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ABSTRAKT  
Téma bakalářské práce se zabývá předpjatým deskovým mostem o jednom poli. 
Jedná se o silniční most, který přemosťuje místní řeku. Byl vytvořen statický 
výpočet, který byl ověřován pomocí programu Scia Engineering 19.1. Posuzovaly 
se mezní stavy použitelnosti a únosnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Deskový most, jedno pole, předpjatý beton, most přes řeku, model zatížení, 
předpětí, mezní stav použitelnosti, mezní stav únosnosti 

ABSTRACT  
The bachelor's thesis deals with a prestressed slab bridge with one field. It is a 
road bridge that bridges a local river. A static calculation, which was verified by 
the Scia Engineering 19.1 program, was created. Ultimate and serviseability limit 
states were assessed.  

KEYWORDS  
Slab bridge, one field, prestressed concrete, bridge over the river, load model, 
prestress, ultimate limit state, serviceability limit state  
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1. Úvod 
 
Tématem bakalářské práce je navrhnout a posoudit nový most přes místní potok. 
Pro návrh nebyla určena přímo daná lokalita, proto vstupní parametry byly volené. 
Byly vypracovány tři studie. Následně byla vybrána varianta předpjaté mostní 
desce s náběhy. Silniční most převádí komunikaci kategorijní šířky S7,5 a dva 
postranní chodníky šířky 1,5 metru. Vybraná varianta je dále podrobněji 
zpracována ručním výpočtem a také pomocí programu Scia Engineering 19.1, a 
poté i podrobnými výkresy.  
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2. Základní informace o mostu 
 

Jedná se o silniční most návrhové kategorie S7,5 s postranními chodníky 
na obou stranách. 

 
Délka rozpětí:   20,00 m 
Délka nosné konstrukce:  21,00 m 
Délka přemostění:   19,34 m 
Délka mostu:    28,59 m 

 
Šířka mostu:    12,10 m 
Šířka nosné konstrukce:  11,50 m 
Šířka plné desky:   7,00 m 
Šířka náběhů:   2,25 m 
Šířka komunikace:   7,50 m 
Šířka levé římsy:   2,30 m 
Šířka levé římsy:   2,30 m 
Šířka levého chodníku:  1,50 m 
Šířka pravého chodníku:  1,50 m 
Šířka pro svodidla:   0,50 m 

 
Sklon nivelety:   2,00 % 
Sklon vozovky:   2,50 % 
Sklon římsy:    2,50 % 

 
Úhel křížení:    90° 

Šikmost:    kolmá 
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3. Studie 
 
3.1 Varianta A 
 
Jedná se o předpjatou deskovou konstrukci s postranními náběhy pro nižší 
hmotnost konstrukce a úsporu materiálu, kdy na nábězích působí pouze zatížení 
od chodců a mostního vybavení. Tloušťka desky je 1,0 metru. Šířka nosné 
konstrukce je 11,5 metru. Rozpětí je 20,0 metru. 
 

 
Obrázek 1 Varianta A-příčný řez 

 

 
Obrázek 2 Varianta A-podélný řez 

3.2 Varianta B 
 
Jedná se o předpjaté nosníky výšky 1,15 metru s horní spřaženou deskou tloušťky 
0,20 metru. Osová vzdálenost nosníku je 1,50 metru. Nosník má tvar 
nesymetrického I profilu. Tloušťka nosné konstrukce je 1,35 metru. Šířka nosné 
konstrukce je 11,7 metru. Rozpětí je 20,0 metru. 
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Obrázek 3 Varianta B-příčný řez 

 

 
Obrázek 4 Varianta B-podélný řez 

3.3 Varianta C 
 
Jedná se o prefabrikovanou segmentovou konstrukci s dvěma oddělenými 
komorami. Spáry budou úzké, kontaktní a vyplněné epoxidovou pryskyřicí. 
Tloušťka nosné konstrukce je 1,35 metru. Šířka nosné konstrukce je 11,5 metru. 
Rozpětí je 20,0 metru. 
 

