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Abstrakt 
 Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce dvou nových mostů přes 
rondel. Rondel je součástí exitu 354 dálnice D1. Mosty se nachází v kilometru 278,786 na 
silnici I/11.  Byly vypracovány tři studie. Nosnou konstrukci první studie tvoří dodatečně 
předpjaté prefabrikované nosníky průřezu I, které jsou spřažené železobetonovou deskou. 
Nosnou konstrukci druhé studie tvoří dodatečně předpjatý deskotrám. Nosnou konstrukci třetí 
studie tvoří dodatečně předpjatý dvoutrám. Pro podrobnější posouzení byla vybrána studie 
číslo 1 - dodatečně předpjaté prefabrikované nosníky průřezu I, které jsou spřažené 
železobetonovou deskou. Výpočet účinků zatížení je proveden v programu Scia Engineer. 
Byla provedena fázová výstavba a pomocí TDA časové analýzy. Posudky jsou částečně 
kontrolovány ručním výpočtem. 
Klíčová slova 
  Předpjatý beton, spřažený průřez, prefabrikované nosníky, dodatečné předpětí, fáze 
výstavby, časová analýza, studie 

  
  
Abstract 
  The bachelor thesis deals with design construction of two new bridges over the roundabout. 
Roundabout is part of exit 354 of the D1 motorway. Bridges is located at kilometer 278.786 on road I 
/11.  Three studies were developed. Design of the first study is post-tensioned prefabricated I beams, 
which are composite reinforced concrete slab. Design of a second study is post-tensioned slab-beam. 
Design of a third study is post-tensioned doublebeam. For a more detailed assessment of the study was 
chosen No. 1 - post-tensioned prefabricated I beams, which are composite reinforced concrete slab. 
Calculating the effects of the load is solved in Scia Engineer. Construction phase was carried out using 
TDA - temporal analysis. Testimonials are partially controlled by manual calculation. 
Keywords 
 Prestressed concrete, composite section, prefabricated beams, post-tensioned, construction 

phase, tempoval analysis, study 
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 1 . ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zajímá návrhem alternativního konstrukčního řešení mostu přes rondel 
komunikace I/11. Původně je konstrukce řešena předpjatými prefabrikovanými nosníky typu VSTI 
Most byl zhotoven okolo roku 2006.  
 
V rámci studií byly zhotoveny tři návrhy. Bylo vybráno konstrukční řešení mostu s prefabrikovanými 
nosníky.  Práce se zabývá především řešením hlavní nosné konstrukce.  Výpočty byly prováděny 
ručně nebo pomocí programu Scia Engineering.  
 

 2 . VŠEOBECNÁ ČÁST 

 2.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby :    Most přes rondel  

Druh stavby:    Výstavba mostu 

Úhel křížení:    14,39° 

Volná výška pod mostem:  min. 4,950m 

 

 2.2 . OBJEDNATEL STAVBY 

Investor :    Ředitelství silnic a dálnic ČR  
     Na Pankráci 56 

     140 00 PRAHA 4 

Správce :    Správa Silnic Moravskoslezského Kraje 
     Úprkova 1 

     702 00 OSTRAVA 

      

 2.3 . PROJEKTANT 

Zpracovatel projektu:   Tomáš Gross 

     email:  grosst1@study.fce.vutbr.cz 

Vedoucí :    Ing. Josef Panáček 

     email:  panacek.j@fce.vutbr.cz 

 2.4 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 

Délka přemostění:   24,500m 

Délka mostu:    41,700m  

Šikmost mostu:   14,39° 

Šířka mostu:    2 x 13,550m 

Šířka zrcadla:    0,200m 

Celková šířka mostu:   27,300m 
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Volná šířka mostu:   2 x 11,250m 

Šířka říms na mostě:   0,900m (vnitřní) 

1,800m (vnější) 

Šířka mezi zábradlím:  27,000m  

Výška mostu:    0,900m (vnitřní) 

Stavební výška mostu:  0,900m (vnitřní) 

Nosná konstrukce mostu:  prefab. dodatečně předepjaté nosníky + spřažená deska 

Délka nosné konstrukce:  26,700m 

Šířka říms na mostě:   0,900m (vnitřní) 

 

 2.5 . CHARAKTERISTIKA MOSTU 

 

