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ABSTRAKT  
Tato práce se zabývá návrhem mostního objektu v obci Vražné. V rámci bakalářské 
práce byly navrženy tři varianty mostů. Monolitická desková nosná konstrukce byla 
vybrána jako nejvhodnější a byla dále rozpracována. Rozpětí nosné konstrukce je 
15,00 m. Vnitřní síly byly stanoveny pomocí programu SCIA Engineer 18.1 a ověřeny 
ručním výpočtem. Nosná konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti 
a použitelnosti. Výpočet byl proveden podle platných norem a předpisů.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Deskový most, o jednom poli, předpjatý beton, ztráty předpětí, mezní stav 
únosnosti, mezní stav použitelnosti. 

ABSTRACT  
The subject of bachelor thesis is a design of single span bridge in Vražné. Within the 
scope of thesis there are three studies of bridge. Cast-in-place concrete slab super 
structure was found appropriate and further calculations were assessed. Length of 
span is 15,00 m. Internal forces were provided by SCIA Engineer and checked with 
manual calculation. The supporting structure was assessed for the ultimate limit 
state and serviceability limit state. Calculations were made according to valid 
standards and regulations. 

KEYWORDS  
Slab Bridge, One Field, Prestressed Concrete, Losses of Prestress, Ultimate Limit 
State, Serviceability Limit State. 
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1 ÚVOD 
Cílem této bakalářské práce je navrhnout alternativu stávajícího mostního objektu 04732-

3, který převádí silnici 3. třídy přes Vraženský potok v obci Vražné. Z přiložených podkladů 

je zřejmé, že most není v příliš vyhovujícím stavu. Dle zadání budou zpracovány tři studie 

mostu včetně jejich zhodnocení. Dále se bude preferovat návrh monolitické konstrukce 

z předpjatého betonu. Most bude navržen kolmý. Mostní konstrukce bude zatížena 

zvolenými modely zatížení dle ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou. K výpočtu 

vnitřních sil na konstrukci bude použit software SCIA Engineer 18.1 Tyto hodnoty budou 

ověřeny ručním výpočtem. 
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2 VARIANTY 

2.1 VARIANTA A 

První variantou je železobetonový deskový most. Délka přemostění je 14,24 m. Zatížení od 

dopravy přenáší deska o rozpětí 15 m a o tloušťce 1 m v ose pozemní komunikace. Deska je 

prostě uložená, na opěry navazují oddilatovaná křídla.  

 

2.2 VARIANTA B 

Druhou variantou je deskový předpjatý most. Spodní stavba je obdobná jako u první 

varianty. Délka přemostění je 14,24 m. Zatížení od dopravy přenáší deska o rozpětí 15 m 

a o tloušťce 0,62 m v ose pozemní komunikace. Deska je uložená pomocí šesti 

elastomerových ložisek na spodní stavbu.  

 

Obrázek 2: Varianta A – příčný řez 

Obrázek 1: Varianta A – podélný řez 
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2.3 VARIANTA C 

Třetí variantou je trámový zábradelní most. Návrh vychází z podoby stávajícího mostu, 

s výjimkou rozšíření nosné konstrukce pro převedení navržené komunikace S 7,5 včetně 

jednostranného veřejného chodníku. Nosná konstrukce je vytvořena ze dvou hlavních 

předpjatých vnějších nosných trámů, které jsou spojeny deskou ztuženou žebry v podélném 

i příčném směru. Tloušťka desky je proměnná. Výška i šířka podélných žeber je 500 mm, 

osová vzdálenost je 2100 mm. Vnitřní příčníky mají šířku 250 mm. Uložení na spodní stavbu 

je provedeno pomocí krajních příčníků, které mají šířku 750 mm. Výška hlavních trámů je 

proměnná, největší výšky 2300 mm dosahují uprostřed, nejmenší výška 1600 mm je 

v krajích.  

Obrázek 4: Varianta B – podélný řez 

Obrázek 3: Varianta B – příčný řez 
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2.4 ZVOLENÁ VARIANTA 

Každá varianta má své klady i zápory. Ve všech variantách byla navržena stejná spodní 

stavba, varianty se liší jen typem nosné konstrukce.  

Varianta A byla zamítnuta z důvodu velké tloušťky nosné konstrukce, která nepůsobí příliš 

esteticky. Dalším důvodem pro zamítnutí byla vysoká hladina stoleté vody, která by se 

nacházela v blízkosti spodní hrany nosné konstrukce. 

Varianta B je obdobou varianty A, její výhodou ale je, že díky použití předpínacích kabelů se 

sníží tloušťka nosné desky a konstrukce nepůsobí tak robustně a lépe zapadá do okolí. Tato 

varianta se jeví jako nejlepší. Ze tří navržených variant je nejefektivnější, oproti variantě A 

je zde menší spotřeba betonu a oproti variantě C, je méně pracná. 

Varianta C vychází z podoby stávajícího mostu. Byla zamítnuta z důvodu pracnosti při 

výrobě složitého tvaru nosné konstrukce   

Obrázek 6: Varianta C – podélný řez 

Obrázek 5: Varianta C – příčný řez 
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3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 

Charakteristika mostu   betonový, dodatečně předpjatý, na pozemní  
     komunikaci, přes řeku, jednopolový, jednopodlažní,  
     nepohyblivý, trvalý, směrově v přímé, ve výškovém  
     oblouku, deskový 

Délka přemostění    14,24 m 

Délka mostu    20,865 m 

Délka nosné konstrukce  15,74 m 

Rozpětí    15,00 m 

Šikmost     kolmá 

Volná šířka mostu    10,0 m 

Šířka mostu    10,6 m  

 

 

 

 

 

  



Návrh mostu v obci Vražné  Jana Juřenčáková 

16 
 

4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  

4.1 ÚČEL MOSTU 

Stavba nového mostu řeší špatný stavebně technický stav stávajícího mostu v obci Vražné, 

který se nachází v místě křížení silnice 3. třídy 04732 s korytem Vraženského potoka. Rok 

postavení mostu je 1928.  

