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Abstrakt  

P�edm�tem této bakalá�ské práce je návrh mostní konstrukce p�es �eku Krupá v obci Staré 
M�sto. Nosnou konstrukci tvo�í lichob�žníková deska o jednom poli. Vnit�ní síly 
vypo�ítány pomocí programu SCIA Engineer 17.1. Výpo�ty byly provád�ny dle �SN EN 
1992-1-1.  

Klí�ová slova 

 Deskový most, mezní stav použitelnosti, mezní stav únosnosti, zatížení dopravou, výztuž 
v tla�ené oblasti. 

Abstract  

The aim of this bachelor thesis is design of bridge construction over the river Krupá in 
the city Staré M�sto. The load bearing system is composed of one trapezoidal span. 
Internal forces are calculated by SCIA Engineer 17.1. All calculations were performed 
according to actual standard �SN EN 1992-1-1. 

 Keywords  

Slab bridge, serviceability limit state, ultimate limit state, traffic load, reinforcement in 
pressure zone. 
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1. ÚVOD 

P�edm�tem bakalá�ská práce je desková mostní konstrukce o jednom poli p�es �eku 

Krupou v obci Staré M�sto, která p�evádí pozemní komunikaci kategorie S 7,5. 

Konstrukce má rozp�tí mostu 11,4 m (tj. bez p�esah� 0,3 m za osou ložiska na každé 

stran� desky). Zabýval jsem se rozborem zatížení, posouzením konstrukce na mezní stav 

únosnosti. Navrhl jsem jednu variantu, s kterou jsem následn� pracoval v dalších fázích 

práce. D�vodem návrhu nové konstrukce je, že stávající konstrukce je v lehce havarijním 

stavu.   
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Délka p�emost�ní: 10,79 m  

Délka nosné konstrukce: 12,0 m  

Délka mostu: 16,72 m  

Šikmost: kolmá  

Úhel k�ížení: 90°  

Volná výška pod mostem: 3,29 m  

Volná výška na most�: neomezená  

Nosná konstrukce: desková  

Ší�ka mostu: 10,6 m 

Ší�ka nosné konstrukce: 10,0 m  

Stavební výška mostu: 0,863 m   
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3. UMÍST�NÍ STAVBY 

 

3.1 P�evád�ná komunikace 

Místní komunikace III. t�ídy, kategorijní ší�ka S7.  Na komunikaci je také 

navržen chodník o ší�ce 1,5 m a navazující na náb�eží. 

 

3.2 P�evád�ná p�ekážka 

 P�ekážkou je �eka Krupá 

 

3.3 Územní podmínky 
 Most je postaven v Obci Staré M�st v blízkosti železni�ní stanice. 

Most se nachází v nadmo�ské výšce 525 m. 
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4. STUDIE 

Vypracovány byly t�i studie p�í�ného �ezu, z nich jsem si vybral desku 

lichob�žníkového pr��ezu, protože umož�ovala nejten�í konstrukci. P�vodn� 

jsem navrhoval výšku konstrukce 600mm, protože to je L/20. Vzhledem k tomu 

byl navrhnut beton t�ídy C40/50. Pozd�ji bylo nutné konstrukci zvýšit o 100mm. 

4.1 Studie 1  

P�í�ný �ez první studie je plný lichob�žník. Pr�m�rná výška p�ibližn� 
600mm, s nejvyšším bodem 663mm vysoko, na vzdálenost 1,75m se výška 
snižuje až na 250mm, plocha �ezu 5,49 m2,. S touto konstrukcí jsou dále 
používané výpo�ty, akorát b�hem výpo�tu došlo k nadvýšení konstrukce o 
100mm. Výška v nejvyšším míst� je tedy 763mm a plocha �ezu 6,32m2 . 

4.2 Studie 2 

P�í�ný �ez druhé studie má zaoblenou stranu nesymetrickou parabolou 2° 

s vrchol o 0,25m sm�rem ke stran� s chodníkem. Výška ve t�etinách 700mm, 

nejvyšším míst� 795mm, výška se k okraj�m snižuje až na 350mm, plocha �ezu 

4,98m2. Tuto variantu jsem zavrhl z d�vodu náro�ného zhotovení konstrukce. 

