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ÚVOD  
 Základním úkolem bakalářské práce je navržení a posouzení mostní konstrukce ve městě Frýdlant na ulici 

Raisova. Jedná se místní komunikaci v celkové délce 311m. Počátek staničení je na křížení ulice Raisova a Míru. 

Křížení osy komunikace a osy potoku Řasnice je ve staničení 0,079km.    

 V rámci bakalářské práce jsou vypracovány tři studie železobetonového mostu. Z těchto studií  

je následně vybrána jedna, pro kterou je proveden kompletní návrh a posouzení. Most je navržený jako 

železobetonový deskový. Osa komunikace zůstala zachována dle původní mostní konstrukce a je přímá  

a kolmá k ose místního potoku Řasnice. Oproti původnímu stavu je pozměněna šířka převáděné komunikace  

z 5,04m na 7,5m. Toto rozšíření bylo požadavkem investora. Navržená mostní konstrukce  

je navržena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Součástí návrhu je vypracovaná výkresová dokumentace.  

Při výpočtu jsou zanedbány vodorovné síly od dopravy. Návrh a posouzení konstrukce  

je provedeno podle platných norem. Analýza účinků zatížení na konstrukci je proveden pomocí programu Scia 

Engineer, které je doplněna o ruční výpočty. 
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1. Navržené studie 
V první části bakalářské práce jsou řešeny tři studie návrhu mostní konstrukce, které spočívají ve změně 

tvaru průřezu a vytvoření specifických říms a zábradlí v moderním vzhledu zapadající do prostředí města. Následně 

z těchto studií je vybrána jedna, která je dále zpracovaná. Požadavkem bylo zachovat stejnou výšku průřezu u všech 

variant. 

První studie má obdélníkový průřez. Studie číslo dvě má zkosené náběhy spodní hrany a poslední studie  

má spodní líc ve tvaru paraboly. Všechny varianty zachovávají stejnou šířku mostu i tloušťku desky v ose 

komunikace. 

 

 

Dále jsou navrženy tři typy zábradlí dle následujícího obrázku. Tato zábradlí jsou vytvořena rovněž ve 3D 

modelu pro objektivnější zhodnocení jejich výsledného optického efektu. 

 

V hodnocení variant byla rozhodujícím prvkem pracnost provádění mostní konstrukce. S přihlédnutím 

k tomu, že se jedná o místní komunikace ve městě Frýdlant přes úzké koryto řeky, se jako nejvíce ekonomicky 

výhodné řešení jeví první varianta s rovnou spodní hranou. Nejnáročnější z hlediska provádění je poslední varianta 

se spodním lícem tvaru paraboly. Pro další zpracování byla vybrána první varianta.  

Při volbě tvaru zábradlí byla vybrána poslední varianta.  
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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2. Všeobecná část 

2.1 Základní identifikační údaje 
Stavba:     Deskový most na ulici Raisova 

Město:     Frýdlant 

Okres:      Liberec  

Region:     Liberecký kraj 

Převáděná komunikace:   místní komunikace, ul. Raisova  

Kategorie:     S 7,5/50  

Bod křížení:    0,079 km  

Úhel křížení:     uvažujeme 90°  

Délka přemostění:    8,000 m 

Sklon nivelety:    0,5%  

Přemosťovaná překážka:   Vodní tok, potok Řasnice  

Volná výška pod mostem (Q100):  2,950 m  

Investor:     Město Frýdlant 

     náměstí T. G. Masaryka 37 

     464 13 Frýdlant 

Projektant:     Eva Kalísová 
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2.2 Základní údaje mostu  

Délka přemostění:    8,000 m 

Délka mostu:    18,000 m  

Délka nosné konstrukce:   10,000 m  

Rozpětí jednotlivých polí:   9,000m  

Šikmost mostu:    kolmý 90°  

Šířka mostu:     11,000 m  

Šířka nosné konstrukce:   10,000 m  

Šířka mezi zvýšenými obrubami:  7,500 m  

Šířka chodníku L/P:    1,250 m / 1,250 m  

Průměrná konstrukční výška:   620 mm 

Výška mostu:     4,245 m 

Plocha nosné konstrukce:   100,00 m²  

Zatížení mostu pozemní komunikace:  skupina 1 (dle ČSN EN 1991-1-2) 

3. MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ  

3.1 Charakter překážky a převáděné komunikace  
Převáděná komunikace je místní komunikace s šířkovým uspořádáním S7,5/50. Silnice je v přímé a niveleta 

stoupá ve směru rostoucího staničení tedy od ulice Míru ulicí Raisovou směrem k ulici Jiráskova. Vozovka má  

v příčném směru střechovitý tvar se sklonem 2,5% směrem od osy vozovky. Překonávanou překážkou  

je místní potok Řasnice jehož normální hladina je 4,245 m pod osou komunikace. Koryto je v místě přemostění 

regulováno zpevněnými stěnami o délce přibližně 30m rovnoměrně rozdělené před a za mostem. Šířka koryta  

je 8,0 m. 

3.2 Šířkové uspořádání na mostě  

Prefabrikovaný chodník:   1,25 m  

Prefabrikovaná římsa:   0,5 m  

Krajnice:     0,5 m  

Vodící proužek:    0,25 m  

Jízdní pruh:     2 x 3,0 m 

Šířka mezi obrubami:    7,5 m  

Celková šířka mostu:    11,0 m 
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3.3  Územní podmínky  

Objekt mostu se kříží s potokem Řasnice ve staničení 0,079 km na ulici Raisova. Most je situován  

v intravilánu města Frýdlant. Přibližně 100m od křížení silnice I/13 a ulice Míru a přibližně 100m  

od soutoku potoku Řasnice a řeky Smědá. Ulice Raisova leží nedaleko centra města. Most se nachází  

v rovinatém terénu v nadmořské výšce přibližně 289 m.n.m. Ulice Raisova je v celé své délce vedena  

v úrovni terénu a má sklon přibližně 1% směrem k potoku Řasnice. 

3.4  Geologické poměry  

Ve městě Frýdlant je relativně hustá síť geologických průzkumných vrtů. V těsné blízkosti mostu  

(cca 15m) se nachází vrt z roku 1986 (č. GDO 68714) hluboký 6m, další obdobný vrt je ve vzdálenosti přibližně 

100m po směru proudu potoku (č. GDO 68715). Poblíž křížení ulice Raisova a Míru, přibližně ve vzdálenosti 

150m od mostu, se nachází vrt z roku 1984 (č. GDO 68601) hluboký 8m. 

3.5  Inženýrské sítě v obvodu staveniště 

V místě stavby se nachází nadzemní vedení elektrické distribuční sítě. Toto vedení je ve vzdálenosti 

přibližně 1,5m od vnější hrany chodníku. 

4. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

4.1  Popis konstrukce mostu  

Nosná konstrukce mostu má půdorysný tvar čtverce o rozměrech 10x10m. V příčném řezu je navržen 

střechovitý tvar železobetonové desky se sklonem 2,5% od osy vozovky. Spodní hrana desky je přímá  

a v konstantní výšce. V podélném směru má deska podélný sklon 0,5% stoupající ve směru staničení  

u horního i spodního okraje desky. V daném podélném řezu má deska vždy konstantní tloušťku. 

Železobetonová deska je uložena na 4 ložiscích z toho 2 ložiska na každé opěře. Pod ložisky je úložný práh  

ve sklonu 4% směrem k ose potoku. Úložné prahy jsou uloženy na opěrách, které tvoří gravitační opěrné stěny 

založené na základových pasech. 

4.2  Statické posouzení  

Nosná konstrukce je modelována za pomocí programu Scia Engineer. Model konstrukce je proveden 

jako 3D model desky. Model je podepřený čtyřmi podporami, z nichž na každé podpoře jsou dvě ložiska. Jedno 

ložisko je modelováno jako pevné, ostatní s možností posunu. Dále je v ložiscích umožněno pootáčení 

konstrukce všemi směry. Na model jsou aplikována zatížení dle normy, která byla řešena ručním výpočtem. 

