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Náplní bakalářské práce je vyřešení mostu přes řeku Moštěnka. Jedná se o most 

o jednom poli. Byly navrženy 3 studie, z nichž jedna byla zpracována v rámci 

bakalářské práce. Vybrána byla varianta č. 2 betonové prefabrikované T-nosníky 

se spřaženou betonovou deskou. Statické modely byly vytvořeny v programu SCIA 

19.1 a IDEA StatiCa 10.1 a posudky zpracovány ručně podle eurokódů. Účinky 

větru, sněhu, brzdné síly a výškový sklon mostu byly zanedbány. 

časově závislá analýza, fáze výstavby, spřažený průřez, prefabrikované nosníky, 

dodatečné předpětí, předpjatý beton  

The content of the thesis is to solve the bridge over the Moštěnka river. It is 

a bridge with one field. 3 studies are designed, one of that was elaborated within 

the Framework of this thesis. Was selected option no. 2 concrete prefabricated 

T- beams with coupled concrete slab. The static´s models were created in SCIA 

Engineer 19.1 and IDEA StatiCa 10.1 and the reports were processed manuály, 

according to EC. The effects of wind, snow, acceleration and braking forces and 

slope of grade line have been neglected. 

time dependent analysis, construcftion phases, composite cross-section, 

prefabricated beams, post-tensioned, prestressed concrete  

  



  

 

 

 

Tomáš Kaut Most přes řeku Moštěnka. Brno, 2020. 22 s., 159 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a 

zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Josef Panáček  

  



  

 

 

 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Most přes 

řeku Moštěnka je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 22. 5. 2020  

   Tomáš Kaut 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Most přes řeku Moštěnka zpracoval 

samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 22. 5. 2020  

   Tomáš Kaut 
autor práce  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl bych tímto velmi poděkovat mému vedoucímu panu Ing. Josefu Panáčkovi za 

ochotu, čas, vstřícnost a cenné rady.



  Most přes řeku Moštěnka 

  Průvodní zpráva 

 

Strana l 8  

 

 

OBSAH: 
 

 Úvod 10 

 Všeobecná část 10 

2.1 Identifikační údaje 10 

2.2 Základní údaje o mostu 10 

2.3 Charakteristika mostu 11 

 Most a jeho umístění 11 

3.1 Charakter převáděné komunikace a překážky 11 

3.2 Územní podmínky 11 

3.3 Inženýrské sítě v okolí 11 

 Zhodnocení a výběr studie 12 

4.1 Studie č.1 12 

4.2 Studie č.2 12 

4.3 Studie č.3 12 

 Technické řešení mostu 13 

5.1 Spodní stavba mostu 13 

5.2 Nosná konstrukce 13 

5.3 Uložení mostu 13 

5.4 Skladba vozovky 14 

5.5 Mostní závěry 14 

5.6 Římsy 14 

5.7 Odvodnění 14 

 Statické řešení 15 

 Materiály 17 

7.1 Beton 17 

7.2 Betonářská výztuž 17 

7.3 Předpínací výztuž 17 

 Postup výstavby 18 

 Závěr 19 

 Seznam použitých zdrojů 20 

10.1 Literatura a skripta 20 

10.2 Normy, vzorové listy a technické podmínky 20 

10.3 Internetové stránky 21 



  Most přes řeku Moštěnka 

  Průvodní zpráva 

 

Strana l 9  

 

 

 Seznam příloh 22 

11.1 Podklady, studie a vizualizace 22 

11.2 Přehledné a podrobné výkresy mostu 22 

11.3 Statický výpočet 22 

  



  Most přes řeku Moštěnka 

  Průvodní zpráva 

 

Strana l 10  

 

 

 Úvod 
Dle zadání bakalářské práce je řešen most přes řeku Moštěnku v obci Dřevohostice 

ze tří možných variant. Jedná se o protinávrh ke stávajícímu železobetonovému 

obloukovému dvoutrámovému mostu, který byl postaven roku 1922. Pro novou 

variantu mostu byla vybrána studie 2, tedy prefabrikované nosníky se spřaženou 

železobetonovou deskou. V rámci bakalářské práce oproti původnímu mostu je 

pro zjednodušení most navržen jako kolmý s nově upraveným korytem. Staticky je 

posuzována pouze hlavní nosná konstrukce mostu. Účinky vodorovného, 

klimatického a teplotních zatížení jsou zanedbány. 

