelu nad 50 m 

dostačující. Opatření pro spojení stejných stanovišť (vřesoviště apod.) a s nimi spojenými 

druhy. Doporučené délce tunelu je při přinejmenším 80 m.  

 

Varianty postup: 

a) ražený typ se provádí naváděcího oplocení a také snížení všech rušivý účinek, nechat 

s normálním vývojem. 

b) hloubený typ má stejný postup jako u speciálního mostu N2 (viz. Kapitola 2.3.2) [2] 
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3. NÁVRH PŘECHODOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA 

GEOTECHNIKY 

 

3.1. Geotechnický průzkum 

 

Jednotlivé fáze geotechnických průzkumů odpovídá nárokům pro zjištění složení 

horninového masívu na jednotlivé fázi projektové dokumentaci. ČSN 73 7501 se rozdělují 

podzemní stavby dle druhu konstrukce. [4] 

 stavby nenáročné – není citlivý na nestejnoměrné sedání a mají dostatečnou 

prostor pro spolehlivosti v plastický oblasti přetvoření 

 stavby náročné – všechny zbylé konstrukce, hlavně vysoké konstrukce a 

staticky neurčité stavby [6] 

 

Dále se konstrukce rozdělují podle náročnosti geologických podmínek do tří 

geotechnických kategorií. 

 1. geotechnická kategorie se zařazují objekty pro málo náročné na konstrukci a 

současně jednoduchých geologických vlastnostech 

 2.  geotechniká kategorie se zařazují objekty pro málo náročné konstrukce a 

současně ve složitých geologických vlastnostech nebo objekty náročné na 

konstrukci s jednoduchými geologickými vlastnostmi 

 3. geotechniká kategorie se zařazují objekty náročné na konstrukci v náročných 

geologických podmínkách  

 

Pro zařazení do určité geotechnické kategorie je potřeba určit složitost konstrukce, ale 

i posouzení geologických poměrů. Složitými poměry se zabývá norma na geologické poměry 

území se seizmickými účinky. Jedná se o zemětřesení rovné nebo vyšší než 8° MSK-64. [4] 

 Základové poměry jednoduché – v rozmezí stavební konstrukce se základová půda 

nemění, o stejné hloubce uložení vodorovně a podzemní voda neovlivní umístění 

stavby a návrh dané konstrukce  

 Základové poměry složité – v rozmezí konstrukce se základová půda zásadně mění 

nebo nestejná hloubka, jsou různorodě uloženy, nepříznivé vlastnosti základové půdy 

či skalní horninou [6] 
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Dál je to umístění objektu a kvality prostředí, kde se bude budoucí podzemní objekt 

nacházet. 

 v zeminách 

 u nadloží s hodnotou menší než 1,5 násobek šířky výrubu 

 pod hladinou podzemní vody 

 zeminy při kontaktu s vodou či vzduchem bobtnají 

 v horninách 

 o nadloží menším než šířka výrubu 

 pod toky a vodními plochami 

 o nízké kvalitě 

 v hloubce založení je původní svislé napětí Ϭo třikrát tak větší než 

pevnost v prostém tlaku Ϭc 

 můžou se chovat kontraktačně (otevřené pukliny, pórovitost, velké 

množství dutin, vytlačení měkkých hornin do místa výrubu) 

 vodorovné napění je třikrát větší před raženým objektem než svislé 

 

Pro zařazení konstrukce do geotechnických kategorií se vážou i další opatření, zásady 

a doporučení. Ty jsou nutné dodržet nejen při návrhu, ale i při samotném provádění stavby se 

musí dodržet. 

 

 Během vyhotovení geotechnického-průzkumu se používají informace získané 

metodou inženýrsko-geologického mapování přidaných o studiu archivních materiálů. 

Používá se možnost leteckých snímků a při lokálních obchůzkách se mapují přirozené 

geologické vrstvy na povrchu území. Primární informace se následně doplňují použitím 

geofyzikálních metod, vrtného průzkumu a nestandartních případů. Tyto lokální situace 

potřebujeme pro nabytí nezbytných informací o vystupování horninového masívu během 

ražby průzkumné štoly či šachty. 