4.3 Studie 3 

P�í�ný �ez t�etí studie byl zvolen jako oby�ejný obdélník o konstatní výšce 
650. tato varianta byla zavrhnuta z d�vodu zbyte�ného objemu konstrukce a byla 
zvolena šetrn�jší varianta. 
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5. TECHNICKÝ POPIS 

5.1. Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce má  lichob�žníkový pr��ez. Je tvo�ena z betonu C40/50, 

XD1, a betoná�ské výztuže B500B. Pr�m�rná tlouš	ka desky 632mm, nad 
podporou má výšku700mm, uprost�ed vozovky je výška nejv�tší - 763mm, spodní 
hrana t�lesa je rovnob�žná, horní hrana má  sklon 2,5, 250mm od vnit�ní hrany 
�ímsy je p�í�ný sklon opa�ný kv�li odvodn�ní. Pod pravou �ímsou je p�í�ný sklon 
2,5%, pod levou �ímsou je sklon 4%. 

5.2. Vozovka 
  Kryt vozovky tlouš	ky 110mm navržen z vrstev:  

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO16+ 40mm  

- Spojovací post�ik SP 0,2Kg/m2 - asfaltový beton pro podkladní 
vrstvy ACP16 30mm  

- spojovací post�ik SP 0,2Kg/m2  

- polymerní ochranná vrstva 30mm  

- izolace, asfaltová lepenka 10mm  

- celkem 110mm  

Vozovka provedena ve st�echovitém p�í�ném sklonu 2,5% sm�rem k 
�ímsám. 

 

5.3. Odvodn�ní 
Voda odtíká v podélném sm�ru sklonem 1% k �ímsám, p�í�ný sklon 

nivelety je 2,5%. T�snící zálivka u �ímsy dle VL 403.41. Izolace je odvodn�na v 
nejnižším míst� trubi�kou, dle VL 406.11. Pod �ímsou s chodníkem je p�í�ný 
sklon izolace 2,5%, pod prot�jší �ímsou 4%. 

 

5.4. �ímsy a záchytné za�ízení 
Na levé stran� je zábradelní svodidlo typu NH2 z d�vodu nízké rychlosti 

vozidel. Na pravé stran� mostu je navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní dle 
VL 507.01. �ímsy jsou z betonu C35/45 XD3, pravá �ímsa má ší�ku 800mm, 
p�evislá �ást je široká 300mm s p�í�ným sklonem 4% sm�rem do vozovky. Levá 
�ímsa je široká 2300mm, ší�ka p�evislé �ásti je 300mm, p�í�ný sklon 2,5% do 
vozovk. �ímsy jsou zakotveny do desky talí�ovými kotvami dle VL 402.03. 
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5.5. Spodní stavba 
Spodní stavba je tvo�ena gravita�ními op�rami z prostého betonu C30/37, 

XC4, základ C20/25, XC2, úložným práhem z železobetonu, beton C35/45, XC4, 
výztuž B500B. Podrobné �ešení spodní stavby není p�edm�tem této bakalá�ské 
práce. U obou op�r jsou železobetonová zav�šená k�ídla C35/45 XC4. 

 

5.6. Uložení mostu 
Nosná konstrukce je uložena na �ty�ech hrncových ložiscích pr�m�ru 

300mm.  

 

5.7. Záv�r 
Z d�vodu malé délky mostu je použit záv�r CIPEC WOSd50 umož�ující 

dilataci až 50mm.  
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6.  POUŽITÉ MATERIÁLY 

6.1. Beton 
  - Nosná konstrukce C40/50 XD1,XF2 

 - Záv�rná ze
 C35/45 XD3,XF1 ¨ 

- K�ídla C35/45 XD1,XF1  

- Op�ry C30/37 XD2,XF2  

- Základ C20/25 XA1,XC2  

- �ímsa C35/45 XD3,XF4 

 

6.2. Betoná�ská výztuž 
 Je zvolena výztuž t�ídy B500B, krytí c,nom = 50mm 
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7. STATICKÉ �EŠENÍ 

Konstrukce je navrhnuta v programu SCIA Engineer 17.1, sko�epinovým 
modelem prom�nné tlouš	ky podep�eným ve �ty�ech bodech, vlastnosti podpor 
vyhovují možným pooto�ením a posun�m ložisek.Vnit�ní síly zjišt�né z programu 
jsou použity pro posudek 
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8. ZÁV�R 

Byla navžena železobetonová deska lichob�žníkového tvaru. Jako materiál 
byly použit beton C40/50 XD1 s betoná�skou výztuží B500B. Statický 
výpo�et a posudky byly probedeny podle EN. Byly zpracovány výkresy a 
vizualizace. 
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