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Úkolem bakalářské práce bylo posoudit únosnost stávající nosnou konstrukci 

a dopodrobna ověřit vlivy předpínacích kabelů mostního objektu. Posouzení bylo 

provedeno na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných 

evropských norem. Statický výpočet byl proveden ručně, a to metodou vzdorující 

šířky s částečnou kontrolou v programu SCIA Engineer 20.0. pomocí ortotropie 

desky. Součástí práce jsou podrobné výkresy stávajícího stavu. 
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and partially checked with SCIA Engineer 20.0 software using ortothropic behavior 

for plates. The thesis includes detailed drawings of the existing structure. 
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Cílem bakalářské práce je rekonstrukce mostu přes řeku Olšavu, respektive 

posouzení únosnosti stávajícího stavu nosné konstrukce a podrobné ověření vlivů 

původních předpínacích kabelů.  

 

Obr. 1-1 Vlčnovský most s evidenčním číslem 495H-019 

Most s ev. č. 495H – 019 z roku 1978, nazývaný též jako Vlčnovský most, převádí 

pozemní komunikaci II/495 přes řeku Olšavu. Jedná se o jednopolový most, jehož 

nosná konstrukce je tvořena 11 předpjatými prefabrikovanými nosníky typu I-67.  

Statický výpočet, jež bude obsahovat posouzení na mezní stav únosnosti, mezní 

stav použitelnosti a podrobné uvážení vlivů předpínacích kabelů bude zpracován 

ručně metodou vzdorující šířky. Po jeho dokončení budou stanoveny jednotlivé 

deskové tuhosti pro následné vnesení do statického modelu v programu SCIA 

Engineer 20.0. Jednotlivé zatěžovací stavy ve statickém modelu budou porovnány 

s ručním výpočtem. 
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Název stavby Silniční most přes řeku Olšavu 

Evidenční číslo objektu 495H – 019 

Rok výstavby 1978 

Kraj Zlínský 

Město Uherský Brod 

Katastrální území 772984 – Uherský Brod 

Investor  Město Uherský Brod 

Správce mostu SÚS Zlínská s.r.o. 

Pozemní komunikace silnice II. třídy číslo 495 

Kategorie pozemní komunikace S 9,5 

Provozní staničení  km 24,263 00 

Přemosťovaná překážka  řeka Olšava  

Úhel křížení α = 75° 

 
Obr. 2-1 Půdorysný pohled na mostní objekt 



12 

 

 

 

Vlčnovský most ev. č. 495H – 019 se nachází ve městě Uherský Brod ve 

Zlínském kraji a převádí pozemní komunikaci II/495 kategorijní šířky S 9,5 přes řeku 

Olšavu. 

 

Obr. 3-1 Geografická poloha mostu 

 

Průjezdná šířka komunikace v místě mostu je 10,5 m. Na obou stranách je 

římsa o šířce 3,5 m. Trasa komunikace je na mostě vedena jako přímá s podélným 

sklonem –0,5 % ve směru staničení a střechovitým příčným sklonem 0,9 %. Chodníky 

mají příčný sklon 2,5 % směrem do vozovky. Komunikace je přes překážku 

převáděna s pravou šikmostí konstrukce a s úhlem křížení 75°.  

Překážkou je řeka Olšava (stálá vodoteč) ve staničení 23,550 00 km, která má 

v místě křížení průměrný roční průtok 2,1 m3 s-1 a průměrný roční stav 111 cm. 

 

Obr. 3-2 Uspořádání vozovky 
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Geologické ani hydrogeologické podklady nebyly součástí dodaných podkladů. 

Z geologických map lze vyčíst, že v okolí objektu se nacházejí říční sedimenty 

(zejména hlíny, písky a štěrky).  

Plánovaná rekonstrukce nezasáhne do spodní stavby, a proto nebylo nutné 

stanovit podrobné geologické a hydrogeologické poměry.  

