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Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby silničního mostu na silnici II/379. 

V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení, z nichž je vybrána varianta 

spojitého deskového trámu o čtyřech polích. Tato varianta byla dále posouzena ve 

statickém výpočtu dle evropských norem. Součástí diplomové práce je výkresová 

dokumentace, postup výstavby, vizualizace a technická zpráva.  

Předpjatý beton, silniční most, deskový trám, spojitá konstrukce, statický výpočet, 

výkresová dokumentace, postup výstavby, vizualizace. 

The master´s thesis deals with a new road bridge on the road II/379. There are three 

possible variants in preliminary design but only the option of connected girder slab beam 

of four fields was selected. This variant was assessed by static calculation in accordance 

with European standards. Other important parts of this thesis are also drawings, 

construction progress, visualisation and technical report. 

Prestressed concrete, road bridge, slab beam, connected girder, static calculation, 

drawing documentation, construction progres, visualisation. 
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1. ÚVOD 

Předmětem návrhu je výstavba nového mostu postaveného v extravilánu na 

rekonstruované silnici II/379 v blízkosti obce Křoví mezi Velkou Bíteší a Tišnovem. 

Rekonstrukcí komunikace dochází ke změně jejího směrového řešení (napřímení), 

a tím je nutné zřízení nového mostu přes Bílý potok a údolí Bílého potoka. Nový 

mostní objekt leží cca 75 m jižně od mostu stávajícího. 

Pro návrh byly vytvořeny tři studie mostní nosné konstrukce, z nichž byla 

vybrána varianta spojitého předpjatého deskového trámu s náběhy. 

Komunikace je vedena v oblouku s přechodnicí, poloměr oblouku R = 220 m. 

Celková délka rozpětí konstrukce v ose mostu je 124,12 m a je rozdělena do čtyř 

polí s maximálním rozpětím 36,56 m. Šířka nosné konstrukce je po celé délce mostu 

9,0 m. Most je podepřen železobetonovými podpěrami ve tvaru osmiúhelníku. 

Uložení mostu je voleno prosté na hrncová ložiska. Spodní stavba je založena na 

vrtaných pilotách o průměru 0,900 m. Opěry jsou mohutné železobetonové, tvořené 

základovým pasem, úložným prahem, závěrnou zdí a dříkem. V podélném směru 

komunikace na mostě konstantně stoupá ve sklonu 3,9 % ve směru staničení 

komunikace. Příčný sklon je jednostranný proměnný 5,0 ~ cca 2,0 %. 

K výpočtu statických veličin byl použit software Scia Engineer založený na 

metodě konečných prvků. 

2. OBECNÁ ČÁST 

2.1 Identifikační údaje 

Stavba, objekt č. 

 Název stavby:  II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 

 Stavební objekt:  SO 201 – Most v km 0,745 20 

Investor    Kraj Vysočina 

     Žižkova 57 

     587 33 Jihlava 

Komunikace   Silnice II/379 

Bod křížení s vodotečí y = 623 267,993 

     x = 1 145 425,757 

Říční kilometr vodoteče neznámý 

Úhel křížení   130,0 g 

Katastrální území, obec KÚ Křoví [676683] a KÚ Velká Bíteš [778214] 
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Okres    Žďár nad Sázavou 

Kraj    Vysočina 

Místo stavby V extravilánu na silnici II/379 v místě křížení 

s Bílým potokem 

Souřadný systém S-JTSK 

Výškový systém B.p.v. 

Projektant Bc. Ondřej Kubíček 

 Foglarova 1821/38, Kuřim 664 34 

2.2 Základní údaje o mostu 

Výšková poloha mostovky  horní 

Měnitelnost základní polohy  nepohyblivý most 

Doba užívání    trvalý most 

Průběh komunikace na mostě v oblouku s přechodnicí, R = 220 m 

Délka přemostění   124,120 m 

Délka mostu    137,167 m 

Délka nosné konstrukce  127,120 m 

Počet polí    4 

Délka jednotlivých polí  27 + 36,56 +36,56 + 27 m 

Celková šířka mostu   9,000 m 

Šířka mezi svodidly   8,000 m 

Šířka říms    0,800 m 

Úložná výška mostu   2,880 m     

Volná výška    proměnná (min. 2,260 m) 

Výška mostu    proměnná (max. 10,500 m) 

