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Úkolem této bakalářské práce je navrhnout nový most o jednom poli místo součas-
ného skutečného mostu. 

Navrhovaný most bude nahrazovat most přes vlečku. Převádí místní komuni-
kaci 2. Třídy číslo 353. 

 

Most se nachází v katastrálním území města Ždár nad Sázavou ležící v kraji 
Vysočina. Ždár je vzdálen asi 30 km severovýchodně od Jihlavy. Řešený most se 
nachází v jižní části města.  

 

Obr. 1 Místo stavby mostu 
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Stavba: Dvoutrámový předpjatý most 

Název mostu: Most přes vlečku v obci ŽDÁŘ NAD SÁZAVOU 

Evidenční číslo mostu: 353-019 

Místní název: ZR 

Předmět přemostění: Železnice, vlečka 

Převáděná komunikace: II/353 Jihlavská 
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Okres: Ždár nad Sázavou 

Katastrální území: Město Ždár 

Správce mostu: Kraj Vysočina 
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  
 SÚS Žďár nad Sázavou 

Staničení liniové: 35,931 00 km 

Staničení na úseku: 0,631 00 km 

 
Investor: Kraj Vysočina 
 Žižkova 57 
 587 33 Jihlava 

 

Projektant: Slovják Petr 
 SlovjakP@study.fce.vutbr.cz 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta stavební 
 Veveří 331/95 
 602 00 Brno 
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Most převádí místní komunikaci II/353 Jihlavská ve směru Ždár na Sázavou-
Jihlava. Niveleta převáděné komunikace klesá ve směru staničení ve sklonu 0,5%. 
Most se nachází v přímé. 

V současnosti veřejných chodník převádí samostatný ocelový most. 
Na základě přání investora bude tento zrušen. Nahradí je veřejný chodník na 
navrhované mostní konstrukci. 

Vozovka na mostě je opatřena vodorovným dopravním značením provedeným 
nátěrem. Vodící čára V 4 je umístěna na vnitřní hraně vodícího proužku v tloušťce 
250 mm. Dělící čára V 2a má tloušťku 125 mm. 

 

Veřejný chodník 1500 mm 
Bezpečnostní odstup (svodidla) 500 mm 
Vodící a odvodňovací proužek 500 mm 
Jízdní pruh 3 500 mm 
Jízdní pruh 3 500 mm 
Vodící a odvodňovací proužek 500 mm 
Bezpečnostní odstup (svodidla) 500 mm 
Veřejný chodník 1500 mm 

Šířka mezi zábradlím 12 000 mm 
Volná šířka mostu  8 000 mm 

 

Obr. 2 Příčné uspořádání převáděné komunikace 

 

Most přemosťuje železniční vlečku ve směru nádraží ČD-průmyslový areál. Vlečka 
je dvojkolejná, osová vzdálenost kolejí jsou 4,0 m. Trať má podélný sklon 0,5 ‰. 
Volná výška pod mostem činí 5,07 m. Trať není a ani výhledově nebude elektrifi-
kována.  
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Typ konstrukce dvoutrámová 
Materiál konstrukce železobeton 
Délka přemostění: 21,80 m 
Délka mostu: 33,14 m 
Délka nosné konstrukce: 23,80 m 
Rozpětí: 23,00 m 
Počet polí: 1 
Šířka mostu: 12,60 m 
Šířka nosné konstrukce: 12,10 m 
Volná šířka mostu: 8,00 m 
Úhel křížení: 100,0000 g 

Šikmost mostu: 100,0000 g 
Volná výška pod mostem: 5,07 m 



 řešení

 

Byly vypracovány tři studie řešení, které byly vzájemně porovnány. Jednotlivé va-
rianty jsou detailně vyobrazeny v samostatné příloze. 

Z těchto tří studií byla vybrána studie B – dvoutrámový předpjatý most. Tato 
varianta byla následně podrobně zpracována a posouzena na mezní stavy použi-
telnosti a únosnosti. 

