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ABSTRAKT V ČESKÉM JAABSTRAKT V ČESKÉM JAABSTRAKT V ČESKÉM JAABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE : ZYCE : ZYCE : ZYCE :     

 
Cílem této bakalářské práce je návrh kolmé mostní konstrukce přes bezejmenný 

(místní) potok bez trvalého průtoku. Obsahem je návrh konstrukce mostu o jednom poli, 
který je navržen ve třech variantách.  Zvolená varianta je tvořena dodatečně předpjatou 
deskou výšky 1,0 m o délce 24,3 m. Výpočet účinků zatížení je proveden počítačovým 
softwarem SCIA ESA 2013. Posuzování konstrukce je počítáno ručně podle normy ČSN 
EN 1992-2. Výpočet je proveden bez časové analýzy. 

 

ABSTRAKT V ČESKÉM JAABSTRAKT V ČESKÉM JAABSTRAKT V ČESKÉM JAABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE :ZYCE :ZYCE :ZYCE :    

 
The aim of this Bachelor thesis is the design of perpendicular bridge over no 

name (local) brook without permanent flow. Its content is the design of the structure of 
the one-span bridge, which is designed in three variants.  The selected option consists of 
additionally prestressed slab of height 1,0 m with a length of 24,3 m. Calculation of load 
effects is done by computer software SCIA ESA 2013 . Evaluation of structure is 
calculated manually according to standard EN 1992-2. The calculation is done without 
time analysis.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKKLÍČOVÁ SLOVA V ČESKKLÍČOVÁ SLOVA V ČESKKLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE : ÉM JAZYCE : ÉM JAZYCE : ÉM JAZYCE :     

 
deskový silniční most, most z předpjatého betonu, předpjatá betonová deska, 
jednopolový most  
 

KLÍČOVÁ SLOVA V ANGLKLÍČOVÁ SLOVA V ANGLKLÍČOVÁ SLOVA V ANGLKLÍČOVÁ SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE : ICKÉM JAZYCE : ICKÉM JAZYCE : ICKÉM JAZYCE :     

 
slab road bridge, prestressed concrete bridges, prestressed concrete slab, one-span 
bridge  
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ÚVODÚVODÚVODÚVOD    
 

Hlavním cílem této bakalářské práce je samostatný návrh přemostění zadané 
lokality. Před samotným návrhem mostu byly zhotoveny 3 studie návrhu mostu. Hlavní 
důraz v této bakalářské práci je kladen především na statický návrh nosné konstrukce 
dle normy ČSN EN 1992-2  (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - 
Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady. 
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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁPRŮVODNÍ A TECHNICKÁPRŮVODNÍ A TECHNICKÁPRŮVODNÍ A TECHNICKÁ    ZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVA    

1.1.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE    

 
Stavba:  Přístupová komunikace Velká Vranča – 

Hrdinka – pohoří Javorníků 
Objekt:     SO 203 
Název mostu:     Most v km 0,567 přes Strž (občasná vodoteč) 
Kraj:      Zlínský 
Katastrální území:    Nový Hrozenkov, č. k. ú. 544566 
Obec:      Nový Hrozenkov 
Okres:      Vsetín 
Investor:     Městys Nový Hrozenkov 
      Nový Hrozenkov 454, 756 04 
Nadřízený orgán investora:   Zlínský Kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90 
Správce mostu:    Městys Nový Hrozenkov 
      Nový Hrozenkov 454, 756 04 
Projektant:     Štěpán Filip 
Druh převáděné komunikace:  Účelová komunikace 
Bod křížení (vodoteč):   km 0,567 334 
Úhel křížení (vodoteč):   α = 100,000 g 
Volná výška pod mostem (vodoteč): h = 8,740 m 
 
 

2.2.2.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚTĚTĚTĚ    

 
Délka přemostění:    21,430 m 
Délka mostu:     35,400 m 
Délka nosné konstrukce:   24,300 m 
Rozpětí jednotlivých polí:   23,010 m 
Šikmost mostu:    kolmý, α = 100,000 g 
Šířka mezi svodidly:    4,500 m 
Šířka říms:     2 x 0,8 m 
Šířka nosné konstrukce:   5,600 m 
Šířka chodníků L/P:    není/není 
Celková šířka mostu:   6,100 m 
Konstrukční výška mostu:   1,000 — 1,046 m 
Stavební výška mostu:   1,090 — 1,136 m 
Výška mostu:     9,690 m 
Volná výška mostu:    8,563 m 
Plocha mostu:    215,900 m2 