 

Při geotechnickém průzkumu se postupuje dle předem vypracovaného projektu, který 

formuluje metody průzkumu. Jeho velikost a nárok na vykládání výsledků je v souvislosti na 

stupni průzkumu. [4] 
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3.2. Klasifikace zemin a hornin 

 

Interpretace výsledků geotechnického průzkumu je jedna z forem, která představuje 

jako celek třídění hornin a horninového masívu. Spojuje technologické parametry 

s geotechnickými parametry masivu, ovlivněné návrhem způsobu práce stavby a provedení 

díla.  

 

Při stavbě tunelů dojde k časté změně geotechnických podmínek. Účastníci stavby 

zvláště u konvenčních tunelovacích postupů musí rychle zareagovat na podmínky skutečného 

zatížení. Racionální reakcí na požadavek stavby tvoří klasifikace horniny (popřípadě 

horninového masivu). Podle zkušeností ze stavby tunelu podobných velikostí v podobných 

geotechnických podmínkách, přinese informace o rozhodujících technologických parametrech 

(čas stability nezajištěného výrubu, způsob a prvky zajištění stability výrubu atd.).  

 

Pro uplatněné klasifikace je dobré být o této skutečnosti informován a následně 

rozhodnout o vhodnosti použití klasifikace pro určitý druh prostředí a metody tunelování. Dle 

způsobu, jak autoři přistupují k rozčlenění horninového masívu, rozlišujeme tři druhy 

klasifikací: 

 Popisné, zatřízení horninového masívu dle chování během ražby tunelu. Podle 

klasifikace nejde stanovit fyzikálně-mechanických vlastností masivu. 

 Číselné, zatřízení horninový masív jen dle jednoho charakteristickým parametrem 

(např: klasifikace Protodjakonova dle pevnosti horniny v tlaku). 

 Indexové, zatřízení horninového masívu dle více kritérií obvykle rovnou 

s podmínkami stavby (sklon a vlastnosti materiálu výplně diskontinuity, četnost, 

přítok vody, pevnostní parametry masivu atd.) 

 

Poslední kategorie spadá do moderních tunelářských klasifikací, které je možné využít 

k použití konvenčních tunelovacích metod. [4] 
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3.3. Materiál konstrukce 

 

Ostění se navrhuje tak aby se využila ideální plocha profilu pro co nejnižší možnou 

výšku stavby. Z toho vychází i hloubka stavební jámy, usnadní betonáře a prefabrikace ostění. 

Ostění klenuté se navrhuje především pro dopravní tunely s velkým profilem a výškou nadloží 

na obrázku 8.  

 monolitické ostění 

 prefabrikované ostění 

 kombinované ostění 

 

Obrázek 8 – Hloubená konstrukce 

 

1 – svah výkopu; 2 – monolitické ostění 

 

Monolitické ostění je levnější na rozdíl od prefabrikovaného. Především u 

pravoúhlých profilů, které velmi dobře kombinuje se stavebními bednícími prvky. Výhoda 

monolitického ostění je především při umístění objektu pod hladinou podzemní vody, jestliže 

se podaří v průběhu stavby prozatím snížit hladinu. Betonové ostění se dá vyrobit se 

zvětšenou odolností proti průsakům. Pro jednoduché hydrogeologické podmínky není potřeba 

dělat hydroizolaci, nebo je vnější povrch ostění chráněn jenom hydroizolačním nástřikem.  

 

U liniových staveb je hlavně doba potřebná na odbednění dané sekce, montáž a 

demontáž bednění. Čas potřebný na odbednění se dá snížit s využitím betonu s počáteční 

rychlostí nárůstu pevnosti. Snížený čas potřebný na montáž a demontáž bednění se dá docílit 

využitím bednícího vozíku.  Monolitické ostění se dá dimenzovat na reálnou hodnotu zatížení 

na rozdíl od prefabrikovaných ostění většinou možné, kdy se dimenzuje na největší 

předpokládané zatížení na daném úseku konstrukce (obr. 9). 
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Obrázek 9 – Příklad monolitického ostění na ekoduktu Voleč [7] 

 

 

Prefabrikované ostění se navrhuje pro zrychlení stavby a snížení objemu mokrého 

procesu na staveništi. Výroba prvků se provádí v ideálních podmínkách pro dosažení 

vysokého parametru jakosti betonu a výrobní toleranci, většinou je beton odolný proti 

průsaku. V praxi se využívají plošné i prostorové prefabrikáty. Plošné prefabrikované 

konstrukce se využívají u malých stavebních objektů. Prostorové prefabrikované konstrukce 

se používají například pro podchody pro chodce. 

