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1. ÚVOD 

Bakalářská práce byla vypracována jako návrh mostu o jednom poli před obcí Klec. Zaměřuje 

se zejména na návrh a statický výpočet nosné konstrukce. Návrhy byly provedeny tři, z nichž 

je preferována varianta předpjaté monolitické desky. Výpočet je zpracován bez časové 

analýzy. 

2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1 Identifikační údaje mostu 

Název mostu:      Deskový most přes řeku Lužnici 

Předmět přemostění:     řeka Lužnice 

Pozemní komunikace:    silnice č. II/148 

Katastrální obec:     Jindřichův Hradec 

Okres:       Jindřichův Hradec 

Uvažovaný správce:     Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Investor:      Ředitelství silnic a dálnic ČR 

       Na Pankráci 56, 145 05 Praha 

       e-mail: posta@rsd.cz 

       telefon: 241 084 111 

Nadřazený orgán:     Ministerstvo dopravy ČR 

Projektant:      Vojtěch Bárta 

       SNP 1256, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

       e-mail: BartaV1@study.fce.vutbr.cz 

Bod křížení:      - s osou řeky Lužnice       km 3,235 756 

Úhel křížení:      - s osou řeky Lužnice        α= 100.00 g 

 

2.2 Základní údaje o mostu 

Délka přemostění:     17,696 m 

Délka mostu:      27,621 m 

Délka nosné konstrukce:    19,900 m 

Šikmost mostu:     kolmý, α = 100,00 g 

Šířka mezi svodidly:     7,500 m 

Šířka římsy:      0,850 m 

Celková šířka mostu:     9,200 m 

Výška mostu nad hladinou vody:   2,187 m nad hladinou Q100 

Plocha mostu:      294,099 m2 

Zatížení mostu:     skupina pozemních komunikací I 
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3. MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Charakteristiky převáděné komunikace a překážky 

Přes most vede směrově nerozdělená pozemní komunikace II. třídy S7,5/90. Komunikace je 

v místě mostu vedena v přímé a je v násypu. Příčný sklon komunikace je 2,5 % v celé délce 

mostu. Římsy mají sklon 4,0 % směrem k vozovce. Niveleta komunikace stoupá podélným 

konstantním sklonem 0,5 % ve směru staničení Klec – Lomnice nad Lužnicí. V každém směru 

je jeden jízdní pruh. 

Most překonává řeku Lužnice v staničení km 3,235 756. Konstrukce mostu svírá s překážkou 

úhel α = 100,00g. 

Šířkové uspořádání komunikace:  

římsa 0,85 m 

zpevněná krajnice 0,50 m 

vodící proužek 0,25 m 

jízdní pruh 3,00 m 

jízdní pruh 3,00 m 

vodící proužek 0,25 m 

zpevněná krajnice 0,50 m 

římsa 0,85 m 

 

3.2 Územní podmínky 

Silnice je vedena krajinou u obce Klec. Niveleta zhruba kopíruje terén, který je téměř 

rovinatý. Terén leží v nadmořské výšce 423 m. n. m. 

3.3 Geologické a hydrogeologické poměry 

geologický region: kvartér Českého masivu a Karpat soustava: Český masiv 

útvar:   kvartér     eratém: kenozoikum 

oddělení:   holocén, pleistocén   typ horniny: sediment zpevněný 

horniny:  smíšený sediment, pararula až migmatit 

 

Na místě stavby byla provedena vrtná průzkumná sonda V-3091, ze které byly zjištěny 

následující vrstvy podloží do hloubky 6m: 



                  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  VOJTĚCH BÁRTA 

                   FAKULTA STAVEBNÍ  2012/2013 
                   ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

12 
 

 

0,0 – 0,3 m  F3-MS  Ornice – Hlína písčitá konzistence plastické 

0,3 – 1,5 m  F3-MS  Hlína písčitá konzistence tuze plastické 

1,5 – 2,1 m  S4-SM  Písek hlinitý středně ulehlý 

2,1 – 4,3 m  G5-GC  Štěrk jílovitý tuhé konzistence 

4,3 – 6,0 m  F4-CS  Jíl písčitý tuhé konzistence 

 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 4m. 