Jedná se o trámový most o jednom poli. Volná šířka na mostě je 6,0 m. Nosnou konstrukci 

tvoří dva prosté zábradelní (hlavní) nosníky, které nesou mostovku. Mostovka je tvořena 

roštem z příčníků, které nesou desku mostovky. Nosná konstrukce je provedena ze 

železobetonu.  

Původní most nevyhovuje stavem, zatížitelností ani šířkovým uspořádáním.  

Nový most je navržen téměř ve stejné poloze, dochází pouze k mírnému posunu opěr. 

Šířkové uspořádání mostu je navrženo pro převedení obousměrné dvoupruhové 

komunikace v kategorii S 7,5 s jednostranným chodníkem. Nosná konstrukce je navržena 

jako jednopolová konstrukce z předpjatého betonu s rozpětím 15,0 m. Příčný řez je tvořen 

deskou proměnné výšky, která je na obou koncích prostě uložena na opěry. Založení je 

navrženo hlubinné na vrtaných pilotách.  

Velikost mostního otvoru bude oproti stávajícímu stavu mírně zvětšena. Výšková úroveň 

spodní hrany splňuje požadavky ČSN 73 6201, tj. dodržení minimální volné výšky 0,5 m nad 

kontrolní hladinou Q100.  

4.2 PODKLADY 

Vstupními podklady pro návrh a statické posouzení mostu byly schématické výkresy 
stávající mostní konstrukce. 

Obrázek 7: Podélný řez stávajícího mostu 
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4.3 CHARAKTER PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE A PŘEMOSŤOVANÝCH PŘEKÁŽEK 

4.3.1 Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice 3. třídy přes Vraženský otok. 

Osa komunikace je v maximální možné míře zachována ve stávající trase. Výškově zůstane 

stávající niveleta trasy rovněž zachována. Most je umístěn ve vypuklém oblouku. Příčný 

sklon je střechovitý 2,5 % a navazuje na stávající příčný sklon.  

Příčné uspořádání je navrženo pro kategorii dvoupruhové obousměrné komunikace typu 

S7,5 s jednostranným chodníkem. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami je 7,5 m. Šířka 

chodníku je 2,0 m.  

4.4 Přemosťovaná překážka 

Překračovaný tok Vraženského potoka je v místě mostu veden v přímé. Řeka prochází pod 

mostem kolmo.  

4.5 Územní podmínky 

Most je v intravilánu, v místě křížení silnice 3. třídy s Vraženským potokem. Nový most i 

komunikace zůstávají zachovány ve své poloze.  

4.6 Geotechnické podmínky 

Geotechnické podmínky nejsou ověřeny podrobným geotechnickým průzkumem. Ve 

svrchní části podloží se předpokládá výskyt jílovitých sedimentů.  

Obrázek 8: Příčný řez stávajícího mostu 
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5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

5.1 POPIS KONSTRUKCE MOSTU 

Původní most bude kompletně demolován a nahrazen novou dodatečně předpjatou 

deskovou konstrukcí. Založení je na vrtaných pilotách Ø 600 mm. Před a za mostem bude 

komunikace plynule navazovat na navrhovanou úpravu komunikace. Most je v intravilánu, 

po pravé straně je navržen veřejný chodník.  

5.2 ZEMNÍ PRÁCE 

5.2.1 Odstranění ornice 

Pro výstavbu mostního objektu se kulturní vrstva zeminy sejme v prostoru založeném 

výkopy v tloušťce 0,15 m a uloží se na dočasné skládce. Po dokončení se zemina použije ke 

zpětnému ohumusování terénu.  

5.2.2 Výkopy 

Výkopové práce budou navazovat na demolici stávajícího mostu. Budou vytvořeny rampy 

pro sjezd vrtné soustavy. Po zpětném zásypu jam demolice a vyvrtání pilot budou 

provedeny výkopy na úroveň základových spar. Hrany svahů budou ve vzdálenosti 

minimálně 1,0 m od líce opěry.  

V průběhu demolice bude zřízeno trvalé pažení výkopů, které brání zasažení okolních 

pozemků.  

Zemina vytažená ze stavebních jam vhodná pro zpětný zásyp se uloží na meziskládku. 

Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním provozem. Nevhodná 

zemina se odveze na skládku.  

5.2.3 Zásypy stavebních jam a zásypy za objekty 

Bude proveden zpětný zásyp jam demolice na úroveň pilotážních plošin. Po následném 

výkopu a výstavbě mostu a navazujících opěrných zdí budou provedeny zásypy na úroveň 

upraveného terénu.  

Zásyp stavebních jam bude proveden stávajícím vykopaným materiálem (pokud to bude 

zemina vhodná do násypu). Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena 

staveništním provozem.  

Zásypy budou provedeny a řádně zhutněny dle platných TKP. 
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5.3 ZALOŽENÍ MOSTU 

5.3.1 Podkladní betony 

Rozměry podkladního betonu pod základy budou provedeny tak, aby přesahovaly 

půdorysný průmět opěr na všech stranách o 0,15 m.  

5.3.2 Vrtané piloty 

Most je založen na vrtaných pilotách Ø 600 mm.  

5.4 SPODNÍ STAVBA 

5.4.1 Opěry 

Rub opěry bude izolován pásy NAIP na penetrační nátěr, ochranu izolace tvoří geotextílie. 

Odvodnění rubu opěr je zajištěno rubovou drenáží DN 150 mm na podkladním betonu. 

5.4.2 Přechodová oblast 

Přechodová oblast je navržena bez přechodové desky.  

5.5 NOSNÁ KONSTRUKCE A JEJÍ SOUČÁSTI 

5.5.1 Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří monolitická dodatečně předpjatá deska, která je prostě uložená. 

