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 země mezi Indií a Čínou                                                                                                      

 krásná krajina

 úžasná historie

 v Kathmandu Valley 3 névarská
království

 Kathmandu, 

 Pátan

 Bháktápur
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 hinduismus a budhismus

 země památek UNESCO a svatých mužů                                                                                           

 do roku 2008 monarchie                                                                                                       

 dnes federativní republika s 30 mil. 
obyvatel                                                                                                                     



ČESKÁ ÚČAST PŘI ZAVÁDĚNÍ 
NOVÉ TECHNOLOGIE 
NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ 
V NEPÁLU

 překotný rozvoj v této části 
světa      

 kardinální problémem je 
doprava

 městská aglomerace 
Kathmandu Valley obrovská 
dopravní zátěž, znečistění a 
prach



 venkovská typická kopcovitá 
krajina 

 zdálo by se na první pohled 
idylická
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 venkov ve skutečnosti 

 nedostatečná síť úzkých silnic

 30% obývaného Nepálu je dopravně 
nedostupné

 často jen nezpevněný prašný povrch

 kritický nedostatek především mostů, 
akutní potřeba min. 2 000
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 strmá koryta řek v suchém období téměř 
vyschlá

 v době monzunů  se však mění v dravé 
řeky
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 právě pro mosty v těchto venkovských oblastech vláda Nepálu vyhlásila program 
rozvoje

 do mezinárodní pomoci se zapojil ReCAP (Research for Community Acssess
Partnership, financovaný britským fondem UK Aid) 

 vyhlášen mezinárodní tendr

 zvítězilo konsorcium expertů VB, ČR, Švédsko

 vedení týmu VB (team leader R. Workman) 

 kompletní technicko-konstrukční část od návrhu po realizaci česká strana (cheef
bridge engineer M.Komínek) 
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 rozsáhlá rešerše relevantní světové literatury

 vstupní workshop za přítomnosti nepálských partnerů (zástupci vlády, ministerstva 

místní infrastruktury, investorů, projektantů a zhotovitelů ze všech regionů země)

 z toho vyplývající okrajové podmínky: preference betonu před ocelí, respektování 

složité dopravní dostupnosti: omezené rozměry max 2x2,5 m a omezená váha max 3t, 

snadná výroba, doprava a montáž, dostupné dopravní a montážní prostředky, využití 

domácí pracovní síly, kontrola kvality výroby a ekonomická nenáročnost

KONCEPCE ŘEŠENÍ 
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 navrhnout technologii vhodnou pro 
všechna prostředí

 nepálské nížiny na jihu

 obtížně dostupná kopcovitá až horská 
krajina na severu

 byly vybrány 2 lokality pro první dva 
mosty

 zaklaní šířkové uspořádání venkovských 
komunikací s možností rozšíření

ÚKOL
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 prefabrikace pro Nepál zcela nová technologie

 ale předpjatý monolitický beton pro mosty je používán

 výhody prefabrikace (kontrola kvality, celoroční stavební cyklus-v období monzunů výroba modulů)

 definování tvaru nosníků nejúčinnější tvar písmene I, tedy obrácené T + dobetonovaná horní deska

 systém předpjatých nosníků z prefabrikovaných modulů  (A-E) délky 1,5 -2,0m

 délky nosníků 20 - 40m

 předpětí: v přírubě přímé ve stojině zvedané kabely   

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
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 soutěž Design and Bild, vítěz 
konsorcium 3 nepálských firem, 
rok zpoždění

 výroba na dlouhé dráze

 výrobní linka 20 km od stavby

 montáž na ocelové skruži na 
mělkém násypu    

MOST BAUGHI KHOLA
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 jiná země s jinou kulturou, zvyky 
a vírou v novou technologii

 sice předpínací systém Freyssinet

 ale za pomoci posvátných 
vonných indických tyčinek

 za přihlížení domorodých 
obyvatel  a stáda koz

 ale přece jen na základě našich 
pokynů                                                                                                                   

PŘEDPÍNÁNÍ
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 dokončený most bude sloužit k napojení 
venkovských oblastí na regionální silniční 
síť



Původní brod přes řeku
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 velmi prosté

 v jednoduchých podmínkách a v symbióze 
s venkovem 

 zásadní jednání projektanta, investora, 
stavbyvedoucího a dozoru

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ MOSTU BAUGHI
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 druhá lokalita v horách

 mohutný sesuv svahu a změna 
výroby a montáže

 ambulantní výroba a montáž na 
násypu 

MOST GOLMAGAD KHOLA
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 dokončení stavby těsně před 

monzunovými dešti

 vynucené změny prokázaly 

životaschopnost a univerzálnost 

technologie

MOST GOLMAGAD KHOLA
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 významná část projektu (výhradně český tým              
L. Dvořák, M. Komínek) 

 jako náš podrobnější typový podklad

 definuje geometrii, spotřebu hmot včetně 
výztuže

 zásady statického posouzení, výroby, 
manipulace, dopravy a montáže
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 příprava 30 místních inženýrů na realizaci dalších mostů podle nové 
technologie

 osvěta pro přítomné vládní, ministerské a finanční složky země, které 

rozhodují o zavádění a uplatňování nových metod v reálném 

ekonomickém prostředí Nepálu

ZÁVĚREČNÉ ŠKOLENÍ

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP
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 Ukázka ze závěrečného 

testu školení místních 

inženýrů

MODULAR BRIDGE FINAL REPORT
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 zřízení střediskových výroben modulů

 dokončit vývoj prefabrikované spřažené desky

 využití betonů vyšší kvality

 možnost výroby nosníků bez horní příruby na rozpětí 10 - 20m

 možnost výroby těchto krátkých nosníků jako předem předpjaté

 rozpracovat metodiku pro různá šířková uspořádání a mosty o více polích (princip je 

v Manuálu)

VÝZVY A DOPORUČENÍ  DO BUDOUCNA
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 závěrečný workshop ocenil 
ambiciózní projekt jako 
velmi úspěšný a jsou 
všechny předpoklady, že 
podobný vývoj jako je vidět 
v bydlení ve městech i na 
venkově bude i v 
prefabrikaci

SHRNUTÍ



Od takto pojaté  

prefabrikace stavebních 

dílců k novým technologiím 

může být cesta velmi rychlá.

DĚKUJI ZA POZORNOST
ING. MILAN KOMÍNEK
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