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Abstrakt 
 
Tématem bakalářské práce je projekt mostu na silnici III/3876 u Dolního Čepí. Most vede přes řeku 
Svratku. Jsou navrženy tři předběžné varianty možného řešení betonové nosné konstrukce. Vybraná 
varianta je rozpracována podrobně (předpjatá desková konstrukce). Řešení zahrnuje statický 
výpočet, textovou část, výkresovou dokumentaci a vizualizaci navržené konstrukce.  
  
Klí čová slova 
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Abstract 
 
The topic of the bachelor thesis is the project of the bridge on the road III/3876 at Dolní Čepí. The 
bridge leads over the river Svratka. There are designed three preliminary variants of the possible 
solution of the concrete suporting structure. Selected variant is developed in detail (prestressed slab 
structrures). The solution comprise statical analysis, text section, drawing documentation and 
visualization of the designed structure.  
  
Keywords 
 
concrete bridge, prestressed structure, statical analysis, drawing documentation, visualization  
… 
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1. Úvod 
 

Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem silničního mostu přes 

řeku Svratku na silnici III/3876. Pro danou situaci byly navrženy tři studie se 

zaměřením na návrh deskového mostu z předpjatého betonu. Jedna z těchto 

variant je zpracována podrobně. Most byl posuzován na mezní stavy 

použitelnosti a na mezní stavy únosnosti dle platných norem ČSN EN. 

Dále byla zpracována výkresová dokumentace, která poskytuje detailní 

informace o geometrii mostu, prostorovém řešení, tvaru, předpínací výztuži a 

betonářské výztuži. Součástí řešení je i vizualizace mostu. 
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2. Obecná část 
2.1. Identifika ční údaje mostu 

 
Stavba  Most na silnici III/3876, úsek Dolní Čepí - 

Bořinov 

Název stavby   Most přes řeku Svratku 

Katastrální obec   Žďár nad Sázavou 

Kraj    Vysočina 

Investor    Kraj Vysočina 

     Žižkova 1882/57 

     587 33 Jihlava 

Nadřízený orgán   Ministerstvo dopravy ČR 

     Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 

     110 15 Praha 1 

Uvažovaný správce mostu Kraj Vysočina 

Projektant mostu   Rochová Lucie 

Pozemní komunikace  pozemní komunikace III/3876 

Přemosťované překážky  řeka Svratka 

Úhel křížení    90° 
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2.2. Základní údaje o stavb ě 

 
Druh převáděné komunikace  pozemní komunikace III/3876 

Počet mostních otvorů:   3 

Výšková poloha mostovky:  horní 

Měnitelnost základní polohy:  nepohyblivý most 

Doba trvání:    trvalý 

Průběh trasy na mostě:   v přímé 

Půdorysné uspořádání:   kolmý 

Výchozí charakteristika:   deskový 

Omezení volné výšky:   neomezená volná výška na mostě 

Délka přemostění:   21,0 m 

Délka mostu:    42,3 m 

Délka nosné konstrukce:   23,4 m  

Šikmost mostu:    kolmý  

Volná šířka mostu:   4,5 m 

Šířka chodníku:    bez chodníku  

Šířka nosné konstrukce:   5,5 m 

Šířka mostu:    6,1 m 

Výška mostu:    4,33 m   

Stavební výška:    0,825 m 

Plocha nosné konstrukce:  5,5 x 23,4 = 128,7 m2 

Plocha mostu:    6,1 x 23,4 = 142,74 m2 

Zatížení mostu:    zatěžovací třída 2 (ČSN EN 1992-1)  

 