Celková šířka nosné konstrukce je 10,0 m. V ose komunikace deska dosahuje výšky 620 mm. 

Pro statický výpočet byla použita průměrná výška desky 570 mm, která se stanovila 

zarovnáním horního povrchu desky. Tloušťka desky byla navržena v intervalu 𝐿~ 𝐿 =

600~750 𝑚𝑚 s přihlédnutím na velikost intervalu pro návrh předpínací síly, který vycházel 

z podmínek omezení napětí a trhlin. Délka nosné konstrukce je odvozena z průběhu terénu 

a byla navržena délky 15,74 m.  

Horní i dolní povrch nosné konstrukce sleduje v podélném směru niveletu komunikace, 

v příčném směru je povrch nosné konstrukce střechovitého sklonu 2,5 %. 

5.5.2 Ložiska 

Byla navržena elastomerová ložiska 200x300 mm. 

5.5.3 Mostní závěr 

Není součástí řešení bakalářské práce. 
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5.6 MOSTNÍ SVRŠEK A VYBAVENÍ MOSTU 

5.6.1 Vozovka 

Na mostě je konstrukce vozovky v tloušťce 100 mm navržena v následující skladbě.  

Asfaltový beton  ACO 11 S  tl. 50 mm 

Litý asfalt   MA 11 IV tl. 45 mm 

NAIP     tl. 5 mm 

Pečetící vrstva 

Celkem     100 mm    

5.6.2 Římsy 

Římsy jsou navrženy z monolitického betonu. Výška obrubníku je 150 mm, vyložení 300 

mm, výška nosu je na pravé straně 610 mm, na levé straně je 580 mm. Pravá chodníková 

římsa má šířku 2,3 m a příčný spád 2,5 % směrem k vozovce, levá římsa má šířku 0,8 m a 

příčný spád 4,0 % směrem k vozovce. Podélně římsy sledují spád mostu.  

5.6.3 Zábradlí 

Na obou stranách mostu bude osazeno mostní zábradlí se svislou výplní. Výška zábradlí je 

1,10 m. Sloupky zábradlí budou kotveny do říms pomocí patní desky.  

5.6.4 Chodníky 

Na pravé straně mostu je veřejný chodník šířky 1,5 m.  
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6 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
V nosné konstrukci bude použit beton třídy C30/37 a betonářská výztuž B550B. Předpínací 

výztuž je navržena z ocelových lan Y1860 S7-15,7. 

6.1 BETON 

Pevnostní třída:    C30/37 

Charakteristická pevnost v tlaku:  𝑓 = 30 𝑀𝑃𝑎  

Součinitel spolehlivosti:   𝛾 = 1,5  

Součinitel spolehlivosti:   𝛼 = 0,9  

Návrhová pevnost v tlaku:   𝑓 = 𝛼 . = 0,9.
,

= 18 𝑀𝑃𝑎  

Střední hodnota pevnosti v tahu:  𝑓 = 2,9 𝑀𝑃𝑎  

Modul pružnosti:    𝐸 = 32 𝐺𝑃𝑎  

Mezní přetvoření:    𝜀 = 3,5 ‰   

6.2 PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ 

Druh ocelové výztuže:    Y1860 S7-15,7 

Charakteristická pevnost v tahu:  𝑓 = 1860 𝑀𝑃𝑎  

Součinitel spolehlivosti:   𝛾 = 1,15  

Smluvní mez kluzu 0,1%:   𝑓 , = 1640 𝑀𝑃𝑎  

Návrhová pevnost v tahu:   𝑓 = , =
,

= 1426,09 𝑀𝑃𝑎  

Modul pružnosti:    𝐸 = 195 𝐺𝑃𝑎  

Plocha jednoho lana:    𝐴 = 150 𝑚𝑚   

Průměr kanálku:    Ø = 67 𝑚𝑚  

6.3 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 

Druh oceli:     B550B 

Charakteristická pevnost v tahu:  𝑓 = 550 𝑀𝑃𝑎  

Součinitel spolehlivosti:   𝛾 = 1,15  

Návrhová pevnost v tahu:   𝑓 = =
,

= 478,26 𝑀𝑃𝑎  

Modul pružnosti:    𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎  
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7 MODEL 
Pro získání vnitřních sil byl ve výpočetním programu Scia Engineer 18.1 vytvořen model 2D 

izotropní desky, který byl modelován pomocí střednice. Byla vymodelována jednotlivá 

zatížení. Roznos soustředěného zatížení byl proveden pod úhlem 45 ° do střednice desky. 

Zatížení, která působí na desku byla rozmístěna tak, aby vyvodila maximální ohybové 

momenty v podélném i příčném směru a také aby vyvodila maximální posouvající sílu 

v posuzovaných řezech. Jednotlivé zatěžovací stavy i výsledné vnitřní síly jsou detailně 

vykresleny v příloze P.3 Statický výpočet. 

 

Obrázek 9: Schéma modelu 

 

Obrázek 10: Detail modelu 
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8 ZATÍŽENÍ 

8.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 

Mezi stálá zatížení je do výpočtu brána vlastní tíha nosné konstrukce, zatížení vozovkovým 

souvrstvím, vlastní tíha říms a také vlastní tíha záchytných zařízení.  

8.1.1 Vlastní tíha nosné konstrukce 

Vlastní tíha nosné konstrukce je stanovena z plochy příčného řezu nosné konstrukce 

a objemové tíhy betonu 25 kN/m3.  

8.1.2 Zatížení vozovkovým souvrstvím 

Zatížení vozovkovým souvrstvím je uvažováno průměrnou hodnotou po celé ploše 

komunikace. Ve výpočtu je uvažováno s objemovou hmotností vozovky 24 kN/m3. Byla 

uvažována horní charakteristická hodnota tloušťky vozovky (+ 40 %). 