Příčný sklon    proměnný 5,0 % ~ cca 2,0 % 

Podélný sklon    3,9 % 

Zatížení mostu    Skupina pozemních komunikací I 

Úložný úhel    100 g 

Šikmost mostu    130,0 g 

Plocha mostu    1 144,08 m2 
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3. MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Charakter převáděné komunikace 

Po mostě je převáděna komunikace II. třídy – silnice II/379. Směrově je 

komunikace na mostě vedena v pravostranném oblouku o poloměru 220 m a 

v přechodnici. Niveleta komunikace v místě mostu stoupá ve sklonu 3,9 % ve směru 

staničení. Volná šířka mostu odpovídá šířce vozovky – 8,0 m. Příčný sklon vozovky 

na mostě je jednostranný (pravostranný) 5,0 % ~ cca 2,0 %. Na mostě bude nové 

záchytné zařízení, zábradelní svodidlo se svislou výplní a odrazkami ve svodnici, 

úroveň zadržení H2. Římsy mají sklon 4,0 % směrem k vozovce. 

Šířkové uspořádání komunikace na mostě 

• Levá římsa   0,800 m 

• Zpevněná krajnice  0,250 m 

• Vodící proužek  0,250 m 

• Jízdní pruh 2 x 3,50 m 7,000 m 

• Vodící proužek  0,250 m 

• Úžlabí pro odtok vody 0,250 m 

• Pravá římsa   0,800 m 

Celkem    9,600 m 

3.2 Územní podmínky 

Most je v extravilánu, přechází přes vodní tok, meandrující koryto Bílého 

potoka, a leží v jeho záplavovém území. Běžná hloubka vody je 0,300 m. Nový 

mostní otvor překlene stoletou vodu, včetně požadované normové rezervy. 

3.3 Přeložky 

V rámci SO 201 nedochází k žádným přeložkám inženýrských sítí. 

3.4 Geologické a hydrologické poměry 

Pro nový mostní objekt byl proveden IG průzkum, podle jehož závěrů je 

navrženo jeho založení. 

Kvartérní zeminy – svrchní vrstvu tvoří hrabanka a hlína GT 1 o mocnosti 0,1 

– 0,2 m. Pod touto vrstvou byly uloženy fluviální, deluviofluviální a deluviální 

sedimenty. Ve vrtech V105 a V106 byly zastiženy fluviální sedimenty zahrnující 

jílovité, písčito-jílovité, písčité a štěrkovité sedimenty geotechnických podtypů GT 

2.0 až GT 2.7 do hloubky 3,0 m. V sondě KS108 se pod vrstvou hlíny vyskytovaly 

deluviální zahliněné úlomkovité sedimenty GT 2.6 do hloubky 0,8m. 

Předkvartérní podloží – je tvořeno eluviem ortoruly a pararuly, charakter 

úlomků s písčito-jílovitou výplní až písku jílovitého s úlomky (GT 3.1), a bylo 
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zastiženo v sondách V105 a V106 v hloubkách od 3,0 – 3,8 m. Hlouběji se 

vyskytovaly ruly zcela zvětralé (GT 3.2), zvětralé (GT 3.3) a mírně zvětralé (GT 3.4). 

V sondě KS108 situované ve svahu se pod deluviálními sedimenty vyskytovala 

zcela zvětralá pararula od hloubky 0,8 m. 

Podzemní voda – byla naražena v hloubkách od 0,7 do 3,5 m a ustálila se 

v hloubkách od 0,4 do 0,7 m. V době průzkumu byla louka v blízkém okolí silně 

podmáčena. 

Pro mostní objekt SO 201 je navrženo hlubinné založení vrtanými pilotami o 

průměru 0,900 m s minimální délkou 9,0 m, tak aby byly ukončené v ortorulách a 

pararulách GT 3.3 a GT 3.4. Po odtěžení zeminy u potřebných výkopů se materiál 

odveze a nahradí zhutněnou navážkou. Sanační vrstva je oddělena od podloží 

separační geotextilií (především pod násypem přilehlého k mostu). 

4. VARIANTY ŘEŠENÍ 

4.1 Změny proti zadání 

Po konzultaci s vedoucím práce bylo zvětšeno rozpětí původní navrhované 

konstrukce tak, aby rozpětí vyhovovalo složitosti diplomové práce. 

4.2 Studie – Varianty řešení 

Pro návrh konstrukce byly vytvořeny tři studie možného řešení nosné 

konstrukce mostu pozemní komunikace. Pro podrobné zpracování a statické 

posouzení byla potom vybrána varianta B. 

