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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nového mostu dle ČSN EN 1992-1-1. Most 
slouží k převedení místní komunikace přes řeku Krupou. Most je řešený jako deskový 
lichoběžníkového tvaru s plným průřezem. Staticky je most vyřešený jako podporově uložený 
s délkou přemostění 12,2m. Kategorie komunikace je S 7,5. Zatížení a posouzení na mezní 
stav únosnosti a mezní stav použitelnosti je vyřešen dle daných norem. 
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Abstract 
 

Bachelor thesis deals with the design of the new bridge according to EN 1992-1-1. 
The bridge is used to convert local road across the river Krupá. The bridge is designed as a 
plate with a full cross-section of the trapezium. Statically resolved as a bridge to support the 
storage of bridging length 12.2 m. Categories of  communication is S7.5. Encumbered and 
assessment on the rezistance limit state and serviceability limit state is resolved according to 
the standards. 
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1. Úvod 
Úkolem této bakalářské práce je návrh nové konstrukce mostní desky mostu, který 

převádí místní komunikaci III. třídy na ulici Lipová ve Starém městě přes řeku Krupá. 
Komunikaci uvažujeme třídy S 7,5.  

Na stávající mostní konstrukci bylo provedeno několik oprav týkajících se především 
sanace říms, křídel, oprav opěr a dalších opatření. Životnost mostu je stanovena na 8 let. 
Z těchto důvodů je navržena nová konstrukce mostu. 

Ze statického hlediska byla navržena železobetonová desková konstrukce 
lichoběžníkového plného průřezu o jednom poli. Konstrukce je posuzována dle platných 
norem (ČSN EN 1992-2 Zatížení mostu dopravou). Konstrukce je zatížena sestavami zatížení 
gr1a, gr4 a gr5. Dimenzování a posouzení na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti 
bylo provedeno pro rozpětí 12,2m. Statický výpočet je v příloze doplněn výkresem výztuže a 
přehlednými výkresy konstrukce. 

2. Studie návrhu mostu 
 V zadání této bakalářské práce bylo předpokládáno vypracování a posouzení předpjaté 
mostní desky. Po konzultaci s vedoucím práce vzhledem k navržené délce rozpětí konstrukce 
byl návrh upraven a proveden návrh a posouzení plné železobetonové lichoběžníkové mostní 
desky s podporovým uložením.   

Rozpětí mostu je 12,2 m. Přesahy za teoretickými podporami jsou 500 mm. Celková 
délka konstrukce je tedy 13,2 m s konstantním podélným sklonem mostu 1,5%, příčný sklon 
převáděné komunikace je 2,5% od osy komunikace směrem k odvodňovacím proužkům. Na 
obou stranách konstrukce se nachází chodník s příčným sklonem 4% směrem k 
odvodňovacím proužkům. Největší výška desky je v ose komunikace a to je 800 mm. Na 
obou stranách desky jsou osazeny monolitické římsy, které jsou zakotveny do nosné 
konstrukce mostu. Šířka monolitických říms je na obou stranách 1500mm. Na římsách je 
osazeno ocelové zábradlí výšky 1100 mm. 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 PRŮVODNÍ ZPRÁVA MICHAL HLAVOŇ 

3 
 

2.1 Příčný řez mostu lichoběžníkového průřezu z ŽB 

 

2.2 Podélný řez - návrh mostu 

 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 PRŮVODNÍ ZPRÁVA MICHAL HLAVOŇ 

4 
 

3. Návrh konstrukce – Deskový most 

3.1 Všeobecná část 

3.1.1 Identifikační údaje mostu 
Stavba: Most přes řeku Krupá na ulici Lipová ve Starém Městě 
Objekt: Most  
Název Mostu: Most přes řeku Krupá 
Kraj: Olomoucký 
Katastrální území: Staré Město pod Kralickým Sněžníkem 
Obec: Staré Město 
Okres: Šumperk 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

        Čerčanská, 2023/12, Praha 4, PSČ 140 00 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

    Čerčanská, 2023/12, Praha 4, PSČ 140 00 
Nadřízený organ : Ministerstvo dopravy ČR 
                              nabř. L. Svobody, 1222/12, Praha 1, 
                              PSČ 110 15 
Uvažovaný správce mostu: Správa a údržba silnic Šumperk 
Projektant: Michal Hlavoň 

3.1.2 Údaje o křížení 
Bod křížení: km 0,211 00 
Uhel křížení: 90° 
Volna výška pod mostem: 2,86 m 

3.1.3 Základní údaje o mostu 
Délka přemostěni: 12,200 m 
Délka mostu: 20,76  m 
Délka nosné konstrukce: 13,2 m 
Šikmost mostu: kolmá 
Volná šířka mostu: 7,500 m 
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 7,500 m 
Šířka mostu: 11,100 m 
Stavební výška mostu: 0,750 m 

3.2 Most a jeho umístění 
Most slouží pro převedení pozemní komunikace třídy S 7,5 s oboustranným 

chodníkem přes řeku Krupá. V místě křížení je komunikace v přímé. Niveleta je v místě 
křížení v konstantním spadu 1,5 %. Příčný sklon vozovky je oboustranně 2,5 %. Příčný profil 
hlavni nosné konstrukce je z důvodu příčného sklonu vozovky vyspádovaný směrem k 
odvodňovacím proužkům. Průměrná výška lichoběžníkové desky je 0,749 m. 
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3.3 Technické řešení mostu 

