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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu v Trutnově přes místní komunikaci. Je 
navržena předpjatá dvoutrámová konstrukce o dvou polích s dvojcí šikmých vzpěr. Je 
zpracován podrobný statický výpočet a most je posouzen na I. a II. mezní stav dle evropských 
norem - Eurocodů. Je vypracována podrobná výkresová dokumentace.  

  
Klí čová slova 
dvoutrám, předpjatý beton, most, vzpěra, patka, statický výpočet, výkresová dokumentace  

  
  
  
Abstract 
This thesis describes the design of a road bridge in Trutnov through local communication. It is 
designed prestressed dvoutrámová construction of two fields with twin inclined struts. It 
developed a detailed static analysis and the bridge is considered to I. and II. limit state 
according to European standards - Eurocode. It is prepared detailed drawings.  
  
Keywords 

two-beam construction, prestressed concrete bridge, strut, foot, structural analysis, design 
documentation  
… 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 
 

 
Označení stavby: 
NÁVRH PŘEDPJATÉ MOSTNÍ KONSTRUKCE  
 

Objekt číslo: SO 01 – Nová konstrukce mostu  

Název mostu: Návrh p ředpjaté mostní konstrukce  

Evidenční číslo mostu: není specifikováno  

Katastrální území: Trutnov 

Obec: Trutnov 

Kraj: Královéhradecký kraj  

 

 

Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání: 
Není specifikováno  
 
 
Uvažovaný správce mostu, nadřízený orgán: 
Není specifikováno 
 
 
 Projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a 
autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé 
s identifikačními údaji:  
 
 
Vypracoval:   Bc. Jan Tyl čer 
Datum:   17.1.2014 
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a) Pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní 
komunikace, evidenční číslo): 
Silnice I. T řídy I/14 – S11,5  

b) Bod křížení (všechna křížení na délce mostu): 
V ose mostu dochází ke k řížení se silnicí III. T řídy – III/01415   

c) Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy: 
0,000 000 km – začátek úpravy 
0,012 750 km – líc první op ěry mostu s osou komunikace 
0,017 930 km – st řed 1. pole mostu 
0,023 800 km – líc druhé op ěry nového mostu s osou komunikace 
0,036 330 km – st řed 2. pole mostu 
0,049 600 km – líc t řetí opěry nového mostu s osou komunikace 
0,060350 km – konec úpravy 

d) Staničení přemosťované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní komunikace 
apod.): 
0,038 950 km – st řed 2. pole mostu 

e) Úhel křížení(všech překážek): 
kolmý 90°– p ůvodní most 

kolmý 90°– nový most 

f) Volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška): 
4,7m – od osy komunikace – spln ěna podmínka minimálního podjezdu na 
komunikacích III. T řídy – 4,7m 

 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 
 

2.1 Základní údaje o p ůvodním mostu  
 

a) Charakteristika mostu: 
Jedné so o tří pólovou konstrukci mostu, který na navržen z prefabrikovaných 

nosníků, které nebyly blíže specifikovány. 
Niveleta mostu je v podélném sklonu 3,7%. 

 

 délka přemostění šikmá: 11,195; 11,350; 11,195 m 
 délka přemostění kolmá: 11,195; 11,350; 11,195 m 
 šikmost mostu: kolmý (90°) 
 teoretické rozpětí nosné konstrukce šikmé: 12,295; 12,750; 12,295  m 
 stavební výška: 0,990  m 
 volná šířka mostu: 11,500  m 
 šířka mezi obrubami: 11,500  m 
 pr. šířka chodníku pro pěší na levé straně mostu: 0,750  m  
 pr. šířka chodníku pro pěší na pravé straně mostu: 0,000  m 

b) Zatížení a zatížitelnost mostu: 
  

- Neřeší se  

 
 



 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA    List č.: 
 
4. 

