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ABSTRAKT 
Diplomová práce eší most na komunikaci 4ř51 p es dálnici D55 Konstrukce je navrhovaná 
ve t ech variantách. Vybraná byla p edpjatá desková konstrukce délky 67,65 metr  uvažovaná 
jako spojitý nosník. Výpočet vnit ních sil je proveden programem SCIA. Konstrukce je 

posuzována podle platných norem.  
  
KLÍČOVÁ SLOVů 
betonový most, p edpjatá konstrukce, deskový nosník, výkresová dokumentace  
  

  

  
ABSTRACT 
The Diploma thesis deals with the road bridge on tfe road 4951 across the D55 highway. 

Construction is proposed in three variants. The selected design was prestressed board length 

67,65 meters, intended as a continuous beam. Calculation is performed by software SCIA. 

The construction is evaluated according to current standards.  

  

KEYWORDS 
concrete bridge, prestressed construction, plate girder, drawing documentation  
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1 ÚVOD 

Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit most ve vybraném území p es dálnici 
D55. V rámci ešení diplomové práce jsou vypracovány 3 varianty návrhu. První variantou je 

desková konstrukce z p edpjatého betonu maximální výšky 675 mm o čty ech polích. 

V p íčném sm ru má konstrukce dv  podp ry. Druhá varianta je trám o maximální výšce 
pr ezu 1700mm, konstrukce je spojitá o t ech polích.. T etí varianta je p edpjatá deska o 
čty ech polích v p íčném sm ru má t i podpory. První varianta je vybrána pro podrobn jší 
zpracování. 
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PR VODNÍ ů TECHNICKÁ ZPRÁVů 

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Název mostu:   P emost ní dálnice u Moravského Písku 

Kraj:     Jihomoravský 

Investor:    editelství silnic a dálnic ČR  

Uvažovaný správce mostu:  editelství silnic a dálnic ČR  

Projektant:    Mat j Novotný 

Úhel k ížení:    α=ř0° 

Délka p emost ní:   54m 

Délka mostu:   67,65m 

Ší ka nosné konstrukce:  8,35m 

Celková ší ka mostu:  8,85m 

3 MOST A JEHO UMÍST NÍ 

3.1 Charakter p ekážky a p evád né komunikace 

P evád ná komunikace je silnice III. t ídy se ší kovým uspo ádáním S6,5. Trasa nivelety na 

most  je v p ímém úseku. Výškov  silnice klesá ve sklonu max 5,04% ve sm ru staničení. V 
p íšném sm ru má vozovka st echovitý sklon 2,5%.Sklon ímsy je 4%. Most p emosťuje 
dálnici R 25,5/120 

3.2 Ší kové uspo ádání na most : 

 
Zpevn ná část zpevn né krajnice 0,50m 

Jízdní pruh 2x 2,75m 

Zpevn ná část zpevn né krajnice 0,50m 

Revizní chodník  0,75m 

Ší ka mezi obrubami 6,50m 

Celková ší ka mostu 8,85m 

 

3.3 Územní podmínky 

Most  se  nachází  v extravilánu  ve zvln ném terénu terénu . P evád ná komunikace je v 

náspu. 

3.4 Geologické a hydrogeologické podmínky 

Pro objekt v rámci ešení diplomové práce nebyly provedeny žádné geologické pr zkumy. 



  Novotný Mat j 
2016/2017 

11 

 

3.5 Inženýrské sít  v obvodu staveništ  

V okolí navrhovaného mostu se nenacházejí žádné inženýrské sít . 

4 STAVEBN -TECHNICKÉ EŠENÍ 

4.1 Studie ešení nosné konstrukce 

Nosná konstrukce je navržená ve t ech variantách  

Varianta 1 

Nosná konstrukce je p edpjatá deska o maximální výšce 675mm. Deska má zkosené hrany. 
Jedná se o most o čtyrech polích, s rozm ry 12,75m, 15m, 12,75m, 15m. V p íčném sm ru 
jsou dv  podpory. Deska je uložená na ložiscích.  

 Varianta 2 

Druhou variantou je p edepjatý trám. Výška trámu v poli je 1300mm a nad podporou je 

1700mm. Nosná konstrukce je o o t ech polích s rozm ry 10m, 30m, 15m. Konstrukce je 
uložena na ložiscích. 

Varianta 3 

Nosná konstrukce je p edpjatá deska o maximální výšce 675mm. Jedná se o most o čtyrech 
polích, s rozm ry 12,75m, 15m, 12,75m, 15m. V p íčném sm ru jsou t i podpory. Deska je 
uložená na ložiscích.  

4.2 Zhodnocení a výb r varianty 

Pro danou délku p emost ní a typ p emosťované p ekážky je vhodné navrhnout most o 
čty ech polích. Pro rozp tí 17,5m je ideální použít lichob žníkovou desku., která spo í 
materiál a je i pohledov  vhodn jší 

Varianta 2 p ináší složit jší zakládání z d vodu v tších reakcí a provád ní kv li 
komplikovanému p íčnému ezu. Vysoký trám p sobí v pohledu mohutn  a to nevyhovuje 
aktuálním trend m. Varianta 3 má díky svému podep ení menší vnoit ní síly v desce pro 

nadpodporovou oblast oproti první variant . Ovšem t i podpory a nezkosená deska p inášejí 
neestetičnost stavby. Dále bude varianta pravd podobn  nákladn jší než varianta 1. 

