
 



2 
 

 

 

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3647R013 Konstrukce a dopravní stavby  

Pracoviště  Ústav betonových a zděných konstrukcí  

 

Student  Libor Čtvrtlík  

Název  Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici  

Vedoucí práce  doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.  

Datum zadání  30. 11. 2017  

Datum odevzdání  25. 5. 2018  

V Brně dne 30. 11. 2017  

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



3 
 

Situace, příčný a podélný řez, geotechnické poměry 
Základní normy: 
ČSN 736201: Projektování mostních objektů 
ČSN 73 6214: Navrhování betonových mostních konstrukcí 
ČSN EN 1990 včetně změny A1: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou 
ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
ČSN EN 1992-2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady 
Literatura: na základě doporučení vedoucím práce 

Jako alternativu vůči stávajícímu mostnímu objektu o jednom poli zpracujte dvě až tři studie 
mostu včetně jejich zhodnocení. 
Dále preferujte návrh monolitické trámové konstrukce z předpjatého betonu. Most můžete 
navrhnout kolmý. 
Dimenzování proveďte podle EN v rozsahu stanoveném vedoucím práce. 
Ostatní úpravy provádějte podle pokynů vedoucího práce. 
Požadované výstupy: 
Textová část (obsahuje zprávu a ostatní náležitosti podle níže uvedených směrnic) 
Přílohy textové části: 
P1. Podklady, studie a vizualizace 
P2. Přehledné a podrobné výkresy zvoleného návrhu mostu 
P3. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím práce) 
Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x) 
Popisný soubor závěrečné práce (1x) 
Bakalářská práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě a pro ÚBZK 1x na CD. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná 
součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, 
ale textovou část doplňují).  

 doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 
Vedoucí bakalářské práce  

 
 

 
  



4 
 

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout novou nosnou konstrukci pro stávající mostní 
objekt. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje 
monolitickou dodatečně předepnutou betonovou desku. Návrh a posouzení bylo 
provedeno na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných evropských 
norem. Výpočet byl prováděn v programu SCIA Engineer 17.1 s doplněním 
či částečnou kontrolou z ručního výpočtu. Součástí práce jsou i podrobné výkresy 
a vizualizace.  

Most, silniční most, beton, předpjatý beton, deska, rekonstrukce, mezní stav únosnosti, 
mezní stav použitelnosti.  

The aim of the bachelor thesis was designing new loadbearing structure for existing 
bridge conctruction. From three possible options was selected one, which represents 
cast-in-place prestressed concrete slab. Design procedures and assessments were 
performed to comply with the ultimate and serviceability limit state according to valid 
European standards. The calculation was performed in software SCIA Engineer 17.1 
that was partly checked by hand-done calculation. The part of this thesis is also 
enclosed drawings and visualizations.  

Bridge, road bridge, concrete, prestressed concrete, slab, renovation, ultimate limit 
state, serviceability limit state.  
  



5 
 

Libor Čtvrtlík Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici. Brno, 2018. 27 s., 211 s. příl. 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových 
a zděných konstrukcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.  
  



6 
 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 
použité informační zdroje.  

V Brně dne 25. 5. 2018  

   Libor Čtvrtlík 
autor práce  

 



7 
 

Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Ladislavu 
Klusáčkovi, CSc. za odborné a věcné rady při vedení práce. Dále bych chtěl poděkovat 
své rodině a partnerce za podporu. 

V Brně dne 25. 5. 2018 

  



8 
 

 

 



9 
 

OBSAH 

1. ÚVOD __________________________________________________________________ 11 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU _______________________________________________ 12 

3. UMÍSTĚNÍ MOSTU ________________________________________________________ 13 

3.1 Charakteristika komunikace a překážky ___________________________________ 13 

3.2 Územní podmínky ___________________________________________________ 13 

3.3 Geologické a hydrogeologické podmínky __________________________________ 13 

3.4 Inženýrské sítě ______________________________________________________ 14 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STÁVAJÍCÍHO MOSTU ________________________________________ 14 

