
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 
  

  

NÁVRH PŘEDPJATÉ MOSTNÍ KONSTRUKCE 
DESIGN OF PRESTRESSED BRIDGE STRUCTURE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. ONDŘEJ OTÁHAL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. LADISLAV KLUSÁČEK, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia 

Studijní obor 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracoviště Ústav betonových a zděných konstrukcí 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Ondřej Otáhal 

Název Návrh předpjaté mostní konstrukce 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 

Datum zadání 
diplomové práce 

31. 3. 2013 

Datum odevzdání 
diplomové práce 

17. 1. 2014 

V Brně dne 31. 3. 2013 

 
 
 
 
 
 
 

     .............................................           ...................................................      

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., 
MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 

  



 

Podklady a literatura 

Podklady: 
Situace, příčný a podélný řez, geotechnické poměry. 
Základní normy: 
ČSN 736201 Projektování mostních objektů. 
ČSN EN 1990 včetně změny A1: Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou. 
ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby. 
ČSN EN 1992-2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady. 
Literatura doporučená vedoucím diplomové práce.  

Zásady pro vypracování 

Pro zadaný problém navrhněte dvě až tři varianty řešení a zhodnoťte je. 
Podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu proveďte podle mezních 
stavů. 
Ostatní úpravy provádějte podle pokynů vedoucího diplomové práce. 
Požadované výstupy: 
Textová část (obsahuje průvodní zprávu a ostatní náležitosti podle níže uvedených 
směrnic) 
Přílohy textové části: 
P1. Použité podklady a varianty řešení 
P2. Výkresy (přehledné, podrobné a detaily v rozsahu určeném vedoucím diplomové 
práce) 
P3. Stavební postup a vizualizace 
P4. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím diplomové práce) 
Licenční smlouva poskytovaná k výkonu práva užít školní dílo (3x), Prohlášení o shodě 
listinné a elektronické formy VŠKP (3x), Popisný soubor závěrečné práce 
Diplomová práce bude odevzdána 1x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na 
CD.  

Předepsané přílohy 

  

.............................................      

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 
Vedoucí diplomové práce 

 



 

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes Husí potok v Hladkých 

Životicích. Nosná konstrukce mostu je navržena ve třech variantách, z nichž je vybrána 

varianta dodatečně předpjaté desky. K řešení vnitřních sil je použit výpočtový program 

Scia Engineer. Ve statickém výpočtu je posouzena mostní konstrukce na mezní stav 

únosnosti a použitelnosti podle evropských norem – Eurokódů. Pro zvolenou variantu je 

vypracována výkresová dokumentace a vizualizace. 

 

Klí čová slova 

 

předpjatý beton, mezní stavy, most, kabel, kotva, statický výpočet, deska, základový 

pás, vizualizace, výkresová dokumentace 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Diploma thesis deals with design of a road bridge over Husí potok in Hladké Životice. 

The supporting structure of the bridge is designed in three variants, one of which is 

selected variant post-tensioned slabs. To address the internal forces is used computing 

software Scia Engineer. In the structural analysis of the bridge structure is assessed at 

the ultimate limit state and serviceability by European standards – Eurocodes. For 

chosen variant is prepared drawing documentation and visualization. 

 

Keywords 

 

prestressed concrete, limit states, the bridge, cable, anchor, structural analysis, slab, 

strip foundation, visualization, drawing documentation 
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1. ÚVOD 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem mostní konstrukce, která přemosťuje Husí 

potok a spojuje silnici III. třídy a místní obslužnou komunikaci. Jsou navrženy tři 

varianty přemostění, z nichž jedna je vybrána a podrobně posouzena na mezní stavy. 