 

 

První variantou je deskotrámová konstrukce. Rozpětí nosné konstrukce činí 
21,8 m, její výška pak 1,2 m v ose nosné konstrukce.  Konstrukce je uložena na hrn-
cových ložiscích. 

Příčný řez tvoří jednotrámový průřez s velmi výrazně vyloženým konzolami 
vynášejícími chodník. Opěry mostu jsou řešeny jako masivní. Opěra číslo jedna má 
dilatované mostní křídlo, zatímco opěra číslo dvě má křídlo zavěšené. Volná výška 
pod mostem činí 5 105 mm. 

 

Obr. 3 Schematický příčný řez studie A 

Výhodou této varianty je příznivá úprava nivelety převáděné komunikace (pouze 
60 mm), relativně jednoduché provádění bednění. Nezanedbatelnou výhodu rov-
něž tvoří výborné estetické vlastnosti. 

Mezi nevýhody této varianty patří příliš vysoké nároky na výkopové práce 
a menší délka přemostění. 
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Druhou variantou je dvoutrámová konstrukce. Rozpětí nosné konstrukce je 23 m. 
Průřez je tvořen ze dvou širokých trámů, které jsou spojeny deskou. Výška nosné 
konstrukce v ose je 1,34 m.  Konstrukce je uložena na hrncových ložiscích. 

Opěry mostu jsou navrženy masivní. Křídla jsou v tomto případě zavěšená 
u obou opěr. Zatížení z konstrukce do základové půdy přenášejí vrtané piloty. Pilo-
ty jsou předběžně navrhnuty jako vrtané, konkrétní profil jedné piloty, jejich počet, 
rozmístění upřesní na základě podrobného geotechnického průzkumu geotechnik. 

 

Obr. 4 Schematický příčný řez studie B 

K výhodám této varianty patří delší nosná konstrukce, větší rozpětí, zavěšená 
mostní křídla a založení na pilotech. Díky tomu lze výrazně omezit kubaturu výko-
pových prací. Za výhodu lze také označit estetický vzhled. 

Nevýhodou této varianty spočívá v pracnosti provádění bednění kvůli složi-
tosti geometrie průřezu. Tento typ konstrukce se také více hodí pro větší rozpětí, 
u kratších rozpětí můžou náběhy konstrukce snižovat světlou výšku pod mostem.  

Tato varianta byla vybrána k řešení.  
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Poslední varianta je navržena z prefabrikovaných nosníků spřaženích se železobe-
tonovou deskou. Rozpětí vychází z délky prefabrikovaných nosníku a je 23,0 m. 
Ložiska u této varianty jsou navržena jako elastomerová. Výška nosné konstrukce 
po spřažení činí 1,183 m. 

Příčný profil je tvořen z šesti prefabrikovaných nosníku spřažených betono-
vou deskou s proměnnou tloušťkou, minimálně však 120 mm.  

 

Obr. 5 Schematický příčný řez studie C 

K výhodám tohoto typu konstrukce patří urychlení výstavby mostu. Také se výraz-
ně snižuje náročnost provádění bednění a odpadá podstatná část mokrého procesu 
na staveništi. 

Na druhé straně k nevýhodám patří nutnost přepravy hotových prefabrikova-
ných dílců na staveniště a tím i riziko nevratného poškození. Problematické také 
bývá zajištění dostatečné tuhosti spojení dílců. U mostů podobných rozpětí jako je 
tento, kde není efektivní využít segmentové prvky, se projevují i estetické nedo-
statky. 