4.1 Geometrie stávajícího mostu ___________________________________________ 14 

4.2 Důvod rekonstrukce __________________________________________________ 14 

4.3 Rozsah rekonstrukce _________________________________________________ 15 

5. STUDIE NOVÝCH VARIANT MOSTU ____________________________________________ 15 

5.1 Varianta A _________________________________________________________ 16 

5.2 Varianta B _________________________________________________________ 17 

5.3 Varianta C – zvolená varianta ___________________________________________ 18 

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO MOSTU __________________________________________ 19 

6.1 Geometrie nového mostu _____________________________________________ 19 

6.2 Změna charakteristiky převáděné komunikace______________________________ 19 

6.3 Hlavní nosná konstrukce ______________________________________________ 19 

6.4 Ložiska ____________________________________________________________ 20 

6.5 Spodní stavba _______________________________________________________ 20 

6.6 Vozovka ___________________________________________________________ 20 

6.7 Římsy (chodníky) ____________________________________________________ 21 

6.8 Odvodnění _________________________________________________________ 21 

7. STATICKÝ POSUDEK _______________________________________________________ 21 

8. MATERIÁLY ______________________________________________________________ 22 

8.1 Beton _____________________________________________________________ 22 

8.2 Betonářská ocel _____________________________________________________ 22 

8.3 Předpínací výztuž ____________________________________________________ 22 

9. VYTYČENÍ _______________________________________________________________ 22 

10. POSTUP VÝSTAVBY ________________________________________________________ 23 

11. PODMÍNKY PŘI VÝSTAVBĚ __________________________________________________ 23 

12. ZÁVĚR _________________________________________________________________ 24 



10 
 

13. POUŽITÉ ZDROJE _________________________________________________________ 25 

14. SEZNAM PŘÍLOH __________________________________________________________ 27 

  



11 
 

1. ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je rekonstrukce mostu v Břidličné přes řeku Moravici, respektive 

výměna hlavní nosné konstrukce. 

V současné době přemosťuje řeku na tomto místě železobetonový trámový most s ev. č. 

37021-1, který však už nevyhovuje jak svým technickým stavem, tak i nárokům na plynulou 

dopravu na komunikaci. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o zpracování projektu nové hlavní 

nosné konstrukce mostu. Zpracovány budou tři varianty v podobě studií, z nichž bude vybrána 

jedna varianta, ke které bude zpracován statický výpočet, jež bude obsahovat návrh a posouzení 

na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných evropských norem. Ke 

statickému výpočtu se zhotoví i podrobné výkresy a názorné vizualizace. 

Výpočet bude zpracován v programu SCIA Engineer 17.1, který je založen na metodě 

konečných prvků, doplněn o ruční výpočet, popřípadě bude znázorněno porovnání obou těchto 

výpočtů. 

Most je uvažován jako kolmý, přímý a s podélným sklonem +0,5 % ve směru staničení.   
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Název stavby    Silniční most přes řeku Moravici ve městě Břidličná 

Evidenční číslo objektu   37021-1 

Kraj     Moravskoslezský 

Město     Břidličná 

Katastrální území   614998 – Břidličná 

Investor    Moravskoslezský kraj 

Správce mostu Správa silnic moravskoslezského kraje, středisko Bruntál 

Pozemní komunikace silnice III. třídy číslo 37021 

Kategorie pozemní komunikace MS2/10,5/5,0/50 

Provozní staničení km 0,045 00 

Přemosťovaná překážka řeka Moravice 

Úhel křížení s překážkou α = 90° = 100g 
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3. UMÍSTĚNÍ MOSTU 

3.1 Charakteristika komunikace a překážky 

Most v současné době převádí směrově nerozdělenou komunikaci III/37021 šířkového 

uspořádání MS2 10,5/5,0/50 s průjezdnou šířkou 5,0 m a oboustrannými chodníky o šířce 1,65 

m. Trasa komunikace je na mostě vedena jako přímá s podélným sklonem +0,5 % ve směru 

staničení a střechovitým příčným sklonem o hodnotě 2,5 %. Chodníky mají příčný sklon 1 % 

směrem od vozovky.  

