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Abstrakt 

 
Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes Knovízský potok. Hlavní náplní je 
statický výpočet spojité nosné konstrukce o pěti polích. Byly zpracovány tři studie a 
jedna z nich,  předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná konstrukce rozpětí 
jednotlivých polí je 27 + 3 x 32 + 27 m. Statický model a účinky zatížení jsou řešeny 
v programu Scia Engineer. Posudky jsou počítané ručně podle platných norem. 
 

Klíčová slova 

 
Most, estakáda, předpjatý beton, spojitý nosník, dvoutrámová konstrukce, prutový 
model, statický výpočet, vizualizace, výkresová dokumentace, mezní stav. 
 

Abstract 

 
The subject of the diploma thesis is the design of the ghrinder bridge over the 
Knovízský potok brook valley. The main topic is static calculation of supporting 
construction of five span structure. Three studies were executed and one of them, 
pre-stressed girder bridge was chosen. The langht of the spans is 27 + 3 x 32 + 27 
m. Static model and effect of loading are solved in software Scia Engineer. Reviews 
are caltulated by hand according to current standards. 
 

Key words 

 
Bridge, flyower bridge, pre-stressed concrete, continuos girder, double-girder, 
structural analysis, visualisation, drawings, ultimate state. 
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1 ÚVOD 
 

Úkolem práce je návrh mostu pro převedení silnice I/7 na trase Praha - Slaný přes 
Knovízský potok. Na začátku práce byly rozpracovány 3 varianty řešení, které jsou popsány 
v kapitole 2 této práce. Následně byla jedna vybrána pro podrobný návrh.  

Překážku pro přemostění tvoří dvě ramena Knovízského potoka. Podrobný návrh nosné 
konstrukce vybrané varianty mostu je proveden jako prutový a deskostěnový. Je zpracován 
statický výpočet a vypracována přehledná výkresová dokumentace a vizualizace mostu. 
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2 VARIANTY ŘEŠENÍ 
 

Byly vypracovány 3 varianty konstrukce. Studie návrhu jsou v příloze „P1. Použité podklady a 
varianty řešení “ 
 

2.1 Varianta 1 
 

Dvoutrámový nosník 

 
 

V příčném směru tvoří nosnou konstrukci dodatečně předepnutý dvoutrám s osovou 
vzdáleností 6,55 m. Statická výška je 2,0 m a je konstantní v celé délce mostu. Šířka trámu 
je proměnná, v místě uložení je šířka 1,3 m a na výšce 1,5 m se rozšíří na 1,7 m. Vyložené 
konzoly mají na konci tloušťku desky 0,3 m, která se směrem k trámu rozšiřuje na tloušťku 
0,5 m v místě styku s trámem. Celková šířka nosné konstrukce je 13,55 m. Ze statického 
pohledu se jedná o spojitý nosník o 5 polích. Krajní pole mají rozpětí 27,0 m a vnitřní 32,0 m. 
 Vzhledem k tomu, že má konstrukce po celé délce stejný průřez, bez mezilehlých 
příčníků jedná se z pohledu výstavby o velmi elegantní řešení. Celková délka nosné 
konstrukce je více než 150 m, proto byla zvolena varianta postupné výstavby po polích, která 
je podrobněji zpracována v této práci. Délka pracovního cyklu fáze výstavby je 18 dní. 
Z hlediska pracnosti je tato konstrukce jednoduše proveditelná a ekonomická. Tato varianta 
byla vybrána pro podrobné zpracování. 
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2.2 Varianta 2  
 

Most z prefabrikovaných nosníků spřažených deskou mostovky. 

 
Varianta předem předepnutých prefabrikovaných nosníků spřažených 

železobetonovou deskou. Navrženo je 6 nosníků tvaru T výšky 1,5 m. Tlouťka spřežené 
desky je 220 mm. V podélném směru je konstrukce navržena jako spojitá o 5 polích. 
Všechny jsou délky 30,0 m, abychom měli přibližně konstantní délku nosníků.  

Tato varianta kombinuje prvky betonu různého stáří. Z tohoto pohledu nás zajímá 
postup výstavby. Nejprve jsou dvěma autojeřáby osazeny na již předem vyhotovenou spodní 
stavbu prefabrikované nosníky. Ty jsou v předem předepnuty kabely 1. fáze. Následně je 
konstrukce zmonolitněna pomocí monolitických příčníků a spřažené desky. Spojitost 
konstrukce je zajištěna kabely druhé záze - tzv. kabely spojitosti. 

Tato varianta má výhodu poměrně rychlé výstavby, minimalizací „mokré fáze“. 
Nevýhodou je rozmístění a nestejná délka nosníků u půdorysně zakřivených mostů. 
Konstrukce se vzhledem k poloměru mostu bude měnit i šířkou příčného řezu, proto byly 
navrženy prefabrikované římsy z lícních prafabrikátů. Poslední nevýhodou je i ne úplně 
pohledný vnitřní příčník. Například oproti variantě 1.  