3. Zdůvodn ění mostu a jeho umíst ění 
3.1. Návaznost na p ředcházející dokumentaci 

Projekt DÚR – Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., září 2008 
 

3.2. Charakter p řekážky a p řeváděné komunikace 

3.2.1 Údaje o p řeváděné komunikaci 
 
Převáděná komunikace III/3876 je v místě křížení vedena v přímé. 
Podélný sklon na dané komunikaci je 0,5% směrem na Dolní Čepí. Příčný 
sklon silnice je střechovitý 2,5 %. Sklony pozemní komunikace jsou 
zvoleny s ohledem na napojení stávající komunikace a dopravně 
technické poměry. 
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Šířkové uspořádání na mostě 
římsa se zábradelním svodidlem  0,8 m 
vodící proužek     0,25 m  
jízdní pruh     4,0 m 
vodící proužek      0,25 m 
římsa se zábradelním svodidlem  0,8 m  
 

3.2.2 Údaje o k řižující p řekážce 
 
Překračovanou překážkou je řeka Svratka. V místě křížení je dno řeky 
325,720 m.n.m. s šířkou dna okolo 13,07 m. Hladina vody Qnorm je 
326,180 m.n.m.. Variační rozpětí Q100/Q1 v místě stavby je 4,38. Minimální 
volná výška pod mostem pro daný most musí být alespoň 0,5 m nad 
kontrolní návrhovou hladinou, nebo 0,5 m nad návrhovou hladinou a to 
alespoň ve 2/3 volného délky mostu, tj. 15,6 m. 

 
3.3. Územní podmínky 

Most je situován v extravilánu obce Dolní Čepí. Nachází se přibližně 6 km 
jižně od Štěpánova. V blízkosti mostu se nachází jedna pozemní stavba, 
jinak jsou zde pouze zemědělské pozemky. Most se nachází 
v inundačním území. 
 

3.4. Geotechnické podmínky 

Geotechnické podmínky pro danou oblast nejsou přesně známy. 
Z geologických map přístupných na internetu se dá rozpoznat, že se jedná 
o nezpevněné sedimenty. Hornina je tvořena hlínou, pískem a štěrkem. 
Geneze je fluviální, sedimenty vodních nádrží. Dle regionálního zařazení 
se jedná o Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity. 
 
 
 

4. Studie řešení nosné konstrukce 
Nosná konstrukce byla navržena ve 3 variantách vždy s proměnným 
průřezem. 
 

4.1. VARIANTA Č.1 

Jako první varianta byla navržena obdélníková předpjatá deska z betonu 
C30/37. Výška byla zvolena jako proměnná od 0,800m - 0,880m. Příčný 
sklon byl zvolen oboustranný 2,5% vzhledem k dopravně technickým 
podmínkám. Podélný sklon je 0,5% kvůli napojení na stávající komunikaci. 
V podélném směru je konstrukce vyztužena předpínací a betonářskou 
výztuží, v příčním směru je navržena pouze výztuž betonářská. Nosná 
konstrukce je osazena na 5 elastomerových ložiscích o rozměrech 
200x300mm na každé straně konstrukce, z čehož jedno ložisko je zvoleno 
jako vodící uprostřed a na druhé straně je ložisko pevné. 
Vzhledem k zadání bakalářské práce byla tato varianta zvolena a 
vypracována podrobně včetně projektové dokumentace. 
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4.2. VARIANTA Č.2 

Dalším návrhem byla deska lichoběžníkového tvaru z betonu C30/37. 
Zkosení hran desky bylo navrženo pod úhlem 45°- 400 x400 mm. Tloušťka 
desky je opět proměnná od 0,800m – 0,850m. Konstrukce je podepřena 
celkem na 8 elastomerových ložiscích o rozměrech 200x300mm. Sklon 
konstrukce je opět oboustranný 2,5%. Podélný sklon je 0,5% kvůli 
napojení na stávající komunikaci. Vyztužení v podélném směru pomocí 
předpínací a betonářské výztuže, v příčném směru je betonářská výztuž. 
Tato varianta nebyla vybrána vzhledem k malé šířce mostu, kde by nebylo 
vhodné provádět zkosení hran desky. 
 