Stávající šířkové uspořádání na mostě (zleva doprava) 

 Levá římsa  1,85 m (z toho 1,65 m chodník) 

 Trám ŽB mostu  0,65 m 

 Obruba   0,50 m 

 Jízdní pruh  2,50 m 

 Jízdní pruh  2,50 m 

 Obruba   0,50 m 

 Trám ŽB mostu  0,65 m 

 Pravá římsa  1,85 m (z toho 1,65 m chodník) 

 Celkem   11,00 m 

Překážkou je vodní tok řeka Moravice v km 82,400 00 s úhlem křížení α = 90° = 100g. Šířka 

dna bude zachována, tj. 20,60 m. Průměrný průtok řeky Moravice v km 82,400 00 je 2,62 m3·s-1 

s průměrnou výškou hladiny 0,127 m. 

3.2 Územní podmínky 

Most se nachází v intravilánu města Břidličná v zastavené oblasti. Charakter terénu v místě 

objektu je rovinatý s nadmořskou výškou 535,0 m n. m.  

3.3 Geologické a hydrogeologické podmínky 

Geologické ani hydrogeologické podklady nebyly součástí dodaných podkladů, avšak 

z geologických map lze vyčíst, že v okolí stavby se převážně nacházejí nivní sedimenty (hlína, 

písek, štěrk) a jílovité břidlice, prachovce a droby (břidlice, prachovec, droby).  

Předem se ale nepočítá, že by rekonstrukce zasáhla až do spodní stavby, a proto ani nebyly 

nutné podrobné geologické a hydrogeologické podklady.  
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3.4 Inženýrské sítě 

Na levé straně jsou zavěšené za zábradlí tři druhy potrubí, avšak dnes se v nich nic 

nenachází a ani v nich nic neproudí, proto inženýrské sítě nijak neovlivní výstavbu mostu. 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STÁVAJÍCÍHO MOSTU 

4.1 Geometrie stávajícího mostu 

Poloha mostovky   Horní 

Doba trvání přemostění   Trvalé 

Počet mostních polí   1 

Šikmost mostu    Kolmá, α = 90° = 100g 

Délka mostu    28,400 m 

Délka nosné konstrukce   22,300 m 

Rozpětí nosné konstrukce  21,500 m 

Délka přemostění   20,600 m 

Šířka nosné konstrukce   11,000 m 

Zatížení mostu    Pozemní komunikace skupiny 1 

Volná výška mostu   2,300 m 

Stavební výška mostu   2,000 m 

4.2 Důvod rekonstrukce 

Hlavními důvody rekonstrukce jsou nedostatečný technický stav a dnes již zastaralé šířkové 

uspořádání a druh vozovky na mostě. 

Prvním důvodem, jak již bylo zmíněno, je nedostatečný technický stav, a to především stav 

hlavní nosné konstrukce. Na spodní ploše je na první pohled patrná obnažená výztuž, která je již 

značně zkorodovaná. Dále se nedochovala projektová dokumentace, patrně z důvodu, že most 

pochází z roku 1948 a není tedy bez podrobné diagnostiky možné zjistit jak dostatečně či 

nedostatečně je konstrukce vyztužena.  

Druhým hlavním důvodem je vozovka a šířkové uspořádání. Vozovku tvoří kamenná dlažba 

z prvků o velikosti 10x10x10 cm, která je však velmi hlučná a dnes na mostech nepoužívána. 

Díky šířkovému uspořádání se na mostě nachází průjezdná šířka jen o hodnotě 5,0 m, což 

výrazně snižuje komfort jízdy a její plynulost. Most je proto v současnosti opatřen svislým 
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dopravním značením P7 (přednost protijedoucích vozidel) a P8 (přednost před protijedoucími 

vozidly). 

4.3 Rozsah rekonstrukce 

Jak vyplývá z důvodů rekonstrukce, tak rozsah se bude týkat pouze nosné konstrukce, a to 

návrhem nové hlavní nosné konstrukce, vozovky a výměny ložisek.  

Hlavní nosná konstrukce bude navržena z předpjatého monolitického betonu tak, aby 

splňovala dnešní evropské normy a aby umožnila rozšíření průjezdné šířky pro zvýšení komfortu 

jízdy. 