Z hlediska studia jde o zajímavou konstrukci, která umožňuje dobře pochopit a 
prozkoumat reologické účinky na postupně budovaných konstrukcích. 
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2.3 Varianta 3  
 

Trámový most s podélnými výškovými náběhy. 

 

 
 

Jedná se o spojitou trámovou konstrukci o pěti polích. Trám má šířku ve spodní části 
6,0 m. Od spodní části se trám rozšiřuje ve tvaru kružnice. Vyložené konzoly desky mají 
tloušťku 250 mm, která se směrem k trámu zvětšuje na 450 mm. Výška trámu je proměnná, 
v místě podpěr je tloušťka trámu 2,0 m a uprostřed pole 1,2 m. Náběhy jsou parabolické po 
celé délce pole. Celková šířka nosníku je 13,55 m.  

Nevýhoda varianty je v pracnosti bednění, je méně ekonomická v porovnání s variantou 
monolitického dvoutrámu konstantního průřezu. Vzhledem k zvolenému rozpětí se tato 
varianta ukázala jako méně výhodná. Konstrukce s náběhy se hodí pro větší rozpětí. A 
Knovízský potok přeci jenom není veletok světového významu. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MOST PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK 

AUTOR: Bc. Tomáš NAVRÁTIL 

 

- 12 - 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 

 

pro stavbu:  

 

I/7 KNOVÍZ  

MOST EV. Č. 7-006 

 

 

objekt:  

 

 

SO 201 MOST EV. Č. 7-006 
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3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Stavba: I/7 KNOVÍZ  

MOST EV. Č. 7-016  

 

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 7-006 

 

 

3.1 Identifikační údaje 
 
Stavba: I/7 KNOVÍZ  

MOST 7-016 - REKONSTRUKCE MOSTU  
 

 

Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU  
 
Název mostu: Most přes Knovízský potok a inundační území u obce Knovíz  
 
Katastrální území: Knovíz  
 
Obec: Knovíz  
 
Okres: Kladno  
 
Kraj: Středočeský  
 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha  

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
 
Správce mostu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha  

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
 
Projektant: Bc. Tomáš Navrátil 
 
Pozemní komunikace: Rychlostní silnice R7, šířka mezi svodidly 2x11,25 m  
 
Křížení s potokem: souřadnice S-JTSK: 

Y =    761 540.4  
X = 1 026 458.7  

 
Staničení Knovízského potoka : km 14,545  
 
Staničení silnice I/7:  km 18,460 500  
 
Úhel křížení:  cca 84°  
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Výška nad dnem potoka:  cca 13,7 m  
 
 

3.2 Základní údaje o mostu 
 

Most převádí silnici I/7 v kategorii S24,5 přes údolí Knovízského potoka. Pro každý 
dopravní směr je navržena samostatná nosná konstrukce, přemostění tedy tvoří dvě funkčně 
i staticky samostatné nosné konstrukce. Levý most (LM) převádí dopravu směrem Praha, na 
pravém mostě (PM) je dopravní pás směrem Slaný. Osa převáděné komunikace je na mostě 
vedena v levostranném kružnicovém oblouku o poloměru R = 900 m. Niveleta na mostě 
klesá, nachází se ve vydutém výškovém oblouku o poloměru R = 10000 m mezi sklony 
tečen -5,0 % a + 3,3 %.  Příčný sklon vozovek na LM a PM je jednostranný 3,5 %. 

Konstrukce je uložena na hrncová ložiska, v příčném směru vždy na dvojici ložisek u 
jednotlivých podpěr spodní stavby. Pevné uložení je na vnitřní podpěře 3, od které probíhají 
dilatační pohyby NK na obě strany k mostním opěrám 1 a 6.  
 

 

 

Podle druhu převáděné komunikace: pozemní komunikace 
Podle překračované překážky:  most přes údolí 
Podle počtu polí:    most o pěti polích 
Podle počtu mostovkových podlaží:  jednopodlažní 
Podle výškové polohy mostovky:  s horní mostovkou 
Podle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání:   trvalý 
Podle průběhu trasy na mostě:  směrově v kruhovém oblouku 

výškově v proměnném sklonu 
(ve vydutém výškovém oblouku) 

Podle členitosti nosné konstrukce:  masivní dvoutrámový 
Podle výchozí charakteristiky:  trámový 
Podle konstr. uspořádání příč. řezu:  otevřeně uspořádaný 
Podle omezení volné výšky:   s neomezenou volnou výškou 
Délka přemostění:    148,30 m 
Délka mostu:     168,10 m 
Délka nosné konstrukce:   151,70 m 
Rozpětí jednotlivých polí:   27,00 + 3 x 32,00 + 27,00 m 
(v ose mostu a silnice I/7)  
Součet rozpětí v ose mostu:   150,00 m 
Šikmost mostu:    kolmý 
Šířka vozovky mezi obrubami:  11,25 m 
Šířka chodníku:    1,25 m 
Šířka mostu:     14,15 m  
Volná šířka mostu:    11,25 m 
Šířka nosné konstrukce:   13,55 m 
Výška mostu nad terénem:    cca 13,70 m (nade dnem potoka) 
Výška nosné konstrukce:   2,00 m 
Stavební výška:   2,14 m (2,00 + 0,14 m) 
Plocha mostu:  119,87 × 28,5 = 3404,3 m2 