Plocha nosné konstrukce:   136,100 m2 

Zatížení mostu:    skupina 2, dle ČSN EN 1991-1-2 
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3.3.3.3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMCHARAKTERISTIKA ÚZEMCHARAKTERISTIKA ÚZEMCHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKUKUKUKU    

3333.1 .1 .1 .1 POLOHA STAVBY V POLOHA STAVBY V POLOHA STAVBY V POLOHA STAVBY V OBCIOBCIOBCIOBCI    

 
Most je situován v extravilánu, na místní přístupové komunikaci. Jedná se o horský 

terén. Šířkové uspořádání komunikace je omezeno místními podmínkami.  
 

3333.2 .2 .2 .2 ÚDAJE O KŘIŽUJÍCÍ PŘÚDAJE O KŘIŽUJÍCÍ PŘÚDAJE O KŘIŽUJÍCÍ PŘÚDAJE O KŘIŽUJÍCÍ PŘEKÁŽCEEKÁŽCEEKÁŽCEEKÁŽCE    

 
Mostní objekt překračuje bezejmenný (místní) tok bez trvalého průtoku. Výška 

dna v místě křížení je cca 630,2400 m n. m., úhel křížení je 100,00g. 
 

3333.3 .3 .3 .3 PROVEDENÉ PRŮZKUMYPROVEDENÉ PRŮZKUMYPROVEDENÉ PRŮZKUMYPROVEDENÉ PRŮZKUMY    

 
V zájmové lokalitě byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum. V místě 

mostního objektu byla zhotovena kopaná sonda KS 3 do hloubky 3,5 m. Hladina 
podzemní vody nebyla do hloubky 3,5 m zastižena.  
 

KOPANÁ SONDA KS 3 :KOPANÁ SONDA KS 3 :KOPANÁ SONDA KS 3 :KOPANÁ SONDA KS 3 :    

0,00 — 0,80    G4 GM   hlína s úlomky navětralého jílovce 
0,80 — 1,40   R5 — R6  jílovec silně navětralý 
1,40 —    R5   pískovec slabě navětralý  

 

4.4.4.4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘSTAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘSTAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘSTAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍEŠENÍEŠENÍEŠENÍ    

 

4.1 4.1 4.1 4.1 STUDIE NÁVRHU MOSTUSTUDIE NÁVRHU MOSTUSTUDIE NÁVRHU MOSTUSTUDIE NÁVRHU MOSTU    

 

4.1.1 ROZDÍLY PROTI 4.1.1 ROZDÍLY PROTI 4.1.1 ROZDÍLY PROTI 4.1.1 ROZDÍLY PROTI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍPŮVODNÍMU ŘEŠENÍPŮVODNÍMU ŘEŠENÍPŮVODNÍMU ŘEŠENÍ    

 
Jelikož v původním řešení je uvažován tubosider ve spádu 15,00% a směrově je 

příslušná komunikace vedena v oblouku s úhlem křížení komunikace s občasnou vodočí 
42,2218g, bylo po konzultaci s vedoucím bakalářské práce zadání bakalářské práce 
upraveno, tak aby odpovídalo cílům bakalářské práce.  

Směrově je most uvažován v přímé, kolmý na občasnou vodoteč s podélným spádem 
2,5%. 
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4.1.24.1.24.1.24.1.2    VARIANTY ŘEŠENÍVARIANTY ŘEŠENÍVARIANTY ŘEŠENÍVARIANTY ŘEŠENÍ 

 
Navrhovaný most převádí místní přístupovou komunikaci na trase Velká Vranča – 

Hrdinka – pohoří Javorníků. Jelikož se jedná o kategorii komunikace S 4,0/30, byla 
zvolena šířka mezi svodidly 4,5 m.  

Pro návrh byly uvažovány následující varianty: 
 

VARIANTA Č. 1 VARIANTA Č. 1 VARIANTA Č. 1 VARIANTA Č. 1 ----    PŘEDPJATÁ DESKPŘEDPJATÁ DESKPŘEDPJATÁ DESKPŘEDPJATÁ DESKAAAA    

Ve vybrané variantě je uvažováno s předpjatou deskovou šířky 1 000 mm 
z estetického hlediska začlenění do krajiny je deska na koncích zkosena 700/1 000 mm.  
Konstrukce je v místě uložení rozšířena o koncový příčník o průřezu 1 000 x 1 200 mm. 
Příčník je uložen na 2 elastomerových ložiskách. 
 