Na vozovku budou použity asfaltové betony ve dvou vrstvách, a to asfaltový beton obrusný 

a asfaltový beton ložný. Uložené budou na izolační vrstvě, která bude celoplošně překrývat 

pečetící vrstvu. 

Současná ocelová ložiska se nahradí ložisky elastomerovými.  

Spodní stavba zůstane ponechána beze změny, jelikož vykazuje celkově dobrý technický 

stav a zároveň se sníží finanční náklady a celková doba výstavby. 

5. STUDIE NOVÝCH VARIANT MOSTU 

Z rozsahu rekonstrukce je patrné, že je potřeba navrhnout novou hlavní nosnou konstrukci. 

Z toho důvodu byly zpracovány tři návrhy v podobě studie.  

Ke každé variantě je přiložen názorný příčný řez ve zmenšeném měřítku. Podrobnější 

výkresy (příčný a podélný řez) jsou ve formě příloh a v měřítku 1:50. 
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5.1 Varianta A 

První varianta, varianta A, znázorňuje hlavní nosnou konstrukci jako trámovou 

monolitickou betonovou s dodatečně předpjatými trámy spřaženou s betonovou monolitickou 

železobetonovou deskou (spřažení beton-beton). 

Sedm trámů o rozměrech 400x800 mm (s osovou vzdáleností 1600 mm) s deskou 

proměnné tloušťky od 150 mm do 240 mm jsou uloženy za pomoci koncových příčníků o 

rozměrech shodných s trámy, a to 400x800 mm, na sedmi elastomerových ložiscích na každé 

straně.  

Tato varianta byla zamítnuta z důvodu vysoké pracnosti ve výstavbě. 

 

obr. 1 Varianta A - příčný řez - M1:75 
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5.2 Varianta B 

Druhá varianta představuje hlavní nosnou konstrukci jako monolitickou betonovou 

dodatečně předpjatou desku s vykonzolovanými chodníky. 

Deska s proměnnou tloušťkou od 850 mm do 930 mm se nachází pod vozovkou a chodníky 

nacházející se na mostních římsách jsou podepřeny konzolí vycházející z desky. 

Tato varianta byla zamítnuta z důvodu příliš dlouhých konzol, které mají podepírat 

chodníky, a z důvodu vyšší pracnosti při výpočtu.  

 

obr. 2 Varianta B - příčný řez - M1:75 
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5.3 Varianta C – zvolená varianta 

Třetí varianta představuje hlavní nosnou konstrukci jako monolitickou dodatečně 

předpjatou desku přes celou šířku mostu. 

Deska s proměnnou tloušťkou od 850 mm do 940 mm celoplošně podepírá jak vozovku, 

tak i přiléhající chodníky. Uložení konstrukce se uvažuje na osm elastomerových ložisek, které 

budou podepřeny úložnými kvádry vycházejících z úložného prahu.  

Tato varianta byla zvolena především kvůli menší náročností návrhu hlavní nosné 

konstrukce v porovnání s ostatními variantami a také z důvodu nižší náročnosti při realizaci. 

 

obr. 3 Varianta C - příčný řez - M1:75 
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6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO MOSTU 

6.1 Geometrie nového mostu 

Poloha mostovky   Horní 

Doba trvání přemostění   Trvalé 

Počet mostních polí   1 

Šikmost mostu    Kolmá, α = 90° = 100g 

Délka mostu    28,400 m 

Délka nosné konstrukce   22,300 m 

Rozpětí nosné konstrukce  21,500 m 

Délka přemostění   20,600 m 

Šířka nosné konstrukce   11,000 m 

Šířka mostu    11,600 m 

Volná šířka mostu   11,000 m 

Zatížení mostu    Pozemní komunikace skupiny 1 

Volná výška mostu   2,300 m 

Stavební výška mostu   1,150 m 

6.2 Změna charakteristiky převáděné komunikace 

Most v současné době převádí směrově nerozdělenou komunikaci III/37021 šířkového 

uspořádání MS2 10,5/5,0/50 s průjezdnou šířkou 5,0 m a oboustrannými chodníky o šířce 1,65 

m. Toto šířkové uspořádání se změní na MS2 11,0/7,0/50 s průjezdnou šířkou 7,0 m a 

oboustrannými chodníky o šířce 2,0 m.  