 

Z prostorových dílců se nejvíce využívají ostění sestaveny ze dvou žlabových 

prefabrikátů. Výhodné především, když výška podzemní vody stále pod úrovní podélné 

styčné spáře. Dále je potřeba zajistit vodotěsnost u příčních spár ve spodním žlabu ostění. 

Ostění se navrhuje i z uzavřených rámových segmentů nebo klenutých prvků a 

velkoprůměrových trub (obr. 10). Nevýhodou je nicméně špatné skladování a vysoká 

hmotnost, kdy výrobci musejí zkrátit délku dílců kvůli nosnosti zvedacího zařízení. 

 

Obrázek 10 – Příklad prefabrikovaného ostění na ekoduktu Dolní Újezd [7] 
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Kombinované ostění spojuje dohromady výhody ostění monolitického a montovaného 

z prefabrikovaného prvku. Při stavbě liniových podzemních konstrukcí se ve svahových 

jámách mnohdy využívá ocelová skořepina z vlnitého plechu. Části skořepiny kruhového i 

podkovového profilu s uzavřeným popřípadě otevřeným dnem se vyrábějí z ocelových 

pozinkovaných plechů o síle 3 až 7 mm a spojí se nerezovými šrouby na obrázku 11. Z částí 

se dá sestavit prostorové dílce s kruhovým profilem o průměru 1,37m až 6,5m a podkovový 

průřez o šířce 1,5m až 9,0m.  

 

Obrázek 11 – Ostění z vlnitého plechu 

 

 

Výrobcem jsou zaručeny životnost 50 let. Výhodou je nízká hmotnost a dobré 

skladování segmentů, čímž se zjednoduší i její následnou dopravu a montáž. Z dílců se dá 

smontovat prostorový tubus o délce až několika desítek metrů. Po obsypání zeminou se dá 

konstrukce dodatečně zvýšit dle nezbytnosti vybetonováním sekundárního ostění (obr. 12). 

[4] 

 

Obrázek 12 – Příklad kombinovaného ostění na polské dálnici A2 [10] 
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3.4. Výpočtové modely 

 

Výpočtové modely ostění u podzemních konstrukcí se rozděluje do dvou hlavních 

kategorií: 

 jednoduché modely 

 náročné modely 

 

Jednoduché modely vytvoří ostění zatížené dopředu určenými vnějšími silami, jenž 

nahradí vliv účinku kolem horninového masívu. Typickou situací tohoto druhu vzoru je 

polygonální metoda. Hodnota výpočtu jsou jenom vnitřní síly (napětí) a deformace ostění. 

Normové veličiny zatížení vstupují do výpočtu.  

 

Modely se hodí pro orientační výpočty v nízkých etapách projektové dokumentace. 

Nebo propočty ostění v situacích, když je jednoduché určit vliv zatížení horninovým tlakem. 

Jde především o podzemní konstrukce prováděny ve stavební jámě, které jsou nazpátek 

zasypaný nebo podzemní stavby s malým nadložím, kde se neočekává počátek nosného 

prstence kolem výrubu. A na ostění účinkuje úplná hmotnost nadloží. 

 

Náročnější modely vytvářejí ostění a kolem horniny jako dva díly jednoho celku 

(soustava ostění – hornina).  Výpočty prováděnými postupy matematických modelů stanovuje 

rovnou deformace a napětí jako účinek vzájemného působení ostění a horninového masivu. 

Modely dovolují obvykle provádět i posuzují účinek tunelování na povrchu terénu. Typickou 

situací je modelování prostřednictvím metody konečných prvků (MKP).  

 

Modely pracují s početnými hodnotami počátečních veličin. Přijatelné odchylky 

početních modelů a reálného vystupování soustavy ostění – hornina je přijatelné formulovat 

nejenom součinitelem spolehlivosti horninového prostředí ale i jednotlivými součiniteli 

spolehlivosti zatížení.  

 

Výpočet prováděného matematického modelování jsou nevyhnutelné v situacích 

posouzení stability výrubu podzemních konstrukcí prováděné s velkým nadložím, tunely 

raženým členěním výrubem atd. Vypočítání se zohledňuje účinek kotvení, výměna veličin 

horninového masivu v souvislosti na hodnotě napětí, reologické znaky materiálu atd. Kvůli 
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náročnosti modelu je jeho výhodou uplatnění na velké požadavky počátečních hodnot 

(geotechnický průzkum) a přesné modelování individuálních geotechnických problémů. [4] 

 

 

3.5. Výpočty podzemních konstrukcí polygonální metodou 

 

Při vypočítávání deformací a vnitřních sil podzemní stavby prostřednictvím 

polygonální metody je kontinuální tvarem stavby nahrazení v úseku střednici prutu polygonu. 