 Všeobecná část 

2.1 Identifikační údaje 

• Název stavby:  Betonový most 

• Kraj:  Olomoucký 

• Katastrální území:  Dřevohostice 

• Obec:  Dřevohostice 

• Převáděná komunikace:  2. třída/150 

• Evidenční číslo mostu:  150-086 

• Staničení mostu:  10,000 00 km 

• Předmět přemostění:  Vodoteč (stálý průtok) 

• Zpracoval projektu:  Tomáš Kaut 

• Vedoucí práce:  Ing. Josef Panáček 

2.2 Základní údaje o mostu 

• délka přemostění:  18,900 m 

• délka mostu:  33,097 m 

• šikmost mostu:  100,00g, kolmý 

• šířka vozovky mezi obrubníky:  6,500 m 

• šířka mostu:  10,500 m 

• šířka nosné konstrukce:  9,900 m 

• šířka chodníku:  1,000 m 

• šířka mezi zábradlím:  9,500 m 

• příčný sklon vozovky:  2,5 %, střechovitý 

• podélný sklon mostu:  0,5 %, (stoupá ve směru staničení) 

• výška mostu:  5,780 m 

• stavební výška:  1,41 m 

• plocha mostu:  330,25 m2 

• nosná konstrukce mostu:  pref. nosníky se spřaž. deskou 
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2.3 Charakteristika mostu 

• podle převáděné komunikace:  pozemní komunikace 

• podle překážky:  most přes řeku 

• podle počtu polí:  most o jednom poli 

• podle úrovně mostovky:  horní mostovka 

• podle počtu mostovek:  mostovka v jedné úrovni 

• podle přesypávky:  bez přesypávky 

• podle měnitelnosti polohy:  nepohyblivý 

• podle plánované doby trvání:  trvalý 

• podle průběhu trasy na mostě  v přímé 

• podle úhlu křížení:  kolmý, 100,00g 

• podle materiálu:  spřažený beton-beton 

• podle členitosti nosné kce.:  trámový most 

• podle volné výšky na mostě:  neomezená volná výška 

 Most a jeho umístění 

3.1 Charakter převáděné komunikace a překážky 

Převáděná komunikace 2/150 je silnice 2. třídy v obci Dřevohostice. Pozemní 

komunikace je směrově vedená v přímé. V podélném směru sklon stoupá 0,5 % ve 

směru staničení. Vozovka je v příčném směru střechovitá se sklonem 2,5 %. Sklon 

chodníků je 2,5 % směrem do vozovky. Most je veden přes přírodní překážku – 

řeku Moštěnku.  Běžná hladina vody je se uvažuje 0,28 m nad dnem koryta. Při 

zvýšené hladině Q100 může při vzdutí hladiny dosáhnout výšky 3,27 m.  Nad touto 

úrovní je volná výška 1,00 m. 

3.2 Územní podmínky 

Mostní objekt se nachází v intravilánu města Dřevohostice. Nadmořská výška 

v místě křížení je 235,174 m. n. m. dle BPv. 

3.3 Inženýrské sítě v okolí 

Je počítáno s možným vedením telekomunikačních kabelů a veřejného osvětlení, 

z tohoto důvodu jsou na mostě navrženy římse o šířce 300 mm, v každé římse 

budou možné vést 3 plastové chráničky.  
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 Zhodnocení a výběr studie 

4.1 Studie č.1 

Nosná konstrukce je navržená jako lichoběžníková monolitická předpjatá deska. 

Tloušťka desky je 800 mm. Uložení je realizováno pomocí 2 elastomerových ložisek 

na každé opěře. Dle rozpětí je desková konstrukce zcela vhodná. Objem a tíha celé 

konstrukce větší oproti studii 2.  

4.2 Studie č.2 

Nosná konstrukce je z prefabrikovaných nosníků MKT (výrobce ŽPSV), které jsou 

dodatečně předepnuty a spřažené železobetonovou deskou s proměnným 

příčným sklonem. Výška desky je pro zjednodušení ve statickém modelu 

uvažována s konstantní výškou 238 mm. Nejvyšší projektovaná výška desky je  

280 mm, nejnižší 210 mm. Nosníky jsou na koncích zabetonovány do příčníků. 

