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Abstrakt 
 

Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Přerov – Lipník v katastrálním 
území Osek nad Bečvou. Most slouží k překonání silnici III/43612 v km 93,550, potoku 

Lubeň a polní cesty. Ze tří variant řešení je vybrána monolitická dodatečně předpjatá 
dvoutrámová konstrukce a posouzena podle mezních stavů včetně vlivu postupné 
výstavby dle platných evropských norem. Současně je zpracována výkresová 
dokumentace, průvodní zpráva a vizualizace řešeného nosníku. 

  
Klíčová slova 
 

dálniční most, spojitý nosník, dvoutrám, dodatečně předpínané kabely, postupná 

výstavba a časová analýza TDA  
  

  
  

Abstract 
 

The aim of the diploma thesis is the proposal of a bridge structure in the direction of 

Přerov – Lipník in the cadastral territory of the Osek nad Bečvou. A bridge is used to 

overcome the road III/43612 in km 93,550, the stream Lubeň and a field trip. From tree 
alternatives is selected a post-tensioned two-beam concrete struction and assessed 

according to the limit states including an impact of phased construction according to the 

European standards. Also it is prepared a drawing documentation, an accompanying 

report and a visualization of the beam.  

  
Keywords 
 

highway bridge, continuous beam, two-beam, post-tensioned cables, staged construction 

and TDA  
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1 ÚVOD 

Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší komunikace svého typu na území České republiky. Původně měla být 

hlavní dopravní osou, v současné době je nejvýznamnější dopravní tepnou, která propojuje největší 

města Praha – Brno – Ostrava. Proto dokončení dálnice uleví jak dopravní situaci v přilehlých městech, 

tak prospěje ekonomice státu a poskytne jednodušší přístup obyvatel dojíždějících do zaměstnání. 

 

Cílem diplomové práce je v dané lokalitě navrhnout a zhodnotit dvě až tři varianty nosných konstrukcí 

převádějící dálnici D1 přes překážky, jimiž jsou potok Lubeň, silnice III/43612 a polní cesta.  

 

Pro jednu variantu bude provedeno podrobné konstrukční a statické řešení podle mezních stavů včetně 

vlivu postupné výstavby. Součástí práce je také zpracování výkresové dokumentace, vizualizace a 

průvodní zprávy vybrané konstrukce v požadované rozsahu. 
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2 VARIANTY ŘEŠENÍ 

Pro výběr vhodné konstrukce byly zpracovány tři varianty mostů. S ohledem na polohu překážek bylo 
zvoleno jednotné rozpětí jednotlivých polí: 25,50 m + 5 x 32,50 m + 24,00 m. Celkové rozpětí je tedy 
213,60 m. 
Podrobné rozbory rozměrů variant jsou uvedeny v příloze ,,P1. Použité podklady a varianty řešení‘‘. 
 

2.1 VARIANTA A  - DVOUTRÁM 

 

 
 
Jako první varianta nosné konstrukce je monolitická spojitá dvoutrámová konstrukce z dodatečně 
předpjatého betonu. Trámy vynášející nosnou konstrukci mají konstrukční výšku 1,80 m a proměnnou 
šířku, kdy v nejnižším bodě konstrukce měří 1,20 m a rovnoměrně se rozšiřují na 1,40 m do místa 
vetknutí konzol a desky. Osová vzdálenost trámů je 8,00 m. Deska je v místě napojení na trámy náběhová 
o tloušťce 0,50 m a směrem k ose konstrukce se ztenčuje až na 0,35 m. Vyložení konzol je 3,2 m a v místě 
spolupůsobení s trámem o tloušťce 0,50 m, směrem k volnému konci se ztenčující na 0,30 m. 
 
Výhodou dvoutrámu je jeho hospodárné využití pro uvažovaná rozpětí polí, nízká konstrukční výška 
průřezu, která neznehodnocuje krajinný ráz a působí elegantním dojmem. Plusem je také snadné 
vyztužování a přítomnost příčníků jen na koncích mostu. 
Mezi nevýhody patří větší pracnost bednění a množství sloupů nesoucí mostovku, což ale mostům 
samotným dodává vzdušnější dojem. 
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2.2 VARIANTA B  - JEDNOTRÁM 

 
 
Druhou variantou je monolitická spojitá konstrukce jednotrámového průřezu z dodatečně předpjatého 
betonu. Konstrukční výšku nosníku je 1,80 m, v místě uložení na stěnový mezilehlý pilíř šířky 5,00 
s lineárními náběhy 0,60 m širokými v místě vetknutí konzol. Vyložení konzol je 4,80 m a v místě 
spolupůsobení s trámem mají tloušťku 0,50 m, směrem k volnému konci se ztenčují na 0,30 m. 
 