4.2.1 Varianta A – Dodatečně předpjatý dvoutrámový most 

Návrh nosné konstrukce jako předpjatá betonová žebra spolupůsobící 

s deskou mostovky. Toto řešení je vhodné při rozpětí cca 45 m. Návrh byl proveden 

s výškou trámu 1,90 m a tloušťkou mostovkové desky 0,400 m. Konstrukce je 

uložena vždy na dvojici hrncových ložisek a z toho důvodu byl vytvořen ve všech 

místech nad uložením nadpodporový příčník. Tato varianta se jeví jako náročnější 

na realizaci, především komplikovanější bednění. Z důvodu dvou ložisek byla 

navržena jako podpěra dvojice podpěr, což se jeví jako méně estetické. 
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4.2.2 Varianta B – Dodatečně předpjatý deskový trám s náběhy 

Z této varianty vychází návrh nosné konstrukce. Jedná se předpjatý 

náběhový deskový trám s šikmými čely a náběhy konzol. Tloušťka desky v trámu je 

1,475 m v poli mostu a 1,800 m nad vnitřními podporami. Konstrukce je uložena 

jednobodově na vnitřních podporách, na středové podpoře a krajních opěrách je 

konstrukce podepřena na dvou ložiscích pro lepší přenos kroucení. Rozhodujícím 

faktorem pro výběr této varianty byla nižší náročnost při navrhování a provádění 

konstrukce a její poměrně estetická podoba v extravilánovém prostředí. 

 

4.2.3 Varianta C – Dodatečně předpjatý komorový most 

Varianta řešení byla zpracována jako most komorového průřezu se šikmými 

čely a náběhy konzol. Konstrukce byla uložena na dvou ložiskách u všech podpor. 

Tato varianta je nejnáročnější na provádění a z důvodu omezeného prostoru 

v betonovém masivu i na vyztužení jak betonářskou, tak předpínací výztuží, a tím i 

složitější návrh kabelových drah. Výhodou této varianty by byla menší spotřeba 

betonu, tedy by tato varianta byla ekonomičtější. 

 

5. TECHNICKÝ POPIS MOSTU 

5.1 Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací bude v místech budoucích stavebních jam 

odstraněna zemina v tloušťce 0,300 m a bude odvezena na skládku. Dále budou 

vyhlubovány stavební jámy, které budou náležitě svahovány ve sklonu 1:1 a 

odvodňovány podle geodetických zásad. Stavební jámy budou rozšířeny o 0,500 m 

na každou stranu. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Do stavebních jam 

bude vylit podkladní beton C 16/20, XA 1 tl. 200 mm. Prostor za opěrami bude 

zasypán drenážní vrstvou ze ŠD fr. 0/32, zbylý prostor bude zasypán navezenou 

vhodnou zeminou, která bude náležitě zhutněna. 
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5.2 Založení 

Z důvodů podmáčeného podloží je most založen hloubkově pomoci vrtaných 

pilot o průměru 0,900 m s délkou min 9,0 m. Piloty budou vyztuženy koši 

z betonářské výztuže B500B a zality betonem C 25/30, XA1. Opěry jsou založeny 

celkem na 10 pilotách, které jsou ve dvou řadách s osovou vzdáleností 1,875 m. Na 

pilotách je vybudován železobetonový základový pas. 

Středová podpěra je založena na 6 pilotách ve dvou řadách s osovou 

vzdáleností 1,750 m, na které navazuje železobetonový základový pas. 

Vnitřní zbylé podpěry jsou založeny na čtveřici pilot s osovou vzdáleností 

2,460 m. Na piloty jsou dále vybetonovány základové patky. 

Piloty budou s ŽB základy spojeny provázáním betonářské výztuže. Před 

betonáží základových pasů a patek bude odbourána horní kontaminovaná vrstva 

piloty o tloušťce cca 0,150 m. ŽB základy jsou opatřeny hydroizolačním lakem. 

5.3 Spodní stavba 

Železobetonové opěry jsou navrženy v šířce 9,0 m. Součástí opěr je úložný 

práh, který je ve sklonu 4,0 % kopírující podélný sklon nosné konstrukce, u opěry 1 

je ve sklonu směrem k závěrné zídce, u opěry 5 směrem od závěrné zídky. 