4. STUDIE NÁVRHU MOSTU 

4.1 Studie A 

Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované předpjaté trámové nosníky IST-21 s výškou 1,1 m, 

které jsou spřaženy s železobetonovou deskou tloušťky 200 mm. Most je složen ze sedmi 

nosníků délky 21 m. Podepření nosné konstrukce je provedeno přes koncové příčníky o šířce 

1000 mm a výšce 1300 mm. Oba příčníky jsou uloženy na čtyřech elastomerových ložiscích o 

rozměru 400x300x50 mm. 

4.2 Studie B 

Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované předpjaté trámové nosníky TR93/21,0 výšky 0,85 m, 

které jsou spřaženy s železobetonovou deskou o tloušťce 200 mm. Most je složen ze čtyř 

nosníků délky 21,0 m. Každý nosník je na obou koncích podepřen elastomerovým ložiskem o 

rozměrech 400x300x50 mm. 

4.3 Studie C – podrobně řešená varianta 

Nosnou konstrukci tvoří monolitická předpjatá deska náhradní tloušťky 0,8 m. Deska je 

podepřena na obou koncích pěti elastomerovými ložisky o rozměrech 200x400x50 mm. 

Délka nosné konstrukce je 19,9 m. 

4.4 Zhodnocení studií 

Ve studii A je nevýhodná změna statického schéma z důvodů dočasných podpor, které jsou 

nutné pro betonáž koncového příčníku. Studie B je technologicky příznivější, protože nosníky 

jsou dostatečně široké a není nutné je zajišťovat proti ztrátě stability. Studie C byla vybrána 

vzhledem k zadání bakalářské práce.  

5. TECHNICKÝ POPIS MOSTU 

Úkolem bakalářské práce je řešení statického výpočtu nosné konstrukce mostu, která je 

tvořena monolitickou předpjatou deskou o délce 19,9 m. Vzdálenost podpor je 19,0 m. Na 

spodní stavbě leží elastomerová ložiska ve vzájemné osové vzdálenosti 1650 mm, kde krajní 
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ložiska leží 1000 mm od kraje nosné konstrukce. Spodní stavba je tvořena opěrou 

z železového betonu a zavěšenými křídly. Křídla mají lichoběžníkový tvar, se šikmou hranou 

rovnoběžnou s kuželem násypu. 

5.1 Nosná konstrukce 

Předpjatá monolitická deska a spodní stavba jsou od sebe navzájem odděleny dilatačními a 

pracovními spárami. Navržené opěry jsou gravitační se zavěšenými křídly. Deska je 

předepnuta 238 předpínacími lany typu Y1860 S7-16,0-A. Pro betonářskou výztuž byla 

zvolena ocel B500B. Na každé straně je nosná konstrukce podepřena pěti elastomerovými 

ložisky, které jsou od sebe vzdáleny 1650 mm. Výška prostoru mezi úložným prahem a 

nosnou konstrukcí je 300 mm. Mostní závěr je povrchový mechanický s elastomerovým 

profilem mezi dvěma krajními kovovými nosníky typu BRTIFLEX®-BEJ 10. Předpínání a 

injektáž kabelových kanálků se provádí na místě. Pro výztuž desky je použita ocel jakosti 

B500B. 

5.2 Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří gravitační opěra z železového betonu C30/37. Opěra má výšku 6206 mm 

a je složena ze závěrné zídky tloušťky 700 mm a výšky 1917 mm, úložného prahu šířky 1800 

mm a výšky 700 mm, který má horní hranu v příčném sklonu 4% směrem k závěrné zídce a 

v podélném směru jsou odtokové kanálky ve sklonu 2,5%. Základ opěry tvoří železobetonový 

pás o rozměrech 3350 x 1500 mm. Pod ním je podkladní beton tloušťky 200 mm uložený na 

šesti pilotách o průměru 900 mm. Na opěru byl použit beton C30/37 a bylo uvažováno 

s vlivem prostředí XD3. Šířka opěry je stejná jako šířka nosné konstrukce – 8600 mm. Mostní 

křídla jsou zavěšena a dolní líc je rovnoběžný s násypovým tělesem. Opěra je odvodněna 

perforovanou flexibilní drenážní trubkou Ø200 mm, která je vyvedena do koryta řeky. 