VARIANTA Č. 2 VARIANTA Č. 2 VARIANTA Č. 2 VARIANTA Č. 2 ————    PŘEDPJATÉ NOSNÍKYPŘEDPJATÉ NOSNÍKYPŘEDPJATÉ NOSNÍKYPŘEDPJATÉ NOSNÍKY    

Ve variantě je uvažováno s 3 předpjatými nosníky výšky 1 200 mm. Deska nad 
nosníky má tloušťku 200 mm. Nosníky jsou vetknuté do koncového nosníku o průřezu 
1 000 x 1 200 mm. Příčník je uložen na 2 elastomerových ložiskách.  

Varianta byla zamítnuta z důvodu obtížného transportu nosníku na stavbu 
v horském terénu. 

 

VARIANTA Č. 3 VARIANTA Č. 3 VARIANTA Č. 3 VARIANTA Č. 3 ————    TRÁMOVÁ KONSTRUKCETRÁMOVÁ KONSTRUKCETRÁMOVÁ KONSTRUKCETRÁMOVÁ KONSTRUKCE    

Ve variantě je uvažováno s trámovou konstrukcí s trámem šířky 1 600 mm a 
výšky 1 255 mm. Průřez trámu je lichoběžníkového tvaru s navazující deskou proměnné 
tloušťky 250 - 430 mm. Konzolová část desky měří 1 650 mm. Konstrukce je v místě 
uložení rozšířena o koncový příčník o průřezu 1 000 x 1 225 mm. Příčník je uložen na 2 
elastomerových ložiskách. Varianta byla zamítnuta z důvodu větší náročnosti provádění. 

Varianta byla zamítnuta z důvodu obtížnějšího provádění podpurné skruže a 
bednění v náročném horském terénu.  
 

4.1.3 1.3 1.3 1.3 STATICKÉ PŮSOBENÍSTATICKÉ PŮSOBENÍSTATICKÉ PŮSOBENÍSTATICKÉ PŮSOBENÍ    

 

PODÉLNÝ SMĚRPODÉLNÝ SMĚRPODÉLNÝ SMĚRPODÉLNÝ SMĚR    

Jedná se o monolitickou desku s konstantní konstrukční výškou, zakončenou 
příčníky. Na opěře -00- budou osazena 2 elastomerová ložiska, levé ložisko bude 
pohyblivé v příčném směru, pravé ložisko bude pevné. Na opěře -10- budou osazena 2 
elastomerová ložiska, levé bude všesměrné, pravé pohyblivé v podélném směru. 
Trasování lan bude navrženo tak, aby výsledné předpětí co nejvíce vyrovnávalo tíhu od 
zatížení NK a minimalizovalo přetvoření NK v provozním stádiu. 
  



FAKULTA STAVEBNÍ  
Ústav betonových a zděných konstrukcí 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Institute of concrete and masonry structures 

 

Vypracoval: Štěpán Filip  - 13 - Akademický rok  2013/2014 

PŘÍČNÝ SMĚRPŘÍČNÝ SMĚRPŘÍČNÝ SMĚRPŘÍČNÝ SMĚR        

Tloušťka desky je 1 000 mm. Z estetického důvodu a statického působení je deska 
na obou koncích zkosená 700/1 000 mm. Při horním povrchu je deska dostředně 
střechovitě navýšena, ve střední části o 56 mm. Toto navýšení je z důvodu dosažení 
střechovitého sklonu vozovky 2,5 %. Na obou koncích je deska opatřena monolitickými 
římsami v horní části tl. 800 mm a zábradelním svodidlem ZSNH4/H2.  Deska je na obou 
koncích opatřena příčníkem 1 000 x 1 200 mm pro lepší roznos napětí v místě uložení. 
 

STATICKÉ SCHÉMASTATICKÉ SCHÉMASTATICKÉ SCHÉMASTATICKÉ SCHÉMA    

Pro návrh byl uvažován deskový model vytvořený ve výpočtovém programu Scia 
Engenier 2013. Deska je výšky 1 000 mm ve stření části, šířka desky je 5 600 mm, deska 
je na bocích zkosena 700/1 000 mm, délka desky činí 24 300 mm. Na model byl doplněn 
o koncové příčníky 1 000x1 200 mm.   