Dále je pro variantu vypracována výkresová dokumentace, stavební postup a 

vizualizace. Nosná konstrukce je vytvořena jako rám, který je tvořen  dodatečně 

předpjatou deskou a opěrami. Pro výhodnější statické působení má deska v podélném 

směru tvar kružnicového oblouku. Deska má uprostřed rozpětí nejmenší tloušťku, která 

se směrem k opěrám zvětšuje. Deska má také proměnnou šířku, což je patrné 

z půdorysu konstrukce. Toto řešení bylo zvoleno jednak ze statického důvodu, jelikož 

největší momenty vznikají nad opěrou, je zde nutný masivnější průřez než uprostřed 

rozpětí. Další důvod proměnné šířky je ten, že za mostem v bezprostřední blízkosti 

začíná křižovatka a tudíž, je zde potřebná větší šířka komunikace. Návrh konstrukce 

musel být proveden tak, aby nezasahovala do průtoku padesátileté vody, protože se 

jedná o mostní objekt, který spadá do 3. návrhové kategorie. Zároveň musel být dodržen 

podélný sklon propojených komunikací, který nesmí přesáhnout 12%. Vnitřní síly na 

konstrukci jsou zjištěny z 3D modelu, který je vytvořen výpočetním programem Scia 

Engineer. 

 

  



 

2. STUDIE NÁVRHU 

 

VARIANTA A 

Nosnou konstrukci tvo

s opěrami. Tloušťka desky v

zvětšuje na 1000mm. Šíř

postupem k opěrám zvě

14,00m. Střednice desky v

Varianta A je pom

objemu betonu, kterým by s

desky, by však zasahovala do minimální volné výšky nad 

Podmínku by splnila pouze pro dvacetiletou v

 

VARIANTA B

Nosnou konstrukci tvo

spojena s opěrami. Ty jsou také p

zajištěna pracovní spára.

k opěrám se tloušťka zvě

6,6m. Šířka se postupem k

o rozpětí 14,00m. Střednice 
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. STUDIE NÁVRHU ŘEŠENÍ 

VARIANTA A – ŽELEZOBETONOVÁ DESKA  

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska, která je rámov

ťka desky v polovině rozpětí je 550mm. Směrem k 

tšuje na 1000mm. Šířka nosné konstrukce v polovině rozpětí je 6,6m. Ší

ěrám zvětšuje na 8,6m. Přemostění mostu tvoří jedno pole o rozp

ednice desky v podélném směru kopíruje kružnicový oblouk.

Varianta A je poměrně jednoduchá na provedení. Její nevýhoda je ve velkém 

objemu betonu, kterým by se vyrobila deska. Tato varianta kvůli masivnímu pr

desky, by však zasahovala do minimální volné výšky nad hladinou 

Podmínku by splnila pouze pro dvacetiletou vodu, proto je tato vatianta zamítnuta.

B – DODATEČNĚ PŘEDPJATÁ DESKA

Nosnou konstrukci tvoří dodatečně předpjatá betonová deska, která je rámov

Ty jsou také předepnuty, aby lépe fungoval rámový roh a byla 

spára. Tloušťka desky v polovině rozpětí je 

ťka zvětšuje na 800mm. Šířka nosné konstrukce v 

ka se postupem k opěrám zvětšuje na 8,6m. Přemostění mostu tvo

řednice desky v podélném směru kopíruje kružnicový oblouk.

 

 

 

í železobetonová deska, která je rámově spojena 

 opěrám se tloušťka 

ě ětí je 6,6m. Šířka se 

ří jedno pole o rozpětí 

ru kopíruje kružnicový oblouk. 

. Její nevýhoda je ve velkém 

ůli masivnímu průřezu 

hladinou padesátileté vody. 

odu, proto je tato vatianta zamítnuta. 

DESKA 

 

betonová deska, která je rámově 

edepnuty, aby lépe fungoval rámový roh a byla 

ětí je 300mm. Směrem 

 polovině rozpětí je 

ění mostu tvoří jedno pole 

ru kopíruje kružnicový oblouk. 



 

Varianta B kvůli

nezasahuje do minimální volné výšky

je úspora objemu betonu cca 45%. Proto byla

varianta. 