8.1.3 Vlastní tíha říms 

Ve výpočtu je uvažováno s objemovou hmotností železobetonu 25 kN/m3 a plochou průřezu 

jednotlivé římsy. Zatížení od ocelového zábradlí je uvažováno v hodnotě 0,5 kN/m´. 

8.2 ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU DLE ČSN EN 1991-1-2 

Při návrhu mostní konstrukce byl uvažován zatěžovací model LM1, který zahrnuje většinu 

účinků dopravy osobními a nákladními vozidly a zatěžovací model LM3, který představuje 

zatížení zvláštním vozidlem. 

8.2.1 Zatěžovací pruhy 

Šířka komunikace na mostě o velikosti 7,5 m byla pro účely zatížení rozdělena na 2 pruhy 

o šířce 3 m a zbytkový pruh o šířce 1,5 m. Nejméně příznivý pruh č. 1 byl umístěn na 

opačnou stranu, než je navržen veřejný chodník. Vznikne tak menší roznášecí plocha 

a nepříznivější zatížení.  

8.2.2 Model LM1 

Model zatížení LM1 se skládá ze dvou dílčích soustav, ze soustředěného zatížení od 

dvojnápravy (TS), každá náprava o tíze 𝛼 𝑄 , a z rovnoměrného zatížení (UDL) o velikosti 

𝛼 𝑞  (pouze v nepříznivých částech příčinkových ploch).  

Hodnoty regulačních součinitelů 𝛼  a 𝛼  byly uvažovány pro skupinu pozemních 

komunikací 1. Dosedací plocha kola je 0,4x0,4 m.  

αQ1 αQ2 αQ3 αq1 αq2 αqi (i>2) a αqr 
1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 1,2 

Tabulka 1: Regulační součinitelé pro pozemní komunikace skupiny 1 dle ČSN EN 1991-1-2 
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Umístění Dvojnáprava (TS) 
Qik [kN] 

Rovnoměrné zatížení (UDL) 
qik (qrk) [kN/m2] 

pruh č. 1 300 9,0 
pruh č. 2 200 2,5 
pruh č. 3 100 2,5 
ostatní pruhy 0 2,5 
zbývající plocha (qrk) 0 2,5 

Tabulka 2: Charakteristické hodnoty TS a UDL včetně dynamického součinitele dle ČSN EN 1991-1-2 

 TS UDL 
zatěžovací pruh 1 2 nápravy po 300 kN 9,0 × 1,0 = 9,0 kN/m2 
zatěžovací pruh 2 2 nápravy po 200 kN 2,5 × 2,4 = 6,0 kN/m2 
zbývající plocha 0 kN 2,5 ×2,1 = 3,0 kN/m2 

Tabulka 3: Použité návrhové hodnoty v jednotlivých zatěžovacích pruzích 

8.2.3 Model LM3  

Dle normy je pro danou pozemní komunikace III. třídy uvažováno zatížení zvláštním 

vozidlem s označením 900/150. Jedná se o 6 náprav po 150 kN. Model se pohybuje normální 

rychlostí (max. 70 Km/hod), pro tento pohyb se uvažuje dynamický součinitel 𝜑 = 1,25.  

Zvláštní vozidlo se pohybuje v prostoru zatěžovacích pruhů. Po celé délce mostu musí být 

vyloučena veškerá ostatní doprava. Jedná se o jediné vozidlo na mostě.  

8.2.4 Zatížení chodníků 

Po celé ploše chodníků je uvažováno rovnoměrné plošné zatížení velikosti 3 kN/m2 pro 

sestavu gr1a.  

8.2.5 Roznos soustředěného zatížení 

Síla od jednoho kola se přes vozovku roznáší pod úhlem 45 ° od svislice do střednice desky, 

pro výpočet v programu Scia Engineer. Při ručním výpočtu zatížení byl roznos proveden až 

po dolní okraj nosné konstrukce. 

8.2.6 Sestavy zatížení dopravou 

Uvažovány jsou sestavy zatížení gr1a a gr5. Zanedbávají se vodorovné síly – brzdné 

a rozjezdové síly a odstředivé a příčné síly. 
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9 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ MOMENTY 
Ohybové momenty byly spočítány pomocí software SCIA Engineer a ověřeny ručním 

výpočtem pomocí metody spolupůsobící šířky (ověření pouze pro podélný směr). 

Maximální ohybové momenty se v podélném směru nacházejí v polovině rozpětí nosné 

konstrukce.  Z důvodu návrhu veřejného chodníku pouze na jedné straně vzniká maximální 

ohybový moment od zatížení chodníků a od ostatního stálého zatížení na opačné straně než 

od jiných zatížení. Z tohoto důvody byly kombinace zatížení provedeny pouze v programu 

SCIA Engineer.  

Zatěžovací stav Maximální moment mxD- [kNm]  myD- [kNm] 
levý kraj pravý kraj 

Vlastní tíha Mek,go 415,93 - 29,92 
Ostatní stálé zatížení Mek, g1 - 155,16 15,77 
Sestava LM1 – UDL  Mek,UDL 167,30 - 32,29 
Sestava LM1 – TS  Mek,TS 448,22 - 82,46 
Chodníky Mek,ch - 29,08 7,55 
Sestava LM3 Mek,LM3 387,72 - 100,54 

Tabulka 4: Maximální dimenzační momenty od jednotlivých zatěžovacích stavů v podélném směru a odpovídající 
dimenzační hodnoty v příčném směru 

V příčném směru bylo maximálního dimenzačního momentu myD- dosaženo od modelu 

LM1. Nejvíce nepříznivá poloha zatížení dopravou byla nalezena pomocí pohyblivého 

zatížení v programu Scia Engineer. Umístění a číslování pruhů na vozovce pro vyvození 

maximálního příčného momentu je shodné s umístěním a číslováním pruhů pro 

posouzení v podélném směru. (V rámci ověření byly zatěžovací pruhy 1 a 2 prohozeny, 

maximální dimenzační moment byl v tomto případě menší.) 
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10 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 
V mezním stavu únosnosti byly uvažovány kombinace 6.10a, 6.10b, byla vybrána kritická 

kombinace. Pro mezní stav použitelnosti byly spočítány 3 kombinace – charakteristická, 

častá a kvazistálá, které byly použity pro výpočet omezení napětí a trhlin. Kombinace byly 

spočítány pomocí software SCIA Engineer.  