Hustotou rozdělení musíme s přijatelnou spolehlivostí přibližné hodnoty prvotnímu tvaru 

ostění. Kontinuální zatížení se nahradí osamocenými silami účinkujících ve vrcholcích 

polygonu. Prostředí je modelováno prostřednictvím kyvných prutů (pružin) situovaných ve 

vrcholcích polygonu (obr. 13). Tvrdost pružin nahradí odezvu horninového masivu. 

 

Obrázek 13 – Kyvné pruty v polygonové metodě 

 

1 – náhradní střednice, 2 – radiální pružiny, 3 – ostění 

 

Po vypočítávání napětí na styku mezi horninou a kruhovým ostěním je možné využít vztah: 

  
      

       
             (1.1) 
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Modul odezvy horninového prostředí je možno určit ze vztahu: 

  
    

       
      (1.2) 

Při výpočetním modulu pružnosti radiální pružiny se dá využít vzorec: 

     
        

    
     (1.3) 

 

Pro jednoduché dosazení          přejde na tvar: 

     
         

       
     (1.4) 

 

Prostřednictvím kyvných prutů se dá napodobit jak radiální, takže tangenciální vliv 

účinku horninového masivu. Modely se musejí doplnit o základní spolupráci radiálních a 

tangenciálních pružin (obr. 14 a 15). Aby ve výpočtech došlo k největšímu přiblížení reálného 

chování prostředí. V situaci radiálních pružin jde o snížení vzniku tahu. V situacích 

tangenciálních pružin o modelování tření mezi horninou a ostěním. Tření mezi horninou a 

ostění vzniká jen v situaci, když je náležitá radiální pružina tlačena. 

 

Obrázek 14 – Základní vztahy modelujícího chování horniny pro normální prut 

 

1 – stlačení, 2 – prodloužení 
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Obrázek 15 – Základní vztahy modelujícího chování horniny pro tangenciální prut 

 

1 – stlačení, 2 – prodloužení 

 

Výpočtem probíhajícím ve vzájemně působení etapě a v každé etapě se ověřuje 

vyhovění okrajových podmínek vymezených v základních vztazích. Okrajová podmínka je 

funkce deformace, anebo zatížení ostění. Každá interakční etapa se může změnit, z toho 

důvodu není možné individuální zatěžovací situace náležité kombinaci zatížení klást na sebe. 

Proto je potřebné u počátku výpočtu všech zatížení účinku na stavbu uvnitř dané kombinace 

zatížení spočítat do jedné zatěžovací situace. Pro výpočet stavby se najednou zatíží. 

 

K přínosu metody náleží jednodušší tvoření geometrii matematických modelů, lehké 

modelování chování kolem horninového prostředí prostřednictvím pružin i zadání zatížení do 

styčníku modelu stavby. Metoda umožní pohotově zajistit průběhy deformací a vnitřních sil 

ostění objektu. Díky lehkému a rychlému prostředku vyhotovení modelu i dosáhnutí výsledků 

je přijatelné pro provedení parametrické studie. 

 

K nevýhodě metody náleží složité modelování jednotlivých výrubů (např.: při ražbě 

NRTM). Metoda nebere v úvahu výměnu parametrů horniny kolem výrubu v souvislosti na 

výměně napjatosti masivu. Nejde odhadnout vliv tunelování na povrchu terénu (rozloha 

deformace nadloží nebo poklesové kotliny). [4] 
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3.6. Výpočty prováděny metodou konečných prvků 

 

Pro vypočítání modelů konečných prvků (MPK) se dá vyřešit nejenom statickým 

chování individuálních staveb ale i vzájemné působení stavby kolem prostředí mimo projevů 

stavění na terénu území. Pro sestavení modelu dojde k rozdělení šetřenému úseku 

horninového masivu na pásy sítě konečných prvků náležitých geometrických a materiálových 

vlastností. Pro tvoření sítě konečných prvků je možné uznávat hlavně: 

 Distanc hranici pole působnosti k přijatelnému působení výsledku výpočtu 

 Geologická struktura průzkumu území 

 Parametry geometrie tunelu mimo tloušťky ostění a členitosti výrubu během 

ražby 

 Okrajové podmínky nejenom na mezi pole působnosti, ale i např.: na styku 

hornina – ostění či primární a sekundární ostění 

 Hydrogeologická situace 

 Rozmístění složek geotechnického monitoringu (body proměření deformace 

výrubu, inklinometrických a extenzometrických vrtů atd.) 