Příčníky jsou podepřeny dvěma elastomerovými ložisky na každé z opěr. 

4.3 Studie č.3 

Nosná konstrukce je tvořena dvěma trámy, které jsou spojeny s deskou tloušťky 

350 mm, výška celé konstrukce v polovině příčného řezu je 1,250 m. Celá 

konstrukce je monolitická. Trámy jsou navřeny s proměnnou šířkou, spodní šířce 

1,000 m, horní 1,400 m. Uložení je nepřímé, přes příčníky na koncích nosné 

konstrukce na dvě elastomerová ložiska na každé opěře. 

 

Pro podrobné zpracování byla vybrána studie č.2 která by byla výhodná skrz 

časovou úsporu výstavby a také vzhledem k charakteru přemosťované překážky, 

tedy vodní tok, kdy by bylo uspořeno bednění, které je nutné pro výstavbu u 

monolitické desky nebo dvou trámů spojených s deskou. Tím se předejde 

komplikacím, které mohou nastat při přívalových deštích. Nevýhody této varianty 

je vyšší stavební výška, která je srovnatelná se stavební výškou dvoutrámové 

konstrukce. 
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 Technické řešení mostu 

5.1 Spodní stavba mostu 

Návrh plošných základů vychází z původního návrhu, kde je most založen na 

betonových opěrách, které stojí na betonových základových patkách. Původní 

patky byly plošně založeny. Nová konstrukce bude založena na injekčních 

mikropilotách. Plošná základová konstrukce z betonu C20/25 – XC2, XD2, XF2, má 

pod opěrou výškou 0,9 m, s horním lícem patky se spádem 4%. Opěry jsou 

z betonu C30/37 - XC4, XD2, XF2, výška dříku je 2,0 m. Úložný práh se závěrnou 

zídkou jsou z betonu C30/37 - XC4, XD2, XF2, horní hrana úložného prahu je se 

sklonem 4 %. Na opěry navazují rovnoběžná monolitická křídla založená na 

dilatovaném základu. Za opěrou je zřízena přechodová deska délky 5 m s tloušťkou 

300 mm z betonu C30/37 – XD3, XF4. 

5.2 Nosná konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce je z prefabrikovaných předpjatých T-nosníků z betonu 

C40/50 – XC4, XD1, XF2. Každý nosník je předepnutý 2 předpínacími kabely. 

V každém kabelu je 7 lan Y-1860 S7-15,7. Nosník je o výšce 1,000 m, šířky dolní 

stojiny 0,400 m, horní stojiny 1,4 m. Prefabrikované nosníky jsou spřažené 

s monolitickou deskou z betonu C 30/37 – XC4, XD1, XF4. Deska bude betonována 

společně s příčníky ze stejného betonu. 

Nosníky, spřažená deska a příčníky jsou vyztuženy ocelí B500B. 

Délka nosníku MKT je 20,500 m. 

5.3 Uložení mostu 

Uložení je realizováno pomocí elastomerových ložisek SVP o rozměrech 400x500 

mm a únosnosti 3000 kN. Ložiska jsou dvě na každé opěře. Na pravobřežní opěře 

je použita jedno pevné a jedno jednosměrné ložisko. Na levobřežní opěře je 

použito jedno jednosměrné a jedno všesměrné ložisko. 
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5.4 Skladba vozovky 

Skladba vozovky je navržena dle ČSN 73 6242- Navrhování a provádění vozovek na 

mostech pozemních komunikací.  

• ACO 11   40 mm 

• Spojovací postřik PS-C   0,25kg/m2 

• ACL 16+   50 mm 

• MA 11   35 mm 

• Pečetící vrstva+1xnatavovací asf. pás 5 mm    

                                   celková tloušťka 130 mm 

5.5 Mostní závěry 

Konstrukce umožnuje dilataci mostu směrem k levobřežní opěře. Nad levobřežní 

opěrou je předpokládán elastický závěr Freyssinet JEP 3, který umožnuje dilataci 

 ± 50 mm. 