 

VARIANTA C

Nosnou konstrukci tvo

kterými je železobetonová deska

Tloušťka desky v polovin

610mm. Šířka nosné konstrukce v

k opěrám zvětšuje na 8,6m. P

Střednice desky v podélném sm

v půdorysu zakřivené, kopírují kružnicový oblouk stejn

Varianta C splní podmínku a nezasahuje do minimální volné výšky nad 

hladinou padesátileté vody. 

vhodná z estetické stránky. Z
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kvůli  tenkému průřezu desky v polovině rozpětí

nezasahuje do minimální volné výšky nad hladinou padesátileté vody

je úspora objemu betonu cca 45%. Proto byla pro podrobnou analýzu vybrána tato 

C – PARAPETNÍ NOSNÍK 

Nosnou konstrukci tvoří dva dodatečně předpjaté parapetní nosníky, mezi 

kterými je železobetonová deska. Výška parapetních nosníků je konstantní 1500mm. 

polovině rozpětí je 200mm. Směrem k opěrám se tlouš

ka nosné konstrukce v polovině rozpětí je 6,6m. Šíř

tšuje na 8,6m. Přemostění mostu tvoří jedno pole o rozp

podélném směru kopíruje kružnicový oblouk. Parapetní nosníky jsou 

řivené, kopírují kružnicový oblouk stejně jako deska. 

splní podmínku a nezasahuje do minimální volné výšky nad 

hladinou padesátileté vody. Tato varianta je však složitější na provádě

estetické stránky. Z tohoto důvodu byla tato varianta zamítnuta.

 

 

ě ětí, splní podmínku a 

vody. Oproti variantě A 

pro podrobnou analýzu vybrána tato 

 

parapetní nosníky, mezi 

ů je konstantní 1500mm. 

ěrám se tloušťka zvětšuje na 

tí je 6,6m. Šířka se postupem 

í jedno pole o rozpětí 14,00m. 

Parapetní nosníky jsou 

 

splní podmínku a nezasahuje do minimální volné výšky nad 

jší na provádění a také je méně 

vodu byla tato varianta zamítnuta.. 
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3.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJU MOSTU 

 

Stavba:       Silniční most 

Zhotovitel:       COLAS s.r.o. 

Název mostu:       Most přes Husí potok 

Kraj:        Olomoucký 

Katastrální území:      Hladké Životice 

Obec:        Hladké Životice 

Investor:       Obecní úřad Hladké Životice 

Nadřazený orgán investora:     Ministerstvo dopravy ČR 

Uvažovaný správce mostu:     ŘSD ČR 

Projektant:       Ondřej Otáhal 

        Římov 116 

 

3.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOST Ě 
 

Charakteristika mostu: Jedná se o silniční most o jednom poli deskového průřezu 

z předpjatého betonu 

Délka mostu:       20,250m 

Délka nosné konstrukce:     15,500m 

Délka přemostění:      12,500m 

Celkové rozpětí:      14,000m 

Šířka vozovky mezi obrubami v 1/2 rozpětí:   5,5m 

Šířka vozovky mezi obrubami nad opěrou:   7,5m 

Výška mostu nad terénem:     3,77m 

Volná výška:       3,47m 

Stavební výška v 1/2 rozpětí:     0,300m 

Stavební výška nad opěrou:     0,800m 

Úložný úhel:       90° (kolmý most) 

Zatěžovací třída dle ČSN EN 1991-2   Skupina 2 

Předpínací výztuž:      Y1860-S7-15,7-A 

Y1860-S7-12,9-A 

Kotvení kabelů:      Kotevní systém Freyssinet 
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Betonářká výztuž:      B500B 

Staničení opěry č. 1       km 2,531169 

 

Most je navržen bez nouzových chodníků. 

 

Charakteristika přemostěných překážek 

Překážka   Staničení   Úhel křížení 

Husí potok   km 2,538169   87,31° 

 

3.3 MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 
 

Most spojuje silnici III. třídy S7,5/50 s místní obslužnou komunikací M01k 3,5/3,5/30. 

Je veden v přímé. Podélný profil je veden v symetrickém kružnicovém oblouku se 

sklonem 3,68%. Příčný sklon je střechovitý 2,5%. Sklon uložení říms je ve spádu 4%. 