Odvodnění úložného prahu u opěry 1 je tvořeno žlábkem o průměru 100 mm ve 

sklonu 4,0 %, který vyvádí vodu před opěru žlábkem ve sklonu 2,5 %. Z důvodu 

potřebného pracovního prostoru pro předepnutí nosné konstrukce bude závěrná 

zídka vybetonována až po předepnutí mostu. Za opěrami jsou navržená zavěšená 

železobetonová křídla šířky 0,500 m. Do přechodové oblasti před i za mostem byla 

navržena železobetonová přechodová deska. Na povrch opěr bude umístěna 

hydroizolace + geotextilie (min 600 g/m2). Pro odvodnění prostoru za opěrami je 

navržena drenáž z PVC trubek DN200, která je položena do betonového lože tl. 

0,150 m ve spádu 2,6 %. 

 Tvar podpěr je osmiúhelníkový, úložný práh podpěr je ve sklonu 4,0 %. 

5.4 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena náběhovým dodatečně předpjatým spojitým 

deskovým trámem z betonu C 35/45, XF 3 o čtyřech polích. Délka jednotlivých polí 

je 27,0 + 36,56 +36,56 +27 m. Konstrukce je předepnuta 10 kabely o 19 lanech typu 

Y 1860-S7-15,7 A kotvenými na každé straně do 10 aktivních kotev VSL typ EC 6-

19. Betonářská výztuž zvolena B550B. Konstrukční výška trámu nad vnitřní 

podporou je 1,800 m, v poli a nad krajní opěrou 1,475 m. Šířka trámu u dolního 

okraje je 3,650 m. Tloušťka konzol je 0,500 m a lineárně ke krajům klesá na délce 

2,175 m. Nosná konstrukce je v proměnném příčném sklonu 5,0 % ~ cca 2,0 %. 
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Podélné náběhy jsou plynulé a tvoří cca 1/3 rozpětí pole, ve kterém se 

nachází. Celková délka nosné konstrukce je 127,120 m s konstantní šířkou 9,000 

m. 

5.5 Uložení nosné konstrukce 

Nosná konstrukce je uložena na 8 hrncových ložiscích. Na krajních opěrách 

a středové podpoře je uložena vždy na dvou ložiscích, proto je v těchto místech 

přidána do průřezu trámu přídavná tahová výztuž (tvoří ztracený příčník). Nad 

střední podpěrou mostu bude (ve směru staničení) levé ložisko pevné a pravé 

všesměrné. Na krajních opěrách bude vždy levé ložisko všesměrné a pravé 

jednosměrné. Na mezilehlých podpěrách (podpěra 2 a podpěra 4) je konstrukce 

podepřena vždy jedním všesměrným ložiskem. 

5.6 Skladba vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    50 mm 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy     55 mm 

Izolační vrstva       5 mm 

Penetrační vrstva              ________ 

Celkem         110 mm 

Skladba vozovky odpovídá intenzitě dopravy na mostě. 

5.7 Přechodová oblast 

Vzhledem k nerovnoměrnému sedání části před mostem a mostní 

konstrukce je navržena železobetonová přechodová deska z betonu C 25/30, XF 1 

tl. 0,250 m na podkladní beton C 16/20, XA 1 tl. 0,150 m, délky 6,0 m. Deska je 

umístěna ve sklonu 1:10. S nosnou konstrukcí je přechodová deska spojena 

vrubovým kloubem. 

5.8 Mostní vybavení 

5.8.1 Mostní závěr 

Protože je most pevně uložen uprostřed svého rozpětí (nad podporou 3), 

dochází k dilataci na obě strany. U obou opěr je navržen povrchový mostní závěr 

pro maximální dilataci 75 mm. 

5.8.2 Římsy 

Římsy jsou navržené po obou stranách mostu z betonu C 35/45, XF 4. Šířka 

říms je 0,800 m, výška 0,750 m. Římsy jsou opatřeny okapovým nosem a zkosenými 
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rohy 20/20 mm. Římsy jsou v příčném směru ve sklonu 4,0 % směrem ke středu 

vozovky. 