Výhodou této varianty je nízká konstrukční výška, zapadající do krajiny, také hospodárnost konstrukce 
pro uvažované rozpětí polí a jednoduchá geometrie, ovlivňující pracnost bednění. 
Velkou nevýhoda spočívá ve velmi vyloženích konzolách s tím spojená velká spotřeba materiálu a při 
pohybu dopravního proudu v krajních pruzích velkému namáhání místa napojení trámu na konzoly. Také 
umístění dvou stěnových mezilehlých pilířů za sebou by clonilo výhledu. 

2.3 VARIANTA C  - DESKOTRÁM 
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Posledním návrhem je monolitická spojitá deskotrámová konstrukce z dodatečně předpjatého betonu. 
Trámy vynášející nosnou konstrukci mají konstrukční výšku 1,70 m a proměnnou šířku, kdy v nejnižším 
bodě konstrukce měří 2,00 m a rovnoměrně se rozšiřují na 2,40 m do místa vetknutí konzol a desky. 
Osová vzdálenost trámů je 8,00 m. Tloušťka mostovkové desky je proměnného průřezu od 0,30 až 0,50 
m směrem od osy mostu ke spojení s trámy. Vyložení konzol je 2,70 m a v místě spolupůsobení s trámem 
mají tloušťku 0,50 m, směrem k volnému konci se ztenčují na 0,30 m. 
 
Hodnocení varianty je stejné jako u varianty dvoutrámu. 
 

2.4 VÝSLEDNÝ VÝBĚR VARIANTY 

Jako nejvhodnější se jeví varianta dvoutrámu a deskotrámu, avšak k dalšímu zpracování byla zvolena 
dvoutrámová konstrukce, která je často vyskytujícím se typem mostu na dálniční a silniční síti České 
republiky. 
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3 VŠEOBECNÁ ČÁST 

3.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník 
Objekt: 209  Most na D1 přes silnici III/43612 v km 93,550 
Katastrální území: Osek nad Bečvou 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Přerov 
 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ 145 05 
 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ 145 05 

Projektant: Bc. Monika Surovcová 
 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

 Veveří 331/95, 602 00 Brno 
 

3.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY MOSTU 

Ze statického hlediska se jedná o dvojici monolitických spojitých nosníků o sedmi polích s mostovkou 
tvořenou dvoutrámem. Most převádí dálnici D1, kdy v prvním poli překračuje silnici III/43612 v km 
93,550, v pátém poli potok Lubeň a v sedmém poli polní cestu. 

3.5.1 Charakteristika mostu 

Délka přemostění: 209,98 m 
Délka mostu: 228,50 m 
Délka nosné konstrukce: 213,60 m 
Rozpětí jednotlivých polí: 25,5 + 5 x 32,5 + 24,0 m 
Šikmost mostu: 100,00 g - kolmý 
Šířka mezi obrubami: 13,50 m 
Šířka mostu: levý = 16,90 m 
 pravý = 15,80 m  
Stavební výška: 1,80 m 
Podélný sklon: proměnný 
Příčný sklon: jednostranný 2,5 % 
Plocha mostu: 213,60 x 13,50 = 2883,60 m2 

Zatížení mostu: zatěžovací třída A dle ČSN 73 6203 
 

3.5.2 Charakteristiky přemostěných překážek a body křížení: 

Překážka: silnice III/43612 
Staničení: km 93,489 31 
Úhel křížení: 87,4003 g 
 
 
Překážka: potok Lubeň 
Staničení: km 93,612 35 
Úhel křížení: 94,9861 g 
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Překážka: polní cesta 
Staničení: km 93,670 64 
Úhel křížení: 99,7261 g 
 

4 MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 

Most se nachází na dálnici D1 ve směru Přerov – Lipník v katastrálním území Osek nad Bečvou, kde vede 
paralelně s železniční tratí. Účelem výstavby je převedení dálnice D1 přes silnici III/43612 v km 93,550, 
potoku Lubeň a polní cesty. 