Nové šířkové uspořádání na mostě (zleva doprava) 

 Levá římsa  2,30 m (z toho 2,00 m chodník) 

 Jízdní pruh  3,50 m 

 Jízdní pruh  3,50 m 

 Pravá římsa  2,30 m (z toho 2,00 m chodník) 

 Celkem   11,60 m 

6.3 Hlavní nosná konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí je deska obdélníkového průřezu minimální tloušťky 850 mm. Tato 

deska je provedena jako monolitická z dodatečně předpjatého betonu proměnné tloušťky od 

850 mm do 940 mm. Deska je podepřena na každé straně čtyřmi elastomerovými ložisky, osová 
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vzdálenost ložisek je 2750 mm a vzdálenost krajního ložiska od líce hlavní nosné konstrukce je 

1375 mm. Deska je provedena z betonu C35/45 a předepnuta předpínacími lany typu Y1860-S7-

15,7-A ukotveny do kotev VSL-E 6-7, dodatečné vyztužování a vyztužování povrchu bude 

provedeno betonářskou výztuží B500B. Hlavní nosná konstrukce bude oddělena od závěrné 

zídky podpovrchovým mostním závěrem PPD20. 

6.4 Ložiska 

Deska je podepřena na každé straně čtyřmi elastomerovými ložisky, osová vzdálenost 

ložisek je 2750 mm a vzdálenost krajního ložiska od líce hlavní nosné konstrukce je 1375 mm. 

Ložiska jsou obdélníkového tvaru o rozměrech 300x400 mm s nosností 1800 kN a budou dodány 

firmou SVP mosty. Na opěře č. 1 budou tři ložiska umožňovat příčný pohyb a jedno ložisko, 

pravé, bude pevné. Na opěře č. 2 bude pravé ložisko umožňovat podélný pohyb a zbylé tři 

ložiska budou všesměrná, tudíž budou umožňovat jak příčný, tak podélný pohyb. 

6.5 Spodní stavba 

Spodní stavba je tvořena dvěma gravitačními opěrami. Šířka opěr je shodná se šířkou hlavní 

nosné konstrukce, tj. 11,000 m. Opěry jsou z kamenných kvádrů a sahají až do hloubky 5 m pod 

niveletu mostu.  

Podrobné a statické posouzení není náplní této práce. 

6.6 Vozovka 

Skladba vozovky byla navrhnuta tak, aby odolala návrhové intenzitě, která byla zjištěna při 

sčítání dopravy v roce 2016, TNVK = 99 voz./24 hod. Jelikož se jedná o komunikaci III. třídy, tak se 

neuvažuje nárůst dopravy. 

Skladba vozovky: 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO-11+ 50 mm 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí PS  0,3  kg/m2 

 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL-16+ 50 mm 

 Izolační vrstva      10 mm 

 Pečetící vrstva 

 Celkem       110 mm 
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Vozovka má střechovitý sklon o hodnotě 2,5 %. Podélný sklon byl zachován na hodnotě 

+0,5 % ve směru staničení. 

6.7 Římsy (chodníky) 

Chodníky se nacházejí na monolitických římsách. Římsa má na kontaktu s hlavní nosnou 

konstrukcí příčný sklon 4 % směrem k vozovce, na pochozí ploše má sklon 2,5 % směrem 

k vozovce. Minimální tloušťka římsy je 0,25 m. Vozovku převyšuje o 0,2 m a sklon obruby činí 

5:1, což vytváří odrazný obrubník. Tímto opatřením a taky tím, že se most nachází ve městě, kde 

je maximální povolená rychlost 50 km/hod, není nutné most opatřovat silničními svodidly. Římsy 

jsou zhotoveny z betonu C30/37. 

6.8 Odvodnění 

Odvodnění komunikace je řešeno příčným sklonem k odvodňovacím proužkům, které jsou 

v podélném sklonu shodném se sklonem komunikace. Osa odvodnění (místo, kde je hlavní 

nosná konstrukce nejtenčí) je 250 mm od hrany římsy směrem do vozovky. Odvodňovací 

proužky odvodňují taktéž i chodníky, které do něj vedou pod jednostranným příčným sklonem 

2,5%. 