 

 

 
Obr. 4-1 Schématický podélný řez 

 
Obr. 4-2 Schématický příčný řez 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-3 Tvar nosníku typu I-67 skladebné délky 30 m 
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CHARAKTERISTIKY MOSTNÍ KONSTRUKCE  

 

Obr. 4-4 Mostní konstrukce 

Poloha mostovky    Horní 

Doba trvání přemostění   Trvalé 

Počet mostních polí    1 

Šikmost mostu    pravá, α = 75° 

Délka mostu     40,910 m 

Délka nosné konstrukce   29,960 m 

Rozpětí nosné konstrukce   29,000 m 

Délka přemostění    27,600 m 

Šířka nosné konstrukce   16,200 m 

Zatížení mostu    Pozemní komunikace skupiny 1 

Volná výška mostu    4,62 m 

Stavební výška mostu   1,68 m 

Úložná výška     2,00 m 

Výška mostu nad terénem   7,15 m 

Šířka mostu     16,60 m 

Šířka mezi obrubami    10,50 m 

Šířka chodníků    2 x 2,75 m 

Mostní vybavení    2 x ocelové zábradlí – madlové  

Nosná konstrukce  11 ks předpjatých prefa nosníků I-67 dl. 

30 m na ocelolitinových ložiskách 

Spodní stavba  2 monolitické opěry z betonu třídy B250 

(C16/20) 

Vozovka  AB 8+ litý asfalt 
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Mostní objekt byl postaven v roce 1978. Vozovka je již značně degradovaná, 

vznikají v ní prohlubně a trhliny, má nedostatečný příčný sklon a s ním související 

nedokonalé odvodnění. Ložiska jsou zkorodovaná a mostní závěr poškozený. 

Hlavním požadavkem pro rekonstrukci je posouzení únosnosti typizovaných 

nosníků I-67 skladebné dl. 30 m a podrobné zjištění vlivů předpínacích kabelů pro 

rozhodnutí, zda je možné volit rekonstrukci s ponecháním původní nosné 

konstrukce, nebo zda bude nutné nosnou konstrukci nahradit. 

V současné době jsou předpjaté mosty z této doby ohroženy selháním 

z důvodu koroze předpínací výztuže. 

 

Předmětem řešení bakalářské práce je určení vstupních hodnot pro další 

rekonstrukci. Tyto hodnoty spočívají v posouzení únosnosti nosné konstrukce 

z typizovaných prefabrikovaných nosníků a z podrobné analýzy předpínacích 

kabelů.  

Také je navrženo nové vozovkové souvrství a nutné ošetření ložisek proti korozi. 

Ze statického průzkumu ze dne 9. 2. 2017 vychází, že v horizontu 15 let je 

potřeba řešit nestabilitu spodní stavby a s ní spojené opření závěrných zdí o mostní 

desku (hrozí odlomení závěrných zdí od opěr). Rekonstrukce se pravděpodobně 

bude týkat odbourání stávajících závěrných zdí, zhotovení nových, dostatečně 

dimenzovaných na tlak, aby přenesly sílu zemního tlaku do mostovky. Potom bude 

možné navrhnout nové závěry, sanovat římsy včetně zábradlí a provést nové 

vozovkové souvrství včetně izolace proti vodě.  

Podrobné řešení postupu rekonstrukce není předmětem bakalářské práce. 

V této práci, v příloze P2.5., je pouze schématicky vyznačen rozsah rekonstrukce.  
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Hlavní nosná konstrukce je tvořena z jedenácti typizovaných prefabrikovaných 

nosníků I-67 z betonu B500 (který podle dnešní normy odpovídá třídě C35/45) 

o skladebné délce 30 m. Každý nosník je tvořen ze tří kusů, které jsou vzájemně 

spojeny předpětím a vysokopevnostní cementovou maltou.  

Nosníky jsou v příčném směru spřaženy dodatečně dobetonovanými příčnými 

spárami z betonu B330 (C25/30). Spáry mají šířku 0,355 m. 