Podle druhu převedené komunikace:  pozemní komunikace 

Podle druhu překračované překážky:  most přes pozemní komunikaci 

Podle počtu mostních polí:    most o jednom poli 

Podle počtu mostovkových podlaží:   jednopodlažní 

Podle výškové polohy mostovky:   most s horní mostovkou 

Podle měnitelnosti základní polohy:   nepohyblivý 

Podle plánované doby trvání:   stálý 

Podle průběhu trasy na mostě:   směrově v oblouku R=875m 

       výškově s podélném sklonu -0,50%  

Podle situačního uspořádání:   kolmý 

Podle členitosti nosné konstrukce:   trámový most 

Podle plánované doby trvání:   stálý 

Podle omezení volné výšky:    s neomezenou volnou výškou 
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 3 . ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 3.1 . OBEC, KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Kraj :      Moravskoslezský 

Obec s rozšířenou působností:  Ostrava 

Obec s pověřeným obec. Úřadem:  Ostrava 

Katastrální území:    Ostrava - Svinov 

Pověřený spec. stavební úřad:  Ministerstvo dopravy ČR 

Staničení:     278,786 km 

Poloha :     extravilán 

Překonávaná překážka:   rondel, součást exitu 354 dálnice D1 

 

 3.2 . STAVEBNÍ POZEMEK A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Pozemky jsou ve vlastnictví státu (zast. ŘSD ČR). 

 

 3.3 . DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V ÚZEMÍ 

Silnice I/11 má krajský význam pro Moravskoslezský kraj, jedná se o jednu z nejvytíženějších 
tepen města Ostravy a přilehlého okolí. Navazující dálnice D1 má celorepublikový i mezistátní 
význam. Stavbu tvoří dva stavební objekty. Oba jsou mosty ve stejné kilometráži 278,786.  

V místě stavby se vybuduje veřejné osvětlení. Jeho vedení proběhne podle pokynů budoucích 
vlastníků. 

 

 3.4 . CHARAKTER PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 

Převáděná silnice I. třídy č.11 je směrově vedena v pravém oblouku poloměru 875m. Výškově 
komunikace klesá v podélném sklonu 0,5%. Příčný sklon vozovek obou mostů je pravý 3,5%. 
Vnitřní římsy mají příčný sklon 4,0% směrem k vozovkám jednotlivých mostů. Vnější římsy mají 
příčný sklon 4,0% směrem k vozovkám jednotlivých mostů.  
 

 3.5 . CHARAKTER PŘEKÁŽKY 

Jedná se o část rondelu, který je součástí mimoúrovňové křižovatky exitu 354 dálnice D1. Rondel 
je ve směrovém levém oblouku o poloměru 110m. Výškově rondel stoupá v podélném sklonu 
2,5%. Příčný sklon rondelu je jednostranný v klesání 2,5% směrem ke středu oblouku. Osa mostu 
a tečna oblouk se kříží v úhlu 14,39°.  
  

 4 . STUDIE NOSNÉ KONSTRUKCE 
Délka nosné konstrukce 26,700m, rozpětí konstrukce 25,700m a šířka nosné konstrukce 13,550m  
je pro všechny studie stejná.    

 4.1 . STUDIE 1 

Oba mosty jsou typově stejné. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatými 
prefabrikovanými nosníky I průřezu, spřaženými železobetonovou deskou. Konce nosné 
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konstrukce jsou vyztuženy příčníkem, kvůli stabilitě na kroucení. Nosníky se typově vyrábí několik 
rozdílných dodavatelů, například společnost SKANSKA pod označením SKA-NDPO, nebo 
společnost EUROVIA pod označením PETRA. Tloušťka desky je proměnná vlivem příčného 
sklonu, zjednodušeně uvažujeme střední hodnotu 200mm. Výška nosníků je 1400mm, šířka stojny 
je 600mm v zúženém místě pak odhadováno na  200mm. Římsy jsou částečně prefabrikované.  
Uložení konstrukce je realizováno pomocí elastomerových ložisek. 
 

 4.2 . STUDIE 2 

Oba mosty jsou typově stejné. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatým deskotrámem, 
šířka trámu je 5,000m, šířka náběhů 2x 4,275m.  Výška trámu je 1300mm, náběhy mají proměnou 
výšku v rozmezí 400-1300mm. Římsy jsou částečně prefabrikované. Uložení konstrukce je 
realizováno pomocí elastomerových ložisek. 
 

 4.3 . STUDIE 3 

Oba mosty jsou typově stejné. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatým dvoutrámem. 
Výška trámu je 1500mm. Šířka trámu je u dolního okraje 2200mm a rozšiřuje se na 2400mm. 
Tloušťka desky je proměnná v rozmezí 350-500mm. Římsy jsou částečně prefabrikované. Uložení 
konstrukce je realizováno pomocí elastomerových ložisek. 