5.3 Vozovka a římsy 

Kryt vozovky tloušťky 110 mm je tvořen z: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11  40 mm 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+  60 mm 

Izolační vrstvy        10 mm 

CELKEM        110 mm 

Vozovka je v příčném směru ve sklonu 2,5 %. Římsy jsou ve sklonu 4 % ve směru do vozovky 

a mají šířku 850 mm. 

5.4 Uložení mostu 

Nosná konstrukce mostu je uložena na každé straně na pět elastomerových ložisek od firmy 

HELMOS. Ložiska mají rozměry 400x200x50 mm a leží na betonových blocích o rozměrech 
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600x400x300 mm. Bylo použito ložisek typu 5 s únosností 1000 kN. Prostřední ložisko na 

opěře číslo jedna je neposuvné, ostatní jsou všesměrná, umožňující dilatační pohyby mostu. 

Na opěře číslo dvě je prostřední ložisko vodící, umožněn je pouze podélný posun. Ostatní 

jsou opět všesměrná. 

5.5 Záchytné systémy 

Na římsách jsou instalovány zábradelní svodidla typu ZSNH4/H2. 

5.6 Odvodnění 

Voda přitékající na vozovku mostu je odváděna příčným střechovitým sklonem 2,5 % a 

podélným sklonem 0,5 % ve směru staničení. Za mostem je voda vedena příkopovými 

tvárnicemi do vývařiště a poté do koryta řeky. Za opěrou je odvodnění vyřešeno flexibilními 

drenážními trubkami o průměru 200 mm, které vedou opět do koryta řeky. Nosná 

konstrukce je pak chráněna hydroizolačními vrstvami. Voda, která proteče mostním 

závěrem, je odvedena příčným sklonem úložných prahů, který činí 4 %. Úložné prahy vedou 

vodu k závěrným zídkám a následně odváděna příčným sklonem 2,5 % mimo konstrukci 

mostu. 

5.7 Přechodová oblast 

Přechodová deska není navržena. Přechodová oblast je vyřešena pomocí přechodových 

klínů, tvořených zhutněným štěrkopískem. Násypová zemina pod přechodovým klínem je 

zhutněna do hloubky 0,5 m. 

6. VÝSTAVBA 

Betonování nosné konstrukce probíhá v jedné fázi na pevné skruži. 

Fáze výstavby: 

 -sejmutí ornice ve vrstvě 300 mm 

 - demolice stávající konstrukce 

 - zemní práce 

 - betonáž spodní stavby 

 - zpětné zasypání opěr a zhutnění zásypu za opěrou 

 - montáž skruží a betonování nosné konstrukce 

 - instalace mostního závěru a osazení izolace 

 - betonáž říms, pokládání vozovky, těsnění spár 

 - osazení zábradelních svodidel a příslušenství 

 - dokončovací práce 



                  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  VOJTĚCH BÁRTA 

                   FAKULTA STAVEBNÍ  2012/2013 
                   ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

15 
 

7. STATICKÉ ŘEŠENÍ 

Mostní konstrukce je vymodelována pomocí programu SCIA Engineer 2012.0 jako izotropní 

deska. Podepření je vytvořeno ložisky v uzlech, z nichž je na jedné straně prostřední ložisko 

vodící a na druhé je prostřední ložisko pevné. Všechny ostatní jsou konstruovány jako 

jednosměrné podpory. Roznos kolových tlaků je prováděn ručně do střednice mostu. 

Časová analýza je zanedbána. Vnitřní síly z programu SCIA Engineer jsou podkladem pro 

ruční posudek nosné konstrukce. 
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8. ZÁVĚR 

Statický výpočet mostu přes řeku Lužnici byl proveden v rozsahu stanoveném vedoucím 

bakalářské práce. Bylo uvažováno pouze hlavní svislé zatížení, časová analýza konstrukce 

nebyla řešena a zanedbala se. Dimenzování a posuzování je dle platných evropských norem. 

Spodní stavba mostu je navržena dle konstrukčních zásad. 

 

V Brně dne ………………………… 

…………………………...............  

podpis autora   
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