 
Směrové řešení: 
Převáděná komunikace na mostě je směrově rozdělená kategorie D 26,5/120 a pro každý dopravní směr 
je vybudována samostatné nosné konstrukci. 
Směrově je trasa na mostě vedena v přímé, výškově nosná konstrukce stoupá ve směru staničení od 
0,48 do 1,14 %. Oba mosty jsou v příčném směru v jednostranném sklonu 2,5%. 

 
Šířkové uspořádání na mostě: 
Zpevněná krajnice: 0,50  m 
Odstavný pruh: 4,25 m 
Vodící proužek vnější: 0,25 m 
Jízdní pruh: 3,75 m 
Jízdní pruh: 3,75 m 
Vodící proužek vnitřní: 0,50 m 
Zpevněná krajnice: 0,50 m 
Římsa: 2,00 m 
Zrcadlo: 0,20 m 
Římsa: 0,80 m 
Zpevněná krajnice: 0,50 m 
Vodící proužek vnitřní: 0,50 m 
Jízdní pruh: 3,75 m 
Jízdní pruh: 3,75 m 
Vodící proužek vnější: 0,25 m 
Odstavný pruh: 4,25 m 
Zpevněná krajnice: 0,50  m 

 
Celkem: 30,00 m  
 
  
Před zahájením prací na mostě je nutné přeložení vtl. plynovodu (objekt SO 514), splaškové kanalizace 
(objekt SO 321) a vodovodu (objekt SO 355). Dále bude přeložen potok Lubeň, který bude po dobu 
výstavby v úseku pod mostem zatrubněn (objekt SO 334). Po celou dobu výstavby mostu bude silnice 
III/43612 ve směru Veselíčko – Osek nad Bečvou zcela uzavřená. 
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5 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

   
 
Z podkladů je sice patrné, že inženýrsko-geologický průzkum byl proveden, ale informace o geologickém 
profilu nebyly poskytnuty, ale z geologických map České geologické služby vyplývá, že v oblasti výstavby 
mostu se nachází dva typy podloží: 
 
Označení              6  16 

 
Eratém:   kenozoikum 
Útvar:   kvartér 
Oddělení:   holocén 
Hornina: hlína, písek, štěrk     spraš, sprašová hlína 
Typ horniny:     sediment nezpevněný 
Soustava:                   Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 
Oblast:      kvartér

  

Osek nad Bečvou 

6 
16 
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6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

6.1 POSTUP VÝSTAVBY 

Most bude budován postupně po jednotlivých polích s přesahující konzolou na pevné skruži. Uvažovaný 
směr výstavby je od Přerova.  

6.1.1  Technologie a postup výstavby 

6.1.1.1 Přípravná fáze 
V první řadě dojde k sejmutí ornice v tloušťce 0,65 m a k přípravě staveniště. Poté budou vyhloubeny 
stavební jámy a odtěženy části konsolidovaných násypů na úroveň terénu pro vrtání hlubinných pilot. 
Piloty se budou vrtat z terénu, tedy technologií hluchého vrtání. Pro zajištění správné polohy pilot se 
provede šablona v tloušťce 0,15 m na štěrkopísek tloušťky 0,15 m, po vybetonování pilot se šablona 
odstraní a základová spára bude zakryta vrstvou podkladního betonu. Následně dojde k odbourání hlav 
pilot na úroveň podkladního betonu, připraví se bednění základů a začne betonáž základových bloků, 
které budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti dle požadavků uvedených v ČSN P 73 0600. 
Na závěr se na hotové základy začnou budovat dříky opěr a podpěr s úložnými prahy, na které se osadí 
ložiska. 
 

6.1.1.2  Výstavba hlavní nosné konstrukce 
Nosná konstrukce bude budována postupně, po jednotlivých polích s přečnívající konzolou. Spára mezi 
betonovanými úseky je vždy 6,5 m za teoretickou podporou. V jednotlivých fázích výstavby hlavní nosné 
konstrukce bude délka betonovaných úseků: v první 32,5 m, v druhé až šesté 32,5 m a poslední 17,5 m. 
 
Konstrukce bude předpínána průběžnými kabely spojkovanými ve spáře. S ohledem na možnost vzniku 
trhlin lze ve spáře spojkovat maximálně ⅔ kabelů. V případě 10 kabelů dochází v každé liché spáře ke 
spojkování 6 kabelů, zatímco zbylé 4 kabely vedou v plné délce až k spáře sudé.  
 