4.3. VARIANTA Č.3 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovu deskou tl. 200 mm 
spřaženou s nosníky VSTI 2000. Výška nosníků je 1000mm, přičemž 
v příčném řezu je navrženo 5 prefabrikovaných nosníků. Uložení 
konstrukce na ložiska je provedeno pomocí koncových příčníků. 
Konstrukce je uložena na 2 elastomerová ložiska o rozměrech 
300x450mm na každé straně. Příčný sklon opět navržen oboustranný 
2,5%. Podélný sklon je 0,5% kvůli napojení na stávající komunikaci. 
Vzhledem k provádění stavby by tato varianta byla možná nejvýhodnější. 
Jedná se o předem předpínané prefabrikované nosníky, montáž by ovšem 
musela probíhat na montážních podporách.  
 
Varianty jsou podrobněji rozkresleny v příloze v podélných a příčných 
řezech jednotlivých studií. 
 
 

5. Statické řešení 
Statický model konstrukce byl modelován pomocí programu Scia Engineer 
2012. Zde byla modelována deska s náhradní tloušťkou 0,825m. 
Konstrukce byla podepřena pomocí bodových podpor, vždy 5 podpor na 
každé straně konstrukce, z čehož na jedné straně je uprostřed umístěno 
ložisko vodící a na straně druhé pevné ložisko. Při výpočtu byla poté 
provedena redukce sil vzniklých od zvoleného podepření. Konstrukce byla 
posuzována na hodnoty z programu Scia Engineer, přičemž ale došlo 
k porovnání výsledků se zjednodušeným ručním výpočtem ohybových 
momentů od zatížení. 
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6. Technické řešení mostu 
 

6.1. Popis konstrukce mostu 

6.1.1 Zemní práce 
 
Pod budoucím násypem bude odstraněna ornice. Stavební jámy budou 
svahované ve sklonu 1:1 až 1:05, dle druhu zeminy. Výkopový materiál se 
ponechá v prostoru staveniště a v případě potřeby se použije pro pozdější 
zásypy. Všechny stavební jámy budou řádně odvodněny. 
Zásypy za opěrami budou provedeny z nenamrzavé zeminy a budou 
zhutněny dle vzorových listů. 
Podkladní beton je navržen C12/15 XA1 tloušťky 100 mm. 
 

6.1.2 Spodní stavba 
 
Krajní opěry jsou navrženy masivní z monolitického železobetonu C25/30  
XF2. Součástí opěr je železobetonový úložný práh z betonu C30/37 XF3. 
Sklon prahu je 4% směrem k závěrné zídce kvůli odvodnění. Odtud je 
voda odváděna žlábky ½ Ø 100 mm podél závěrné zídky. Výška prahu je 
navržena 500 mm. Pod ložisky jsou navrženy monolitické betonové nálitky 
o rozměrech 400x500 mm. Do úložného prahu je vetknutá závěrná zídka 
o šířce 450 mm. Dále jsou navržená dilatovaná, rovnoběžná křídla. 
Tloušťka křídel je1200 mm. 
Zasypané části opěr budou opatřeny izolací. Jsou navrženy přechodové 
klíny se sklonem 1:5.  
Prostor za opěrami bude odvodněn příčnou drenáží z PVC trubek Ø 150 
mm, uložené na betonovém podkladu C12/15 XA1. 
Na objekt navazuje tzv. inundační most, který je tvořen dvěmi krajními 
podpěrami a jednou vnitřní podpěrou. Podpěry jsou masivní. Spodní 
stavba inundačního území zůstane zachována. Základové poměry zde 
nejsou známy. 
 

6.1.3 Založení mostu 
 
Mostní objekt je založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách  
Ø 900 mm z betonu C25/30 XA2. Pažení pilot bude na celou výšku vrtu. 
Opěra 1 je založena na 3 pilotách, délka není upřesněna, záleží na 
přesných základových poměrech. Opěra 2 je založena na 3 pilotách. Pod 
základem každého křídla je navržena 1 pilota o stejných parametrech jako 
piloty pod opěrami. 
Základové poměry pro inundační most nejsou známy.  
Základy budou z betonu C25/30 XF1, betonářská výztuž B550B. 
Minimální krytí 50 mm. 