Kombinační součinitelé: 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   

Kombinace Maximální moment mxD- [kNm]  myD- [kNm] 
Charakteristická  Mek 1197,36 130,89 
Častá ψ1 Mek, ψ1 973,81 97,03 
Kvazistálá ψ2 Mek,ψ2 571,01 45,33 
6.10a Med 1314,70 130,99 
6.10b Med 1502,37 169,37 

Tabulka 5: Maximální ohybové momenty v podélném směru od jednotlivých kombinací a odpovídající příčné 
momenty 

V příčném směru bylo maximálního dimenzačního momentu myD- = 193,12 kNm 

dosaženo od modelu LM1a rovnice 6.10b. 
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11 NÁVRH PŘEDPÍNACÍ SÍLY 

11.1 NAPĚTÍ V PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽI 

Maximální napětí v předpínací výztuži při předpínání: 𝜎 ,  = 1476 𝑀𝑃𝑎  

Maximální napětí po zakotvení: 𝜎 ,  = 1394 𝑀𝑃𝑎  

Odhad napětí po okamžitých ztrátách v čase t0 (odhad 10 %): 

𝜎 , = 0,9. 𝜎 , = 1328,40 𝑀𝑃𝑎   

Odhad napětí po okamžitých a dlouhodobých ztrátách v čase t∞ 

𝜎 , = 0,9. 𝜎 , = 1195,56 𝑀𝑃𝑎   

11.2 NÁVRH PŘEDPÍNACÍ SÍLY 

Návrh předpínací síly vychází z podmínek omezení napětí na průřezu vycházejících 

z podmínek pro mezní stavy použitelnosti předpjatých konstrukcí. Podmínky omezení 

napětí jsou uvažovány pro dva časy, a to čas t∞, který představuje konec předpokládané 

životnosti konstrukce a čas t0, který odpovídá okamžiku po napnutí a zakotvení předpínací 

výztuže v konstrukci.  Z podmínek omezení napětí byly zjištěny intervaly, ve kterých se 

může velikost předpětí pro jednotlivé časy nacházet a byl nalezen vhodný průnik těchto 

intervalů. Dále byla navržena nutná plocha předpínací výztuže a potřebný počet lan. Počet 

lan byl následně upraven z hlediska volby typu a velikosti kabelových kanálků a počtu lan 

v kabelových kanálcích. 

Řešená nosná konstrukce byla modelována jako 2D deskový model, v dalších krocích 

výpočtu je však posuzován pouze prut o šířce 1 m a výšce 0,57 m, která odpovídá průměrné 

tloušťce desky, která vznikla zarovnáním horního povrchu desky. Pro návrh předpínací síly 

se uvažuje s průřezovými charakteristikami plného betonového průřezu. 

Z vypočtených nerovnic byla nalezena minimální a maximální předpínací síla 𝑃 ,  

a 𝑃 , . 

Obrázek 11: Interval pro navržení předpínací síly 
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11.3 VÝSLEDNÁ NUTNÁ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ 

𝑃 , = 3783,73 𝑘𝑁  

𝑃 , = 4743,75 𝑘𝑁   

𝑷𝒎𝟎,𝒓𝒆𝒒 = 𝑚𝑖𝑛 1,03. 𝑃 , ; 0,5. 𝑃 , + 𝑃 ,  = 𝟑𝟖𝟗𝟕, 𝟐𝟒 𝒌𝑵  

11.4 NUTNÁ PLOCHA PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE 

𝐴 , =
,

,
= 0,002934 𝑚   

11.5 NÁVRH POČTU PŘEDPÍNACÍCH LAN  

Plocha jednoho lana: Ap,1 150 mm2  

𝑛 = ,

,
= 19,56 𝑙𝑎𝑛/𝑚´    → NAVRŽENO 21 lan/m´ 

     3 kabely po 7 lanech, AP,prov=0,00315 m2 
     osová vzdálenost 0,333 m 

Na celou desku je navrženo 27 předpínacích kabelů. 
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12 TRASOVÁNÍ PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ 
V 1/5 rozpětí navržen parabolický oblouk o poloměru R=50 m.  

  

Obrázek 13: Trasování kabelů – podélný řez deskou 

Obrázek 12: Půdorys – trasování kabelů 
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13 OKAMŽITÉ ZTRÁTY PŘEDPĚTÍ 
Jedná se o ztráty napětí ve výztuži vzniklé během jejího předpínání a zakotvení. Do 

okamžitých (výrobních) ztrát předpětí jsou započítány ztráty třením kabelu a stěn 

kabelového kanálku, pokluz při kotvení, postupné napínání a krátkodobá relaxace 

předpínací výztuže. Veškeré ztráty byly vypočteny v polovině rozpětí mostu. Všechny ztráty 

byly vypočteny ručně. Ztráta třením a relaxací byla ověřena pomocí software SCIA Engineer. 

Ztráta relaxací je redukována podržením napětí na dobu 𝑡 = 5 𝑚𝑖𝑛. 

