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1.1.1.1. ÚVODÚVODÚVODÚVOD    
 
Úkolem této bakalářské práce je návrh předpjatého mostu přes řeku Budišovku v obci Budišov 
nad Budišovkou.  Stávající konstrukce nevyhovuje z hlediska úzkého koryta řeky. Z důvodů 
zvýšení hladiny řeky a tím větších průtoků bylo korytu řeky rozšířeno z 7,57m na 12,58m.  
Byly provedeny 3 předběžné studie viz příloha P1 ze kterých byla vybrána varianta C jako 
nejvýhodnější. 
 

2.2.2.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJEZÁKLADNÍ ÚDAJEZÁKLADNÍ ÚDAJEZÁKLADNÍ ÚDAJE    
 
 Délka přemostění   17,105 m 
 Délka nosné konstrukce  19,000 m 
 Rozpětí mostu    18,000 m 
 Šikmost mostu    kolmá 90° 
 Volná výška pod mostem  2,997 m 
 Šířka nosné konstrukce  11,945 m 
 Podélný sklon nivelety    0,5 % 
 Příčný sklon    2,5 % 
 Výška desky ve vrcholu  0,850 m 
 Stavební výška desky   0,750 m 
 

3.3.3.3. TECHNICKÝ POPISTECHNICKÝ POPISTECHNICKÝ POPISTECHNICKÝ POPIS    
 

3.1. Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce byla navržena jako předpjatá mostní deska lichoběžníkového 
průřezu. Pro úsporu betonu byly provedeny zkosené náběhy na krajích desky. 
Předpínací  kabely jsou vedeny středem desky. Průměrná výška desky je 750 mm, ve 
vrcholu 850 mm a na krajích 445 mm. Kolmé Rozpětí mostu je 18 m a celková délka 
nosné konstrukce je 19 m. Převáděná komunikace na mostě je třídy S9,5. Šířka desky 
je 11,945m 

 Deska je zhotovena z betonu třídy C30/37, stupeň vlivu prostředí XD1,XF2. Ve střední 
 časti je předepnuta 21 kabely se 7 lany Y 1860-S7-15,7.Pro zakotvení jsou použity 
 aktivní kotvy VLS typ EC. Dodatečné vyztužení a vyztužení krajních konzol desky je 
 ocelí třídy B500B. 
 

3.2. Uložení  
 Deska je uložena na 4 hrncová ložiska firmy Freyssinet na úložném bloku. Uložení 
 mostu je provedeno tak aby byly umožněny možné dilatační  posunu mostní 
 konstrukce. Deska je tedy uložena na první opěře na  jedno pevné, jedno jednosměrné 
 ložisko a na druhé opěře na jedno jednosměrné a jedno všesměrné ložisko. Ložiska 
 byla navržena na sílu  3000 KN 
 

3.3. Spodní stavby 
Hlavní nosná konstrukce je uložena na masivních opěrách z betonu třídy C30/37, 
stupeň prostředí XD2,XF2. Závěrná zídka je široká 350 mm. Úložný práh je vysoký 0,5 
m spádován 4% do odtokového žlábku. Dřík 1. opěry je široký 1330 mm a vysoký 2650 
mm. Dřík 2. je široký 1330 mm a vysoký 2600 mm. Základ je vysoký 0,9m a založení je 
plošné na podkladní beton tl. 100 mm. Mostní křídla jsou zavěšená na mostních 
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opěrách. Spodní stavba je chráněna PVC folií+2x geotextílie a odvodnění  je zajištěno 
drenážním perforovaným potrubím DN200 v štěrkovém zásypu frakce 0/32 PS 100%. 
 

3.4.   Mostní svršek  
 Konstrukce Konstrukce Konstrukce Konstrukce vozovkyvozovkyvozovkyvozovky  
 ACO 11 obrus PMB  40 mm 
 Spojovací postřik  
 MA 16 PMB   50 mm 
 IZOLAČNÍ VRSTVA  10 mm 
 CELKEM    110 mm 
  
 OdvodněníOdvodněníOdvodněníOdvodnění    
    Odvodnění povrchových vod je zajištěno příčným sklonem vozovky 2,5% a podélným 
 sklonem 0,5% odvedena přes odvodňovací sběrač do vodního toku.  

 

3.5. Mostní vybavení 
 Na levé římse je zřízen chodník který je opatřen ocelovým zábradlím výšky 1100 mm 
 a svodidlem MS4/H2 výšky 750 mm pro bezpečný přechod chodců. Dolní příčle 
 zábradlí je umístěna 100mm nad římsou a svislá výplň je po vzdálenosti 115 mm Na 
 pravé římse je zřízeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 výšky 1200mm.  
 