 Proinjektované, prokotvené nebo „zlepšeny“ v oblasti kolem výrubu atd. 

 

Dělení šetřeného pole působnosti na „makroprvky“ v souvislosti na geometrických a 

materiálových nároku modelu zásadně jednoduší způsob vkládání počátečních hodnot i 

posléze „ladění“ modelu na podkladě reálných zaměřených veličin v průběhu stavby 

(kontaktní napětí, deformační napětí atd.). Při tvoření modelu je dobré vzít v úvahu upřesnit 

využití softwarového zařízení a modely uspořádat tak, aby (do jisté míry) umožnil opravy 

geometrie i materiálových konstant na podkladě hodnoty geomonitoringu. 

 

Vypočítání metodu konečných prvků je obvykle využíván k hodnocení chování 

horninového masivu v ražených etapách tunelu (NRTM, MQV, TBM atd.). Propočty poslouží 

k potvrzení vyhovujícímu rozčlenění výrubu a využití prvků zabezpečení stability výrubu 

(např.: systémové kotvení), hodnocení přípustného zatížení primárního ostění, určení 

limitních deformací atd. Zároveň umožní určit velikost poklesové kotliny i rozsah deformace 

v kterékoliv výšce nadloží podzemního objektu. 
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Prostřednictvím MPK se dá modelovat i hloubené stavební jámy, napodobení toku 

podzemní vody a hodnotí její účinek na stabilitu dna jámy.  

 

Při výběru početní metody je potřebné uvážit, jestliže výsledek potřebuje zcela složitá 

modelování prostřednictvím MKP (obr. 16) nebo v existujících podmínkách postačí lehčí 

výpočtové metody (např.: vypočet stability svahu podle Bishopa, Pettersona, nebo 

vypočítaním podzemních stěn metodou závislých tlaků). [4] 

 

Obrázek 16 – Zpracování mostu v metodě konečných prvků [8] 

 

 

 

3.7. Zpracování migračního objektu v programu REVYZ 

 

Zamýšlený migrační objekt bude umístěn na dálnici D11, která vede mezi Prahou a 

Hradcem Králové. Jedná se o migrační objekt v zářezu, který bude přes dálnici na obrázku 17. 

Bude se skládat ze dvou mostních oblouků, každý přes jeden směr dálnice, kde budou dva 

jízdní pruhy pro daný směr jízdy i s odstavným pruhem. V programu bude zpracován pouze 

jeden mostní oblouk.  

 

Obrázek 17 – Situování migračního objektu [9] 
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 Výstavba migračního objektu se bude provádět jako přesypávaný most. Konstrukce 

bude vybetonována a následně zasypávána po technologických vrstvách i s hutněním zeminy. 

Od paty konstrukce bude zemina velmi vhodná po technologických vrstvách 0,3m na Id=0,9 o 

celkové výšce 7m. Dále bude použita zemina vhodná po technologických vrstvách 0,5m na 

Id=0,75, až po novou úroveň terénu jak je na obrázku 18. Konstrukce bude mít konstantní 

tloušťku 0,4m a bude vyhotoven z beton C37/30. 

  

Obrázek 18 – Uspořádání v řezu 

 

 

Konstrukce má střednicové rozpětí 19m, vzepětí mostního objektu je 9,5m jak je na 

obrázku 19. Poloměr zakřivení oblouku jsem zvolila 9,5m. Průjezdní profil je tvořen z dvou 

jízdních pruhů a odstavného pruhu. Rozměry průjezdového profilu jsou 10,75m široký a 4,8m 

vysoký, který je určen z ČSN 73 6201a ČSN 73 6101. 

 

Obrázek 19 – Rozměr objektu 
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Pro vykreslení objektu je zapotřebí do programu REVYZ se vkládají body se 

souřadnicí (x; z) v metrech. Body se vynášejí na střednici průřezu ve vzdálenosti po 1m jak je 

vidět na obrázku 20. Pokud jsou body blíž u sebe, bude konstrukce přesněji vynesena, ale 

znamená to i více bodů na konstrukci.    