Před betonáží každého úseku bude vždy nutné jeho podskružení, příprava bednění, uložení betonářské 
výztuže a kabelových kanálků na distanční výztuž. Do bednění budou také namontovány kotevní prvky 
spolu s podkotevní výztuží a talíře odvodňovačů. Po zabetonování budou vloženy předpínací vložky 
úseku a po 7 dnech po vybetonování, kdy beton dosáhne požadované pevnosti, bude úsek předepnut, 
skruž přesunuta do následujícího úseku a ponechána 1-2 stojky dle rozpětí pole. Doba jednoho 
betonážního taktu je předpokládána na 18 dní. 
 
Instalace předpínacích vložek bude provedena vtahováním předem připravených kabelových svazků 
pomocí navijáku nebo vsouváním jednotlivých pramenců do kabelového kanálku pomocí prostrkovacího 
zařízení. Montáž předpínacích kabelů po betonáži je volena především kvůli snadnějšímu, rychlejšímu a 
přesnějšímu osazování prázdných trubek kabelových kanálků a také proto, že montáž může probíhat 
během tvrdnutí betonu, méně tedy ovlivňuje časový postup prací. 
 
V čele nosné konstrukce jsou kabely kotveny pomocí stupňové kotvy VSL Ec 6-19 a ve vzniklých 
pracovních spárách způsobených postupnou výstavbou jsou použity kabelové spojky VSL K 6-19. Pro 
napínání předpínacích kabelů se použije napínací soustava typu II ZPE 460/3 1 vhodná pro kotvení kabelů 
typu 0,6”/6-19 s minimálním přesahem lan 0,70 m. 
 

6.1.1.3 Dokončovací fáze 
Po dokončení hlavní nosné konstrukce budou dobetonovány závěrné zídky a mostní křídla opěr. Prostor 
za rubem opěr dosypán a materiál zhutněn, proběhne betonáž přechodových desek, položení izolačních 
vrstev mostovky. Dále se vybetonují římsy, osadí se mostní příslušenství a mostní odvodňovače a položí 
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vozovkové souvrství. Nakonec proběhnou dokončovací práce pod mostem, rektifikace ložisek a uložení 
dilatačních závěrů a konstrukci bude možno uvést do provozu. 
 
 
Schéma postupu výstavby včetně časového harmonogramu prací je uveden v příloze ,,P3. Stavební 
postup a vizualizace‘‘ 

6.1.2 Požadavky na materiál 

6.1.2.1 Beton 
Konstrukční část třída betonu a stupeň vlivu prostředí 

 
Piloty C25/30 XA1 
Podkladní beton C16/20 X0 
Základy C25/30 XF2 
Opěry a podpěry C30/37 XF4 
Nosná konstrukce C35/45 XF2 
Římsy C30/37 XF4 
Přechodová deska C25/30 XF2 
 

6.1.2.2 Předpínací výztuž 
Nosná konstrukce je dodatečně předpjatá 10 podélnými kabely složenými z 19 lan Y1860 S7-15,7-A z 
oceli s nízkou relaxací. Předpínací lana jsou uložena do trubek z tenkého plechu s drápkovým spojem. 
Hodnota kotevního napětí je 1476 MPa a bude podrženo po dobu 5 minut. Předepnutí bude zahájeno 
po 7 dnech od betonáže nosníků a provedeno jednostranně. Kabely budou v čele konstrukce kotveny 
pomocí stupňové kotvy VSL Ec 6-19 a ve vzniklých pracovních spárách způsobených postupnou 
výstavbou jsou použity kabelové spojky VSL K 6-19. Pro napínání předpínacích kabelů se použije napínací 
soustava typu II ZPE 460/3 1 vhodná pro kotvení kabelů typu 0,6”/6-19 s minimálním přesahem lan 0,70 
m. 
 

6.1.2.3 Betonářská výztuž 
Nosníky budou vyztuženy betonářskou výztuží B500B dle přílohy ,,P2. Výkresy – přehledné, podrobné a 
detaily‘‘. 
 

6.2 ZEMNÍ PRÁCE 

V oblasti celé stavby se provede odstranění ornice a odtěžení zeminy výkopů pro základové bloky                
a piloty. Vytěžená zemina se uskladní a využije na zásyp opěr. Základové jámy pro pilíře budou 
uskutečněny v otevřených výkopech ve sklonu 1:1, ze strany k silnici pažené trvalými štětovými stěnami. 
Veškeré výkopové práce nepřesáhnou hranici dočasného záboru. Pro odvedení srážkové vody budou 
zřízeny odvodňovací rýhy a čerpací jímky. 
 