3.6. Římsy 
Římsy na krajních konzolách jsou provedeny z vyztuženého betonu třídy C30/37, 
stupeň prostředí XD1,XF4. Šířka pravé římsy je 2,245 m na které je zřízen chodník š.1,5 
m a šířka levé římsy je 0,8m. Spodní hrana říms je opatřena okapovým nosem. Sklon 
římsy je 4%.  
 

3.7. Mostní závěr  
 Na obou koncích desky je zřízen elastický mostní závěr.  Umožnění dilatace  je 
 zajištěno separační vrstvou, která umožňuje délkové změny  

3.8. Doplňková zařízeni 
 U chodníku je zřízeno revizní schodiště šířky 0,9 m které je svedeno k revizní 
 lávce. Revizní lávka  je po obou stranách koryta řeky a je široká 1m. 
 

4.4.4.4. POSTUP VÝSTAVBYPOSTUP VÝSTAVBYPOSTUP VÝSTAVBYPOSTUP VÝSTAVBY    
• Fáze výstavby 

 
�� = 6 ��í    doba ošetřování betonu 
�	 = 28 ��í, 672 ℎ����  předepnutí 
��� = 152 ��í, 5 měsíců  zatížení svrškem  
�� = 240 ��í, 8 �ě�í�ů  zatížení dopravou 
�� = 500 000 ℎ����, 57 let  koncový okamžik pro relaxace 
�� = 36500 ��í, 100  !�  uvažovaná životnost mostu 
 

• Postup výstavby 
 
 - Demolice stávající konstrukce  
 - Zemní práce, úprava koryta řeky 
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 - Betonáž spodní stavby  
 - Betonáž úložného prahu s podložiskovými bloky 
 - Montáž skruže a betonáž nosné konstrukce 
,  - Předepnutí konstrukce a zabetonování kotev  
 - Betonáž závěrné zídky  
  - Osazení konstrukce na ložiska a odstranění skruže 
 - Zasypání a zhutnění za opěrami  
 - Osazení závěru, provedení izolace 
 - Betonáž říms a provedení vozovky 
  - Úprava koryta řeky 
 - Položení vozovky  
 - Instalace příslušenství na mostě  
 - Dokončovací práce 
 - Uvedení do provozu 

 

5.5.5.5. STATICKÉ ŘEŠENÍSTATICKÉ ŘEŠENÍSTATICKÉ ŘEŠENÍSTATICKÉ ŘEŠENÍ    
 
 Konstrukce je modelována v programu SCIA Engineer 16.1. Roznos  soustředěného 
 zatížení je prováděn na střednici pod úhlem 45°. Při  ručním výpočtu je pro  výpočet 
 soustředěného zatížení použita metoda spolupůsobící šířky. Při této  metodě je roznos 
 zatížení proveden pod  úhlem 45% k dolní hraně desky. Pro posouzení jsou použity 
 hodnoty vnitřních síl z programu SCIA Engineer 16.1. 
 

6.6.6.6. ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR    
  
 Statický výpočet předpjaté mostní desky byl proveden v rozsahu stanoveném 
 vedoucím bakalářské práce. Vnitřní síly byly stanoveny z programu SCIA Engineer 
 16.1 a následně ověřeny ručním výpočtem metodou spolupůsobící šířky. Bylo 
 navrženo 21 předpínacích kabelů po 7 lanech Y-1860-S7-15,7. Deska byla dodatečně 
 vyztužena betonářskou výztuží B500 dle konstrukčních zásad. Byly vypracovány 
 podrobné výkresy,viz příloha P2. 
 

7.7.7.7. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮSEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮSEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮSEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ    
• ČSN EN 1991 2. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí -Část 2: Zatížení mostů dopravou. 

Praha: ČNI, 2005. 
• ČSN  EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí –Část 1-1:Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: ČNI, 2005. 
• ČSN EN 1992-2. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -Část 2: Betonové 

mosty –Navrhování a konstrukční zásady. Praha: ČNI, 2007. 
 

• Betonové mosty I : zásady navrhování. VUT v Brně FAST, 2014. Studijní opory pro 
studijní programy s prezenční formou studia. , Ing. Radim NEČAS Ph.D., Ing.Jan 
KOLÁČEK, Ph.D., Ing. Josef Panáček.  