Jedná se především o stálá zatížení. Na model také působí pohyblivá zatížení, která jsou modelována za pomocí 

funkce pohyblivé zatížení, což umožňuje najít nejextrémnější hodnotu dané veličiny ve sledovaném řezu. 

Výstupem z programu jsou hodnoty ohybových momentů a posouvajících sil z jednotlivých zatěžovacích stavů 
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a jejich kombinací. Tyto hodnoty jsou zpracovány ručním výpočtem. Návrh výztuže a následné posouzení  

je prováděno ručním výpočtem dle normy. Výpočetním programem je řešen průhyb vyztužené konstrukce 

modelovaný za pomocí ortotropní desky. 

4.3  Založení mostu  

Založení mostu je navrženo na základových pasech o rozměrech (šířka x výška) 1,9 x 0,75 m 

provedených na podkladní vrstvě betonu tl. 100mm. Důkladnější řešení založení mostu není předmětem této 

bakalářské práce. 

4.4  Spodní stavba  

Mostní opěry jsou navrženy jako gravitační opěrné stěny se zavěšenými křídly. Důkladnější řešení 

spodní stavby není předmětem této bakalářské práce. 

4.5  Podrobný popis vybrané konstrukce  
 

Podélný směr  

Nosná konstrukce je řešena jako prostě podepřená deska uložená na 4 hrncových ložiscích  

o rozměrech 750x750mm. Délka nosné konstrukce v podélném směru je 10,0m a má jedno pole. Délka mostu 

je 18,0m. Sklon konstrukce je stoupající ve směru staničení hodnotou 0,5%. Jedná se o deskový železobetonový 

most s hlavní nosnou výztuží v podélném směru. Tato výztuž je doplněna o konstrukční a smykovou výztuž  

dle statického výpočtu a výkresové dokumentace. 

 
Příčný směr  

V příčném směru je proměnná tloušťka desky s minimální hodnotou 565mm a maximální hodnotou 

645mm. Průměrná tloušťka desky je 620mm. Horní okraj desky kopíruje střechovitý sklon vozovky 2,5% 

směrem od osy k okraji vodícího proužku. V místě vodícího proužku dochází ke změně sklonu na hodnotu 4% 

směrem k ose vozovky až po vnější okraj nosné konstrukce. Šířka vozovky je 7,5m a na každé straně je uložený 

prefabrikovaný prvek tvořící chodník a římsu mostu. Do tohoto prvku je ukotveno navržené zábradlí výšky 

1,1m. Šířka nosné konstrukce je 10,0m a celková šířka mostu je 11,0m.  

4.6  Příslušenství  
 

Ložiska  

Nosná konstrukce je uvažována jako prostě podepřená na hrncových ložiscích o rozměrech 

750x750mm, jež přenáší zatížení z nosné konstrukce do spodní stavby. Oblast uložení ložisek je podrobněji 

řešena detailem ve výkresu podélného řezu mostní konstrukcí. V oblasti ložisek jsou vytvořeny betonové 

nálitky dle toho detailu. Pohyblivost ložisek je řešena v rámci výkresu půdorysu konstrukce. Na jedné opěře  
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je osazeno jedno pevné ložisko a jedno posuvné v příčném směru a na druhé opěře jedno posuvné v podélném 

směru a jedno posuvné v podélném a příčném směru.  

 

Mostní závěry  

Mostní závěr je řešen detailem ve výkresu podélného řezu. Mostní závěr je kotvený do kotevního bloku 

vytvořeného při okraji desky i v závěrné zídce. V úrovni vozovky je doplněn ochrannými asfaltovými pásy. 