5.6 Římsy 

Na mostě jsou navrženy monolitické římsy z betonu C30/37 - XC4, XF4, XD3. Římsy, 

šířky 1800 mm se spádem 2,5 % směrem k vozovce. Hrana římsy je 150 mm  

nad hranou vozovky. Římsy mají přesah přes nosnou konstrukci 300 mm. 

V přesahu je umožněno vést 3 chráničky. Vymezený prostor pro chodce je šířky 

1000 mm. Na římse je osazeno ocelové zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní a 

svodidlo se stupněm zadržení ZSNH4/H2 bez výplně. Svodidla a zábradlí budou 

chemicky ukotvena do římsy systémem HILTI.  

5.7 Odvodnění 

Odvodnění povrchu je zajištěno samospádem pomocí příčného a podélného 

sklonu. Podélný sklon mostu je 0,5 %, což je dostačující pro bezpečný provoz. 

Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5 %. Chodníky jsou v jednotném příčném 

sklonu 2,5 % směrem k vozovce. Na mostě jsou navrženy odvodňovače a 

odvodňovací izolace. Vyústění bude odvedeno svody do obecní kanalizace. 

Odvodnění za opěrami je zajištěno drenážními trubkami DN 150 odvedeno 

střechovitě do řeky Moštěnky. 
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 Statické řešení 
Pro získání vnitřních sil od ostatního stálého a proměnného zatížení byl vytvořen 

model v programu SCIA Engineer 19.1. Model byl vytvořen v obecném prostoru 

XYZ jako deska s konstantní výškou 238 mm s žebry a příčníky jako pruty na 

excentricitě. Příčníky jsou uloženy na podpory, které zohledňují skutečné dilatační 

pohyby konstrukce. Konstrukce byla zatížena ostatním stálým zatížením (římsy, 

zábradlí, vozovka…) a proměnným zatížením od dopravy. V rámci bakalářské práce 

bylo uvažováno zatížení od LM1, LM3 a LM 4 dle eurokódu. Pozemní komunikace 

byla zařazena do 1. skupiny pozemních komunikací. Roznos zatížení byl přepočítán 

na střednici průměrné desky. Jako zvláštní vozidlo se uvažovala vozidlo 1800/200. 

Z důvodu stavby mostu v intravilánu je uvažováno se zatížením davem lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé účinky vnitřních sil na nejvíce namáhaném nosníku byly převzaty a použity 

ve 2D modelu. Řešení prutového modelu bylo zvoleno pro zohlednění dotvarování, 

smršťování a stárnutí betonu pomocí časově závislé analýzy. 
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Návrh předpětí vycházel z ekvivalentního zatížení od účinků stálého zatížení. 

Umístění kabelů bylo trasováno na základě tvaru ohybového momentu. Ztráty na 

kabelech byly převzaty z programu IDEA StatiCa. Nosník byl posouzen v podélném 

směru na MSÚ a MSP. V rámci MSÚ byl nosník posouzen na ohyb, jenž byl počítán 

ručně s použitím napětí v kabelech z časově závislé analýzy. Posouzení  

na posouvající sílu bylo provedeno v několika krocích. Na nosníku bylo určeno 

místo vzniku trhliny a stanovené úseky posudků. V úseku bez trhlin a střední části 

nosníku byla navržena výztuž dle konstrukčních zásad. Část nosníku směrem od 

trhliny k střední části nosníku, byla navržena smyková výztuž. 

Posouzení na podélný smyk bylo provedeno pro fáze 4 a 9, ve fázi 9 v interakci 

s příčným namáháním desky. V příčném směru byla konstrukce desky posouzena 

na příčný ohyb, kde byly převzaty vnitřní síly z 3D modelu. Účinky vnitřních sil 

v příčném směru byly zjednodušeně ručně zkontrolovány na spojitém nosníku 

s pružně poddajnými podpěrami. Příčník byl posouzen na mezní stav únosnosti 

v ohybu a smyku. 

Také byla posouzena kotevní oblast nosníku a navržena výztuž v koncových 

částech nosníku. 

Spodní stavba je navržena pouze na základě konstrukčních zásad bez jakéhokoliv 

posouzení. 