 
6.1.4 Nosná konstrukce 

 
Nosnou konstrukci mostu tvoří předpjatá deska z betonu C30/37 XF2. 
Tloušťka desky je proměnná v rozmezí 800-880 mm. Délka desky je    
23,4 m. Šířka nosné konstrukce je 5,5 m. Vzhledem k dopravně 
technickým podmínkám je horní povrch desky navržen ve střechovitém 
sklonu 2,5%. Podélný spád konstrukce je 0,5%. Spády vozovky jsou 
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voleny tak, aby plynule navazovali na přilehlou komunikaci a bylo možné 
odvodnit stavbu. 
 

6.1.5 Uložení nosné konstrukce 
 
Nosná konstrukce je uložena na krajních opěrách na elastomerová ložiska 
o rozměrech 200x300 mm a nosnosti 750 kN. Na opěře 1 jsou uloženy 
čtyři ložiska obousměrně pohyblivá a jedno ložisko vodící. Na opěře 2 jsou 
čtyři ložiska obousměrně pohyblivá a jedno ložisko pevné. Celkem je na 
mostě 10 elastomerových ložisek. 
Ložiska jsou uložena na vrstvu plastbetonu tloušťky 10 mm. Jsou 
osazována na vodorovný a čistý povrch. 
Pod ložisky jsou zřízeny monolitické betonové nálitky o rozměrech 
400x500 mm. 
 

6.1.6 Mostní záv ěry 
 
Závěry jsou navrženy na účinky délkových změn vlivem dotvarování a 
smršťování nosné konstrukce, vlivem pootočení nosné konstrukce od 
zatížení a vlivem teplotních změn. U opěry 1 je navržen povrchový mostní 
závěr s možným posunem ± 50 mm. Pro opěru dvě je navržen mostní 
závěr podpovrchový s posunem ± 50 mm. 

 
6.1.7 Vozovka 

 
Na mostě je navržena vozovka celkové tloušťky 100 mm.  
 
Skladba: 
Obrusná vrstva – asfaltový beton ACO 11  tl. 50 mm 
Podkladní vrstva – asfaltový beton ACO 16+  tl. 40 mm 
Izolace z asfaltových modifikovaných pásů  tl. 10 mm 
Pečetící vrstva na bázi epoxidové pryskyřice 
 

6.1.8 Římsy 
 
Po obou stranách nosné konstrukce jsou navrženy monolitické římsy 
z betonu C30/37 XF4. Šířka říms na mostě je z důvodu osazení 
zábradelního svodidla 800 mm. Příčný sklon říms je 4% směrem k 
vozovce. Spára mezi vozovkou a římsou bude vyplněna těsnící zálivkou. 
Horní povrch říms a část přiléhající k vozovce budou opatřeny ochranným 
nátěrem proti rozmrazovacím prostředkům. Izolace je pod římsou 
chráněna izolačním pásem, který přesahuje o 200 mm směrem do 
vozovky. Výška římsy nad vozovkou je 150 mm. 
Římsy budou vyztuženy betonářskou výztuží B550B. 
 

6.2. Vybavení mostu 

6.2.1 Svodidla 
 
Na obou římsách budou osazena zábradelní svodidla ZSNH4/H2. Výška 
madla je 1100 mm nad úrovní povrchu římsy. Svodidla jsou kotvena do 
říms pomocí předem zabudovaných ocelových kotevních přípravků. 
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6.2.2 Odvodn ění 
 
Příčný spád mostu je z důvodu dopravních poměrů a odvodnění navržen 
jako oboustranný 2,5%. Podélný sklon 0,5% je volen vzhledem k napojení 
na stávající komunikace a dodržení minimálního sklonu. Vzhledem k délce 
mostu je třeba zřídit odvodňovací zařízení po obou stranách komunikace 
ve směru podélného sklonu. Odtud bude voda odváděna svody spolu 
s odvodněním závěrné zídky.  Ruby opěr budou odvodněny pomocí 
drenážních trubek Ø150 mm z PVC vyvedených na svahy zemního tělesa. 
Odvodnění závěrné zídky je provedeno pomocí žlábků ½ Ø 100 mm podél 
závěrné zídky. 
 