Název: 
Část: 

Návrh předpjaté mostní konstrukce  
TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. JAN TYLČER 

  

 2.2 Základní údaje o novém mostu 
 

a) Charakteristika mostu: 

 Jedná se o objekt dvou pólového železobetonového mostu s předpjatou výztuží, který 
je navržen jako samokotvící konstrukce, která je na jedné straně vetknutá do únosné 
zeminy pomocí tahových mikropilot a na druhé straně je uložena železobetonové opěře 
pomocí elastomerových ložisek, aby bylo umožněno dilatačnímu pohybu konstrukce 
vlivem teplotních změn . Na železobetonové opěry navazují železobetonové křídla. 
 Niveleta mostu je navržena v podélném sklonu 3,7%, který byl převzat ze stávající 
konstrukce. V příčném směru je konstrukce navržena ve sklonu 2,5% z důvodů že se 
konstrukce nachází v mírném pravotočivém oblouku 
 Nosnou konstrukci tvoří dvoutrámová konstrukce s proměnou výškou trámů, ve 
kterých jsou vedeny předpínací kabely. 

 
 délka přemostění šikmá: 9,80; 26,30 m 
 délka přemostění kolmá: 9,80; 26,30  m 
 šikmost mostu: kolmý (90°) 
 teoretické rozpětí nosné konstrukce šikmé: 11,98; 26,75  m 
 stavební výška: 1,60-0,80 m 
 volná šířka mostu: 11,500  m 
 šířka mezi obrubami: 11,500  m 

 pr. šířka chodníku pro pěší na návodní straně: 0,750 m 
 pr. šířka chodníku pro pěší na povodní straně mostu: 0,750 m 

b) Zatížení a zatížitelnost mostu: 
Most je na vržen dle platných morem EC, na zatěžovací modely LM1 a LM3. 

2.3 Zdůvodn ění stavby mostu a jeho umíst ění 

a) Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel 
mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení: 

Jedná se o rekonstrukci původního mostu. Most slouží jako přemostění komunikace 
III. třídy. Tato konstrukce bude také sloužit také pro možný přechod chodců, z tohoto 
důvodu jsou po obou stranách navrženy chodníky, pro případné navázání při budoucím 
zhotovení chodníků.   

b) Charakter přemosťované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla 
apod.): 

Jedná se o komunikaci III. třídy – III/01415. 

c) Územní podmínky: 
Mostní objekt slouží jako přemostění komunikace III. třídy – III/01415. 

d) Geotechnické podmínky: 
Geologický průzkum nebyl proveden, pro předběžný návrh mikropilot a základové 

patky byl zvolen přibližný profil v této oblasti: pod cca 1 m mocnými místními 
štěrkovitopísčitými navážkami středně ulehlé štěrky tř. G3 G-F až G2 GP. Hrubé štěrky 
s penetračními odpory Qd = 15 až 25 MPa byly zaznamenány do úrovně 12,5 m pod 
terénem. 
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2.4 Technické řešení nového mostu 

a) Popis nosné konstrukce mostu: 
Nová konstrukce mostu bude tvořena železobetonovým dvou trámem s předjatou 

výztuží která bude vedena v trámech konstrukce. Konstrukce je navržena jako 
samokotvící systém. Zatížení je přenášeno do šikmých vzpěr které jsou zakotveny 
pomocí mikropilot do zeminy, pro umožnění dilatací vlivem zatížení od brzdných sil a vlivu 
proměnných teplot je celá konstrukce na jedné straně uložena na elastomerových 
ložiscích. 

Celková délka přemostění je 36,850m. Železobetonové vzpěry budou přenášet 
zatížení na pilotách do rostlého terénu.  

  
b) Údaje o založení a spodní stavbě mostu: 

Dle dostupných podkladů není možné určit přesné založení mostu bez odkrytí 
základové spáry. Pro předběžný návrh bylo předpokládáno se založením na mikropiloty.  

 
c) Vybavení mostu:  

Most bude vybaven podpovrchovým elastickým mostním dilatačním závěrem. Na 
obou stranách mostu budou osazena předpisová zábradelní svodidla a zábradlí se svislou 
výplní výšky 1200mm.  

 
d) Statické a hydrotechnické posouzení: 

 Most je na vržen dle platných morem EC, na zatěžovací modely LM1 a LM3. 
   
e) Cizí zařízení na mostě:  

Není plánováno. 
 
f) Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným 

proudům:  
Ocelové prvky ve styku s povětrnostními vlivy budou chráněny pozinkem nebo 

ochranným nátěrem tl. 0,24mm. Nebylo zjištěno agresivní prostředí v místě mostu a 
stavba se nenachází v místě měnírny stejnosměrného napětí ani v místě stejnosměrné 
trakce, proto zde není řešena ochrana proti agresívnímu prostředí a bludným proudům. 

 
g) Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring): 

Není specifikováno. 
 
h) Požadované zatěžovací zkoušky. 

Není specifikováno. 