Z analýzy vypracovaných variant vychází nejlépe varianta č.1, kterou se bude dále 
zpracovávat. 

  



  Novotný Mat j 
2016/2017 

12 

 

4.3 Popis konstrukce mostu 

Navrhovaný most je tvo ený p edpjatou deskou a spodní stavbou, která je od nosné 
konstrukce odd lena dilatačními a pracovními spárami. Op ry jsou navržené jako gravitační s 
dilatovanými k ídly. 

4.4 Založení mostu 

Most je založený na železobetonových pilotách hloubky Ř m a pr m ru 0,ř m. Piloty jsou od 
sebe vzdáleny 1,Ř m osov . Každý pilí  je založen na 4 pilotách. Mostní op ry mají pod sebou 
po 10 kusech pilot. Na pilotách je železobetonová základová patka výšky 1,0 m p esahující 
vn jší líc pilot o 0,25 m. Pod základovou patkou se nachází 0,1 m podkladního betonu t ídy 
C16/20–Xů2. Základové patky i piloty jsou z betonu C30/37–XA2. 

4.5 Spodní stavba 

Pilí e mostu jsou železobetonové mající pr ez obdélníku ř00x1000mm. Jsou vyrobeny z 

betonu t ídy C30/37–XF2. 

Op ry jsou železobetonové z betonu t ídy C30/37–XF2. Ší ka op r je 2,45 m, v horní části 
p echází v záv rnou zídku tloušťky 0,5 m, na které je na vrubovém kloubu uložena 
p echodová deska z betonu C30/37–Xů2. P echodová deska je tloušťky 0,2 m a délky 3,5 m. 

Leží na podsypu ze suchého betonu t ídy C16/20–Xů2 pod nímž se nachází št rkový podsyp. 

4.6 Podélný sm r 

Nosná konstrukce je uvažována jako prost  uložená na ložiskách, p es které je zatížení 
p enášeno do spodní stavby mostu. V podélném sm ru zajišťuje únosnost 6x9 a 11x7 

p edpínacích lan, které jsou navrženy tak aby nosná konstrukce vyhov la v mezním stavu 
použitelnosti i v mezním stavu únosnosti. 

4.7 P íčný sm r 

Deska má v p íčném sm ru prom nný pr ez od 675mm do 559mm. Prom nlivý pr ez je 
požadován kv li 2,5% sklonu vozovky.  Únosnost v p íčném sm ru zajišťuje beton a ocelová 
výztuž. Vozovka má ší ku 6,5m. Na obou krajích mostu je mostní ímsa s vyložením 250mm, 
na které je uloženo zábradelní svodidlo výšky 1,1m .V jednom sm ru je revizní chodník ší ky 
0,75m a zábradlí výšky 1,1m.  

4.8 P íslušenství 

Ložiska 
Uložení mostu:  Op ra ů: 1x podéln  posuvné + 1x všesm rn  posuvné ložisko 

Podp ra B: 1x podéln  posuvné + 1x všesm rn  posuvné ložisko 

Podp ra C: 1x pevné ložisko + 1x p íčn  posuvné ložisko 

Podp ra D: 1x podéln  posuvné + 1x všesm rn  posuvné ložisko 

Op ra E: 1x podéln  posuvné + 1x všesm rn  posuvné ložisko 

Přechodové klíny 

P echodové klíny jsou navrženy délky 3,5m z mezerovitého betonu C12/15 
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Přechodová oblast 
V p echodové oblasti má mít zásypová zemina zhutn ní TKPĚID>0,Ř5ě. Souvrství 1xůlp; 

2xNa; 2xochranná vrstva geotextílie. V p echodové oblasti je uložena perforovaná drenážní 
trubka DN 150mm na spádovém betonu a je zabetonována mezerovitým betonem. 

Mostní závěr 
Navrženy jsou mostní záv ry Maurer DŘ0 typu O2, kotveny do záv rné zídky a nosné 

konstrukce mostu, umožňující dilataci až Ř0 mm. Součástí p íloh je detail tohoto záv ru. 

Římsy 
ímsy jsou prefabrikované z betonu C30/37 a oceli B500B. Ší ka íms je Ř00mm na jedné 

stran  a 1550mm na druhé stran  z toho 250mm je p esah p es nosnou konstrukci. P íčný 
sklon ímsy p i je 4%. 

Skladba vozovky 
Vozovka je navržena ve sklonu 2,5% z d vodu odvodn ní nosné konstrukce. Je složena z 

asfaltového betonu pro obrusné vrstvy tloušťky 40mm, pak následuje asfaltový beton pro 
ložní vrstvy 60mm. Další vrstva je litý asfalt Spodek vozovky je tvo en izolační vrstvou kv li 
spojitosti mezi vozovkou a nosnou konstrukcí. 