  (šířka zrcadla je do 100mm) 
Plocha nosné konstrukce:  2 × 119,87 × 13,62 = 3265,3 m2 
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Zatížení mostu:  Dle ČSN EN 1991, zatěžovací třída A 
Zatížitelnost mostu:  Normální zatížitelnost  min. 32 t  
 Výhradní zatížitelnost  min. 80 t  
 Výjimečná zatížitelnost min. 196 t  
 

3.3 Zdůvodnění mostu a jeho úmístění 

3.3.1 Účel mostu, zdůvodnění výstavby mostu 

 
Účelem mostu je převedení silnice I/7 přes Knovízský potok. 
 
 

3.3.2 Charakter přemosťované překážky a převáděné komunikace  

 
Most převádí silnici I/7 v kategorii S24,5 přes údolí Knovízského potoka. Pro každý 

dopravní směr je navržena samostatná nosná konstrukce, přemostění tedy tvoří dvě funkčně 
i staticky samostatné nosné konstrukce. Levý most (LM) převádí dopravu směrem Praha, na 
pravém mostě (PM) je dopravní pás směrem Slaný. Osa převáděné komunikace je na mostě 
vedena v levostranném kružnicovém oblouku o poloměru R = 900 m. Niveleta na mostě 
klesá, nachází se ve vydutém výškovém oblouku o poloměru R = 10000 m mezi sklony 
tečen -5,0 % a + 3,3 %.  Příčný sklon vozovek na LM a PM je jednostranný 3,5 %. 

 

Šířkové uspořádání na mostě:  
 
- jízdní pruhy  š. 3,5 m  4 × 3,50 = 14,00 m 
- vnitřní vodicí proužky š. 0,50 m 2 × 0,50 = 1,00 m 
- vnější vodicí proužky š. 0,25 m 2 × 0,25 = 0,50 m 
- odstavný pruh š. 2,50 m 2 × 2,50 = 5,00 m 
- vnitřní „nezpevněná“ krajnice š. 0,50 m 2 × 0,50 = 1,00 m 
- vnější „nezpevněná“ krajnice š. 0,50 m 2 × 0,50 = 1,00 m 
Volná šířka mezi zvýšenými obrubami celkem:  22,50 m 
 
- šířka vnitřní římsy    š. 0,90 m 
- šířka vnější římsy   š. 2,00 m 
Šířka levé konstrukce : 11,25 + 0,90 +2,0 = 14,15 m 
Šířka pravé konstrukce : 11,25 + 0,90 +2,0 = 14,15 m 
 
- šířka zrcadla mezi mosty    š. 0,20 m 
- šířka mostu   14,15 + 14,15 + 0,20 = 28,50 m 
 
Překážku tvoří údolí Knovízského potoka. Ten je převeden ve třetím mostním poli. 

Výškově je most navržen tak, že je umožněno bezproblémové převedení návrhového 
průtoku Q100. Koryto bylo v minulosti pravděpodobně zpevněno vegetačními tvárnicemi. 
Povrch pod mostem je nezpevněný, ve druhém a čtvrtém poli vznikla propojovací polní cesta 
mezi přilehlými zemědělskými pozemky.  

Dle upozornění Povodí Vltavy jsou plochy pod mostem záplavovým územím 
Knovízského potoka a aktivní zóna záplavového území (AZZÚ rozsah Q20) zasahuje až 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MOST PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK 

AUTOR: Bc. Tomáš NAVRÁTIL 

 

- 16 - 

 

k patám násypových těles předmostí. V záplavovém území nelze umístit zařízení staveniště, 
možná je pouze dočasná skládka neodplavitelných materiálů, které nemohou znečistit vodní 
tok (např. lomový kámen, ocel. výztuž). Orientační kóty hladin velkých vod v profilu návodní 
strany mostu (ř.km 14,545) jsou : Q100 = 233,30 m n.m., Q20 = 232,87 m n.m., Q5 = 
232,35 m n.m. 

 

3.3.3 Územní podmínky  

 
Stavba se nachází  jihozápadně od obce Knovíz. Stávající silnice I/7 je zde vedena 

přes údolí Knovízského potoka.  
 

3.3.4 Geotechnické podmínky  

 
Podloží pro založení mostu je tvořeno zvětralými prachovci, na nichž se nachází 

pokryv ze zvětralin charakteru nesoudržných písků, nebo soudržných hlín různé konzistence. 
Založení mostu je navrženo na pilotách opřených do podloží prachovců. Hladina spodní vody 
se nachází 0,3-0,4 m pod terénem údolí s mírnou síranovou agresivitou. Podrobnosti nebyly 
zjišťovány s ohledem na charakter stavby, kdy se do základů stávajícího mostu nezasahuje.  

 

3.3.5 Vybavení mostu  

 
Most je vybaven standardním zařízením k jeho bezpečnému a spolehlivému provozu. 