 
6.2.3 Úprava terénu pod a kolem mostu  

 
Svahy pod mostem jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 až 1:3. Z důvodu 
údržby je pod mostem navržena lavička se sklonem 10% a šířky 0,8 m, 
která je na pravém i levém břehu. Zpevněná plocha bude přesahovat min. 
1,2 m půdorys mostu. Svahované kužely budou upraveny ohumusováním 
tl. 100 mm a hydroosevem. 
Přístupové schodiště na pravém břehu bude provedeno z betonových 
prefabrikátů šířky 750 mm. Prostor mezi opěrou a schodištěm bude 
dlážděn.  
Svahy pod mostem budou upraveny z lomového kamene tl. 400 mm do 
podkladního betonu C25/30 XF1. Sklon svahů je 1:3. 
 
 

6.2.4 Ochrana zasypaných ploch betonu 
 
Zasypané plochy železobetonových konstrukcí budou izolovány 1x 
penetračním nátěrem a 2x nátěrem asfaltovým a 1 vrstvou geotextílie. 
Na rubové straně opěry bude geotextílie ve dvou vrstvách. 
 
 

6.2.5 Betoná řská výztuž 
 
Výztuž nosné konstrukce mostu i spodní stavba jsou provedeny 
betonářskou výztuží B550B. 
 
 

6.3. Statické posouzení 

Statické posouzení nosné konstrukce je provedeno ve 
stanoveném rozsahu bakalářské práce. Statický výpočet je v samostatné 
příloze. 
 
 

6.4. Zvláštní za řízení na most ě 

Na mostě se nenachází žádná zvláštní zařízení. 
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7. Výstavba mostu 
Montáž probíhá na pevné skruži a to v jedné fázi výstavby. 
 

7.1. Postup výstavby mostu 

- Demolice stávající části konstrukce 
- Odkrytí vrstvy ornice 
- Vrtání a betonáž pilot 
- Betonáž základů a opěr 
- Betonáž mostních křídel 
- Zasypání a zhutnění prostoru za opěrami 
- Montáž skruží, bednění a výztuž nosné konstrukce 
- Montáž nosné konstrukce 
- Betonáž závěrných zídek 
- Osazení dilatačních závěrů, izolace 
- Betonáž říms  
- Provedení vrstev vozovky 
- Osazení příslušenství mostu 
- Dokončovací práce pod mostem 

 
7.2. Vztah k území 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytyčení všech 
stávajících inženýrských sítí. 
 
 
V Brně 24.5.2013    ………………………………  
       Lucie Rochová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  LUCIE ROCHOVÁ 
              Deskový most ev. č. 3876-1 přes silnici III/3876 u Dolního Čepí 

- 18 - 
 

8. Závěr: 
 

Hlavním cílem bakalářské práce byl návrh nosné konstrukce 
deskového mostu ev. č. 3876-1 přes řeku Svratku u obce Dolní Čepí. 
Nejdříve byly zpracovány 3 studie mostu, z nichž byla vybrána varianta 
č.1 – předpjatá obdélníková deska.  

Nejdříve byl sestaven statický model konstrukce pomocí programu 
Scia Engineer 2012. Do výpočtového modelu byl vzhledem k umístění 
mostu a intenzitě dopravy použit pouze model zatížení LM1 
(dvounápravové vozidlo a rovnoměrné zatížení na celou konstrukci). 
Momenty z programu Scia Engineer 2012 byly porovnány s ručním 
výpočtem, zda přibližně odpovídají. 