 
Obrázek 5 Varianta C-příčný řez 
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Obrázek 6 Varianta C-podélný řez 

3.4 Zhodnocení 
 
Vybraná studie, která bude dále zpracována, je varianta A. Díky své nízké výšce 
nebude tak výrazná a bude lépe zapadat do krajiny. Pomocí náběhů bude most 
vypadat opticky menší. Deska se bude snáze betonovat oproti variantě B, kde je 
složitý tvar nosné konstrukce. Avšak výhodou oproti zvolené variantě by byla 
možnost větší excentricity předpínacího lana. Varianta C by výrazně zkrátila dobu 
uvedení mostu do provozu mostu díky prefabrikaci, ale z důvodu velké 
mechanizace a složitosti dopravy nosné konstrukce se od této varianty opustilo. 
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4. Technické řešení 
 
4.1 Nosná konstrukce 
 
Nosnou konstrukci tvoří předpjatá monolitická deska lichoběžníkového průřezu. 
U horního povrchu střechovitě vyspádovaná ve sklonu 2,5 % na lichoběžníkových 
náběhů ve sklonu 3,5 %. Celková šířka nosné konstrukce je 11,5 metru, kde 
7 metru tvoří plná deska a na okrajích náběhy délky 2,25 metru. Tloušťka průřezu 
je proměnná. Celková délka nosné konstrukce je 21 metru a přenáší rozpětí 
20 metrů. Konstrukce je uložena na elastomerových ložiskách.  
 

4.2 Vozovka 
 
Skladba konstrukce vozovky: 
  

     Asfaltový beton pro obrusní vrstvy ACO11+ 50/70  40 mm 

     Spojovací postřik   PS-C  0,25kg/m2  

     Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL16+ 50/70  50 mm 

     Spojovací postřik   PS-C  0,25kg/m2 

     Asfaltový beton pro obrusní vrstvy ACP16+ 50/70  40 mm 

     Izolační souvrství       10 mm 

     Celkem         140 mm 
 
4.3 Římsy 
 
Římsy jsou z monolitického betonu C30/37 a betonářské výztuže B550B. Levá a 
pravá římsa je shodná. Šířka říms je 2,3 metru. Šířka vyložení je 0,3 metru. Na 
římsách se nachází chodník pro chodce a mostní vybavení. Na horním povrchu je 
sklon 2,5 % a u dolního 3,5 %, sklon na spodním povrchu vyložení je 4 % a dále 
upravena okapovým nosem. Výška římsy nad vozovkou je 0,15 metru. Hrana říms 
u vozovky je dále upravena podle doporučeného sklonu 1:5. Hrany jsou dále 
zkoseny o 15x15 mm. Rozdíl mezi nosnou konstrukcí a dolní hranou vyložení je 
50 mm. Tloušťka říms je proměnná, vzhledem rozdílu sklonu římsy a nosné 
konstrukce. Výška vyložení je 0,65 metru. 
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4.4 Mostní vybavení 
 
4.4.1 Svodidla 
 
Na mostě jsou použita svodidla typu ZSNH4/H2. Celková výška od krytu vozovky 
je minimálně 1,1 metru a svodidlo je ve výšce minimálně 0,75 metru. Svodidlo je 
zde kotveno do římsy. 
 
4.4.2 Zábradlí 
 
Výška zábradlí je 1,1 metru. Výplň mezi jednotlivými sloupky musí být maximálně 
ve vzdálenosti 0,12 metru. Zábradlí bude zakotveno do římsy. 
 
4.5 Spodní stavba 
 
4.5.1 Opěra 
 
Základ opěry leží na podkladním betonu. Dřík opěry je široký 1,45 metru. Obě 
konstrukce jsou z betonu C20/25. Závěrná zeď s úložným prahem, který je ve 
sklonu 4 % s následným žlábkem pro odvod vody, je z betonu C30/37. Celá opěra 
je izolována vůči zemní vlhkosti. Mostní křídla jsou spojena s opěrou a jsou 
z betonu C25/30. 
 
4.5.2 Odvodnění spodní stavby 
 
Spodní stavba je odvodněna pomocí drenážního žebra šířky 0,6 metru a následně 
odvedena pomocí perforované trubky, která je ve sklonu 3 %. 
 