Jde o živičné vozovkové vrstvy, betonové římsy, svodidla, zábradlí, prvky odvodnění mostu. 
Na mostě nebude veřejné osvětlení, dopravní značky ani jiné zařízení.  

 

3.4 Technické řešení mostu 
 

3.4.1 Volba konstrukce mostu  

 

Byly vypracovány 3 varianty nosné konstrukce. Studie návrhu jsou zpracovány 
v příloze P1 - Použité podklady a varianty řešení. Všechny údaje obsažené v této technické 
zprávě jsou vztaženy k variantě č. 1 - nosnou konstrukcí je dvoutrámový spojitý nosník o 5 
polích. Ta byla vybrána k realizaci. 

 

3.4.2 Popis konstrukce mostu 

 

Most je navržen jako spojitá nosná konstrukce o pěti polích, z nichž krajní pole mají 
rozpětí 27,0 m a vnitřní pole rozpětí 30,0 m. Most je uložen na dvou masivních krajních 
opěrách. Vnitřní podpěry tvoří dva samostatné pilíře pro každý most. Založení spodní stavby 
je na pilotách opřených do únosného podloží. 
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3.4.3 Nosná konstrukce 

 
Nosnou konstrukci tvoří podélně předpjatý monolitický dvoutrám z dodatečně 

předpjatého betonu C30/37 o celkové šířce 13,55 m a jednotné výšce trámu 2,00 m. Trámy 
jsou v příčném směru rozmístěny symetricky od osy nosné konstrukce. Osová vzdálenost 
trámů je 6,55 m. Šířka spodní hrany trámu je 1,20 m, šířka horní hrany trámu je 1,60 m. 
Horní povrch desky kopíruje vozovku a je v levostranném sklunu 3,5 % s protispádem 
k úžlabí. Vzdálenost úžlabí od okraje NK je 1,75 m (LM) a 0,65 m (PM). Nejmenší tloušťka 
desky na okrajích a uprostřed NK je 300 mm. Šířka desky se lineárně zvětšuje směrem 
k trámům na maximální hodnotu 500 mm. Vyložení krajních konzol je 2650 mm. Mezi trámy 
se tloušťka desky mění výškovými náběhy délky 1200 mm od okraje trámu. 

Délka nosné konstrukce je 151,70 m. Na krajích je tvořena plnými příčníky šířky 1,70 
m a výšky 2,00 m. V čele příčníku je vytvořena kapsa pro kotvy kabelů předpětí hloubky 0,25 
m, šířky 2,00 m a výšky 1,50 m. V horní části příčníku je vytvořena kapsa pro mostní závěr 
300/300 mm. 

 

3.4.4 Zemní práce 

 

Zemní práce budou provedeny dle platných TP. Spočívají v sejmutí ornice v oblasti 
celé stavby, odstranění části původního náspu a výkopů pro výstavbu založení spodní stavby 
mostu. V první fázi bude proveden výkop na úroveň pilotážních plošin. Následně se provede 
výkop na úroveň základové spáry. Svahy výkopů budou provedeny ve sklonu 1:1. 

Část vytěžené zeminy se uskladní a použije pro zpětný zásyp. Přebytek bude 
odvezen na skládku. Zemina pro zpětné zásypy musí splňovat požadavky ČSN 73 6244. 
Zásyp za opěrami bude hutněn po vrtvách tloušťky maximálně 300 mm a bude proveden 
z nenamrzavé, propustné zeminy. 

Celé staveniště bude v průběhu stavby řádně odvodněno. Podkladní beton pod 
základy spodní stavby bude proveden v tloušťce 150 mm z betonu C15/20. 

 

3.4.5 Založení 

 
Založení mostu bude hlubinné. Na pilotách průměru 900 mm z betonu C30/37, 

stupeň vlivu prostředí XC2, XA1. Délka pilot pod základovými pasy opěr 16,00 m, pod 
základovými patkami pilířů 10,00 m. 

Základové pásy opěr mají půdorysný rozměr 29,70 x 4,20 m a výšku 1,20 m. Jsou 
navrženy z betonu C30/37, stupeň vlivu prostředí XC2, XD2, XF2. Základové pásy budou 
betonovány ve dvou pracovních celcích, každý délky 14,85 m. 

Základové patky pilířů mají půdorysný rozměr 12,00 x 6,00 m a výšku 1,20 m. Jsou 
navrženy z betonu C30/37, stupeň vlivu prostředí XC2, XD2, XF2. 
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3.4.6 Spodní stavba 

 
Spodní stavba je tvořena dvěma krajními masivními železobetonovými opěrami z 

betonu C30/37, stupeň vlivu prostředí XC4, XD3, XF2. Šířka opěr je 2,40 m a délka 27,90 m. 
Horní hrana úložného prahu je rovnoběžná s dolním povrchem nosné konstrukce a má 
podélný sklon 3,5 %. V příčném směru má úložný práh sklon 4,0 % směrem k závěrné 
zídce. Odvodnění úložného prahu je provedeno vtiskem ½ trubky DN 75 mm do čerstvého 
betonu. Uzavření konstrukce směrem do zeminy je tvořeno závěrnou zdí tloušťky 550 mm. 
Poloha pracovní spáry závěrné zídky je 50 mm nad horním povrchem úložného prahu 
v úrovni líce závěrné zídky. V horní části závěrné zídky budou vytvořeny kapsy pro osazení 
přechodové desky (250/300 mm) a mostního závěru (300/300 mm). Betonáž závěrných zdí a 
opěr bude probíhat ve dvou pracovních celcích, každý délky 13,95 m. Odvodnění rubu opěr 
je navrženo rubovou drenážní trubkou DN 150 mm. Vyústěnou na levé straně mostu. 
Výústní objekt bude proveden dle vzorových listů. 