Následně byl ověřen mezní stav použitelnosti pro časy t0 a t∞. Dále 
bylo ověřeno, zda nedojde k porušení konstrukce v mezním stavu 
únosnosti v ohybu a ve smyku. Nakonec byl ještě počítán průhyb 
konstrukce od zatížení.  

V rámci daných časových možností jsem se snažila o co nejlepší 
úroveň bakalářské práce. Při zpracovávání jsem čerpala z již nabytých 
vědomostí, které jsem získala během předchozích čtyř ročníků studia. 
Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně, s odbornými radami od 
Ing. Panáčka, které pro mě byly velkým přínosem jak pro tuto práci, tak do 
dalších let. 
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10. Seznam použitých zkratek a symbol ů: 
 

cγ   dílčí součinitel betonu 

pε∆  změna poměrného přetvoření předpínací výztuže  

pσ∆  ztráta napětí v předpínací výztuži 

cε   poměrné přetvoření betonu 

cuε  mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 

pε   poměrné přetvoření předpínací výztuž 

sε   poměrné přetvoření betonářské výztuže 
ϕ   koeficient dotvarování 

φ   průměr výztužné vložky 

cσ   napětí v betonu 

cpσ  napětí v betonu v úrovni předpínací výztuže  

pσ  napětí v předpínací výztuži 
o
pσ  základní napětí v předpínací výztuži, tj. napětí v předpínací 

výztuži, při kterém je v přilehlých vláknech betonu nulové napětí 

0pσ  napětí v předpínací výztuži vyvozené předpínací pistolí při 

předpínání 

∞pσ  napětí v předpínací výztuži od všech stálých zatížení včetně 

předpětí v čase blížícímu se nekonečnu 

sσ  napětí v betonářské výztuži 

cA  průřezová plocha betonové části průřezu 

pA  průřezová plocha předpínací výztuže 

sA   průřezová plocha betonářské výztuže 

cE   počáteční tečnový modul pružnosti betonu 

cmE  sečnový modul pružnosti 

sE   modul pružnosti betonářské výztuže 

pE  modul pružnosti předpínací výztuže 

pe   excentricita předpínací síly 

cdf  výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

ckf  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

cmf  střední hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

ctmf  střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

pf   pevnost v tahu předpínací výztuže 

pdf  výpočtová hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže 

pkf  charakteristická hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže 

ykf  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže 
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ydf  výpočtová hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

cI   moment setrvačnosti betonové části průřezu 

M  ohybový moment 

gM  ohybový moment způsobený stálým zatížením 

0gM  ohybový moment od vlastní tíhy 

pM  ohybový moment způsobený předpínací silou 

qM  ohybový moment způsobený proměnným zatížením 

RM  moment na mezi úměrnosti 

cN  normálová síla v betonové části průřezu 

P   předpínací síla 
z   rameno vnitřních sil 

cz  vzdálenost výslednice tlaku v betonu od těžiště betonové části 

průřezu 
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11. Seznam p říloh: 
 
P1.  Podklady, studie a vizualizace 

 P1.1 – podklady – P1.1.1 – příčné řezy 

          P1.1.2 – pohled 

          P1.1.3 – příčný řez 

          P1.1.4 – půdorys 

 P1.2 – studie –  P1.2.1 – příčné řezy   1:50 

                 P1.2.2 – podélné řezy   1:100 

 P1.3 – vizualizace  

 

P2. Přehledné a podrobné výkresy zvoleného návrhu mostu 

 P2.1 – půdorys mostu     1:100 

 P2.2 – příčné řezy mostu B-B´, C-C´    1:50 

 P2.3 – podélný řez mostu A-A´    1:50 

 P2.4 – předpínací výztuž     1:25 

 P2.5 – betonářská výztuž     1:25 

 

P3. Statický výpo čet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