 

Šířkové uspořádaní komunikace 

V 1/2 rozpětí 

Prefa-monolitická římsa:      0,55m 

Vodící proužek:       0,25m 

Jízdní pruh:        2,50m 

Jízdní pruh:        2,50m 

Vodící proužek:       0,25m 

Prefa-monolitická římsa:      0,55m 

 

Nad opěrou 

Prefa-monolitická římsa:      0,55m 

Vodící proužek:       0,25m 

Jízdní pruh:        3,50m 

Jízdní pruh:        3,50m 

Vodící proužek:       0,25m 

Prefa-monolitická římsa:      0,55m 
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3.4 GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POM ĚRY 
 

Z geologických vrtů, které byly provedeny do hloubky 18 m byl zjištěn tento 

geologický profil: 

 

0,0  - 0,3  Navážka 

 

0,3  - 1,6  Hlína písčitá F3-MS 

 

1,6  - 7,6  Štěrk hlinitý G4-GM 

 

7,6  - 18  Hornina R6 

 

Základové poměry jsou klasifikovány jako složité a je nutné navrhnout hlubinné 

založení opěr. Stupeň agresivity pro dané prostředí byl zjištěn XA1. 

 

3.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
 

3.5.1 POPIS MOSTU 
 

Zemní práce 

 

Nejprve bude provedeno sejmuti ornice v tl. 150mm. Potom bude vytěžena 

zemina v místě opěr. Stavební jámy budou ve sklonu 1:1,5. Vytěžená zemina se odveze 

na nejbližší skládku a později použije na zásyp. Zásyp za opěrami bude hutněn po 

vrstvách. Musí být z nenamrzavé propustné zeminy. Stavební jámy budou viditelně 

označeny a opatřeny bezpečnostním zařízením proti pádu do jámy. Podkladní beton pro 

základové pásy bude z betonu C16/20 tl. 150mm. 

 

Založení spodní stavby 

 

Opěry budou založeny na hlubinně vrtaných pilotách průměru 900mm. Pod 

každou opěrou bude 5 pilot s osovou vzdáleností 1600mm. Výztuž z pilot bude 
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vytaženo do základového pásu a tím s ním propojena. Základový pás je vysoký 800mm 

a jeho půdorysné rozměry jsou 2300x8600mm. 

 

Spodní stavba 

 

Dříky opěry jsou tlusté 1500mm. Na jejích krajích jsou vybetonována mostní 

křídla kopírující hranu komunikace. Jejich délka je 2300 a 4400mm a tloušťka je 

750mm. Beton použitý na opěry je C25/30, třída prostředí XF2. Jejich výška je 

2430mm. Jedná se o integrovanou konstrukci, proto zde nejsou žádná ložiska ani úložné 

prahy. V opěře jsou 3 předpínací kabely typu monostrand, v každém z nich jsou 3 lana 

z předpínací oceli Y1860-S7-12,9-A. 

 

Přechodová oblast je zajištěna pomocí přechodového klínu z prostého betonu 

C16/20. Klín je ve spádu 5% směrem k opěře. Mezi kontaktem opěry a klínu je vložen 

extrudovaný polystyrén, který zajistí, že vlivem nerovnoměrného sedaní vozovky a 

opěry nevzniknou trhliny. 

 

Nosná konstrukce 

 

Nosnou konstrukci tvoří dodatečně předpjatá betonová deska proměnné tloušťky. 

Nad opěrou je tloušťka 800mm a v 1/2 rozpětí 300mm. Šířka desky je také proměnná, 

nad opěrou je 8,6m a v 1/2 rozpětí 6,6m.V podélném směru střednice desky kopíruje 

kružnicový oblouk. Deska je s opěrami spojena rámově, tohoto spojení je docíleno 

předpětím v desce a v opěře. Beton použitý na desku je C35/45, třída prostředí XD 3. 

V desce je celkem 12 kabelů rovnoměrně rozmístěných po šířce průřezu. Nad opěrou je 

osová vzdálenost kabelů 700mm. V každém kabelu jsou 3 lana z předpínací oceli 

Y1860-S7-15,7-A. Betonářská ocel je z materiálu B500B. 
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Vozovka a izolace 

 

Vozovka má mocnost 100mm. Skladba jednotlivých vrtev: 

 

Asfaltový koberec SMA-11     50mm 

Asfaltový beton ACL-22     45mm 

Asfaltové modifikované pásy     5mm 

 

Celkem       100mm 

 

Hydroizolaci betonové nosné konstrukce tvoří asfaltové pásy. Vozovka je ve 

střechovitém příčném sklonu 2,5% a ve střechovitém podélném sklonu 3,68%. Okraje 

nosné konstrukce jsou tvořeny prefa-monolitickými římsami. 