Roznos zatížení v přechodové oblasti je vyřešen navržením přechodové desky délky 
6,00 m, šířky 12,10 m a tloušťky 300 mm z betonu C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, XD1, 
XF2. Deska je uložena na závěrnou zídku kloubově pomocí trnu Φ25 mm. 

Na opěry mostu navazují zavěšená křídla délky 7,50 m a tloušťky 600 mm z betonu 
C30/37, stupeň vlivu prostředí XC4, XD3, XF2. 

Vnitřní podpěry jsou tvořeny šestiúhelníkovými pilíři z betonu C30/37, stupeň vlivu 
prostředí XC4, XD3, XF2. Pro každý směr tvoří podpěru dva pilíře. Rozměry pilířů jsou 1,80 
m v podélném směru a 1,50 m v příčném směru, se zkosením 300/750 mm.  

Na horním povrchu úložného prahu a pilířů budou vybudovány podložiskové bloky. 
Pro každý směr dva na koždou podpěru (opěru). Půdorysný rozměr podložiskových bloků je 
1000 x 1000 mm. 

 

Staničení: 

 
 Opěra 1   18,385 355 
 Podpěra 2   18,412 355 
 Podpěra 3   18,444 355 
 Podpěra 4   18,476 355 
 Podpěra 5   18,508 355 
 Opěra 6   18,535 355 

3.4.7 Vybavení mostu  

 

Dopravní značení  

 
Na mostě nebudou kromě dvou tabulek s evidenčním číslem mostu žádné jiné 

dopravní značky.  
 

Odvodnění mostu  

 
Nové odvodnění mostu je pomocí typových mostních odvodňovačů 500 × 500 mm. 

Celkem bude na mostě osazeno 5 kusů pro každou nosnou konstrukci, dohromady tedy 10; 
vždy v ose podpěry, resp. před opěrou 6. Z odvodňovačů bude voda vedena svody po 
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pilířích. Pod mostem budou v místě vyústění svodů zřízeny zpevněné žlaby, které vodu 
odvedou do koryta potoka. Podélný spád je na mostě dostatečný pro odtok srážkové vody 
(2,7 % až 1,6 %).  

Jako odvodnění mostovkové desky (odvodnění izolace) se použijí měděné trubky, 
rozmístěné á 6,315 m mezi odvodňovači.  

V úžlabí nosné konstrukce bude v šířce 150 mm v úrovni ochranné vrstvy vozovky 
zřízen proužek z drenážního plastbetonu. Tato úprava se použije i v příčném směru před 
mostním závěrem u opěry 6. 

 

Izolace mostu  

 
Izolace mostovky je navržena jako celoplošná. Provede se natavovanými asfaltovými 

pásy na pečetící vrstvě. Izolace bude přetažena i přes přechodovou desku. Pod římsami 
bude ochranný pás izolace. Izolace části rubu opěr bude provedena rovněž asfaltovými pásy 
na penetračním nátěru a ochráněna dvěma vrstvami geotextilie (plošná hmotnost 300 g/m2). 
Ta bude přetažena 0,50 m na rub křídel. Zbytek konstrukcí vystavených zemní vlhkosti (rub 
a líc křídel a základové patky pilířů) budou izolovány asfaltovým nátěrem. Betonové plochy 
budou předtím ošetřeny dvojitou vrstvou penetračního nátěru. Nátěry budou přetaženy 
dvěma vrstvami geotextilie (plošná hmotnost 300 g/m2). 

 

Římsy  

 
Římsy jsou navrženy monolitické z betonu C 30/37, stupeň vlivu prostředí XC4, XD3, 

XF4. Vnější římsy mají šířku 2,00 m, vnitřní 0,90 m. Výška obrubníku je 150 mm. Povrch 
říms je opatřen striáží v příčném směru. Obrubníky říms budou opatřeny hydrofobním 
nátěrem proti účinkům CHRL. Ve vnitřních římsách budou vedeny dvě chráničky Ø110/94 
mm. Kotvení říms bude prostřednictvím dodatečně vlepovaných kotev rozmístěných á 1,00 
m. Příčný sklon říms je 4,0 % směrem k vozovce. Na vnitřních římsách je osazeno svodidlo, 
na vnějších římsách svodidlo a zábradlí. 

V celém rozsahu jsou římsy rozděleny pracovními spárami s přerušením podélné 
výztuže. Běžná délka pracovního dílu je 6,00 m.  