 

Ze tří studií byla zvolena studie B. Nevýhody plynoucí z vyšší stavební výšky 
nejsou v tomto případě přemostění vlečky podstatné, jelikož se nejedná o trať, kte-
rá by měla být výhledově elektrifikována. Převáží tak výhody většího rozpětí a sní-
žení objemu výkopových prací. 
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Základové poměry: 

 0,0 – 0,3 m  Navážka 
 0,3 – 1,2 m F4 SC Jíl písčitý, tuhý, tmavě hnědý 

 1,2 – 3,4 m F4 SC  Jíl písčitý, pevný, žlutohnědý 
 3,4 – 5,9 m S5 SC Rula rozložená na jemný slídnatý prach 
 >5,9 m  R6 Rula zvětralá, rozpukaná 
Zdroj: Vrtná databáze odboru Geofond, © Česká geologická služba, 2017. 

Spodní stavba je založena na pilotách. Návrh pilot je pouze předběžný a je třeba jej 
specifikovat na základě údajů získaných řádným geotechnickým průzkumem. Pilo-
ty jsou vetknuty do základového bloku o půdorysných rozměrech 12,1×2,8 m pod 
opěrou číslo jedna a 12,1×2,5 m pod opěrou číslo dvě. Výška obou bloků je 1,0 m. 

Dříky opěr jsou výšky 2,4 m. Na obou opěrách jsou vybetonována zavěšená 
mostní křídla rovnoběžná s komunikací o tloušťce 0,4m. Dříky jsou betonovány 
z betonu C30/37 XD1. 

Na opěrách jsou vybetonovány železobetonové úložné prahy. Horní plocha 
úložného prahu je ve sklonu 4 % směrem k odvodňovacímu kanálu u závěrné zíd-
ky, který odvádí vodu z opěry. Úložný práh je navržen jako železobetonová vyztu-
žená konstrukce beton třídy C30/37 XD1, ocelová výztuž B500B. Na úložném pra-
hu jsou vybetonovány nálitky pro osazení hrncových ložisek 0,7×0,7 m. 

 

Průřez mostu je tvořen předpjatou monolitickou dvoutrámovou konstrukcí 
z betonu C35/45 XD1, XF2 o šířce mostní konstrukce 12,1 m. Trámy jsou na obou 
koncích nosné konstrukce spojeny ztužujícími příčníky o šířce 0,8 m. 

Trámy spolupůsobí s deskou proměnné tloušťky 0,3 až 0,35 m. Tloušťka klesá 
směrem k okrajům desky. Délka vyložení krajních konzol, symetrická na obě stra-
ny, činí 2,4 m. Horní líc krajních konzol má navržen spád 4,0 % k trámům. V části 
mezi trámy je navržen příčný sklon desky 2,5 %. 

Předpínací kabely jsou situovány do trámů. Nosnou konstrukci předpíná cel-
kem deset předpínacích kabelů o patnácti lanech. 

 

K dodatečnému předepnutí konstrukce budou použity sedmi-drátová předpínací 
lana o průměru Y1860-S7-15,7. V jednom kanálku bude takových lan 15. 

Lana budou vedena pomocí ocelových korungovaných kanálků VSL 6-15 
o vnitřním průměru 80 mm a vnějším průměru kanálku 87 mm. 
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Obr. 6 Schéma kotvy VSL-GC 
Zdroj: VSL ETA 06/0006 (VSL-Post-Tensioning system) 

Kotvení lan proběhne pomocí elektricky izolovaných aktivních kotev VSL typ 
GC 6-15. Velikost hrany kotevní desky 290 mm. Kotvy jsou mírně zapuštěny v ko-
tevních sklípcích. 

 

 

Ruby opěr jsou odvodňovány pomocí drenážní PVC trubky DN150 mm, umístěné 
ve vrstvě drenážního betonu. Zhutněný zásyp základové jámy je ve výšce 
odpovídající umístění drenážní trubky opatřen těsnící fólii ve spádované vrstvě 
štěrkodrťě, která má za úkol přivést vodu prostupující zhutněnou zeminou 
do drenážní trubky a dále mimo opěru. 

Drenážní trubka vyústěna do opevnění svahu pod opěrou. Dlažba opevňující 
svah pod opěrou vytváří drobný odvodňovací žlábek, který odvádí vodu až do po-
délného odvodnění vlečky. 