 

Zadáním byla vybrána studie 1. Největší výhody prefabrikovaných nosníků jsou v rychlosti 
výstavby. To jsme se snažili podtrhnout. Statický výpočet počítá s celkovou dobou výstavby od 
betonáže prefabrikovaných nosníků po dokončení mostu s intervalem 80 dnů. Další výhoda je 
možnost provozu pod mostem i v době výstavby. Pouze na betonáž desky a osazení nosníků, není 
možný provoz pod mostem. Nevýhodou je poměrně vysoká výška nosné konstrukce.    

 

 5 . TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

 5.1 . SPODNÍ STAVBA 

Spodní stavba je tvořena dvěma masivními opěrami, společnými pro oba mosty (liší se ve výšce 
úložného prahu). Opěry mají svislou lícní o rubovou stranu. Dřík opěr je vysoký 3000mm, jeho 
tloušťka je 1850mm. Hlava opěry má proměnnou výšku, její tloušťka je 1850mm. Závěrná zídka 
má proměnnou výšku, její tloušťka je 600mm. Základ je vysoká 1200mm, jeho tloušťka je 
3400mm. Podkladní beton pod základem bude mít přesahy, kvůli podepření bednících prvků, jeho 
tloušťka je 100mm. Hlubinné základy budou tvořit velkoprůměrové piloty průměru 880mm a délky 
18,0m. Šířka opěry je 27,200. Části opěry pod levým a pravým mostem jsou od sebe dilatovány po 
celé výšce konstrukce opěry. Opěry jsou zakončeny dilatovanými křídly. 

 

 5.2 . NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatými nosníky spřaženými železobetonovou deskou. 
Tloušťka desky je proměnná, střední hodnota je 200mm. Deska je z betonu C 40/50, XF4,XD3 
zakončena příčníky, betonovanými zároveň s deskou. Výška příčníku je 1600mm tloušťka je 
1000mm.  Do příčníku jsou zapuštěny prefabrikované nosníky. Výškově o 200mm a podélně 
250mm. Šířka horní příruby nosníků je 1550mm, šířka spodní příruby je 600mm. Stojina je široká 
200mm, nosníky mají v koncových částích náběh délky 200mm, který sjednotí šířku spodní příruby 
a stojiny na koncové části nosníků (750mm) na 600mm. Prefabrikované nosníky jsou z betonu C 
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40/50, XF4,XD1. Každý nosník z celkového počtu sedmi pro jeden most je dodatečně předepjatý 
třemi kabely Y 1860 – S7 – 15,7, Kabel tvoří 7 lan, každá lano je spleteno ze 7 drátů.  
 

 5.3 . VOZOVKA 

Asfaltový koberec mastixový   SMA 11+ 40 mm 

 Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E  0,4 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 22+ 60 mm 

Spojovací postřik kationaktivní emulzí  PS-E  0,4 kg/m2 

Ochrana izolace – litý asfalt  MA  35 mm 

Asfaltový izolační pás natavovaný za horka   5mm 

 

 5.4 . ŘÍMSY 

Výška říms nad vozovkou je 150mm. Hrana u vozovky je ve sklonu 5:1. Římsy jsou v příčném 
sklonu 4,0 % směrem do vozovky. Římsy mají přesah 250 mm přes nosnou konstrukci. Římsy jsou 
ukončeny prefabrikovaným dílem tloušťky 150mm a výšky 700mm.  
 

 5.5 . LOŽISKA 

Každý most je uložen na šesti elastomerových ložiscích o rozměrech 400x500mm a únosnosti 
3500kN dodaných firmou Freyssinet. Jedno ložisko každého mostu je pevné, doplněné o dvě 
posuvné v příčném směru. Na druhé opěře je v v ose umístěno posuvné ložisko v podélném směru 
mostu doplněné dvěma všesměrnými ložisky. 
 

 5.6 . ODVODNĚNÍ 

Povrch mostu je odvodněn třemi odvodňovači rozměrů 500x500mm umístěnými u pravé římsy. 
Voda odtéká především příčným sklonem, který činí 3,5%. Římsy jsou ve sklonu 4% směrem do 
vozovky.  Úložný práh je odvodněn sklonem 4% směrem k závěrné zdi, kde je voda svedena do 
žlábku. Opěry jsou odvodněny drenážním potrubím DN150, procházejícím opěrou. 
 