Konsolidační opatření: 
V oblasti opěr se provede násyp až do úrovně 1 m nad niveletu. Půdorysně nejméně v rozsahu 5 m před 
líc opěry a 25 m za líc opěry – celkem tedy v délce 30 m. Tento předkonsolidační násyp musí ležet 
nejméně 6 měsíců. Předpokládá se, že se nejdříve provede násyp po úroveň vrtání pilot, pak se provedou 
piloty a potom se nasype konsolidační násyp. Ten se nechá 6 měsíců působit. Je však možné provést 
piloty až po odtěžení předkonsolidačního násypu. 
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6.3 ZALOŽENÍ SPODNÍ STAVBY 

6.3.1 Piloty 

Opěry a vnitřní podpěry jsou založeny na hlubinných vrtaných pilotách o průměru 900 mm z betonu 
C25/30 XA1 a vzhledem k malé únosnosti základové půdy půjde o piloty plovoucí. Hlava pilot bude 
vetknuta do základů opěr a podpěr. Piloty u základových bloků podpěr jsou ve dvou řadách v osové 
vzdálenosti v podélném směru 3,00 m a v příčném 2,20 m. Piloty základový bloků opěr jsou uspořádány 
v trojúhelníkovém rastru ve vzdálenosti 1,75 m v příčném směru. 

6.3.2 Základy 

Základy jsou navrženy z betonu C25/30 XF2, pod podpěrami jsou rozměrů 4,50 x 12,50 x 1,50 m a pod 
opěrami 4,05 x 33,00 x 1,50 m. Horní povrch základu je ve spádu 4 % pro odtok vody. Základy jsou proti 
účinkům spodní vody chráněny pásovou izolací. 

 

6.4 SPODNÍ STAVBA 

6.4.1 Opěry 

Spodní stavba je tvořena dvěma masivními železobetonovými opěrami o šířce dříku 3,00 m. Na úložný 
práh navazuje 0,60 m široká závěrná zídka, ve které je kotven mostní závěr a uložena přechodová deska. 
Povrch úložného prahu je ve spádu 4,0 % směrem k závěrné zídce. Odvod vody je zajištěn žlábkem 
vyspádovaným k bokům opěr. K uzavření zeminy za rubem opěry po stranách zemního tělesa 
komunikace jsou umístěna mostní křídla. U opěry 1 se jedná o křídla dilatovaná 7,50 x 0,55 m. Opěra 8 
má křídla zavěšená 5,00 m x 0,55 m. Voda za rubem opěr je odváděna drenáží DN 150 mm.  

6.4.2 Podpěry 

Vnitřní podpěry jsou tvořeny štíhlými sloupy šestiúhelníkového průřezu. Vnější půdorysný rozměr 
sloupů je 1,80 x 1,40 m. Podpěry jsou v patě vetknuty do základového bloku a v horní části jsou v úkosu 
4,0 %. 
 
Celá spodní stavba je z betonu C30/37 XF2. 
 
Staničení spodní stavby: 
Opěra 1 km 93,474 01 
Podpěra 2 km 93,499 51  
Podpěra 3 km 93,532 01 
Podpěra 4 km 93,564 51 
Podpěra 5 km 93,597 01  
Podpěra 6 km 93,629 51 
Podpěra 7 km 93,662 01  
Opěra 8 km 93,686 01 

6.5 NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce je navržena jako monolitická spojitá dvoutrámová konstrukce z dodatečně 
předpjatého betonu C35/45 XF2. Rozpětí jednotlivých polí je 25,50 + 6 x 32,50 + 24,00 m. Celková délka 
nosné konstrukce je 213,60 m a šířka mostu pravého pak 15,80 m, levého 14,90 m. Jde o most v přímé 
podepřený na opěrách kolmo k podélné ose mostu. Podélně nosník stoupá v proměnném sklonu 0,48 -  
1,12 % ve směru staničení, ve směru příčném je horní povrch mostovky v jednostranném sklonu 2,5 %. 
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Trámy vynášející nosnou konstrukci mají konstrukční výšku 1,80 m a proměnnou šířku, kdy v nejnižším 
bodě konstrukce měří 1,20 m a rovnoměrně se rozšiřuje na 1,40 m do místa vetknutí konzol a desky. 
Osová vzdálenost trámů je 8,00 m. Deska je v místě napojení na trámy náběhová v šířce 0,50 m a 
směrem k ose konstrukce se ztenčuje až na 0,35 m. Vyložení konzol je 3,2 m a v místě vetknutí tloušťky 
0,50 m a na volném konci 0,30 m. 
  