Ze spádovaného úložného prahu odvádí vodu mimo opěru příčný odvodňova-
cí kanálek. 

 

Příčné odvodnění zajišťuje sklon komunikace a chodníku (2,5 %). V podélném 
směru je odvodnění provedeno pomocí rigolových mostních odvodňovačů odpoví-
dajících zatížení D 400 podle normy EN 124-1. Dvojice takových odvodňovačů je 
umístěna na nosné konstrukci před příčníkem u opěry číslo dvě. Další dvojice 
je umístěna před závěrnou zídku opěry číslo jedna. Tyto odvodňovače v kombinaci 
s podélným a příčným sklonem komunikace a chodníku zajistí dostatečné odvede-
ní vody z povrchu konstrukce. 

Voda z odvodňovačů je pomocí odvodňovacího potrubí odvedena na opevnění 
svahu opěry a odtud dále do podélného odvodnění železniční vlečky. 
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Konstrukce vozovkového souvrství je navržena jako netuhá. 

Skladba konstrukce vozovky: 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, 50/70 60 mm 
 Spojovací postřik PS-E 0,4 kg/m2 

 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, 50/70 40 mm 
 Izolační souvrství  10 mm 
 Konstrukce vozovky celkem  110 mm 

Vozovka je provedena ve střechovitém sklonu 2,5% k odvodňovacímu proužku. 

 

Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové C 30/37 XF4, B500B. Římsy mají 
šířku 2,3 m a vyložení 0,25 m. Římsy jsou kotveny k nosné konstrukce kotveny talí-
řovými kotvami po vzdálenosti jednoho metru. 

Součástí říms je i veřejných chodník. Příčný sklon činí 2,5% k vozovce. Do říms 
jsou kotveny sloupky svodidel i zábradlí. 

Římsy tvoří obrubníky vozovky o výšce 0,15 m. 

 

Na mostě budou použity mostní svodidla MS4/H2 po celé délce mostu, tyto svodi-
dla budou za mostem ukončeny. Ukončení proběhne pomocí dlouhého výškového 
náběhu dlouhého 8,5 %, začínajícího minimálně 12 m od konce mostu. 

 

Obr. 7  Schéma ukončení svodidla za mostem 



 řešení mostu

Mostní zábradlí bude mít minimální výšku 1100 mm nad horní povrch římsy. 
Výplň zábradlí bude svislá tak, aby bylo zamezeno možnosti použít zábradlí jako 
žebřík. Kvůli umožnění dilatačních pohybů je potřeba přerušit zábradlí. Vzdálenost 
mezi přerušenými líci zábradlí musí být menší než vzdálenost prvků svislé výplně 
zábradlí. 

Svodnici mostního svodidla MS4/H2 budou dilatační pohyby umožněny díky 
využití dilatační svodnice. 

 

Na opěrách je umístěna vždy dvojice hrncových ložisek Freyssinet Tetron CD. Pou-
žita jsou ložika na maximální vertikální sílu 3500 kN. Bude použito jedno pevné 
(FX), jedno všesměrně posuvné (GL) a dvě liniově posuvné (GG). Rozmístění loži-
sek je navrženo tak, aby bylo umožněno dilatačním pohybům nosné konstrukce 
mostu. 

 

Obr. 8 Schematické zobrazení možných dilatačních pohybů v ložiscích 

 

Bude využito mostních závěru s jednoduchým těsněním spáry Freyssinet Cipec 
JEP. Tyto závěry jsou osazovány pouze na tloušťku vozovkového souvrství. 

Opěra číslo jedna bude osazena závěrem typu JEP5 s rozsahem dilatačních 
pohybů ±25 mm. Závěr u opěry číslo dvě nelze kvůli typu převáděné komunikace 
vyřešit jako volnou dilatační spáru, proto bude osazen mostní závěr JEP3. 