 

Chodníky  

Chodníky jsou vytvořeny za pomocí prefabrikovaných prvků osazených a ukotvených  

do železobetonové nosné konstrukce. Sklon chodníku je 4% směrem do vozovky. Detail napojení chodníku  

na asfaltové vrstvy je řešený ve výkresu příčného řezu konstrukce. 

 

Zábradlí  

Navržené zábradlí je atypického tvaru navrženého speciálně pro tento most. Je složené z profilovaných 

tvarovaných svislic tvořící výplň mezi horním madlem a spodním vodorovným prvkem tvořících jednotlivá pole 

osazená na sloupky kotvené do prefabrikovaných říms. 

 

Odvodnění mostu  

Povrchová voda je odváděna pomocí příčného sklonu vozovky (2,5%) a sklonu chodníku (4%)  

k vodícímu pásku, odkud je následně odveden sklonem nivelety most 0,5% k okraji mostní konstrukce. 

 

Skladba vozovky  

Vozovka je navržená v příčném střechovitém sklonu 2,5% a podélném sklonu 0,5% z důvodu odvodnění 

povrchové vody z vozovky. Skladba vozovky je následující: 

ACO 16+       50mm 

spojovací postřik z emulze PSE 0,6-1,2 kg/m2 

ACL 22        40mm 

spojovací postřik z emulze PSE 0,6-1,2 kg/m2 

izolace        10mm 

 

Úprava terénu pod a kolem mostu  

Koryto potoku bylo již v dřívější době regulováno přibližně v délce 30m rovnoměrně rozložené  

na návodní a povodní straně mostu. V souvislosti se stavbou budou upraveny pouze dotčené části  

do původního stavu. 
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5. VÝSTAVBA MOSTU  

5.1  Technologie výstavby  

Postup výstavby mostu:  

Přípravná fáze 

 ● realizační dokumentace 

 ● návrh a řešení dopravní uzavírky 

 ● zřízení zařízení staveniště  

 ● výstavba provizorní lávky pro pěší apod. 

Uzavírka mostu 

Demoliční fáze  

 ● frézování asfaltových vrstev 

 ● demontáž  stávajícího zábradlí 

 ● odbourání stávajících říms  

 ● demolice nosné konstrukce a následné čištění koryta od trosek  

 ● osazení štětovnic v místě budování opěr 

 ● demolice opěr a jejich základů  

Fáze výstavby 

 ● vytvoření podkladní betonové vrstvy 

 ● betonáž základových pasů a následná betonáž opěr  

 ● betonáž úložného prahu a závěrné zídky  

 ● hydroizolace, zasypání a hutnění 

 ● montáž skruže, montáž betonářské výztuže 

 ● betonáž nosné bez provedení pracovní spáry 

 ● osazení prefabrikovaných prvků říms  

 ● osazení mostních závěrů  

 ● pokládka asfaltových vrstev vozovky  

 ● montáž zábradlí  

Dokončovací práce  

 ● zapravení napojení na stávající koryto potoka 

 ● terénní úpravy  

 ● vodorovné a svislé dopravní značení  

 ● odstranění zařízení staveniště a demontáž provizorní lávky 

Uvedení do provozu  
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Mezi jednotlivé kroky mohou být vkládány kontroly provedení dle požadavků investora popř. kontroly 

kvality formou odběru vzorků. Před začátkem výstavby, v jejím průběhu a po dokončení stavby bude 

provedeno geodetické zaměření stavby. 

6. MATERIÁLY  

6.1  Beton  

Třídy betonu pro jednotlivé části mostní konstrukce:  

Nosná konstrukce   C30/37 

Úložný práh    C30/37 

Opěry     C16/20  

Základy    C16/20  

Podkladní beton   C16/20  

6.2  Betonářská výztuž  

Pro všechny části konstrukce bude použita betonářská výztuž B500B  

7. OMEZENÍ PROVOZU  
Během výstavby mostního objektu bude zcela uzavřen provoz na ulici Raisova pro osobní automobily. 

Pro pěší a cyklisty bude zřízena provizorní lávka. Obsluha domů na ulici Raisova bude zajištěna objížďkou  

po ulici Míru, Kodešova a Jiráskova. Ulice Jiráskova bude po dobu nutné uzavírky provozována jako 

obousměrná. Trvalé dopravní značení bude zakryto nebo přelepeno krycí páskou. 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA  