Hodnoty, které byly uvažovány ve výpočtu (dle ČSN EN 1992-2 a dle výrobce):  

Součinitel tření mezi výztuží a kanálkem:  𝜇 = 0,19 

Součinitel nezamýšlených úhlových změn: 𝑘 = 0,01 

Pokluz v kotvě:    𝛿 = 6 𝑚𝑚 

Doba podržení napětí:    5 min = 300 s 

Typ napínání:     3 

13.1 CELKOVÉ OKAMŽITÉ ZTRÁTY 

Počáteční napětí:    𝜎 , = 1476 𝑀𝑃𝑎 

Ztráta předpětí třením:   ∆𝜎 , = −35,89 𝑀𝑃𝑎 

Ztráta předpětí pokluzem při kotvení: ∆𝜎 , = −74,29 𝑀𝑃𝑎 

Ztráta postupným napínáním:   ∆𝜎 , = −23,47 𝑀𝑃𝑎 

Ztráta krátkodobou relaxací výztuže:  ∆𝜎 , = −1,94 𝑀𝑃𝑎 

𝜎 , = 𝜎 , + ∆𝜎 , + ∆𝜎 , + ∆𝜎 , + ∆𝜎 , = 1340,41 𝑀𝑃𝑎  

Celkové krátkodobé ztráty předpětí: 𝟗, 𝟏𝟗 % 

𝑃 (𝑡 ) = 𝜎 , . 𝐴 = 4222,29 𝑘𝑁   

13.2 POROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH ZTRÁT S PŘEDPOKLÁDANÝMI 

Vypočteno     Předpokládáno 

𝜎 , = 1340,41 𝑀𝑃𝑎 (𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 9,19 %)    > 𝜎 , = 1328,40 𝑀𝑃𝑎 (𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 10 %) 

𝑃 (𝑡 ) = 4222,29 𝑘𝑁         > 𝑃 (𝑡 ) = 4184,46 𝑘𝑁 
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14 DLOUHODOBÉ ZTRÁTY PŘEDPĚTÍ 
Posouzení pro časové intervaly: 

𝑡 = 7 𝑑𝑛í     ošetřování betonu  

𝑡 = 28 𝑑𝑛í     vyzrání betonu a předepnutí 

𝑡 = 6 𝑚ě𝑠í𝑐ů = 180 𝑑𝑛í    zatížení svrškem mostu 

𝑡 = 8 𝑚ě𝑠í𝑐ů = 240 𝑑𝑛í    zatížení dopravou 

𝑡 = 57 𝑙𝑒𝑡 = 20805 𝑑𝑛í   koncový okamžik pro relaxaci 

𝑡 = 100 𝑙𝑒𝑡 = 36500 𝑑𝑛í   uvažovaná životnost mostu 

 
Do dlouhodobých (provozních) ztrát předpětí jsou započítány ztráty smršťováním betonu, 

dotvarováním betonu, relaxací předpínací výztuže a změna předpětí od stálého zatížení 𝑔  

a nahodilého zatížení 𝑞.  

14.1 VÝSLEDNÉ DLUHODOBÉ ZTRÁTY 

𝛥𝜎 , (𝑡 , 𝑡 ) =  −38,28 𝑀𝑃𝑎    Ztráta smršťováním betonu 

𝛥𝜎 , (𝑡 , 𝑡 ) =  −106,11 𝑀𝑃𝑎    Ztráta dotvarováním betonu v intervalu (t0, t∞) 

𝛥𝜎 , 𝑡 , 𝑡 =  11,02 𝑀𝑃𝑎     Ztráta dotvarováním betonu v intervalu (tg1, t∞) 

𝛥𝜎 , , (𝑡 , 𝑡 ) =  −59,64 𝑀𝑃𝑎    Ztráta dlouhodobou relaxací výztuže 

𝛥𝜎 , , =  10,17 𝑀𝑃𝑎     Ztráta pružným přetvořením betonu v čase tg1 

𝛥𝜎 , , =  41,57 𝑀𝑃𝑎     Ztráta pružným přetvořením betonu v čase tq,  
     charakteristická kombinace 

𝛥𝜎 , , , =  26,91 𝑀𝑃𝑎     Ztráta pružným přetvořením betonu v čase tq,  

     častá kombinace 

  𝛥𝜎 , (𝑡 , 𝑡 ) = , ( , ) ,  .  , ( , )  , ( , ) 

 ,  .[ ,  . ( , )]
+ , ,

 ,  . ,  . ,
  

          = −155,57 𝑀𝑃𝑎   

14.2 STANOVENÍ PŘEDPÍNACÍ SÍLY V ČASE ŽIVOTNOSTI MOSTU 

Kvazistálá kombinace 

𝜎 , =  𝜎 , + 𝛥𝜎 , 𝑡 ,𝑡 +  𝛥𝜎 , , = 1195,02 𝑀𝑃𝑎  

,  ,

,
 . 100 % = 𝟏𝟎, 𝟖𝟓 %: Celkové dlouhodobé ztráty předpětí 
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Vypočteno     Předpokládáno 

𝜎 , = 1195,02 𝑀𝑃𝑎 (𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 10,85 %)  < 𝜎 , = 1195,56 𝑀𝑃𝑎 (𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 10 %) 

𝑃 , = 3764,30 𝑘𝑁               < 𝑃 , = 3766,01 𝑘𝑁 

 
Charakteristická kombinace 

𝜎´ , = 𝜎 , + 𝛥𝜎 , , , = 1195,02 + 41,57 = 1236,59 𝑀𝑃𝑎  

𝑃´ , = 𝜎´ ,  .  𝐴 = 1236,58. 10 . 0,00315 = 3895,25 𝑘𝑁   

Častá kombinace 

𝜎 , , =  𝜎 , + 𝛥𝜎 , , , = 1195,02 + 26,91 = 1221,93 𝑀𝑃𝑎   

𝑃 , , =  𝜎 , ,  . 𝐴 = 1221,92. 10 . 0,00315 = 3849,08 𝑘𝑁    
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15 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 
Mezní stavy použitelnosti se skládají ze tří základních posudků, a to z omezení napětí 

v betonu a výztuži, omezení trhlin v betonu a omezení deformací konstrukce. Výpočet byl 

proveden v polovině rozpětí konstrukce na průřezu oslabeném kanálky. 