 

Obr. 9 Mostní závěr Freyssinet CIPEC JEP 
Zdroj: Freyssinet, 2017 



 řešení

 

Mostní konstrukce je analyzována v programu Scia Engineer 16.1. Konstrukce byla 
modelována jako deska s žebry. Statické řešení je podrobně uvedeno v samostatné 
příloze P3. Statický výpočet. Následující text je pouze stručný souhrn. 

 

 

Ve výpočtu jsou jako stálá zatížení uvažována vlastní tíha nosné konstrukce, zatí-
žení vozovkovým souvrstvím, vlastní tíha říms a záchytných zařízení na mostě. 

Vlastní tíha byla automaticky generována programem Scia. Vypočtená hodno-
ta ohybového momentu je ve statickém výpočtu ověřována ručním výpočtem. 

Vozovka je ve výpočtu uvažována s objemovou tíhou 24 kN/m3 o tloušťce 
110 mm. Zatížení je převedeno za plošné zatížení. Zatížení od říms je přepočítáno 
z plochy římsy a objemové tíhy železobetonu 25 kN/m3. Záchytné systémy (zá-
bradlí a svodidla) jsou ve výpočtu uvažovány jako liniové spojité rovnoměrné zatí-
žení o intenzitě 0,5 kN/m pro každý jednotlivý prvek. 

 

Pro statický výpočet je uvažováno s modely zatížení dle normy. Byly uvažovány 
zatěžovací modely LM1 simuluje účinky běžného dopravního zatížení osobními 
a nákladními vozidly, LM3 představujícím zatížení zvláštními vozidly (např. pře-
pravujícími nadměrné náklady) a LM4 simulující kompletní zatížení mostu davem 
lidí. Rovněž bylo uvažováno s účinky zatížení chodníku. 

Pro zatížení mostu modelem LM1 byla plocha vozovky byla rozdělena do dvou 
dopravních pruhů a zbytkového pruhu. Tyto pruh byly následně zatíženy dle ČSN 
EN 1991-2. Ve výpočtu jsou uvažovány dvě varianty rozmístění pruhů po šířce 
mostu. 

 

Obr. 10 Ukázka rozmístění zatížení do pruhů pro LM1, rozmístění B 



 řešení

Jako zvláštní vozidlo na mostě pro model zatížení LM3 je uvažováno mimo-
řádné vozidlo 1800/200 – 9 náprav po 200 kN. Je uvažována normální rychlost 
mimořádného vozidla a jedná se o jediné vozidlo na mostě. 

 

Obr. 11 Ukázka rozmístění zatížení modelem LM3 

Most se nachází intravilánu města Žďár, z tohoto důvodu je rovněž uvažováno 
s modelem zatížení LM4 – dav lidí. Zatížení davem lidí je uvažováno plošně na ce-
lou plochu hlavní nosné konstrukce včetně prostoru svodidel. 

 

Výpočet vnitřních sil působících v konstrukci probíhal na modelech konstrukce 
vytvořených v programu Scia. Byly použity dva modely. Deskoprutový model, 
který měl za úkol výpočet účinků zatížení, zjištění příčného roznosu zatížení 
na jednotlivé trámy. Díky symetrické konstrukci mostu pak další výpočty probíhaly 
pouze na jednom z trámů. 

 

Obr. 12 Deskoprutový model 

Pro zjednodušení výpočtu ztrát předpětí byl vytvořen další prutový model 
konstrukce. Výpočet na tomto modelu probíhal pomocí časově závislé analýzy 
TDA, kdy byl každý předpínací kabel modelován jednotlivě. Model uvažuje 
s postupným napínáním předpínacích kabelů, kdy každý předpínací kabel 



 řešení

má přiřazenu vlastní fázi. Tento model byl zatížen pouze účinky stálého zatížení 
a předpětí. Změny předpětí v důsledku zatížení dopravou byly dopočítávány 
ručním výpočtem. 