Nezávisle na tomto návrhu jsem provedl kontrolu výstupu na prutovém modelu. 
Hodnoty statických veličin se lišili cca o 2%.  

 

ZATĚŽOVACÍ SCHÉMAZATĚŽOVACÍ SCHÉMAZATĚŽOVACÍ SCHÉMAZATĚŽOVACÍ SCHÉMA    

Objekt je navržen na zatěžovací skupinu 2, dle ČSN EN 1991-2, Z3 
 

4444.2.2.2.2    CHARAKTERISTIKA OBJECHARAKTERISTIKA OBJECHARAKTERISTIKA OBJECHARAKTERISTIKA OBJEKTUKTUKTUKTU    

 
Mostní objekt slouží k převedení účelové obslužné komunikace - vjezdu na 

soukromý pozemek. Most je navržený jako jednopolový deskový most, dodatečně 
předepnutý v podélném směru.  

Spodní stavba mostu je tvořena dvojicí masívních železobetonových opěr.  
Založení spodní stavby je plošné. 
 

ŠÍŘKOVÉ USŠÍŘKOVÉ USŠÍŘKOVÉ USŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ MOSTU:POŘÁDÁNÍ MOSTU:POŘÁDÁNÍ MOSTU:POŘÁDÁNÍ MOSTU:    

Levá římsa:      0,800 m 
Zpevněná krajnice:    0,500 m 
Vodící proužek:    0,250 m 
Jízdní pruh:     3,000 m 
Vodící proužek:    0,250 m 
Zpevněná krajnice:    0,500 m 
Pravá římsa:     0,800 m 
CELKEM:     6,100 m 
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4.4.4.4.3333    POPIS KONSTRUKCE MOSPOPIS KONSTRUKCE MOSPOPIS KONSTRUKCE MOSPOPIS KONSTRUKCE MOSTUTUTUTU    

 
Je navržen most o jednom poli o rozpětí 23,010 m. Niveleta na mostě je v přímé 

v konstantním spádu 2,5%. Z hlediska příčného řezu se jedná o desku obdélníkového 
průřezu 5 600 x 1 000 mm se skosenými konci 700/ 1 000 mm. Most je opatřen ŽB 
monolitickými římsami šířky 800 mm. Volná šířka mostu je konstantní 4,500 m. Na 
mostě nejsou uvažovány chodníky. Most má střechovitý sklon 2,5%. 
 

SPODNÍ STAVBA A ZALOSPODNÍ STAVBA A ZALOSPODNÍ STAVBA A ZALOSPODNÍ STAVBA A ZALOŽENÍ MOSTUŽENÍ MOSTUŽENÍ MOSTUŽENÍ MOSTU    

Předpokládá se plošné založení v hornině R5 – pískovec slabě navětralý. 
Opěry jsou plné, ŽB monolitické, obložené žulovým obkladem tl. 50 mm, 

s přechodovými deskami. 

 

NOSNÁ KONSTRUKCENOSNÁ KONSTRUKCENOSNÁ KONSTRUKCENOSNÁ KONSTRUKCE    

Nosnou konstrukci mostu tvoří dodatečně předpjatá ŽB monolitická deska výšky 
1,000 m. Horní plocha NK je vyspádovaná ve sklonu jako vozovka. Římsy jsou 
vyspádovány dostředně ve sklonu 4%. Mostní izolace bude celoplošná. 
 

4.4.4.4.4444    VYBAVENÍ MOSTUVYBAVENÍ MOSTUVYBAVENÍ MOSTUVYBAVENÍ MOSTU    

LOŽISKALOŽISKALOŽISKALOŽISKA    

Konstrukce bude uložena na elastomerových ložiskách ELV 300 x 600 mm. Na 
opěře -00- budou osazena 2 elastomerová ložiska, levé ložisko bude pohyblivé 
v příčném směru, pravé ložisko bude pevné. Na opěře -10- budou osazena 2 
elastomerová ložiska, levé bude všesměrné, pravé pohyblivé v podélném směru.  

 

MOSTNÍ ZÁVĚRYMOSTNÍ ZÁVĚRYMOSTNÍ ZÁVĚRYMOSTNÍ ZÁVĚRY    

Na mostě budou použity elastické zálivkové mostní závěry. 
 

ODVODNĚNÍ MOSTUODVODNĚNÍ MOSTUODVODNĚNÍ MOSTUODVODNĚNÍ MOSTU    

Povrch je odvodněn pomocí navrženého příčného a podélného sklonu. 
 

SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉMSTÉMSTÉMSTÉM    

Na mostě bude osazeno schválené zábradelní svodidlo se zádržností min. H2. 
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4.4.4.4.5555    ZVLÁŠTNÍZVLÁŠTNÍZVLÁŠTNÍZVLÁŠTNÍ    ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚZAŘÍZENÍ NA MOSTĚZAŘÍZENÍ NA MOSTĚZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ    

 
Na mostě nejsou umístěna žádná cizí zařízení. 

 

5.5.5.5. POSTUP VÝSTAVBY MOSTPOSTUP VÝSTAVBY MOSTPOSTUP VÝSTAVBY MOSTPOSTUP VÝSTAVBY MOSTUUUU    

 

• Převzetí a zřízení zařízení staveniště 
• Výkopové práce 
• Převzetí a úprava základové spáry a zhotovení podkladního betonu 
• Armování a bednění spodní stavby 
• Betonáž spodní stavby 
• Zhotovení úložných bloků 
• Betonáž nosné konstrukce 
• Betonáž koncových příčníků 
• Předepnutí desky 
• Betonáž říms, skladba vozovky 
• Osazení mostních závěrů, osazení svodidel 
• Zásypy a dokončovací práce 

 

6.6.6.6. MATERIÁLY PRO STAVBUMATERIÁLY PRO STAVBUMATERIÁLY PRO STAVBUMATERIÁLY PRO STAVBU    MOSTUMOSTUMOSTUMOSTU    

6.1 6.1 6.1 6.1 MATERIÁL PRO ZÁSYP AMATERIÁL PRO ZÁSYP AMATERIÁL PRO ZÁSYP AMATERIÁL PRO ZÁSYP A    OBSYPOBSYPOBSYPOBSYP    

 
Pro zásypy stavebních jam bude použit materiál vhodný pro zásypy a pro zásypy 

v přechodových oblastech bude použit materiál v souladu s ČSN 73 6244 Přechody 
mostů pozemních komunikací. 
 

6.2 6.2 6.2 6.2 BEDNĚNÍ PRO BETONÁŽBEDNĚNÍ PRO BETONÁŽBEDNĚNÍ PRO BETONÁŽBEDNĚNÍ PRO BETONÁŽ    

 
Pro bednění pohledových ploch spodní stavby, říms a nosné konstrukce bude 

použito hladké systémové bednění. Zkosení všech ostrých hran spodní stavby 
bude provedeno 30/30 mm. 

Bednění zasypaných ploch spodní stavby bude provedeno z hoblovaných prken, 
stejné šířky, spojených na pero a drážku, kladenými svisle. Zkosení všech ostrých hran 
říms bude provedeno 15/15 mm.  
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6666.3 .3 .3 .3 BETONBETONBETONBETON    

 

KONSTRUKČNÍ PRVEKKONSTRUKČNÍ PRVEKKONSTRUKČNÍ PRVEKKONSTRUKČNÍ PRVEK        TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA BETONUBETONUBETONUBETONU    

Nosná konstrukce  C 35/45 – XC4, XD1, XF2 
Římsy  C 30/37 – XF4, XD3 
Základy 

 

C 25/30 – XA2 
Úložné bloky C 30/37 – XF4, XD3 
Křídlo C 30/37 – XF1 
Koncový příčník C 35/45 – XC4, XD1, XF2 
Opěry C 30/37 – XF1 
Přechodová deska  C 25/30 – XF1 
Podkladní beton  C 12/15 – X0 

 

6.4 6.4 6.4 6.4 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽBETONÁŘSKÁ VÝZTUŽBETONÁŘSKÁ VÝZTUŽBETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ    

 
Betonářská výztuž bude z oceli třídy B500B (10 505 R). Minimální a jmenovité 

krytí výztuže betonem: 

KONSTRUKČNÍ PRVEKKONSTRUKČNÍ PRVEKKONSTRUKČNÍ PRVEKKONSTRUKČNÍ PRVEK    MINIMÁLNÍ KRYTÍMINIMÁLNÍ KRYTÍMINIMÁLNÍ KRYTÍMINIMÁLNÍ KRYTÍ    JMENOVITÉ KRYTÍJMENOVITÉ KRYTÍJMENOVITÉ KRYTÍJMENOVITÉ KRYTÍ    