4.5.3 Přechodový klín  
 
Na místo přechodové desky byl použit přechodový klín, který má výšku 1/3 výšky 
opěry a vykrývá celou oblast přechodové oblasti mostu. Sklon klínu je minimálně 
3 %. 
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5. Materiálové charakteristiky 
 
5.1 Beton 

Pevnostní třída:    C35/45 

Charakteristická pevnost v tlaku:  fck=35 MPa 

Součinitel spolehlivosti:   γc = 1,5 

Součinitel spolehlivosti pro mosty:  αcc = 0,9 

Návrhová pevnost v tlaku:    fcd = αcc · 
fck
γc

=0,9 · 35
1,5

=21 MPa 

Střední hodnota pevnosti v tlaku:  fctm = 3,2 MPa 

Modul pružnosti:     Ecm =34 GPa 

Mezní přetvoření:    εcu3 =3,5 ‰ 

5.2 Předpínací výztuž 

Typ:      Y1860 S7-15,3 

Charakteristická pevnost v tahu:  fpk = 1860 MPa 

Smluvní mez kluzu:    fp,0,1,k = 1640 MPa 

Součinitel spolehlivosti:    γp = 1,5  

Návrhová pevnost v tahu:   fpd =
fpk

γs
= 

1640
1,15

=1426,087 MPa 

Plocha jednoho lana:   Ap = 140 mm2 

5.3 Betonářská výztuž 

Ocel:      B550B 

Charakteristická pevnost v tahu:  fyk = 550 MPa 

Součinitel spolehlivosti:   γs = 1,15 

Návrhová pevnost v tahu:   fyd = 
fyk

γs
= 

550
1,15

=478,261 MPa 
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6. Statické posouzení 
 
6.1 Ruční výpočet 
 
Je řešen ve statickém výpočtu. Zatížení je odvozováno pomocí metody 
zanedbávající šířky. 
 
6.2 Výpočtový model 
 
Je řešen pomocí programu Scia Engineering 19.1. Odvození plochy pro zatížení je 
bráno na novém průřezu konstantní tloušťky a roznosu na střednici. 
 
 
Obě metody se doplňují a zároveň slouží jako vzájemná kontrola obou výpočtů. 
 
 

 
Obrázek 7 Náhradní průřez se střednicí 

 
Obrázek 8 Výpočtový model 
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7. Zatížení 
 
7.1 Vlastní tíha 
 
Byla ručním výpočtem spočítána odměřením plochy průřezu a objemové 
hmotnosti 25 kg/m3. V programu byla vlastní hmotnost spočítána automaticky. 
 

 
Obrázek 9 Odměřená plocha pro ruční výpočet 

 
7.2 Ostatní stálé zatížení 
 
Tvoří vozovka s objemovou tíhou 24 kN/m3 a 12 kN/m3 izolačního souvrství, římsy 
s objemovou tíhou 25 kN/m3 a mostní vybavení, u kterého uvažujeme jako liniové 
zatížení 0,5 kN/m. Ve výpočtovém modelu bylo použito plošné zatížení a u říms 
musel být proveden přepočet kvůli vyložení říms. 

 
Obrázek 10 Schéma rozmístění stálého zatížení 

7.3 Proměnné zatížení 
 
7.3.1 Od dopravy 
 
Pro daný most byly vybrány soustavy gr1a, který obsahuje zatížení LM1 a to TS a 
UDL a dále gr5, který obsahuje zatížení LM3 (vybraný model 1800/200) a je na 
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excentricitě 0,5 metru od osy komunikace, bude pouze jediné vozidlo. Uvažujeme 
skupinu č.1. 
 

 
Tabulka 1 Součinitele zatížení pro skupinu pozemních komunikací 

 
Obrázek 11 Schéma rozestavění TS a UDL 

 
Obrázek 12 Schéma rozestavění LM3 

     
7.3.2 Od chodců 
 
Zatížení od chodců je rovnoměrné 3 kN/m2. 
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8. Kombinace 
 