Nosník je předepnutý v podélné směru 10 kabely po 19ti lanech Y1860-S7-15,7-A a vyztužený 
betonářskou výztuží B500B.  
 

6.6 MOSTNÍ SVRŠEK 

6.6.1 Vozovkové souvrství a izolace mostovky 

Na mostu je navržena následující skladba: 
 
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S 40 mm 
Spojovací postřik PS-EP 
Asfaltový beton ložní ACL 16 S 60 mm 
(spojovací postřik provizorní) PS-EP 
Posyp přebalovanou drtí 4/8 
Litý asfalt MA 11 IV 35 mm 
Izolační vrstva 5 mm 
Pečetící vrstva  

 
Celkem vozovka 140 mm 
 
Na horní povrch mostovky je nanesena pečetící vrstva ze speciální epoxidové pryskyřice, která zvyšuje 
přilnavost izolační vrstvy a zajišťuje vodotěsnou a parotěsnou funkci izolačního systému. Na pečetící 
vrstvu se pak aplikuje pásová izolace. 

6.6.2 Římsy 

Svršek mostu je na okrajích ohraničen zvýšenými odrazovými obrubami betonovány současně                        
s monolitickými římsami z betonu C30/37 XF4.  Výškou obruby odpovídá hodnotách dle ČSN 73 6201. 
Na pravém mostě mají římsy šířku 0,80 m na vnějším okraji a 2,00 m na vnitřním.  Šířka říms levého 
mostu na vnějším okraji je 1,20 m a 0,80 na vnitřním. Střední zrcadlo je nad úložným prahem zakryto 
elastomerovým pásem s přesahem min. 0,50 m. 
V dutinách vnitřní římsy pravého mostu jsou instalovány kabelové chráničky. Záchytný systém se kotví 
pomocí lepených kotev.  
Proti účinkům posypových solí jsou římsy opatřeny nátěrem a proti posuvu jsou zabezpečeny kotvením 
do nosné konstrukce. Horní líc říms je ve sklonu 4,0  % k ose mostu. 
 

6.7 MOSTNÍ VYBAVENÍ 

6.7.1 Záchytné systémy a zábradlí 

Na mostě jsou osazena ocelová mostní svodidla s vodorovnou výplní, která před a za mostem přecházejí 
na svodidla silniční. Vnitřní strany vozovky jsou lemovány mostními svodidly výšky 0,7 m, na vnější straně 
levého mostu je také osazeno mostní svodidlo s výškou 0,70 m a na vnějším straně pravého mostu 
svodidlo zábradelní výšky 1,10 m. Úroveň zadržení záchytných systémů je H2. Okraji odvodňovacím 
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žlabu levého mostu je opatřen ocelovým zábradlím se svislou výplní s madlem ve výšce 1,10 m nad 
přilehlým zpevněním. 

6.7.1 Odvodnění 

Odvedení vody z povrchu vozovky je realizováno jednostranným příčným sklonem 2,5 % a podélným 
sklonem stoupajícím ve směru staničení od 0,48 až 1,14 %. Na vnitřní straně pravého mostu jsou 
umístěny odvodňovače typu 500/500 mm ve vzdálenosti 20,00 m. Levý most je odvodněn pomocí 
otevřeného odvodňovacího žlabu pod vnější římsou. Voda z odvodňovačů i odvodňovacího žlabu teče 
přes vtokové jímky umístěné za opěrou 1 až do kanalizace hlavní trasy 301-2.  
Odvedení vody z povrchu úložného prahu je zajištěno 4% sklonem směrem k líci závěrné zídky, kde je 
vytvořen žlábek vyspádovaný k bokům opěry. 
Voda z rubem opěr je svedena drenáží DN 150 mm zakončenou vyúsťovacím objektem z prostého 
betonu ve svahu zemního tělesa u opěry 1. U opěry 8 je voda z drenáže vyvedena až do otevřeného 
příkopu přilehlé komunikace. 
 