Nosná konstrukce 40 mm 50 mm 
Římsy 40 mm 50 mm 
Základy 40 mm 50 mm 
Úložné bloky 40 mm 50 mm 
Křídlo 40 mm 50 mm 
Koncový příčník 40 mm 50 mm 
Opěry 40 mm 50 mm 
Přechodová deska 40 mm 50 mm 
Podkladní beton 40 mm 50 mm 
   

6666.5 .5 .5 .5 PŘEPÍNACÍ VÝZTUŽPŘEPÍNACÍ VÝZTUŽPŘEPÍNACÍ VÝZTUŽPŘEPÍNACÍ VÝZTUŽ    

 
Pro konstrukci jsou navrženy 9-ti lané kabely s 9-ti lanou  kotvou Freyssinet 9C15 

s injektážím víkem.  
 
Předpínací lana     Ls Ø15.7-1600/1860 (150 mm2) 
Kabelové kanálky     Freyssinet hadice LFC Ø60/67 
Kotvy       Freyssinet 9C15 
Předpínací systém    Freyssinet 
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7.7.7.7. TECHNICKÉ A KVALITATTECHNICKÉ A KVALITATTECHNICKÉ A KVALITATTECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKYIVNÍ PODMÍNKYIVNÍ PODMÍNKYIVNÍ PODMÍNKY    

 
Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem 

a technických předpisů. 
Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 

22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 
 

8.8.8.8. BOZPBOZPBOZPBOZP    

 
Při stavbě je nutné pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a 

hygienu práce průběžně dodržovat všechna příslušná zákonná ustanovení, předpisy, 
závazné normy a předepsané pracovní postupy. 

 

9.9.9.9. VYTYČENÍVYTYČENÍVYTYČENÍVYTYČENÍ    

 

Vytyčení stavby bude provedeno v souřadném systému S — JTSK, výškový systém 
Bpv. Odchylky vytyčení jsou stanoveny dle ČSN 730420—1 a ČSN 730420—2. 
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ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR    
 

Rozsah návrhu a výkresové dokumentace byl zjednodušen pro potřeby 
bakalářské práce. Byly zanedbány účinky na konstrukci od smršťování, dotvarování, 
zatížení teplotou a ostatních vedlejších zatížení (rozjezdové a brzdné síly, zatížení 
větrem, sněhem, …) Byl proveden posudek dle teorie mezních stavů v souladu s normou 
ČSN EN 1992-2, Z3 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: 
Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady. 
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SEZNAM SEZNAM SEZNAM SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮPOUŽITÝCH ZDROJŮPOUŽITÝCH ZDROJŮPOUŽITÝCH ZDROJŮ    
 
ČSN EN 1990, Z2 (73 0002), III/10 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-2, Z3 (73 6203), X/12 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2:  

Zatížení mostů dopravou 
ČSN EN 1992-1-1, Z2 (73 1201), VII/11 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  
      Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro  

pozemní stavby 
ČSN EN 1992–2, Z2 (73 6208), I/14  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

Část 2: Betonové mosty - Navrhování a 
konstrukční zásady 

ČSN 73 6200, I/08    Mostní názvosloví 
ČSN 73 6201, X/08    Projektování mostních objektů 
ČSN 73 6214, I/14    Navrhování betonových mostních konstrukcí 
ČSN 73 6242, III/10  Navrhování a provádění vozovek na mostech 

pozemních komunikací 
ČSN 73 6244, I/08    Přechody mostů pozemních komunikací 
ČSN 73 6201, XI/08   Projektování mostních objektů 
 
TKP-D, kapitola 6      Mostní objekty a konstrukce 

MD ČR, Praha srpen 2006 
TKP, kapitola 18      Beton pro konstrukce 

MD ČR, Praha říjen 2005 
 

Navrátil, J.:     Předpjaté betonové konstrukce,  
CERM, Brno, 2008 

Procházka, J. a kol.:   Navrhování betonových konstrukcí 1,  
ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2006 

Stráský,J.; Nečas, R.:   Betonové mosty I - modul MO1:  
Základní principy navrhování, VUT, Brno 2006        

Klusáček, L.:      Betonové mosty I - modul MO2:  
Nosné konstrukce mostu,  VUT, Brno 2006        

Panáček, J.:      Betonové mosty I - modul MO3:  
Spodní stavba a příslušenství mostních objektů 
VUT, Brno 2006 

Glajcar, K.:      Bakalářská práce, most na dálnici D47,  
VUT, Brno 2009 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRSEZNAM POUŽITÝCH ZKRSEZNAM POUŽITÝCH ZKRSEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮATEK A SYMBOLŮATEK A SYMBOLŮATEK A SYMBOLŮ    
 