Během výstavby je nutno zabezpečit bezpečnost a ochranu při práci, požární ochranu a hygienu  

při práci. Dále je nutno dodržovat všechny příslušné zákonné ustanovení, předpisy, normy  

a předepsané pracovní postupy. Dále je nutné po celou dobu stavby řádně zamezit pohybu nepovolaných osob 

v prostoru staveniště např. oplocením. 

9. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Na staveništi je nutno zabránit šíření chemikálii do okolního prostředí, vzniklé únikem pohonných látek, 

olejů a jiných prostředků. Vzhledem k provádění prací v okolí koryta potoka je nutné dbát zvýšené opatrnosti 

na únik těchto látek, popř. mít na staveništi k dispozici vhodné absorpční látky. 
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ZÁVĚR  
Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout mostní konstrukci ve městě Frýdlant přes místní potok 

Řasnici na ulici Raisova. Nová konstrukce by měla nahradit původní jednopolový most. Návrh byl proveden  

dle platných norem. Byl využit zjedušený postup v části výpočtu např. nebyly uvažovány brzdné účinky, 

vodorovné síly a jejich vliv, reologické účinky apod. Posouzení konstrukce bylo provedeno rovněž dle platných 

norem a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Výsledkem práce je kompletně navržená nosná 

konstrukce. Součástí práce je i výkresová dokumentace a podrobný statický výpočet. Výsledkem práce  

je kompletně navržená nosná konstrukce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
g c     dílčí součinitel betonu  

Dep  změna poměrného přetvoření předpínací výztuže  

Dsp     ztráta napětí v předpínací výztuži  

ec     poměrné přetvoření betonu  

ecu     mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku  

ep     poměrné přetvoření předpínací výztuž  

es     poměrné přetvoření betonářské výztuže  

j    koeficient dotvarování  

f   průměr výztužné vložky  

sc      napětí v betonu  

scp     napětí v betonu v úrovni předpínací výztuže  

sp  napětí v předpínací výztuži  

sp°      základní napětí v předpínací výztuži, tj. napětí v předpínací výztuži, při kterém je v přilehlých 

 vláknech betonu nulové napětí  

sp0    napětí v předpínací výztuži vyvozené předpínací pistolí při předpínání  

sp∞    napětí v předpínací výztuži od všech stálých zatížení včetně předpětí v čase blížícímu se 

 nekonečnu  

ss     napětí v betonářské výztuži  

Ac  průřezová plocha betonové části průřezu  

Ap  průřezová plocha předpínací výztuže  

As  průřezová plocha betonářské výztuže  

Ec  počáteční tečnový modul pružnosti betonu  

Ecm  sečnový modul pružnosti  

Es  modul pružnosti betonářské výztuže  

Ep  modul pružnosti předpínací výztuže  

ep  excentricita předpínací síly  

fcd  výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fck  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku   

fcm  střední hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fctm  střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu  
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fp  pevnost v tahu předpínací výztuže  

fpd  výpočtová hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže  

fpk  charakteristická hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže  

fyk  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže  

fyd  výpočtová hodnota meze kluzu betonářské výztuže  

Ic  moment setrvačnosti betonové části průřezu  

M  ohybový moment  

Mg  ohybový moment způsobený stálým zatížením  

Mg0  ohybový moment od vlastní tíhy  

Mp  ohybový moment způsobený předpínací silou  

Mq  ohybový moment způsobený proměnným zatížením  

MR  moment na mezi úměrnosti  

Nc  normálová síla v betonové části průřezu  

P  předpínací síla  

z  rameno vnitřních sil  

zc  vzdálenost výslednice tlaku v betonu od těžiště betonové části průřezu. 
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