 

Obrázek 20 – Rozmístění bodů na konstrukci 

 

 

Zatížení konstrukce jsem uvažovala zatížení od zeminy. Podle TP94 – Úprava zemin 

jsem určila, jako zemina velmi vhodná bude písek s příměsi jemnozrnných část, zemina 

vhodné bude jíl písčitý. Z normových charakteristik zemin jsem určila objemovou tíhu. Pro 

písek s příměsí jemnozrnných částí je γ=20kN/m
3
 a pro jíl písčitý je γ=18,5kN/m

2
. Hodnoty 

vypočtených zatížení od zeminy na obrázku 21. Výpočet zatížení zeminy nad levou podporou:  

               

                                     (1.5) 

             

 

Výpočet zatížení zeminy nad pravou podporou: 

               

                            (1.6) 

             

 

Výpočet zatížení nad prostředkem konstrukce: 

          

                           (1.7) 
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Obrázek 21 – Nerovnoměrné zatížení od zeminy 

 

 

Jelikož se jedná o nerovnoměrné zatížení konstrukce (obr. 21). Bude se muset ze 

všech vypočtených zatížení určit průměrná hodnota (obr. 22), která se bude zadávat do 

programu jako konstantní zatížení. Výpočet se provede aritmetickým průměrem: 

       
            

 
  

       
                   

 
                     (1.8) 

                 

 

Obrázek 22 – Průměrná hodnota zatížení od zeminy 
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Další parametry, které jsou potřeba zadat do programu REVYZ (modul pružnosti, 

moment setrvačnosti, průřez prutu, šířka prutu a pasivní odpor). Modul pružnosti pro beton 

C37/30 je hodnota 32 800MPa. Šířka prutu je 1m a průřez prutu je 0,4m
2
. Moment 

setrvačnosti se vypočítá z hodnoty h je 1m a b je 0,4m se dosadí do vzorce: 

  
 

  
      

  
 

  
                 (1.9) 

              

 

Pro výpočet pasivního odporu jsem použila vzorec, který je uveden v kapitole výpočty 

polygonální metodou. Po dosazení poloměru oblouku 9,5m, normovaná charakteristická 

hodnota modul přetvárnosti horninového masivu pro písek s příměsí jemnozrnných částí je 

84,85MPa a poisonovo číslo je 0,28 se vypočítá: 

    
    

       
 

   
     

            
                      (1.10) 

             

 

Pro jíl písčitý se normová charakteristická hodnota modul přetvárnosti horninového masivu 

5MPa a poisonova čísla je 0,35 se vypočítá: 

   
    

       
  

   
 

            
                              (1.11) 

                

 

Obrázek 23 – Rozdělení pasivného odporu na konstrukci 

 

k1 – hodnota 7MNm; k2 – hodnota 0MNm 
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Po zadání souřadnicích bodů do programu REVYZ dojde k vykreslení námi zvolené 

konstrukce. Okrajová podmínky jsou zadané jako kloubové podpory na obou stranách. Dále 

se zadají další hodnoty, které jsem si dříve vypočítala (zatížení, přetvárný modu, moment 

setrvačnosti, šířka prutu, průřez prutu a pasivní odpor). Vypočet provedený program nám 

nabídne výpisy výpočtu, ze kterého jsou opsané reakce působící na podpory konstrukce (obr. 

24).  

 

Obrázek 24 – Reakce v podporách 

 

 

Dál nám program umožní, vykreslí vlivu (posunu, momentu, normálových síl a 

pasivního odporu) v grafické podobě na obrázcích 25 – 28.  

 

Obrázek 25 – Posuny působící na konstrukci
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Obrázek 26 – Momenty působící na konstrukci 

 

 

 

 

Obrázek 27 – Normálové síly působící na konstrukci 
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Obrázek 28 – Pasivní odpor působící na konstrukci 

 

 

Interakční diagram je čára mezní únosnosti, která je charakterizována šesti 

výpočetními body, ty se následně vynesou na osy v kartézské soustavě souřadnic. Pro 

sestavení interakčního diagramu je potřeba si najít z výpisu výpočtu maximální ohybový 

moment  360kNm a k tomu příslušející normálovou sílu -910kN. Krytí výztuže je 50mm pro 

beton C30/37 a ocel B500A, kdy se uvažuje s výztuží 20mm po 7 kusech na jeden metr délky. 