 5.7 . SVODIDLA 

Všechny římsy jsou osazeny mostními svodidly zádržnosti H2. Návrh uvažuje použití svodidla 
JSNH4/H2 se sloupky po 2,0m. Funkci zábradlí plní protihluková stěna, která bude tvořena sloupky 
z profilů HEB po vzdálenosti 2,0m, vyplněných skleněnými bloky, opatřenými ochrannou fólií.  

 6 . MATERIÁLY 

 6.1 . BETON 

Prefabrikované nosníky C 40/50, XF4, XD1 

 Spřažená deska + příčníky C 40/50, XF4, XD3 

 Římsy    C 30/37, XF4, XD3 

Úložný práh   C 30/37, XF2, XD2 

 Dřík    C 20/25, XF2, XD2 

 Závěrná zeď   C 30/37, XF2, XD2 



FAKULTA STAVEBNÍ      BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
ÚSTAV BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  
  

Autor: TOMÁŠ GROSS                     Vedoucí: Ing. JOSEF PANÁČEK                   Ak. rok 2015 / 2016 7 
 

 Základ    C 20/25, XF1 

 Podkladní beton  C 12/15 

 

 6.2 . BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 

Ocel B550B.  
 

KRYTÍ VÝZTUŽE: 

Prefabrikovaný nosník 15 mm u spřažených povrchů 

      40 mm stojina, zvláštní kvalita kontroly polohy výztuže  

      45 mm zbytek (nominální hodnota) 

 

 6.3 . PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ 

Lana - Y1860-S7-15,7mm 

Kabelové kanálky – plechové VSL 55/60 

Kotvy – VSL typ E 6-7 

  

KRYTÍ VÝZTUŽE: 

  Prefabrikovaný nosník 65 mm, zvláštní kvalita kontroly polohy výztuže 

 

 7 . STATICKÉ POSOUZENÍ 
Statické posouzení proběhlo ve dvou modelech. Oba modely byly vymodelovány v programu Scia 
Engineer. Zatížení od dopravy a ostatní stálé zatížení bylo nutno posoudit v obecném prostoru 
XYZ. Roznos zatížení byl přepočítán na střednici spřažené desky. Hodnoty vnitřních sil 
v rozhodujících průřezech na rozhodujících nosnících byly vymodelovány pomocí ekvivalentního 
zatížení v rámovém prostoru programu Scia. Důvodem této interakce bylo počítání ztrát a napětí 
na řezu pomocí časové analýzy TDA, která je funkční pouze na prutových prvcích.  
 
Zatížení bylo vymodelováno podle zásad EC. Pro zatížení byly uvažovány modely LM1 a LM3. 
Jelikož byl požadavek posuzovat komunikaci jako dálnici a rychlostní silnici, bylo zatížení LM3 
sestaveno ze dvou typů. Jednalo se o zvláštní vozidlo 3000/240 (označeného ve výpočtu LM3B) a 
zvláštní vozidlo v krajním pruhu 1800/200 doplněného o zatížení UDL v ostatních pruzích 
(označeno LM3A). 
 
V podélném směru byla konstrukce posouzena na MSP a MSÚ. Omezení napětí v betonu bylo 
posouzeno pomocí časové analýzy TDA a ve vybraných fázích byl proveden ověřovací výpočet. 
Průhyb byl taktéž ověřen pomocí časové analýzy TDA. V MSÚ byl proveden ruční výpočet ohybu a 
smyku. Vycházelo se z hodnot napětí v kabelech, které jsme získali pomocí TDA časové analýzy. 
Příčný směr byl posouzen částečně. Posouzení příčníku neproběhlo vůbec. Neposuzované části 
nosné konstrukce byly opatřeny výztuží podobného charakteru, jako byla použita na dostupných 
zdrojích podobných statických konstrukcí. 
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 8 . POSTUP VÝSTAVBY  
Postup výstavby stavby: 