2.5 Výstavba nového mostu 

a) postup a technologie stavby mostu: 
Z hlediska objektového členění stavby je postup dán logickým pořadím prací z důvodu 

bezpečnosti a zamezení vzniku škod. Jednotlivé objekty se provedou v následujícím 
pořadí:   

1. Provedení příprav staveniště, provizorního dopravního značení a objízdné trasy. 
2.  provedení objektu mostu. 
3.  odstranění provizorního dopravního značení a objízdné trasy. 
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 Z hlediska provedení stavby objektu SO 01 je postup prací dán v následujícím pořadí: 
1. Provedení provizorního dopravního značení a objízdné trasy. 
2. Odstranění původní konstrukce mostu, kácení a provedení výkopových prací.  
3. Vytyčení, vyvrtání a vytvoření mikropilot. 
4. Vytyčení, vytvoření bednění, osazení výztuže a betonáž opěry a patky pod 

vzpěrami mostu. 
5. Vytyčení, vytvoření bednění, osazení výztuže a betonáž vzpěr mostu. 
6. Vytyčení, vytvoření bednění, osazení výztuže a betonáž hrobečků pro 

elastomerové ložiska na opěře c a následné položení ložisek. 
7. Vytyčení, vytvoření bednění, osazení výztuže a betonáž nosné konstrukce mostu. 
8. Provedení předpětí nosné konstrukce. 
9. vytvoření přechodových oblastí, osazení dilatačních závěrů a umístění plošné 

izolace na mostovce. 
10. Vytyčení, vytvoření bednění, osazení výztuže a betonáž říms dle výkresové 

dokumentace a patřičných nátěrů. 
11. vytvoření mostního vybavení a návaznosti na okolí 

 
b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické 

energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.): 
1. přístup je po komunikacích  I/14 a III/4537 
2. přívod vody a energie provede zhotovitel po dohodě s investorem, obcí a správci 

sítí v rámci přípravy staveniště. 
3. jako skladovací plochy budou využity plochy silnice, které budou uzavřeny v rámci 

staveniště 
4. Délka výztuže 14m byla konzultována s dodavatel - byla schválena 

 
c) související (dotčené) objekty stavby: 

Neřeší se. 
 
d) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.): 

Stavba nevyvolává žádné nové vztahy k území, ani nová ochranná pásma. Stavba 
zlepší provoz po komunikaci v místě stavby. 

 

2.6 Přehled provedených výpo čtů a konstatování rozhodujících dimenzí a pr ůřezů 

a) vytyčovací údaje:  
Neřeší se. 
 

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu: 
1. Směrové, šířkové poměry a niveleta se nemění a zůstávají zachovány dle původní 

konstrukce mostu.  
2. Šířkové poměry mostu splní požadavky pro dvouproudovou komunikaci. Šířkové 

poměry nového mostu jsou v kategorii S/11,5. 
3. Výškové poloměry parabolických zakružovacích oblouků a úroveň nivelety se 

výrazně nemění, dojde pouze k narovnání nivelety.  
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c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce: 

1. Opěry jsou založeny na mikropilotách, které byly navrženy předběžným návrhem. 
2. Nosná konstrukce mostu je dimenzována na nejhorší momentové účinky od 

rozhodujícího zatížení, pomocí nově vytvořené samokotvící dvou trámové 
konstrukce je toto zatížení rozneseno do opěr a vzpěr a následně převedeno na 
mikropiloty – viz statický výpočet. 

2.7 Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a 
orientace. 

 
Most se nachází v intravilánu.  Římsy po obou stranách mostu jsou navrženy šířky 

750mm s osazeným zábradelním svodidlem a dvoumadlovým zábradlím se svislou výplní 
výšky 1,2m. 
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 POUŽITÁ LITERATŮRA A PODKLADY 
 
 Nosná konstrukce mostu je navržena v souladu s těmito dokumenty. 
 

ČSN EN 1991-1- Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

 
ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhovaní konstrukcí, změna Z1 - 2010 

    
  ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - část 2: Zatížení mostů dopravou 
   

 ČSN EN 1992-2 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové  
  mosty - Navrhování a konstrukční zásady 

 
   DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI VIII. 
   Technické předpisy MD ČR pro stavby pozemních komunikací. 
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SEZNAM PŘÍLOH  

2.  STATICKÝ VÝPOČET  
3.  VIZUALIZACE A POSTUP VÝSTAVBY  
4.  VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  