5.8.3 Odvodnění 

Odvodnění nosné konstrukce je zajištěno jednostranným příčným sklonem 

5,0 % ~ cca 2,0 % a konstantním podélným sklonem 3,9 %. Voda je po nosné 

konstrukci vedena úžlabím v pravé krajnici mostu (ve směru staničení) a z mostu je 

pak odvedena pomoci 9 odvodňovačů. Voda je potom svedena svodem DN200. U 

opěr je vyústění svodu vedeno mimo mostní konstrukci do blízkého příkopu. Za 

opěrami je odvodnění vyřešeno pomocí PVC drenáže DN200 s příčným sklonem 

2,6 %. Na okraji opěr je voda vyvedena do blízkého příkopu. Úložný práh je 

odvodněn pomoci žlábku o průměru 100 m s příčným sklonem 4,0 a 2,5 %. 

5.8.4 Zábradlí 

Na mostě bude nové záchytné zařízení, zábradelní svodidlo se svislou výplní 

a odrazkami ve svodnici, úrovně zadržení H2. Zábradelní svodidlo bude před a za 

mostem napojeno na silniční průběžné svodidlo, popřípadě upraveno dlouhým 

náběhem v délce 8,0 m před mostem a krátkým náběhem v délce 4,0 m za mostem. 

5.8 Úpravy okolí mostu 

Svahy a zásypy odkryté stavbou mostu budou upraveny zhutněnou vhodnou 

navážkou. Okolí opěr bude zpevněno betonovou dlažbou a u každé opěry bude 

vybudováno revizní schodiště s šířkou 0,750 m a délkou nášlapu min. 0,200 m. 

Základy podpor mostu budou zasypány zhutněným násypem a opatřeny dlažbou z 

kamenných kostek do betonového lože. Před a za mostem bude zbudován násyp 

ve sklonu 1:2 z navezené zeminy. 

6. POUŽITÉ MATERIÁLY 

6.1 Materiál zásyp a obsyp 

Pro zásyp za opěrami je navržena drenážní vrstva ze ŠD frakce 0/32 mm, 

zbylý prostor bude zasypán navezenou vhodnou zeminou, která bude náležitě 

zhutněna. V místech, kde nebude zásyp zadělán kamennou dlažbou, bude 

navezena vrstva tl. 0,150 m ornice a zaseté travní semeno. 

6.2 Materiál bednění 

Pro bednění pohledových ploch spodní stavby, říms a nosné konstrukce 

bude použito hladké systémové bednění. Na veškerých ostrých hranách spodní 

stavby bude provedeno zkosení 30/30 mm a na hranách říms 20/20 mm. 
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Bednění v oblasti zasypaných ploch spodní stavby bude provedeno 

z hoblovaných prken o stejné šířce, která bude spojena na falc a kladena ve svislém 

směru. 

6.3 Beton 

Piloty    C 25/30 – XA 1 

Podkladní beton   C 16/20 – XA 1 

Základy    C 30/37 – XC 2, XD 2, XF 2 

Podpěry    C 30/37 – XC 1, XD 1, XF 4 

Opěry    C 30/37 – XC 2, XD 2, XF 4 

Úložný práh, závěrná zeď C 30/37 – XC 1, XD 1, XF 4 

Přechodová deska  C 25/30 – XC 1, XD 1, XF 1 

Nosná konstrukce  C 35/45 – XC 1, XD 1, XF 3 

Římsy    C 35/45 – XC 4, XF 4 

Bloky pod ložiskem  C 30/37 – XC1, XF 4 

6.4 Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž je navržená z oceli B550B. Krytí betonářské výztuže činí 

50 mm. 

6.5 Předpínací výztuž 

Jsou navržena předpínací lana Y 1860-S7-15,7 A (150 mm2) do kanálků 

z tenkostěnných kovových trubek Sandrik o průměru 100 mm. Kabely jsou kotveny 

pomoci aktivních kotev VSL typ EC 6-19. Kabely jsou napínány z obou stran – 

kotveny na začátku a dopínány na konci. 

7. POSTUP VÝSTAVBY  

Konstrukce je betonována na pevné skruži v jedné fázi. Detailní popis 

výstavby viz. P.3.1, P.3.2. 

- Převzetí a zřízení staveniště. 

- Vykácení o odvoz dřevin v místě budoucí stavby. 

- Sejmutí ornice ve vrstvě 300 mm. 

- Zemní práce, úprava základové spáry, vytvoření podkladního betonu. 

- Vrtání, vyztužení a betonáž pilot. 
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- Armování a bednění základových pasů a patek. 

- Betonáž základových pasů a patek. 

- Izolace základů, armování a bednění spodní stavby. 

- Betonáž spodní stavby. 