7. STATICKÝ POSUDEK 

Statický posudek je součást přílohy P3. Rozsahem a formou pokrývá návrh a posouzení 

hlavní nosné konstrukce dle platných evropských norem. Dále je doplněn podrobnými výkresy, 

které jsou součásti přílohy P2.  

K návrhu byl použit bodově podepřený deskový model v programu SCIA Engineer 17.1 

doplněn o ruční výpočet, popřípadě bylo znázorněno porovnání obou těchto výpočtů. 
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8. MATERIÁLY 

8.1 Beton 

Pro různé části konstrukce mostu byly použité různé typy betonů, rozdílnosti jsou 

především v pevnostních třídách a také v uvažovaných třídách prostředí. 

Hlavní nosná konstrukce  C35/45  XC4 

Římsy    C30/37  XF4 

Spodní stavba    neřešena 

8.2 Betonářská ocel 

Na stavbě bude použita betonářská ocel třídy B500B. Krytí betonářské výztuže určí statický 

návrh. 

8.3 Předpínací výztuž 

Budou použity předpínací lana typu Y1860-S7-15,7-A a ukotveny budou do kotev VSL-E 6-7. 

Kabelovými kanálky jsou trubky s žebry z vysokopevnostního polyethylenu (HDPE) s průměrem 

60 mm. 

9. VYTYČENÍ 

vytyčení konstrukce bude geodeticky změřené v souřadném systému S-JTSK a výškovém 

systému Balt po vyrovnání. Je nutné v průběhu celé výstavbu kontrolovat vytyčení konstrukce. 
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10. POSTUP VÝSTAVBY 

1. Převzetí stavby 

2. Zřízení staveniště 

3. Demolice stávající konstrukce (v rozsahu předem určeném) 

4. Úprava povrchů úložných prahů 

5. Montáž skruží 

6. Armování betonářské výztuže a osazení kanálků pro předpínací výztuž 

7. Betonáž hlavní nosné konstrukce 

8. Předepnutí desky 

9. Injektáž kanálků 

10. Osazení mostního závěru 

11. Aplikování izolace 

12. Betonáž říms 

13. Pokládka vozovky 

14. Osazení mostních zábradlí 

15. Dokončovací práce 

16. Uvedení do provozu 

11. PODMÍNKY PŘI VÝSTAVBĚ 

Je nutné veškeré stavební práce vykonávat v souladu s posledním vydáním příslušných 

norem, technických předpisů a právních náležitostí. Dále je nutné dodržovat předepsané 

technologické postupy. Případné odklony od statického výpočtu či podrobných výkresů je nutno 

neprodleně řešit s projektantem stavby. 
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12. ZÁVĚR 

Úkolem této bakalářské práce bylo zpracovat dvě až tři studie návrhu rekonstrukce stávajícího 

mostu, který se nachází v Břidličné a překlenuje řeku Moravici. Byly zhotoveny tři studie návrhů 

včetně jejich zhodnocení, pro podrobný návrh byla vybrána varianta, která reprezentuje 

monolitickou dodatečně předepnutou betonovou desku. Deska je navržena s obdélníkovým 

průřezem minimální tloušťky 850 mm a konstantní šířkou 11,0 m. Třída betonu je uvažována 

C35/45 s třídou prostředí XC4, jako betonářská výztuž je použita ocel třídy B500B. Předepnutí 

obstarávají kabely z lan typu Y1860-S7-15,7-A, které jsou ukotveny do kotev VSL-E 6-7. 

Dimenzování a posouzení bylo provedeno dle aktuální evropské normy a to v rozsahu posouzení 

na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti za použití programu SCIA Engineer 17.1 

doplněný o ruční výpočet. Dále byly zhotoveny podrobné výkresy výztuží, jak předpínací, tak 

betonářské, k nim byly zkompletovány i výkresy situační. Pro doplnění byla zhotovena i názorná 

vizualizace.  
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