 

3.5.2 VYBAVENÍ MOSTU 
 

Odvodnění mostu 

 

Odvodnění mostu je zajištěno příčným střechovitým sklonem 2,5% a podélným 

střechovitým sklonem 3,68%. Za opěrami jsou vloženy perforované trubky průměru 

150mm a střechovitého spádu 2,5%. Ty odvádí vodu mimo spodní stavbu a směřují ji 

do přilehlého potoka. 

 

Zábradlí 

 

Do prefa-monolitických říms je zakotveno ocelové zábradlí výšky 1100mm. 
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3.6 STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Mostní konstrukce je vymodelována ve výpočtovém programu Scia Engineer pomocí 

skořepin a prutů. Skořepinami je modelována deska, opěry, základové pásy. Piloty jsou 

modelovány pomocí prutů. Délka prutů se rovná cca 1/3 skutečné délky pilot. V tomto 

bodě můžeme uvažovat vetknuté podepření. Deska je rozdělena na 26 skořepin tak, aby 

co nejlépe vystihli půdorysně zakřivený tvar a proměnou tloušťku desky. Posouzení 

konstrukce je provedeno ručně pomocí programu MS Excel. Vnitřní síly jsou převedeny 

na pruh desky široké jeden metr. Konstrukce je posouzena na mezní stav únosnosti a 

použitelnosti. 

 

3.7 VÝSTAVBA MOSTU 
 

Založení a spodní stavba 

 

Po provedení výkopových prací bude zahájena betonáž pilot. Dále se vybetonují 

základové pásy, které navážou na výztuž pilot. Vybetonují se dříky opěr. Na stěny opěr 

se aplikuje ochrana hydroizolací .  

 

Nosná konstrukce 

 

Nosná konstrukce bude betonována na pevné skruži. Zároveň s ní se vybetonují 

zavěšená křídla. Po odbednění se prostor za opěrou zasype vhodnou zeminou. Po 28 

dnech od betonáže nosné konstrukce, se aktivuje předpětí v desce a v opěře. 

 

Mostní svršek 

 

Po dokončení nosné konstrukce a přechodových oblastí mostu bude na povrch 

aplikována hydroizolace. Dále se připraví kotvy pro uchyceni prefa-monolitické římsy. 

Po vybetonování římsy, se k ní ukotví ocelové zábradlí. Posledním krokem je zhotovení 

silničního krytu a vodorovného značení 

 

 

 



  19 
 

Dokončovací práce 

 

Po dokončení výstavby mostu se provede obložení břehů a dna potoku lomovým 

kamenem a ohumusování nezatravěných ploch po násypech. 

 

3.8 BEZPEČNOST PRÁCE 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující 

předpisy: 

- vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 

práce a technických zařízení pří stavebních pracích č.324/1990 Sb. 

- ustanovení bezpečnosti práce ze zákoníku práce 

- vyhlášku ČÚBP č.42/82 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního 

objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

- práci ve výškách, 

- práci pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

- manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce" podle 

Směrnice pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích 

pracovníku firem pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC). 

 

 
 
V Brně dne 17.1.2014    ……………………………………... 
        Podpis projektanta 
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4. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit mostní konstrukci, která přemosťuje 

Husí potok a spojuje silnici III. třídy s místní obslužnou komunikací. Pro danou situaci 

byly navrženy 3 varianty přemostění, z nichž byla pro další podrobnou analýza vybrána 

varianta B – dodatečně předpjatá deska. Varianta A – železobetonová deska byla 

zamítnuta, protože svým průřezem zasahovala do minimální volné výšky na hladinou 

padesátileté vody. Varianta C – parapetní nosník nebyla vybrána kvůli složitému 

provádění a neestetickému vzhledu. Díky předpětí je konstrukce desky poměrně štíhlá, 

umožňuje tak bezproblémový průtok padesátileté vody a oproti železobetonu i značnou 

úspory betonu (cca 45%). Konstrukce byla vymodelována ve výpočtovém programu 

Scia Engineer. Posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti bylo provedeno podle 

evropských norem – Eurokódů v programu MS Excel. Dále byla pro navrženou 

konstrukci vypracována výkresová dokumentace. Mostní konstrukce byla znázorněna 

ve 3D – vizualizaci.  
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