1. Výkopové práce 

2. Úprava základové spáry 

3. Bednění a betonáž základů 

4. Bednění a postupná betonáž částí opěr a křídel 

5. Zbudování odvodnění spodní stavby 

6. Zásyp opěr a křídel 

7. Montážní uložení prefabrikovaných nosníků 

8. Bednění a betonáž zbylých částí nosné konstrukce 

9. Osazení prefabrikovaných prvků říms + betonáž říms 

10. Osazení mostních závěrů 

11. Zbudování odvodnění nosné konstrukce mostu 

12. Položení vrstev vozovky 

13. Osazení svodidel a protihlukové stěny 

14. Dokončovací práce 

 
Postup výstavby nosné konstrukce byl rozdělen do fází, které byly zadávány do TDA časové 
analýzy programu Scia. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  čas [dny] název fáze 

fáze I 0 betonáž nosníků 

fáze II 5 dodatečné předpětí - kabel 1 

fáze III 15 osazení nosníků na montážní podpory 

fáze IV 35 betonování desky a příčníků 

fáze V 39,9 spřažení desky a nosníků 

fáze VIa 40,0 dodatečné předpětí kabelu 2 

fáze VIb 40,1 dodatečné předpětí kabelu 3 

fáze VII 41 změna podpor 

fáze VIII 80 ostatní stálé zatížení – římsy, vozovka, svodidla 

fáze IX 100 uvedení do provozu 

fáze X 36500 životnost 100 let 
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 9 . TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY  

Stavební a montážní práce musí být vykonány v souladu s platnými technickými předpisy, ČSN a 
právními normami. Musí být striktně dodržovány technologické postupy a BOZP.   

 

 10 . VYTYČENÍ 
Vytyčení bude provedeno geodetem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 
 

 11 . ZÁVĚR 
V bakalářské práci byly navrhnuty tři studie alternativního návrhu novostavby silničního mostu. Pro 
návrh byla vybrána studie 1, řešení pomocí prefabrikovaných nosníků a spřažené desky. Pro 
zjednodušení byl most uvažován kolmý. Do výpočtu se neuvažovali vlivy větru, teploty a 
vodorovných účinků dopravy. Výpočet účinků zatížení, průběhu napětí v kabelech a posouzení pro 
MSP bylo provedeno v programu Scia. Součástí bakalářské práce jsou podklady, studie, 
vizualizace, výkresová dokumentace a statický výpočet. 
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 12 . SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 12.1 . NORMY TECHNICKÉ PODMÍNKY: 

 
[1] ČSN EN 1992-1-1:  Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby.  
 
[2] ČSN EN 1991-2:   Zatížení mostů dopravou.  
 
[3] ČSN EN 1992-2:    Betonové mosty – Navrhování a zásady  
 
[4] ČSN EN 1990:  Zásady navrhování konstrukcí  
 
[5] TP 54:  Železobetonové desky spřažené s prefa nosníky mostů pozemních 

komunikací. 

 

 12.2 . LITERATURA: 

 
[1] Zich Miloš a kol.:   Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódu  
 
[2] prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Ing. Ivana Laníková,        

PhD.Ing. Josef Panáček Ing. Petr Šimůnek, PhD: Prvky betonových konstrukcí, výukové texty 

příklady a pomůcky, 2015 

 
[3] R. Nečas, J. Koláček, J. Panáček: Betonové mosty I, zásady navrhování, 2014  
 

 12.3 . INTERNET: 

 
[1] Katalog výrobků Eurovia: http://www.eurovia.cz/download/Katalog_betonovych_vyrobku.pdf 

[2] Katalog výrobků SKANSKA:   

http://www.skanska.cz/Global/Produkty_Sluzby/Downloads/Ceniky/Prefabrikace/Katalog_doprav

ni_stavby.pdf 

[3] Předpínací výztuž a příslušenství VSL: http://www.vsl.cz/dodatecne-predpinani/ 

[4] Svodidla NH: http://www.svodidla.cz/svodidlo-nh4-slinicni.php 

[5] Předpisy a dokumentace pro PK: http://www.pjpk.cz/ 

[6] Elastomerová ložiska Freyssinet: http://www.freyssinet.cz/ 

[7] Mapové podklady 1: https://mapy.cz/ 

[8] Mapové podklady 2: https://geoportal.gov.cz/ 

[9] Nosné konstrukce spřažených mostů z nosníků MK-T: http://www.zpsv.cz/ohl-group/ostatni-

dokumenty/25_MK-T.pdf 
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 13 . SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍLOH 
Přílohy k textové části 
 
P1. PODKLADY, STUDIE A VIZUALIZACE 
 
 P1.01 Podklady 

 P1.02 Studie 1 

 P1.03 Studie 2 

 P1.04 Studie 3 

 P1.05 Vizualizace 

 
P.2 PŘEHLEDNÉ A PODROBNÉ VÝKRESY  
 
 P2.01 Situace 

 P2.02 Podélná řez A-A´ 

 P2.03 Příčný řez B-B´ 

 P2.04 Výkres výztuže prefabrikovaného nosníku  

 
P.3 STATICKÝ VÝPOČET 
 