Mezi obrubníkem a vozovkou je navržena těsnící zálivka s předtěsněním v souladu 
se vzorovými listy. 

 

Zábradlí 
 
Na vnějších římsách je navrženo ocelové mostní zábradlí z otevřených profilů se 

svislou výplní. Sloupky zábradlí á 2,00 m. Výška zábradlí nad horním povrchem římsy 1,10 
m. Vzdálenost osy zábradlí od vnějšího okraje římsy je 300 mm. 

 

Mostní závěry 
 
 V místě pohyblivého uložení na opěrách jsou navrženy povrchové ocelové mostní 

závěry. Závěr u opěry 1 s kapacitou 100 mm, závěr u opěry 6 s kapacitou 140 mm.  
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Vozovka  

 
Šířka vozovky na mostě mezi zvýšenými obrubami (mezi líci zábradelních svodidel) je 

2x11,25 m. Vozovka má jednostranný spád 3,5 %. Skladba vozovky vč. izolace na mostě 
bude následující:  

 obrusná vrstva  ......  SMA 11 S  ..........................................................  40 mm 
   - na spojovací postřik. emulze EKM s dávkou zbytkového pojiva 0,35 kg/m2  

 ložná vrstva  ..........  ACL 16 S   ..........................................................  60 mm 
   - na spojovací postřik. emulze EKM s dávkou zbytkového pojiva 0,35 kg/m2  

 ochranná vrstva  ....  MA 11 IV  ...........................................................  35 mm 
   - na spojovací postřik. emulze EKM s dávkou zbytkového pojiva 0,35 kg/m2  

 izolační vrstva  .......  ..............................................................................  5 mm 
   - pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí  

Vozovka celkem   ..........................................................................  140 mm 
 

Svodidla  

 
Na vnitřních i vnějších římsách budou umístěna ocelová svodidla s výškou svodnice 

0,75 m nad přilehlým povrchem vozovky, úroveň zadržení H2. Sloupky budou po 2,0 m, 
kotvení přes patní desku ocelovými rozpěrnými kotvami, patní deska se podlije plastmaltou 
min. tl. 10 mm. V místě mostních závěrů se uplatní typová úprava pro dilataci svodnice +/- 
80 mm. Stávající svodidla před a za mostem se odstraní v nezbytném rozsahu. Po 
dokončení opravy se svodidla před a za mostem osadí zpět a svodnice se upraví tak, aby 
byla plynulá návaznost na nové svodidlo na mostě. 

 
 

Uložení mostu 
 
Most levý    vlevo    vpravo 
 
Opěra č. 1   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Podpěra č. 2   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
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Podpěra č. 3   pevné    příčně posuvné 
 
Podpěra č. 4   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Podpěra č. 5   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Opěra č. 6   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
 
 
Most pravý    vlevo    vpravo 
 
Opěrač. 1   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Podpěra č. 2   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Podpěra č. 3   pevné    příčně posuvné 
 
Podpěra č. 4   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Podpěra č. 5   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Opěra č. 6   podélně posuvné  všesměrně posuvné 
 
Tíha nosné konstrukce se na ložiska přenáší přes nálitek. Na opěrách a podpěrách 

jsou ložiska umístěna přímo. 
 

 

Úpravy pod mostem a v okolí mostu  

 
V rámci stavby bude nutné v nezbytném rozsahu provést opevnění koryta potoka 

podle obvyklých zásad používaných v současnosti. Navrženo je zpevnění kamennou 
rovnaninou s vyklínováním v celkové délce cca 40,00 m. 

Dále budou doplněny zpevněné rigoly zpevněné kamennou dlažbou do betonu, které 
odvedou vodu od svodů odvodnění do koryta potoka. V rámci úprav pod mostem budou 
obnoveny stávající propusty po levé straně.  

Kolem vnitřních pilířů je navržena kamenná dlažba tl. 200 mm do betonu celkové 
tloušťky 350 mm v rozsahu 2,00 m od jejich obrysu. Na svazích pod mostem před opěrami je 
taktéž navržena kamenná dlažba tl. 200 mm do betonu celkové tloušťky 350 mm. Tato 
úprava bude 1,15 m za obrys mostu. V patě svahu bude provedena betonová patka 500/800 
mm. Za římsami bude provedeno zpevnění krajnic v délce 2,50 m pro vnější římsy, 2,00 m 
pro vnitřní římsy. Před mostem na levé straně soumostí bude zřízen skluz z betonových 
tvárnic šířky 600 mm do betonového lože. Skluz bude ukončen vývařištěm 1600/2000 mm. 
Podél všech křídel a před opěrami 1 a 6 jsou navržena revizní schodiště šířky 0,75 m. 

Všechny plochy zasažené stavbou budou rekultivovány; svahy komunikací budou 
osety a pozemky použité pro dočasný zábor budou uvedeny do původního stavu.  
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3.4.8 Statické posouzení  

 
Na základě statického posouzení byl proveden návrh nosné konstrukce mostu. Byly 

posouzeny rozhodující průřezy nosné konstrukce. Statickým výpočtem, který je přílohou č.4 
diplomové práce bylo prokázáno, že konstrukce mostu jako celek i všechny její části mají 
požadovanou bezpečnost a dostatečnou tuhost podle platných ČSN pro navrhování 
betonových konstrukcí.  