- Vytvoření násypu před a za mostem, zemní těleso komunikace. 

- Izolace opěr a realizace části zásypu za opěrami, osazení ložisek. 

- Montáž skruží 

- Armování betonářské výztuže a montáž předpínacích kabelů. 

- Betonáž nosné konstrukce. 

- Předepnutí nosné konstrukce. 

- Odstranění skruží a bednění. 

- Dobetonování desky, dobetonování závěrné zídky. 

- Osazení mostních závěrů, realizace přechodové oblasti. 

- Betonáž říms, pokládání vozovky, těsnění spár. 

- Osazení zábradelních svodidel a příslušenství. 

- Zásyp, úprava terénu, dokončovací práce. 

- Předání stavby, uvedení do provozu. 

8. STATICKÉ ŘEŠENÍ  

Výpočet statických veličin je proveden v softwaru Scia Engineer, pro získání 

dimenzačních hodnot byly vytvořeny dva modely. Pro výpočet vnitřních sil v 

podélném směru byl vytvořen prutový model. Pro zjednodušení byl zanedbán 

podélný a příčný sklon konstrukce. Kombinace vnitřních sil byly vypočítány ručně. 

Trasování kabelů je provedeno na prutovém modelu. Z modelu předpětí jsou pro 

výpočet získány změny předpětí krátkodobé i dlouhodobé. 

Hodnoty vnitřních sil v příčném směru jsou vypočteny na modelu desky 

s žebrem v softwaru Scia Engineer. 

Časová analýza konstrukce je zanedbána. Vnitřní síly z programu Scia 

Engineer jsou podkladem pro ruční posudek nosné konstrukce. 
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9. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

Veškeré stavební a montážní práce musejí být vykonávány v souladu 

s posledním vydáním ČSN, technických předpisů a právních norem. Průkaznost 

jakosti výrobků na stavbě bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících 

nařízení vlády. Stavební subjekt, který bude dílo vykonávat, je povinen před 

započetím práce dodat ke schválení technologické postupy, montážní návody a 

KZP k dané činnosti na díle. 

10. BOZP 

Před započetím prací bude stavebním subjektem, který bude dílo provádět, 

předložen plán BOZP ke schválení. Podle schváleného plánu se bude zhotovitel 

během výstavby striktně řídit. 

Při výstavbě je důležité dodržovat veškerá příslušná zákonná ustanovení, 

předpisy, závazné normy a předepsané pracovní postupy pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu. 

Během výstavby bude evidováno a archivováno kompletní nakládání 

s odpady vzniklými během stavby. 

11. VYTYČENÍ 

Bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškový systém B.p.v. (Balt 

po vyrovnání) dle výkresové dokumentace. 

12. ZÁVĚR 

Návrh mostu přes Bílý potok a údolí Bílého potoka byl proveden v rozsahu 

stanoveném vedoucím diplomové práce. Byly vytvořeny tři varianty řešení, z nich je 

zvolena konstrukce dekového trámu s náběhy. Konstrukce je provedena 

z předpjatého betonu třídy C 35/45, XF 3, vyztužena betonářskou ocelí B550B a 

předepnuta lany typu Y 1860-S7-15,7 A. Ve výpočtu jsou zanedbány účinky od 

zatížení, jako jsou rozjezdové a brzdné síly a klimatické zatížení – vítr a sníh. 

Dimenzování konstrukce a posuzování na mezní stavy je dle platných evropských 

norem. Spodní stavba a její založení nebyly v rámci diplomové práce řešeny. 

 

V Brně dne 12.1.2018     ………....……………………….. 

         Bc. Ondřej Kubíček 
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• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. ČNI, Praha, 2008. 

• ČSN EN 1990 ed 2 Zásady navrhování konstrukcí (zahrnuje přílohu 

A2) ÚNMZ, Praha, 2011. 

• ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, Praha, 2004 

až 2010. 

• ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí. Zatížení mostů dopravou. ČNI a 

ÚNMZ, Praha 2005 až 2012. 

• ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení – Zatížení 

teplotou. ČNI a ÚNMZ, Praha, 2005 až 2011. 

• ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí. Betonové mosty 

– Navrhování a konstrukční zásady. ČNI a ÚNMZ, Praha 2007 až 

2014. 

• ČSN 73 6214 Navrhování betonových mostních konstrukcí. ÚNMZ, 

Praha, 2014. 
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