6.8 MOSTNÍ ZÁVĚRY 

K překrytí dilatačních spár v mostní konstrukci a umožnění pohybů konstrukce bez omezení plynulého a 
bezpečného pohybu dopravního proudu jsou navrženy dva lamelové dilatační závěry MAGEBA typu LR 3, 
jejichž výrobcem je společnost MAGEBA Switzerland. 
Tento typ mostního závěru umožňuje pohyb nosné konstrukce v podélné směru až o ± 120 mm a je 
uzavřen elastomerovými gumovými profily. Jeho konstrukce je nehlučná a téměř neobrusná, s dlouhou 
životností. 

 

6.9 OSTATNÍ VYBAVENÍ 

6.9.1 Chráničky 

 Chráničky pro vedení kabelů inženýrských sítí jsou uloženy v dutinách vnitřní římsy pravého mostu. 
Jedná se o 4 kabely o vnějším průměru 110 mm a 2 kabely o vnějším průměru 75 mm. 

6.9.2 Gabionové konstrukce 

U opěry 1 je provedena opěrná zeď podél silnice III/43612. Jedná se o gabionovou konstrukci, která 
zabezpečuje patu svahu před opěrou. 
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6.10 ULOŽENÍ MOSTŮ 

Spojení nosné konstrukce se spodní stavbou je zajištěno hrncovými ložisky, které jsou o půdorysně 
uspořádány tak, aby nosník mohl v podélném směru dilatovat na obě strany.  
 
Uspořádání ložisek na podpěrách a opěrách obou mostů je následující: 
 
      Vpravo                                    Vlevo      

 
Opěra 1 podélně posuvné všesměrně posuvné 
Podpěra 2 podélně posuvné všesměrně posuvné  
Podpěra 3 podélně posuvné všesměrně posuvné 
Podpěra 4 pevné příčně posuvné 
Podpěra 5 podélně posuvné všesměrně posuvné 
Podpěra 6 podélně posuvné všesměrně posuvné 
Podpěra 7 podélně posuvné všesměrně posuvné 
Opěra 8 podélně posuvné všesměrně posuvné 
 
Hrncová ložiska jsou osazeny na horní povrch úložného prahu do vrstvy malty tloušťky 20 mm. 
 

6.11 PŘECHODOVÁ OBLAST MOSTŮ 

Ve spodní části přechodové oblasti je navržen zásyp základu za opěrou, dále položena nepropustná 
těsnící vrstva. Na této vrstvě je proveden zásyp rubu ze zhutněné zeminy velmi vhodné. Součástí 
přechodové oblasti je samostatný přechodový klín proměnné tloušťky max. 0,50 m. 
Přechodovou oblast shora uzavírá 7,00 m dlouhá přechodová deska z betonu C25/30 XF2 o tloušťce 300 
mm uložená na podkladní beton tloušťky 100 mm. Propojení přechodové desky a závěrné zídky je 
vytvořeno pomocí vrubového kloubu. 
Materiály a provedení přechodové oblasti jsou zvoleny v souladu s ČSN 73 62.
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7 STATICKÝ VÝPOČET 

Konstrukce byla modelována v programu SCIA Engineer. Kvůli omezeným možnostem tohoto programu 

byl použit jak prutový, tak dvourozměrný model desky s žebry. Prutový model umožnil analyzovat 

postupnou výstavbu a časovou analýzu konstrukce TDA a k předběžnému návrhu předpětí. Zatímco 2D 

model desky s žebry byl použit pro získání účinků potřebných pro výpočet konstrukce na mezní stav 

použitelnosti a únosnosti, smyku, kroucení a příčného směru, a tak i zpřesnění účinků modelu 

prutového. 

 
Model desky s žebry 
 

 

Model desky s žebry 

 

Rozmístění podpor na modelu desky s žebry
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8  ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byly navrženy tři variant řešení nosných konstrukcí v katastrálním území Osek 

nad Bečvou. Most převádí dálnici D1 přes potok Lubeň, silnici III/43612 a polní cesty. 

Pro variantu dvoutrámu bylo provedeno podrobné konstrukční a statické řešení podle mezních stavů 

včetně vlivu postupné výstavby. Konstrukce byla modelována v programu SCIA Engineer, následně 

získány vnitřní síly a proveden ruční výpočet dimenzování a posouzení. Součástí práce je také zpracovaná 

výkresové dokumentace, vizualizace a průvodní zprávy dvoutrámové konstrukce v požadované rozsahu. 