 

3.4.9 Cizí zařízení na mostě  

 
Na stávajícím mostě není v současné době umístěno žádné cizí zařízení; na novém 

mostě také nebylo umístění požadováno.  
 

3.4.10 Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy  

 
Veškeré ocelové součásti mostu přicházející do styku se vzduchem budou upraveny 

dle TP 84 pro stupeň korozní agresivity C3 a životnost nad 15 let. Bude použita kombinace 
žárového zinkování a nátěrů (základní a vrchní). 

 

3.4.11 Požadované podmínky a měření sedání  

 
Přesnost provádění se řídí platnými technickými normami. Bude sledován průhyb 

nosné konstrukce a délkové změny nosné konstrukce. S ohledem na charakter stavby 
(rekonstrukce) není požadováno měření sedání.  

 

3.4.12 Požadované zatěžovací zkoušky  

 
Součástí realizace mostu bude provedení zatěžovací zkoušky podle ČSN 73 6209 

Zatěžovací zkoušky mostů.  
 

3.5 Výstavba mostu 

3.5.1 Technologie a postup výstavby 

 

Přípravné práce, založení a spodní stavba 
 

Provede se skrývka ornice a připraví se staveniště. Provedou se výkopové práce pro 
základy podpěr. V místě krajních opěr se provedou konsolidační násypy, které se časem 
částečně odtěží pro spodní stavbu opěr. Dále se vybetonují piloty, základové patky, dříky 
opěr, úložné prahy a mostní křídla. Provede se hydroizolace a prostory za opěrami se 
zasypou zeminou. Dobetonují se všechny pilíře. Po předepnutí první fáze nosné konstrukce 
se dobetonuje závěrná zídka na opěře č. 1., dále se prostor za opěrou zasype a zhutní 
vhodnou zeminou. Následně se vybetonuje přechodová deska. Po předepnutí páté fáze 
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nosné konstrukce se dobetonuje závěrná zídka na opěře č. 6., dále se prostor za opěrou 
zasype a zhutní vhodnou zeminou. Následně se vybetonuje přechodová deska. 
 

Nosná konstrukce 
 

Nosná konstrukce mostu je budována po jednotlivých polích na pevné skruži. 
Výstavba postupuje směrem na Slaný v klesajícím podélném sklonu 2,7 - 1,6 %. První tři 
pracovní spáry jsou voleny ve vzdálenosti 6,4 m od podpěry, poslední pracovní spára je 5,4 
m za podpěrou 5. V každé spáře je kotvena polovina předpínacích kabelů. Každé pole je 
předepnuto polovinou kabelů v čase 6 dní po vybetonování. Po předepnutí kabelů jsou 
ponechány 2 montážní podpěry v třetinách, rozpětí a bednění se následně posune na další 
pole. Následující pole je předepnuto všemi kabely a montážní podpěry se mohou odstranit a 
posunout dál. Takto se postupuje v každé fázi výstavby nosné konstrukce. Při výstavbě je 
vodorovný posun mostu zachycen provizorním pevným ložiskem na první opěře. Po 3. fázi 
výstavby se pevné ložisko posune na podpěru č. 3 a na první opěře se ložisko zamění za 
posuvné. 
 

Mostní svršek 
 

Po dokončení celé nosné konstrukce a přechodových oblastí se na nosné konstrukci 
provede hydroizolace. Vybetonují se římsy, osadí se mostní odvodňovače a provede se kryt 
vozovky. Na římsy se namontují mostní ocelová svodidla a ocelová zábradlí. Po kompletním 
dokončení se povrch vozovky opatří vodorovným dopravním značením. 
 

Dokončovací práce 
 

Provedou se úpravy pod mostem a v okolí mostu, ohumusování svahů a náspů. 
Postup výstavby je znázorněn v příloze „P3. Stavební postup a vizualizace“. 
 

3.5.2 Požadavky na materiály 

 

Beton:                      Třída betonu je navržena dle ČSN EN 206 -1 
 
Základy opěr:      C30/37 XF3 
Základy podpěr:     C30/37 XF3 
Piloty:       C30/37 XA1 
Přechodová deska:     C25/30 XF2 
Dřík opěry, úložný práh, závěrná zídka:  C30/37 XF2 
Mostní křídla:      C30/37 XF2 
Podpěry:      C30/37 XF2 
Nosná konstrukce:     C30/37 XF2 
Římsy:      C30/37 XF4 
Podkladní beton:     C12/16 
 

Betonářská výztuž: B500B, označení dle EN 10027-1 
 

Předpínací výztuž: Y1860 S7-15,2-A 
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Injektážní malta: její použití bude dle ČSN EN 447 
 

3.5.3 Požadavky na měření 

 

Vytyčení mostu: Podrobné body budou vytyčeny v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém systému Bpv. 
 