8.1 Mezní stav použitelnosti 
 
K výpočtu mezního stavu použitelnosti byly použity kombinace: 

a) charakteristická 
𝐺 , + 𝑃 +  𝑄 , + 𝜓 , 𝑄 ,  

b) častá 
𝐺 , + 𝑃 +  𝜓 , 𝑄 , +  𝜓 , 𝑄 ,  

c) kvazistálá 
𝐺 , + 𝑃 +  𝜓 , 𝑄 ,  

8.2 Mezní stav únosnosti 
 
K výpočtu mezního stavu únosnosti byly použity kombinace: 

a) 6.10a 
𝛾 , 𝐺 , + 𝛾 𝑃 +  𝛾 , 𝜓 , 𝑄 , + 𝛾 , 𝜓 , 𝑄 ,  

b) 6.10b 
𝜉 𝛾 , 𝐺 , + 𝛾 𝑃 +  𝛾 , 𝑄 , +  𝛾 , 𝜓 , 𝑄 ,  

 
 

 
Tabulka 2 Kombinační součinitelé  
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9. Předpětí 
 
Návrh kabelových drah byl dán zakřivením všech lan, ohyb lan je ve vzdálenosti 
1/5L a poloměr zakřivení R=45 metru. Výsledná excentricita pro výpočet je 
0,38 metru. Ručním výpočtem bylo vypočítáno předpětí pomocí omezujících 
podmínek napětí. Následně byla určena předpínací síla a navrženo 21 lan/1 m. 
Celkový počet kabelů je 21 ks, což činí 147 lan. Poté byly odhadnuté krátkodobé 
a dlouhodobé ztráty, u obou bylo odhadováno 10 %. Následujícím výpočtem byly 
výsledné krátkodobé ztráty 9,755 % a u dlouhodobých ztrát 9,452 %. 
 
V programu bylo předpětí vytvořeno pomocí ekvivalentního zatížení. 
 
 
 
 

 
Obrázek 13 Trasování lana 

 
Obrázek 14 Určení předpínácí síly 
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10. Mezní stavy 
 
10.1 Mezní stav použitelnosti 
 
Bylo posouzeno zejména omezení napětí betonu v tlaku, omezení napětí betonu 
v tahu a omezení trhlin. Poté byl proveden ruční výpočet průhybu doplněný 
kontrolními průhyby v čase t0 a průhybem od dopravy, který nelze jednoduše 
definovat ručním výpočtem. Následně byl proveden výpočet dlouhodobého 
průhybu pomocí součinitelů pro dlouhodobý průhyb. 
 
10.2 Mezní stav únosnosti 
 
10.2.1 Ohyb 
 
V podélném směru ohybový moment lana vyhověl a podélná výztuž byla 
navrhnuta pouze konstrukčně. V příčném směru se navrhovala pomocí momentu 
určeného z programu Scia Engineering 19.1. 
 
10.2.2 Smyk 
 
Dosud se ohybové momenty ručním výpočtem a programem shodovaly, 
posouvající síly však vycházejí rozdílně. Z důvodu přesnějšího řešení se berou 
největší posouvající síly a momenty odvozené z programu Scia Engineering 19.1. 
Trhliny vzniknou ve vzdálenosti 6,8 metru. Posouzení vychází bez nutnosti 
navrhování smykové výztuže, výztuž pouze konstrukčně. 
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11. Kotevní oblast 
 
Byla použita kotva typu VSL – EC 6-7 v osové vzdálenosti 0,333 metru. Následně 
byla posouzena kotevní oblast. Byla použita spirála výrobce ø14 s 5 závity. Dále 
pak posouzení na celkovou oblast a také lokální oblast. 
 

 
Obrázek 15 Rozmístění kotev 

 
Obrázek 16 Kotva typ VSL-EC 6-7 

  



VUT Fakulta stavební  Deskový most přes místní potok  Martin Ondrušek 
 

25 
 

12. Závěr 
 
Cílem práce bylo navrhnout a posoudit předpnutý most o jednom poli přes místní 
potok. Výpočet byl řešen ručním výpočtem doplněný o výpočet pomocí 
programu Scia Engineering 19.1. Uvažované zatížení bylo od vlastní tíhy, 
ostatního stálého zatížení a od dopravy, ostatní zatížení byla v rámci zjednodušení 
zanedbány. Následně byla vypočítána velikost předpínací síly a určení 
krátkodobých a dlouhodobých ztrát. Výsledně se mostní konstrukce posoudila na 
mezní stav použitelnosti a mezní stav únosnosti.  
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