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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes údolí potoka Kyselá voda. Hlavní náplní je statický 

výpočet spojité nosné konstrukce o šesti polích. Byly zpracovány tři studie a druhá, předpjatý 

dvoutrám, byla vybrána. Nosná konstrukce rozpětí jednotlivých polí je 27 + 6 x 35 + 27 m. Statický 

model a účinky zatížení jsou řešeny v programu Scia Engineer. Posudky jsou počítané ručně podle 

platných norem. 

Klíčový slova 

most, estakáda, předpjatý beton,  spojitý nosník, dvoutrámová konstrukce, prutový model,  statický 

výpočet, vizualizace, výkresová dokumentace, mezní stav 

Abstract  

The  subject of  the diploma  thesis  is  the design of  the ghrinder bridge over  the Kyselá voda brook 

valley.  The main  topic  is  static  calculation  of  supporting  construction  of  six  span  structure.  Two 

studies were executed and the second option, pre‐stressed girder bridge was chosen. The  lenght of 

the  spans  is  27  +  6  x  35  +  27 m.  Static model  and  effect  of  loading  are  solved  in  software  Scia 

Engineer. Reviews are calculated by hand according to current standards. 

Klíčový slova 

Bridge,  flyower  bridge,  pre‐stressed  concrete,  continuos  girder,  double‐girder,  structural  analysis, 

visualization, drawings, ultimate state 
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