15.1 OMEZENÍ NAPĚTÍ  

15.1.1 Omezení napětí ve výztuži 

𝜎 ,  ≤ 0,75𝑓   

Čas 𝑡 : 𝜎 , = 1340,41 𝑀𝑃𝑎 ≤ 0,75.1860 = 1395 𝑀𝑃𝑎            VYHOVUJE 

Čas 𝑡 : 𝜎 , = 1195,02 𝑀𝑃𝑎 ≤ 0,75.1860 = 1395 𝑀𝑃𝑎           VYHOVUJE 

15.1.2 Omezení napětí betonu v tlaku 

Čas 𝒕𝟎: Vlastní tíha 

Musí být ověřeno, že během předpínání nedojde k tlakovému porušení ve spodním líci 

desky a zároveň musí být ověřeno tahové napětí v horním líci desky a je zamezeno vzniku 

tahových trhlin.  

|𝜎 | = 15,82 𝑀𝑃𝑎 < 0,6. 𝑓 = 0,6.30 = 18 𝑀𝑃𝑎            VYHOVUJE 

𝜎 = −0,94 < 𝑓 = 2,9 𝑀𝑃𝑎              VYHOVUJE 

 

Obrázek 14: Vykreslení napětí od charakteristické kombinace v čase t0 

Čas 𝒕 : Kvazistálá kombinace 

Napětí betonu v tlaku nesmí překročit hodnotu 0,45 fck. 

|𝜎 | = 6,44 𝑀𝑃𝑎 < 0,45. 𝑓 = 0,45.30 = 13,5 𝑀𝑃𝑎            VYHOVUJE 

|𝜎 | = 5,68 𝑀𝑃𝑎 < 0,45. 𝑓 = 0,45.30 = 13,5 𝑀𝑃𝑎            VYHOVUJE 
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15.1.3 Omezení napětí betonu v tahu 

Čas 𝒕 : Charakteristická kombinace 

𝜎 = 4,90 𝑀𝑃𝑎 < 𝑓 = 2,9 𝑀𝑃𝑎                  VZNIK OHYBOVÝCH TRHLIN 

|𝜎 | = 17,19 𝑀𝑃𝑎 < 0,6. 𝑓 = 18 𝑀𝑃𝑎             VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

Vlivem zatížení od charakteristické kombinace dochází k překročení pevnosti betonu v tahu 

a dojde ke vzniku ohybových trhlin ve spodních vláknech desky. Posudek na potrhaném 

průřezu není předmětem bakalářské práce.  

15.2 OMEZENÍ TRHLIN 

Čas 𝒕 : Častá kombinace 

𝜎 = 0,85 𝑀𝑃𝑎 < 𝑓 = 2,9 𝑀𝑃𝑎              VYHOVUJE 

|𝜎 | = 13,08 𝑀𝑃𝑎 < 0,6. 𝑓 = 18 𝑀𝑃𝑎             VYHOVUJE 

Obrázek 15: Vykreslení napětí od kvazistálé kombinace v čase t∞ 

Obrázek 16: Vykreslení napětí od charakteristické kombinace v čase t∞ 



Návrh mostu v obci Vražné  Jana Juřenčáková 

35 
 

 

Obrázek 17: Vykreslení napětí od časté kombinace v čase t∞ 

15.3 OMEZENÍ DEFORMACÍ  

Maximální možný průhyb mostů pozemních komunikací není normou stanoven. Záleží na 

požadavcích investora stavby.  

ČAS 𝑡 : 
𝑣 = 𝑣 , + 𝑣 , = 19,8 − 38,9 = −19,1 𝑚𝑚     

ČAS 𝑡 :  

𝑣 = 𝑣 , + 𝑣 , + 𝑣 , + 𝑣 , + 𝑣 , + 𝑣 , = 19,8 − 38,9 + 7,6 + 30,3 + 8,1 −

59,5 = −32,6 𝑚𝑚   

𝑣´ = 𝑣 + 𝑣 , = −32,6 + 17,1 = −15,5 𝑚𝑚  

𝑣´ = −15,5 𝑚𝑚 ≤ 𝑣 = = = 25 𝑚𝑚            VYHOVUJE 
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16 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI – POSOUZENÍ NA OHYB 

16.1 PODÉLNÝ SMĚR 

Nejdříve bylo stanoveno základního napětí 𝜎 , = 1233,57 𝑀𝑃𝑎  v předpínací výztuži. 

Jedná se o napětí, kdy v přilehlých vláknech betonu je nulové napětí. Pomocí základního 

napětí byla vypočtena základní předpínací síla a z ní návrhová předpínací síla. Součinitel 

spolehlivosti předpínací výztuže 𝛾  je uvažován v hodnotě 1,0. Dále byla stanovena tlaková 

rezerva ve výztuži a spočítána výslednice síly v předpínací výztuži. Graficky i početně byla 

ověřena započitatelnost předpínací výztuže. Byl proveden posudek na maximální ohybový 

moment. Konstrukce pouze s podélnou předpínací výztuží nevyhověla na mez únosnosti. 

Bylo nutné navrhnout přídavnou betonářskou výztuž.  

 

základní předpínací síla: 𝑃 , = 𝐴  . 𝜎 , = 3885,75 kN    

návrhová předpínací síla: 𝑃 , , = 𝛾  . 𝑃 , = 3885,75 kN  

Stanovení tlakové rezervy ve výztuži:  

∆𝜎 = 𝑓 − 𝜎 , = 1426,09 − 1233,57 = 192,52 𝑀𝑃𝑎  

výslednice síly v předpínací výztuži: ∆𝐹 = ∆𝜎  . 𝐴 = 192,52. 10 . 0,00315 = 606,43 𝑘𝑁   

Návrh vychází z konstrukčních zásad a z polohy kabelových kanálků.  