 

Pro mezní stav použitelnosti bylo ověřeno napětí ve výztuži a betonu přes program 

IDEA StatiCa. Posouzení je provedeno pro každou fázi výstavby včetně přepočtu 

únosnosti betonu v závislosti na stáří betonu kratší než 28 dní. Hodnoty 

z programu byly ověřeny ručním výpočtem. V ručním výpočtu nejsou zahrnuty 

účinky od fáze výstavby, dotvarování a smršťování betonu. 
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 Materiály 

7.1 Beton 

• prefabrikovaný nosník   C 40/50 XC4, XD1, XF2 

• spřažená deska   C 30/37 XC4, XD3, XF4 

• římsy, chodníky a přechodová deska  C 30/37 XC4, XD3, XF4 

• úložný práh, závěrná zídka a opěra  C 30/37 XC4, XD2, XF2 

• základ opěry, křídla   C 20/25 XC2, XD2, XF2 

• podkladní beton   C 12/15 XC2, XA1 

7.2 Betonářská výztuž 

• ocel   B500B 

• krytí třmínků   50 mm 

• krytí podélné výztuže   60 mm 

• krytí výztuže v desce   60 mm 

• krytí třmínků na spřažené ploše   15 mm 

7.3 Předpínací výztuž 

• kabely   Y1860 – S7 – 15,7 

• kanálky   plastové hadice Plyduct 

• krytí výztuže   60 mm 

• kotvy   Freyssinet typ 7C15 
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 Postup výstavby 
• demolice stávajícího mostního objektu 

• výkopové práce a úpravy 

• vrtání a injektáž pilot 

• pokládka podkladního betonu pro základovou konstrukci 

• bednění a betonování základů opěr a oddilatování křídel 

• bednění, armování a betonování dříků opěr a mostních křídel 

• bednění, armování a betonování úložných prahů a podložiskových bloků 

• izolace opěr, hutnění prostoru za opěrou se současným zabudováním 

odvodnění 

• výstavba dočasných montážních podpor pro nosníky, osazení ložisek 

• dovezení a osazení nosníků na montážní podpěry 

• bednění, armování a betonáž desky a příčníků 

• dobetonování přechodové desky a osazení mostních závěrů 

• provedení izolace a betonáž monolitické mostní římsy a chodníků 

• osazení odvodnění mostu, pokládka vrstev vozovky 

• úprava a zpevnění břehů a dna koryta řeky, vyvedení drenáží, terénní 

úpravy 

• osazení zábradlí a dokončovací práce 

 

Pro zohlednění vlivů a účinků postupné výstavby byla provedena časově závislá 

analýza v program IDEA StatiCa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo 
fáze 

Čas (d) Popis 

1 0 Betonáž 

2 5 Skládka, napnutí kabelu č.1 

3 15 Uložení nosníku na montážní podpory 

4 28 Betonáž spřažené desky a příčníků 

5 35 Předpokládané spřažení desky 

6 41 Konečné podpory, napnutí kabelu č.2 

7 80 Ostatní stálé zatížení 

8 100 Uvedení do provozu 

9 36500 Konec návrhové životnosti 
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 Závěr 
Náplní práce bylo navrhnout most o jednom poli přes řeku Moštěnka v katastru 

obce Dřevohostice. Pro zadaný úkol byly vypracovány tři studie, z nichž byla 

vybrána varianta č.2, která byla podrobně zpracována. Jedná se předpjaté 

prefabrikované T-nosníky spřažené s betonovou deskou. V této variantě nebylo 

třeba měnit niveletu či směrové vedení trasy a rozpětí mostu. V rámci bakalářské 

práce byl pouze upraven směr toku. Most byl navržen kolmý. Výpočet a 

modelování probíhalo za pomoci programu SCIA a IDEA StatiCa. Program IDEA 

StatiCa, který umožnuje výpočet pomocí časově závislé analýzy, byl zvolen pro 

zohlednění fázované výstavby a vlivu smršťování, dotvarování a stárnutí betonu. Ve 

výpočtech byly zanedbány účinky vodorovných sil, větru, sněhu a teplotních 

účinků. Dle studie a statického posudku byly zpracovány podrobné a přehledné 

výkresy vybrané varianty a vytvořeny vizualizace mostního objektu. 
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