3.3.1 Založení mostu, Spodní stavba 
V rámci rozsahu bakalářské práce není spodní stavba podrobně navržena a 

vypracována, z tohoto důvodu jsou navrženy pilotové základy. Hlavni nosná konstrukce je 
uložena na operách z prostého betonu třídy C30/37 a stupeň vlivu prostředí XD2. Úložný práh 
výšky 0,650 m je ze železobetonu třídy C30/37 a stupeň vlivu prostředí XD2. Na úložném 
prahu jsou podložiskové bloky s osovou vzdáleností dle návrhu. Na těchto blocích jsou 
uložena hrncová ložiska, kterými se zatížení přenáší do opěr. Zeminu uzavírají rovnoběžně 
dilatované křidla, které mají šířku 0,500m a jsou provedeny z železobetonu třídy C 30/37. 
Přechodová oblast je zasypána štěrkem frakce 0/32 a zhutněna PS 100 %. Prostor za opěrou je 
oddrénován drenážním potrubím. Drenáž má střechovitý sklon 3 % a je vyvedena do svahu. 

3.3.2 Nosná konstrukce 
Hlavni nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou. Tvar desky 

v příčném směru je lichoběžníkový. Deska je vyrobena z betonu třídy C30/37, stupeň 
vlivu prostředí XD1 a vyztužena oceli B 500B. Průměrná výška desky je 0,749 m pro 
rozpětí 12,2 m. Deska je v podélném konstantním spádu 1,5 % a v příčném 
střechovitém 2,5 %. 

3.3.3 Uložení nosné konstrukce 
Nosná desková konstrukce bude uložena na hrncových ložiskách s osovou 

vzdáleností 5,5 m rozměry ložisek jsou 590x590x107 mm 

3.3.4 Římsy a vozovka 
Mostní římsy jsou  provedeny monoliticky o šířce 1,5 m a výšce 0,26 m a jsou 

vyztuženy ocelí B 500B. Vyloženi za okraj nosné konstrukce je 0,3 m. Horní povrch římsy je 
ve sklonu 4 % směrem do vozovky. Do římsy je zakotveno ocelové zábradlí. 
Vozovkové vrstvy: 
ACO 11  30 mm 
ACL 16 + 30 mm 
Podkladní vrstva AC 40 mm 
Izolační souvrství 10 mm 
CELKEM 110 mm 

Izolace proti vodě bude provedena na mostní konstrukci v cele ploše. Musí být 
zajištěno její odvodněni a musí byt zajištěna její nepropustnost, odolnost proti mechanickému 
namáhaní. 

3.3.5 Vybavení mostu 
Na každé mostní římse je osazeno ocelové zábradlí. Horní hrana ocelového zábradlí je 

1,250 m nad povrchem vozovky.  

3.3.6 Odvodnění mostu 
Odvodněni mostu je zajištěno příčným sklonem a podélným sklonem komunikace 
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pomoci odvodňovacích proužků. 

3.3.7 Mostní závěr 
Je použit elastický zálivkový mostní závěr šířky 0,50 m. 

3.4 Statické řešení 
Pro výpočet vnitřních sil byla deska idealizovaná deskou stejné výšky a byly 

zanedbány převisy za podporami. K řešení byl použit program Scia Engineer 2013. Model byl 
zvolen izotropní 3D desková konstrukce. Roznos zatížení byl proveden na střednici desky. 
Poloha zatížení LM1 a LM3 byla zjištěna pro extremní podélný ohybový moment a pro 
extremní posouvající sílu. Výsledné vnitřní sily a momenty byly použity k výpočtu mezního 
stavu použitelnosti, mezního stavu únosnosti a smyku. Výpočet konstrukce byl proveden bez 
časové analýzy. 

3.5 Výstavba 

3.5.1 Postup výstavby 
• Demolice stávající konstrukce 
• Terénní úpravy 
• Zemni práce 
• Betonáž základů, křidel a spodní stavby 
• Zasyp přechodové oblasti do poloviny výšky spodní stavby, PS 100% 
• Bedněni 
• Vázaní výztuže 
• Betonáž nosné konstrukce 
• Betonáž závěrné zdi 
• Zasypání zbytku spodní stavby, PS 100% 
• Odbednění 
• Betonáž říms, montáž ocelového zábradlí 
• Provedení vrstev vozovky 
• Dokončovací práce 

3.5.2 Časový harmonogram výstavby 
Fáze výstavby: 
1 betonáž desky    0 den 
2 osazení na ložiska    30dnů 
3 ostatní stalé zatížení   3 měsíce 
4 uvedení do provozu   5 měsíců 
5 životnost mostu    100 let 
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4. Závěr 
  V bakalářské práci byla navržena varianta deskové konstrukce lichoběžníkového 
průřezu s podporovým podepřením. Konstrukce je provedena z železobetonu třídy C30/37 
stupeň vlivu prostředí XD1, která je vyztužena ocel B500B. Konstrukce byla zatížení 
sestavami zatížení gr1a a gr5. Pro výpočet vnitřních sil a momentů použit program Scia 
Engineer 2013 a ruční výpočet metodou spolupůsobící šířky. Dimenzováni a posouzeni na 
Mezní stav únosnosti a Mezní stav použitelnosti byl proveden dle platných norem. Výpočet. 
Hlavni dolní nosná vyztuž, byla navržena O 28 po 140 mm dále dle statického výpočtu a dle 
výkresu výztuže. Spodní stavba nebyla v rámci bakalářské práce řešena. Založení bylo 
provedeno na pilotách. 
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