ACO 11 40 mm 

SPOJOVůCÍ POST IK 0,2kg/m2 

ACL 16 75 mm 

SPOJOVůCÍ POST IK 0,2kg/m2 

IZOLACE 5mm 

EPOXIDOVÁ PRYSKY ICE  

Tloušťka vozovky 120mm 

Zábradlí 
Na konstrukci je navrženo zábradelní svodidlo oZSNH4/H2 se svislou výplní.  

Na konstrukci je navrženo zábradlí výšky 1100´mm se svislou výplní 

Odvodnění mostu 
Most je odvodn n p íčným spádem vozovky ve sklonu 2,5% a p íčným spádem íms ve 

sklonu 4%. V podélném sm ru je most odvodn n sklonem až 5% a v míst  podep ení je 
odvodn n vždy svody pr m ru 150mm. 

5 MATERIÁLY 

5.1 Beton 

Pro jednotlivé části konstrukce jsou stanoveny t ídy betonu. 

Piloty:    C30/37-XA2 

Podkladní betony:   C16/20-XA2 

Základové patky:  C30/37-XA2 

Pilí e:    C30/37-XF2 
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Op ry:    C30/37-XF2 

P echodové desky:    C30/37-XA2 

Nosná konstrukce:    C35/45 XC4 

ímsy:     C30/37-XF2 

5.2 Betoná ská výztuž 

Pro výztuţ je pouţitá ocel B500B 

5.3 P edpínací výztuž 

Pro p edpínací výztuţ jsou pouţité kabely Y 1860 S-7 15,7-A 

6 VÝSTAVBA MOSTU 

Vytyčení 
Bude provedeno v sou adném systému JTSK a výškovém systému Bpv. 

Zemní práce 

Je pot eba provést skrývku ornice v dotčeném území v mocnosti 0,15 m. Následn  prob hnou 
výkopy základových patek a z nich se navrtají piloty. Je zde p edpoklad, že výstavba 
komunikace bude nejdále vyhotovena tak, aby pata násypu byla nejblíže 1 m od základ  op r. 

Základy 

Jako první se vyztuží a vybetonují piloty, následn  se vyhotoví podkladní deska pod 
základové patky a vyztuží a vybetonují se základové patky. 

Podp ry a op ry 

Po částečném zatvrdnutí základ  lze pokračovat bedn ním, armováním a betonáží podp r a 
op r s mostními k ídly. Na op rách se zatím nebude provád t záv rná zídka. 

Izolace 

Prob hnou izolace konstrukcí ve styku se zeminou, po částech se navezou a zhutní zásypy. Po 
dosažení úrovn  umíst ní drenážních trubek se provede podkladní beton pod tyto trubky a 
také izolace v t chto místech. 

Montáž pevné skruže 

Bude provedeno lešení pro uložení bedn ní po celé délce nosné konstrukce. Po osazení 
ložisek se provede systémové bedn ní. 

Osazení ložisek 

Na op ry podp ry se umístí ložiska s dočasnou aretací. 

Nosná konstrukce 

Prob hne osazení betoná ské a p edpínací výztuže. Následn  se celá konstrukce zabetonuje a 
po 28 dnech se provede p edepnutí. 
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Mostní svršek a oblast za op rami 
Provede se hydroizolace, záv rné zídky, dohutn ní oblasti za záv rnými zídkami, p echodová 
deska, osazení mostních íms a mostních záv r . Následn  se osadí odvodňovače a provedou 
se vrstvy vozovky a poté se osadí svodidla, zábradelní svodidla a zábradlí. 

Dokončovací práce 

Položí se odvodňovací žlaby, schodišt  a dlážd ní pod mostem. 

7 OMEZENÍ PROVOZU 

Provoz nebude omezen, jedná se o novostavbu paraleln  vedenou se starší komunikací. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA 

B hem výstavby je nutno zabezpečit bezpečnost pracovník  a stroj , požární ochranu a 
hygienu p i práci. Dále je nutno dodržovat všechny  p edpisy  a normy týkající se bezpečnosti 
p i práci. 

9 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

Na staveništi je možný únik pohonných látek z mechanizace. P i jakémkoli zpozorování 
úniku chemikálií je nutno okamžit  zamezit ší ení do okolního prost edí.  
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10 ZÁV R 

 Nosná konstrukce byla navrhována pro pot eby diplomové práce ve t ech variantách. 
Vybral jsem z nich jednu a tu jsem posoudil dle zadání diplomové práce. Konstrukce byla 
ešená v programu SCIů a účinky zatížení jsem odečetl z programu. S ohledem na n  bylo 

navrženo p edpjetí. Následn  byla konstrukce posouzena na mezní stav únosnosti a mezní 
stav použitelnosti. Výpočet je ukončen posouzením lokálních oblastí nad ložiskem a u kotvy 
p edpínací výztuže. P i výpočtu bylo zanedbáno zatížení v trem a sn hem, vliv vodorovných 
sil na konstrukci. K výpočtu je vytvo ena odpovídající výkresová dokumentace. Výpočet byl 
proveden podle EC. 
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