 

Obr. 13 Prutový model pro výpočet dlouhodobých ztrát 

 

Pro návrh předpětí byly použity dvě základní metody. Jedná se o metody 
vyrovnání stálého zatížení a metodu omezení vzniku trhlin v časté kombinaci. 

Na základě výpočtu byla určena potřeba předepnout konstrukci mostu deseti 
předpínacími kabely Y1860-S7-15,7-A. po patnácti lanech v každém kabelu. 

Kabely byly trasovány tak, aby vykrývaly co možná nejlépe obrazec ohybo-
vých momentů od zatížení. Díky účinkům dopravy se nejedná o klasickou parabolu 
druhého stupně. 
  



 řešení

 

Konstrukce byla posouzena na omezení napětí v betonu a to jak v době předpínání 
(čas t0), tak v době na konci předpokládané životnosti mostu (čas t∞). 

Dále jsou ověřovány přetvoření konstrukce. Uvažovaná častá hodnota zatížení 
nesmí způsobovat přílišné deformace konstrukce. 

 

Obr. 14 Průb konstrukce po ukončení napínání 

 

 

Obr. 15 Přetvoření konstrukce od časté hodnoty zatížení dopravou 

 

V mezních stavech únosnosti byl proveden ruční výpočet a posouzení. Ohybová 
únosnost byla téměř splněna pouze předpínací výztuží. Na zbylý nevykrytý ohybo-
vý moment v řádu několika desítek kNm byla navržena betonářská výztuž. 

Tento typ konstrukce je namáhán i několika druhy namáhání od posouvajících 
a kroutících sil. Ve výpočtu je uvažováno s posouzením na smyk, posouzením 
na kroucení, interakci smyku a kroucení a podélný smyk. 

Na základě navržené výztuže ze statického výpočtu byla zpracována podrobná 
výkresová dokumentace dle rozsahu určeného vedoucím bakalářské práce. 

Dle pokynů není koncový příčník součástí řešení. 



 výstavby

 

Postup výstavby: 

1. Uzavření současného mostu, vyznačení objízdných tras 

2. Demolice starého mostu 

3. Výkopové práce 

4. Vrtání pilotů 

5. Bednění a betonáž spodní stavby 

6. Izolace a odvodnění opěr 

7. Zásyp a hutnění zeminy 

8. Montáže ložisek a bednění hlavní nosné konstukce 

9. Betonáž nosné konstrukce mostu 

10. Předepnutí konstrukce 

11. Betonáž závěrné zdi, izolace hlavní nosné konstrukce 

12. Betonáž monolitických říms 

13. Pokládka vozovkového souvrství 

14. Osazení mostního vybavení a závěru 

15. Úpravy pod mostem, dokončovací práce 

 



 

Cílem bakalářské práce byl návrh mostu na pozemní komunikaci o jednom poli, 
který měl nahradit současný most o třech polích přemosťující železniční vlečku ve 
městě Ždár nad Sázavou. 

Ze tří vypracovaných variant byla zvolena jako navrhovaná nosná konstrukce 
mostu dvoutrámová varianta. Zatížení mostní konstrukce dopravou bylo 
simulováno modely LM1, LM2, LM4 a zatížení chodníky dle ČSN EN 1991-2. 
Ve výpočtu není uvažováno s vlivy větru, teploty, a vodorovných účinků dopravy. 
K výpočtu vnitřních sily byl využit výpočetní software Scia Engineer. Výsledky 
zatížení dopravou byly ověřeny ručním výpočtem pomocí příčinkových čar 
příčného roznosu. Na základě vnitřních sil od zatížení bylo navrženo předpětí. 
Navržené předpětí jako i celá nosná konstrukce byla následně posouzena na mezní 
stavy únosnosti a použitelnosti. 

Výsledný tvar konstrukce, její umístění do terénu a vyztužení je vypracováno 
ve výkresové dokumentaci v rozsahu určeném vedoucím práce. 
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