 
 

• FREYSSINET CS, a.s.  [online] dostupné na 
→http://www.freyssinet.cz/gallery/loziska_hrncova_tetron_cd.pdf 

• VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.  [online] dostupné na →http://www.vsl.cz/dodatecne-
predpinani/2-kotvy 
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8.8.8.8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮSEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮSEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮSEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ    
8.1.8.1.8.1.8.1. LATINSKÁ PÍSMENA LATINSKÁ PÍSMENA LATINSKÁ PÍSMENA LATINSKÁ PÍSMENA     

 
"#  plocha betonového průřezu 

"#,�  plocha betonového průřezu oslabeného o kanálky 

"$   plocha předpínací výztuže 

"$,�  plocha jednoho lana předpínací výztuže 

"�  plocha betonářské výztuže 

"�%  plocha smykové výztuže 

"�,�&�  nutná plocha betonářské výztuže 

"�,�'
(  plocha betonářské horní příčné výztuže 

"�,�'
)  plocha betonářské dolní příčné výztuže 

"�,�*
(  plocha betonářské horní podélné výztuže 

"�,�*
)  plocha betonářské  dolní podélné výztuže 

"�,+,-  minimální plocha výztuže 

"�,+./  maximální plocha výztuže 

0  šířka průřezu 

0�  spolupůsobící šířka soustředěného zatížení v příčném směru  

0�    roznášecí šířka soustředěného zatížení v příčném směru 

�  krytí výztuže 

�  účinná výška průžezu 

��    roznášecí šířka soustředěného zatížení v podélném směru 

!   excentricita 

!$  excentricita předpínací síly 

!$,�  excentricita předpínací síly v oslabeném průřezu 

1#+ modul pružnosti betonu 

1#23 modul přetvoření 

1$ modul pružnosti předpínací oceli 

1� modul pružnosti betonářské oceli 

4## síla v tlačené oblasti betonu 

54$ zbytková síla v předpínací výztuži 

4�' síla v betonářské výztuži 

6#7 charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

6#) návrhová  pevnost betonu v tlaku 

6$7 charakteristická pevnost předpínací výztuže v tahu 

6$) návrhová pevnost předpínací výztuže v tahu 

6$8,�7 charakteristická hodnota meze kluzu 0,1% předpínací oceli   

697  charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

69)  návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

:7  charakteristická hodnota stálého zatížení 

:)  návrhová hodnota stálého zatížení 

ℎ  výška desky  

;#  moment setrvačnosti betonového průřezu 

;#,�  moment setrvačnosti oslabeného betonového průřezu  

<  délka jádrové úsečky 

=  součinitel 

>  délka 

?&7  charakteristická hodnota ohybového momentu 

?&)  návrhová hodnota ohybového momentu 

?@)  návrhová hodnota momentu únosnosti 
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A&) návrhová hodnota normálové síly 

B předpínací síla 

B+	 předpínací síla v čase t0 

B+� předpínací síla v čase t∞ 

B$�	C provedená předpínací síla  

D7  charakteristická hodnota proměnného zatížení 

D)  návrhová hodnota proměného zatížení 

E7  charakteristická hodnota nápravové síly  

F�' krátkodobá složka průhybu 

F*' dlouhodobá složka průhybu 

GHI návrhová hodnota posouvající síly 

G@I,# únosnost bez smykové výztuže 

J modul průřezu 

J#,� modul oslabeného betonového průřezu  

K výška tlačené oblasti betonu, poloha NO 

L rameno vnitřních sil  

L## rameno vnitřních sil síly v tlačené oblasti betonu  

L$' rameno vnitřních sil předpínací výztuže 

 
 

8.2.8.2.8.2.8.2. ŘECKÁ PÍSMENA ŘECKÁ PÍSMENA ŘECKÁ PÍSMENA ŘECKÁ PÍSMENA     
        

MN  součinitel spolehlivosti betonu  

M�  součinitel spolehlivosti oceli  

MO  součinitel stálého zatížení 

M�  součinitel proměnného zatížení 

5P$ změna napětí ve výztuži 

ℰ# poměrné přetvoření betonu  

ℰ� poměrné přetvoření oceli  

ℰ$ poměrné přetvoření předpínací oceli 

R redukční součinitel  

S součinitel tření  

T stupeň vyztužení 

P$ napětí v předpínací výztuži 

P#� napětí v dolních vláknech průřezu 

P#� napětí v horních vláknech průřezu 

U kombinační součinitel 

 

Pzn. Některé další použité symboly jsou popsány v příloze P3 

 

9.9.9.9. SEZNAM PŘÍLOHSEZNAM PŘÍLOHSEZNAM PŘÍLOHSEZNAM PŘÍLOH    
 
 
 P1. Podklady,studie a vizualizace 
 P2. Přehledné a podrobné výkresy zvoleného návrhu mostu  
 P3. Statický výpočet 
 

 