 

  



VUT V BRNĚ MOST NA DÁLNICI D1 PŘES SILNICI A POTOK Bc. Monika SUROVCOVÁ 
FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016 

 

 

 

18 

 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

9.4 NORMY 

ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, 2008. 
 
ČSN 73 6214. Navrhování betonových mostních konstrukcí. Praha: Český normalizační institut, 2014. 
 

ČSN 73 6222. Zatížitelnost mostů pozemních komunikací. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví, 2009. 28 s. 
 
ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Český normalizační institut, 2004. 
 
ČSN EN 1991-2. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí -Část 2: Zatížení mostů dopravou. Praha: Český normalizační 
institut, 2005. 
 

ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 1: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. 
Praha: Český normalizační institut, 2006. 213 s. 
 
ČSN EN 1992-1-5. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou. Praha: Český 
normalizační institut, 2005. 44 s. 
 
ČSN EN 1992-2. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční 
zásady. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

9.5 LITERATURA A SKRIPTA 

Radim NEČAS, Jan KOLÁČEK a Josef PANÁČEK. BL12 - Betonové mosty I: zásady navrhování. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, 2014, 240 stran. Studijní opory pro studijní programy s prezenční formou 
studia. ISBN 978-80-214-4979-4. 
 
Bc. Radim STLOUKAL. Mostní konstrukce Droužkovice - příprava a organizace výstavby. Brno, 2014. 151 s., 10 s. 
příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení 
staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. 
 
Ing. P. ŠEVČÍK. Předpínací systémy VSL 0,5“, 0,6“. Praha: VSL SYSTÉMY (CZ) s.r.o. 
 
MAGEBA Switzerland. mageba modular expansion joints – the benchmark for large movements: 
TENSA@MODULAR Types LR and LR-LS. Switzerland: MAGEBA. 

9.6 INTERNETOVÉ ZDROJE 

VSL SYSTÉMY CZ. VSL SYSTÉMY CZ [online]. Praha: VSL SYSTÉMY CZ, 2016. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: 
http://www.vsl.cz/ 
 
Pavel BORK. Geologické a geovědní mapy [online]. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.geologicke-mapy.cz/ 
 
VB Mosty s.r.o. VB Mosty s.r.o.: Odvodnění mostů a komunikací [online]. Chrást u Plzně: VB Mosty s.r.o., 2014. [cit. 
2016-01-12]. Dostupné z: http://www.vbmosty.cz/ 
 
mosty.cz. mosty.cz [online]. mosty.cz, 2008. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.mosty.cz/ 
 
Encyklopedie Co Je Co [online] Dostupné z: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=76033 



VUT V BRNĚ MOST NA DÁLNICI D1 PŘES SILNICI A POTOK Bc. Monika SUROVCOVÁ 
FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016 

 

 

 

19 

 

10 SEZNAM PŘÍLOH 

P1. POUŽITÉ PODKLADY A VARIANTY ŘEŠENÍ 

 P1.01 PŮDORYS - PODKLAD M 1:200 14 A4 
 P1.02 PODÉLNÝ ŘEZ - PODKLAD M 1:200 8 A4 
 P1.03 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NK M 1:50 5 A4 
 P1.04 TECHNICKÁ SPECIFIKACE - PODKLAD  4 A4 
 P1.05 VARIANTA A – DVOUTRÁM M 1:300/50 10 A4 
 P1.06 VARIANTA B – JEDNOTRÁM M 1:300/50 10 A4 
 P1.07 VARIANTA C – DESKOTRÁM M 1:300/50 10 A4 

P2. PŘEHLEDNÉ A PODROBNÉ VÝKRESY 

 P2.01 SITUACE M 1:200 14 A4 
 P2.02 PODÉLNÝ ŘEZ M 1:200 8 A4 
 P2.03 PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' M 1:50 10 A4 
 P2.04a VÝKRES PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE - ČÁST 1 M 1:200/50 16 A4 
 P2.04b VÝKRES PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE - ČÁST 2 M 1:200/50 16 A4 
 P2.05 VÝKRES BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE M 1:25 15 A4 

P3. STAVEBNÍ POSTUP A VIZUALIZACE 

 P3.01 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY  2 A4 
 P3.02 SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY M 1:500 8 A4 
 P3.03 VIZUALIZACE  4 A4 

P4. STATICKÝ VÝPOČET 

 P4. STATICKÝ VÝPOČET   101 A4 