 

3.6 Bezpečnost práce a další požadavky 
 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, je proveditelná běžnými 
stavebně technologickými postupy a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Bezpečnost 
práce a ochrana zdraví se řídí ustanoveními zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a její 
zajištění je plně v kompetenci zhotovitele stavby. Bezpečnost stavby po uvedení do provozu 
je zajištěna navrženým stavebně konstrukčním uspořádáním. 
 

Na dokončenou stavbu nejsou z hlediska požární ochrany kladeny žádné zvláštní 
požadavky. Protipožární zajištění staveniště a zajištění proti ekologické havárii a 
povodňovému ohrožení během výstavby je plně v kompetenci zhotovitele. V obvodu 
staveniště je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulacích v blízkosti vedení stávajících 
inženýrských sítí. 
 

Vzdušné povrchy musí splňovat požadavky na pohledový beton. 
 
 

3.7 Související (dotčené) objekty stavby  
 
S objektem 201 úzce souvisí další dva objekty stavby:  

 SO 001  DEMOLICE STÁVAJÍCÍ NK  

 SO 101  POZEMNÍ KOMUNIKACE  

 SO 901  DIO 
 

3.8 Vztah k území  
 
Zjištěné inženýrské sítě v oblasti mostu jsou zachyceny v půdoryse mostu. V 1. poli 

se nachází stávající vodovod PVC Ø110mm. Vodovod je ve správě Středočeské vodárny a 
kanalizace a.s. Vodovod nebude stavbou dotčen, práce budou probíhat v ochranném pásmu 
za podmínek uvedených ve vyjádření správce. 
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4 ZÁVĚR 
 

Ze tří navržených variant byla podrobně zpracována varianta dvoutrámové spojité 
konstrukce. Diplomová práce řeší vliv postupné výstavby a posouzení na mezní stavy dle 
EN. Konstrukce mostu byla analyzována pomocí výpočetního programu Scia Engineer. Byl 
vytvořen prutový výpočetní model. Aby bylo možné zachytit jednotlivé fáze výstavby, byl 
použit modul TDA pro výpočet časové  analýzy a dále modul Předpětí. Byl vytvořen modul 
3D desko - žebrový model, na kterém bylo aplikováno pohyblivé zatížení dopravou. Tento 
model byl použit pro získání  účinků od kroucení a pro analýzu příčného směru. Diplomová 
práce řeší především statický výpočet konstrukce. Dále byla zpracována výkresová 
dokumentace a 3D vizualizace v zadaném rozsahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově, dne 15.1. 2016 
 
     
                                                    …………………………………………………………… 
                                                                                podpis autora  
 
                                                                            Bc. Tomáš Navrátil  
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6 SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha P1  Použité podklady a varianty řešení 
 
Seznam výkresů: 
 
Použité podklady 
 
P1.1  PODKLAD –  PŮDORYS    1:200  10A4 
P2.2  PODKLAD –  PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ  1:50, 1:200 5A4 
 
Varianty řešení 
 
P1.3  VARIANTA 1 – PODÉLNÝ ŘEZ   1:200  6A4 
P1.4  VARIANTA 1 – PŘÍČNÝ ŘEZ   1:50  4A4 
P1.5  VARIANTA 2 – PODÉLNÝ ŘEZ   1:200  6A4 
P1.6  VARIANTA 2 – PŘÍČNÝ ŘEZ   1:50  4A4 
P1.7  VARIANTA 3 – PODÉLNÝ ŘEZ   1:200  6A4 
P1.8  VARIANTA 3 – PŘÍČNÝ ŘEZ   1:50  4A4 
 

Příloha P2  Výkresy podrobné přehledné a detaily 
 
Seznam výkresů: 
 
Přehledné výkresy 
 
P2.1  PŮDORYS      1:200  12A4 
P2.2  PODÉLNÝ ŘEZ     1:200  6A4 
P2.3  PŘÍČNÝ ŘEZ      1:50  8A4 
 
Podrobné výkresy a detaily 
 
P2.4  VÝZTUŽ NOSNÉ KONSTRUKCE   1:50  10A4 
P2.5.1  PŘEDPĚTÍ  NOSNÉ KONSTRUKCE - ČÁST 1 1:50, 1:200 10A4 
P2.5.2  PŘEDPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - ČÁST 2 1:50  12A4 
P2.5.3  PŘEDPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - ČÁST 3 1:50  12A4 
P2.6  DETAILY NOSNÉ KONSTRUKCE   1:10  3A4 
 

Příloha P3  Stavební postup a vizualizace 
 

Seznam výkresů: 
 
Stavební postup 
 
P3.1  ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY    3A4  
P3.2  SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY   1:500  8A4 
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Vizualizace 
 
P3.3  POHLED A        2A4 
P3.4  POHLED B        2A4 
P3.5  POHLED C        2A4 
P3.6  POHLED D        2A4 
P3.7  POHLED E        2A4 
P3.8  POHLED F        2A4 
P3.9  POHLED G        2A4 
P3.10  POHLED H        2A4 
 

Příloha P4  Statický výpočet      115A4 

 