Ty jsou umístěny jak nahoře tak i při dolním okraji. 

 

Pomocné výpočty pro výpočet bodů interakčního diagramu: 

    
   

  
  

    
  

   
                     (1.12) 

           

 

    
   

  
  

    
   

    
                     (1.13) 
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                                  (1.14) 

              

 

                  

                                           (1.15) 

            

 

          
 

 
  

          
  

 
                    (1.16) 

                

 

        
 

 
  

      
  

 
                     (1.17) 

               

 

        
 

 
      

 

 
  

  
   

 
    

  

 
                    (1.18) 

               

 

Výpočet v bodě 0: 

         

                

                                        (1.19) 

            

                  

                                          (1.20) 

                

                   

                                               (1.21) 
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Výpočet v bodě 1: 

           

                

                                          (1.22) 

           

              

                                    (1.23) 

                

                
 

 
        

                        
   

 
                          (1.24) 

               

 

Výpočet v bodě 2: 

  
   

           
  

  
   

                  
                    (1.25) 

           

                

                                          (1.26) 

            

                  

                                          (1.27) 

              

                       
 

 
         

                                     
   

 
                        (1.28) 

               

 

Výpočet v bodě 3: 

  
   

         
  

  
      

              
                    (1.29) 
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                                              (1.30) 

                                        (1.31) 

                  

                                              (1.32) 

                

 

Výpočet v bodě 4: 

                                   (1.33) 

                                               (1.34) 

            

                                    (1.35) 

                 

 

Výpočet v bodě 5: 

                                     (1.36) 

             

                                     (1.37) 

                

                   

                                               (1.38) 

             

 

Obrázek 29 – Interakční diagram 
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4. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 

Jelikož se klade velký důraz na zachování fauny na našem území tak se stavějí v hojné 

míře migrační objety pro zachování migračních cest, které byly přerušeny výstavbou 

pozemních komunikací. Pro ně se dělají i studie k výskytu zvěře, kterých se bude týkat 

zamýšlená konstrukce. U některých migračních objektů je ovšem  k zamyšlení zda byly 

umístěny správně.   

 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat typy migračních objektů, které se podle 

technických podmínek na našem území mohou stavět. Migrační objekty jsou velmi finančně 

náročné stavby, když se jedná o stavbu nových objektů. U migračního objektu více účelového 

se dají využít stávající mosty, na kterých se provedou stavební úpravy.   

 

V první části jsem se zabývala typy migračních objektů, které se u nás dají stavět. Pro 

umístění objektu záleží i na umístění konstrukce vzhledem k pozemní komunikaci to jsou buď 

o nadchod, nebo podchod. Podle rozměru konstrukce se stavějí mosty nebo tunely. Požadavky 

pro navrhování a opatření aby zvěř využívala migrační objekt. Nejde jen o oplocení silnice, 

osázení migračního objektu pro zabránění oslňování zvěře, ale i nasměrování zvěře k objektu. 

 

V druhé části je popsaný návrh konstrukce a to z pohledu geotechniky. Nejde jenom o 

parametry, které jsou zapotřebí pro návrh jako se zatřízení a klasifikace horniny, materiál 

konstrukce. Jejichž hodnoty jsou potřebné pro výpočet vnitřních sil působící na konstrukci. 

Ale i musí se brát v úvahu i technologie, kterým se objekt bude stavět. Uvedené výpočtové 

modely, se kterými pracujeme při navrhování. Modely se rozdělují na jednoduché a složité.  

 

Součásti druhé části je i zpracování migračního objektu, kde jsem pracovala v program 

REVYZ. Program REVYZ pracuje na podkladě metody konečných prvků. Pro vykreslení 

konstrukce v programu bylo zapotřebí vynést body, které leží na střednici konstrukce. Do 

programu dál bylo zapotřebí stanovit zatížení na konstrukci, kdy jsem uvažovala zatížení od 

zeminy rovnoměrné. Po zadání potřebných parametrů a vypočtení nám program určí reakce 

působící v podporách, ale i grafické výstupy. Po maximální moment a k tomu příslušnou 

normálovou silou je stanoven interakčního digramu, který posuzuje únosnosti dané 

konstrukce. 
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