SYMBOL VÝZNAM        JEDNOTKA 
A�  plocha betonového průřezu      �� 
A��  plocha plného betonového průřezu    �� 
A��  plocha ideálního betonového průřezu    �� 
A��  plocha oslabeného betonového průřezu    �� 
��	  ložná vrstva asfaltového koberce     - 
��
  obrusná vrstva asfaltového koberce    - 
A��  průřezová plocha lana      ��� 

A�  celková průřezová plocha předpínací výztuže   ��� 

A  celková průřezová plocha betonářské výztuže   ��� 
A,���  nutná průřezová plocha betonářské výztuže   ��� 

A,���  maximální průřezová plocha betonářské výztuže  ��� 
A,���  minimální průřezová plocha betonářské výztuže   ��� 
A,�  plocha třmínků       ��� 
�  šířka průřezu        mm 
b�  šířka NK horní povrch      m 
b�  šířka NK dolní povrch      m 
b�  šířka vozovky       m 
b�  šířka průřezu        m 
c���  minimální hodnota krytí      mm 
c���  jmenovitá hodnota krytí      mm 
��  těžiště tlačené oblasti v betonovém průřezu   mm 
��  těžiště průřezu       mm 

��  těžiště výslednice předpínací síly     mm 
� !,�  kalibrační součinitel       - 
�"  těžiště výslednice betonářské výztuže    mm 
#  vzdálenost výztuže od horního povrchu    mm 
#�  vzdálenost výztuže od spodního povrchu    mm 
e�  excentrita předpínací výztuže     mm 
E��  modul pružnosti betonu v tlaku     MPa 
E�  modul pružnosti předpínací výztuže    MPa 
E  modul pružnosti oceli      MPa 
f��  návrhová pevnost v tlaku      MPa 
f�'  charakteristická pevnost v tlaku     MPa 
f�(�  střední pevnost v tahu      MPa 
f��  návrhová pevnost předpínací výztuže v tahu   MPa 
f�'  charakteristická pevnost předpínací výztuže v tahu  MPa 
f�),�,'  charakteristická pevnost na mezi průtažnosti   MPa 
f*�  návrhová pevnost betonářské výztuže v tahu   MPa 
f*'  charakteristická pevnost betonářské výztuže v tahu  MPa 

+��  výslednice sil v tlačené oblasti betonu    kN 
+,!   tlaková síla v kotevní oblasti     kN 
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+�!  výslednice sil v předpínací výztuži     kN 

+ !  únosnost tlakové síly v kotevní oblasti    kN 
+-!   výslednice sil v betonářské výztuži    kN 

.	  charakteristická hodnota rovnoměrného plošného zatížení 01 ��⁄  
3	  stálé zatížení        kN 
G�  návrhová hodnota stálého zatížení     kN 
G'  charakteristická hodnota stálého zatížení    kN 
G',��5  dolní charakteristická hodnota stálého zatížení   kN 
G',6�  horní charakteristická hodnota stálého zatížení   kN 

ℎ  výška průřezu       m 
ℎ  volná výška pod mostem      m 
h'  konstrukční výška kraj      m 
h  konstrukční výška       m 
9�  moment setrvačnosti betonového průřezu   m 
9��  moment setrvačnosti plného betonového průřezu  m 
9�:  moment setrvačnosti ideálního betonového průřezu  m 
9�;  moment setrvačnosti oslabeného betonového průřezu  m 
<�  jádrová úsečka       mm 
k  součinitel zvlnění       - 
k  součinitel měřítka       - 
=�  délka kabelu        mm 
=>  dosah pokluzu       mm 
L  délka NK        m 
?@!  návrhová hodnota momentu     kNm 
?@A  charakteristická hodnota momentu    kNm 
?@A  moment od charakteristické kombinace    kNm 
?@A,B,�  moment od častékombinace     kNm 