Každý nosník je předepnut 17 předpínacími kabely se zaručenou mezí pevnosti 

1650 MPa. 

 

Obr. 5-1 Pohled na mostní konstrukci 

 

Každý nosník je podepřen dvojící ložisek – kloubovým neposuvným 

(ocelolitinovým) a kloubovým posuvným (ocelovým válečkovým). Osová vzdálenost 

ložisek je 1150 mm. 
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Obr. 5-2 Ocelolitinové ložisko – kloubové neposuvné    Obr. 5-3 Ocelové válečkové ložisko – kloubové posuvné 

Na obrázcích je patrná koroze způsobená nevhodným odvodněním 

vyplývajícím z poškozeného mostního závěru.  Navrženým opatřením je vyčištění 

úložného prahu, očištění ložisek, jejich promazaní a natření ochranným nátěrem. 

 

Délka opěr     16,96 m 

Výška opěr     2,00 m 

Tloušťka opěr     1,90 m 

 

Obr. 5-4 Závěrná zeď opřená o mostní desku 
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Opěry jsou z monolitického betonu B250 (C16/20). Mají hlubinné založení 

v podobě stěnových pilot. Z obrázku je patrná nestabilita spodní stavby a následné 

opření závěrných zdí do mostní desky.  

Podrobné statické řešení spodní stavby není náplní této bakalářské práce. 

 

Stávající skladba vozovky s celkovou tloušťkou 60 mm a příčným sklonem 

0,9 % neodpovídá dnešním standardům. Obrusná vrstva je z litého asfaltu AB 8+, 

který nevyhovuje aktuální třídě dopravního zatížení. V přechodové oblasti mostu se 

tvoří prohlubeň a příčné trhliny. Je navržena nová skladba s přihlédnutím na 

dopravu v místě objektu. Nový příčný sklon je upraven na standardní hodnotu 2,5 %.  

 

Obr. 5-5 Pohled na stávající vozovku 

Nová skladba vozovky:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO – 11+   50 mm 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí   PS    0,3 kg/m3 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy    ACL – 16+   50 mm 

Izolační vrstva      -    10 mm 

Pečetící vrstva      -    - 

______________________________________________________________________________________ 

Celkem          110 mm 
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Chodníky se nacházejí na monolitických římsách. Římsa má na pochozí ploše 

příčný sklon 2,5 % směrem k vozovce. Vozovku převyšuje o 180 mm. Minimální 

tloušťka římsy je 240 mm. Římsy jsou opatřeny ocelovým madlovým zábradlím se 

svislou výplní výšky 1,1 m. 

     

Obr. 5-6 Římsa s ocelovým madlovým zábradlím          Obr. 5-7 Detail ocelového zábradlí 

Římsy i zábradlí jsou neudržované. V trhlinách vzniká biologická koroze 

konstrukce. S novou skladbou vozovky budou zkonstruované i nové římsy z betonu 

C30/37 a osazeno nové ocelové zábradlí. Most se nachází ve městě, kde je maximální 

povolená rychlost 50 km/hod, není proto nutné navrhovat silniční svodidla.  

 

Srážková voda je odváděna z povrchu vozovky odvodňovacími kanálky. Dále je 

vedena měděnou trubkou přes spáru mezi nosníky a odtéká volně na terén. 

              

Obr. 5-8 Odvodňovací kanálek       Obr. 5-9 Zkorodovaná odvodňovací trubka 
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S plánovanou rekonstrukcí bude zhotoveno nové odvodnění, především 

výměna zkorodovaných měděných trubek. Voda bude odvedena do veřejné 

kanalizace, popřípadě se navrhne vhodná alternativa, aby se zamezilo znečišťování 

řeky. 

 

 

Statický výpočet je součástí přílohy P3. Rozsahem a formou pokrývá posouzení 

stávající nosné konstrukce na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle 

platných evropských norem. Přihlíží zejména k podrobné analýze vlivů předpínacích 

kabelů. Dále je doplněn podrobnými výkresy stávajícího stavu, které jsou součástí 

přílohy P2. 