NAVRŽENA přídavná betonářská výztuž: Ø12 po 167 mm 𝑨𝑺 = 𝟔, 𝟖𝟓. 𝟏𝟎 𝟒 𝒎𝟐 

𝑀𝑅𝑑 = 878,57 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 824,31 𝑘𝑁𝑚             VYHOVUJE 

Obrázek 18: Pracovní diagram předpínací a betonářské výztuže 
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16.2 PŘÍČNÝ SMĚR 

Výztuž byla navržena z podmínek rovnováhy vnějších a vnitřních sil.  

NAVRŽENO Ø14 po185 mm  𝑨𝒔 = 𝟖, 𝟑𝟐. 𝟏𝟎 𝟒 𝒎𝟐 

16.3 VÝZTUŽ PŘI HORNÍM POVRCHU DESKY 

Navržena konstrukční výztuž dle konstrukčních zásad a zvyklostí. 

16.3.1 Podélná horní výztuž 

𝐴 , = 0,25 . 𝐴 , =  0,25.7,70. 10 = 1,93. 10  𝑚   

NAVRŽENO Ø12 po 167 mm   𝑨𝒔 = 𝟔, 𝟖𝟓. 𝟏𝟎 𝟒 𝒎𝟐 

16.3.2 Příčná horní výztuž 

 𝐴 , říč = 0,25 . 𝐴 , říč = 0,25.8,32. 10 = 2,08. 10  𝑚     

NAVRŽENO Ø12 po 185 mm   𝑨𝒔 = 𝟔, 𝟏𝟏. 𝟏𝟎 𝟒 𝒎𝟐 

 

Obrázek 19: Navržená betonářská výztuž 
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17 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI – POSOUZENÍ NA SMYK 
Maximální posouvající síly bylo dosaženo od sestavy gr1a v rovnici 6.10b. Nejvíce 

nepříznivá poloha zatížení dopravou byla nalezena pomocí pohyblivého zatížení v softwaru 

SCIA Engineer. Posouvající síla byla zredukována integračním žebrem o šířce 1,0 m. A byly 

stanoveny odpovídající ohybové momenty.  

Bylo posouzeno několik důležitých řezů. V každém řezu byla zjištěna nová hodnota po vlivu 

předpětí. Pomocí rovnic napětí bylo zjištěno místo vzniku trhlin a dále byla posouzena 

zvlášť oblast bez smykových trhlin a oblast s těmito trhlinami 

ŘEZ x [m] e(x) [m] Mfd [kNm] Vfd [kN] α [°] Vpd [kN] Ved [kN] 
0 0,000 0,0218 160,83 979,46 2,91 -197,52 781,94 
d 0,457 0,0451 181,59 723,02 2,91 -197,52 525,50 
1/8 L 1,875 0,1170 622,92 365,59 2,10 -142,48 223,11 
2/8 L 3,750 0,1718 1044,43 286,51 1,02 -69,18 217,33 
3/8 L 5,625 0,1745 1293,70 186,33 0,00 0,00 186,33 
4/8 L 7,500 0,1745 1419,60 83,27 0,00 0,00 83,27 

Tabulka 6: Výpočet posouvajících sil v jednotlivých řezech 

ŘEZ x [m] σc1 [MPa] σc2 [MPa] 
0 0,000 -6,824 -7,064 
d 0,457 -5,495 -8,365 
1/8 L 1,875 -3,739 -10,085 
1/4 L 3,750 0,235 -13,976 
3/8 L 5,625 4,785 -18,431 
1/2 L 7,500 7,184 -20,780 

Tabulka 7: Napětí na dolních a horních vláknech v jednotlvých řezech 

Po celé ploše desky konstrukčně navrženy spony tak, aby bylo splněno minimum 9 kusů 

na 1 m2. 

 

Obrázek 20: Půdorysné uspořádání betonářské výztuže 
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Obrázek 21: Grafické vykreslení posouvajících sil od zatížení a posouvajících sil snížených od předpětí 
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18  KOTEVNÍ OBLAST  
Pro zakotvení kabelů byla v návrhu použita kotva typu VSL – E 6-7. Rozmístění kotev bylo 

provedeno dle konstrukčních zásad, které jsou dány výrobcem. V oblasti pod kotvou byla 

na tahové účinky v přidruženém hranolu posouzena spirála doporučená výrobcem. Dále 

byla posouzena i oblast u povrchu kotvy a globální kotevní oblast.  

 

 

 

  

Obrázek 22: Kotva VSL typ E 6-7 
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19 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout alternativu stávajícího mostního objektu 

04732-3, který převádí silnici 3. třídy přes Vraženský potok v obci Vražné. Dle zadání byly 

zpracovány tři studie mostu včetně jejich zhodnocení. Dále se preferoval návrh monolitické 

konstrukce z předpjatého betonu. Most byl navržen kolmý. Mostní konstrukce byla zatížena 

modely zatížení LM1 a LM3 dle ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou. K výpočtu 

vnitřních sil na konstrukci byl použit software SCIA Engineer 18.1 Hodnoty vnitřních sil byly 

ověřeny ručním výpočtem.  

Nový most je navržen téměř ve stejné poloze jako stávající most, dochází pouze k mírnému 

posunu opěr. Šířkové uspořádání mostu je navrženo pro převedení obousměrné 

dvoupruhové komunikace v kategorii S 7,5 s jednostranným chodníkem. Nosná konstrukce 

je navržena jako desková konstrukce z předpjatého betonu s rozpětím 15,0 m. Příčný řez je 

tvořen deskou proměnné výšky, která je na obou koncích prostě uložena na opěry. Založení 

je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách.  

Metodou vyrovnání napětí byla zjištěna nutná předpínací síla a navržena odpovídající 

předpínací výztuž. Ručním výpočtem byly zjištěny krátkodobé a dlouhodobé ztráty 

předpětí. Byla navržena betonářská výztuž v podélném i v příčném směru. Byl proveden 

posudek mezního stavu použitelnosti a na závěr byla posouzena kotevní oblast.  
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