?@A,B,A moment od kvazistálé kombinace     kNm 

?�)A  moment od vlastní tíhy      kNm 

? C  momentová únosnost      kNm 
?DE  mezní stav použitelnosti      - 
?DÚ  mezní stav únosnosti      - 
n  počet         - 
Q	  proměnné zatížení       kN 
E!   návrhová hodnota předpínací síly     kN 
P�,I
)   základní předpínací síla      kN 
EA,),"J� horní charakteristická hodnota předpínací síly v čase K)kN 
EA,I,:LM dolní charakteristická hodnota předpínací síly v čase KI kN 
EN,)  výpočtová hodnota předpínací síly v čase K)   kN 
EN,I  výpočtová hodnota předpínací síly v čase KI   kN 
EN,NOP  výpočtová hodnota maximální předpínací síly   kN 
Q  plošné zatížení dopravou      kN 
Q�  návrhová hodnota proměnného zatížení    kN 
Q'  charakteristická hodnota proměnného zatížení   kN 
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R">  vzdálenost třmínků       mm 
SLS  mezní stav použitelnosti      - 
t)  čas předpínání konstrukce      měsíc 
KI  životnost konstrukce      roky 
K�;V  doba podržení napětí      min 
K�  doba vpro napnutí kabelu      min 

K�  doba výstavby       měsíc 
KW  uvedení do provozu       měsíc 

XYJ  štěpná síla pod kotvou      kN 
X"�  štěpná síla v čele oblasti      kN 
X∑  celková štěpná síla       kN 
[D	  mezní stav únosnosti      - 
\@!  návrhová hodnota posouvající síly     kN 
\M!  dimenzační posouvající síla      kN 
\�!  posouvající síla od předpínací síly     kN 
\ !,�  smyková únosnost v betonu     kN 
\ !,�,,N:L minimální smyková únosnost v betonu    kN 
]  pokluz         mm 
]  šířka vozovky       m 
]�  průřezový modul ke spodnímu okraji průřezu   mm 
]�  průřezový modul k hornímu okraji průřezu   mm 
]�),A  průhyb od vlastní tíhy      mm 
]��,A  průhyb od stálého zatížení      mm 
]W  průhyb od zatížení dopravou     mm 
]�  průhyb od předpětí       mm 

^  výška tlačené oblasti betonu     mm 
^�  redukovaná výška tlačené oblasti betonu    mm 
_�  vzdálenost od těžiště průřezu ke spodnímu okraji průřezu mm 
_�  vzdálenost od těžiště průřezu k hornímu okraji průřezu mm 
 
α  úhel křížení        g 
α�  součinitel účinků zatížení pro mosty    - 
aW  regulační součinitel rovnoměrného zatížení   - 
ab  regulační součinitel soustředného zatížení   - 
γ�  součinitel spolehlivosti betonu     - 
γd  dílčí součinitel stálého zatížení     - 
γd,��5  dílčí součinitel stálého zatížení dolních návrhových hodnot - 
γd,6�  dílčí součinitel stálého zatížení horních návrhových hodnot - 
γe  dílčí součinitel proměnného zatížení    - 
γ�  součinitel spolehlivosti předpínací výztuže   - 
γ  součinitel spolehlivosti betonářské výztuže   - 
fg�,h  ztráta třením        MPa 

fg�,>  ztráta pokluzem       MPa 
fg�,@i  ztráta pružným přetvořením     MPa 
fg�,V  ztráta relaxací výztuže      MPa 
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ε�6k  mezní přetvoření       ‰ 
λ  redukční součinitel       - 
m  součinitel tření       - 
ξ  redukční součinitel       - 

o�  stupeň vyztužení       - 
o�   objemová tíha betonu      kN/m3 
g��  napětí v dolních vláknech průřezu     MPa 
g��  napětí v horních vláknech průřezu     MPa 
g��  napětí v betonu v úrovní předpínací výztuže   MPa 
g��
)   základní napětí       MPa 
g�  napětí v předpínací výztuži      MPa 
g�,@i,Ø  napětí po ztrátách pružným přetvořením    MPa 
g�,V  napětí po ztrátách relaxací výztuže    MPa 
g�,>,Ø  napětí po ztrátách pokluzem     MPa 
g�,h,Ø  napětí po ztrátách třením      MPa 
g�,N,)  napětí v předpínací výztuži v čase K)    MPa 
g�,N,I  napětí v předpínací výztuži v čase KI    MPa 
g�,NOP  maximální napětí v předpínací výztuži    MPa 
q  součinitel dotvarování      - 
r)  součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení - 
r�  součinitel pro častou hodnotu proměnného zatížení  - 
r�  součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení - 
ω  úhlová změna kabelu      rad 
Ø�  průměr lana        m 
Ø!J�t   průměr kanálku       m 
Ø"  průměr výztuže       m 

Ø"t  průměr třmínků        m 
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