Výpočet byl proveden ručně metodou vzdorující šířky. Po jeho dokončení byly 

spočteny deskové tuhosti a následně zhotoven ortotropní deskový model 

v programu SCIA Engineer 20.0. 

 

 

 

Na jednotlivé části konstrukce mostu byly použity různé typy betonů. Rozdíl je 

především v pevnostních třídách a třídách prostředí. 

Prefa nosníky I-67   B500 (C35/45)   XC4 

Spáry     B330 (C25/30)   XF4 

Spodní stavba   B250 (C16/20)   neurčeno 

 

Při výrobě prefabrikovaných nosníků byla použita ocel 10 401. Výztuž byla 

navržena pouze konstrukční. Konstrukční zásady odpovídají době výstavby.  
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Každý nosník je předepnut 17 předpínacími kabely. Jednotlivé kabely se 

skládají z 20 hladkých patentovanými drátů Ø4,5 mm se zaručenou mezí pevnosti 

1650 MPa. 

Rozlišujeme 3 druhy kabelů v nosníku:  

Přímé   kabely č. 1, 2, 9, 10 

Zakřivené  kabely č. 3, 4, 7, 8, 11, 16 

Neprůběžné  kabely č. 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpínací kabely jsou umístěny v tenkostěnné kovové trubce Sandrik 

Ø42 mm, která tvoří kabelový kanálek. Okolí kabelů v kanálku je plně zainjektováno 

injektážní maltou. 

Na zakotvení předpínacích kabelů byl použit kotevní systém Freysinnet. Dva 

druhy kotev jsou z oceli 11 600 a 11601. Kotevní kuželík je z oceli 11700. 

  

Obr. 7-3 Schéma kotevních prvků 

Obr. 7-2 Vizualizace předpínacích kabelů 

Obr. 7-1 Schéma předpínacích kabelů v polovině rozpětí 
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Most bude v průběhu rekonstrukce uzavřen. Bude vyznačena objížďka. Stávající 

konstrukce vozovky a říms se odbourají. Dle podrobného výkresu se vymění stávající 

odvodňovací trubky, zhotoví se nové elastomerové mostní závěry, položí se nová 

izolační vrstva. Vybetonují se nové římsy, které budou spřaženy se stávající 

konstrukcí nosníku betonářskou výztuží na chemické kotvy. Mezi římsy se vyspáduje 

nová skladba vozovky viz kapitola 5.4. Do říms se na chemické kotvy zakotví nová 

konstrukce zábradlí. 

Stavba musí být provedena v souladu s platnými příslušnými normami, 

technickými předpisy a platnou legislativou. Veškeré práce musí dodržovat 

technické postupy. Případné odklony od podrobné výkresové dokumentace je 

nutno řešit se statikem. 

Podrobná dokumentace rekonstrukce není součástí této práce. 

 

 

Úkolem bylo posoudit únosnost stávající nosné konstrukce typizovaných 

prefabrikovaných nosníků I-67 skladebné délky 30 m a dopodrobna analyzovat vlivy 

předpínacích kabelů na mostním objektu s evidenčním číslem 495H – 019 přes řeku 

Olšavu ve městě Uherský Brod. 

Nosná konstrukce vyhověla se značnou rezervou na mezní stav únosnosti i 

mezní stav použitelnosti. Celý výpočet byl proveden ručně metodou vzdorující šířky. 

Následně byly spočteny deskové tuhosti a pomocí ortotropie desky v programu SCIA 

Engineer 20.0. byly ověřeny dílčí části statického výpočtu. Dále byly zhotoveny 

podrobné výkresy stávající konstrukce. 

Tato práce bude pokračovat v rámci spolupráce s doc. Ing. Ladislavem 

Klusáčkem, CSc. a jeho týmem. Budou posouzeny změny únosnosti při oslabování 

kabelů vlivem koroze kotevní oblasti.  
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